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  :المقدمة

إدخال هذه األخیرة في كافة مجاالت الحیاة، كما إن محاولة تحقیق التنمیة المستدامة تقتضي   
تقتضي مساهمة كل األطراف في بدل الجهود الالزمة لتحقیقها؛ سواء كانوا أفرادا أو جمعیات مدنیة أو 
هیئات تابعة للدولة أو مؤسسات عمومیة وخاصة، وتلعب الشركات هنا دورا كبیرا ومحوریا إذا ما التزمت 

وعملت على تحقیقها، وذلك كون الشركات تعرف انتشارا واسعا في كل األمكنة  بمبادئ التنمیة المستدامة
وفي كافة قطاعات النشاط االقتصادي سواء الزراعیة أو الصناعیة أو الخدمیة، كما أن للشركات آثار 

  على الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة خصوصا الشركات الصناعیة منها.

ظمات األعمال في تحقیق التنمیة المستدامة ومن أجل تدعیم هذا الدور وعند الحدیث عن دور من  
ظهرت العدید من المفاهیم واألسالیب اإلداریة الحدیثة، هذه المفاهیم أثرت على كیفیة إدارة الشركات 

من أجل مسایرة التزاید المستمر لالهتمام  ،وحاولت دمج التنمیة المستدامة في أهدافها واستراتیجیاتها
ومن بین هده المفاهیم نجد: المسؤولیة البیئیة  ؛تنمیة المستدامة والمطالبة بتحقیقها في قطاع األعمالبال

  واالجتماعیة، اإلنتاج األخضر، التسویق األخضر...إلخ.

أن  ومن جهة أخرى نجد أیضا من المفاهیم الحدیثة نسبیا مفهوم حوكمة الشركات التي یمكن  
حیث أنها تؤدي إلى حمایة الشركة من الفساد وسوء اإلدارة والفشل  ،تدامةتساعد في تحقیق التنمیة المس

یمهد الطریق لتحقیق ما  وهو ،لكق الشفافیة في الحیاة االقتصادیة كیتحقب وتسمحفي تحقیق األهداف، 
حسن التعامل مع مختلف بین حملة األسهم و إلى تحقیق العدالة والمساواة  تدعوقتصادیة، كما االتنمیة ال

 علىحوكمة الشركات  وتحث ؛تدعم البعد االجتماعي للتنمیة المستدامةیمكن أن وهي بذلك  األطراف
ستجابة لمطالب األطراف ذات المصلحة ومن بینها المجتمع بالحفاظ على البیئة والموارد وبذلك تساهم اال

صناعیة أهمیة خاصة نظرا وتجدر اإلشارة إلى أن لحوكمة الشركات ال .في البعد البیئي للتنمیة المستدامة
ودورها  ،لما تتمیز به شركات القطاع الصناعي من دور فعال ووزن كبیر في االقتصادیات المختلفة

  الرئیسي في استهالك الموارد الطبیعیة وتلویث البیئة وتوظیف األیدي العاملة.

ركات ویمكن اعتبار القطاع الصناعي عصب االقتصاد الحدیث، ومنه ال بد من حوكمة الش
العاملة في هذا القطاع، بحیث ال یكون هدفها هو البحث عن تحقیق تنافسیة وربحیة تجاریة فقط، بل ال 

ضافة الربحیة  ،بد من تحقیق التسییر الرشید والمستدام لهذه المؤسسات ٕ والبیئیة ألهداف  االجتماعیةوا
  بیئیة.   المؤسسة من خالل مراعاة القیم والمعاییر األخالقیة واالجتماعیة وال



 

 

 

  ب

 ، ومنه فموضوع حوكمة الشركات الصناعیة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة ذو أهمیة بالغة
وتواجه الشركات العاملة فیها تحدیات كبیرة  ،خصوصا في الدول النامیة التي تعد متأخرة في هذا المجال

لك تحقیق الحوكمة البیئیة وكذ ،من أجل تحقیق الفعالیة االقتصادیة والكفاءة في استخدام الموارد
  واالجتماعیة التي تؤدي لتحقیق نمو اقتصادي یستجیب للمتطلبات البیئیة واالجتماعیة.

  إشكالیة الدراسة:

تهدف الحوكمة بطبیعتها إلى تحقیق الشفافیة والعدالة وحق مساءلة اإلدارة والرقابة على أداءها   
وااللتزام بالقانون والنظام العام من خالل تصمیم هیاكل إداریة ورقابیة محكمة، فبعد أزمات وفضائح 

حاربة الفساد إفالس أكبر الشركات العالمیة كان ینظر لحوكمة الشركات على أنها الحل من أجل م
وتحقیق التمیز في أداء الشركات وحمایتها من اإلفالس والفشل اإلداري والمالي؛ ولكن هل تؤدي حوكمة 
الشركات الصناعیة إلى تحقیق األداء المستدام للمؤسسات الصناعیة وما هي عالقة حوكمة الشركات 

  دراسة في التساؤل التالي:باألبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة. لذلك یمكن تلخیص إشكالیة ال

  ما مدى مساهمة حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة المستدامة على مستوى المؤسسات الصناعیة؟

  وتنبثق عن هذه اإلشكالیة التساؤالت الفرعیة التالیة:
  ما هو مفهوم حوكمة الشركات وكیف تناولته األدبیات والدراسات السابقة؟

  من البعد االقتصادي واالجتماعي والبیئي للتنمیة المستدامة؟ ما هي عالقة حوكمة الشركات بكل
ما هو واقع العالقة بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة في مؤسسات الدراسة المیدانیة؟                                         

  فرضیات الدراسة:
  لفرضیة الرئیسیة:ا

یوجد أثر إیجابي ذو داللة إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على تحقیق التنمیة المستدامة 
  بمؤسسات الدراسة المیدانیة.

  :1الفرعیة رقم الفرضیة
البعد االقتصادي للتنمیة تحقیق لتطبیق حوكمة الشركات على  أثر ذو داللة إحصائیة یوجد

  .المیدانیة مؤسسات الدراسةالمستدامة في 
  : 2رقم الفرعیة الفرضیة 

البعد االجتماعي للتنمیة تحقیق حوكمة الشركات على لتطبیق  أثر ذو داللة إحصائیة یوجد 
  .في مؤسسات الدراسة المیدانیة المستدامة
  : 3رقم  الفرعیة الفرضیة

 للتنمیة البیئي البعد على تحقیق الشركات حوكمة لتطبیق إحصائیة داللة أثر ذو یوجد ال
  .المیدانیة الدراسة مؤسسات في المستدامة
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  .قبول أو رفض هذه الفرضیات  والتطبیقیة وسیتم من خالل الدراسة النظریة 

  أهمیة الدراسة:

الربط بین مفهوم حوكمة الشركات الذي یعرف اهتماما ورواجا بمفهوم التنمیة المستدامة الذي هو  -
من طرف المؤسسات، وستتم دراسة هذا الربط في قطاع حساس اآلخر یعرف اهتماما ورواجا متزایدا 

وحیوي في االقتصاد وهو القطاع الصناعي من أجل إیجاد الروابط والعالقات المتبادلة بین هذین 
  المفهومین.

بالرغم من أهمیة كل من موضوع حوكمة الشركات وموضوع التنمیة المستدامة إال أن الدراسات التي  -
  ما قلیلة إن لم تكن نادرة لذلك تأتي هذه الدراسة لتقدیم بعض اإلسهام في هذا المجال.تحاول الربط بینه

إذا تبث أن لحوكمة الشركات دور في تفعیل التنمیة المستدامة على مستوى المؤسسات االقتصادیة فإن  -
حد مما ذلك سیهیئ أرضیة لدمج أبعاد التنمیة المستدامة و میكانیزمات حوكمة الشركات في إطار وا

  یجنب المؤسسات في الدول النامیة كثرة المفاهیم المستحدثة التي یجب علیها تطبیقها.

  موضوع الدراسة: أسباب اختیار
منها ما هو موضوعي للبحث فیه  هناك العدید من العوامل التي أدت إلى اختیار هذا الموضوع 

  ومنها ما هو ذاتي وهي:
  العوامل الموضوعیة:

  بمجال تخصص الطالب الباحث.ارتباط الموضوع  -
الحداثة النسبیة للموضوع في الدول النامیة والرغبة في تسلیط الضوء على هذا الموضوع من أجل  -

  إعطاء إمكانیة أكبر لتطبیقه.
  قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع والرغبة في اإلسهام في هذا الجانب. -

  العوامل الذاتیة:
  في دراسة الموضوع والتعمق فیه خصوصا من الجانب التطبیقي. الرغبة الشخصیة للباحث -

  أهداف الدراسة:

  معرفة واقع حوكمة الشركات الصناعیة الجزائریة. -
معرفة عالقة حوكمة الشركات بالتنمیة المستدامة من خالل معرفة تأثیر حوكمة الشركات كمتغیر  -

  ر تابع.مستقل على التنمیة المستدامة بأبعادها الثالثة كمتغی
المساهمة في ترسیخ ثقافة التنمیة المستدامة ومعرفة العوامل التي تؤدي إلى تحقیقها في منظمات -

  األعمال.
  التعمق في دراسة حوكمة الشركات وقواعدها وأهدافها وأهمیتها. -
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تحدید كیفیة تسخیر أسالیب حوكمة الشركات في المؤسسات الصناعیة من أجل تحقیق التنمیة  -
  امة.المستد

  منهجیة الدراسة:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي في هذه الدراسة من خالل وصف مظاهر وقواعد حوكمة 
الشركات وكذلك وصف للتنمیة المستدامة ومبادئها وممارساتها في الشركات الصناعیة ثم محاولة معرفة 

تم جمعها  عالقة حوكمة الشركات الصناعیة بالتنمیة المستدامة من خالل تحلیل المعطیات المیدانیة التي
  الوقوف على الواقع الفعلي لهذه العالقة.بهدف من میدان الدراسة 

  الدراسات السابقة:

أنه بالرغم من أهمیة موضوع حوكمة الشركات خصوصا الصناعیة منها إال ین ببعد البحث تب
هي نادرة الدراسات في هذا المجال قلیلة، أما الدراسات التي تربط حوكمة الشركات بالتنمیة المستدامة ف

خصوصا بالغة العربیة، وفیما یلي سیتم عرض بعض الدراسات التي  بيالخاص  االطالعالوجود حسب 
  تم العثور علیها في نفس مجال الدراسة أو التي لها عالقة مباشرة بموضوع دراستنا:

  الدراسات العربیة:

  التجربة المصریة.حوكمة الشركات سبیل التقدم مع إلقاء الضوء على  :2003أبو العطا 

  .مصر في الخارجیة التجارة وزیر ومساعد اقتصادي خبیر

تهدف صاحبة هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات وتأثیرها على عملیة 
تحقیق التنمیة الشاملة في كل من الدول المتقدمة والنامیة على السواء، مبینة األهمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة لحوكمة الشركات. وتوصلت إلى أن حوكمة الشركات في مصر تكتسب أهمیة والقانونیة 
متزایدة في مختلف األوساط، وأوصت بضرورة دعم آلیات ومعاییر حوكمة الشركات وتطبیقاتها حتى 

  تواكب مثیالتها على المستوى العالمي.

تحقیق التنمیة المستدامة في الوطن : حوكمة الشركات منهج القادة والمدراء من أجل 2008فرید كورتل 
  العربي.

  .2008 أكتوبر ،دمشق بجامعة االقتصاد لكلیة األول الدولي العلمي للمؤتمر مقدمة بحثیة ورقة

یهدف صاحب هذه الدراسة إلى توضیح  حوكمة الشركات كمنهج وبحث دورها في مكافحة الفساد 
وسوء اإلدارة وتشجیع الشفافیة، ونتائج ذلك على التنمیة االقتصادیة والحفاظ على البیئة وتحقیق العدالة 

اریة بل تهدف ، ودور حوكمة الشركات في جعل الشركات ال تهدف فقط لتحقیق الربحیة التجاالجتماعیة
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والبیئیة والتعاون مع الدولة في هذا المجال. ومن بین  االجتماعیةأیضا للمساهمة في تحقیق الربحیة 
  النتائج التي تم التوصل إلیها:

  . االجتماعیةتساهم حوكمة الشركات في تحقیق مستویات معتبرة من التنمیة االقتصادیة والتنشئة -
  سهل إلى الصعب هو األنسب لتطبیق حوكمة الشركات.المنهج الوظیفي الذي یبدأ من ال-

  ویوصي الباحث ب: 
  ضرورة تدعیم ممارسات حوكمة الشركات وآلیاتها.-
  ضرورة إتباع الحوكمة كمنهج لتحقیق استدامة األنشطة االقتصادیة ومحاربة الفساد. -
  تكوین المدیرین والمستخدمین في مجال الحوكمة. -

  .في زیادة ربحیة المنشآت الصناعیة في سوریا دور الحوكمة: 2009الحلبي 

  .2009 - الثاني العدد - 25 المجلد –والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلةمنشورة في: 

قام الباحث بدراسة وتحلیل مدى تبني اإلدارة العلیا إلجراءات الحوكمة وعناصرها خالل سنتین 
باالعتماد على متغیرین هما درجة االعتماد على الهیكل وانعكاس ذلك على ربحیة المؤسسة وقد قام 

في وضع قواعد إداریة ومالیة تساعد في  األیزوالتنظیمي في اتخاذ القرارات اإلداریة ومدى مساهمة نظام 
الحد من الممارسات اإلداریة غیر الرسمیة وزیادة األداء والكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسات الصناعیة، وقد قدم 

التوصیات من أجل زیادة ربحیة المنشئات الصناعیة تتمحور حول االلتزام بمعاییر وضوابط  العدید من
  حوكمة الشركات.

  .-حالة األردن ومصر-: مفاهیم الحوكمة وتطبیقاتها2009الخطیب وقریط 

هدفت هذه الدراسة إلى تجري مفهوم حوكمة الشركات وتطبیقاته في األردن ومصر ومدى انتشاره 
 لعاملة في البلدین من خالل االعتماد على مبادئ منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیةفي الشركات ا

)OECD وقام الباحثان بمناقشة دور مختلف میكانیزمات حوكمة الشركات ودورها في تحقیق التنمیة (
هم للبنك المستدامة في البلدین المعنیین ومالحظة مظاهرها، ومن بین النتائج التي توصال إلیها الدور الم

المركزي ومجالس اإلدارة الخاصة بالشركات، والقوانین والتشریعات في البلد المعني ولجان الحاكمیة 
  المؤسسیة على مستوى المؤسسات.

  .واقع الحوكمة في جامعة القدس: 2011- حالوة ودار طه

  . 2011بحث مقدم للمؤتمر الدولي لإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة، البلیدة، ماي 

 االجتماعیةتهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الحوكمة في جامعة القدس وآثارها على النواحي 
أن الحوكمة  وتوصلت إلى واإلداریة والصحیة والسیاسیة ودورها في التنمیة بصفة عامة، واالقتصادیة
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متوفرة في جامعة القدس إال أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب بعد، وأوصت الدراسة بضرورة رفع 
المستوى التطبیق الالزم لمعاییر ومتطلبات أنظمة حوكمة الشركات وضرورة إیجاد مصادر مالیة لدعم 

  الجامعة من أجل تحقیق مبادئ حوكمة الشركات وتفعیل دورها.

  جنبیة:الدراسات األ

Jodwana-2007  :  Corporate governance for sustainable development      
TAV Jodwana, CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: IMPLICATIONS FOR 
NON-EXECUTIVE DIRECTORS AND THE MANAGEMENT ACCOUNTING FUNCTION, thesis of Magister, 
Department of Management Accounting, Faculty of Business and Economic Sciences, Nelson 
Mandela Metropolitan University, South Africa , 2007. 

قام الباحث بدراسة حیث  لشركات من أجل التنمیة المستدامةحوكمة اهذه الدراسة تحت عنوان 
یر التنفیذیین وتطرق أیضا إلى وظیفة المحاسبة، وأثار هذه التطبیقات تطبیقات حوكمة الشركات للمدراء غ

على التنمیة المستدامة من خالل دراسة مقارنة بین مجموعة من الشركات في جنوب إفریقیا، ومن النتائج 
رین فإن مبادئ الحوكمة البیئیة تكمل الجهود من یمن المد % 71التي توصل إلیها أنه وحسب إجابات 

  یق التنمیة المستدامة ویساعدها في ذلك القوانین التي تصدرها الدولة.أجل تحق

Kelly and alam -2008  

Martin Kelly & Manzurul Alam, The Teaching of Corporate Governance and Sustainable 
Development, JOAAG- Research Note, Vol. 3. No. 2, Australia, 2008, pp.92-108.  

قام الباحثان بدراسة حوكمة الشركات في العدید من البلدان في بناء جدید من أجل تحقیق التنمیة 
) ودور األطراف ذات المصلحة في CSRلشركات األعمال( االجتماعیةالمستدامة بما في ذلك المسؤولیة 

علومات الالزمة ودور المحاسبة في تقدیم الم ،في اتخاذ القرارات التغیریةو  ،نشاطات حوكمة الشركات
للمدیرین، وضرورة استجابة األكادیمیین لهذا التطور من خالل مساهمة الطالب في وضع نموذج جدید 

  لحوكمة الشركات یساهم في تحقیق التنمیة المستدامة بفعالیة أكبر.

Alex almici-2011  

Corporate governance, sustainable development and value creation: 
http://conference2011.files.wordpress.com/2011/06/almici.ppt. 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عالقة حوكمة الشركات بالتنمیة المستدامة ودورهما معا في خلق   
شركة إیطالیة مدرجة في البورصة في  17القیمة في مؤسسات األعمال من خالل دراسة مجموعة من 

لهذه الشركات ، وتطرقت إلى المسؤولیة االقتصادیة  2009و 2007، وتقریر التنمیة لعام 2011
الجتماعیة والبیئیة للشركات، وتوصلت إلى أن هناك شروط اقتصادیة وتنافسیة واجتماعیة وبیئیة من وا
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أجل أن تساهم حوكمة الشركات في التنمیة المستدامة وخلق القیمة، وهذه الشروط ال تتوفر في أغلبیة 
  الشركات المدروسة.

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

دان الدراسة المیدانیة حیث ستتناول دراسة حالة بعض الشركات الصناعیة ز دراستنا هو مییما یم  
یف والتي تعمل في مختلف المجاالت، وكذلك النظرة الكلیة لحوكمة الشركات بدال من التطرق بوالیة سط

إلى جزئیة من جزئیة من جزئیاتها، على اعتبار أننا لم نطبق بعد مفهوم حوكمة الشركات بصفة عامة 
داعي للغوص في جزئیاته وتفصیالته، التي یأتي وقت التطرق إلیها بع انتشار هذا المفهوم  ومنه فال

  وتعمیم تطبیقه.

  :هیكلة الدراسة

سنتطرق فیه لإلطار النظري لحوكمة الشركات حیث سنتناول في المبحث األول ماهیة  الفصل األول:
وفي الثاني سنتكلم عن نظام حوكمة الشركات وأخیرا آلیات حوكمة الشركات في المبحث  حوكمة الشركات

  .الثالث

 التطرق فیه إلى التنمیة المستدامة  وتمالتنمیة المستدامة  إطار بعنوان حوكمة الشركات في الفصل الثاني:
 تناولناالمبحث الثالث وفي في المبحث الثاني، ودور الشركات الصناعیة في تحقیقها في المبحث األول 

  حوكمة الشركات في تفعیل هذا الدور. كیفیة مساهمة

 الشركاتعلى بعض میدانیة دراسة إجراء تم تخصیصه للجانب التطبیقي من خالل  الفصل الثالث:
، حیث سنتناول في المبحث األول اإلطار المنهجي للدراسة، وفي المبحث الثاني الصناعیة بوالیة سطیف

تحلیل ومعالجة بیانات الدراسة المیدانیة، أما في المبحث الثالث فسنقوم بمناقشة الفرضیات نتطرق إلى 
  .واستخالص النتائج

  



 

 

  
  الفصل األول

  الشركات لحوكمة النظري اإلطار
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  الفصل األول
  اإلطار النظري لحوكمة الشركات

  تمهید
بعد االنهیارات التي مست اقتصادیات الكثیر من الدول في آسیا وأروبا وأمریكا، بدأ مصطلح   

لمواجهة الفساد المالي الحل  إلیه على أنهحوكمة الشركات یفرض نفسه شیئا فشیئا وأصبح ینظر 
االنهیارات التي أودت بكبریات الشركات األمریكیة مطلع القرن الحادي والعشرین وجاءت بعدها ، واإلداري

 المحاسبیة والعملیات المالیة القوائم في والتالعب أخالقیة الغیر التصرفات بسبب كوم وورلد إنرون مثل
المساهمین. هذه األزمات أتت لتؤكد على   آلالف خسائر من ذلك سببه وما ،اإلدارة التنفیذیة طرف من

حوكمة ودورها في إنقاد االقتصادات والشركات من المشاكل واالضطرابات التي یمكن أن تعصف الأهمیة 
اإلفالس والفشل المالي واإلداري ویضمن حاالت من  یسمح بالوقایةبها من خالل اتباع أسلوب إداري 

؛ وبالتالي تحسین األداء وتحقیق ةكل من إدارة الشركة وحملة األسهم وبقیة األطراف ذات المصلحمصالح 
الرخاء والتطور االقتصادي المنشود. وقد تبنت العدید من المنظمات الدولیة واإلقلیمیة هذا المفهوم 

مبادئها سنة  تأصدر التي  )OECD(وشجعت على تطبیقه ومن بینها منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة
  م، وكذلك مؤسسة التمویل الدولیة والبنك الدولي وغیرها من المنظمات.1999

لذلك سوف نعالج الموضوع من خالل ثالثة مباحث، في المبحث األول سنتطرق إلى مفهوم   
حوكمة الشركات وفي الثاني سنتناول أهمیة نظام حوكمة الشركات وأخیرا سوف نتطرق آللیات تنفیذ 

      في الشركات.  الحوكمة
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  الشركات حوكمة ماهیةالمبحث األول: 
من أجل محاولة اإللمام بمفهوم حوكمة الشركات سوف یتم التطرق في هذا المبحث إلى التعریف   

إلى  إضافة ،ثم إلى المراحل التي مر بها هذا المفهوم مند ظهوره ،اللغوي واالصطالحي لحوكمة الشركات
  استعراض المبادئ التي یقوم علیها هذا المفهوم.

  الشركات حوكمة تعریف   - 1- 1
  األصل اللغوي لمصطلح حوكمة الشركات: -1-1- 1
لترجمة  وهو محاولةمن المصطلحات الجدیدة على اللغة العربیة  "حوكمة الشركات"مصطلح    

 مثل" وهناك العدید من المصطلحات العربیة الموافقة له  corporate governanceالمصطلح اإلنجلیزي"
وغیر ذلك من المصطلحات  "الحوكمة الجیدة للمؤسسة و" "الحاكمیة المؤسسیة"و "حوكمة المؤسسات"

األكثر هو "حوكمة الشركات" والذي اعتمده مجمع اللغة العربیة بمصر  المماثلة، إال أن مصطلح
في القرن  )Kubernan(إلى اللغة الیونانیة  "governance"استعماال. ویعود األصل الحقیقي لكلمة 

 الثالث عشر المیالدي بمعنى قیادة الباخرة الحربیة أو الدبابة وتم استعماله بعدها في اللغة الالتینیة
)Gubernare(  م ظهر في اللغة الفرنسیة بصیغة 1478بنفس المعنى، وفي سنة"gouvernance "

وكان یعني فن أو طریقة الحكم ولكنه لم یكن یستعمل العتباره من اللغة الفرنسیة القدیمة ولم یعد مستعمال 
ر بالشكل إال في بدایة التسعینات من القرن الماضي، وظهر في اللغة اإلنجلیزیة في القرن السادس عش

، مع التذكیر بأن مصطلح الحوكمة استعمل أوال على المستوى الدولي بفضل governance"1الحالي"
  جهود العدید من المؤسسات كالبنك الدولي ثم على المستوى الجزئي في الشركات .

أسس أما في اللغة العربیة فیتم تعریف الحوكمة لغویا على أنها عملیة التحكم والسیطرة من خالل   
وقواعد الضبط بغرض تحقیق الرشد، كما یقصد بها أیضا نظام مراقبة بصورة متكاملة وعلنیة من أجل 

  . 2تدعیم الشفافیة والموضوعیة والمسؤولیة
  تعریف حوكمة الشركات: -1-2- 1

على تعریف موحد لحوكمة الشركات بین المختصین من االقتصادیین والقانونیین  لیس هناك اتفاق  
وذلك راجع الرتباطها بالعدید  ،ن واإلداریین أو بین المنظمات المختلفة المهتمة بحوكمة الشركاتوالمحاسبی

ما أدى إلى أن كل طرف یحاول إعطاء القانونیة واالجتماعیة للشركات؛ من الجوانب التنظیمیة والمالیة و 
ع نطاقا وأكثر تعریف دو منظور ضیق انطالقا من اختصاصه، إال أن هناك تعاریف ذات منظور أوس

شموال لمحاور حوكمة الشركات، ورغم تعدد واختالف التعاریف إال أنه یمكن جمع ما تشابه منها انطالقا 
  من المحاور التي ركزت علیها ووجهات نظرها في مجموعات كما یلي.

                                                             
1 Encyclopédie de Wikipédia: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45800587. 25/04/2012 ,10 :30.  

  .13، ص 2007، اتحاد المصارف العربیة، حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارةعدنان بن حیدر بن درویش،  2
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  تعاریف تركز على العالقة بین الشركة والمالك:
  فین التالیین:ومن بین التعاریف ضمن هده المجموعة نجد التعری

ن یلمستثمر ل من خاللها یمكن"هي مجموعة من الطرق والقواعد التي بأنها:  Vishnyو  Shleiferعرفها 
   1تحقیق ربحیة معقولة الستثماراتهم"التأكد من 

" هي مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة الشركات لتعظیم ربحیة الشركة كما عرفت ب: 
  2المدى البعید لصالح المساهمین"وقیمتها على 

نالحظ أن هدین التعریفین ینطلقان من منظور تقلیدي یرتكز على نظریة الوكالة، فحسب التعریف 
األول الحوكمة تفرض من طرف المستثمرین بهدف تحقیق ربحیة معقولة الستثماراتهم أي أنها لیست خیارا 

سبة للتعریف الثاني فقد أضاف للتعریف األول مسألة تنتهجه المؤسسة عن قناعة منها بفائدته، أما بالن
هناك حوافز تدفع إدارة الشركة  ید كما أنه یختلف عن األول في أنتعظیم قیمة الشركة على المدى البع

لتعظیم ربحیة وقیمة الشركة على المدى البعید، أي أنها لیست بالضرورة خیارا یفرض على الشركة من 
ن یجعالن من حوكمة الشركات تقتصر على العالقة بین إدارة الشركة الخارج، لكن كال التعریفا

والمساهمین أو المالك، لكن هناك العدید من األطراف األخرى التي تتدخل في حوكمة الشركات كما أن 
  لها آثارا على الشركة وأداءها تتعدى كونها فقط تعمل على زیادة أرباح المساهمین.    

  بین الشركة واألطراف ذات المصلحة: تعاریف تركز على العالقة
  ومن بینها:

 الداخلیین المصلحة ذوي اهتمامات األطراف بین الموازنة و الشركة سیر على نظام للضبط واإلشراف "
 تتأثر أن یمكن والتي...) المحلیة الجمعیات الحكومة، الخارجیین، المصالح أصحاب( األخرى واألطراف

 والربحیة الكفاءة من مستوى أعلى وتحقیقها طرف من مسؤول سلوك ضمان أجل من الشركة، بنشاط
  .3شركة"لل

" تدل حوكمة الشركات على المنظور المؤسسي والسلوكي الذي یدیر العالقة بین مدیري المؤسسة 
  .4"راف ذات المصلحة التي لدیها حقوق مشروعةواألط

األطراف ذات المصلحة والتي نتجت عن نالحظ أن هذه المجموعة من التعاریف مبنیة على نظریة 
تطویر نظریة الوكالة، وبالتالي فهي أكثر اتساعا وشموال من المجموعة األولى، وما یمكن أخده علیها أنها 

 تهمل الجانب اإلداري وكیفیة إدارة هذه العالقات بین الشركة واألطراف ذات المصلحة.

                                                             
1 Martin hilb, New Corporate Governance, Second Edition, Springer berlin Heidelberg, Germany 2006, p 9    

، الطبعة األولى، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیینمحمد مصطفى سلیمان،  2
 15، ص 2008

3 Jean Jacques du plessis and others, principles of contemporary corporate governance, second edition, 
Cambridge University press, New York, 2011, p10.    
4 Roland pérez, la gouvernance de l’entreprise, Editions la découverte, paris 2003, p 22. 
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  للشركة:تعاریف تركز على الجانب اإلداري واالستراتیجي 
 اهذه المجموعة تنظر لحوكمة الشركات نظرة أكثر شموال واتساعا من المجموعتین السابقتین كونه

  التعاریف السابقة وتضیف إلیها الجانب اإلداري واالستراتیجي للشركة ومن بینها: ذكرتهتتطرق إلى ما 

 OECD )Organization for Economicعرفت من طرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

Cooperation and Development ( صحیح بشكل تدار الشركة بأن تضمن التي واإلجراءات القواعد "بأنها 
 والممارسات للقوانین ووفقا مالئم بشكل یتصرفون والموظفین المدراء أن من التأكد ذلك في بما وفعَّال،
  .1"السلیمة

 المسئولیة بتحمل تتعلق وهي. المؤسسة على اإلشراف عملیة هي المؤسسیة " الحوكمة أیضا وعرفت
 مواردها تُستخدم وأن وغایتها رسالتها تحقیق في یسهم المؤسسة أن عمل ضمان یشمل وهذا. اإلجمالیة

 ضمان تعني وهي. ذاته حد في بالعمل ولیس باإلشراف والضمان، الحوكمة ترتبط. فعالة وبصورة بحكمة
  .2اإلدارة ذاتها" في للتدخل الحاجة دون جیدة، بطریقة تدار المؤسسة أن

هناك تعاریف كثیرة تندرج تحت هده المجموعة تصب في مجملها في أن حوكمة الشركات تتمثل 
في مجموعة من اإلجراءات والعملیات تقوم بها إدارة الشركة واألطراف ذات المصلحة من أجل تعزیز 

لشركة ألهدافها وغیاتها، والتأكد من مراقبة الشفافیة والمسؤولیة والعدالة والمساءلة وضمان تحقیق ا
  المخاطر المحتملة وتجنب الوقوع فیها.

  :الباحثتعریف 
 المفهوم كالتالي: جامع لهذاانطالقا من التعاریف الكثیرة لحوكمة الشركات یمكننا إعطاء تعریف 

حوكمة الشركات هي السیاسات والعملیات واإلجراءات والهیاكل التي تستعمل من قبل المنظمة واألطراف 
ذات المصلحة لتوجیه ومراقبة أنشطتها من أجل تحقیق أهدافها وحمایة اهتمامات وحقوق األطراف ذات 

  والعدالة.والمساءلة الشفافیة والمسؤولیة كالمعاییر األخالقیة والقانونیة  یشملالمصلحة بأسلوب 
  
  
  
  
  
  

                                                             
1 OECD Glossary, Managing Public Expenditure - A Reference Book for Transition Countries, P 447. 

 .5، ص 2006، منشورات مؤسسة تیرفند للتنمیة، حوكمة المؤسساتریتشیل بالكمان ترجمة وجدي هبة،  2
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  الشركات. حوكمة لمفهوم التاریخي التطور   - 2- 1
مر مفهوم حوكمة الشركات بمراحل وتطورات عدیدة حتى وصل إلى المفهوم المتداول حالیا، 
حیث تعتبر نظریة الوكالة األساس النظري األول الذي یبرر وجود حوكمة الشركات التي كانت في البدایة 

حملة األسهم ثم فیما بعد وبظهور نظریة األطراف ذات المصلحة أصبحت الحوكمة تقوم على ترتكز على 
األطراف ذات المصلحة. وبدأ استخدام هذا المصطلح في بدایة الثمانینات وتبلور في فترة التسعینات حیث 

استعماله في بریطانیا، ومع نهایة التسعینات ازداد  1992سنة  Cadburyكان أول تعریف له في تقریر
بشكل واسع وساعد في ذلك اتجاه العدید من الدول إلى تبني النظام االقتصادي الرأسمالي الذي یعتمد 
على الشركات الخاصة، ومع بدایة القرن الواحد والعشرین فرض مفهوم حوكمة الشركات نفسه بقوة بعد 

دة صیاغة مفهوم حوكمة األزمات التي ضربت كبریات الشركات األمریكیة حیث بدأ التفكیر في إعا
ازداد الیقین بأنه ال بد من تفعیل حوكمة الشركات من أجل حمایة  2008الشركات، وبعد أزمة عام 

  الشركات واالقتصاد العالمي من المشاكل واألزمات التي یتخبط بها. 
  الجدور النظریة لمفهوم حوكمة الشركات. -1- 2- 1

  (agency Theory) نظریة الوكالة:  -أ 
تعد نظریة الوكالة األساس النظري األول لظهور مفهوم حوكمة الشركات، وكان أول من تطرق   

وذلك سنة  G.Meansو  A.Berleإلى قضیة فصل الملكیة عن اإلدارة والمشاكل الناتجة عن ذلك هما 
ت الشركا داخل واإلشراف الرقابة عملیة و الشركة رأسمال ملكیة بین فصل حیث الحظا أن هناك 1932

الشركة، وكان آدم سمیت قبل ذلك قد تطرق في كتابه ثروة األمم  أداء مستوى على آثاره له الفصل وهذا
إلى قضیة فصل الملكیة عن اإلدارة إد قال بأن الشخص الذي یدیر شیئا لیس ملكه ال یمكن نتوقع أنه 

 .Michael C(ریكیانقام االقتصادیان األم 1976سیدیره بنفس الطریقة كما لو كان ملكه، وفي سنة 

Jensen &William H. Meckling(  الحائزان على جائزة نوبل لالقتصاد بإعطاء أول تعریف لعالقة
  1 كما یلي: الوكالة بحیث عرفاها

“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the 
principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf 
which involves delegating some decision making authority to the agent” 

الستئجار شخص آخر "الوكیل"  أو أكثر یسمى" األصیل" شخص بین كعقد الوكالةعالقة  نعرف نحن " 
، "تفویض بعض سلطات اتخاد القرارات للوكیل من أجل القیام ببعض الخدمات لصالحه والتي تستلزم

ومنه فعالقة الوكالة في صورتها المبسطة هي عبارة عن عقد یقوم بموجبه شخص یسمى "األصیل" 
سلطة اتخاد  تفویضذلك  یتطلبو كیل" بالقیام ببعض األعمال لصالحه، بتكلیف شخص آخر یسمى "الو 

                                                             
1 Michael C. Jensen& William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior,Agency Costs and 
Ownership Structure, Journal of Financial Economics, October, 1976, V. 3, No. 4, p: 310. 
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عقود بین األطراف المختلفة ال مجموعة منالقرار، وفي الواقع هناك من یرى بأن أي شركة هي عبارة عن 
للشركة مثل عالقة اإلدارة بالمساهمین وعالقة اإلدارة بالعمال وعالقة المساهمین بالمدقق الخارجي، لكن 

الذي یقوم بإدارة شركة  ، حیث أن الوكیلالموكل(األصیل)قد یحدث تضارب في المصالح بین الوكیل و 
وهو ما جاءت  مصلحة مالك الشركة،قد یسعى لتعظیم مصلحته الشخصیة على حساب لیست ملكا له، 

  نظریة الوكالة لتبحث في أسبابه ونتائجه.
  فروض نظریة الوكالة.أوال_ 

  1:تقوم نظریة الوكالة على مجموعة من الفروض وهي
 :المالیة لألوراق السوقیة القیمة بین بالعالقة باألساس المالیة السوق كفاءة ترتبط كفاءة السوق 

 السوقیة على القیمة المعلومات تلك انعكاس ومدى المتاحة وبین المعلومات العادیة األسهم والسیما
وموضوعي، إد تؤكد مجموعة من البحوث على أن أسعار األسهم  وسریع كامل بشكل المالیة لألوراق

صحیح بمجرد ظهور معلومات جدیدة وذلك نظرا لوجود مستثمرین على تتغیر بسرعة وفي االتجاه ال
وعي ودرایة كافیة بمدلوالت األرقام المحاسبیة والطرق المحاسبیة البدیلة أي أنه ال یمكن خداعهم 

 بالمكائد المحاسبیة وهو ما یطلق علیه فرض كفاءة السوق.

 :(تعظیم المنفعة)یتجه المال، ورأس العمل أسواق في انه إلى الوكالة نظریة تشیر التصرف الرشید 
عند إدارتهم للشركة  الوكالء أن إذ. األسهم حملة حساب على الخاصة منفعتهم تعظیم إلى الوكالء

 .المالك مصالح حساب على الشخصیة مصالحهم تحقیق على سوف یعملون

 :كالً  وأولویات أهداف بین اختالف هناك إن اختالف األهداف واألولویات بین أطراف عالقة الوكالة 
من األرباح  ممكن قدر اكبر على الحصول إلى) األصیل( األول یسعى فبینما والوكیل، األصیل من

 إلى یسعى) الوكیل( الثاني الطرف فان ، جهة معقول من اجر مقابل الوكیل قبل من وعمل أكبر
جهة  اقل من جهد بذل مع المكافآتاألجور و  من قدر اكبر على الحصول خالل من منفعته تعظیم
 أخرى.

 أي أنه لكل من األصیل والوكیل موقف مختلف تجاه الرغبة  المخاطر: تحمل خاصیة في االختالف
في تحمل المخاطرة، حیث یعد األصیل محایدا اتجاه المخاطرة بینما یتجنب الوكیل المخاطرة وبالتالي 

حتى ال یؤدي تضارب المصالح إلى على األصیل أن یقوم بتحمیل الوكیل جزء من أو كل المخاطرة 
 اإلضرار بمصالح األصیل.

 :المسیر أو الوكیل بصفته یقوم بإدارة الشركة فإنه یملك ویطلع على  إن عدم تماثل المعلومات
معلومات أكثر من التي یمكن لألصیل أن یطلع علیها ویحدث ذلك ألن المالك ال یمكنه مراقبة جمیع 

                                                             
، الملتقى الدولي حول اإلبداع حوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالةبتول محمد نوري و علي خلف سلمان، دراسة بعنوان  1

  15ص  ،13/05/2010- 12سعد دحلب البلیدة،جامعة والتغییر التنظیمي في المنظمة الحدیثة،
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خفاء بعض المعلوماتو  التهرب تحاول اإلدارة أن بسبب أو، أعمال الشركة ٕ وینتج عن ذلك أن  .ا
  .المالكالوكیل قد یستغل هذه المعلومات لتحقیق مصلحته الشخصیة حتى لو تعارضت مع مصلحة 

  مشاكل الوكالة.ثانیا_ 
تنشأ مشاكل الوكالة بسبب أنه ال یوجد عقد كامل بین المالك والمسیرین یستطیع أن یقنن ویتنبأ 
بكل تصرفات الوكیل، فالعقد ال یمكنه أن یتنبأ بكل شیئا مسبقا نظرا لتعقد المحیط الذي تعمل فیه الشركة 

دالة منفعتهم منتهزین فرصة عدم وتعقد مهام اإلدارة التي یقوم بها الوكیل؛ وبالتالي یقوم األفراد بتعظیم 
شمولیة العقود واحتوائها على بعض النقائص سواء أثناء فترة التفاوض علیها أو أثناء تنفیذها، ومن بین 

تماثل المعلومات بالنسبة للطرفین  عدماألسباب أیضا صعوبة مراقبة المساهمین لإلدارة في ظل 
ومات التي تمنحها هي لهم، وبناء علیه یمكن توقع أن فالمساهمون یقیمون عمل اإلدارة على أساس المعل

تقوم اإلدارة باستعمال نفودها في تعدیل المعلومات التي تقوم بتقدیمها للمساهمین بحیث یظهر أن الشركة 
. وتعمل نظریة الوكالة على معالجة مشكالت العالقة بین األصیل والوكیل من 1في حالة ازدهار ونمو
عن اإلدارة وانفصال تحمل المخاطر عن وظائف صنع القرار مما یؤدي إلى وجود  ناحیة انفصال الملكیة

إلى خسارة نتیجة لعدم بدل  المالكصراع مصالح داخل الشركة،  وتنشأ عن مشاكل الوكالة تعرض 
وعموما توجد أربع مشاكل رئیسیة في عالقة الوكالة  ،موكلهالوكیل للعنایة الكافیة من أجل تعظیم عائد 

   2 وهذه المشاكل هي: ،)1- 1(:رقمقوم بتوضیحها في الشكل سوف ن

 تعد أهم مشاكل الوكالة وتحدث عندما یتصرف كال من طرفي عقد الوكالة من أجل تضارب المصالح :
 اجل من یعملون سوف فالمالكونتعظیم منافعهما مما یجعل من الشركة مكانا تتضارب فیه المصالح، 

 من سیتولد الذي المتوقع المالي بالعائد منفرد بشكل الذاتیة مصالحهم وتحقیق ثروتهم تعظیم
 الذاتیة مصالحهم تحقیق على یعملون فسوف المدراء أما. المدراء بواسطة الشركة في استثماراتهم

 ذلك كان ولو Leisure الراحة بوقت سمىی في ما الجهد بذل بعدم وكذلك) ثروتهم( عائدهم بتعظیم
 للمزایا المدیر استهالك أیضا یشمل بل الجهد، بذل عدم فقط ال یمثل المالكین مصلحة حساب على

)Perquisties (في والسكن األولى بالدرجة التنقل المزایا أمثلة بالوظیفة ومن العالقة ذات المنافع أو 
 المزایا هذه أن القول ویمكن وغیرها، الشخصیة لألغراض الشركة سیارات واستعمال الممتازة الفنادق

   .الشركة وتخفض ثروة المالكین في االستثمارات عن بعیدا المال رأس تحرف المستهلكة
 وتتجلى مشكلة االختیار المعاكس عند االختیار بین بدائل التقییم المحاسبي حیث االختیار المعاكس :

ي حالة " لتقییم المخزون فFIFO" تختار اإلدارة الطریقة التي تتفق مع مصلحتها، مثال اختیار طریقة 

                                                             
الملتقى الدولي حول الحوكمة وأخالقیات األعمال  ،الحوكمة كمنظور للتقارب بین البعد المالي و البعد االستراتیجي إلنشاء القیمةخنشور جمال،  1

 .    79-78، ص ص  2009نوفمبر  19-18في المؤسسات، جامعة باجي مختار عنابة،
 .68، ص  2005، الطبعة األولى، الدار الجامعیة، مصر التجارب"-المبادئ- ، حوكمة الشركات "المفاهیمبد العالحماد طارق ع 2
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وجود تضخم مما یؤدي إلى زیادة حوافز اإلدارة والعاملین وزیادة الضرائب المدفوعة واإلضرار بالمالك 
  ".LIFOوكان یمكن حدوث العكس لو تم اختیار طریقة "

 :حول الشركة  المسیرو  المالكتختلف المعلومات التي یتحصل علیها  تركز المعلومات في ید المسیر
الشركة لدیه اطالع تام بكافة المعلومات  مدیرها سواء من حیث الكمیة أو النوعیة وذلك ألن ئوأدا

الخاصة بالشركة ویمكنه حتى تغییرها أو تكییفها ألغراض معینة بینما األصیل یطلع على فقط على 
فیما إذا كانت  بصورة مباشرة والتأكدوبالتالي ال یتمكن من مراقبتها  اإلدارةه تمنحها لالمعلومات التي 

 أمثلیة أم ال. اقراراته

 :بما أن الوكیل یقوم بإدارة شركة لیست ملكه فهو یقبض أجره وال یتحمل  االختالف في المخاطرة
مخاطرة افالس الشركة وقد یؤدي األمر به إلى اتباع بعض الخدع المحاسبیة من أجل تجنب المخاطرة 

  تبطا بأداء الشركة.بأجره أو زیادته خصوصا إدا كان هذا األجر مر 

  ): یوضح مشاكل عالقة الوكالة1شكل رقم(
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .18، ص مرجع سابق سلمان، خلف علي و نوري محمد : بتولالمصدر
 آلیات من وضعأنه من أجل معالجة مشاكل الوكالة وحمایة حقوق المالك ال بد من الشكل  الحظن  

(هذه األلیات تدخل عموما في  للمسیرین السلبیة التصرفات من الحد أجل من إشرافیة و رقابیة أدوات و
  .یؤدي لوجود ما یسمى تكالیف الوكالة ، وهو ما إطار حوكمة الشركات)

 يف تؤثر

 و المالك حقوق حماية
 اآلخرين المصالح أصحاب

 االختيار مشكلة
 المعاكس

 تضارب مشكلة
 المصالح

االختالف في 
 المخاطرة

تركز المعلومات في 
 يد المسير

 الوكالة مشاكل تولد

 المالك(األصيل)
Principal 

 المسير(الوكيل)
Agent 

 القرارات اختاذ سلطة ختويل

 القرارات اختاذ سلطة ختويل
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  :)Agency Costs(تكالیف الوكالة - ثالثا
 من  الحد جلأ من) األسهم حملة(الشركة مالك یتحملها التي التكالیفتعرف تكالیف الوكالة بأنها "   
 الوكیل استئجار أجل من المالك یدفعها التي تكالیف إلى باإلضافة) المسیرین مثال(الوكیل تحایل إمكانیة
  2. ومنه فتكالیف الوكالة تنقسم إلى:1"الشركة حجم حسب تتنوع وهي عنهم للنیابة
 ؛تكالیف المراقبة واإلشراف على الوكیل 

 تكالیف استئجار الوكیل؛ 

 .تكالیف أخرى  
 .)stakeholder theory(نظریة األطراف ذات المصلحة  -ب 

مع نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات من القرن العشرین قام العدید من الكتاب بقیادة   
A.F.FREEMAN -  أصدر كتابه المسمىA stakeholder theory of the firm  م1984سنة- 

مؤسسة وحملة األسهم وقاموا البمناقشة المفهوم التقلیدي لنظریة الوكالة الذي یرتكز على العالقة بین 
) في اهتمام الشركة، حیث أصبح stakeholders(بتقدیم تصور جدید أدخل األطراف ذات المصلحة 

ا تؤثر وتتأثر هناك باإلضافة إلى المساهمین أطراف أخرى ینبغي على اإلدارة أن تحسب حسابها ألنه
ن والزبائن والجماعات المحلیة وباقي یبنشاط الشركة، هذه األطراف تشمل كل من العمال والممون

 الجماعات المهتمة. 

  فروض نظریة األطراف ذات المصلحة.أوال: 

ظهرت نظریة األطراف ذات المصلحة في الوالیات المتحدة األمریكیة في بدایات الثمانینات من   
ن اختلفت الكتابات في المدخل الذي تنطلق منه والذي تفرق بین العملیاتي القرن  ٕ العشرین، وا

)operational) واإلداري (managerial) واالستراتیجي (strategies إال أنها اشتركت في إطار (
  3 نظري یرتكز على أربعة فرضیات:

  المؤسسة. لدى المؤسسة العدید من األطراف ذات المصلحة لها مطالب تجاه هذه -
  ال تملك كل األطراف ذات المصلحة نفس قوة التأثیر على المؤسسة. -
نجاح المؤسسة مرتبط بقدرتها على االستجابة للمطالب المختلفة لألطراف ذات المصلحة القویة  -

  التأثیر.

                                                             
1 http://www.trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-C/Couts-d-agence.html, 15/11/2012_10:15.  
2 Michael C. Jensen& William H. Meckling, op-cite, p:311.  
3 Franck Aggeri et Aurélien Acquier, La théorie des stakeholders permet-elle de rendre compte des pratiques 
d'entreprise en matière de RSE?, XIV eme Conférence internationale de management Stratégique, pays de la 
Loire, Angers 2005-http://www.strategie-aimes.com, p1. 
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الوظیفة األساسیة لإلدارة هي االستیعاب والموازنة بین المطالب المتعارضة لألطراف ذات  -
  المختلفة.المصلحة 

  النتائج المترتبة عن ظهور نظریة األطراف ذات المصلحة:ثانیا: 
 الحوكمة نموذج هو الشركات لحوكمة جدید نموذج ظهور إلى المصلحة ذات األطراف نظریة أدت  
 حملة على القائمة الحوكمة نموذج إلى باإلضافة) stakeholders(المصلحة ذات األطراف على القائمة
 وتحاول تستوعب أن الجدید النموذج وفق الشركة إدارة على أصبح حیث) shareholders(األسهم

 هذا األطراف، من طرف كل تأثیر قوة وتحدید دراستها بعد المصلحةذات  األطراف لمطالب االستجابة
 على بالنفع یعود البعید األمد على الحقیقة في أنه إال ،األسهم حملة یخدم ال أنه ظاهریا یبدو قد النموذج

 أو زوالها وعدم النشاط قید الشركة ببقاء مرهونة المساهمین مصلحة ألن ؛1مصالحهم ویخدم األسهم حملة
 وتحلیل المختلفین المصالح اصحاب معرفة على قدرتها مدى على یتوقف واستمرارها وبقاؤها إفالسها

 الكثیر مست التي األزمات أثبته ما وهذا. المختلفة مطالبهم وتلبیة معهم التعامل كیفیة وتحدید احتیاجاتهم
 أصول وبیع اإلندماجات من الكثیر إلى وأدت العشرین القرن من الثمانینیات بدایة في الشركات من

فالس لمنافسیها الشركات ٕ  المصلحة ذات األطراف نظریة ظهور في السبب وكانت أیضا، منها الكثیر وا
 الكفیلة الوسائل عن البحث إلى تسعى بموجبه أصبحت الذي الشركات لحوكمة الجدید المفهوم وانتشار
 المساهمین مصلحة من بدال المصلحة ذات األطراف كل مصلحة في تصب المدیرین سلوكیات بجعل
  .وحدهم

  مراحل تطور االهتمام بحوكمة الشركات.  -2- 2- 1
ومستوى االهتمام الذي هو مر مفهوم حوكمة الشركات بالعدید من المراحل حتى وصل إلى أهمیته الحالیة 

  علیه الیوم ویمكن إیجاز المراحل التي تطور من خاللها االهتمام بحوكمة الشركات كالتالي:
  ).1932المرحلة األولى: مرحلة ما قبل نظریة الوكالة(قبل 

في هده المرحلة لم تكن قضیة فصل الملكیة عن اإلدارة قد برزت إلى العلن بشكل واضح لكن      
بدأت تظهر، حیث تمیزت هذه المرحلة بظهور المصانع الحدیثة كنتیجة للثورة الصناعیة وتجمیع  بوادرها

الحرفیین والعمال في مكان واحد وبذلك ظهرت منشآت كبیرة، هذه المنشآت سرعان ما احتاجت إلى 
ت المصارف وبذلك ظهر  ،مصادر لألموال من أجل توفیر المواد األولیة وتطویر منتوجاتها والنمو والتوسع

ثم األسواق المالیة التي تمكن من خاللها أصحاب المشاریع الصناعیة الكبیرة من الحصول على مبالغ 
مالیة كبیرة من أشخاص عادیین لتمویل مشاریعهم، وخالل هذه الفترة ظهرت شركات األموال وأهمها 

یسلم المساهمین إدارة  شركات المساهمة التي أدت إلى انفصال الملكیة عن التسییر بشكل رسمي حیث

                                                             
1 Elena F Pérez Carrillo, Corporate Governance: Shareholders  Interests and other Stakeholders Interests, 
Corporate Ownership & Control / Volume 4, Issue 4, Summer 2007, p96. 
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الشركة إلى مدیرین یعملون مقابل أجر، هؤالء المدیرین قد یكونون من المساهمین أو من غیرهم. وتم 
تنظیم العالقة بین المالك والمسیرین بشكل قانوني من خالل الجمعیة العامة للمساهمین ومجلس إدارة 

  الشركة.
شكلة أن المسیرین لن یقوموا بالعمل في ملك غیرهم كما لكن هذه الهیاكل ال یمكن أن تضمن وحدها م    

لو كان ملكهم، وكان آدم سمیث قد تطرق إلى هذه المشكلة حیث رأى أن المسیر الذي یعمل لصالح غیره 
ال یمكن أن ننتظر منه أن یتصرف كما لو كان یعمل لصالح نفسه وال بد من وجود هامش بین الحالتین، 

لمصلحة نفسه وضد مصلحة المالك، فتم االستعانة بالمدققین أو المراجعین  إذ یمكن أن یتصرف المسیر
الخارجیین من أجل حمایة حقوق المساهمین، لكن ذلك لم یكن كافیا مما مهد للمرحلة التالیة وهي مرحلة 
التأصیل النظري للعالقة بین المساهمین واإلدارة والبحث في مشاكلها وطرق حلها من خالل نظریة 

  ة.الوكال
  ).1992- 1932المرحلة الثانیة: مرحلة التأصیل النظري لحوكمة الشركات(

و   A. BERLEحیث قام  1932بدأت هذه المرحلة بظهور البوادر األولى نظریة الوكالة سنة       
G.Means   بالبحث في العالقة بین الساهمین والمسیرین والمشاكل الناجمة عنها وأصدرا كتابهما

وهما  ،1932" سنة THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE PROPERTYالمسمى" 
بذلك یعدان أول من تطرق إلى عالقة الوكالة بین المالك والمسیرین والمشاكل الناتجة عنها والحلول 

الحائزان على  Mecklingو  Jensenم االقتصادیان األمریكیان1976في سنة لیقوم بعد ذلك  .الممكنة
عطاء أول تعریف لعالقة الوكالة، ثم بعدها طور جائزة نوبل لالقتصاد ٕ  FREEMANبتأكید نظریة الوكالة وا

والتي وسعت عالقة الوكالة وأضافت أطراف أخرى یهمها أداء  1984نظریة األطراف ذات المصلحة سنة 
 الشركة باإلضافة إلى المساهمین، وخالل هذه الفترة كان هناك تطبیق متزاید لممارسات حوكمة الشركات

وكان هناك شعور متزاید  .إلى أن أصبح یطبق جزء كبیر منها في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات
بأهمیة تطبیق هذه الممارسات لحمایة الشركات من الفشل المالي واإلداري وبالتالي حمایة حقوق 

من كبریات  المساهمین واألطراف ذات المصلحة، خصوصا بعد األزمات واالنهیارات التي مست العدید
الشركات في هذه الفترة، لكن لم یكن مصطلح حوكمة الشركات أو ما شابهه مستعمال بكثرة كما لم یكن 

إلى  ،هناك بعد تعریف محدد له حتى یضم هذه الممارسات في إطار موحد ویسهل بالتالي تعمیم تطبیقها
إفالس كثیر من الشركات ) والتي شكلت لدراسة أسباب Cadburyأن قامت بتعریفه لجنة كادبوري (

بإعطاء أول تعریف لمصطلح حوكمة  1992حیث قامت سنة  ؛الكبیرة في بریطانیا مطلع التسعینیات
الشركات وتوالت بعد التعریفات لتجعل من حوكمة الشركات مفهوما واضحا وتمهد للمرحلة التالیة وهي 

  تزاید االهتمام بحوكمة الشركات.
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  ).2002-1992االهتمام بحوكمة الشركات(المرحلة الثالثة: تزاید 
التي  الدراسات تزاید االهتمام بشكل واضح بمفهوم حوكمة الشركات لتراكم 1992ابتداء من سنة     

 الممارسات سوء أو أهدافها، في تحقیق إخفاقها و العدید من الشركات العمالقة انهیار أسباب تشیر إلى
هدار وسوء بها اإلداریة ٕ  حدوث ساهم والموارد من طرف إدارة هذه الشركات، ولقد مكانیاتاستخدام اإل وا
في إصدار منظمة  وغیرها الالتینیة وأمیركا وروسیا آسیا جنوب شرق لدول االقتصادي واالنهیار األزمات

.هذه المعاییر تبنتها العدید 1م1999التعاون االقتصادي والتنمیة لمبادئها الخاصة بحوكمة الشركات سنة 
بما فیها الدول النامیة، كما سارعت العدید من المنظمات األخرى إلى إصدار مبادئها الخاصة  من الدول

بما فیها المنظمات المحاسبیة التي وضعت مبادئها من أجل تحقیق أهداف الحوكمة. لكن جاءت األزمات 
العالم إلى لتنقل  2002و 2001التي ضربت الكثیر من الشركات العالمیة واألمریكیة خصوصا في عامي 
صالح هذا المفهوم. ٕ   مرحلة التأكید على حتمیة الشركات وضرورة تفعیل وا
صالحها( ٕ   .)››2002المرحلة الرابعة: مرحلة التأكید على حتمیة حوكمة الشركات وا

 2002و 2001بعد األزمات التي هزت كبریات الشركات في الوالیات المتحدة األمریكیة عامي      
ین من المساهمین واإلضرار باالقتصاد األمریكي كله، تبین أنه ال یوجد بدیل عن وأدت إلى تضرر المالی

تفعیل حوكمة الشركات، وبدأ التفكیر في إصالح هذا المفهوم من أجل ضمان التزام الشركات بالمعاییر 
تالعبات التي تساعدها على االستقرار والنمو وتدعیم قدراتها التنافسیة وتجنب السلوكیات الالأخالقیة وال

المحاسبیة. وازدادت المناقشات  حول حوكمة الشركات بین صانعي السیاسات االقتصادیة وفي المنابر 
العلمیة المختلفة، وتم تبني مفهوم حوكمة الشركات من قبل العدید من اللجان والمؤسسات والمعاهد من 

دم تطبیقها. حیث قامت منظمة أجل تقدیم إرشادات لتفعیل تطبیق الحوكمة وتجنب األزمات الناتجة عن ع
لتضیف مزیدا من  2008، وجاءت أزمة عام 2005التعاون االقتصادي والتنمیة بتعدیل مبادئها سنة 

التأكید على أنه ال مناص من حوكمة الشركات من أجل تجنب األزمات والفضائح المالیة واألخالقیة التي 
  قد تودي باالقتصاد العالمي بأسره.

  حوكمة الشركات.مبادئ  - 3- 1

لمفهوم من طرف الشركات قامت ابعد تزاید أهمیة حوكمة الشركات وتزاید الدعوات إلى ترسیخ هذا      
العدید من المنظمات الدولیة بوضع مبادئ لحوكمة الشركات من أجل تسهیل تطبیقها في أرض الواقع 

رشاد الشركات والدول  ٕ المنظمات التي وضعت مبادئ وضع نظم فعالة لحوكمة الشركات، ومن بین لوا
لحوكمة الشركات نجد منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، منظمة التجارة العالمیة، مؤسسة التمویل 

  الدولیة وغیرها...إلخ.

                                                             
  .19-18عدنان بن حیدر بن درویش، مرجع سابق، ص  1
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 ).OECDمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة( -3-1 -1
ثم  1999قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة بوضع مبادئها الخاصة والتي أصدرتها سنة     

، وتم إعداد وتعدیل هذه المبادئ باالستناد إلى تجارب الدول 2004أفریل  22قامت بتعدیلها في 
بعض اللجان األعضاء الناتجة عن مبادراتها الوطنیة، باإلضافة إلى األعمال السابقة التي قامت بها 

التابعة للمنظمة ومن بینها أعمال اللجنة االستشاریة لقطاع األعمال المعنیة بحوكمة الشركات التابعة 
للمنظمة، كما شارك في إعداد هذه المبادئ عدد من اللجان األخرى التابعة للمنظمة كلجنة األسواق 

غیرها، باإلضافة إلى المساهمات الخاصة المالیة ولجنة االستثمار الدولي و الشركات المتعددة الجنسیات و 
سهامات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واالتحادات المهنیة وغیرها  ٕ بعدد من الدول غیر األعضاء وا

. وربما هذا ما جعل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي 1من األطراف المعنیة بموضوع حوكمة الشركات
  ا من طرف أغلبیة دول العالم.تحظى بقبول واسع ویتم تبنیها واعتماده

وتهدف هذه المبادئ إلى مساعدة الدول األعضاء وغیر األعضاء في جهودها من أجل تحسین      
وتقییم األطر القانونیة والمؤسسیة والتنظیمیة لحوكمة الشركات، باإلضافة إلى دعم الشركات على وضع 

لمساهمة التي یتم تداول أسهمها في البورصة أسالیب سلیمة للحوكمة. وتركز هذه المبادئ على شركات ا
لكنها یمكن أن تكون مفیدة للشركات التي ال یتم تداول أسهمها في البورصة ومن بینها الشركات الخاصة 

وتركز هذه المبادئ على المشكالت المرافقة ألسالیب حوكمة الشركات  ،األخرى والشركات المملوكة للدولة
كیة واإلدارة كما تأخذ بعین االعتبار القضایا التي تتصل بعملیة صنع القرار والناتجة عن الفصل بین المل

في الشركات كالقضایا األخالقیة والبیئیة. وهذه المبادئ لیست ملزمة كما أنها لیست مفصلة بدقة بل 
تركت كنقاط مرجعیة تهتدي بها البلدان المختلفة كل حسب خصوصیاته وظروفه المختلفة أثناء إعداد 

  طر القانونیة والتنظیمیة لحوكمة الشركات.األ
كما  الفرعیةكل مبدأ تم تقسیمه إلى مجموعة من المبادئ مبادئ رئیسیة، و ستة من  هذه المبادئ تتكونو 

  2 یلي:
  .أوال: توفر إطار فعال لحوكمة الشركات

القانون ویحدد وأن یتوافق مع دور  على رفع مستوى الشفافیة وكفاءة األسواق،هذا اإلطار  یعمل      
، إذ واإللزام بتطبیق القانون المسئولة عن اإلشراف والرقابة بوضوح تقسیم المسئولیات بین الهیئات المختلفة

المشاركین في السوق االعتماد  یمكن لكافة وجود أساس قانوني وتنظیمي ومؤسسيأنه من الضروري 
حوكمة الشركات على عناصر تشریعیة  إطار یحتويوعادة ما  علیه في إنشاء عالقتهم التعاقدیة الخاصة،

                                                             
1 Les Principes de Gouvernement d’Entreprise de l’OCDE- révisés en 2004, Premier Dîner-Débat de 
l’Association Française de Gouvernement d’Entreprise, Paris, 24 mai 2004, p3\ www.afge-asso.org 

الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري (دراسة مقارنة)محمد مصطفى سلیمان،  2
  .49، ص2009
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وممارسات األعمال التي هي نتاج الظروف  الذاتي وااللتزامات االختیاریة وتنظیمیة وترتیبات للتنظیم
الشركات، هناك  فعال لحوكمةإطار ضمان وجود  ، ومن أجل1وتاریخها وتقالیدها الخاصة بالدولة

  بعین االعتبار وهي:والعوامل یجب أخذها اإلرشادات مجموعة من 
خلق و  ،ونزاهة األسواق إطار حوكمة الشركات أن یكون ذا تأثیر على األداء االقتصادي الشاملدف هی -

  والفعالیة. تتمیز بالشفافیة قیام أسواق مالیة ع علىیشجالتللمشاركین في السوق و  حوافز
نطاق  رسة حوكمة الشركات فيینبغي أن تكون المتطلبات القانونیة والتنظیمیة التي تؤثر في مما -

  اختصاص تشریعي ما متوافقة مع أحكام القانون وذات شفافیة وقابلة للتنفیذ.
  ینبغي أن یكون توزیع المسئولیات بین مختلف الجهات في نطاق اختصاص تشریعي ما محدد -

  بشكل واضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة.
ا تهبواجبا اهة والموارد للقیامنز والتنظیمیة والتنفیذیة السلطة وال افیةینبغي أن یكون لدى الجهات اإلشر  -

الوقت المناسب  ا ینبغي أن تكون فيتهبطریقة متخصصة وموضوعیة، فضال عن أن أحكامها وقرارا
  افیة مع توفیر الشرح الكافي لها.وتتمیز بالشف

  .ثانیا: حقوق المساهمین
ایة حقوق المساهمین، ومن أجل تحقیق ذلك ال بد من بحیث ینبغي أن یكفل إطار حوكمة الشركات حم

  :2االلتزام بالقواعد التالیة
 تشتمل الحقوق األساسیة للمساهمین على ما یلي:  -أ 

 تأمین أسالیب تسجیل الملكیة؛ 
 حق نقل أو تحویل ملكیة األسهم؛ 
 حق الحصول على المعلومات الخاصة بالشركة في الوقت المناسب وبصفة منتظمة؛ 
 المشاركة والتصویت في الجمعیة العامة للمساهمین؛ 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة؛ 
 .الحصول على حصص من أرباح الشركة 

للمساهمین الحق في المشاركة والحصول على المعلومات الكافیة فیما یتعلق بالقرارات التي    - ب 
 تحدث تغیرات أساسیة في الشركة مثل:

 التعدیالت في القانون األساسي للشركة أو في الوثائق الرئیسیة لها؛ 
 طرح أسهم إضافیة؛ 
 .أیة تعامالت استثنائیة قد تسفر عن بیع الشركة أو تحویل ملكیتها 

                                                             
ملتقى الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة (واقع، رهانات و افاق)، جامعة   ،األساسیة لتطبیق الحوكمة المحاسبیة في المؤسسةالمبادئ غالم عبد اهللا،  1

  .4، ص2010دیسمبر 8-7العربي بن مهیدي أم البواقي، 
  .6، صwww.cipe-arabia.orgمبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، الترجمة العربیة، 2
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ینبغي أن تكون للمساهمین فرصة المشاركة الفعالة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة    -ج 
مساهمون علما بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعیة العامة أن یحاط ال یتعینللمساهمین كما 

 ویتم ذلك من خالل اإلجراءات التالیة: للمساهمین بما في ذلك إجراءات التصویت
  تزوید المساهمین بالمعلومات الكافیة في الوقت المناسب فیما یتعلق بتاریخ ومكان وجدول

 ؛تم أتحاذ قرارات بشأنها في االجتماعأعمال الجمعیة العامة، وكذلك الموضوعات التي سی
 الفرصة للمساهمین لتوجیه األسئلة إلى مجلس اإلدارة بما في ذلك األسئلة المتعلقة  إعطاء

بالتدقیق الخارجي ، ووضع البنود على جدول األعمال الخاص بالجمعیة العامة في نطاق 
 ؛حدود معقولة

 ا مع إعطاء نفس األثر لألصوات ن من التصویت سواء شخصیا أو غیابییالمساهم تمكین
 .سواء تم اإلدالء بها حضوریا أو بالوكالة

اإلفصاح عن الهیاكل والترتیبات الرأسمالیة التي تمكن بعض المساهمین أن یحصلوا على درجة    - د 
 .من السیطرة ال تتناسب مع ملكیتهم من األسهم

 من خالل: لي الشركاتالكفاءة والشفافیة في قیام السوق بوظائفه في الرقابة عتحقیق    - ه 
  القواعد واإلجراءات التي تغطي عملیات االستحواذ والصفقات غیر العادیة مثل وضع

یجب أن تكون واضحة ومعلنة وأسعارها تتصف والتي  االندماج وبیع أصول الشركة 
 لعدل؛بالشفافیة وا

 ةعدم استخدام وسائل مضادة لعملیات االستحواذ بغرض حمایة اإلدارة من المساءل. 
 الخاصة بهم على جمیع المساهمین بما في ذلك المستثمر المؤسسي ممارسة حقوق الملكیة   -و 

 ویساعد في ذلك:
 ثمر المؤسسي الذي یعمل في المجاالت المالیة أو االئتمانیة أن یفصح عن جمیع تعلى المس

 ؛السیاسات المتعلقة بحوكمة الشركات والتصویت فیما یخص استثماراته
  االستشارات في الموضوعات المتعلقة بحقوق ملكیتهم المنصوص علیها بالمبادئ التي تبادل

 .تتناول االستثناءات لمنع سوء االستغالل
  .ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمین

المساواة في معاملة المساهمین من ذات الفئة، بما في یضمن  أن إطار حوكمة الشركاتیتعین على      
جانب من المساهمین كما یجب أن یحصل المساهمین على تعویضات كافیة في حالة ذلك األقلیة واأل
  1 ، ویتم ذلك باتباع القواعد التالیة:انتهاك حقوقهم

 من أجل أن یعامل المساهمون المنتمون إلى نفس الفئة معاملة عادلة ال بد من:  -أ 

                                                             
1 www.oecd.org/daf/corporateaffairs/oecdprinciplesofcorporategovernance/,  تاريخ الزيارة : 25/6/2012 
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  إعطاء المساهمین داخل كل فئة نفس حقوق التصویت، كما یجب أن یتمكن المساهمون من
الحصول على المعلومات الخاصة بحقوق التصویت الممنوحة لكافة فئات المساهمین األخرى 

كما یجب أن تخضع التغیرات في حقوق التصویت والتي تؤثر قبل قیامهم بشراء األسهم، 
ا على بعض فئات المسا ً  .همین لموافقتهمسلب

 حقوق األقلیة من المساهمین من الممارسات االستغاللیة من جانب المساهمین  ةحمای
 .المسیطرین سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة مع توفیر وسائل تعویضیة فعالة

 .تصویت األمناء والمفوضین بطریقة متفق علیها مع أصحاب األسهم 
 للمساهمین. هوارتفاع تكالیف لتصویتفي ا على الشركة أن تتجنب الصعوبات 

التداول لحساب  حظر االتجار أومنع تداول األسهم بصورة ال تتسم باإلفصاح والشفافیة، و    - ب 
 .المطلعین على المعلومات الداخلیة

على المدیرین التنفیذیین وأعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح إذا ما كانت هناك أیة مصالح مباشرة   -ج 
  أو غیر مباشرة لهم تتصل بعملیات أو مسائل تخص الشركة التي یسیرونها. 

  .المصلحة ذات رابعا: دور األطراف
یجب أن یضمن إطار حوكمة الشركات االعتراف بحقوق أصحاب المصالح كما یحددها القانون، ویعمل 

مثل الدائنون والموردین والعمالء والعاملین بالشركة على تشجیع التعاون بین الشركات وأصحاب المصالح 
ائمة على أسس في مجال خلق الثروة وفرص العمل وتحقیق استدامة المشروعات الق والجهات الحكومیة

مالیة سلیمة، ویجب توفیر المعلومات الالزمة لهم بصفة دوریة وفي الوقت المناسب. ومن أجل تحقیق 
  :1ذلك ال بد من االلتزام بالقواعد واإلرشادات التالیة

 یات.القانون أو تكون نتیجة االتفاق ینص علیهاأصحاب المصالح التي حقوق احترام   -أ 
 .انتهاك حقوقهم دلح للحصول على تعویض مناسب عنإتاحة الفرصة ألصحاب المصا   - ب 
أن یسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آلیات لمشاركة أصحاب المصالح  ومشاركة العمال في    -ج 

 تحسین األداء.
ضمان أن یحصلوا على  یتعین عندما یشارك أصحاب المصالح في عملیة حوكمة الشركات   - د 

 المعلومات المالئمة لذلك في الوقت المناسب وبطریقة منتظمة.
باالتصال بحریة  السماح لذوي المصالح، بما فیهم العاملین من األفراد والجهات التي تمثلهم،   - ه 

بمجلس اإلدارة للتعبیر عن مخاوفهم تجاه التصرفات غیر قانونیة والمنافیة ألخالقیات المهنة، 
 ي عدم االنتقاص من حقوقهم إذا ما فعلو ذلك.وینبغ

                                                             
  .52، مرجع سابق، ص)مقارنة دراسة( واإلداري المالي الفساد معالجة في الشركات حوكمة دور سلیمان، مصطفى محمد 1
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أن یزود إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات بهیكل فعال كفء للحمایة من االعسار    -و 
 .والتطبیق الفعال لحقوق الدائنین

  .فافیةشخامسا: اإلفصاح وال
ئم بشأن تأسیس أن یركز إطار حوكمة الشركات على تحقیق اإلفصاح الدقیق وفي الوقت للمال ینبغي     

الشركة وأعمالها وكیفیة إدارتها، كالملكیة والمركز المالي وحركة التدفقات النقدیة واألداء وأسلوب ممارسة 
 تهاوتدفقا یشمل اإلفصاح عن مدى تحقیق أهداف الشركة، ونتیجة نشاطها ومركزها الماليحیث بالسلطة. 

وبیان مدى االلتزام  النقدیة والسیاسات المحاسبیة المستخدمة والعالقات مع األطراف ذات العالقة،
اإلفصاح عن حصة األغلبیة في حقوق  بالمعاییر المحاسبیة والسیاسات واللوائح ذات الصلة، مع ضرورة

ئه. أعضا تعلقة بمؤهالتواإلفصاح عن كافة المعلومات الم مجلس اإلدارة آتالملكیة وحقوق األقلیة ومكاف
  1 ویمكن تحقیق ذلك باتباع القوا واإلرشادات التفصیلیة العامة التالیة:

 المعلومات التالیة: -دون أن یقتصر على-مل اإلفصاح تیش  -أ 
 .النتائج المالیة والتشغیلیة للشركة 
 .أهداف الشركة 
 .حقوق األغلبیة من حیث المساهمة وحقوق التصویت 
   معلومات أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذین الرئیسیین، والمرتبات والمزایا الممنوحة

 لهم.
 .عوامل المخاطرة المتوقعة 
 .المسائل المادیة المتعلقة بالعمال وغیرهم من أصحاب المصالح 
 هیاكل وسیاسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون حوكمة الشركات وأسلوب تنفیذه. 

والمراجعة د ومراجعة المعلومات واإلفصاح عنها بأسلوب یتفق مع معاییر الجودة المحاسبیة إعدا   - ب 
 .المالیة وغیر المالیة

 أن یتضمن اإلطار العام للحوكمة تدقیق كافة األمور المالیة من قبل مدقق حسابات خارجي   -ج 
وتقدیم تقریر  مستقل تعینه الجمعیة العامة للشركة حیث یقوم مدقق الحسابات بإعدادو  مؤهل

وتمثیلها للمركز تدقیق للمساهمین یتضمن الرأي الفني المحاید حول مدى عدالة القوائم المالیة ال
 .وأدائها في جمیع المجاالت الهامةالمالي للشركة 

أن یقدم مراجعي الحسابات الخارجیین تقاریرهم للمساهمین وعلیهم بذل العنایة المهنیة  یجب  - د 
 .الحریصة عند القیام بالمراجعة

                                                             
  .10والتنمیة، مرجع سابق، ص مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون االقتصادي 1
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توفیر قنوات لبث المعلومات تسمح بحصول المستخدمین علي معلومات كافیة وفي التوقیت    - ه 
 .المناسب وبتكلفة اقتصادیة وبطریقة تتسم بالعدالة

الشركات بمنهج فعال یتناول التحلیل، ویدعم توصیات المحلل، والوسطاء، د إطار حوكمة یزو ت   -و 
وشركات التصنیف، وغیرها من األطراف التي تؤثر على القرارات التي یتخذها المستثمرین والتي 

 .تخلو من تعارض المصالح الذي قد یؤثر على نزاهة التحلیل أو توصیات المحللال 
ا: مس ً   .لیات مجلس اإلدارةؤو سادس

ینص المبدأ السادس من مبادئ حوكمة الشركات على أنه یجب على إطار حوكمة الشركات أن      
یحدد الخطوط اإلرشادیة الستراتیجیات رئاسة الشركات وتوجیه أدائها، ویؤكد على دور مجلس إدارة 

تمتع الشركة في الرقابة الفعالة على إدارة الشركة ومسؤولیته أمام المساهمین. بحیث یجب أن ی
واضحة ومحددة ومعلنة سواء من حیث: الصالحیة، المسؤولیات، الحقوق  همسئولیاتباالستقاللیة وتكون 

  1 . وتساعد القواعد واإلجراءات التالیة في تحقیق هذا المبدأ:الواجبات، المزایا واألجور والمكافآت
على أعضاء مجلس اإلدارة أن یعملوا على أساس من المعلومات الكاملة وبحسن النیة مع  ینبغي  -أ 

 .العنایة الواجبة بما یحقق أفضل مصلحة للشركة والمساهمین
إذا ما كانت قرارات مجلس اإلدارة ستؤثر في مختلف مجموعات المساهمین بطرق مختلفة، فإن    - ب 

 .ن معاملة عادلةعلى مجلس اإلدارة أن یعامل كافة المساهمی
أن یضمن مجلس اإلدارة االلتزام بالقانون والمعاییر األخالقیة العالیة مع الحرص علي مصالح    -ج 

 .األطراف ذات المصلحة
 :على مجلس اإلدارة القیام ببعض المهام الرئیسیة، بما في ذلك   - د 

 لسنویة مراجعة وتوجیه استراتیجیة الشركة وخطط العمل وسیاسات المخاطرة، والموازنات ا
وخطط النشاط. كما یضع أهداف األداء ویتابع تنفیذها ویتولى اإلشراف على عملیات اإلنفاق 

 الرأسمالي وعملیات االستحواذ وبیع األصول.
  اختیار المسؤولین التنفیذیین الرئیسیین وتحدید المرتبات والمزایا الممنوحة لهم، ومتابعتهم

 التداول الوظیفي.واستبدالهم إذا لزم األمر، ومتابعة خطط 
  مراجعة مستویات مرتبات ومزایا المسؤولین التنفیذیین وأعضاء مجالس اإلدارة واإلفصاح عنها

 وضمان الطابع الرسمي والشفافیة لعملیة ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة.
  الرقابة علي حاالت تعارض المصالح الخاصة بالمدیرین وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمین

 .سوء استخدام أصول الشركة في بعض العملیاتبما في ذلك 
 جراء التغیرات إذا لزم األمر ٕ  .اإلشراف على فعالیة ممارسات حوكمة الشركة وا

                                                             
  .36-32ص ص  المرجع السابق، 1
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  التأكد من سالمة التقاریر والنظم المحاسبیة والمالیة للشركة بما في ذلك نظام المراجعة المالي
قابة المالیة والتشغیلیة، وااللتزام المستقل والرقابة الداخلیة، خاصة أنظمة إدارة الخطر والر 

 .بتطبیق القانون
 اإلشراف علي عملیة اإلفصاح ووسائل االتصال. 

، ن مجلس اإلدارة من الحكم بموضوعیة على شئون الشركة وبصفة مستقلة عن اإلدارةیمكت   - ه 
 وتساعد في ذلك التوجیهات التالیة:

 من غیر موظفي الشركة غیر التنفیذیین عضاء األ  عدد من مجالس اإلدارة ینبغي أن تكلف
في المصالح  ذوي القدرة على ممارسة الحكم المستقل للقیام بالمهام التي یحتمل وجود تعارض

ومن أمثلة هذه الحاالت: التقاریر المالیة، ترشیح المسؤولین التنفیذیین، تقریر مكافئات  فیها
 أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین.

 ء مجلس اإلدارة تكریس وقت كافٍ لممارسة مسئولیاتهمعلى أعضا. 
  لس اإلدارة ینبغي على مجلس اإلدارة أن یحدد بشكل جید وأنمجعندما یتم إنشاء لجان 

جراءات عملهاأهدافها و عن بشكل دقیق  یفصح  ٕ  .صالحیتها وتشكیلها وا
لدقیقة وفي التوقیت سهولة النفاذ إلي المعلومات المناسبة ا من أعضاء مجلس اإلدارةتمكین    -و 

 .المناسب حتى یتسنى لهم القیام بمسئولیاتهم على أكمل وجه

سنتطرق إلیها باختصار كونها تخص المؤسسات  مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة: -1-3-2
المصرفیة التي هي لیست ضمن مجال دراستنا، ولكن تبقى بعض مبادئها مفیدة للمؤسسات العاملة في 

  المجاالت.مختلف 

وضع مبادئ الحوكمة في المؤسسات  هي لجنة تم تشكیلها من أجلأوال: مبادئ لجنة بازل: 
وتتركز إرشاداتها  2006ثم سنة  1999ثم سنة  1998المصرفیة والمالیة، والتي أصدرت إرشاداتها سنة 

  1حول النقاط التالیة:
 وقادرین مؤهلین الشركات إدارة مجالس أعضاء یكون أن یجب: تأهیل أعضاء مجلس اإلدارة 

یجاد المالي الموقف وسالمة أداء عن ومسؤولین البنك أعمال إدارة على ٕ  البنك لعمل استراتیجیة وا
 .المناسبات جمیع في التصحیحیة القرارات اتخاذ على قادرین او

 اخذین : للبنك وعلى قیمه االستراتیجیة على مجلس المدیرین المصادقة واإلشراف على األهداف
بعین االعتبار مصالح حملة األسهم والمودعین, یضاف الى ذلك مسؤولیتهم عن توفیر الحمایة 

                                                             
مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  ،االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيحبار عبد الرزاق،  1

 .87-84السابع، ص ص: 



 الفصل األول اإلطار النظري لحوكمة الشركات
 

 
 

21 

المالئمة للعاملین الذین یعدون تقاریرًا عن ممارسات غیر قانونیة او غیر أخالقیة من أي 
 إجراءات تأدیبیة مباشرة او غیر مباشرة .

 متكامل اداري هیكل إیجاد: من خالل والمساءلة وضع وتعزیز الخطوط العریضة للمسؤولیة 
 في والعاملین والمدیرین العلیا واالدارة اإلدارة مجلس مسؤولیات وتحدید المحاسبة على یشجع
 .البنك

  وال یتحقق ذلك إال مجلس اإلدارة یوافق سیاساتهبما اإلدارة العلیا  علىضمان إشراف مالئم  :
 إلدارة والمهمة الضروریة والمعلومات والخبرات المهارات البنك في المسؤولین امتالكمن خالل 

 .اإلدارة مجلس قبل من الموضوعة والتوجهات السیاسات وفق البنك
 الن, البنك في الحوكمة جوهر باعتبارهما الداخلیة: والرقابة الحسابات مراقبي استقاللیة 

 یجب كما. الطویل األجل في البنك لسالمة جداً  مهمة والخارجیة الداخلیة الفعالة والرقابة المراجعة
 في للبنك المالي الموقف تمثل المالیة القوائم تكون ان من للبنك العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس على
 . جوانبه جمیع

 للبنوك ضروریا العام اإلفصاح یعتبر كما السلیمة للحوكمة وضروري مهم وهو :الشفافیة مبدأ 
 المناسب الوقت في اإلفصاح یكون ان ویجب السوق في االنضباط لتحقیق البورصة في المسجلة

 .الدولیة التقاریر وفي االنترنت على البنك موقع خالل ومن
  وظیفة المراجعة الداخلیة  بها واإلدارة العلیا فعلیا، استعمال األعمال التي تقوم المجلسعلى

 .والمراجعین الخارجیین ووظائف الرقابة الداخلیة
  الشركة ومع األهداف االستراتیجیة. وسیاسات المكافآت مع ثقافةضمان مالئمة ممارسات 
 من یعمل التي التشریعیة والبیئة البنك عملیات هیكلة فهم العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس على 

 .خاللها
تخص المؤسسات  سنشیر إلیها باختصار هي األخرى ألنها :الدولیة التمویل مؤسسة مبادئثانیا:   

 مبادئ بوضع 2003 عام في الدولي للبنك التابعة الدولیة التمویل مؤسسة قامت حیثالمالیة والمصرفیة، 
  1:كالتالي أربعة مستویات على وذلك للحوكمة، ومعاییر

  .الجید للحكم المقبولة الممارسات -  
  .الجدید الجید الحكم لضمان إضافیة خطوات -  
  .محلیا الجید الحكم لتحسین أساسیة إسهامات -  
  .القیادةالتحكم في فن  -  
  

                                                             
1 Principles of Intemational Financing company ( IFC)( 2007) - Global corporate Governance Forum ,http//www 
.gegf .org. 
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  الشركات.في حوكمة الالمبحث الثاني: نظام 

من أجل تجسید مفهوم حوكمة الشركات على أرض الواقع ال بد من وضع نظام معین یسمح   
 بذلك، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركة. هذا النظام یسمح بتحدید منهجیة التطبیق

والخطوات االزمة، كما یحدد األطراف الفاعلة والمؤثرة ویقنن العالقات والتفاعالت فیما بینها، یستمد هذا 
النظام أهمیته من أهمیة حوكمة الشركات ودورها الكبیر على الصعید  االقتصادي واالجتماعي وأهمیتها 

  بالنسبة للشركة وأدائها.
 ركائز ومحددات حوكمة الشركات. -2-1

  ركائز حوكمة الشركات: -2-1-1
قبل التطرق إلى أهمیة نظام حوكمة الشركات ال بد من التطرق أوال إلى األسس أو الركائز التي 

حوكمة  نظام؛ والتي ال بد من تحقیقها ودعمها إذا أردنا الحدیث عن  یقوم علیها مفهوم حوكمة الشركات
الشركات. والركائز الثالثة التي یقوم علیها مفهوم حوكمة الشركات كما یقوم البناء على أسسه هي: 

  .)2-1:(رقمالسلوك األخالقي، الرقابة والمساءلة، إدارة المخاطر؛ ویمكن تمثیلها كما في الشكل 
  :أوال: السلوك األخالقي

القیم التي تنفرد بها ثقافة معینة أو تكون مجموعة محددة من المبادئ و  يیمكن اعتبار األخالق
جزءا من التراث الثقافي المشترك لألمم، والتي تحكم سلوك الفرد والجماعة وتحدد ما هو مقبول وما هو 

  غیر مقبول، أما فیما یخص الشركات فیطلق علیها اسم أخالقیات قطاع األعمال. 
ت وهو ما أثبتته األزمات التي مست ویلعب السلوك األخالقي دورا جوهریا في حوكمة الشركا

كبریات الشركات األمریكیة مطلع القرن الحادي والعشرین، إذ أنه وبالرغم من أن أغلب قواعد ومعاییر 
حوكمة الشركات كانت مطبقة والقوانین والتشریعات كانت متوفرة ومطبقة شكلیا إال أنها كانت تخفي 

ركات سواء من الجوانب المالیة أو المحاسبیة أو اإلداریة وعدم وراءها شیوع الفساد اإلداري بین مدیري الش
االلتزام بأخالقیات األعمال وآداب المهنة، ما أدى في النهایة إلى إفالس العدید من أكبر الشركات والبنوك 

أصبح من الواضح أن غیاب الضمیر كجوهر لألخالق وما ترتب على ذلك من تزویر و  األمریكیة،
ألزمات التي مست دول في العالم اواختالس وتالعب في الحسابات والقوائم المالیة كان من أهم األسباب 

فإذا كانت الحوكمة الجیدة تهدف إلى مقاومة أشكال الفساد . وانهیار شركات كبرى وخروجها من السوق
لمالي واإلداري، فإن األخالق الحمیدة هي اإلطار األكثر مناسبة لتدعیم هذا الهدف، كما أن حوكمة ا

بمعزل عن الجانب األخالقي لألشخاص أنفسهم، والذین یقصد بهم أعضاء  االشركات ال یمكن تطبیقه
ا ال یفید إذا كان أي ، ألن االقتناع بمبادئ حوكمة الشركات ومتطلباتهالتنفیذیینمجلس اإلدارة والمدیرین 
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 ركائز حوكمة الشركات

 إدارة المخاطر الرقابة والمساءلة السلوك األخالقي

ضمان االلتزام السلوكي من 
 خالل:

باألخالقیات  االلتزام-
 الحمیدة.

االلتزام بقواعد السلوك  -
 المهني الرشید.

التوازن في تحقیق مصالح    -
 األطراف المرتبطة بالمؤسسة.

الشفافیة عند تقدیم  -
 المعلومات.

القیام بمسؤولیة اجتماعیة  -
 والحفاظ على بیئة نظیفة.

تفعیل أدوار أصحاب المصلحة 
 في نجاح المؤسسة:

یة عامة مثل أطراف رقاب -
هیئة سوق المال، مصلحة 
الشركات، البورصة، البنك 
 المركزي في حالة البنوك.

أطراف رقابیة مباشرة:  -
المساهمون، مجلس اإلدارة، 
لجنة المراجعة، المراجعون 

الداخلیون، المراجعون 
 الخارجیون.

أطراف أخرى: الموردون،  -
العمالء، المستهلكون، 
 المودعون، المقرضون.

 

وضع نظام إلدارة  -
 المخاطر.

اإلفصاح وتوصیل  -
المخاطر إلى المستخدمین 

 وأصحاب المصلحة.

منهم  یضمر سوء نیة أو أن أخالقیاته تجیز له تسریب معلومات مهمة قبل صدورها أو إخفاء معلومات 
  .   1معینة أو التالعب بها

  ): ركائز حوكمة الشركات.2-1الشكل رقم(

التجارب"، الطبعة األولى، الدار - المبادئ-طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات "المفاهیم المصدر:
  .47، ص2005الجامعیة، مصر 

  االلتزام حیث من السلوكي بالجانب متعلقة الشركات لحوكمة األولى الركیزة أن الشكل من نالحظ
                                                             

الملتقى العلمي  ،البعد السلوكي واألخالقي لحوكمة الشركات ودورها في التقلیل من آثار األزمة المالیة العالمیةبریش عبد القادر وحمو محمد،  1
 .5،6، ص 2009أكتوبر  21-20سطیف، -العالمیة، جامعة فرحات عباس الدولي حول األزمة المالیة واالقتصادیة الدولیة والحوكمة
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 التالعبات من الشركة حمایة یضمن ما وهو والمسؤولیة؛ العدالة مبادئ وتحقیق الحمیدة باألخالق 
 الركیزة تخص بینما.  بالشرك العالقة ذات األطراف حمایة وكذلك لإلفالس بها تؤدي قد التي الالأخالقیة

 أجل من المختلفة بفئاتهم الشركة بنشاط المتأثرین المصالح ألصحاب  الرقابیة األدوار تفعیل الثانیة
 من الشركة بحمایة تسمح كونها المخاطر إدارة  في فتتمثل الثالثة الركیزة أما. الشركة نجاح في  المساهمة
   .اإلفالس خطر وأهمها لها تتعرض أن یمكن التي المخاطر

  ثانیا: الرقابة والمساءلة:
تسعى حوكمة الشركات إلى تفعیل دور األطراف ذات المصلحة في الرقابة على المؤسسة   

  ومساءلتها، وتتمثل هذه األطراف في:
 :هذه األطراف ال تتدخل في طریقة عمل المؤسسة وتفاصیل تسییرها الدقیقة  أطراف رقابیة عامة

ولكن یمكنها أن تتدخل في حال مالحظتها إلخالل بشروط معینة من طرف الشركة أو إللزامها 
بتطبیق قواعد ومبادئ معینة تساعد في تحقیق اإلفصاح والشفافیة أو تساعد في حمایة مصالح 

 ات والبورصة والبنككهیئة سوق المال ومصلحة الشر األطراف فئات معینة، ومن بین هذه 
 في حالة البنوك.المركزي 

 :هي األطراف التي تكون معنیة بصفة مباشرة بأعمال المؤسسة ونتائج  أطراف رقابیة مباشرة
أدائها، والتي یجوز لها مساءلة المؤسسة عن تفاصیل عملها وأسباب نجاحها أو فشلها، ویمكن 
لبعض هذه األطراف االطالع بصفة مباشرة ودوریة على تفاصیل عمل الشركة ومختلف سجالتها 

المدققین الخارجیین، ومن بین هذه األطراف أیضا المساهمین ومراقبتها مثل لجنة المراجعة و 
 ومجلس اإلدارة والمراجعة الداخلیة ...إلخ.

 :توجد أطراف أخرى یمكن لها مراقبة ومساءلة المؤسسة عن بعض عملیاتها  أطراف رقابیة أخرى
والعمالء  ونتائجها نظرا لتأثرها بهذه األعمال والنتائج، ومن بین هذه األطراف نجد الموردین

 والمستهلكین والمقرضین.
  ثالثا: إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر جزء جد مهم من حوكمة الشركات كونها تحمي الشركة من المخاطر التي یمكن   
أن تتعرض إلیها وبالتالي تحافظ على مصالح المساهمین وباقي األطراف ذات المصلحة، وعرف  

Erik.B -1993)( ترتب تا "إدارة األحداث التي ال یمكن التنبؤ بها، والتي قد طر على أنهاخمإدارة ال
، وتتضمن عملیة إدارة 1، إذا لم یتم التعامل معها بشكل مناسب" شركةفي ال وقوععلیها خسائر محتملة ال

  تعریف الخطر. - المخاطر ثالثة مراحل أساسیة:

                                                             
، أطروحة دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال، كلیة إدارة المخاطر في الشركات المساهمة المصریة(مدخل لتعظیم القیمة)محمد علي محمد علي،  1

   .2م، ص2005 -هـ 1425التجارة ،جامعة القاهرة، 
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  قیاس الخطر. -                                   
  التعامل مع الخطر. -                                   

ویجب أن تكون هناك عملیة رسمیة لتحدید وتقدیر المخاطر في كافة المستویات بالشركة، كما 
یجب أن تكون هناك سیاسة رسمیة للتعامل مع المخاطر تحت إشراف مجلس اإلدارة، وأن یتم تحدید 

  العملیة وأن تتوفر سجالت وتقاریر مخصصة لها. أدوار كافة األشخاص المعنیین بهذه
ومنه ال بد على الشركة من أمرین اثنین أولهما وضع نظام إلدارة المخاطر وثانیا اإلفصاح 
وتوصیل المعلومات حول المخاطر للمستخدمین وأصحاب المصالح، بالنسبة لنظام إدارة المخاطر 

  1یتضمن األنشطة التالیة:

 صول الخطرة بالشركة . تجمیع المعلومات عن األ  
   تحدید التهدیدات المتوقعةThreats   . لكل أصل  
 مواطن الخلل تتبعVulnerabilities    .الموجودة بالنظام والتي تسمح للتهدید بالتأثیر في األصل  
 المتوقع.الخسائر التي یمكن أن تتعرض لها المنشأة إذا حدث التهدید  حساب  
 األسالیب واألدوات البدیلة التي یمكن االعتماد علیها لتدنیة أو تجنب الخسائر وتقییم  عیینت

  المحتملة. 
 علیها في إدارة المخاطر المحتملة تحدید األسالیب واألدوات التي قررت المنشأة االعتماد 

  وتطبیقها.
  .متابعة وتقییم نتائج األسالیب التي تم االعتماد علیها في إدارة الخطر  
  وتعدیل أداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل إلى نتائج أفضل.تطویر  

أما بالنسبة لإلفصاح وتوصیل المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة لألطراف ذات المصلحة   
   الكیفیة المناسبة.بفیجب أن یتم في الوقت المناسب و 

  محددات حوكمة الشركات: -2-1-2
 ،من عدمه داخل شركة ماحوكمة الشركات لنظام  وجودهي الظروف والعوامل التي یتوقف علیها 

    .2خارجیةو  داخلیةإلى  هامیتقسیمكن و 
  :المحددات الخارجیة - أوال

هي األمور التي تقع خارج نطاق الشركات وسیطرتها، أي أنه ال یمكن للشركة التـأثیر فیها بصورة   
  مباشرة بل هي التي تؤثر على الشركة وعلى نظام حوكمتها، وتدخل ضمن المناخ العام للعمل واالستثمار 

                                                             
 .6-4 ، ص صالمرجع السابق 1
 .6، ص2007، جوانالقاهرة، بنك االستثمار القومي، محددات الحوكمة ومعاییرها مع إشارة خاصة لنمط تطبیقها في مصرمحمد حسن یوسف،  2
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  في البالد ومن بینها:
 :تنظم عمل الشركات والمنافسة بینها،  مثل القوانین التي القوانین المنظمة للنشاط االقتصادي

وقوانین اإلفالس، والقوانین المنظمة لألسواق المالیة، وقوانین االستیراد والتصدیر وغیرها، ففي 
بعض البلدان خصوصا المتقدمة منها هناك قوانین مفصلة لحوكمة الشركات، بینما في بعض 

 البلدان األخرى األمر اختیاري بالنسبة للشركة.
 تؤثر كفاءة البنوك وأسواق المال في تمویل الشركات المختلفة على نمط  البنكي والمالي: القطاع

 الحوكمة المتبع من طرفها.
 .درجة التنافسیة السائدة سواء في أسواق عوامل اإلنتاج أو أسواق السلع النهائیة والوسیطة 
 :معیات المهنیة واتحادات مثل هیئة سوق المال والبورصة والج كفاءة عمل أجهزة وهیئات الرقابة

 العاملین.
  تواجد المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب االستشارات القانونیة واإلداریة ومكاتب

 التدقیق والمراجعة، ومكاتب التصنیف االئتماني واالستشارات المالیة واالستثماریة.
  المحددات الداخلیة: - ثانیا

العوامل التي تقع داخل نطاق المؤسسة ویمكن لها التحكم فیها أو التأثیر علیها بصفة مباشرة  هي  
  ومن بینها:

 .القواعد واألسس التي تحدد تنظیم العمل وكیفیة اتخاد القرارات داخل الشركة 
 .القواعد الداخلیة التي تحدد العالقات بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
 ي وهیكل ملكیة الشركة وتركیبة المساهمین وتكتالتهم.الشكل القانون 
 .دارتها التنفیذیة ٕ  الثقافة التنظیمیة السائدة بین عمال الشركة وا
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  ): محددات حوكمة الشركات.3-1الشكل رقم(

الشركات المساهمة بین الحوكمة والقوانین والتعلیمات(حالة دراسیة یحاوي، ر مها محمود رمزي : المصدر
العدد  24مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد ، للشركات المساهمة العامة العمانیة)

  .102، ص2008األول، 

منها ما هو خارجي ومنها  تقسم إلى نوعین؛ كما نالحظ من الشكل فإن محددات حوكمة الشركات  
در المناخ العام لالستثمار وطبیعة السوق ومصا نجد أن أهمها ، بالنسبة للعوامل الخارجیةما هو داخلي

من التمویل وتطبیق أو عدم تطبیق المعاییر الدولیة للمحاسبة والتدقیق. أما بالنسبة للعوامل الداخلیة ف
 ؛ي للشركة وقیمها والنظم المالیة والمحاسبیة المطبقة داخلهامجلس اإلدارة وتركیبته والهیكل التنظیم أهمها

   ه المحددات مجتمعة.ذمن عدمه یعتمد على محصلة ه تطبیق مفهوم الحوكمة داخل شركة ماو 

 حوكمة.المفهوم ومكونات نظام  -2-2
  مفهوم نظام حوكمة الشركات: -2-2-1

نظام الحوكمة في بلد ما یضم  "على أنه  Daniel Blumeو Charles Omanالباحثان  عرفه
القواعد الرسمیة وغیر الرسمیة والسلوكیات المتعارف علیها ومیكانیزمات التطبیق والمتابعة الخاصة 

 ة وبین كل من یهمهوالعامة، والتي تدیر العالقات بین من یراقبون ویدیرون فعلیا المؤسسات من جه
                                      .1"من جهة اخرىاستثمار موارده في الشركات التي تعمل في البالد 

                                                             
1 Charles Oman et Daniel Blume, LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE: UN DÉFI POUR LE DÉVELOPPEMENT,  eJOURNAL 
USA : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES-volume 10-numéro 1- février 2005, p19, 
http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm 

 حمددات حوكمة الشركات

 مصادر التمويل

 والتدقيق المعايير الدولية للمحاسبة

 المناخ العام لالستثمار

 قيم الشركة

 حمددات خارجية

 النظم المحاسبية والمالية

 الهيكل التنظيمي

 مجلس اإلدارة

 حمددات داخلية

 طبيعة السوق
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نظام حوكمة الشركات یتحدث عن خصائص البیئة السیاسیة واالقتصادیة " كما عرف أیضا بأنه 
واالجتماعیة والقانونیة والمؤسسیة علي مستوي الدولة الواحدة او مجموعة من الدول المتشابهة من حیث 

  .1"ات حل التعارض بین مصالح االطراف المختلفة في الشركةتلك الخصائص التي تؤثر علي آلی

ینظران لنظام حوكمة الشركات على أنه القواعد الرسمیة نالحظ أن كل من التعریفین السابقین 
طراف الفاعلة في الشركات، وبینها وبین األوانین التي تدیر العالقات بین األطراف وغیر الرسمیة والق
                                                         الشركات.المتأثرة بنشاط هذه 

یمكن القول عن نظام حوكمة الشركات بأنه  ومن خالل التعاریف الكثیرة في هذا المجال وعموما
النظام الذي على أساسه یتم توزیع الحقوق والمسؤولیات بین اإلدارة التنفیذیة ومجلس اإلدارة واألطراف 

ویحكم العالقات القائمة بینهم، كما یحدد القواعد واإلجراءات الخاصة  ،ة  المعنیة بالشركةذات  المصلح
  باتخاذ القرارات التي تخص الشركات.  

  مكونات نظام حوكمة الشركات: -2-2-2
حوكمة لبعد أن تطرقنا سابقا إلى محددات حوكمة الشركات والتي تحدد وجود أو عدم وجود نظام   

، نتطرق اآلن إلى مكونات نظام حوكمة العاملة به وداخل الشركات المختلفة بلد ماالشركات داخل 
ما حدث في البلدان المتقدمة وبعض البلدان واجب التطبیق وهو  الشركات في حالة االعتراف به كنظام 

 المتكاملأن نظام حوكمة الشركات  حیث .النامیة، إال أن الكثیر من الدول ال تزال متأخرة في هذا المجال
ینقسم إلى شقین یكمل كل منهما اآلخر؛ شق عام خارج الشركة ینطبق على كافة الشركات العاملة في 
القطاع أو البلد، وشق داخلي یقع داخل نطاق الشركات. وال ینبغي أن یترك نظام حوكمة الشركات كله 

قق بذلك أهداف الحوكمة، للشركات ألنه عندها یصبح شأنه شأن الرقابة الداخلیة في الشركات وال یح
. كما ال ینبغي 2فالرقابة الداخلیة ال تضمن حمایة الشركة من الغش واالحتیاالت والفشل المالي واإلداري

وضع نظام نموذجي یفرض على الشركات بالقوانین والتشریعات وال یعطي لها الفرصة لوضع نظام داخلي 
  یراعي خصوصیاتها وظروفها.

كمة الشركات على أنه وسیلة تمكن المجتمع من التأكد من إدارة الشركات ویمكن النظر لنظام حو   
بطریقة جیدة، وبالتالي حمایة أموال المستثمرین والمقرضین وحمایة حقوق العاملین بالشركة وأصحاب 
المصالح اآلخرین، وعلى هذا األساس فهو یحتاج إلى متطلبات ینبغي توفیرها ثم عملیات یتم القیام بها 

                                                             
، تاریخ الزیارة http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=84025&eid=265، نظم حوكمة الشركاتشوقي،  أحمد د. 1

25/10/2012_10:30. 
 .26عدنان بن حیدر بن درویش، مرجع سابق، ص 2



 الفصل األول اإلطار النظري لحوكمة الشركات
 

 
 

29 

ف الشركات وتعطي مخرجات أو نتائج تحقق مبادئ وأهداف حوكمة الشركات. ویمكن إیجاز من طر 
  1مكونات نظام حوكمة الشركات فیما یلي:

 :تشمل مدخالت نظام الحوكمة كل ما تحتاج إلیه من مستلزمات أو متطلبات  مدخالت النظام
  ، أو متطلبات اقتصادیة.سواء كانت متطلبات قانونیة وتشریعیة، أو متطلبات إداریة وتنظیمیة

 :یقصد به تركیبة الجهات المسؤولة عن تنفید حوكمة الشركات والجهات  نظام تشغیل الحوكمة
التي تشرف على هذا التنفیذ، أي كل كیان إداري داخل الشركات أو خارجها یساهم في تطبیق 

 حوكمة الشركات وتشجیع االلتزام بمبادئها ودعم فعالیتها.
 بما أن الحوكمة لیست هدفا في حد ذاتها بل تسعى لتحقیق  مة الشركات:مخرجات نظام حوك

نتائج یتمناها الجمیع فإن مخرجات نظام الحوكمة تتمثل في تحقیق مبادئ وأهداف حوكمة 
الشركات من حمایة حقوق أصحاب المصالح وتحقیق العدالة الشفافیة واإلفصاح، وكذلك حمایة 

  ي واإلداري.الشركات من اإلفالس والفشل المال
  ویمكن تمثیل نظام حوكمة الشركات كما في الشكل التخطیطي التالي:

 ): نظام حوكمة الشركات4- 1شكل رقم(
       

   
  

       
  

  

  

، واقع حوكمة المؤسسات في الجزائر وسبل تفعیلها، ملتقى عمر علي عبد الصمدو  حسین یرقي المصدر:
 8-7، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة واقع، رهانات و آفاق

  .6، ص2010دیسمبر

وهي المتطلبات التشریعیة والقانونیة والتنظیمیة التي  مدخالت نظام حوكمة الشركات: - أوال
یجب توفرها داخل الدولة، والتي تساهم أو تساعد في نظام الحوكمة داخل الشركات وفي حال عدم توفرها 

                                                             
حوكمة  ، المؤتمر العربي األول التدقیق الداخلي في اطارتدقیق الحسابات و اطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركاتف حنا میخائیل، أشر  1

 .7، القاهرة، ص2005سبتمبر26-24الشركات، 

 متطلبات قانونية
 متطلبات تشريعية
 متطلبات إدارية

 تنظيميةمتطلبات 

 حماية حقوق المساهمين.-1
 المصالح. حماية حقوق أصحاب -2
 تحقيق اإلفصاح و الشفافية.-3
 تأكيد المعاملة المتساوية و العادلة. -4
 تفعيل مسئوليات مجلس اإلدارة. -5
إطار  ضمان األساس الالزم لتفعيل -6

 حوكمة المؤسسات.

 امـــظـــة النــجــمعال امــظــالت النـمدخ
 امــظــات النــرجــمخ

 عناصر خارجية عناصر داخلية
 مجلس اإلدارة

 المراجعة الداخلية
 المراجعة لجنة

 الهيئات المهنية
 أسواق رأس المال
 المراجعة الخارجية
 (حركة تفاعلية بين هذه األطراف)
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أو منعدم الفعالیة ، إذ أن التنظیم الداخلي للشركات والذي یحدد العالقات  یكون نظام الحوكمة  ضعیف
بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وباقي األطراف ذات المصلحة ال یضمن حقوق جمیع األطراف، كما 

علیه ینقصه صفة اإللزام والرقابة الخارجیة للهیئات التنظیمیة المختلفة التي یجب أن یكفلها القانون، و 
  تكون متطلبات نظام حوكمة الشركات كما یلي:

كل  واختصاصاتحقوق المساهمین ویعني القوانین والتشریعات التي تحدد  اإلطار القانوني والتشریعي:
طرف من األطراف األساسیة المعنیة بالشركة وبصفة خاصة المؤسسین والجمعیة العمومیة للمساهمین 

هذه الحقوق  انتهاكعقوبات  لكومجلس اإلدارة ولجانه الرئیسیة ومراقب الحسابات، وكذ األفراد ینوالمساهم
الحدود الدنیا للسلوكیات المقبولة في االختصاصات. فهذا اإلطار یضع والتقصیر في المسؤولیات وتجاوز 

ا لكل نوعیات وأحجام الش ً ا عادًال ومناسب كما  ،1ركاتمجتمع األعمال، ویعكس ما یعتبره المجتمع سلوكً
حوكمة یجب أن یحدد اإلطار القانوني للحوكمة الجهة الحكومیة المنوط بها مراقبة تطبیق إجراءات 

  الشركات والسهر على تحقیق أهدافها.

مجموعة المؤسسات التي تنظم وتراقب  یقصد بهاإلطار المؤسسي(المتطلبات اإلداریة والتنظیمیة): 
سواء كانت مؤسسات تابعة للدولة مثل البنوك المركزیة وهیئات أسواق العالقات بین الشركات المختلفة، 

المال أو الهیئات غیر الحكومیة مثل الجمعیات المهنیة وجمعیات حمایة المستهلك وكذلك شركات 
المراجعة المحاماة وشركات التصنیف االئتماني وشركات الوساطة المالیة وغیرها من المؤسسات والهیئات 

محیط االقتصادي. مع اإلشارة إلى الدور المهم للمؤسسات العلمیة كالجامعات ومخابر الفاعلة في ال
  ومعاهد البحث لكونها تقوم بتطویر نظام حوكمة الشركات ونشر  ثقافة وممارسات حوكمة الشركات.

یقصد بها العالقات التفاعلیة بین مختلف األطراف عملیات نظام حوكمة الشركات:  - ثانیا
  2:ومن بینها ظام حوكمة الشركاتالفاعلة في ن

 أصحاب الملكیات المسیطرة في األسهم وتأثیرهم على سلوك الشركة. -
 المستثمرین المؤسسین وصوتهم ومطالبهم في حوكمة الشركات. -
األفراد ومطالبهم بالحصول على حقوقهم ومطالبهم بالحصول على معاملة عادلة من  المساهمون -

 إدارة الشركة ومن المساهمین دوي الحصص المسیطرة.
 الدائنون ودورهم كمراقب خارجي للشركة من أجل ضمان استرجاع أموالهم. -
 طویل.العمال وأصحاب المصالح األخرون لهم دور كبیر في نجاح الشركة على المدى ال -

                                                             
 ، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، - البوصلة األخالقیة للشركات، أدوات مكافحة الفساد - الدلیل السابع لحوكمة الشركاتون سیلوفان، ج 1

 www.cipe-arabia.com كتاب إلكتروني من موقع مركز المشروعات الدولیة الخاصة :
 .102، صمرجع سابقمها محمود رمزي ریحاوي،  2
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 الحكومة ودورها في إنشاء اإلطار المؤسسي والقانوني الشامل لحوكمة الشركات. -
  والشكل الموالي یبین األطراف الفاعلة والعالقات التفاعلیة فیما بینها:

  ): التفاعالت بین مكونات نظام حوكمة الشركات.5-1الشكل رقم(
    المحددات الداخلیة    المحددات الخارجیة

         خاصة    تنظیمیة

             
              
             
    یعین ویراقب        یرفع تقریر إلى          

              
             

    تقوم                          
              

             

             

الخاص، وكیانات االدارة الذاتیة، ووسائل االعالم، والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل الخاصة تشیر إلى عناصر القطاع المؤسسات * 
  من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقي الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة.

  .7، مرجع سابق، صیوسف حسن محمدالمصدر: 

من المختلفة  من العالقات التفاعلیة بین األطرافمعقدة  هناك شبكة فإن كما هو واضح من الشكل 
والتي تسمح فیما بینها  ، تحت تأثیر مجموعة من المحددات الداخلیة والخارجیة؛داخل وخارج الشركات

 ةبتشكیل نظام فعال للمراقبة على أداء الشركات وحمایة حقوق مختلف األطراف ذات المصلحة المرتبط
     بالشركة.

  مخرجات نظام حوكمة الشركات: - ثالثا

  1هي النتائج المرجوة من تطبیق هذا النظام وتتمثل في:

 :حیث یؤدي تطبیق نظام حوكمة شركات جید إلى حمایة حقوق المساهمین  حمایة حقوق المساهمین
ومنها الحق في نقل ملكیة األسهم وحق التصویت في الجمعیة العامة وحق اختیار أعضاء مجلس 

                                                             
 .9-8أشرف حنا میخائیل، مرجع سابق، ص ص  1

 المساھمون
 لحالمصا أصحاب

  مؤسسات خاصة*:

 محاسبون ومراجعون  
 محامون  
 تصنیف ائتماني  
 بنوك استثمار  
 استشارات  
 تحلیل مالي  
 المالي اإلعالم 

  :وقواعدمعاییر
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى  

القطاع 
  المالي:

 قروض 
  مساھمة 

  األسواق:

 تنافسیة األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
 الشركات رقابة 

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئیسیة
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اإلدارة، باإلضافة إلى الحق في الحصول على نسبة من األرباح وحق الحصول على المعلومات 
  المتعلقة بالمؤسسة ومراقبة قوائمها المالیة.

 :حیث یعمل نظام الحوكمة على منع التمییز ضد أي فئة من  تحقیق العدالة والمساواة في الشركة
حاب المصالح المختلفین، خصوصا المساهمین الفئات سواء تعلق األمر بفئات المساهمین أو بأص

بفئاتهم المختلفة وصغار المساهمین، الدین یحق لهم جمیعا الحصول على المعلومات الكافیة والمناسبة 
 التخاذ قراراتهم عند عملیات االندماج واالستحواذ وبیع أصول الشركة التي یملكون أسهما فیها.

 حیث ترتبط الشركة بمجموعه من األطراف من ركة:تحقیق مصالح األطراف ذات العالقة بالش 
حملة  و المقرضةالمباشرة بها خاصه الموردین و الموزعین و العاملین و البنوك  العالقةأصحاب 

تربطهم مع الشركة  وجمیعهم ،السندات التي اصدرتها الشركة و الدائنین و كذلك العمالء و المستهلكین
 .علیها لضمان استمرار الحصول ةحاج في همعالقات والتزامات قویه 

 المناسبةتتضمن عملیة اإلفصاح توفیر البیانات و المعلومات الكافیة و :  تدعیم اإلفصاح والشفافیة 
 التخاذبها في وقت مناسب  اإلحاطةبما یمكن متخذي القرارات من االلمام و  ،في وقت محدد معین

الشركات الجید على سالمة ونزاهة العملیات . حیث یحرص نظام حوكمة قراراتهم و حمایة مصالحهم
والمعامالت التي یقوم بها كل من أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذین ومراقبي الحسابات 

 الداخلیین والخارجیین.
 ینبغي على نظام الحوكمة أن یجعل مجلس اإلدارة مسؤوال أمام تحقیق مسؤولیة مجلس اإلدارة :

  یجعل جمیع قراراته محل تقییم ومراقبة حیث یعمل على:الجمعیات العمومیة، وأن 
  تحدید صالحیات مجلس اإلدارة و المدیرین التنفیذیین. -
  تحدید واجبات مجلس اإلدارة و المدیرین التنفیذیین. -
  عضاء مجلس اإلدارة و المدیرین التنفیذیین.أتحدید مؤهالت و خبرات  -
  ین التنفیذیین.عضاء مجلس اإلدارة و المدیر أتحدید طرق اختیار  -
  لمجلس اإلدارة على أعمال المدیرین التنفیذیین. اإلشرافيتحدید الدور الرقابي و  -

وتحقیق هذه المبادئ بشكل سلیم یساعد الشركة في تحقیق معدالت مناسبة من األرباح وزیادة   
  رأسمالها واحتیاطاتها، ما یؤدي في النهایة إلى دعم نمو الشركة وزیادة حجمها.
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 أهمیة نظام حوكمة الشركات. -2-3
إن لنظام حوكمة الشركات أهمیة بالغة على كل األصعدة سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة 
لألطراف ذات المصلحة  أو بالنسبة لالقتصاد الوطني. فعلى مستوى الشركة یؤدي االلتزام بمبادئ حوكمة 

دراتها التنافسیة ورفع قیمة أسهم الشركة وزیادة الشركات وممارساتها إلى تحسین أداء الشركة وزیادة ق
قدرتها على جدب األموال واالستثمارات الالزمة من أجل النمو. أما بالنسبة لألطراف ذات المصلحة 
فنظام حوكم الشركات یسمح بتحقیق مصالحهم ویدفع باتجاه الحفاظ علیها ویزید من ثقة هذه األطراف في 

لالقتصاد الكلي والبالد فنظام حوكمة الشركات ال یقل أهمیة عن اهمیته  الشركة وأدائها. أما بالنسبة
بالنسب للشركة واألطراف ذات المصلحة بل إن له أهمیة أكثر إذ یسمح نظام حوكمة الشركات بتدعیم 
استقرار أسواق رأس المال وتحقیق الكفاءة والتنمیة االقتصادیة عن طریق تحسین أدا الشركات وجلب 

  ال المحلیة واألجنبیة الالزمة لتحقیق عملیة التنمیة.رؤوس األمو 
  أهمیة نظام حوكمة الشركات بالنسبة للشركة: -2-3-1

یعتبر نظام الحوكمة الجید أحد الدعائم األساسیة إلنعاش أي مؤسسة واستمرار نجاحها على المدى "    
تعد حوكمة ، حیث 1إدارة المؤسسة"الطویل ویعتمد نجاح هذا النظام على مهارات وخبرات القائمین على 

فهي تخلق بیئة عمل  وتحقیق أهدافها الشركات من العملیات الضروریة والالزمة لحسن عمل الشركات
 بالتزاماتها وتعهداتهالوفاء تساعد الشركات في ا ماك، فیها العملیات اإلداریةتأكید نزاهة سلیمة وتؤدي إلى 

ویمكن إبراز أهمیة حوكمة الشركات أو أهمیة نظام حوكمة سلیم.  بشكل ألهدافها هاتحقیق تضمنو 
  الشركات بالنسبة للمؤسسة بالتفصیل من خالل النقاط التالیة:

  تعزیز الكفاءة اإلداریة للشركات: - أوال
   نظام فعال لحوكمة الشركات بتعزیز الكفاءة اإلداریة لها وتحقیقها ألهدافها كما یلي:  یسمح تطبیق

  ،خلق بیئة عمل سلیمة بحیث تتحث مبادئ الحوكمة على اتباع النهج الصحیح في إدارة الشركات
وتشجع استخدام أحدث و أفضل األسالیب اإلداریة الحدیثة في إدارة الشركات، وبالتالي تساهم في 

لها هذه نموها على المدى البعید وزیادة ربحیتها أو على األقل التقلیل من المخاطر التي قد تتعرض 
 .2الشركات

  تحسین وتطویر إدارة الشركات ومساعدة المدیرین ومجلس اإلدارة یؤدي نظام حوكمة الشركات إلى
ما مبناء على أسس سلیمة  االستحواذأو  االندماجاتخاذ قرارات  سلیمة وضمان استراتیجیةعلى بناء 

 .3في المؤسسة یؤدي إلى رفع كفاءة األداء
                                                             

  1، ص www.ebi.gov.eg، العدد السادس، المعهد المصرفي المصري،  في الموقع: مفاهیم مالیة 1
 .50،51، ص 2011سبتمبر، منشورات  اتحاد الشركات االستثماریة بالكویت، مطبعة آفاق، الكویت، حوكمة الشركات 2
تطبیق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاریر المالیة(دراسة حالة شركات المساهمة بن عیشي عمار وعمري سامي،   3

 .5، ص 2010ردیسمب 8-7، ملتقى الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة (واقع، رهانات و افاق)، جامعة  العربي بن مهیدي أم البواقي، الجزائریة)
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 أداء الشركة ودعم قدراتها التنافسیة من خالل محاربة الفساد الداخلي وعدم السماح بوجوده  تحسین
  وتجنب األخطاء واالنحرافات المتعمدة وغیر المتعمدة.

  مكانیة ٕ تحسین عملیة صنع القرار في الشركات من خالل زیادة إحساس المدیرین بالمسؤولیة وا
 محاسبتهم من خالل الجمعیة العامة.

 قدرة اإلدارة على تحفیز العاملین وتحسین معدالت دوران العمالة واستقرار العاملین. زیادة  

 تسهیل الحصول على التمویل وبتكلفة أقل: - ثانیا

  فيعلى المنافسة  تهاویؤدى إلى زیادة قدر  ، ة الشركةعظم ربحییالتطبیق السلیم لقواعد الحوكمة 
جراءاتها المحاسبیة،  ٕ األجل الطویل نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من الشفافیة في معامالتها، وا

یعطي الشركات قدرة أكبر في و  والمراجعة المالیة في جمیع عملیات الشركة بما یدعم ثقة المستثمرین
لة مرضیة الحصول على التمویل الالزم، ویخفض تكالیف رأس المال، ویحقق أداء أفضل، ومعام

 .1للفئات المختلفة من أصحاب المصالح
  نظام الحوكمة إلى تحقیق الثقة في المعلومات المالیة الواردة في القوائم المالیة المنشورةتطبیق یؤدي 

من قبل الشركة مما یجعل المستثمرین یقبلون على شراء أسهم الشركة، ما یرفع من قیمة أسهمها في 
 .ر تمویل جدیدةویجلب مصاد األسواق المالیة

 تحسین نظم الرقابة والمراجعة: - ثالثا

  یؤدي تطبیق مبادئ وممارسات حوكمة الشركات من خالل وضع نظام لحوكمة الشركات إلى
ضمان االستفادة القصوى من نظم الرقابة الداخلیة، خاصة فیما یتعلق بالضبط الداخلي وخفض 

 اإلنفاق.
  درجه من  الحسابات الخارجیین و التأكد من كونهم على أعلى لمراقبي الفعالیةتحقیق أعلى قدر من

 التنفیذیین. او من المدیرین اإلدارةو عدم خضوعهم ألیة ضغوط من مجلس  االستقاللیة
 مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین إلى باهة والحیاد واالستقامة لكافة العاملین بدءا نز تحقیق وضمان ال

 2.أدنى عامل في الشركة
 فرض الرقابة الفعالة على األداء التشغیلي والمالي والنقدي للوحدات االقتصادیة وتدعیم ح بیسم

 3المساءلة المحاسبیة بها.
 

                                                             
 .5،6 :عمار وعمري سامي، مرجع سابق، ص بن عیشي 1
 .5،6: مرجع سابق، ص أشرف حنا میخائیل، 2
، الملتقى دور حوكمة الشركات في التنسیق بین اآللیات الرقابیة الداخلیة والخارجیة  للحد من الفساد المالي واإلداريبراق محمد و قمان عمر،  3

 .3،4: ، ص2012ماي 7-6محمد خیضر بسكرة، الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي واإلداري، جامعة 
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  أهمیة نظام حوكمة الشركات بالنسبة لألطراف ذات المصلحة. -2-3-2

تتطلب حوكمة الشركات احترام الشركات اللتزاماتها تجاه العاملین بها وعمالئها ودائنیها وموردیها 
هذه الشركات  فيتعمل فیها. فكل هذه المجموعات تستفید من أمانة وجودة العمل  التيوالمجتمعات 

شركات ال، ألن جید ومن ثم یحصد المجتمع ككل مزایا إدارة الشركات بشكل والقدرة على االعتماد علیها،
والرفاهیة، فهذه الشركات أنشأت أساسا لصالح  وةهي واحدة من أهم الوسائل العالمیة لتحقیق الثر 

ومن أجل تحقیق هذا الهدف البد أن تتحلى قیاداتها الداخلیة بالمسئولیة، وتعمل في إطار أسواق  ،المجتمع
المرتبطة  بالحفاظ على حقوق األطراف لرقابة عامة سلیمة. ویسمح نظام حوكمة الشركات قاتنافسیة طب

  1 كما یلي: بالشركة 

 ن نزاهة المعامالت؛ اوضم مقراطیة والعدل والمساءلة والمسئولیة والشفافیة في الشركاتیإرساء قیم الد
من طرف إدارة  إذ یضع الحدود بین الحقوق الخاصة والمصالح العامة ویمنع إساءة استخدام السلطة 

 حقوق أصحاب المصالح؛ من أجل حمایةالشركات 
  یحدد العالقة بین مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین وحملة األسهم وغیرهم من األطراف ذات

خدم مصالح حملة األسهم وتحترم في نفس الوقت مصالح األطراف توافز المصلحة، بحیث یعطي ح
 ؛األخرى

   فيحمى حقوق المستثمرین، وخاصة حقوق األقلیة من حملة األسهم، بما یحوكمة الشركات نظام 
معرفة  فيشأن إدارة الشركة وفى المعامالت الكبرى إضافة إلى حقهم  فيإبداء رأیهم  فيذلك حقهم 

 ؛استثماراتهمكل ما یرتبط ب
  هبنائعن طریق وذلك  ،نسبة أكبر من السیولة بالحصول للمستثمرین یسمح تطبیق نظام حوكمة جید 

تنویع أصولهم وبیعها إذا أرادوا  فيأسواق المال، األمر الذى یتیح لهم فرصة أكبر  فيللثقة والكفاءة 
 ؛ذلك

   لمواجهة احتماالت فشل األعمال تحمى الدائنین وتحد من مسئولیة حملة  حوكمة الشركاتإجراءات
  األسهم.

  :المزایا التالیة بالنسبة لألطراف ذات المصلحةذلك یوفر نظام الحوكمة في الشركات   باإلضافة إلى

 رفع من مستوى ی، كما توفیر معلومات عادلة وشفافة لكافة األطراف ذات العالقات المرتبطة بالشركة
  حد من حاالت تضارب المصالح بین األطراف ذات المصلحة.یالثقة و 

                                                             
 .  5-3:، ص ص2008مركز المشروعات الدولیة الخاصة، أغسطس  ،نصائح إرشادیة لتحقیق اإلصالح - حوكمة الشركات في األسواق الناشئة 1
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  حیث  ،یعد نظام حوكمة الشركات ذو أهمیة بالنسبة للمساهمین الحالیین والمستثمرین المرتقبین
یسمح بضمان قدر مالئم من الثقة لحملة األسهم والمستثمرین المرتقبین في تحقیق عائد مناسب على 

ك الشركة والمسیرین لها من البین م تحدثإلى سد الفجوة التي یمكن أن  ؤديیاستثماراتهم. كما 
 على حسابجراء رغبة األخیر في تبني الممارسات التي من الممكن أن تحقق رفاهیته الشخصیة 

  1حملة األسهم.
  ،تطبیق مبادئ حوكمة الشركات من خالل وضع نظام لحوكمة الشركات تمتد فوائده لألسواق المالیة

ویقدم المعلومات المالئمة للمستثمرین  ،تطبیق تلك المعاییر سوف یعزز من كفاءة األسواق حیث أن
لمعرفة المزید عن الشركات وعن أداءها حیث یمكنهم من خاللها إدراك المستوى الحقیقي لتنفیذ 

وعند ذلك تستطیع  ،استراتیجیات الشركات وطرق تحدید المخاطر وكذلك السبل الكفیلة بإدارتها 
سوق المال أن تخصص أموال أولئك المستثمرین إلى الشركات الواعدة والتي یتم أدارتها بشكل أ

  2أفضل.

  3كما تساهم حوكمة الشركات أیضا في:

 :تشجع الحوكمة الشركات على القیام بدور اجتماعي أكثر حیث  دعم الدور االجتماعي للشركات
فاعلیة. فال بد أن تدرك الشركات والمؤسسات أنها لیست بمعزل عن المجتمع وان المجتمع لیس فقط 

لى توسیع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجیة، مثل عالشركات  وتحثمستهلك، 
  .في لحفاظ على البیئة والموارد وضمان حقوق األجیال المقبلةتساهم تنفیذ الدراسات والبحوث التي 

 جمیع األطراف من المساهمین والمستثمرین وغیرهم مصلحة وذلك ل: تعزیز العدالة والشفافیة والنزاهة
حیث إن حوكمة الشركات تسعى من خالل اإلجراءات التي تتبناها إلى  ،من ذوي المصلحة المشتركة

العمل على ضمان سیر عمل هذه الشركات وفق اإلجراءات المنصوص علیها في اللوائح الداخلیة 
  المختلفة. الجهات التشریعیة عنالصادرة كذلك و  اتللشرك

  أهمیة نظام حوكمة الشركات بالنسبة لالقتصاد الوطني: -2-3-3

أهمیة كبیرة بالنسبة القتصادیات الدول سواء كانت متقدمة  تطبیق نظام لحوكمة الشركات ذون إ  
أو سائرة في طریق النمو، ذلك أن األزمات التي عصفت بالكثیر من اقتصادیات هذه الدول كانت من 
دوافع انتشار مفهوم حوكمة الشركات وشیوعه كأحد الحلول الرئیسیة من أجل حمایة الشركات من 

                                                             
تطبیق مبادئ حوكمة المؤسسات والمنهج المحاسبي السلیم متطلبات ضروریة إلدارة المخاطر في المؤسسات وحدو رضا ومایو عبد اهللا،  جا 1

 .5 :، ص2010دیسمبر 8-7، ملتقى الحوكمة المحاسبیة للمؤسسة (واقع، رهانات و افاق)، جامعة  العربي بن مهیدي أم البواقي، االقتصادیة
 .5، صاملرجع نفسه 2
 .51،52 :حوكمة الشركات، اتحاد الشركات االستثماریة بالكویت، مرجع سابق، ص 3
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ن أن تطیح بها، وكذلك من أجل إعادة الثقة في األسواق المالیة والشركات االنهیارات والمشاكل التي یمك
  العاملة بها والنظام االقتصادي ككل.

را شنها ترتبط ارتباطا مباظرا ألالتنمیة، ن في تحقیق یالقد أصبحت حوكمة الشركات عنصرا أساس  
الناشئة یعتمد على تحسین  قاألسوا مستقبلبل إن ودعم النمو على المدى الطویل.  اإلنتاجیة بزیادة

 والدراسات البحوث أكدت وقد .1بها البیئة المحیطة فيسواء داخل الشركات أو  الرشیدة واإلدارة الحوكمة
 المحلیة الشركات حوكمة أهمیة على (OECD)االقتصادیة والتنمیة التعاون منظمة بها قامت التي

 التي اإلقلیمیة والنقاشات المنتدیات أظهرت كما النامي، العالم في لإلنتاجیة  المستدیم للنمو بالنسبة
 نوعیة أن وروسیا، أوروبا شرق وجنوب الالتینیة وأمیركا آسیا في الشركات حوكمة حول المنظمة نظمتها

 العالم أنحاء مختلف في الطویل المدى على التنمیة جهود لنجاح جداً  هامة للشركات المحلیة الحوكمة
    2النامي.

  3في النقاط التالیة: أهمیة حوكمة الشركات بالنسبة للدولة واالقتصاد الوطنيوعموما یمكن إبراز 

یسمح تطبیق نظام حوكمة الشركات بتوفیر بیئة اقتصادیة واجتماعیة وقانونیة تتصف بالكفاءة  .1
 والصدق والعدالة.

 جذب االستثمارات المحلیة واألجنبیة وتخفیض تكلفة التمویل. .2
 هروب رؤوس األموال المحلیة إلى الخارج وهجرتها.الحد من  .3
 مكافحة الفساد المالي واإلداري وما یترتب علیه من فقر وبطالة. .4
 تدعیم تنافسیة الشركات في األسواق المالیة العالمیة. .5
 والمصرفیة. واالنهیارات المالیةتجنب االنزالق في مشاكل محاسبیة ومالیة ودرء حدوث األزمات  .6

نظام لحوكمة الشركات یحدد مسؤولیات وواجبات وحقوق جمیع األطراف سواء  ومنه فإن وضع
داخل أو خارج الشركات، وینظم العالقات بینها، هو أمر بالغ األهمیة وله أثاره اإلیجابیة على الشركة 

  وعلى المجتمع واألطراف ذات المصلحة وعلى االقتصاد الوطني ككل.

   

                                                             
  .3حوكمة الشركات في األسواق الناشئة، مرجع سابق، ص 1
، مجلة جامعة الملك عبدالعزیز لالقتصاد واإلدارة، حالة السعودیة -لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتعوض بن سالمة الرحیلي،  2
  .181ه، ص1429م/2008، 1، ع22م
، مجلة قواعد الحوكمة وتقییم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقایة منه في الشركات المساهمة العامة األردنیةفیصل محمود الشواورة،  3

 .128، ص2009 -العدد الثاني - 25المجلد  –جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة
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  ات.المبحث الثالث: آلیات حوكمة الشرك

حوكمة هي مختلف األطر القانونیة والتنظیمیة وغیر ذلك من الوسائل التي تسمح بتجسید الآلیات   
مبادئ حوكمة الشركات على أرض الواقع بحسب الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي یتم فیها تطبیق 

بصفة وتعمل هذه اآللیات  بدل "آلیات"، "میكانیزمات" تعمل مصطلح، وهناك من یسهذه األخیرةممارسات 
حقوق المساهمین وكافة األطراف ذوى المصلحة من خالل إحكام الرقابة  أساسیة على حمایة وضمان

 ها. ویتفق أغلبیة الباحثین في مجال حوكمة الشركات على تقسیم ألیاتاإلدارة التنفیذیةوالسیطرة على أداء 
  إلى آلیات خارجیة وداخلیة وآلیات أخرى.

 .للحوكمةالداخلیة  كانزیماتالمی -3-1
 وعملیاتهي اآللیات التي تتواجد داخل الشركة وهیكلها التنظیمي، والتي تركز على األنشطة الداخلیة 

من أجل تحقیق أهداف كل من حملة األسهم وباقي األطراف ذوي المصلحة.  ،واتخاد القرارات اإلدارة
  ولجنة التدقیق والتدقیق الداخلي أو المراجعة الداخلیة. لحوكمة في مجلس اإلدارةلوتتمثل اآللیات الداخلیة 

  مجلس اإلدارة: -3-1-1     
إن بناء مجلس إدارة فعال یعتبر نقطة البدایة في التطبیق السلیم لمبادئ حوكمة الشركات، فوجود   

بما یتالءم مع متغیرات بیئة  الحوكمة مجلس إدارة فعال یضمن استمراریة تطبیق وتطویر آلیات 
ومجلس اإلدارة هو مجموعة من األفراد المنتخبین الذین تكون مهمتهم الرئیسیة العمل على  .1األعمال

حیث یقوم باختیار وتعیین المدیرین التنفیذیین  ؛تحقیق مصالح المساهمین باإلضافة إلى األطراف األخرى
السیاسات العامة للشركة  وخطتها  ویحدد ،أداءهم كما یقوم بمراقبة ،دارةإلالذین یقومون باألعمال الیومیة ل

لجان تابعة له تساعده في أداء مهامه كلجنة المراجعة ولجنة المكافئات ولجنة إدارة  یعینو  .االستراتیجیة
  المخاطر.

  طبیعة أعضاء مجلس اإلدارة: - أوال
  2یتم تصنیف أعضاء مجلس اإلدارة إلى ثالثة مستویات:  

هم غالبا األعضاء الذین یعملون في المستوى األعلى لإلدارة التنفیذیة كالمدیر العام وكبار  الداخلیین:
  المدیرین التنفیذیین، ووجود هؤالء األعضاء في المجلس ضروري  للمجلس ألنهم مصدر معلوماته عن 

  الشركة بصفتهم یدیرونها؛ وهذ المعلومات ال یمكن الحصول علیها من غیرهم.

                                                             
  .29حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین، مرجع سابق، صمحمد مصطفى سلیمان،  1
الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من  ،دور آلیات الحوكمة في تعزیز المسؤولیة االجتماعیة للمنظمة فیروز شین و نوال شین، 2

  .7، ص2012ماي  7و6 بسكرة، یوم -الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خیضر
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هم أعضاء المجلس الذین لدیهم عالقة تعاقدیة أو غیر تعاقدیة أو مصلحة مع  وي العالقة:ذلخارجیین ا
الشركة ولكنهم ال یشاركون في نشاطاتها الیومیة، مثال أحد المساهمین في الشركة أو أحد الزبائن، أو أحد 

  العاملین في شركات متعاقدة مع الشركة.
عضاء العاملین في الشركة أو الذین لیهم عالقة بها قد یكون لدیهم نوع بما أن األ الخارجیین المستقلین:

من االنحیاز فال بد من النوع الثالث من األعضاء في مجلس اإلدارة وهم األعضاء المستقلین الذین ال 
نتخبون لتقدیم المشورة للشركة وقد یعملون  ُ تربطهم أیة عالقة بالشركة. وهم في العادة أشخاص مهنیین ی

ي مواقع إداریة عالیة في شركات ال تربطها عالقة بالشركة (مثال لیست من الشركات المنافسة) ، وقد ف
یعملون في مجلس إدارة أكثر من شركة، وهم یجتهدون في أداء أعمالهم من أجل التعویضات التي 

  یحصلون علیها وكذلك الشهرة التي یكتسبونها نتیجة إلتقان أعمالهم.
  ولیات مجلس اإلدارة في إطار حوكمة الشركات:مهام ومسؤ  - ثانیا

یقوم مجلس اإلدارة بوضع نظام داخلي یتم مراجعته بشكل دوري، یحدد فیه مهامه وواجباته ومسؤولیاته 
  1بشكل مفصل ومن بینها ما یلي:

ومراجعتها وتقییم مدى تطبیقها بشكل  حوكمة الشركاتلتطبیق قواعد  وخطط عملوضع اجراءات  -
 دوري.

بما یضمن تنفیذ التزامات الشركة تجاههم  لحةتنظم العالقة مع األطراف ذوي المص اتسیاسوضع  -
قامة عالقات جیدة معهم. ٕ  وحفظ حقوقهم وتوفیر المعلومات الالزمة لهم وا

وضع االستراتیجیات والسیاسات والخطط واإلجراءات التي من شأنها تحقیق مصلحة الشركة وأهدافها  -
 وخدمة المجتمع المحلي. وتعظیم حقوق مساهمیهما

وضع سیاسة اإلفصاح والشفافیة الخاصة بالشركة ومتابعة تطبیقها وفقًا لمتطلبات الجهات الرقابیة  -
 والتشریعات الساریة المفعول.

 .الساریة المفعولالتشریعات القوانین و بأحكام  التزام الشركةاتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان  -
 اسبیة واإلداریة للشركة بموجب أنظمة داخلیة خاصة.المالیة والمح المسائلتنظیم  -
 وضع سیاسة إدارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة. -
التقاریر السنویة ونصف السنویة وربع السنویة ونتائج األعمال األولیة السنویة عن أعمال  إعداد -

الشركة، متضمنة البیانات المالیة عن كل فترة، وفقا ألحكام التشریعات النافذة. على أن یتم اإلعالن 
 بوقت مناسب.مسبقا عن موعد اإلفصاح عن هذه البیانات 

حصول جمیع المساهمین بمن فیهم األجانب على حقوقهم وضع اإلجراءات الالزمة لضمان  -
 ومعاملتهم بشكل یحقق العدالة والمساواة دون تمییز.

                                                             
  1  http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=884&Itemid=49    

  15:00 -2012_9_30تاريخ الزيارة 
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وضع آلیة الستقبال الشكاوى واالقتراحات المقدمة من قبل المساهمین بما في ذلك اقتراحاتهم الخاصة  -
واتخاذ القرار المناسب  بإدراج مواضیع معینة على جدول أعمال الهیئة العامة، بشكل یضمن دراستها

 بشأنها خالل فترة زمنیة محددة.
نهاء خدماته. - ٕ  تعیین المدیر العام للشركة وا
 تحدید مهام وصالحیات اإلدارة التنفیذیة في الشركة. -
مراجعة وتقییم أداء اإلدارة التنفیذیة في الشركة ومدى تطبیقها لالستراتیجیات والسیاسات والخطط  -

 واإلجراءات الموضوعة.
منح الحوافز والمكافآت والمزایا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، بما لعتماد أسس ا -

 یساعد على تحقیق مصلحة الشركة وأهدافها وغایاتها.
وضع إجراءات تهدف إلى منع األشخاص المطلعین في الشركة من استغالل معلومات داخلیة سریة  -

 لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة.
تحقیق الرقابة الداخلیة على سیر العمل في الشركة بما واإلجراءات الالزمة من أجل خاذ الخطوات ات -

في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقیق الداخلي تكون مهمتها التأكد من االلتزام بتطبیق أحكام 
طط واإلجراءات التي التشریعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابیة واألنظمة الداخلیة والسیاسات والخ

 یضعها مجلس اإلدارة.
  :حتى یقوم بدوره في حوكمة الشركات شروط الالزم توفرها في مجلس اإلدارةال - ثالثا

أي أن یكون أغلبیة أعضاء المجلس من غیر التنفیذیین، وأن یكون هناك عدد  االستقاللیة: -أ  
كاف من األعضاء المستقلین تماما في مجلس اإلدارة(غالبا الثلث). فمن بین المهمات الرئیسیة لمجلس 

لس اإلدارة مراقبة اإلدارة التنفیذیة والتصدیق على قراراتها، ومن أجل القیام بهذه المهمة ال بد على مج
هم أساسا المدیر العام وكبار اإلدارة أن یتكون من نوعین من األعضاء؛ النوع األول األعضاء الداخلیین 

المدیرین ومن الضروري أن یكونوا من أعضاء هذا المجلس ألن المعلومات التي یعرفونها مهمة جدا 
ومات ومن دونها ال بصفتهم مسیري الشركة وال یمكن الحصول علیها من غیرهم، ومن دون هذه المعل

. أما النوع الثاني فهم األعضاء المستقلین والذین یسمحون للمجلس 1یمكن أن یؤدي وظیفته بشكل سلیم
اإلدارة بالقیام بدوره الرقابي على اإلدارة التنفیذیة للشركة نظرا الستقاللیتهم وعدم خضوعهم لضغوط من 

  كما أنه لیس لدیهم مصالح معها.التنفیذیة للشركة، 
   2ومما ینافي االستقاللیة على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

                                                             
سماعیل علي بسیوني،   1 ٕ ، الطبعة السادسة، اإلدارة االستراتیجیة(مدخل متكامل)تشارلز هل وجاریت جونز، ترجمة محمد سید أحمد عبد المتعال وا

  .855، ص 2008دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
  .37،38مدیرین التنفیذیین، مرجع سابق، ص محمد مصطفى سلیمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة وال 2
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أن یكون من كبار المدیرین التنفیذیین في الشركة خالل العامین الماضیین في الشركة أو في أي  -
 شركة من مجموعتها.

تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مع أي  أن -
 من كبار المدیرین التنفیذیین بالشركة.

 أن یملك حصة سیطرة في الشركة أو أیة شركة من مجموعتها. -
أن یكون من الموظفین خالل العامین الماضیین لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو أي  -

ركة من مجموعتها، ككبار الموردین، أو المراجعین القانونین، أو یكون مالكا لحصة سیطرة في هذه ش
 األطراف خالل العامین الماضیین.

واحد من الجوانب التي تمیز حوكمة  الفصل بین رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي: -ب
دیر التنفیذي للشركة، حیث تعتبر نظریة الشركات هو الفصل بین وظیفة رئیس مجلس اإلدارة ووظیفة الم

الوكالة قیام  المدیر التنفیذي بوظیفة رئیس مجلس اإلدارة عائق أمام میكانیزمات الرقابة وتقترح الفصل 
بین هذین الدورین. كما جاءت التعدیالت التي حدثت على نظریة الوكالة لتؤكد على أن وظیفة الرقابة 

كثیر من األحیان یقع مجلس اإلدارة  فيف  .1ة ویحسن من أداء المؤسسةوالتسییر یقلل من تكالیف الوكال
تحت سیطرة المدیر العام عندما یكون في نفس الوقت رئیس مجلس اإلدارة؛ فهو الذي یقوم بترشیح 
األعضاء الداخلیین والخارجیین. باإلضافة إلى أن األعضاء الداخلیین یرأسهم وظیفیا مما یصعب علیهم 

هذه الحالة یكون والء المجلس للمدیر العام ولیس  معارضته في القرارات حتى ولو كان مخطئا، وفي
  .2لحملة األسهم أو األطراف ذات المصلحة

  أن یكون حجم مجلس اإلدارة مناسبا لحجم الشركة. -ج
  التحدید الدقیق لمهام ومسؤولیات مجلس اإلدارة في نظام الشركة األساسي. -د 

  لجنة التدقیق: - 2- 1- 3    
تعتبر لجنة التدقیق(لجنة المراجعة) من بین أهم أدوات حوكمة الشركات وهي أحد اللجان التي   

یعینها مجلس اإلدارة من أجل مساعدته على أداء مهامه الرقابیة على اإلدارة التنفیذیة للشركة، وتتكون 
الشركة، ومهمتها فقط من األعضاء غیر التنفیذیین  في مجلس اإلدارة أي األعضاء الذین ال یعملون ب

اإلشراف على التقاریر المالیة السنویة واإلشراف على الرقابة الداخلیة وتعیین المدقق الخارجي والعمل معه 

                                                             
, , gouvernement de l’entreprise et qualité de l’information financièreMEZGHANI Ali et ELLOUZE Ahmed 1

www.iae.univ-poitiers.fr/afc07/Programme/PDF/p185.pdf, pp 5-6.   
، تعریب محمد عبد الفتاح العشماوي وغریب جبر غنام، دار المریخ للنشر، والمشاركة) حوكمة الشركة(األطراف الراصدةكینیت أ.كیم وآخرون،  2

  .82،83، ص 2010السعودیة، 
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والتأكد من تطبیق قواعد حوكمة الشركات في الشركة بصفة عامة. وتشكیلها إجباري في قوانین العدید من 
  الدول مثل الوالیات المتحدة األمریكیة.

هوم لجنة التدقیق بعد األزمات واالنهیارات التي مست العدید من الشركات الكبیرة مطلع وبرز مف  
بالوالیات المتحدة األمریكیة،  2002سنة  Sarbanse Oxleyالقرن العشرین، حیث تم إصدار قانون 

مالیة االنهیارات ال لزم جمیع الشركات بتشكیل لجنة التدقیق لما لها من دور هام في منع حدوثوالذي ی
في المستقبل، وذلك من خالل دورها في عملیة إعداد القوائم المالیة وكذلك في زیادة استقاللیة كل من 

العدید من الدول األخرى مثل كندا، وفرنسا ، وألمانیا، . باإلضافة إلى أنه في المدقق الداخلي والخارجي
، وتطور بعد صدور العدید من قد ظهر مفهوم هذه اللجنة منذ سنوات عدیدة وسنغافورة،ومالیزیا 

التوصیات والمقترحات لحل المشكالت التي تواجهها هذه اللجنة في الواقع العملي بحیث أصبحت هذه 
باهتمام بالغ من قبل . وأصبحت تحظى اللجان في الوقت الحاضر أداة هامة من أدوات حوكمة الشركات

للدور الذي یمكن أن تؤدیه لجنة  األكادیمیین نظرا  الهیئات العلمیة الدولیة والمحلیة المتخصصة والباحثین
التدقیق كأداة من أدوات حوكمة الشركات في زیادة الثقة والشفافیة في المعلومات المالیة التي تفصح عنها 

، وكذلك دورها في دعم التدقیق الخارجي وتحقیق استقاللیته بما یساهم في إرساء مبادئ حوكمة الشركات
   1الشركات.

  مهام ومسؤولیات لجنة التدقیق: - أوال
  تقوم لجنة التدقیق بالعدید من المهام والوظائف أهمها:  

اإلشراف على عملیة التدقیق الداخلي والتأكد من سالمة التقاریر المالیة ومراعاتها للمعاییر المتعارف  -
  علیها. 

بخصوص تعیین، إنهاء عمل، مكافآت المدقق الخارجي وأي شروط  اإلدارة مجلسلتقدیم التوصیات  -
تعاقدیة أخرى تتعلق به، باإلضافة إلى تقییم موضوعیة المدقق الخارجي مع األخذ باالعتبار أي أعمال 

  .أخرى قام بها خارج نطاق التدقیق بهدف ضمان تلك الموضوعیة
 المحاسبیة السلیمة والمبادئأكد من اتباع السیاسات تقییم نظام الرقابة الداخلیة الخاصة بالعملیات والت -
 و یة قبل إصدارها بصفة خاصةسنو  مراجعة الكشوفات المالیة بصفة عامة والكشوفات السنویة والربعو 

  .مراجعة سیاسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر
الخارجیین والمدققین  وكل من مراقبي الحسابات من جهة العمل كقناة اتصال بین مجلس إدارة الشركة -

  2من جهة أخرى. الداخلیین
  مناقشة المشاكل والتحفظات التي تنشأ أثناء عملیة التدقیق الخارجي مع المدققین الخارجیین. -

                                                             
، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد دور آلیات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداريبروش زین الدین و دهیمي جابر،  1

  .  14، ص2012ماي  7و6بسكرة، یوم  - من الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خیضر
  .117مها محمود رمزي ریحاوي، مرجع سابق، ص 2
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   1.ا من قبل مجلس اإلدارة ، والتي لها صلة بأعمال التدقیق والرقابةبهالقیام بأیة واجبات تكلف  -
  .مدى تقید الشركة والتزامها بتطبیق أحكام التشریعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابیة متابعة -
التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ینجم عن قیام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود  -

  2.أو الدخول في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة
  لجنة التدقیق:الشروط الالزم توفرها في  - ثانیا

حتى تقوم لجنة التدقیق بعملها على أكمل وجه بشكل دقیق وموضوعي بینت معظم الدراسات أنه   
  ال بد من أن تتوفر فیها ثالثة شروط أساسیة نوجزها فیما یلي:

  االستقاللیة:
استقاللیة لجنة التدقیق أن یكون جمیع أعضائها من األعضاء غیر التنفیذیین، ویفضل أن  تعني  

یكونوا من المستقلین، وفي بعض األسواق المتقدمة یجب أن یكونوا من المستقلین. حیث أن استقاللیة 
لها فیما لو لجنة التدقیق تسمح لها بالقیام بأعمالها بجودة علیة بعیدا عن الضغوط التي یمكن أن تخضع 

  كانت غیر مستقلة.
  الخبرة:

بسبب طبیعة وظائف ومهام لجنة التدقیق من الواجب أن یكون عضو أو عضوین من أعضائها   
ممن یمتلكون خبرة ال بأس بها في المالیة والمحاسبة والتدقیق، بحیث یجب أن یكون في اللجنة خبیر 

ا كان أعضاء اللجنة یتمتعون بخبرة كبیرة كلما قلت وتبین الدراسات أنه كلم 3مالي واحد مؤهل على األقل.
  حاالت التالعب والغش في القوائم المالیة.

  النشاط:
ینبغي على لجنة التدقیق أن تجتمع حسب الحاجة اجتماعا رسمیا أربع مرات على األقل كل عام،   

أمور معینة كتقدیم ویحضر االجتماع أعضاء اللجنة فقط إال األشخاص الذین قد تستعین بهم اللجنة في 
النصح في بعض المواضیع، ویقدم تقریر عن االجتماع لمجلس اإلدارة من أجل اطالعه على أعمال 

  اللجنة.
  الصالحیات: 

 حقمن أجل قیام لجنة التدقیق بعملها ال بد من أن تعطى لها الصالحیات المناسبة، ومن بینها 
مكانیةیح المدقق الخارجي و ترشو الحصول على المعلومات من اإلدارة التنفیذیة،  ٕ استدعائه لمناقشته في  ا

  االستعانة بالخبراء عندما یكون ذلك ضروریا. أن یحق لهاأمور معینة، و 

                                                             
  .15بروش زین الدین و دهیمي جابر، مرجع سابق، ص1
  . 14، الهیئة األردنیة لألوراق المالیة، صبورصة عمان دلیل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في 2
، مركز المشروعات الدولیة الخاصة والمنتدى العالمي لحوكمة تشجیع حوكمة الشركات في الشرق األوسط وشمال إفریقیا: تجارب وحلول 3

   .65، ص2011الشركات، فیفري 
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  التدقیق الداخلي):(المراجعة الداخلیة  - 3- 1- 3   
تعتبر المراجعة الداخلیة آلیة مهمة من آلیات حوكمة الشركات، إذ تلعب دورا فریدا في عملیة   
، فهي وظیفة مستقلة تهدف 1الشركات بالرغم من أن هذا الدور ال یزال محل مناقشة وجدل واسعینحوكمة 

إلى محاربة الغش والتزویر وضمان صحة ونزاهة التقاریر المالیة، وتشرف على نظام الرقابة الداخلیة 
  فها.ونظام إدارة المخاطر، مما یؤدي إلى تحسین عملیات الشركة ومساعدتها على تحقیق أهدا

  ماهیة المراجعة الداخلیة: - أوال
نشاط مستقل بأنها "  1999عرفها معهد المراجعین الداخلیین بالوالیات المتحدة األمریكیة سنة   

وتأكید موضوعي واستشاري مصمم بغرض إضافة قیمة وتحسین عملیات المنشأة وهي تساعد المنشأة في 
تحقیق أهدافها بتوفیر مدخل منهجي منتظم لتقیین وتحسین فعالیة عملیات إدارة المخاطر، الرقابة 

  . 2"والسیطرة
وموضوعیة یتم إنشاؤها داخل المنشأة وظیفة تقویمیة مستقلة كما عرفها االتحاد األوروبي بأنها "  

وذلك بغرض مساعدة المسئولین داخل المنشأة في القیام بمسؤولیاتهم  ،لفحص وتقویم أنشطتها المختلفة
عن طریق توفیر التحلیل والتقییم والتوصیات والمشورة والمعلومات التي  ،بدرجة عالیة من الكفاءة والفعالیة
  .3"ي یتم فحصهاتتعلق بالرقابة على األنشطة الت

المراجعة الداخلیة وظیفة مستقلة تقوم الشركة بإنشائها من التعریفین السابقین نستنتج أن  من خالل  
أجل فحص عملیات الشركة والتأكد من صحة المعلومات التي تصدرها، والتأكد من فعالیة نظم الرقابة 

عطاء االستشارات والنصائح من ٕ أجل ترشید قرارات اإلدارة التنفیذیة  الداخلیة ونظم إدارة المخاطر، وا
  للشركة وضمان تسییرها بكفاءة وفعالیة.

  أهداف المراجعة الداخلیة:
  تحقیق دقة األنظمة الداخلیةتحقیق الكفاءة في تنفید المهام داخل كل قسم من أقسام المنشأة، و.  
 المعتمدة. الكشف عن نواحي القوة والضعف في األداء، ومدى االلتزام بالقواعد والنظم  
  التحقق من كیفیة وكفاءة الطریقة التي یعمل بها النظام المحاسبي كمؤشر یعكس بصدق نتائج

 العملیات والمركز المالي.
 تشاف األخطاء والغش والتالعبات في الوقت المناسب والعمل على تصحیحها ومنع تكرارهاكا.  

                                                             
 -، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان التدقیق الداخلي والحاكمیة المؤسسیةالحاجة لإلبداع المحاسبي لربط العالقة بین نعیم دهمش،   1

  .dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=1946-http://jps ،11/10/2012،على الموقع اإللكتروني: 6.ص2005االردن، مارس 
، بحوث وأوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل اإلصالح االقتصادي والهیكلي، القاهرة، بادئ وممارسات حوكمة الشركاتم  2

  .84، ص 2009، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مصر2006مصر، نوفمبر 
، مؤتمر المراجعة ركات لتفعیل نظم المراجعة الداخلیة في المؤسسات العامة بالسودانأهمیة تطبیق معاییر حوكمة الش مصطفى نجم البشاري، 3

  .7، ص2008ینایر  21-20الداخلیة األول بالسودان، الخرطوم، 
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  المراجعة الداخلیة(التدقیق الداخلي): ةفیظمهام و  - ثانیا
تساهم المراجعة الداخلیة في عملیة حوكمة الشركات من خالل تقییمها وتحسینها لهذه العملیة إذ 

تعمل على التأكد من  ،)إن وجدت(أنها وبالتعاون مع مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة ولجنة إدارة المخاطر 
المعاییر المحاسبیة ومراقبة تحقیق أهداف المؤسسة وتساعد في نشر وترسیخ قیمها، كما تتأكد من أن 

، والشكل الموالي یوضح المهام التي یمكن أن تقوم بها 1وأن قیمة المؤسسة محفوظة مطبقة بشكل جید،
  وظیفة المراجعة الداخلیة( لیس شرطا أن تكون كلها في منظمة واحدة).

  ): أدوار المراجعة الداخلیة6-1الشكل رقم(

 

 

 

 

 

نعیم دهمش، الحاجة لإلبداع المحاسبي لربط العالقة بین التدقیق الداخلي والحاكمیة المؤسسیة، المصدر: 
  .17 صمرجع سابق، 

نالحظ من الشكل أن وظیفة المراجعة الداخلیة یمكن أن تلعب دورا في إدارة المخاطر وفي نظام 
الرقابة الداخلیة من خالل تأكید االلتزام بالضوابط الرقابي وكذلك تلعب دورا في تحسین العملیات 

  :یةفي العناصر التالمهام ومسؤولیات وظیفة المراجعة الداخلیة  إبرازالتشغیلیة، و یمكن 
للشركة، وعلى السیر الجید لعملیاته، بما في  ة نظام الضبط والرقابة الداخليءفعالیة وكفاالسهر على  - أ

  2ذلك:
تقدیم تقاریر بصورة منتظمة الى مجلس إدارة الشركة حول مدى كفایة وفعالیة نظام الضبط والرقابة  -

 .الداخلي
التأكد من أن و الدوري ألعمال اإلدارات المختلفة وتحلیل ما تقوم به من عملیات وأنشطة  الفحص -

 .الشركة تعمل وفقا ألحكام القانون واألنظمة والتعلیمات والقرارات الساریة المفعول في الدولة
 .الحرص على تطبیق الشركة إلجراءات محاسبیة ورقابیة دقیقة وسلیمة -

                                                             
1 Spencer Pickett, THE INTERNAL AUDITING HANDBOOK, Second edition, Wiley, USA, 2003, p112.   

دارتها وتعدیالتها ، مجلس إدارة هیئة التأمین، األردن،  2 ٕ تعلیمات الحاكمیة المؤسسیة لشركة التأمین وأسس تنظیمها وا
om_content&task=view&id=883&Itemid=49sdc.com.jo/arabic/index.php?option=c.http://www 6،7، ص.  

 أدوار المراجعة الداخلية

االستشارة والعمليات  المخاطر تقييم
 التشغيلية

تقديم التأكيد بخصوص الضوابط  االلتزام
 الرقابية
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 جودات الشركة وممتلكاتها یتم بشكل صحیح ومناسب وحسب األصولالتأكد من أن استخدام مو  -
التأكد من أن سجالت الشركة وملفاتها كاملة وشاملة ودقیقة وتحتوي على كافة المعلومات الالزمة  -

 .للشركة
التأكد من أن معاییر التدقیق الداخلي مطبقة على الخدمات المقدمة من الجهات الخارجیة وبنفس  -

 .على العملیات الداخلیة األخرى في الشركة الطریقة المطبقة
دارة مخاطر العمل وأنها تحتفظ  - ٕ التأكد من أن إدارة الشركة قادرة باستمرار على تحدید وتقییم وا

  بقاعدة رأسمالیة كافیة لمواجهة هذه المخاطر.
والسیاسات  التأكد من ممارسة الشركة ألعمالها بشكل سلیم ومنسجم مع األهداف االستراتیجیة للشركة -ب

  من خالل: المقررة من مجلس إدارة الشركة
 مراجعة االلتزام بالقواعد والنظم واإلجراءات المعتمدة في جمیع اإلدارات. -
الوقوف على مدى فاعلیة العمل لدى االدارات ومراكز العمل المختلفة وتقییم مدى تنفیذها لألعمال  -

لألهداف الموضوعة والبحث في األسباب التي المناطة بها في األوقات المحددة ومدى تحقیقها 
 1.أدت إلى التأخیر في االنجاز و/أو عدم تحقیقها ألهدافها

 ومصداقیتها أمامتقصي حاالت الغش، الفساد، التزویر وأي عملیات مماثلة تهدد مصالح الشركة  -
 من أصحاب المصلحة. والمساهمین وغیرهمالعمالء 

المادیة والمعلوماتیة والمستندات والوثائق ومدى توافقها مع تقویم أسالیب التعامل مع األصول   -
 األسس والتقنیات الصحیحة.

تقویم كفاء وتناسب هیكل الموارد البشریة بالشركة ومدى وجود طاقات عاطلة أو غیر مستغلة  -
 .بالقدر الكافي

لفته مع مراجعة مستویات المخزون السلعي وتقویم كفاءة إدارة المخزون وتناسب مستویاته وتك -
 احتیاجات ومستویات اإلنتاج.

مراجعة خطط وبرامج الصیانة في مختلف قطاعات الشركة وتقویم مدى التزام اإلدارات بمعاییر  -
 الصیانة الصحیحة.

جراءات األمن في كافة مرافق الشركة، وتق - ٕ  2یم كفاءة نظم أمن المعلومات.یمراجعة نظم وا
  لمجلس إدارة الشركة، ویشمل ذلك:تقدیم التقاریر وخطط العمل بشكل دوري  - ج

 المراجعة ، على أن تتضمن الخطة نطاقكل سنةتقدیم خطة عمل سنویة مستقبلیة قبل نهایة  -
جراءات ٕ  والوقت الالزم إلنجازها.ها وا

                                                             
  .23، ص 2008، بنك سوریا الدولي اإلسالمي، أوت  دلیل الحاكمیة المؤسسیة 1
  ، في الموقع:37نظام الحوكمة لشركة البابطین للطاقة واالتصاالت، ص  2
 .www.al-babtain.com.sa/website/images/file/general docs/corporate governance.pdf    
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المراجعة الداخلیة یتضمن الوضعیة المالیة للشركة وموجوداتها، ومدى تقدیم تقریر بنتائج عملیة  -
والتشریعات، وحاالت الغش والتالعب إن وجدت، وكذلك مالحظات المدقق االلتزام بالقوانین 

 الخارجي، واقتراح اإلجراءات التصحیحیة إذا لزم األمر.
لمدة ال تقل عن  اریر نتائج عملیة التدقیق الداخلي والمستندات والوثائق المتعلقة بهااالحتفاظ بتق -

 .خمس سنوات من تاریخ إجراء التدقیق
 1انتهاك معروف لنظام الرقابة الداخلي.اإلبالغ عن أي  -

القیام بأیة أعمال  ودراسات أخرى تكلف بها من طرف اإلدارة العلیا أو مجلس اإلدارة أو ینص  -د
  علیها النظام الداخلي والئحة مهام وظیفة المراجعة الداخلیة.

  معاییر وشروط المراجعة الداخلیة -ثالثا 
توفیرها حتى تقوم وظیفة التدقیق الداخلي بدورها في حوكمة الشركات هي المعاییر والشروط التي ینبغي 

  بصورة صحیحة وتنقسم إلى:
  المعاییر والشروط المتعلقة بشخص المراجع: - أ

العلمیة والعملیة التي  درجة معتبرة من الكفاءة والمؤهالتالداخلي أن یتمتع ب على المراجع ینبغي -
  ه على أحسن وجه.املمه له بالتحكم في عمله وأداءهتسمح له بأداء عمله بشكل صحیح وتسمح 

إصدار أحكام نزیهة وغیر األنشطة التي یقوم بمراجعتها بما یمكنه من  باالستقاللیة عنتمتع أن ی -
  .متحیزة

  .حرص على القیام بواجبهوی أن یقوم ببذل العنایة المهنیة الكافیة -
  التدقیق:المعاییر والشروط المتعلقة بوظیفة المراجعة أو  -ب

حتى تقوم وظیفة المراجعة الداخلیة بدورها بشكل فعال البد من توفیر االستقاللیة لها ووضعها في 
 لجنة إشراف تحت الداخلیة المراجعة إدارة تعمل. بحیث 2الهیكل التنظیمي بحیث ال تتأثر بالتبعیة

 ألي أعمالها مباشرة في تخضع وال اللجنة، رئیس إلى تقاریرها وترفع مجلس اإلدارة، عن المنبثقة المراجعة
  للشركة. وتنقسم االستقاللیة إلى قسمین: التنفیذیة اإلدارة من تأثیر أو ضغط
 یسمح لها  وضع داخل المنشأةفي إدارة المراجعة الداخلیة : عندما تكون االستقاللیة التنظیمیة 

  .ومسؤولیاتها باستقاللیةیام بواجباتها بالق
 ا عند أدائه : وتعني أنه االستقاللیة الموضوعیة ً یجب على المراجع الداخلي أن یكون موضوعی

ألعمال المراجعة، وال یمكن ذلك إال إذا تم منحه الصالحیات الالزمة للمراجعة سواء كانت تتعلق 
  بالسجالت أو باألفراد أو الممتلكات.

                                                             
  .13، ص 2010، الجمعیة اللبنانیة لتعزیز الشفافیة، إرشادات تطبیق قواعد الحكم الصالح للشركات المدرجة في األسواق المالیة 1

2  J Mitchell et al , Corporate Finance and Governance  , Carolina Academic Press, 1996, pp. 159-168. 
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  المعاییر والشروط المتعلقة بالصالحیات: - ج
 الداخلیة المراجعة لفریق یكونحتى تتمكن وظیفة المراجعة الداخلیة من أداء مهامها ال بد من أن 

 الالزمة المعلومات كافة على والحصول والسجالت المستندات جمیع على لالطالع الصالحیات كل
 اخلیة التدخلال یجب على فریق المراجعة الدولكن  .المختلفة الشركة لعملیات والتحلیل الفحص الستكمال

ن تها،أي أنشطة مما یقومون بمراجع الشؤون التنفیذیة وال المشاركة في أداء في ٕ  من یمنعهم ال ذلك كان وا
  .المراجعة لجنة إلى رهمإصالح ما یكتشفونه من أخطاء وذلك ضمن تقاریأجل  من توصیاتهم  تقدیم

  المعاییر المتعلقة بعملیة المراجعة: -د
جراءات متبعة من أجل تحقیق أهداف المراجعة الداخلیة مثل البد من أن تكون هناك  ٕ معاییر وا

إعداد البرامج المسبقة والتخطیط المسبق لعملیة المراجعة، ثم كیفیة المراجعة والفحص وجمع األدلة، كذلك 
بداء المراجع الداخلي لرأیه المحاید. ٕ   یجب أن تكون هناك معاییر لتقدیم التقاریر وا

تماد أكثر فأكثر على المراجعة الداخلیة من أجل تحسین عملیة حوكمة حیث أصبح یتم االع
الشركات، إال أن هذا االعتماد یتوقف على جودة أداء المراجعة الداخلیة ألعمالها والتي تتوقف بدورها 

  على عدة عوامل یبینها النموذج التالي:
  وظیفة المراجعة الداخلیة أداء العوامل المحددة لجودة  ):7-1الشكل رقم(

تحسین جودة  المصدر: سمیر كامل محمد عیسى، العوامل المحددة لجودة وظیفة المراجعة الداخلیة في
جامعة اإلسكندریة، العدد  - مع دراسة تطبیقیة، مجلة كلیة التجارة للبحوث العلمیة -حوكمة الشركات

  .33، ص 2008)، ینایر 45) المجلد رقم(1رقم(
 اآللیات الخارجیة لحوكمة الشركات. -3-2

هي األلیات التي تقوم بها أطراف من خارج الشركة، وتمثل أحد الوسائل الهامة من أجل تطبیق 
نجد: المراجعة الخارجیة(التدقیق الخارجي)، مبادئ وقواعد حوكمة الشركات، ومن أهم هذه اآللیات 

  القوانین والتشریعات، واألسواق المالیة.

 األهلية
Competence 

 التفاعل الجيد 
 أطراف باقي مع

 الحوكمة

 العمل أداء جودة
Quality of 

Work 

 الموضوعية
Objectivity 

 حوكمة جودة

 الشركات

 وظيفة جودة

 المراجعة

 الداخلية
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  المراجعة الخارجیة (التدقیق الخارجي): -3-2-1
دورا مهما في حوكمة الشركات فهو یساعد غلى تحسین نوعیة الكشوفات  یلعب المراجع الخارجي  

المالیة للشركة، ویساهم في زیادة الثقة في القوائم المالیة المنشورة من طرفها، باإلضافة إلى أنه كلما قام 
الشركة وحمایة حقوق المراجع الخارجي بعمل ذو نوعیة جیدة كلما ساهم ذلك تحقیق نزاهة عملیات 

  األطراف ذات المصلحة.
  ماهیة وأهداف المراجعة الخارجیة: - أوال

"عملیة فحص أنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات والمستندات  عرفت المراجعة الخارجیة بأنها  
والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت المراجعة فحصا انتقادیا منظما، بقصد الخروج برأي فني 

ید عن مدى داللة القوائم المالیة على الوضع المالي لذلك المشروع في نهایة فترة  زمنیة معلومة، محا
  .1وتقدیم مدى تصورها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة في تلك الفترة"

  2وتنقسم المراجعة الخارجیة في الواقع إلى ثالثة أنواع هي:
والتي تقوم بها الشركات ألن القانون یلزمها بها، ویقوم بها بشكل سنوي  المراجعة القانونیة: -

 محافظ حسابات معتمد.
ترف بطلب من أحد األطراف الداخلیة أو حوالتي یقوم بها م المراجعة التعاقدیة(االختیاریة): -

 الخارجیة للشركة، ویمكن تجدیدها بشكل دوري.
من خارج الشركة بطلب من المحكمة بغرض التأكد وهي التي یقوم بها محترف  الخبرة القضائیة: -

 بدقة من طرفها. ةمن أمور محدد
 :    3أهداف المراجعة الخارجیة

: الهدف األساسي للمراجعة الخارجیة هو إعطاء الرأي الفني المحاید المدعم باألدلة لهدف الرئیسيا
والبراهین حول شرعیة وصدق الوثائق والحسابات التي تقدمها اإلدارة، وحول المركز المالي لللشركة وتقدیم 

  ذلك في تقریر مفصل.
نفسه مضطرا إلنجاز أهداف ثانویة  : أثناء محاولة المراجع تحقیق هدفه الرئیسي یجداألهداف الثانویة

  خاصة هي:
اكتشاف أعمال الغش والتزویر: حیث من أجل إثبات المركز المالي للشركة وشرعیة وصدق الحسابات  -

یقوم المراجع الخارجي بمتابعة واكتشاف حاالت الغش والتالعب بأموال الشركة ألنها تؤدي للتأثیر على 
  مخالفة للوضعیة الحقیقیة للشركة. الوضع المالي للشركة  وتعطي وضعیة

                                                             
  .13، ص 2001، الطبعة الثانیة، دار وائل للطباعة النشر، عمان،الناحیة النظریة والعملیة -علم تدیق الحساباتخالد أمین عبد اهللا،  1
  .16، ص 2005، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظریة إلى التطبیقمحمد بوتین،  2
  .23 -19المرجع نفسه، ص ص  3
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المراجعة وتحسین التسییر: من أجل التأكد من صحة الحسابات یقوم المراجع الخارجي بتقییم نظام  -
الرقابة الداخلیة ویقدم تقریرا مفصال عن نقاط الضعف واألخطاء المكتشفة ویقدم النصائح في حدود مجال 

ركة ولكن یبقى الهدف الرئیسي هو التأكد من شرعیة وصدق مراقبته مما یؤدي لتحسین التسییر في الش
  الحسابات بالشركة.

  إمداد المستثمرین والبنوك والدوائر المحلیة وغیرهم ببیانات موثوقة تساعدهم على اتخاد قراراتهم. -
   دور المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات. - ثانیا
  1تساهم المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات من خالل:   

زیادة ثقة الجمهور واألطراف ذات المصلحة في مصداقیة القوائم المالیة والحسابات التي تصدرها  -
 الشركات.

تقدیم تأكیدات للمجتمع واألطراف ذات المصلحة عن مدى التزام الشركة بالقوانین والتشریعات ،  -
 مواردها وعن الحفاظ على مصالح جمیع األطراف.وعن كفاءة استغالل 

تقلیل مشاكل عدم التماثل في المعلومات بین اإلدارة والمساهمین عن طریق تقدیم تقاریر مستقلة  -
 عن كال الطرفین.

تحسین طریقة تسییر الشركات عن طریق التأكد من فعالیة وكفاءة نظم الرقابة الداخلیة واكتشاف  -
 والحد من حاالت الفساد المالي واإلداري والتالعب بأموال الشركات.حاالت الغش والتزویر ، 

  معاییر وشروط المراجعة الخارجیة: - ثالثا
حتى تقوم المراجعة الخارجیة بدورها في حوكمة الشركات كما ینبغي ال بد أن تتوفر مجموعة من الشروط 

  هي:
  االستقاللیة: - أ

ذا فقد المراجع إن استقالل مراجع الحسابات الخارجي یمثل حجر الزاویة في ممارسة هذه المهنة  ٕ وا
زعزع الثقة وتت ،فیه تهمع ثقتیفقد المجسو  استقاللیته فلن تكون هناك حاجة إلى تقاریره عن القوائم المالیة،

أسواق األوراق في الفوضى و تزداد حدة عدم التأكد و ، المنشورة من طرف الشركات في القوائم المالیة
. وبالتالي یمكن القول أنه من دون االستقالل تصبح مهنة المراجعة الخارجیة بدون مبرر على المالیة

  :2اإلطالق، ویوجد وجهین الستقالل مراجع الحسابات الخارجي هما

لحة یكون للمراجع أیة مص أن الویعني ): independence in appearanceاالستقالل الظاهري( -
  مع عمیل المراجعة بشكل یجعل سلوكه ال یوحي للجمهور باالستقالل. مادیة مباشرة أو غیر مباشرة ،

                                                             
  .101-100، ص ص 2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركاتعبد الوهاب نصر علي وشحاتة السید شحاتة،  1
  .11:46، 2012_ 11_24، تاریخ الزیارة، http://master.first-forum.com/t380-topic، استقاللیة مراجع الحسابات 2
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ویعني أن یكون المراجع نزیها وموضوعیا وأمینا ): independence in factاالستقالل الحقیقي( -
عداد  ٕ التقریر وعرضه وغیر متحیز لطرف أخر، كما یجب أن یكون حیادیا في قبول وانجاز التكلیف وا

  .وهذا النوع تحكمه قیم مراجعة الحسابات وضمیره ومعاییره الذاتیة، ولذلك فعادة ما یصعب قیاسه

  ویوجد أیضا ثالثة أبعاد الستقاللیة مراجع الحسابات الخارجي هي:

 االستقالل في إعداد برنامج المراجعة من دون أي ضغوط وتدخالت من اإلدارة. -
 دید األنشطة والمجاالت التي سیفحصها.االستقالل في الفحص وتح -
براز الحقائق التي یراها مناسبة. - ٕ  االستقالل في إعداد التقاریر وا

  الموضوعیة: -ب
  1 من أجل تحقیق الموضوعیة في أعمال مراجع الحسابات الخارجي یجب مراعاة األمور التالیة:

 ؛أن یكون حاصًال على إجازة مزاولة المهنة ساریة المفعول -
یمارس مدقق حسابات الشركة الخارجي واجباته لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید، على أن ال یتولى  -

تدقیق حسابات الشركة ألكثر من أربع سنوات متتالیة. ویجوز إعادة تكلیفه بتدقیق حسابات 
 ؛الشركة بعد مرور سنتین على األقل

 ؛االستشارات اإلداریة والفنیةأن ال یقوم بأیة أعمال إضافیة أخرى لصالح الشركة كتقدیم  -
ال یجوز تعیین أي من موظفي مكتب مدقق الحسابات الخارجي في اإلدارة العلیا للشركة إال بعد  -

 مرور سنة على األقل من تركه تدقیق حسابات الشركة.
  القوانین والتشریعات. -2- 2- 3  

تلعب القوانین والتشریعات دورا مهما كآلیة من آلیات حوكمة الشركات، إذ أنها تضمن حمایة   
حوكمة الحقوق المساهمین واألطراف ذات المصلحة، كما أنها قد تلزم الشركات بتطبیق بعض ممارسات 

تشریعات عندما تصدر الدولة قوانین وتشریعات خاصة بحوكمة الشركات. فالقوانین وال ، وذلكومبادئها
مبادئ منظمة التعاون  ضمن مبادئ الهامةالالذي هو أحد  ،لحوكمة داخل الدولةلتوفر اإلطار الفعال 
  عند توفره یصبح من السهل تنفید باقي المبادئ. حیث )OECDاالقتصادي والتنمیة(

  ویوجد نوعین من القوانین والتشریعات التي تلعب دورا في حوكمة الشركات هي:
وهي المراسیم والتشریعات التي تصدرها الدولة بهدف تنظیم قطاع  والتشریعات الحكومیة:القوانین  -

األعمال وتنظیم العالقات بین إدارة الشركات والمساهمین واألسواق المالیة وباقي األطراف، وتتمیز هذه 
ي حالة المخالفة. القوانین صفة اإللزام تحت طائلة العقوبات المختلفة التي یمكن أن تطبق على الشركات ف

ویمكن أن تصدر الدولة قوانین خاصة بحوكمة الشركات بصفة محددة إللزام الشركات بتطبیق ممارساتها، 
                                                             

، http://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=882مدقق احلسابات اخلارجي، 1
23/11/2012.  
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وهو ما حدث في أغلبیة الدول المتقدمة إال أن الكثیر من الدول النامیة ال تزال لم تصدر تعلیماتها في 
  هذا المجال بعد.

هي اللوائح والتعلیمات التي تصدرها النقابات والجمعیات  المهنیة:قوانین ولوائح النقابات والمنظمات  -
المهنیة المختلفة بهدف تنظیم العمل في مختلف القطاعات، وتعتبر عامال جد مهم في تركیبة الحوكمة في 

، وبالرغم من أن تعلیماتها ال تسري سوى على الشركات المنظمة إلیها إال أن اإلنظام إلیها إجباري 1أي بلد
ن أجل الترخیص بالعمل في بعض المجاالت، كما أن أغلبیة الشركات تنظم إلى النقابات وتجمعات م

 المؤسسات بهدف االستفادة من المزایا المختلفة الناتجة عن ذلك.
  دور القوانین والتشریعات في حوكمة الشركات:

  في حوكمة الشركات من خالل: فعاالتلعب القوانین والتشریعات دورا   
آلیات تسویة الشكاوى والخالفات التي تنشأ بین إدارة الشركة والمساهمین واألطراف ذات وضع  -

 المصلحة؛
 تقنین ووضع آلیات تعویض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم؛ -
 إلزام الشركات بالشفافیة في أعمالها وتقدیم تقاریر مفصلة عن أعمالها بصفة دوریة؛ -
  حالة مخالفة الشركة لألحكام الساریة المفعول.تحدید العقوبات واإلجراءات في  -

  األسواق المالیة. -3-2-3
الشركات حیث أنها تساهم في انضباط هذه األخیرة، في حوكمة  مهم دورباألسواق المالیة  تقوم  

حوكمة في البلدان التي تنتمي إلیها، باإلضافة إلى أنها تتمتع بسلطة القواعد  تلعب دورا مهما في تنفیذو 
حوكمة الیكون من بینها االلتزام بقواعد  ما غالبا ، والتينضمام إلیها وفق شروط معینةاالقبول أو رفض 

خراجهاشركات المعاقبة  كذلك یمكنهاو  ٕ . كما أنه 2من السوق المالي التي ال تلتزم بمبادئ الحوكمة وا
 یقبلونحوكمة یزید من ثقة المستثمرین في السوق المالي في أسهمها وبالتالي اللتزام بمبادئ وقواعد اال

  قیمتها السوقیة، باإلضافة إلى رفع التصنیف االئتماني للشركة. فترتفععلى شرائها 
   3وعموما یمكن أن تساهم األسواق المالیة في تحسین حوكمة الشركات من خالل:  

  حوكمة في ابلدان التي تنتمي إلیها؛الالمشاركة في وضع قواعد  - 
  ؛الشركات ن أجل إدراجحوكمة مالاشتراط االلتزام بمبادئ وقواعد  -
  عرض الكشوفات والتعاون مع األطراف األخرى في حالة إفالس الشركات؛ -

                                                             
1Stuart L. Gillan and other, Tradeoffs in Corporate Governance-Evidence from Board Structures and Charter 
Provisions, University of Texas, April 2007,pp 9-10.  
2 The Role of MENA Stock Exchanges in Corporate Governance, OECD 2012, www.oecd.org/daf/corporateaf 
fairs/mena, pp 31-41 
3 Alissa koldertsova, Role of stock exchanges in improving corporate governance, corporate affairs division, 
Cairo, 8 December 2009, p6. 
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  لألطراف المختلفة في األسواق؛ المالیةكشوفات العرض المعلومات الجدیدة و  -
  إلغاء إدراج الشركات المخالفة لقواعد الحوكمة أو تسلیط عقوبات علیها. -
  آلیات أخرى لحوكمة الشركات. -3-3

تكلمنا سابقا عن األلیات الداخلیة والخارجیة لحوكمة الشركات، إال أنه توجد ألیات أخرى أو   
التنفیذیین، منافسة سوق وسائل مكملة تساعد في تحقیق حوكمة الشركات من بینها تعویضات المدیرین 

المنتجات والعمل اإلداري، مخاطر االستحواذ والسیطرة على الشركة، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة 
  والمحلیة.

  تعویضات اإلدارة التنفیذیة: -3-3-1
كما رأینا سابقا في نظریة الوكالة فاإلدارة التنفیذیة قد ال تتصرف على النحو الذي یعظم مصالح   

األسهم نتیجة للعدید األسباب أهمها تحقیق مصالح وعوائد شخصیة، من أجل ذلك تأتي تعویضات حملة 
اإلدارة التنفیذیة لكي تدمج مصالح اإلدارة التنفیذیة وحملة األسهم في المدى  القصیر والطویل، ففي المدى 

وهو األهم فغالبا ما یتم  القصیر تستعمل األجور والعالوات عند تحقیق نتائج جیدة، أما في المدى الطویل
نظام الحوافز الذي یعتمد على األسهم فهو یدفع الوكیل(مدیر الشركة أو مدیروها) إلى العمل استعمال 

على تحقیق أفضل العوائد للموكلین (حملة األسهم) في األجل الطویل، وذلك عن طریق ربط المكافئات 
سن حمما یحث المدیرین على تبني استراتیجیات ت ،والتعویضات التي یحصل علیها المدیرون بأداء الشركة

؛ ومن أكثر الطرق المستخدمة في هذا المجال إعطاء كبار المدیرین عائد الشركة في األجل الطویل
التنفیذیین الحق في شراء عدد محدد من أسهم الشركة بأسعار خاصة محددة مسبقا خالل فترة زمنیة 

مما یدفع المدیرین إلى العمل على تعظیم قیمة األسهم في األجل سنوات) في المستقبل، 10معینة( غالبا 
  الطویل ألن ذلك یعظم ثرواتهم أیضا وبالتالي تتحقق مصلحة الطرفین معا.

سنوات له  10دج، یتم االتفاق مع المدیر التنفیذي أنه بعد 100القیمة السوقیة ألسهم شركة ما هي  مثال:
سنوات  10هم، یجتهد المدیر التنفیذي لیجعل قیمة السهم بعد دج للس150الحق في شراء ملیون سهم ب 

= 150×1.000.000دج للسهم، فیمكن للمدیر التنفیذي عندها شراء ملیون سهم ب (500تساوي 
دج) فیكون إجمالي 500.000.000=500×1.000.000دج)  یستطیع بیعها بقیمة(150.000.000

دج) باإلضافة إلى استفادة 350.000.000=150.000.000- 500.000.000ما یستفیده یقدر ب(
  دج.    500دج إلى 100حملة األسهم الرتفاع القیمة السوقیة ألسهمهم من 

  اآللیة: سلبیات وعیوب هذه
ها حصول المدیرین على ثروات كبیرة نتیجة لسخاء المستثمرین ولیس نتیجة الجهود التي بدلو  -

 ضخم وعوامل أخرى.فالقیمة السوقیة لألسهم غالبا ما ترتفع بسبب الت
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لیس من المؤكد والمتفق علیه أن هذا األسلوب سیؤدي حتما إلى حث المدیرین على تحسین أداء  -
الشركة ألنهم سیحصلون على أرباح على أیة حال؛ ألن األسعار أسعار أسهم التي تبیعها الشركة 

 لهم تكون غالبا أقل بكثیر من أسعار أسهم الشركة في السوق.
األسهم یجعل العرض أعلى من الطلب وبالتالي تنخفض أسعار أسهم الشركة  منح خیار شراء -

 عندما یعرض المدراء أسهمهم للبیع.
  1:منافسة سوق المنتجات والعمل اإلداري -3-3-2

من بین اآللیات المهمة لحوكمة الشركات نجد أیضا منافسة سوق المنتجات والعمل اإلداري، فهذه   
إفالس وخروج الشركات التي تفشل في منافسة الشركات األخرى التي تعمل في المنافسة سوف تؤدي إلى 

نفس مجال عملها، بسبب عدم تأهیل اإلدارة التنفیذیة أو عدم قیامها بمهامها بشكل صحیح. وهذا ما 
یؤدي إلى تهذیب سلوك اإلدارة ودفعها إلى العمل على تطویر الشركة وتقویة تنافسیتها، ألن إفالسها 

دارتها التنفیذیة خصوصا إذا كانت هناك سوف یك ٕ ون له وقع سیئ على مستقبل مجلس إدارة الشركة وا
منافسة في سوق العمل اإلداري؛ إذ أنه غالبا ما ال یتم توظیف أو إعطاء مناصب المسؤولیة لمدراء سبق 

  أن قادوا شركاتهم نحو اإلفالس أو التصفیة.
  :الشركةمخاطر االستحواذ والسیطرة على   -3-3-3

وهناك من یسمیها أیضا السوق ألغراض السیطرة على الشركة، إذ أنه عندما تفشل اآللیات   
الداخلیة والخارجیة ویالحظ المساهمون أن اإلدارة التنفیذیة تنتهج أسلوبا یضر بمصالحهم ومصالح 

من بین المصادر  األطراف ذات المصلحة أو أنها فشلت في أداء مهامها وأن قیمة الشركة تتدهور،  یبقى
ذا  ٕ األخرى التي یمتلكها أصحاب األسهم في مواجهة اإلدارة هي بیع ما یمتلكونه من أسهم الشركة، وا
حدث ذلك قد تؤدي كثرة العرض إلى انخفاض القیمة السوقیة ألسهم الشركة عن القیمة الدفتریة وبالتالي 

االستحواذ علیها، وهذا ما ال ترغبه إدارة  لأج من للشركات المنافسة والشركات األخرىتصبح الشركة هدفا 
التنفیذیة للشركة وتغییر هیكلتها، وبالتالي  یقومون بتغییر اإلدارة غالبا ماالشركة، ألن المالك الجدد 

یتعرض المدیرین التنفیذین لفقدان مناصب عملهم أو فقدان تصرفهم في الشركة، وهكذا تلعب مخاطر 
من قدرة المدیرین على تبني استراتیجیات تحقق مصالحهم ة دورا في الحد االستیالء والسیطرة على الشرك

 . على حساب مصالح الفئات األخرى المستفیدة من الشركة
  
  
  
  

                                                             
  .16بروش زین الدین ودهیمي جابر، مرجع سابق، ص 1
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  1خصائص السوق ألغراض السیطرة على الشركة:
 ؛یتألف من أفراد وشركات لهم القدرة على شراء الشركات ذات األداء المنخفض -
رة داأو االندماج، وقد یكون االستحواذ ودي برضى إ االستحواذیسیطر على الشركات عن طریق  -

 ؛عدائي رغما عنهابشكل  الشركات المستحوذ علیها أو 
وتقلیل تهدیدات المنافسین،  االنضباطیمكن المالكین والمنظمین من فرض  آلیات فرعیة لتحقیق  -

 ؛حدید قواعد المنافسة، وآلیات نشر المعلوماتومن بینها تعیین المدققین الخارجیین، وت
ینذر بضعف أداء الشركات نتیجة فشل اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات، ویشیر للشركات التي  -

 االستیالء.أصبحت عرضة للخسارة أو 
  المنظمات غیر الحكومیة: -3-3-4

الصعید الدولي أو على تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورا بارزا في حوكمة الشركات سواء على   
الصعید المحلي، فهي تفرض ضغوطا متزایدة على الحكومات وعلى الشركات من أجل حثها على تطبیق 

  مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وعلى مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة.
وطا فعلى الصعید الدولي نجد مثال منظمة الشفافیة العالمیة التي تقوم بنشاط كبیر وتمارس ضغ  

كبیرة على الحكومات من أجل محاربة الفساد وتدعیم الشفافیة وتطبیق مبادئ الحوكمة وكذلك تمارس 
ضغوطا على الشركات الكبیرة والشركات متعددة الجنسیات من أجل تطبیق قواد حوكمة الشركات، وكذلك 

ة التعاون والتنمیة منظمة التجارة العالمیة التي تحث على اتباع نظم مالیة ومحاسبیة سلیمة، ومنظم
االقتصادیة التي كانت سباقة إلصدار مبادئها لحوكمة الشركات والتي حظیت باعتراف واسع دولیا، 
وكذلك منظمة األمم المتحدة ومنظماتها الفرعیة التي تحث الدول على تطبیق مبادئ حوكمة الشركات 

  وعلى توفیر إطار فعال لممارستها من قبل الشركات.
لعب جمعیات حمایة المستهلك والجمعیات المهنیة وتجمعات المؤسسات والبورصات أما محلیا فت  

وغیرها من التنظیمات، تلعب دورا بارزا في الدفاع عن مصالح األطراف المختلفة التي تتأثر بالشركات 
  ونتائج أعمالها، وفي إلزام الشركات بتطبیق قواعد الحوكمة ومراعاة مصالح األطراف ذات المصلحة.

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .9فیروز شین ونوال شین، مرجع سابق، ص 1
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  خالصة
كمفهوم جدید نسبیا فرض نفسه بعد  حوكمة الشركاتمفهوم  تطرقنا إلىخالل هذا الفصل  من  

كوسیلة لتفادي االنهیارات  ،التي ضربت أكبر الشركات واألسواق المالیة العالمیة األحداث واألزمات
واألزمات التي یمكن أن تضرب الشركات واالقتصادیات نتیجة لممارسات الفساد بمختلف أنواعها والتي 

زالة  ٕ عن طریق تدعیم اإلفصاح والشفافیة  التي تنتشر فیها البیئةجاءت الحوكمة لتقلیل فرص حدوثها وا
ارة إلى التطور التاریخي لهذا المفهوم ومبادئه مع اإلشوتحسین العالقة مع األطراف ذات المصلحة، 

  :مختلف األصعدة سواءشركات على إلى أهمیة نظام حوكمة الالثاني في المبحث  عرجناثم ، المختلفة
 ؛للشركات في حد ذاتها  -
  ؛لألطراف ذات المصلحة  -
 .لالقتصاد الوطني ككل -
تفعیل نظام حوكمة الشركات من خالل توفیر اإلطار القانوني والتشریعي وتهیئة  ال بد منمنه و 

مختلف ب تناولها في المبحث الثالث التي تم الظروف المناسبة لتطبیق مختلف آلیات حوكمة الشركات
مراعاتها الشروط التي ینبغي قد تم التطرق إلى و  ،أنواعها ودورها في تجسید هذا المفهوم على أرض الواقع

  .  المرتبطة بهاوعلى جمیع األطراف  ى الشركاتما یعود بالنفع علب من أجل أن تكون هذه اآللیات فعالة
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  الفصل الثاني
  حوكمة الشركات في إطار التنمیة المستدامة

  تمهید:
ستنزاف أن أدرك البشر أن مستقبل كوكبهم في خطر، حیث حدث تلویث كبیر للبیئة، وتم ابعد 

ملیار  3,6جزء كبیر من الموارد الطبیعیة المتوفرة، وتزاید عدد سكان األرض بشكل رهیب لیصل إلى 
توقع 1970سنة  نسمة ُ مع ما رافق ذلك من تفاوت في  ،م2015ملیار نسمة سنة  7,2 صبحیأن م كان ی

في القدرة على توفیر االحتیاجات األساسیة للسكان بین ، وتفاوت مستویات التنمیة بین الدول المختلفة
 تصاعدتوبعد أن  ؛وبین مختلف الفئات داخل الدولة الواحدة خصوصا في الدول النامیة دول العالم

ر مفهوم التنمیة ظه ،بأن استمرار األوضاع على ما هي علیه سیقود إلى ما ال تحمد عقباه النداءات
المستدامة كمحاولة لحمایة مستقبل األرض وتغییر عملیة التنمیة بحیث تصبح أكثر عدالة واقل تلویثا 

  وأقل استنزافا للموارد، بما یضمن حمایة حقوق األجیال القادمة.
أهم الالعبین في مجال تحقیق التنمیة ویعد قطاع األعمال بشركاته العاملة في مختلف المجاالت 

نظرا ألن الشركات هي التي تنتج وهي التي تستهلك الموارد وهي التي تصدر التلوث وهي  ،لمستدامةا
التي توظف الید العاملة وهي التي تلبي احتیاجات المجتمع، وبالتالي فلها أدوار مختلفة في تحقیق التنمیة 

تتمتع بها الشركات أدت واالقتصادي والبیئي. هذه األهمیة التي المستدامة على الصعید االجتماعي 
وم التنمیة المستدامة وتساهم في تحقیقه، وواحد من البحث عن السبل المختلفة التي تجعلها تتبنى مفه

السبل التي یعتقد أنها یمكن أن تساهم في جعل المؤسسة االقتصادیة تساهم في تحقیق التنمیة المستدامة 
  .هو حوكمة الشركات

نتناول في األول مفهوم وفلسفة التنمیة  ،ثالثة مباحث لىإ في هذا الفصل تطرقسن علیهو  
سوف نتناول دور  وأخیراالتنمیة المستدامة، في تحقیق  الشركات الصناعیةالمستدامة، ثم نتطرق إلى دور 

  حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة المستدامة.
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  التنمیة المستدامة. ماهیةالمبحث األول: 
التنمیة المستدامة مطلبا ملحا نسمع عنه في كثیر من مختلف مجاالت الحیاة، إال أنه  أصبحت  

لیس  هناك اتفاق كامل حول مدلولها وأبعادها وكیفیة تطبیقها ومؤشرات قیاسها،  حتى أن هناك من یرى 
 ،ا عقبة وضعتها الدول المتقدمة في طریق الدول النامیة من أجل حرمانها من استغالل مواردهاأنه

قدمة من أجل الوصول إلى ما هي علیه توتحمیلها تبعات استنزاف الموارد والتلوث  الذي أنتجته الدول الم
انب معزول واحد وهو قد تكون صحیحة إال أنها تركز على جنظرة الاآلن من التقدم، وبالرغم من أن هذه 

جانب استهالك الموارد وتهمل الجوانب األخرى للتنمیة المستدامة، لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث 
إلى تعریف التنمیة المستدامة ثم إلى مقوماتها وأبعادها فمؤشرات قیاسها ثم نتطرق أخیرا إلى معوقات 

  وتحدیات تحقیق التنمیة المستدامة.
  التنمیة المستدامة.تعریف  - 1- 1    

  السیاق التاریخي لظهور مفهوم التنمیة المستدامة: -1-1-1
بل كان ذلك نتیجة للعدید من  ،بما أن مفهوم التنمیة المستدامة لم یظهر إلى الوجود فجأة  

التطورات الحاصلة في مجال الفكر التنموي، فإن دراسة السیاق التاریخي لظهور مصطلح التنمیة 
ل خطوة البد منها من أجل تحدید هذا المفهوم، حیث ظهر مفهوم التنمیة المستدامة نتیجة المستدامة تشك

  1للعدید من التطورات في مفهوم التنمیة نوجزها فیما یلي:
  التنمیة التي تركز على النمو االقتصادي: - أ

نها عملیة خالل فترة الخمسینیات من القرن العشرین والستینیات كان ینظر لعملیة التنمیة على أ  
النمو االقتصادي حیث عرفت بأنها عملیة الزیادة المستمرة في حصة الفرد من إجمالي الدخل الوطني، 
ومن أجل ذلك اتبعت الدول العدید من االستراتیجیات لتحقیق ذلك كاستراتیجیة التصنیع واستراتیجیة 

دید من دول العالم الثالث، لكن تم التجارة وكذلك استراتیجیة المعونات الخارجیة. وهذا ما نجحت فیه الع
  مالحظة أن زیادة معدل الدخل في بلد ما ال یعني أن هناك تحسن في أوضاع جمیع السكان.

  التنمیة التي تركز على النمو مع إعادة التوزیع: -ب
بما أنه تم مالحظة أنه بالرغم من تزاید دخل دول العالم الثالث إال أن الزیادة في عدد السكان   

ن یعیشون تحت خط الفقر مستمرة باإلضافة إلى اتساع الفوارق بین األغنیاء والفقراء ، لذلك أصبح الذی
یتم التركیز على النمو الذي یحسن من أحوال الفئات ذات الدخل المنخفض ویوفر فرص العمل وتم 

  التركیز على الزراعة وعلى الصناعات التصدیریة التي توفر العمالت األجنبیة.
  

                                   
، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها- التنمیة المستدامةعثمان محمد غنیم وماجدة  أحمد أبو زنط،   1

  .   22-19، ص ص:2007األردن،  -والتوزیع، عمان
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  میة التي تركز على االحتیاجات األساسیة:التن - ج
م حیث اتضح أنه من أجل تحقیق 1976ظهر هذا المفهوم في مؤتمر العمالة العالمیة سنة   

ال بد من اتباع استراتیجیة توفیر االحتیاجات  ،التنمیة والقضاء على الفقر المطلق وتحقیق تنمیة عادلة
ل التدخل الحكومي المباشر إذا استلزم األمر بدال من من خال ،وغداء وصحة وتعلیم ىاألساسیة من مأو 

  االعتماد على قوى السوق، ألن مجرد النمو بحد ذاته ال یضمن توفیر جمیع االحتیاجات لجمیع الفئات.
  التنمیة الشاملة: -د

فقط ظهر مفهوم التنمیة التي ال تركز  من القرن الماضي مع نهایة السبعینیات وبدایة الثمانینات  
نماعلى  ٕ بحیث تأخذ في ركیبة النمو وتوزیعه على المناطق والسكان بت تهتم زیادة النمو االقتصادي، وا

  الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة في نفس الوقت. كل من الحسبان
  التنمیة المستدامة: -ه

رد ئي لعقود طویلة، وما نتج عن ذلك من استنزاف للموایبعد أن أهملت عملیة التنمیة الجانب الب  
وانتشار للتلوث وظهور مشكالت بیئیة خطیرة، بدأت النداءات تتصاعد من أجل إیجاد أسلوب تنموي جدید 
یتغلب على هذه المشكلة. وظهرت العدید من البوادر في هذا المجال توجت بظهور مفهوم التنمیة 

العالمیة للبیئة الصادر عن اللجنة  "مستقبلنا المشترك"م في تقریر 1987المستدامة بشكل رسمي سنة 
) والذي أصبح Gro Harlem Brundtlandوالتنمیة برئاسة رئیسة وزراء النرویج قرو هارلیم برندتلند(

یحمل اسمها فیما بعد، وهكذا ظهرت فلسفة تنمویة جدیدة تركز على كل من الجوانب االقتصادیة 
تبنیها في العدید من المؤتمرات  واالجتماعیة والبیئة من دون إهمال أي منها، وعرفت انتشارا واسعا وتم

  وقمم األمم المتحدة.
  تعریف التنمیة المستدامة: -1-1-2

یعد أول تعریف لمصطلح التنمیة المستدامة الذي أصدرته اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة سنة   
التي تلبي  م تعریفا مرجعیا متفقا علیه، حیث تم تعریفها كالتالي " التنمیة المستدیمة هي التنمیة1987

. لكن بعده توالت 1احتیاجات الحاضر دون المساومة على قدرة األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها"
تعریفات متنوعة ومتعددة حاولت إسقاطه على المجال الواقعي كل حسب اختصاصه والظروف المحیطة 

  به.
الجانب االجتماعي التي تتمحور حول و  االقتصادیة، بینالتنمیة المستدامة  عاریفت حیث تنوعت  

  الجوانب الثالثة السابقة.ب تهتمتركز على الجانب البیئي، باإلضافة إلى تعاریف أكثر شموال  أخرىو 
  

                                   
لسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، أكتوبر ، سمستقبلنا المشتركمحمد كامل عارف و علي حسین حجاج،   1

  . 69، ص1989
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  :االقتصادیة للتنمیة المستدامةتعاریف ال - أ
قدمها علماء االقتصاد واالقتصاد البیئي حیث تتسم بالنظرة االقتصادیة مع عدم إهمال الجوانب   

  األخرى خصوصا الجانب البیئي ، ومن بین التعاریف في هذا المجال نجد:
التنمیة االقتصادیة المستدامة تنطوي على تعظیم المكاسب الصافیة من التنمیة االقتصادیة شریطة"   

  .1المحافظة على الخدمات ونوعیة الموارد الطبیعیة على مرور الوقت"
التنمیة المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة هي ي نجد أیضا " ومن بین التعریفات ذات الطابع االقتصاد

إجراء تقلیص مستدیم الستهالك الطاقة والموارد الطبیعیة مع إحداث میكانیزمات للتغییر الجذري لألنماط 
االستهالكیة واالنتاجیة السائدة، أما بالنسبة للدول المتخلفة فالتنمیة المستدامة تعني ترشید توظیف الموارد 

  .2"من أجل التخفیض من حدة الفقر ورفع المستوى المعیشي
  تعاریف تركز على الجانب البیئي: -ب

تعریف قاموس وبستر  ، مثلجانب البیئة واستهالك المواردبكبیرا   هي التي تولي اهتماما  
)Websterدون أن تلك التنمیة التي تستخدم الموارد الطبیعیة  " بأنها ) الذي عرف التنمیة المستدامة

هي التنمیة الحقیقیة التي لها القدرة على "وكذلك عرفت  3"تسمح باستنزافها أو تدمیرها جزئیا أو كلیا
االستقرار واالستمرار والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبیعیة والتي یمكن أن تحدث من خالل 

  .4"حور أساسي لهااستراتیجیة تعتمد على المفاهیم البیئیة وتحدد التوازن البیئي كم
ما یؤخذ على هذه التعاریف أن الجانب البیئي الذي غالبا ما یتم التركیز علیه وربط التنمیة به،   

هو أن الحفاظ على البیئة والموارد هو محصلة العوامل االقتصادیة واالجتماعیة فإذا لم تحقق احتیاجات 
فإن السكان الفقراء سوف یستنزفون بیئتهم السكان االقتصادیة ولم تراعى العدالة في توزیع الموارد 

  یضرون بها.و 
  الجانب االجتماعي: حول تتمحورتعاریف  - ج

هي تعاریف تنظر للتنمیة من منظور اجتماعي باعتبارها عملیة تنطلق من المجتمع ثم تعود إلیه   
حداث تحوالت هي عملیة مجتمعیة واعیة ودائمة موجهة وفق إرادة وطنیة مستقلة من أجل إ"ومن بینها: 

هیكلیة وتغییرات سیاسة واجتماعیة تسمح بتحقیق نمو مطرد لقدرات المجتمع وتحسین مستمر لنوعیة 

                                   
  .64، ص 2003، المركز الوطني للسیاسات الزراعیة، دمشق، االقتصاد البیئي والتنمیة المستدامةدوناتو رومانو،   1
، المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة اهیممقاربة اقتصادیة في إشكالیة المف - التنمیة المستدامةبوعشة مبارك،   2

  .3، ص2008أفریل  8-7سطیف،  - للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس
  .25، مرجع سابق، ص:عثمان محمد غنیم وماجدة  أحمد أبو زنط  3
المؤتمر العلمي الدولي حول التنمیة المستدامة والكفاءة ، المستدامة، مساهمة التنمیة البشریة في تحقیق التنمیة ریمة خلوطة وسلمى قطاف  4

  .4، نفس المؤتمر السابق، ص:االستخدامیة للموارد المتاحة
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وتم تعریفها بالتركیز على الجانب البشري " هي عملیة تغییریة من خالل استغالل الموارد ، 1"الحیاة فیه
حداث تغییرات تقنیة ومؤسساتیة متناسقة  ٕ ومتكاملة لتدعیم القدرات الحالیة وتوجیه االستثمارات وا

  .2والمستقبلیة بهدف إرضاء االحتیاجات البشریة"
  تعاریف شاملة: -د

هناك تعاریف أكثر شموال تتطرق إلى كل من الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة بشكل   
سیاسات اقتصادیة  التنفیذهي التنمیة التي تعنى بوضع حیز واضح من دون إهمال أي منها ومن بینها: " 

التنمیة المستدامة هي مفهوم ، وكذلك " 3"فعالة، تكون في نفس الوقت عادلة اجتماعیا ومقبولة بیئیا
یحاول الموافقة والجمع بین الحفاظ على البیئة والكفاءة االقتصادیة والعدالة  طویل األجلتسییري 

تنمیة المستدامة إال أنها غالبا تتصف ، تتمیز هذه التعاریف بأنها تشمل جمیع جوانب ال4االجتماعیة"
  بالعمومیة فهي تذكر الكل هذه الجوانب من دون إعطاء إشارة عن كیفیة التوفیق بینها.

تتمیز التعاریف التي قدمتها منظمة األمم المتحدة  وغیرها من المنظمات الدولیة بالواقعیة كما   
  میة منها، ومن بین التعاریف التي قدمتها نجد:وبالنظرة الشمولیة لجمیع بلدان العالم المتقدمة والنا

التنمیة المستدامة هي بأنها "  1989) سنة FAOعرفتها منظمة األمم المتحدة للتغذیة والزراعة (
إدارة وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة وتوجیه التغیر التقني والمؤسسي بطریقة تضمن تحقیق واستمرار 

الحالیة والمستقبلیة . إن تلك التنمیة المستدامة (في الزراعة والغابات إرضاء الحاجات البشریة لألجیال 
والمصادر السمكیة) تحمي األرض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة وال تضر بالبیئة وتتسم 

  .5"بأنها مالئمة من الناحیة الفنیة ومناسبة من الناحیة االقتصادیة ومقبولة من الناحیة االجتماعیة
التنمیة المستدامة هي صیغة جدیدة من خالل كل التعاریف السابقة وغیرها یمكن القول بأن 

للتنمیة تتمیز بأنها مستدامة أي دائمة بالنسبة ألجیال الحاضر والمستقبل، وال یتسنى ذلك إال من 
أولها هو تحقیق الفعالیة في النمو االقتصادي  :خالل االلتزام بثالثة محاور أساسیة متداخلة فیما بینها

عن طریق الكفاءة في استغالل الموارد وخلق القیمة من طرف المؤسسات االقتصادیة العمومیة 
هذا النمو االقتصادي یجب أن توزع عوائده بصورة عادلة داخل فئات المجتمع الواحد  ثانیا والخاصة،

وینبغي أن یكون كل ذلك في إطار   بشریة مستدامة، وبین الدول المختلفة من أجل تحقیق تنمیة

                                   
المنظور االقتصادي للتنمیة المستدامة( أوراق  ،التنمیة المستدامة مع تركیز على اإلدارة البیئیة(إشارة خاصة للعراق)سحر قدوري الرفاعي،   1

  .24، ص:2007)، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،2006المؤتمر العربي الخامس لإلدارة البیئیة، تونس عمل 
2 Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, 2eme Edition, Boeck, Bruxelles, 2005, p: 38.  
3 Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable, Editions Demos, Paris, 
2006, p :13. 
4 Ibid. p :13. 

  .56دوناتو رومانو، مرجع سابق، ص:  5
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الحفاظ على البیئة وتقلیل التلوث عن طریق استعمال الطاقات النظیفة والمتجددة ر الثالث وهو المحو 
  وعدم استنزاف الموارد الطبیعیة والتفكیر بجدیة في كیفیة استهالكها وما یترك منها لألجیال القادمة.

  لمستدامة:خصائص التنمیة ا -1-1-3
  تتمیز التنمیة المستدامة بعدة خصائص أهمها:      
  هي تنمیة طویلة المدى وهذا من أهم ممیزاتها، إذ تتخذ من البعد الزمني أساسا لها. فهي تنمیة

 .تراعي وتوفر حق األجیال الحاضرة والالحقة من الموارد الطبیعیة
 تخطیط والتنسیق بین خطط التنمیة هي عملیة متعددة ومترابطة األبعاد تقوم على أساس ال

 1.البیئیة من جهة أخرى لجوانباالقتصادیة واالجتماعیة من جهة، وا
  كن من إعادة استثمار جزء منه، تتمیز بأنها  عملیة مستمرة ّ وهو ما یتطلب تولید دخل مرتفع یم

 2.وبالتالي إجراء اإلحالل والتجدید والصیانة للموارد
 هذه ة ال یمكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، و ذلك لشدة تداخل أن عناصر التنمیة المستدام

 .فیما بینهااألبعاد و العناصر الكمیة و النوعیة 
  التنمیة المستدامة تحرص على تطویر الجوانب الثقافیة و اإلبقاء على الحضارة الخاصة بكل

 .مجتمع
  ،تسعى للحد من  أي أنهاأن التنمیة المستدامة تتوجه أساسا لتلبیة احتیاجات أكثر الطبقات فقرا

 3.الفقر العالمي
  مقومات وأبعاد التنمیة المستدامة: - 2- 1  
هي األسس التي بها وعلیها تقوم التنمیة المستدامة وتتمثل  مقومات التنمیة المستدامة: -1-2-1

  في:
ان الركیزة األولى واألساسیة التي بها ومن أجلها تقوم التنمیة المستدامة فهو یمثل اإلنساإلنسان:   - أ 

من یقوم بالتنمیة المستدامة التي تعود بنتائجها اإلیجابیة علیه، لذلك فهو یحتل مكانة بارزة ضمن 
مفهوم التنمیة المستدامة حیث تتضمن التنمیة المستدامة تحقیق تنمیة بشریة تؤدي إلى تحسین 

، وتحقیق التنمیة البشریة یساعد في تحقیق 4الرعایة الصحیة والتعلیم والرفاه االجتماعي مستوى
التنمیة االقتصادیة والمحافظة على البیئة ذلك أنه لما یكون السكان یتمتعون بصحة جیدة 

                                   
  .5، مرجع سابق، صریمة خلوطة وسلمى قطاف  1
  .77، ص2003سعد طه عالم، التنمیة والدولة، دار طیبة للنشر، القاهرة،   2
، مؤتمر التنمیة المستدامة آلیة لتفعیل الكفاءة االستخدامیة للموارد المتاحةكالتنمیة البشریة المستدامة وبن سدیرة عمر،  بوحرود فتیحة  3

  .6والكفاءة االستخدامیة للموارد، مرجع سابق، ص
، جامعة 33عدد  -ةمجلة العلوم اإلنسانی، اإلطار التحلیلي للتنمیة المستدامة وتطبیقاته على الدول العربیةمرداوي كمال وحبیبة شعور،   4

  .283ص ،2010، جوان منتوري قسنطینة
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ومستوى مرتفع من التنمیة البشریة ترتفع إنتاجیتهم ومساهمتهم في التنمیة االقتصادیة وفي حالة 
العكس یدخل السكان في حلقة مفرغة من الفقر وضعف اإلنتاجیة، حیث یؤدي تدهور العنایة 
الصحیة والتعلیم إلى ضعف االنتاجیة التي تؤدي إلى عدم ووجود قدرات لتحقیق التنمیة البشریة 

ك وهكذا، كما أن السكان الفقراء غالبا ما ال یكون لدیهم خیار سوى تدمیر بیئتهم واستنزافها، لذل
فتحقیق التنمیة البشریة واالهتمام باإلنسان یعد الخطوة األولى من أجل تحقیق التنمیة المستدامة، 
كما تجدر اإلشارة إلى وجوب تحقیق مشاركة الناس في صنع القرارات التي تؤثر على حیاتهم 

 سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وبیئیا.
ار التنمیة المستدامة وتعتبر من أهم المقومات تحتل التكنلوجیا مكانة مهمة في إط التكنلوجیا:   -ب 

ألجل تحقیقها، فمن أجل الوصول إلى تحقیق التنمیة المستدامة هناك حاجة لتطویر تكنلوجیا 
نظیفة وصدیقة للبیئة بحیث تصدر تلوث أقل وتستهلك موارد أقل، وهي تساعد في تطویر 

 يیدة من السكان.                       القدرات اإلنتاجیة من أجل تلبیة حاجیات األعداد المتزا
إال أن التكنلوجیا التي تبدو الیوم صدیقة للبیئة قد یتم االكتشاف مستقبال أنها مضرة بالبیئة مثال 

م كبدیل لغازات ثاني أكسید 1928) سنة CFCعندما تم اكتشاف مركبات الكلوروفلوروكربون(
سنة تبین أنها مضرة  50مالها بكثرة ولكن بعد الكبریت ومركبات األمونیا وتم التوسع في استع

التجربة أظهرت أن المشاكل البیئیة جدا لطبقة األوزون وتتسبب في ارتفاع حرارة األرض، كما أن 
وبالتالي تكون الحلول التكنلوجیة مؤقتة  ناتجة عن التفاعالت بین اإلنسان والطبیعة والتكنولوجیا

غي إصالح طرق التفاعل بین هذه العناصر الثالثة ومن أجل الحصول على حلول حقیقیة ینب
داریة وتشریعیة ٕ  .1وتحقیق االتزان فیما بینها من خالل وسائل تقنیة وا

تشیر معظم تعریفات التنمیة المستدامة إلى عنصر العدل أو اإلنصاف، وهناك : اإلنصاف   - ج 
ذلك بأخذ مصالحها و  إنصاف األجیال البشریة التي لم تولد بعدنوعین من اإلنصاف أولهما هو 

جراء التحلیالت االقتصادیة ، أما النوع الثاني من  ٕ بعین االعتبار عند وضع السیاسات وا
اإلنصاف فیتعلق بالناس الذین یعیشون حالیا من حیث إعطائهم فرص متساویة في الحصول 

 على الموارد الطبیعیة وخیرات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.
أواسط عقد السبعینات تحت هیمنة مطلقة للرأسمال المالي العالمي  فالعالم یعیش منذ    

(الشركات متعددة الجنسیات خاصة) الذي یكرس تفاوتا صارخا بین دول الجنوب ودول الشمال 
كما یكرس هذا التفاوت داخل نفس الدول. لذلك فإن التنمیة المستدامة یجب أن تأخذ بعین 

  .2االعتبار هذین النوعین من اإلنصاف
                                   

، مؤتمر التنمیة المستدامة والكفاءة االستخدامیة للموارد، مرجع اإلطار النظري للتنمیة الشاملة المستدامة وأدوات قیاسهاحرفوش سهام وآخرون،   1
  .5،6سابق، ص 

  .284، مرجع سابق، صمرداوي كمال وحبیبة شعور  2
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  أبعاد التنمیة المستدامة: -1-2-2

للتنمیة المستدامة أبعاد متعددة متكاملة ومتداخلة فیما بینها تداخال معقدا وأهم هذه األبعاد التي 
یتم التركیز علیها غالبا هي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البیئي، حیث غالبا ما ینظر للتنمیة 

الكتاب في الدول المتقدمة على أنها خط ثالثي التوجه أو ثالثي المستدامة خصوصا من طرف 
)، إال أن العدید من المختصین یضیفون أبعادا أخرى كالبعد السیاسي Triple Bottom Lineاألساس(

  والبعد التكنلوجي.

  والشكل الموالي یوضح األبعاد الثالثة األساسیة للتنمیة المستدامة:  

  )Triple Bottom Line(): أبعاد التنمیة المستدامة1-2الشكل رقم(

source : Marie-Françoise Guyonnaud et Frédérique Willard, Du management 
environnemental au développement durable des entreprises, Rapport final, Synthèse 
documentaire sur le développement durable, agence de l'environnement et de la maitrise de 
l'Energie, France, mars 2004, p:5. 

التنمیة 
 المستدامة

 عد البیئي للتنمیةالب
االستعمال األدنى للموارد  -

 القابلة للنضوب.
االستخدام المستدام للموارد  -

 .المتجددة
حمایة قدرة البیئة على  -

 استیعاب نشاط اإلنسان.

 البعد االجتماعي واإلنساني
 المساواة في الفرص بین األفراد. -
 المساواة في الفرص بین الشمال والجنوب. -
 المساواة في الفرص بین األجیال. -
  محاربة البطالة -
 األخالق، الصحة ،األمن -

 البعد االقتصادي للتنمیة
 التنافسیة -
 الفعالیة \التكلفة -
 خلق الثروة -
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كل بعد من أبعاد التنمیة المستدامة توجد التزامات أو أهداف  أنق كما نالحظ من الشكل الساب   
عملیة یجب القیام بها من أجل تحقیق تنمیة مستدامة بصفة فعلیة على أرض الواقع، وبالتالي سوف 

  نتطرق إلى كل بعد من أبعاد التنمیة المستدامة بصفة مفصلة فیما یلي:
  البعد البیئي: - أ

یمكن اعتبار البعد البیئي العمود الفقري للتنمیة المستدامة فهو یركز على مكونات البیئة الطبیعیة   
وعلى الظروف والعوامل التي تعیش فیها الكائنات الحیة ویهتم بإدارة المصادر الطبیعیة التي یعتمد علیها 

توفرة على الكرة األرضیة، لذلك اإلنسان، فلإلنسان آثار كبیرة على كمیة ونوعیة المصادر الطبیعیة الم
وعدم زیادة الضغوطات علیها واستنزافها بشكل یتعارض مع التنمیة ة ممنهجو یتوجب إدارتها بصفة علمیة 

  .1المستدامة
  وما یالحظ هو أن اإلنسان قام بإحداث العدید من األضرار لبیئته منها:

 لغطاء النباتي والمصاید المائیةإتالف التربة، استعمال مكثف للمبیدات الكیمیاویة، تدمیر ا. 
 .القضاء على الكثیر من األنواع النباتیة والحیوانیة وتقلیص مالجئ المتبقیة منها 
 یات الصناعیة وغیر الصناعیة.اتلویث كبیر للبیئة البریة والبحریة والجویة بواسطة النف 
  .تالف طبقة األوزون ٕ  زیادة معدالت االحتباس الحراري وا
  واستنزاف للثروات الطبیعیة غیر المتجددة كالبترول والمعادن وغیر ذلك.استهالك مفرط 

  2لذلك من أجل تحقیق التنمیة المستدامة ال بد من االلتزام ب:

  حمایة البیئة والموارد الطبیعیة وذلك عن طریق حمایة التربة وتقلیل استعمال المبیدات وحمایة
ائیة، وزیادة اإلنتاج لتلبیة احتیاجات األعداد المساحات المخصصة لألشجار وحمایة المصاید الم

 المتزایدة للسكان ولكن عن طریق استعمال أكثر كفاءة للموارد ولیس استهالك أكثر لها.
  الحفاظ على الثروة المائیة عن طریق عدم تلویثها والتوقف عن االستخدامات المبددة لها، وكذلك

 تحسین كفاءة شبكات توزیع المیاه.
 د ممكن من أجل الحفاظ على التنوع البیولوجي وتوقیف القضاء على النظم بدل أقصى جه

 اإلیكولوجیة.
 .حمایة المناخ من االحتباس الحراري 

  البعد االقتصادي: -ب
  یركز البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة  بصفة عامة على تحقیق الفعالیة االقتصادیة ونمو  

                                   
 -والعشرون، العدد األول ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، المجلد الخامسالتخطیط من أجل التنمیة المستدامةسلیمان مهنا و ریدة دیب،   1

  .490 ، ص2009
  .50-44عثمان محمد غنیم وماجدة أبو زنط، مرجع سابق، ص ص:   2
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زن في عملیة التنمیة االقتصادیة بین األقالیم المختلفة داخل اقتصادي غیر مضر بالبیئة وتحقیق التوا 
البلدان وبین دول الشمال والجنوب، ألن عالم یسوده عدم التوازن سیظل دائما عرضة للمشاكل والنزاعات 

  والحروب، حیث تعمل التنمیة المستدامة في الجانب االقتصادي على:
 الرفاه و لى مستوى معین قابل لإلدارة من التوازن إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر والمحافظة ع

رفع مستوى كفاءة وفعالیة األفراد والمنظمات المعنیة بتنفیذ السیاسات والبرامج ، من خالل االقتصادي
 .التنمویة

  المساواة في فرص الحصول على الموارد والمنتجات بین جمیع أفراد المجتمع، وهذا ما یساعد على
 .صادیة الضروریین لتحسین مستویات المعیشةتنشیط التنمیة االقت

  تحقیق اإلنصاف بین سكان العالم في استغالل الموارد: ذلك أن الواقع یشیر إلى أن حصة
االستهالك الفردي من الموارد الطبیعیة في البلدان المتقدمة یمثل أضعاف ما یتحصل علیه الفرد في 

 .البلدان النامیة
  للبلدان الصناعیة وتبني نمط تنموي یقوم على االعتماد على الذات تقلیص تبعیة البلدان النامیة

لتنمیة القدرات المحلیة وتأمین االكتفاء الذاتي، والتوسع في التعاون اإلقلیمي والتجارة البینیة للبلدان 
 .النامیة

 تقلیص اإلنفاق العسكري وهذا في جمیع الدول من خالل تحویله إلى األغراض التي تخدم التنمیة. 
 ،داریة تزید من الكفاءة في استغالل الموارد الطبیعیة الناضبة والمتجددة ٕ  تبني طرق اقتصادیة وا

التخفیض المستمر والتدریجي لمستویات االستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبیعیة  باإلضافة إلى
التي تهدد التنوع العمل على إحداث تغییرات في أنماط االستهالك و  والنامیة في البلدان المتقدمة

 .البیولوجي
  البعد االجتماعي واإلنساني: - ج

یعتبر البعد االجتماعي واإلنساني للتنمیة المستدامة بعدا محوریا ذلك أن اإلنسان هو وسیلة   
لتحقیق التنمیة المستدامة وهدف لها في نفس الوقت حیث أن التنمیة المستدامة تهدف إلى حمایة مصالح 

  لحاضر والمستقبل. وتهدف التنمیة المستدامة في الجانب االجتماعي إلى:اإلنسان في الوقت ا

  تحقیق المساواة في فرص الحصول على الموارد والمنتجات والمساواة في الحصول على الخدمات
 ، وكذلك المساواة في الحقوق السیاسیة وحقوق االختیار.االجتماعیة من صحة وتعلیم وغیرها

 كان وتوزیعهم: حیث یرى البعض بأن معدل ازدیاد سكان العالم البالغ التحكم في معدالت نمو الس
منها في البلدان الفقیرة مع عدم قدرتها على توفیر  %85ملیون نسمة سنویا والتي یكون  90حوالي 

الموارد لهم، ویرون بأن الزیادة المستمرة على هذا النحو سوف تفوق قدرة احتمال الكوكب وبالتالي 
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بیت معدالت نمو السكان كشرط من شروط التنمیة. كذلك توزیع السكان بین الریف یرون بوجوب تث
 والمدینة وبین مختلف األقالیم یجب أن یكون مدروسا.

  تحقیق التنمیة البشریة بتوفیر الخدمات الصحیة والتعلیم وتوفیر المیاه النقیة والغداء الصحي یعتبر
اصة على المناطق الریفیة والمعزولة والفئات الهشة من شروط التنمیة المستدامة، ویتم التركیز خ

 والمهمشة أو المحرومة.
باإلضافة لألبعاد الثالثة الرئیسیة السابقة التي تحظى باتفاق الجمیع، هناك من أضاف أبعاد أخرى للتنمیة 

 المستدامة هي:
  البعد التكنلوجي: -د

  لتكنلوجي االلتزام ب:من أجل تحقیق التنمیة المستدامة فإنه یتوجب في المجال ا

 .استعمال تكنلوجیا نظیفة من طرف الشركات الصناعیة وتقلیل استعمال التكنلوجیا الملوثة تدریجیا 
  وضع قوانین صارمة إللزام الشركات باستعمال تكنلوجیا محسنة وكذلك استعمال الوسائل الضریبیة

 في هذا المجال.
 دول المتقدمة والتعاون بینها وبین الدول النامیة من تقلیل انبعاثات ثاني أكسید الكربون من طرف ال

 أجل التبادل التكنلوجي ومساعدة الدول النامیة في الحصول على تكنلوجیا أقل تلویثا للبیئة.
 .العمل على إیجاد طرق وتكنولوجیات أكثر كفاءة في استهالك الطاقة 
  البعد السیاسي: -ه

التنمیة المستدامة على أرض الواقع وعدم بقائها یلعب البعد السیاسي دورا حاسما في تطبیق 
كشعارات ترفع فقط، ففي حالة تبني الدولة لهذا المفهوم ووجود إرادة سیاسیة حقیقیة لتنفیذه سوف یتم 
وضع سیاسات وقوانین وتشجیع المؤسسات الخاصة والعامة على تبنیه. وعموما من أجل تحقیق التنمیة 

  ا ب:المستدامة یجب االلتزام سیاسی

 .تطبیق مبادئ الحكم الراشد 
 .محاربة الفساد بكل أنواعه ألنه من أهم إن لم نقل أهم المعوقات التي تقف أمام التنمیة المستدامة 
 .وضع إطار قانوني لحمایة البیئة وتطبیق مبادئ وممارسات التنمیة المستدامة 
  سسات المجتمع المدني في تسهیل عملیة إنشاء منظمات حمایة البیئة والمستهلك وتدعیم دور مؤ

 التنمیة المستدامة بصفة عامة.
  .مؤشرات التنمیة المستدامة -1-3

یحتاج تقییم مدى التقدم في تحقیق التنمیة المستدامة في دولة ما إلى االعتماد على نظام قوي من   
المؤشرات التي تزود الباحثین أو الحكومة بإشارات واضحة حول قضایا التنمیة المستدامة، ویجب أن 
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اد قرارات فعالة یعتمد قیاس هذه المؤشرات على رصد البیانات المیدانیة حتى تتمكن الحكومات من اتخ
والقیام باستجابة مناسبة. كما یجب أن تكون مؤشرات التنمیة المستدامة االقتصادیة واالجتماعیة متكاملة 

  فیما بینها لتجنب الخسائر البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة.
  تعریف المؤشر وشروطه: -1-3-1
  تعریف المؤشر: - أ

أو نسبي أو تعبیر لفظي عن وضع سائد أو عن تعبیر على شكل رقم مطلق عرف المؤشر بأنه" 
ستخدم للتعبیر عن یمتغیر كمي یتحدد بقیمة مطلقة أو معدل أو نسبة و ، كما عرف بأنه "1"حالة معینة

م الدول دوتقییم مدى تقمؤشرات التنمیة المستدامة هي أدوات یتم استخدامها لقیاس و ، 2"ظاهرة أو قضیة ما
  .نمیة المستدامة بصورة فعلیةوالمؤسسات في تحقیق أهداف الت

  الشروط الالزم توفرها في المؤشر: -ب
  3یجب أن تتمتع مؤشرات التنمیة المستدامة بالخصائص التالیة:

  عكس بشكل مباشر أو غیر مباشر نوعیة الظروف البیئیة وعملیة التنمیة تستطیع أن تأن
 ؛المستدامة

  ؛طبیعة حساسة تكون ذاتأن 
  ؛للقیاس ةكون قابلتأن 
  ؛القیاس والتفسیر ةكون سهلتأن 
 ؛أن تكون واقعیة 
 ؛ن تستند الى بیانات صحیحةأ 
 ؛توقع التغیرات التي تحدث في المستقبل تتمكن منن أ 
 أن تعتمد على بیانات ذات سلسلة زمنیة، 
 التي تتبناها الدولة المعنیة. ن تكون ذات صلة بالسیاساتأ  

  دامة:خطوات إعداد  وقیاس مؤشرات التنمیة المست - ج

یتوافق بما من أجل تصمیم مؤشرات لقیاس مدى استدامة أنماط التنمیة المتبعة بدقة وموضوعیة   
د واستراتیجیاتها التنمویة، تمر عملیة تصمیم نظام لمؤشرات التنمیة مع احتیاجات وخصوصیات البال

  1:التالیة الثالثةالمستدامة بالمراحل 
                                   

 4-2لیبیا،  -، المؤتمر اإلحصائي العربي الثاني، سرتت التنمیة المستدامةء من مؤشرااجز أالمؤشرات البیئیة خمیس عبد الرحمان رداد،   1
  .75، ص2009نوفمبر 

، الموسوعة العربیة للمعرفة من أجل التنمیة المستدامة، ص: استراتیجیات التنمیة المستدامة(مقاربات نظریة وتطبیقیة)مصطفى،  محمد سمیر  2
454.  

  .76، ص:، مرجع سابقخمیس عبد الرحمان رداد  3
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  .مجموعات عمل متخصصة للقیام بعملیة تصمیم المؤشرات خاللها تكوینیتم  مرحلة التحضیر: -أوال

أنسب أنواع المؤشرات  واختیاروتتضمن تحدید  :مرحلة اختیار وتحدید مؤشرات التنمیة المستدامة -ثانیا
لتقییم مدى استدامة أنماط التنمیة الراهنة. هذا ویتم تحدید المؤشرات الخاصة بمعاییر االستدامة المختلفة 

مع المتطلبات الوطنیة ویتوافر لها البیانات والمعلومات. باإلضافة إلى ذلك تتضمن هذه  والتي تتوافق
متابعة وتقییم التقدم نحو  من أجل استعمالها فيالمرحلة تحدید قیم مرجعیة وقیم مستهدفة لتلك المؤشرات 

توافق اآلراء بین أن یتم تحدید مؤشرات التنمیة المستدامة ب . وال بدتحقیق أهداف التنمیة المستدامة
 القطاعات المختلفة لضمان تبنى تلك القطاعات لمجموعة المؤشرات المقترحة وكذا لنتائج عملیة التقییم

  الموالیة.

وهى المرحلة التي یتم خاللها تقییم الوضع الراهن من حیث مدى استدامة أنماط  مرحلة التقییم: - ثالثا
یتم التعرف على العالقات ما بین أنماط التنمیة غیر  ةهذه المرحلالتنمیة الراهنة. هذا وفى نهایة 

  .المستدامة واإلخفاقات في السیاسات والنواحي المؤسساتیة التي أدت إلى ذلك

  مؤشرات التنمیة المستدامة: أنواع -1-3-2
مة تتمیز بأن لها أبعاد اجتماعیة واقتصادیة وبیئیة، فإن مؤشراتها ابما أن عملیة التنمیة المستد  

أجل قیاس مدى التقدم  أیضا تنطبق على هذه األبعاد الثالثة حیث یوجد لكل بعد مؤشراته الخاصة به من
. وأبرز المؤشرات المستعملة هي المؤشرات التي وضعتها لجنة التنمیة المستدامة التابعة لألمم في إنجازه

ها الدول المختلفة ما یتوافق والتي اقترحت عدد كبیرا من المؤشرات  التي تختار من 1995المتحدة سنة 
اقتصادیة واجتماعیة  ،ةیرئیس مجموعات  في أربعة مع احتیاجاتها، وتصنف مؤشرات التنمیة المستدامة

وتحت هذه التقسیمات تندرج تقسیمات فرعیة ثالثة أخرى هي: مؤشرات الضغط وهناك  وبیئیة ومؤسسیة
تحدد أثر األنشطة اإلنسانیة وتحدد الخطوات من یسمیها مؤشرات القوة الدافعة وهي المؤشرات التي 

المؤثرة في التنمیة المستدامة، ومؤشرات الحالة التي تصف حالة التنمیة المستدامة، ومؤشرات االستجابة 
  التي تحدد مواطن الخلل والبدائل السیاسیة لتغییر حالة التنمیة المستدامة.

  المؤشرات االجتماعیة:  - أ
لمستدامة باختالف الهیئة التي تعدها وظروف البلد التي تم إعدادها تختلف مؤشرات التنمیة ا  

  2فیهان ولكن أهم المؤشرات االجتماعیة هي:

 :ویستعمل من أجل قیاس ذلك: المساواة االجتماعیة وتحقیق عدالة توزیع الثروة ومكافحة الفقر  

                                                                                                          
  .30، ص2007-، اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة، وزارة الدولة لشؤون البیئة، مصرنحو استراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة  1

2 socialscience2009.wikispaces.com/file/view/ 4التنمیة+المستدامة .pdf ,p 63. 11/12/2012 
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 نسبة عدد السكان تحت خط الفقر. -
 في المجتمع.مقدار التفاوت بین األغنیاء والفقراء  -

 :من أجل السیطرة على األمراض المتوطنة والوبائیة واألمراض  الرعایة الصحیة ألفراد المجتمع
  الناتجة عن تلوث البیئة وغالبا ما یستعمل لذلك مؤشرات:

 العمر المتوقع عند الوالدة. -
 معدالت وفیات األمهات واألطفال. -
 معدل توفیر الرعایة الصحیة األولیة. -

 :من أهم حقوق االنسان كما أنه من أهم سبل تحقیق التنمیة المستدامة وتأهیل وتدریب  یعد التعلیم
  الكفاءات البشریة االزمة، ومن أهم مؤشرات قیاسه:

 نسبة األمیة. -
نهاء التعلیم. - ٕ  نسبة التسرب المدرسي وا
 معدل االنفاق على التعلیم والبحث العلمي. -

 :میة االقتصادیة ونمو السكان من األمور الجوهریة، یعد التوازن بین معدالت التن السكن والسكان
  وكذلك التوازن بین سكان المدینة وسكان الریف، وغالبا ما یستعمل في هذا المجال:

 معدل النمو السكاني؛ -
 نصیب الفرد من األبنیة السكنیة. -

 :أي تحقیق أمن المواطنین وحمایتهم من الجرائم ویستعمل لذلك نسبة مرتكبي  األمن االجتماعي
 الجرائم في المجتمع.

 )مؤشر التنمیة البشریةHDI:(  وهو مؤشر مركب یتكون من ثالث مركبات هي العمر المتوقع
عند المیالد والدخل والتحصیل العلمي، وهو یتراوح بین الصفر والواحد، وكلما كان أقرب من 

  الواحد كلما ارتفعت التنمیة البشریة.

  المؤشرات االقتصادیة: -ب
  یة في دولة ما وهي:هي المؤشرات التي تستخدم للتعبیر عن الوضعیة االقتصادیة للتنم

 :(متوسط دخل الفرد السنوي ) هو مقدار ما یحصل  نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
علیه الفرد (نظریا) من سلع وخدمات خالل سنة، ومع انه ال یقیس التنمیة المستدامة قیاسا كامال 

حیاة؛ وهو من أال انه یقیس جانب منها، كما یعد هذا المقیاس عنصرا من عناصر نوعیة ال
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مؤشرات القوة الدافعة ویحسب بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي على عدد السكان. وتأتى أهمیة هذا 
المقیاس من خالل قدرته العملیة على المقارنة بین الدول ذات الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة 

ال أنه یتمیز بعیب أساسي المتنوعة كما یسمح بالمقارنة في البلد الواحد عبر فترة زمنیة وأخرى، إ
هو أنه ال یكشف توزیع ذلك الدخل فعلیا بین السكان بالتساوي وبالرغم من ذلك یبقى من أكثر 

 المؤشرات اعتمادا لقیاس النمو االقتصادي ورفاهیة المجتمع ككل.

  :من المؤشرات المهمة لمعرفة البنیة االقتصادیة نجد: البنیة االقتصادیة  

 Gross fixed investment in(حصة االستثمار الثابت اإلجمالي إلى الناتج المحلي اإلجمالي -
GDP ( ویمثل اإلنفاق على إضافات األصول الثابتة لالقتصاد كنسبة من الناتج المحلي :

؛ مئویةاإلجمالي، یقیس هذا المؤشر نسبة االستثمار اإلجمالي إلى اإلنتاج، ویعبر عنه بنسبة 
  1ویحسب بالعالقة التالیة:

  
  حیث أن : 

      GFI  :   إلى الناتج اإلجمالي لثابتا  هو االستثمار االجمالي   
        GI  :   االستثماراجمالي  

         Y  : أو  الناتج GDP  .للداللة على الناتج المحلي اإلجمالي  
ویبین قدرة البلدان على االستمرار في  والخدمات:صادرات السلع والخدمات / واردات السلع  -

 .االستیراد
الحالة المالیة: وتقاس عن طریق قیمة الدین مقابل الناتج الوطني اإلجمالي، وكذلك نسبة  -

 .الحصول علیها مقارنة بالناتج الوطني اإلجمالي المساعدات الخارجیة التي یتم تقدیمها أو

 مل المؤثرة في التنمیة المستدامة ویتم قیاسها : تعد من أهم العواأنماط االنتاج واالستهالك
  باستخدام: 

 استهالك المواد الخام: وتقاس بنسبة استخدام المواد الخام في االنتاج. -
استهالك الطاقة: تقاس باالستهالك السنوي الفردي للطاقة، نسبة الطاقة المتجددة من االستهالك  -

 السنوي.
دارة النفایات وتدویرها: وتقاس بكمیة إنتاج النفایات الصناعیة والمنزلیة، وكمیة النفایات  - ٕ إنتاج وا

 الخطرة، نسبة إعادة تدویر النفایات الصناعیة والمنزلیة.

                                   
1 United Nations commission on sustainable development indicators of sustainable development from work and 
method, united nation publication sales, No E.96.II.A.16.1996, p.22 

 GI  
 *     100  GFI = 
 Y  
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النقل والمواصالت: تقاس بعدد المركبات، والمسافة التي یقطعها الفرد سنویا باستخدام وسائل  -
 النقل المختلفة.

  ؤشرات البیئیة:الم - ج

القضایا البیئیة ضمن المسائل المتعلقة بالتنمیة  بإدخالالمستدامة  تسمح المؤشرات البیئیة للتنمیة  
  :1ومنها وبتحدید نوعیة العالقة بین السكان والبیئة بمواردها المختلفة واالقتصادیةاالجتماعیة 

  :على الغالف الجوي ومنها: والتي تحدد تأثیر االنسانمؤشرات التأثیر على الغالف الجوي  

 كمیة انبعاثات غاز ثاني أكسید الكربون؛ -
 كمیة استهالك الغازات المضرة بطبقة األوزون؛ -
 نسبة الملوثات في الهواء المحیط بالمناطق الحضریة. -

 :وتحدد كیفیة استغالل اإلنسان لألراضي ومنها: مؤشرات استغالل األراضي  

 المزروعة مقارنة بالمساحة الكلیة، وحصة الفرد من األراضي الزراعیة؛ مساحة األراضي -
 مساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلیة باإلضافة إلى معدل قطع الغابات؛ -
 كمیة األسمدة المستخدمة سنویا؛ -
 .نسبة األراضي المتضررة بالتصحر -

 :ومنها: هي المؤشرات التي تعبر عن وضعیة الثروة المائیة استهالك المیاه  

 حصة الفرد السنویة من المیاه العذبة المتجددة؛ -
 ؛نسبة كمیة المیاه المستخدمة سنویا الى مجموع كمیة المیاه المتجددة -
 نوعیة المیاه، ونسبة تواجد الملوثات العضویة والكیمیائیة بها. -

 :یقاس ب: معدل التنوع الحیوي  

 نسبة المناطق المحمیة مقارنة بالمساحة الكلیة؛ -
 نسبة وعدد الكائنات الحیة المهددة باالنقراض. -

وتتضمن اإلطار المؤسسي المالئم لتحقیق التنمیة المستدامة باإلضافة إلى قدرة المؤشرات المؤسسیة:  -د
ومن  مؤسسات الدولة على تحقیق التنمیة المستدامة من خالل اإلمكانیات المادیة والبشریة والتكنلوجیة

  :المقاییس المستعملة
                                   

1 Op.cit. pp 30-55.  
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 .نشاء مؤسسات خاصة بها ٕ  التوقیع على االتفاقیات الدولیة حول التنمیة المستدامة وا

  نسمة وكذلك  1000الحصول على المعلومات ووسائل االتصال مثل عدد أجهزة الكمبیوتر لكل
 أجهزة الهاتف والتلفاز وعدد الصحف ومعدل الربط بشبكة األنترنت ...إلخ.

  نمیة المستدامة بشكل مختصر:والجدول الموالي یلخص مؤشرات الت

  ): مؤشرات التنمیة المستدامة.1-2الجدول رقم(

 مؤشرات  مؤشرات الحالة  مؤشرات القوة الدافعة (الضغط)  الفئة
  االستجابة

  .نصیب الفرد من الناتج المحلي االجمالي -  قتصادیةالمؤشرات اال

في الناتج االجمالي حصة االستثمار  -
  المحلي االجمالي.

صادرات السلع والخدمات الى واردات نسبة  -
  السلع والخدمات .

 من استهالك الطاقة سنوينصیب الفرد ال -
  التجاریة .

رصید الحساب الجاري كنسبة مئویة من   -
  .الناتج المحلي االجمالي

مجموع المساعدات االنمائیة  الرسمیة  -
  كنسبة مئویة من الناتج المحلي االجمالي.

المحلي الدین / الناتج  -
  االجمالي

  

  .معدل النمو السكاني -  المؤشرات االجتماعیة

  . معدل البطالة -
  .مؤشرات القوى العاملة  -
المؤشرات التعلیمیة ومن ضمنها معدل  -

السكان الذین یعرفون القراءة والكتابة ونسبة 
  . االلتحاق بالمدارس

ـــــذین نســـــبة  - الســـــكان ال
  .الفقر  خطیعیشون تحت 

المتوقـــع  متوســـط العمـــر -
  . عند الوالدة

ــــذین نســــبة   - الســــكان ال
ــــــى ــــــاه  یحصــــــلون عل المی

  . المأمونة
ــالمرافق نســبة  - االنتفــاع ب

  .الصحیة 
  . نسبة السكان الحضر -
ــــــع  - ــــــي توزی ــــــاوت ف التف

  . الدخول
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  ): تابع1-2الجدول رقم(

مؤشرات   مؤشرات الحالة  مؤشرات القوة الدافعة (الضغط)  الفئة
  االستجابة

  .الموارد المتجددة للسكان  -  المؤشرات البیئیة

  .استخدام المیاه المتجددة -
  .استخدام االسمدة -

نصیب الفرد من االراضي  -
  . الزراعیة

نصیب الفرد من اراضي  -
  .المحاصیل الدائمة

ة صابنسبة االراضي الم -
  تصحر.بال
  التغیر في مساحة الغابات. -

  

عدد اجهزة التلفاز والرادیو لكل  -    المؤشرات المؤسسیة
  .نسمة  1000

  .نسمة 1000عدد الصحف لكل  -
 1000عدد خطوط الهاتف لكل  -

  .نسمة
لكل  ةعدد الحواسب الشخصی -

  . نسمة 1000
عدد مستخدمي االنترنیت لكل  -

  . نسمة 1000

االتفـــــاق علـــــى  -
البحــــث والتطــــویر 
كنسـبة مــن النــاتج 

  .القومي االجمالي

عـــــدد العلمـــــاء  -
والمهندســــــــــــــــــین 
العاملین في مجال 
البحــــث والتطــــویر 
  لكل ملیون نسمة.

، اللجنة االقتصادیة لغربي تطبیق مؤشرات التنمیة المستدامة في بلدان اإلسكوا (تحلیل النتائج)المصدر: 
  .10، ص:2001آسیا، األمم المتحدة، نیویورك 

  معوقات وتحدیات التنمیة المستدامة. -1-4
ینبغي مواجهتها ومعوقات كثیرة ینبي تجاوزها من  عملیة التنمیة المستدامة تحدیات كبیرةتواجه 

  وفیما یلي سنبرز أهم معوقات وتحدیات التنمیة المستدامة: أجل تحقیق أهدافها،
  معوقات التنمیة المستدامة: -1-4-1

امة، هذه المعوقات هناك العدید من المعوقات تقف حجر عثرة أمام جهود تحقیق التنمیة المستد  
ینبغي تجاوزها من أجل المضي قدما في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، وهي تشمل كافة الجوانب 

 االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتكنلوجیة، وفیما یلي سنتطرق ألهم هذه المعوقات:
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حیث تبین جل الدراسات أن هناك نسبة قلیلة من  االختالل في توزیع الثروة والدخل الوطني:  - أ 
 السكان تستحوذ على غالبیة الثروات والدخل الوطني بینما تكتفي الغالبیة العظمى بنسبة ضئیلة.

حیث تعاني الدول النامیة خصوصا من عدم التوازن بین النمو السكاني والنمو  النمو السكاني:  -ب 
ومن جهة لیس هناك تطور ونمو  %3كبیرة تتعدى االقتصادي، فمن جهة هناك نسبة نمو سكاني 

مماثل في الثروة والقدرات اإلنتاجیة لالقتصاد، مما یؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة وعدم القدرة على 
 .1للسكان  توفیر االحتیاجات األساسیة

قف یعتبر تفشي الفساد بشتى أنواعه وانخفاض مستوى الشفافیة أهم عائق على اإلطالق ی الفساد:  - ج 
أمام تحقیق تنمیة مستدامة في أي بلد نظرا لما یسببه من أضرار فادحة وخسائر مادیة وتعطیل 
التنمیة االقتصادیة وقتل روح المبادرة وتشویه الثقافة الوطنیة،  حیث یترتب عنه ضعف النمو 

ر في االقتصادي وتوزیع غیر عادل للثروة وتمركزها في ید القلة وتزاید الفقر باإلضافة إلى هد
أموال الدولة وتدني كفاءتها، األمر الذي یساهم في زعزعة االستقرار واألمن االجتماعیین. لذلك فان 
أي مشروع جاد للتنمیة لن یحالفه النجاح إذا لم یضع مواجهة الفساد والمفسدین على سلم أولویاته، 

 .2ولم یطبق مبادئ الحكم الراشد وحوكمة الشركات
التلوث البیئي من أهم العوائق التي تقف أمام التنمیة المستدامة، حیث تنتشر : یعتبر التلوث البیئي   -د 

الصناعات الملوثة للبیئة في كافة أرجاء العالم، كما ال تزال معدالت استخدام األسمدة والمواد 
الكیمیائیة في تزاید وما ینتج عن ذلك من تلویث للمیاه الجوفیة ومن تهدیدات مختلفة لإلنسان. 

ة إلى استخدام الهرمونات والمواد المعدلة وراثیا وأخطارها الغیر متوقعة على صحة باإلضاف
المستهلكین، وما یزید األمر صعوبة هو عدم وجود بدائل فعالة وناجعة على األمد القصیر أو 

 الطویل.
: حیث نالحظ أن الدول المتقدمة تسیطر على جنوب-انعدام التوازن و العدالة في العالقة شمال -ه 

عالم وتوجه النظام الدولي وفق ما یخدم مصلحتها سواء تعلق األمر بالعالقات االقتصادیة أو ال
السیاسة. ونتج هن ذلك العدید من المشاكل التي تعرقل تطور الدول النامیة مثل قضیة الدیون 

 وقضیة التبعیة للدول المتطورة في التكنلوجیا وفي اإلنتاج واالستهالك...إلخ.
حیث تنتشر في كثیر من مناطق العالم النامیة الحروب والنزاعات ما واالستقرار:  انعدام األمن -و 

 یرهن جهود التنمیة في هذه المناطق إلى أجل غیر مسمى.

                                   
1 socialscience2009.wikispaces.com/file/view/ 4التنمیة+المستدامة .pdf , pp 65-66. 11/12/2012  

شباط ، منشورات مؤسسة هینرش بل، الطبعة الثانیة، حوكمة الموارد في القرن الواحد والعشرین -ما لدینا وما لیس لدیناوآخرون،  باتریك الي 2
  .33-30، ص ص:2008
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ا أمام عملیة اتخاذ القرار ومتابعة التنفیذ   القصور في أنظمة المعلومات والبیانات:   -ز  ما یمثل عائقً
ا یتطلب زیادة جهود التنسیق لتحقیق التطبیق الفعال للسیاسة باإلضافة إلى تعدد الجهات التنفیذیة م

  البیئیة.

  تحدیات التنمیة المستدامة. -1-4-2
العدید من التحدیات ینبغي االنتصار فیها من  اإلنسانیةبالنظر إلى كل العوائق السابقة تنتظر 

  1 أجل تحقیق التنمیة المستدامة، واهم هذه التحدیات هي:

 والبطالة والتوفیق بین النمو السكاني والتنمیة االقتصادیة؛الحد من الفقر   -أ 
 بناء وتنفید استراتیجیة واضحة ودقیقة من أجل تحقیق تنمیة بشریة شاملة وعادلة؛   - ب 
 القضاء على الفساد بكل أنواعه وتحقیق مبادئ الشفافیة والمساواة وباقي مبادئ الحكم الراشد؛   -ج 

 تحقیق مشاركة القطاع الخاص في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والحفاظ على البیئة؛  - د 
تحقیق األمن واالستقرار داخل الدول المختلفة، وتحقیق السالم الدولي وتقلیل اإلنفاق العسكري   - ه 

 وتوجیهه ألغراض أخرى؛

 تخفیض كثافةالحد من التلوث الصناعي أو منعه عن طریق تحدیث التكنولوجیات القدیمة و   -و 
 استخدام المواد والطاقة والمیاه في اإلنتاج الصناعي؛

 تبني أنماط انتاج واستهالك مستدامة؛ - ز 
 تحقیق نظام دولي جدید أكثر عدالة وأكثر دعما للدول المتخلفة حتى تلحق بركب الدول المتقدمة.  -ح 

  

  

  

  

  

  

                                   
  .141، ص2010، جوان 26عدد -، التواصلالتنمیة المستدامة وتحدیاتها في الجزائرمراد ناصر،   1
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  .في تحقیق التنمیة المستدامة الشركات الصناعیةدور  :المبحث الثاني

تعد مساهمة المؤسسـات االقتصـادیة عمومـا والتـي تعمـل فـي مجـال الصـناعة خصوصـا فـي تحقیـق   
التنمیـة المسـتدامة أمـرا ال بـد منـه، خصوصـا فـي ظـل االقتصـاد الرأسـمالي أیـن تقـوم المؤسسـات االقتصـادیة 

، االقتصـادیةورا محوریـا فـي الحیـاة الخاصة بكل شيء تقریبا في مختلف مجاالت الحیاة. ومنه فهي تلعب د
وبعـــد انتشــــار مفهـــوم التنمیــــة المســــتدامة كانـــت هنــــاك قلـــة مــــن الشــــركات التـــي تبنتــــه وعملـــت علــــى تغییــــر 

؛ إال أنـه ومـع التطـور الكبیـر فـي الفكـر اإلداري وبعـد أن تـم هـااستراتیجیاتها وطریقة عملها للتكیف مـع مبادئ
نمـا یمكـن ان یعـود علیهـا إثبات أن تطبیق التنمیة المستدامة ال یخلق تكـالیف وفقـط للم ٕ ؤسسـة االقتصـادیة وا

بفوائد كبیرة على مختلـف األصـعدة، أصـبح هنـاك تسـابق بـین الشـركات العاملـة فـي مختلـف المجـاالت علـى 
تبنـــي هـــذا المفهـــوم والعمـــل بـــه، واصـــبح االســـتثمار المســـؤول تیـــارا متصـــاعدا ینمـــو بســـرعة مـــا یعطـــي أمـــال 

  یة المستدامة.بمساهمة قطاع األعمال في تحقیق التنم

  في المجال البیئي. الشركات الصناعیةدور  -2-1
تساهم الشركات الصناعیة في تحقیق البعد البیئي للتنمیة المستدامة من خالل تقلیلها للتلوث الذي      

تحدثه في المحیط البیئي عن طریق االلتزام بمبادئ حمایة البیئة، وكذلك من خالل اتباع المفاهیم الحدیثة 
التلوث الذي تصدره الشركات  في االنتاج واإلدارة والتي جاءت من أجل حمایة البیئة والموارد من

الصناعیة؛ كتطبیق أنظمة اإلدارة البیئیة وتقنیات اإلنتاج األنظف أو المؤسسة الخضراء وكذلك من خالل 
  ممارسة اإلیكولوجیة الصناعیة...إلخ.

  لذلك سوف نتطرق إال ثالثة نقاط تتعلق بدور الشركات الصناعیة في المجال البیئي هي:
 مبادئ حمایة البیئة؛ -
 محددات سلوك حمایة البیئة في الشركات الصناعیة؛ -
 .أسالیب وطرق مساهمة الشركات الصناعیة في حمایة البیئة -

  مبادئ حمایة البیئة: -2-1-1
  1یجب على الشركات االلتزام بالمبادئ األساسیة للسلوك البیئي التي ینص علیها القانون وهي:  

تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة كالماء  والذي یعني مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة:  - أ 
 والهواء والتربة وهي المكونات األساسیة للنظام البیئي.

: ویقصد به استبدال األنشطة المضرة بالبیئة بأنشطة أقل إضرارا بالبیئة، حتى لو مبدأ االستبدال  -ب 
 كانت تكلفة هذه األخیرة أكبر من تكلفة األنشطة المضرة بالبیئة.

                                   
، 2003، الطبعة األولى، دار األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، مخاطر العولمة على التنمیة المستدامة -العالم لیس للبیعباتر علي وردم،   1

  . 296ص
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: والذي یعني دمج االعتبارات البیئیة وحمایة النظام الحیوي في عملیات إعداد ماجمبدأ اإلد  - ج 
 االستراتیجیات والخطط المختلفة للشركة.

صالح الضرر:  -د  ٕ ویعني إیقاف التلوث من مصدره ومراعاة مصالح األطراف التي  مبدأ الوقایة وا
 لة إلحاق أضرار بها.یمكن أن تتضرر من نشاطات معینة وتقدیم تعویضات مادیة لها في حا

ویعني أن عدم توفر التقنیات والمعارف لیس مبررا كافیا لعدم اتخاذ إجراءات  مبدأ الحیطة:  -ه 
احترازیة لتجنب إلحاق الضرر بالبیئة، مع مراعاة أن تكون هذه اإلجراءات ذات تكالیف اقتصادیة 

 معقولة.
یقصد به أن یتحمل الشخص الذي : یعتبر من أهم مبادئ حمایة البیئة و مبدأ الملوث هو الدافع -و 

زالة التلوث من أجل إعادة البیئة  ٕ أصدر التلوث أو ألحق الضرر بالبیئة نفقات إصالح الضرر وا
 الطبیعیة إلى حالتها.

  محددات سلوك حمایة البیئة: -2-1-2

سلوك إنسان اتجاه موضوع معین نتیجة لتأثیر مجموعة من العوامل؛ قد تكون هذه العوامل  یتحدد  
داخلیة أو خارجیة، وأثرها مجتمعة هو ما یحدد سلوكه اتجاه هذا الموضوع. ونفس الشيء ینطبق على 

  1:سلوك الشركة الصناعیة اتجاه حمایة البیئة والذي یتحدد بمجموعة من العوامل نبینها فیما یلي

  الضغوطات الحكومیة: - أ
تعد الضغوطات الحكومیة أهم العوامل الخارجیة التي تؤثر في سلوك الشركات وتدفعها إلى  

  مراعاة العوامل البیئیة في عملیاتها المختلفة، وتستخدم الدولة مجموعة من التدابیر إما ردعیة أو محفزة.
الشركات المختلفة إلى حمایة البیئة إلى أدوات ویمكن تقسیم األدوات التي تستخدمها الدولة لدفع 

  تنظیمیة، وأدوات تحفیزیة، والمقاربات الطوعیة.

 :هي مجموعة من المعاییر تفرضها الدولة على الشركات تحت طائلة العقوبات  األدوات التنظیمیة
  في:والغرامات المختلفة من أجل إلزامها بحمایة بالمحافظة على البیئة وتتمثل هذه األدوات 

معاییر الجودة البیئیة: هي معاییر تحمي قدرة البیئة على االحتمال بتحدید نسب معینة إلصدار  -
ملوثات معینة ال ینبغي تجاوزها في مختلف منتجات الشركات أو في مخلفاتها التي تلقى بها 

 إلى البیئة.
والغازات المختلفة معاییر االنبعاثات: والتي تحدد الكمیات القصوى من إفرازات معینة كالضجیج  -

 وغیرها من المخلفات الناتجة عن عملیات الشركات.

                                   
  .18-11، ص ص: 2009/2010 -07، مجلة الباحث، عدد دراسة نظریة لمحددات سلوك حمایة البیئة في المؤسسةـمحمد عادل عیاض،   1
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معاییر المنتجات: وتخص معینة ینبغي أن تراعي شروطا معینة مثل كمیة الرصاص في  -
 البنزین، ووجوب قابلیة أغلفة بعض المنتجات للتدویر.

 :(االقتصادیة)قاربة بیقو(هناك مقاربتان ألدوات التحفیز أولهما م األدوات التحفیزیةArthur Cecil 
Pigouعانات لتشجیعها على  ) والتي تركز على منح الشركات تخفیضات جبائیة وشبه جبائیة ٕ وا

اعتماد الممارسات النظیفة وكذلك فرض ضرائب ورسوم على عملیة تلویث البیئة تتزاید بحسب 
زیادة كمیة المخلفات الملوثة، وكذلك فرض ضرائب على المنتجات الناتجة عن عملیات ملوثة 

تعتمد على إنشاء  ) والتيRonald Harry Coaseللبیئة. أما المقاربة الثانیة فهي مقاربة كواز(
نشاء أسواق لتداولها، مثل الحصص الفردیة للصید القابلة للتداول  ٕ حقوق ملكیة للسلع البیئیة وا
وحقوق التلویث المحدد بكمیة معینة والتي یمكن تداولها بین األعوان االقتصادیین بأسعار یحددها 

على تحفیز الشركات ألنها تعاقب  السوق أو یتم بیعها بالمزاد العلني. وتتمیز هذه األدوات بالقدرة
 الشركات الملوثة وتعطي أفضلیة للشركات التي تدمج االعتبارات البیئیة في إدارتها.

 :تسمح للشركات  ، ألنهاهي عبارة مبادرات  تنخرط فیها الشركات بشكل طوعي المقاربات الطوعیة
ي" في منتجاتها بعد تلبیة المنخرطة فیها بإظهار أدائها الفعال من أجل الحصول على وسم "بیئ

متطلبات معینة، باإلضافة إلى االتفاقات بین السلطات العمومیة وقطاعات معینة في الصناعة، 
واالتفاقیات بین الشركات الملوثة وضحایا التلوث. وأخیرا هناك االلتزامات أحادیة الجانب من 

مهتمین بالجانب البیئي وهي الشركات التي ترید إعطاء نفسها صبغة خضراء أو لكسب الزبائن ال
  تعبر عن نضج الشركات التي تقوم بذلك.

  ضغوط األطراف ذات المصلحة: -ب

مشكلة مدى شرعیة أمام إن المؤسسات الملوثة عرضة لضغوطات من الرأي العام تجعلها   
ل نشاطها، وسرعان ما تنتقل هذه الضغوطات إلى المحیط القریب للمؤسسة ثم إلى األطراف التي تتعام

بشكل دائم ومباشر مع الشركة والتي تمارس ضغوطات على الشركة من أجل تصحیح سلوكیاتها استجابة 
لتطلعات الرأي العام. وتتمثل األطراف ذات المصلحة في: المساهمین، المستخدمین، المستهلكین، 

  لعمومیة.الموزعین، شركات التأمین، البنوك، جمعیات حمایة البیئة، تجمعات الشركات، الهیئات ا

  الفرص االقتصادیة: - ج

لخارجیة، بل قد یكون نتیجة تبني الشركات الصناعیة للبعد البیئي ال ینتج فقط عن العوامل ا  
في اقتناص فرص اقتصادیة معینة، هذه الفرص قد تكون في المجال التسویقي حیث تبرز نفسها لرغبتها 

لرفع من قیمة منتجاتها وصورتها وجلب الزبائن كشركة ملتزمة بیئیا تنتج منتجات صدیقة للبیئة بهدف ا
إلیها. أو قد تركز الشركة على المجال البیئي من أجل التمیز عن منافسیها. وأخیرا فإن التزام الشركات 
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عادة تدویر النفایات أثبت نجاعته حیث یعود على الشركات بفوائد  ٕ باالستثمار في التكنلوجیا النظیفة وا
المواد األولیة والطاقة وتخفیض تكالیف االنتاج، وهكذا أصبحت الكثیر من  عدیدة منها االقتصاد في

  الشركات تنتهج التوجه البیئي عن قناعة.

  أسالیب وطرق مساهمة الشركات الصناعیة في حمایة البیئة: -2-1-3

بعد أن تطرقنا إلى مبادئ حمایة البیئة ومحددات سلوك حمایة البیئة في الشركات الصناعیة،   
نتطرق إلى األسالیب والطرق الحدیثة التي یمكن أن تطبقها شركات الصناعیة من أجل حمایة البیئة 

  والمساهمة في البعد البیئي للتنمیة المستدامة، ومن أهم هذه األسالیب نجد:

 نظم اإلدارة البیئیة. -
 سیاسة تخضیر الشركة. -
 اإلیكولوجیة الصناعیة. -

  ):Environmental Management Systemsنظم اإلدارة البیئیة( -أ 
نظم اإلدارة البیئیة هي أحد أهم الوسائل التي یتم االعتماد علیها من أجل تخفیض التلوث البیئي   

وتحسین البیئة الداخلیة والخارجیة للشركات الصناعیة وتطویر طریقة تعاملها مع البیئة والموارد. ففي حالة 
كفاءة الشركات الصناعیة ویقل هدرها للموارد والطاقة والمیاه، تطبیق نظام إدارة بیئیة متكامل سوف تزید 

  ما یحسن كفاءة  الشركات ویقلل أضرارها البیئیة في نفس الوقت.
  تعریف نظام اإلدارة البیئیة: -أوال

هو أداة لتحسین األداء البیئي وتقدیم طریقة منهجیة إلدارة الشؤون البیئیة للشركة، وهو جزء من   
ویتناول اآلثار البیئیة للشركة سواء الفوریة أو طویلة المدى، ویفرض على المؤسسة معالجة  نظام إدارتها،

سناد المسؤولیات والتقییم والتحسین المستمر للممارسات  ٕ تأثیراتها البیئیة من خالل تخصیص الموارد وا
  .1واإلجراءات والعملیات

هو مجموعة من العملیات والممارسات التي  )EMS( نظام اإلدارة البیئیة "كما عرف أیضا بأنه 
  .2"تمكن المنظمة من تقلیل آثارها البیئیة وتحسین كفاءة عملیاتها التشغیلیة

  
  

                                   
، دارة البیئةاإلنظام ، سارة عبد اهللا  1
-&catid=39:2011ems-http://www.alamelgawda.com/joq/index.php?option=com_content&view=article&id=88:

  . 10:00، 10/11/2012، تاریخ الزیارة: 23-27-16-29-12
2 Environmental Management System, http://www.epa.gov/ems/, 10/11/2012, 10 :15. 
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  مبدأ عمل نظام اإلدارة البیئیة: -ثانیا
 PDCAیعمل نظام اإلدارة البیئیة وفق حلقة (تخطیط، تنفیذ، فحص، مراجعة) أو ما یعرف ب(  
Cycleالموالي )، كما یوضحه الشكل:  

  ): التحسین المستمر في نظام اإلدارة البیئیة.2-2الشكل رقم(

source: Edward G. Rendell and Kathleen A. McGinty, Environmental Management 
Systems- A Guidebook for Improving Energy and Environmental Performance in Local 
Government, Five Winds International, 2004, p: 5.    

ثم  ،یعتمد على مبدأ التحسین المستمر، بدءا بالتخطیطكما نالحظ من الشكل فنظام اإلدارة البیئیة 
إجراء عملیة التحقق من النظام والحصول على تغذیة عكسیة لمراجعة النظام على أساس فتنفیذه 

م االتصحیحیة المناسبة، وهكذا تستمر عملیة مراجعة النظ المعلومات الواردة منها واتخاذ اإلجراءات
  وتحسین فعالیته.

  أهمیة نظم اإلدارة البیئیة: - ثالثا
  1تكمن أهمیة نظام اإلدارة البیئیة في أنه یؤدي إلى:

  ؛على إقامة نظام داخلي لإلدارة البیئیة یضمن حسن التعامل مع القضایا البیئیة الشركاتمساعدة  -
  ؛على وضع األهداف والسیاسات الخاصة بها في مجال البیئة الشركاتمساعدة  -
التزام المنظمات باإلعالن عن سیاستها البیئیة وبشروط السالمة البیئیة أمام السلطات الرسمیة والزبائن  -

  ؛والرأي العام
 في سعیها للحصول على شهادات المطابقة من الجهات المختصة بشأن السالمة الشركاتتشجیع  -

  .البیئیة
  
  

                                   
بمعامل بابل  ISO 14001 :2004 تنفیذ متطلبات نظام اإلدارة البیئیةتقویم مستوى ، سوزان عبد الغني البیاتيو  ایثار عبد الهادي آل فیحان 1

  . 115، ص:2008، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد السبعون، العراق، للبطاریات
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  أنواع أنظمة اإلدارة البیئیة: -رابعا
م ومن أهم لتتعدد وتتنوع نظم اإلدارة البیئیة المطبقة على مستوى الشركات المختلفة في أنحاء العا  

  1هذه األنظمة نجد:
) الصادرة عن المنظمة العالمیة للتقییس ISO 14000نظام  ومواصفات اإلدارة البیئیة ( -

)International Organization for Standardization.( 
 .) EMAS )Eco – Management And Audit Schemeالمواصفات األوروبیة  -
 .) BS – 7750  )British Standardsالمواصفة البریطانیة  -
 .) X 30 –200   )French Standardsالمواصفة الفرنسیة  -
 .) Canadian Standards model( النموذج الكندي  -
 .) South Africa Standards model( ب إفریقیا نموذج جنو  -

  العالمي الذي یشتمل باختصار على المراحل التالیة: 14000وأشهر وأهم هذه النظم هو نظام األیزو 

دراج ذلك بصورة واضحة في سیاساتها - ٕ  .التزام الشركة بتحقیق التنمیة المستدامة وا
ة وتلویث قكة من حیث إهدار الموارد والطاالمراجعة األولیة لتحدید الموقف الحالي داخل الشر  -

 .البیئة
 .على ضوء سیاسات الشركة تحدید األهداف المطلوب تحقیقها -
 .وضع دلیل بیئي وخطة عمل لتحدید المهام المطلوب تنفیذها وتوزیع المسؤولیات -
 .تطبیق أسلوب تقییم دورة الحیاة في التعامل مع المنتج  -
 .اجیة بطریقة تضمن تحقیق التنمیة المستدامةالتعامل مع مخرجات العملیة االنت -
ومراجعة  قیاس درجة األداء البیئي ومدى تحقیقه ألهداف الخطة الموضوعة بغرض تقییمه -

 األسلوب اإلداري المتبع.
 وتطبیق عملیة التحسین المستمر. إعداد مراجعة بیئة مرة أخرى للتأكد مما تم تحقیقه -
یئیة الداخلیة والخارجیة والمشكالت بیلخص الوضعیة ال إعداد تقریر عن الوضع البیئي للشركة -

 .التي تعترض الشركة وكیف تم التعامل معها
  لبیئة:بالنسبة ل و للشركةوالجدول الموالي یوضح تكالیف وفوائد نظام اإلدارة البیئیة بالنسبة 

  

  

                                   
  . 6،7، ص 2005، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، القاهرة، مقدمة في نظام اإلدارة البیئیةعبد الرحیم عالم،  1
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  ): تكالیف وعوائد نظام اإلدارة البیئیة.2-2جدول رقم(

  العوائد الممكنة (المتوقعة)  التكالیف الممكن تحملها
  داخلیا:
 الوقت المستهلك من اإلداریین. -
 الوقت المستهلك من طرف العمال. -

  خارجیا:
 االستشارات الخارجیة المتوقعة. -
  تكالیف تدریب العمال خارج المؤسسة. -

  تحسین األداء البیئي للمؤسسة. -
  الوقایة من التلوث. -
  الحفاظ على الموارد. -
  ودخول أسواق جدیدة. جلب زبائن جدد -
  تخفیض تكالیف االنتاج وزیادة كفاءة االستغالل. -
  تحسین الوضع النفسي واالجتماعي للعمال. -
تحسین صورة المؤسسة لدى الجمهور،  -

  المقرضین، المستثمرین، الدولة.
إدراك العمال لقضایا البیئیة وتحسیسهم  -

  بالمسؤولیة تجاهها.
  http://www.epa.gov/ems/المصدر:  

كما نالحظ من الجدول فإن تكالیف نظام اإلدارة البیئیة قلیلة إذا ما نظرنا إلى العوائد الكثیرة   
والمنافع المترتبة عن تطبیقه، حیث یعود بفوائد متعددة على مختلف األصعدة بالنسبة للشركة سواء في 

الحالة النفسیة والصحیة للعمال وزیادة  ا، أو بالنسبة لجلبها لزبائن جدد، وتحسینطریقة إدارتها وأدائه
   الرضى الوظیفي لهم، هذا من دون إغفال فوائده على األطراف األخرى خارج الشركة.

  .)Greening the Firm(تخضیر الشركةسیاسة  -ب
تخضیر الشركة هي رؤیة جدیدة في قطاع األعمال تحاول إدخال االهتمامات البیئیة في صلب   

خالل إدماجها في سیاسات وخطط وبرامج وعملیات الشركات وفي عالقاتها أعمال الشركات، من 
الخارجیة، فبعد أن كان اللون األسود والرمادي هو السائد في المصانع وما جاورها كنتیجة للتلوث الذي 

طبیعة هذه السیاسة  دخل اللون األخضر كرمز للبیئة والتتخضیر الشركة ل ت سیاسةجاء ؛تصدره
 ق میزة تنافسیة من خاللیتحق ،ولم ال ،كمدخل تتبناه الشركات لتحقق االنسجام مع البیئة السلیمة، وذلك

  .اتباع
  1ویمكن تصنیف الشركات الصناعیة من حیث تعاملها مع البیئة إلى ثالثة أصناف:  

                                   
  .162،163، ص 2012، الطبعة األولى، دار الوراق للنشر والتوزیع، عمان، المسؤولیة البیئیة في منظمات األعمال الحدیثةم، نجم عبود نج  1
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 :وهي الشركات التي تعطي األولویة للنمو والربح من دون إعطاء أي  شركات تتبنى المبدأ األسود
لالعتبارات البیئیة، حیث تتعامل مع البیئة والموارد على أنها موارد غیر محدودة ومجانیة وال  اهتمام

  تتخذ أي إجراءات للحد من التلوث الذي تصدره.

 :هي شركات تتبنى االعتبارات البیئیة جزئیا، وتتخذ إجراءات لخفض  شركات تتبنى المبدأ الرمادي
التلوث ولیس الوقایة منه أو إزالته نهائیا. وتتبنى هذا المبدأ الكثیر من الشركات، حیث تلتزم بالحد 
األدنى من تخفیض التلوث المفروض من القوانین من دون تجاوزه ألنها ترى أن ذلك یخفض من 

  ن یحقق حمایة أعلى للبیئة.أرباحها حتى ولو كا
 :ن أصدرته فإنها  شركات تتبنى المبدأ األخضر ٕ وهي شركات تلتزم بالوقایة من التلوث من مصدره وا

تلتزم بمعالجته كلیا، وتقوم هذه الشركات باإلبداع واالبتكار في المجال البیئي وتطویر منتجات 
قانونا لحمایة البیئة بل تتعداه، وكثیرا  خضراء صدیقة للبیئة، وهي ال تكتفي بالحد األدنى المفروض

  من الشركات تنتهجه كتوجه استراتیجي من أجل خلق میزة تنافسیة.

  من ثالث مكونات رئیسیة: الشركةتخضیر  سیاسةوتتكون 

تبني استراتیجیات خضراء من طرف اإلدارة العلیا للشركة، من خالل وضع استراتیجیات تراعي  -
كمیزة تنافسیة؛ بحیث یتم إدماجه في كافة السیاسات والخطط المسیرة وتركز علیه  الجانب البیئي

 .1للشركة
تخضیر وظائف الشركة ومنتجاتها وعملیاتها وذلك بإعادة النظر في تصمیم المنتجات والعملیات  -

لجعلها تتماشى مع المعاییر البیئیة، من خالل إعادة تصمیم العملیة االنتاجیة بحیث تصدر تلوثا 
تصدر أي تلوث على االطالق. وكذلك تخضیر الوظائف بتطبیق عملیة اإلعالن أقل أو ال 

األخضر والتسویق األخضر وغیرها، أما بالنسبة للمنتجات الخضراء فیتم التركیز على إعادة 
تصمیم المنتجات بشكل یجعلها صدیقة للبیئة وقابلة لالسترجاع أو الفناء في البیئة والقیام بتغلیف 

 .2ضراءأخضر وملصقات خ
إعداد التقاریر البیئیة: وهي تقاریر تقدم معلومات عن كیفیة تعامل الشركة مع البیئة، وتسمح  -

بإعطاء الزبائن والجمهور واألطراف ذات المصلحة معلومات حول موقف الشركة اتجاه البیئة 
ورتها والمجهودات المبذولة من طرفها لحمایتها، وهذا ما یكسبها شرعیة أمام الجمهور ویحسن ص

 .3وسمعتها
 

                                   
  .170المرجع السابق، ص 1

2 Elisabeth Laville, L’entreprise vert, 3eme édition, Pearson Education France, paris, 2009,pp :189-196.  
  . 167-165نجم عبود نجم، مرجع سابق، ص ص  3



التنمیة المستدامة في إطار  حوكمة الشركات الثانيالفصل  

 

  
86 

  ):INDUSTRIAL ECOLOGYاإلیكولوجیة الصناعیة( - ج

اإلیكولوجیة الصناعیة هي واحد من أهم وأشمل الوسائل لتحقیق التنمیة المستدامة في القطاع   
الصناعي، وهي ترتكز على فلسفة تذهب أبعد من النظافة وتقلیل النفایات بل تستلزم استعمال النفایات 

  على األجل الطویل.أصال بحیث ال یكون هناك نفایات 

من یعرفها على أساس أنها وسیلة لتحقیق یة الصناعیة فهناك وقد أعطیت عدة تعاریف لإلیكولوج
من یعرفها على أساس أنها طریقة لتسییر النفایات ومنهم من یعرفها على أساس  یوجدالتنمیة المستدامة و 

فكرة اإلیكولوجیة "  مFroch 1992ومن بین أهم التعاریف نجد تعریف  أنها مقاربة لإلنتاج الصناعي
لى بساطة التناظر مع النظام اإلیكولوجي(النظام البیئي الطبیعي) ونحتاج إلى التفكیر الصناعیة ترتكز ع

، ومن بین التعاریف 1"في النفایات والمنتجات كنهایة لحیاتهما في تغذیة الصناعة سواء كطاقة أو موارد
 بیولوجیة، كیمیائیة، دراسة فیزیائیة،"حیث عرفاها بأنها م 1995غارنر وكیولیان نجد أیضا تعریف 

  .2"مع األنظمة الطبیعیة واالستهالكللتفاعالت بین األنظمة الصناعیة لإلنتاج  اقتصادیة

الصناعیة نفس تطلعات التنمیة المستدامة فهي تذهب إلى ابعد مما سبق نستنتج أن لإلیكولوجیة 
وخطوات  وسائلفاإلیكولوجیة الصناعیة لها  ؛ شاملةمن السیاسات البیئیة القطاعیة وتستجیب لتحدیات 

  3:تستوعب مصطلح التلوث من مصدره ومن أهم مبادئ اإلیكولوجیة الصناعیة مدروسة

  تسعى إلعطاء  ما بقدر لها، والتي یصعب تقییم اآلثار الشاملةشركة واحدة  یةوضععلى ال تركز
هي تشجع انتقال النظام و  النظام الصناعي ككل.الشركات و مجموعة  ىأحسن مردود على مستو 

 .الصناعي الحالي إلى نظام حیوي، مستدام مستلهم من األداء الشبه دوري للنظم البیئیة الطبیعیة
 بطریقة تجعل منها قلیلة  آخر تثمین نفایات قطاع معین كموارد ومدخالت لنفس القطاع أو لقطاع

 .روكیماویة في إنتاج الكهرباءمثال استغالل الهیدروجین الناتج كفضالت من الصناعات البت ،جدا
  إقفال عند اإلمكان دورة المواد وتقلیل االنبعاثات الضارة المرتبطة باالستعماالت التي تفرز المواد

 والمنتجات الملوثة للبیئة .
 .التقلیل من استعمال الطاقة المفرزة للكربون واستعمال الطاقات النظیفة 
 فعالیة استغالل المواد والطاقة بین وحدات النظام الصناعي. تعظیم 

                                   
1 Jean D kabongo: la valorisation résiduelle: une étude de cas dans douze firmes canadiennes ; Thèse de 
doctorat (ph.d) Université Laval Québec ; octobre 2006 ; p 22. 
2 Ibid. p :23. 
3 Carole TRANCHANT; L. VASSEUR et autres, L’écologie industrielle: une approche écosystémique pour le 
développement durable, Université de Moncton (Canada – Nouveau Brunswick), livre en format PDF, p 203 
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 .موازنة المدخالت والمخرجات مع قدرات النظام البیئي الطبیعي 
 إعادة تصمیم العملیات و من خالل  إعادة تصمیم مخطط االستعمال الصناعي للمواد والطاقة

 والموارد. تقلیل استهالك الطاقة بهدفاستبدال التكنولوجیات 
  ف اإلیكولوجیة الصناعیة:اهدأشكل الموالي یوضح وال

  اإلیكولوجیة الصناعیة.مبدأ لتوافق مع إعادة تنظیم األنظمة اإلنتاجیة ل ):3-2الشكل رقم(

  المصدر: 
Conception d'outils Méthodologiques et d'évaluation de l'écologie industrielle, dossier de 
presse pour lancement de projet COMETHE, agence nationale de recherche, France, avril 
2008,p 2. 

اإلیكولوجیة الصناعیة تهدف إلى االرتقاء بالعملیات الصناعیة نالحظ من الرسم التخطیطي أن 
التي یقوم بها االنسان إلى مستوى العملیات التي یقوم بها النظام الحیوي الطبیعي أو على األقل التشبه 

عادة استعمال المخلفات الناتجة عن عملیاته  .به ٕ فالنظام الطبیعي لدیه میكانیزمات متكاملة لتدویر وا
وفي النهایة نالحظ حلقة من تدفقات المواد والطاقة وتدویرها من دون أیة مخلفات غیر قابلة  ،ةالمختلف

لالستعمال، مثال في حالة موت حیوان ما تقوم البكتیریا والكائنات الدقیقة بتحویله إلى سماد تستهلكه 
  النباتات التي تتغدى علیها حیوانات أخرى وهكذا تستمر الحلقة في تكامل مذهل.

  

 فضالت ال محدودة موارد ال محدودة

 الوضعیة الحالیة

 

 
 فضالت محدودة موارد محدودة

 وضعیة انتقالیة

 
متجددة موارد  

 الوضعیة المأمولة
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  مستویات اإلیكولوجیة الصناعیة:
 2002ثالث مستویات رئیسیة تم اقتراحها من طرف لیفست وكرادل سنةلإلیكولوجیة الصناعیة   

الثالث مستویات في الشكل ویمكن توضیح هذه  كملخص لتحلیل عدة مساهمات للمختصین في المجال،
  التالي:

  ):مستویات اإلیكولوجیة الصناعیة.4-2الشكل رقم(

Source : LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE D’ECOLOGIE INDUSTRIELLE SUR LE 
TERRITOIRE DE SERAING, Livre électronique de : www.seraingfaitsonbilanCO2.be, p3. 

  
یكولوجیة مبادئ اإل فتطبیق اإلیكولوجیة الصناعیة یبدأ على المستوى الكلي بتشجیع تطبیق

یعني تقلیل استعمال المادة والطاقة واالستعمال المتعدد لآللة، بدل  الصناعیة كمبدأ الالمادیة الذي
وتقلیل إفرازات ثاني وكذلك تحلیل تدفقات المواد والطاقة في النظم الصناعیة  ؛استعمال أالت متعددة

ات والذي یركز على بناء الحظائر اإلیكو صناعیة أكسید الكربون. ثم المستوى الثاني وهو ما بین المؤسس
على المستوى الداخلي للمؤسسات  وتحلیل دورة حیاة المنتجات أثناء االستخدام وبعد التخلص منها، أما

فتعتمد على تصمیم المنتجات الصدیقة للبیئة وتطبیق إجراءات الوقایة من التلوث وحمایة البیئة  وتفعیل 
    المحاسبة الخضراء.

  
  

الحظائر اإلیكوصناعیة.-  
تحلیل دورة الحیاة.-  

 التنمیة المستدامة

 اإلیكولوجیة الصناعیة

 داخل المؤسسة بین المؤسسات المستوى الكلي

 .المواد تدفقات تحلیل-

 الالمادیة -
)Dématérialisation( 
 الكربون تقلیل-
)Décarbonisation( 

تصمیم المنتجات.-  
الوقایة من التلوث.-  
الفعالیة البیئیة.-  
.المحاسبة الخضراء-  
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برهن وهناك العدید من التجارب الناجحة في مجال اإلیكولوجیة أهمها نموذج  كالمبورغ والذي 
والذي یعتمد على التكافل الصناعي من خالل تبادل  على فاعلیة أغلب مفاهیم اإلیكولوجیة الصناعیة

  النفایات والمخلفات بین المؤسسات الصناعیة المختلفة، وهو ما نوضحه في الشكل الموالي:
 

التكافل الصناعي لكالمبورغ. نموذج):5-2الشكل رقم(  

source :  John Ehrenfeld, Nicholas Gertler, Industrial Ecology in Practice, Massachusetts 
Institute of Technology, journal of Industrial Ecology, Massachusetts, USA ,1997,p 70. 

  
التجمع الصناعي بكالمبورغ هو واحد من التجمعات الرائدة عالمیا والتي أثبتت أن اإلیكولوجیة 

نما هي أسلوب متكامل یعود بمنافع جمة في حالة النجاح في تطبیقه.  ٕ   الصناعیة لیست حبرا على ورق وا
  

محطة إنتاج الطاقة 
 الكهربائیة

 صناعة األلواح الجبسیة

 
 غاز

 مصفاة للنفط

 
رطوبة غاز ماء

 بة

مصنع لإلسمنت

 

 رماد

 بیوت بالستیكیة

 ماء

 سماد سائل

 مصنع لصناعة األدویة

 رطوبة

غكالمبورمدینة 

 مزرعة لألسماك

 ماء دافئ

مزرعة 1000

 

 اسمدة

 مخصبا ت

 ماء

 حرارة

میاه 

مصنع لحمض 
الكبریت 

 

 كبریت

 جبس
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  .یة االجتماعیة للشركات الصناعیةالمسؤول -2-2
ال ینبغي أن یقتصر دور الشركات الصناعیة على العمل من أجل تحقیق األرباح فقط بل إن لها      

مسؤولیة تجاه كافة األطراف التي تتعامل معها أو تتأثر بنشاطها بشكل مباشر أو غیر مباشر، لذلك على 
أن ثبت أنه لیس كافة الشركات تبني مفهوم المسؤولیة االجتماعیة وتطبیقه بشكل فعال خصوصا بعد 

  مجرد تكالیف فقط ، بل یعود على الشركات بعوائد مختلفة.
  مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات وتطورها التاریخي. -2-2-1

نتطرق أوال إلى جدورها التاریخیة سقبل التطرق إلى مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات 
  ها المختلفة:ومراحل تطور 

  للمسؤولیة االجتماعیة:التطور التاریخي  - أ
تاریخ معین لبدایة التحالیل االقتصادیة التي تأخذ بعین االعتبار تحدید  بالرغم من صعوبة  

) انطلق ISRالمسؤولیة االجتماعیة عند اتخاد قرارات االستثمار، إال أن االستثمار المسؤول اجتماعیا(
) Les Quakersتسمى األصحاب( بشكل واقعي في بریطانیا في القرن الثامن عشر من طرف جماعة

)، وأسست ضد وضعیة George Foxمن طرف جورج فوكس( م1747والتي تأسست في بریطانیا سنة 
عدم التوازن في الثروة وكانت تنادي بالمساواة والعدالة. وسرعان ما أصبح لها وزن كبیر ثم ظهرت 

قضاء على العبودیة، وكان أفرادها جماعة مماثلة في الوالیات المتحدة األمریكیة والتي ساهمت في ال
أثریاء لكن مؤسساهم كانت تطبق مبادئ اجتماعیة كإیقاف العبودیة واالستغالل وتحسین ظروف العمل 

بإنشاء أول صندوق  م1927والحیاة االجتماعیة وتوفیر الدراسة وتحقیق التهیئة العمرانیة، وقامت في 
  . 1لالستثمار المسؤول اجتماعیا

عدة مراحل بحسب الظروف االقتصادیة على  لمسؤولیة االجتماعیة للشركاتتطور مفهوم ا  
  ویمكن تقسیم هذه المراحل كالتالي: ،بهاواالجتماعیة والسیاسیة المحیطة 

 :تمیزت هذه المرحلة باالستغالل المكثف وغیر العقالني للموارد البشریة  مرحلة الثورة الصناعیة
لم یكن هناك ادنى اهتمام من طرف المصانع بالعاملین أو باإلضافة لتشغیل األطفال والنساء، و 

البیئة، حیث كان هناك وعي محدود وبسیط بالمسؤولیة تجاه العاملین یرتكز على تحفیز العاملین 
 بزیادة األجور من أجل زیادة االنتاجیة.

 :أمام أطراف أخرى اللتزام لأدت األفكار االشتراكیة إلى دفع الشركات  مرحلة التأثر بالفكر االشتراكي
باإلضافة إلى المالك، وكذلك حفزت العاملین على المطالبة بتحسین ظروف العمل والتقاعد 

 والضمان االجتماعي؛ ما دفع بالشركات للقیام بالعدید من ممارسات المسؤولیة االجتماعیة.
                                   

, entreprisedes enjeux stratégiques pour l’-le développement durableGeneviève Férone et autres,  1

édition d’organisation, paris,2002, pp 9-10.  
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 :شركات الصناعیة أدت أزمة الكساد الكبیر إلى انهیار كبریات ال مرحلة ما بعد أزمة الكساد الكبیر
وتسریح آالف العمال، ما دفع بكینز إلى الدعوة إلى تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي 

 واالجتماع كنتیجة إلهمال الشركات لمسؤولیاتها تجاه األطراف المتعاملة معها.
 :أجل في هذه المرحلة ازداد ضغط النقابات العمالیة من  مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

تحسین ظروف العمل وظهرت القوانین التي تحدد شروط العمل، وبدأت جمعیات حمایة المستهلك 
وحمایة البیئة تظهر. ما أدى بالعدید من الشركات إلى تبني مبدأ المسؤولیة االجتماعیة وبدأ االهتمام 

 بها بشكل جدي من طرف قطاع األعمال.
 ابتداء من السبعینات من القرن  نتشار تطبیقه:مرحلة تبلور مفهوم المسؤولیة االجتماعیة وا

العشرین أصبح هناك مفهوم واضح للمسؤولیة االجتماعیة، حیث تمت دعوة الشركات إلى تبني 
وتم اإلشارة إلى ذلك في العدید من المؤتمرات الدولیة مثل  ،مسؤولیة تجاه المجتمع الذي تعمل فیه

م الذي أكد على وجوب وضع النمو 1972المنتدى الدولي حول البیئة البشریة بستوكهولم سنة 
م حول البیئة والتنمیة، ثم صدور 1992االقتصادي في خدمة التنمیة البشریة، ومؤتمر ریو سنة 

م. وتمیزت هذه 2000عیة للشركات من طرف األمم المتحدة سنة المیثاق العالمي للمسؤولیة االجتما
المرحلة بانتشار جماعات الضغط وقوة تأثیرها على الشركات والحكومات من أجل تبني الشركات 
لمسؤولیاتها تجاه البیئة والمجتمع، باإلضافة النتشار الوعي من طرف الشركات بمسؤولیتها 

 .1جي خصوصا بعد ثبوت فوائدها المختلفةاالجتماعیة وانتهاجها كتوجه استراتی

  مفهوم المسؤولیة االجتماعیة للشركات. -ب
یطلق على المسؤولیة االجتماعیة للشركات عدة مسمیات منها مواطنة الشركات ومنها االستثمار   

المسؤول اجتماعیا وكذلك العمل المسؤول والعدید من المصطلحات ذات المعنى المشابه، وقد كان مفهوما 
غیر واضح بصورة جیدة خصوصا في ظل سیادة الشركات التي تركز على الربح وفقط، لكن وبعد تزاید 
الضغوط على الشركات بشأن تطبیق ممارسات لصالح المجتمع بدأ هذا الموضوع یتضح بشكل تدریجي، 

بأنها      الذي عرفها )Drucker 1977(وكان من أوائل التعریفات للمسؤولیة االجتماعیة للشركات تعریف
، وهو ما فتح الباب لدراسة هذا الموضوع من نواحي مختلفة 2" التزام الشركة تجاه المجتمع الذي تعمل فیه"

بأنها " تمثل توقعات المجتمع لمبادرات الشركة في مجال  )Strier1979(في دراسات الحقة حیث عرفها
ن، وبشكل ال یضر بقیام الشركة بوظائفها مسؤولیتها تجاهه بما یتجاوز الحد األدنى الذي تفرضه القوانی

                                   
1 Yvesenr Egli et Annick souyet, la Responsabilité sociétale de l’entreprise(RSE), Arnaud franel Edition, 
paris,2009, p17.   

دراسة  -منظمات األعمال وشفافیة نظام المعلوماتالمسؤولیة االجتماعیة لطاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري،  2
  .216تطبیقیة لعینة من المصارف التجاریة األردنیة، ص 

  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006259.pdfنسخة إلكترونیة متوفرة في: 
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. كما عرفها مجلس األعمال العالمي بأنها 1األساسیة من أجل الحصول على عائد مناسب الستثماراتها"
"االلتزام المستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخالقیا والمساهمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة والعمل 

  .2العاملة والعائلة والمجتمع ككل"على تحسین الظروف المعیشیة للقوى 
كما نالحظ فإن هناك تعاریف متعددة إال أنه ال یوجد مفهوم موحد متفق علیه كلیا، ولكن من   

خالل التعاریف المتعددة المقدمة للمسؤولیة االجتماعیة للشركات یمكن القول بأنها عبارة عن تبني 
تمارس أعمالها فیه بشكل طوعي من خالل االهتمام أوال الشركات لمفهوم االهتمام بمصالح المجتمع الذي 

بعمالها وتوفیر ظروف عمل مالئمة لهم، ثم القیام بمبادرات لتطویر المجتمع كالمساهمة في محاربة الفقر 
وتحسین الخدمات الصحیة والمواصالت وتمویل الجمعیات المختلفة والفرق الریاضیة باإلضافة لاللتزام 

ایة البیئة المجتمعیة من اآلثار المضرة لنشاطاتها، وتتمیز المسؤولیة االجتماعیة بأنها بمحاربة التلوث وحم
  طوعیة بحیث تذهب أبعد من مجرد االلتزام بالقوانین المختلفة.

  أهمیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات. -2-2-2
ء بالنسبة للشركة في حد تكمن أهمیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات في فوائدها المختلفة سوا         

  ذاتها أو بالنسبة للمجتمع وكذلك بالنسبة للدولة:
  أهمیة المسؤولیة االجتماعیة بالنسبة للشركة:  - أ

  3یؤدي تطبیق المسؤولیة االجتماعیة للشركات إلى تحقیق الفوائد التالیة للشركة:
 تحسین صورة الشركة أمام المجتمع واألطراف ذات المصلحة؛ -
 النفسي للعاملین وزیادة شعورهم باالنتماء للشركة؛ تحقیق الرضا -
بین الشركة و تحسین ظروف ومناخ العمل داخل الشركة وتعزیز روح التعاون بین العمال،  -

 واألطراف المتعاملة معها؛
تعد المسؤولیة االجتماعیة استثمار یعود على الشركة بعوائد معتبرة في األجل الطویل، نتیجة  -

ولة والمجتمع وتحسن صورتها لدى وسائل اإلعالم، ما یؤدى الرتفاع قیمة حصولها على دعم الد
 أسهمها.

  
  
  

                                   
  . 216المرجع السابق، ص 1

2Ivana Rodic, Responsabilité sociale des entreprises - le développement d’un cadre européen,  
INSTITUT EUROPEEN DE L’UNIVERSITE DE GENEVE, Genève, avril 2007, p: 13.   

 القاهرة، الطبعة األولى، دار أحمد سید مصطفى، تحدیات العولمة واإلدارة االستراتیجیة: مهارات التفكیر االستراتیجيأحمد سید مصطفى،   3
  .226، ص  2008
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  أهمیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات بالنسبة للمجتمع: -ب
  :1یؤدي التزام الشركات بمسؤولیاتها تجاه المجتمع إلى استفادته من عدة جوانب منها

 تحقیق االستقرار االجتماعي؛ -
 بعض الخدمات للمجتمع؛ تقدیم -
 تحقیق العدالة وتكافؤ الفرص وتوزیع الثروة بین أفراد المجتمع؛ -
 تحقیق تنمیة اجتماعیة وثقافیة وزیادة شعور األفراد بالعدالة االجتماعیة. -

  أهمیة المسؤولیة االجتماعیة للشركات بالنسبة للدولة. - ج
  :2الدولة من عدة مزایاتؤدي المسؤولیة االجتماعیة للشركات إلى استفادة 

تخفیض بعض األعباء االجتماعیة التي تتحملها میزانیة الدولة، كاألعباء الصحیة والثقافیة  -
 والترفیهیة.

 المساهمة في التطور التكنلوجي وتقلیل البطالة وترقیة المحیط االقتصادي. -
  أنماط المسؤولیة االجتماعیة للشركات. -2-2-3

  3تبنیها للمسؤولیة االجتماعیة إلى ثالثة أنماط:تنقسم الشركات من حیث نمط   
  ):Economic Responsibilityشركات تتبنى نمط المسؤولیة االقتصادیة( - أ

تركز الشركات في هذا النمط على تعظیم الربح بغض النظر عن أیة مساهمة اجتماعیة على 
االتجاه االقتصادي األمریكي الحائز على اعتبار أنها نتائج ثانویة لعملیة تعظیم الربح، ومن أنصار هذا 

)، ویركز هذا االتجاه على أن المدیرین هم وكالء للمساهمین ومهمتهم Milton Friedmanجائزة نوبل(
هي تعظیم أرباحهم وال ینبغي لهم صرف أموال الشركة الموكلین علیها ألغراض اجتماعیة ألن ذلك یقلل 

 من األرباح.
  ):socialجتماعي(شركات تتبنى النمط اال -ب

عكس النمط السابق یركز هذا النمط على وضع الشركات لمصالح المجتمع نصب أعینها   
مصالحه عند اتخاد قراراتها، وهو النمط الذي تطالب به جماعات الضغط، إال أن الكثیر من  ةومراعا

المزید من االلتزامات صعوبات في تطبیقه؛ نظرا لصعوبة الموازنة بین تحقیق أرباح وتبني  واجهالشركات ت
  تجاه المجتمع.

                                   
، دار وائل للنشر ،، الطبعة األولىالمسؤولیة االجتماعیة وأخالقیات األعمالي، صالح مهدي محسن العامري، بطاهر محسن منصور الغال 1

  .52، ص:2005
(دراسة حالة سسة االقتصادیة في تحقیق التنمیة المستدامةالمسؤولیة البیئیة واالجتماعیة مدخل لمساهمة المؤ خامرة، الطاهر  2

  .   83، ص2007،ورقلة –جامعة قاصدي مرباح  -كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیةسوناطراك)،مذكرة ماجیستیر، 
، ومات، مرجع سابقطاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولیة االجتماعیة لمنظمات األعمال وشفافیة نظم المعل 3

  .216ص
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  ):socio-economicشركات تتبنى النمط االقتصادي االجتماعي( - ج
نما علیها مراعاة    ٕ   وهو نمط متوازن یركز على أن إدارة الشركات ال تمثل مصالح المالكین فقط، وا

لى خصخصة أطراف أخرى كالحكومة والمجتمع. خصوصا في ظل االقتصاد الرأسمالي الذي یعتمد ع
 غالبیة الشركات وبالتالي علیها القیام بجزء من األدوار التي كانت تقوم بها المؤسسات العمومیة سابقا.

تصنیف أخر ألنماط المسؤولیة االجتماعیة للشركات، حیث رتبها بشكل هرمي  carrolولدى  
  ه الشكل الموالي:متسلسل بحیث تتدرج الشركات في تطبیق المسؤولیة من أسفل إلى أعلى كما یوضح

  للمسؤولیة االجتماعیة. carrol): هرم 6-2الشكل رقم(

  
ي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولیة االجتماعیة وأخالقیات بطاهر محسن منصور الغال: المصدر

  - بتصرف- .83ص:  األعمال، مرجع سابق،
  ممارسات والتزامات الشركات في إطار المسؤولیة االجتماعیة للشركات: -2-2-4

تتضمن المسؤولیة االجتماعیة لشركات العدید من االلتزامات على الشركات الوفاء بها، ومن بین   
أهم هذه االلتزامات تلك التي حددها المیثاق العالمي للمسؤولیة االجتماعیة للشركات الذي أصدرته األمم 

  1م والذي ینص على التزام الشركات في أربعة مجاالت رئیسیة هي:2000ة في عام المتحد
  

                                   
1 Yvesenr Egli et Annick souyet, op.cit. pp 35-36.  

:المسؤولیة الخیرة
الشركة تتصرف كمواطن صالح یساھم في تعزیز 

موارد المجتمع وتحسین نوعیة حیاتھ

:المسؤولیة األخالقیة
مراعاة األخالق في قرارات الشركة وتتجنب 

اإلضرار بالفئات المختلفة

:المسؤولیة القانونیة
الشركة تطبق القوانین وقواعد العمل بشكل سلیم

:المسؤولیة االقتصادیة
الشركة تعمل على تحقیق الربح ما قد یساعد على 

تحقیق األھداف األخرى بطریقة غیر مباشرة
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  حقوق االنسان:
دراجها في اهتماماتها. - ٕ  الشركات مدعوة الحترام القوانین الدولیة المتعلقة بحقوق االنسان وا
 السهر على أن الشركة ومجموعتها ال تقوم بانتهاك حقوق اإلنسان. -

  قانون العمل:
 على الشركات احترام حریة إنشاء النقابات والمحافظة على حق التفاوض الجماعي. -
 إزالة صیغ العمل القسري والتعسفي. -
 إیقاف تشغیل األطفال واألعمال المؤدیة إلیه. -
 القضاء  على العنصریة والتمییز  بین العمال والمحاباة في التوظیف. -
  البیئة:
 ة بالبیئة المجتمع.تطبیق مبدأ الوقایة في األنشطة المضر  -
 القیام بمبادرات لحمایة البیئة وتنمیة المجتمع. -
 المساعدة في وضع حیز لتنفیذ وانتشار التكنولوجیات الصدیقة البیئة. -

  محاربة الرشوة:
 الشركات مطالبة بتجنب الفساد والعمل بالرشوة بكل صورها ومحاربتهما. -

كما تتضمن المسؤولیة االجتماعیة للشركات العدید من العناصر أو األنشطة التي تقوم بها الشركات 
في مجاالت مختلفة تنقسم إلى أنشطة تجاه العمال العاملین بها وأنشطة تجاه المجتمع؛ بالنسبة لاللتزامات 

ونظام أجور مناسب، وتوفیر العمال تتمثل في توفیر برامج التأهیل والتدریب وتوفیر نظام ترقیة عادل 
بعض خدمات النقل والترفیه وتوفیر متطلبات الرضا الوظیفي عموما. أما بالنسبة للمجتمع فتقوم الشركات 
بنشاطات متعددة منها تدعیم المؤسسات االجتماعیة والثقافیة والعلمیة والجمعیات الخیریة ودعم برامج 

ذوي االحتیاجات الخاصة ودعم برامج السكن والتهیئة  الحد من األوبئة وتطهیر المحیط، وكذلك توظیف
  .1العمرانیة...إلخ

رقم  وعموما یمكن تلخیص التزامات وانشطة الشركات في ما یخص مسؤولیتها االجتماعیة في الجدول
  التالي: ) 2-3(

  

  

  
                                   

، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الطبعة األولى، المحاسبة عن التأثیرات البیئیة والمسؤولیة االجتماعیة للمشروعمحمد عباس بدوي،  1
  . 87، ص2000
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  ):عناصر المسؤولیة االجتماعیة للشركات3-2الجدول رقم(

  التزامات الشركة ومسؤولیتھا تجاھھ  األطراف المعنیة أو المتأثرة
  ن.ممك ربح بركأ تحقیق -  المالك

 .كلالشركة كو السھم قیمة تعظیم -
 .بیئتھا في للشركة محترمة صورة رسم -
 .الشركة أصول حمایة -
  .المبیعات حجم زیادة -

 مجزیة وأجور رواتب -  عمال الشركة
 .وترقیة تقدم فرص -
 .مستمر وتطویر تدریب -
 .مناسبة عمل ظروفو وظیفیة عدالة -
 .صحیة رعایة -
 .مدفوعة إجازات -
  .ونقلھم للعاملین إسكان -

 .مناسبة أسعار -  الزبائن
   بقایاه. من أو منھ التخلص ثم المنتج استخدام بشأن ارشادات -
 .الصادق اإلعالن -
  .االستعمال عند أمینة منتجات -

 .ونزیھة عادلة منافسة -  المنافسین
  .نزیھة غیر بوسائل األخر من العمال سحب عدم -

 التحتیة البنى دعم في المساھمة -  المجتمع
 .المعوقین توظیف -
 .جدیدة عمل فرص خلق -
 .االجتماعیة األنشطة دعم -
 .والكوارث الطوارئ حالة في المساھمة -
 .الصحیحة بالمعلومات وتزویده التعامل في الصدق -
  .السائدة والتقالید العادات احترام -

 .والتربة والھواء الماء تلوث من الحد -  البیئة
 .منھا المتجددة غیر وخصوصا للموارد والعادل األمثل االستخدام -
 .وصیانتھا الموارد تطویر -
   .الخضراء المساحات وزیادة التشجیر -

 .بالتوظیف الفرص تكافؤ احترام -  الحكومة
 .منھا التھرب وعدم األخرى والرسوم الضریبیة االلتزامات تسدید -
 .والتطویر البحث على الصرف في المساھمة -
  .البطالة على القضاء مثل االجتماعیة المشكالت حل في المساھمة -

 .المستھلك حمایة جمعیات مع الجید التعامل -  جماعات الضغط
 .البیئة حمایة جماعات أنشطة احترام -
 .معھا الجید والتعامل الیةمالع النقابات دور احترام -
  .الصحافة مع الصادق التعامل -

، المسؤولیة االجتماعیة لمنظمات ي، صالح مهدي محسن العامريبطاهر محسن منصور الغالالمصدر: 
  بتصرف. 219-217األعمال وشفافیة نظم المعلومات، مرجع سابق، ص ص: 
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  دور الشركات الصناعیة في التنمیة االقتصادیة. -2-3
على عكس الجانب البیئي واالجتماعي ال تحتاج مساهمة الشركات الصناعیة في الجانب االقتصادي     

ذاته، للتنمیة المستدامة إلى تحمل تكالیف أو تبني استراتیجیات معینة من أجل تحقیق هذا البعد في حد 
یعد مساهمة في تحقیق الصناعیة بوظیفتها في اإلنتاج والتسویق وتحقیق األرباح  فمجرد قیام الشركة

التنمیة االقتصادیة للبالد، حیث أن نشاط الشركات وقیامها بعملیة توظیف عوامل االنتاج والتعامل مع 
الموردین والموزعین والمؤسسات المالیة  یساهم في إعطاء حركیة للنشاط االقتصادي، ویؤدي إلى خلق 

نافسیة یساهم في رفع تنافسیة البلد ویسمح القیمة وتوزیع الثروة، كما أن كون الشركات الصناعیة ت
  بتصدیر الفائض إلى األسواق األجنبیة والحصول على العملة الصعبة وتحسین وضعیة المیزان التجاري.

إذن تتمحور مساهمة الشركات الصناعیة في البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة حول كونها   
ي عن طریق قیامها بعملیة االنتاج وتلبیة احتیاجات مصدرا لخلق القیمة وتحقیق االزدهار االقتصاد

المجتمع  وتوظیف األفراد من جهة، والنمو وتحقیق األرباح من جهة أخرى؛ لكن علیها اتباع استراتیجیات 
  .1تحقق التوازن بین األهداف االقتصادیة واآلثار االجتماعیة والبیئیة المترتبة عنها

  ناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل:ویبرز الدور االقتصادي للشركات الص
  الكفاءة والفعالیة االقتصادیة وتحقیق األرباح: -2-3-1

یقصد بها الكفاءة في استغالل الموارد بإنتاج مخرجات أكثر من مدخالت أقل، وكذلك تحقیق   
ا ضروریا وجوهریا أهداف المؤسسة في البقاء والنمو وتطویر القدرات االنتاجیة. ویعد تحقیق األرباح أمر 

للشركات ولدورها في االقتصاد الوطني، ألنها المحرك الرئیسي للنشاط االقتصادي، حیث تمكن الشركات 
من تحقیق النمو والتوسع في األنشطة عن طریق إعادة استثمار هذه األرباح، وكذلك تضمن األرباح 

ت للخسائر والكوارث المحتملة الوقوع، استمرار الشركات في أداء دورها االقتصادي عن طریق توفیر مؤونا
  وبالتالي تجنب فشل الشركات وتحولها إلى عبئ على االقتصاد الوطني.

  خلق القیمة: -2-3-2
تعد الشركات الصناعیة من أهم إن لم نقل أهم العناصر التي تقوم بخلق القیمة المضافة في   

ت االنتاج المختلفة إلى سلع متنوعة تلبي بها االقتصاد الوطني، فهي تقوم بتحویل المواد األولیة ومدخال
احتیاجات المجتمع في كافة المجاالت، وتقوم بتصدیر الفائض لألسواق الخارجیة ما یؤدي لتحسین 

  أخرى. إنتاجیةوضعیة المیزان التجاري، وفي المقابل تحقق أرباح یعاد استثمار جزء منها في مشاریع 
  
  

                                   
1 Jan Harmsen and Joseph.B.Powell, Sustainable development in the process industries (cases and 
impact), Wiley and Aiche, United States, 2010, p xiv.  
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  تطویر االنتاجیة: -2-3-3
خالل تحسین أداء العمال وعقلنة اإلنتاج، ویكون ذلك من خالل االستخدام الرشید  وذلك من  

لعوامل االنتاج والتخطیط الدقیق للعملیة االنتاجیة، حیث یؤدي تحفیز العمال بطرق مختلفة إما بزیادة 
یق األجور والترقیة أو تحسین ظروف العمل وكذلك إشراك العاملین في صنع القرارات، یؤدي إلى تحق

رضى العاملین وزیادة إنتاجیتهم وجودة عملهم. وهكذا تتمكن الشركة من  االقتصاد في الموارد عن طریق 
تحقیق زیادة االنتاج بنفس القدر من الموارد، أو الحفاظ على نفس مستوى النتاج باستهالك موارد أقل؛ ما 

  یعود بالفائدة على كل من الشركة واالقتصاد الوطني في نفس الوقت.
  تحقیق المیزة التنافسیة: -2-3-4

تعرف المیزة التنافسیة لشركة ما بأنها عنصر تفوق للشركة یتم تحقیقه من خالل اتباع استراتیجیة   
. ویسمح تحقیق المیزة التنافسیة من طرف الشركات بتطویر تنافسیة البالد وتحسین المناخ 1تنافسیة معینة

ة مرتفعة وأسعار مناسبة للمستهلكین، ویسمح التنافس بین االقتصادي، كما یسمح بتقدیم سلع ذات جود
الشركات بتحقیق االستجابة السریعة لرغبات لزبائن من طرف الشركات، ومنه فتحقیق التنافسیة والمیزة 

  التنافسیة من طرف الشركات یعود بالنفع على كل من الشركات واالقتصاد الوطني.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  .40، ص1996مصر،  -، الدار الجامعیة، اإلسكندریةالمیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل،  1
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  .المستدامة التنمیة في الشركات حوكمة دور: الثالث المبحث

عموما والشركات  التنمیة المستدامة ثم دور المؤسسة االقتصادیة بعد أن تطرقنا إلى مفهوم وفلسفة
نتطرق في هذا المبحث إلى دور حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة  ،في تحقیقهاالصناعیة بصفة خاصة 

المستدامة، إذ أن لها دور في كل من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة للتنمیة المستدامة، وقد 
  تكون هذه األدوار متداخلة في بعض األحیان إال أننا سنحاول إبراز دورها في كل جانب على حدة.

  كمة الشركات في تحقیق التنمیة االقتصادیة.دور حو  -3-1
تساهم حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة والفعالیة االقتصادیة سواء على مستوى الشركات حیث      

تعمل على تحسین الفعالیة والكفاءة اإلداریة للشركات وتجنبها حاالت الفشل واإلفالس والتالعبات 
یم قیمة الشركة وتدعیم وضعها التنافسي في األسواق ما یمكنها من الالأخالقیة المختلفة، وتعمل على تعظ

جذب رؤوس أموال محلیة ودولیة من أجل التوسع والنمو وخلق فرص عمل جدیدة، وهو ما یؤدي إلى 
تحقیق الكفاءة والتنمیة االقتصادیة المطلوبة. أما على المستوى االقتصادي الكلي فتساهم حوكمة الشركات 

ألموال المحلیة واألجنبیة عن طریق زیادة الثقة في الشركات واألسواق المحلیة وتزید من في جلب رؤوس ا
تنافسیتها، وكذلك تساهم حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري الذي یعد من أهم 

  معوقات التنمیة االقتصادیة.
  مستوى الشركة: دور حوكمة الشركات في تحقیق الفعالیة االقتصادیة على -3-1-1

 أنشأت الشركات فهذه والرفاهیة، الثروات لتحقیق العالمیة الوسائل أهم من واحدة هي الحدیثة الشركات    
 تتحلى أن البد الهدف هذا تحقق أجل ومن. االقتصادیة التنمیة تحقیق أجل من المجتمع لصالح أساسا

قا تنافسیة أسواق إطار في وتعمل بالمسؤولیة، الداخلیة قیاداتها ً  الشركات فحوكمة سلیمة عامة لرقابة طب
 المعامالت، نزاهة وتضمن الشركات، في والشفافیة والمسئولیة والمساءلة والعدل الدیمقراطیة قیم ترسى
 وتمنع العامة والمصالح الخاصة الحقوق بین الحدود تضع إذ الفساد؛ ضد القانون سیادة تعزز وبهذا
  .1الشركات وضمان فعالیتها وتحقیقها ألهدافهاالسلطة في  استخدام إساءة

وتعد حوكمة الشركات ذات أهمیة كبیرة بالنسبة لتحسین أداء جمیع أنواع الشركات العاملة في 
مختلف القطاعات فهي تعمل على تفعیل أداء إدارة الشركات في تنفیذ االستراتیجیات المختلفة بكل نزاهة 

والصالحیات بین المساهمین ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وأصحاب وشفافیة، كما تقوم بتحدید األدوار 
المصالح المختلفین، وتؤدي إلى زیادة الثقة في عملیات الشركة المختلفة ومعلوماتها المقدمة للمحیط 

                                   
. نسخة 3، ص2008شادیة لتحقیق اإلصالح، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، أغسطس نصائح إر  -حوكمة الشركات في األسواق الناشئة 1

  .  arabia.org-www.cipeإلكترونیة من الموقع:  
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الخارجي. وفي االجمال تؤدي حوكمة الشركات إلى توفیر بیئة عمل سلیمة تعین الشركة على تحقیق أداء 
  .1مساهمة أكبر في التنمیة االقتصادیةأفضل و 

  2 ویمكن إبراز دور الحوكمة في تحسین الكفاءة االقتصادیة للشركات فیما یلي:
 تسهیل الوصول إلى مصادر التمویل: - أ

تقوم حوكمة الشركات على اتباع نمط إداري یتسم بالشفافیة واإلفصاح وهذا ما یؤدي إلى زیادة   
لمنشورة من طرفها وضمان مصداقیتها، وهذا ما یؤدي إلى زیادة ثقة المستثمرین الثقة في القوائم المالیة ا

لالستثمار في الشركة وشراء أسهمها، وكذلك زیادة ثقة البنوك عند منحها للقروض للشركة ألن حوكمة 
  الشركات أیضا تقلل من المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها الشركة.

  زیادة قیمة الشركة: -ب
عیة حوكمة الشركات فقط على القدرة على الوصول إلى مصادر التمویل بل إن لها أثرا ال تؤثر نو   

معتبرا على قیمة الشركة حیث تؤدي زیادة الثقة في المعلومات المنشورة من طرف الشركة وتوسیع 
الطلب  استثماراتها إلى إقبال المستثمرین في السوق المالي على شراء أسهمها وترتفع قیمتها السوقیة نتیجة

  علیها. 
  تحسین أداء الشركة وربحیتها: - ج

 عامة أو خاصة ملكیة ذات كانت سواء المختلفة الشركات داخل الشركات حوكمة تطبیق یؤدي  
 تعزیز فمتطلبات صائبة، قرارات واتخاذ الفعالیة ضمان أجل من المدیرین یحتاجها التي األدوات توفیر إلى

 للمدیرین یوفر ما وهذا أقوى، داخلیة سیطرة وأنظمة مطورة محاسبیة إجراءات توفر توجب اإلفصاح
 المالیة التقاریر وانتظام الشفافیة زیادة مع وكذلك. العوائد وحساب النفقات على للسیطرة المناسبة األدوات
 السهولة من جعل یمكن ما ونتائجها، یتخذونها التي القرارات عن للمساءلة قابلیة أكثر المدراء یصبح
معالجتها وبالتالي یتحسن أداء  أجل من الشركة موارد تبدد التي واألنشطة األداء ضعف مواطن تحدید

  الشركة وربحیتها.
  دور حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة االقتصادیة على المستوى الكلي: -3-1-2

من أجل القضاء على الفقر وتحقیق التنمیة البد من القضاء على أسبابه ومن بین أهم هذه   
األسباب نجد الشركات الضعیفة والفاسدة التي تبدد الموارد وتحد من دور قطاع األعمال في تحقیق 

ؤسسات التنمیة، لذلك تعد حوكمة الشركات من أهم الوسائل لتحقیق التنمیة االقتصادیة؛ فهي تسمح للم

                                   
، تاریخ  www.cma.org.saقع:  من المو   pdf، كتاب بصیغة5-3المملكة العربیة السعودیة، ص ص: -، هیئة السوق المالیةحوكمة الشركات 1

  .25/11/2012الزیارة، 
2 Corporate Ownership and Control, Corporate Governance and Economic Development in Siri Lanka, World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, pp: 15-20, http://www.worldscibooks.com/business/7130.html. 20/10/2012. 
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االقتصادیة بالقیام بأدوارها الریادیة  في التنمیة خصوصا في ظل االقتصاد الرأسمالي الذي یعتمد بشكل 
  أساسي علیها.

رئیس دولة  50بحضور أكثر من  2002وفي اجتماع مونتیري الذي انعقد بالمكسیك في مارس   
لكبیرة التجاریة والمالیة والنقدیة، وزیر، وبحضور ممثلي المجتمع المدني وكل المنظمات الدولیة ا 200و

وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، هذا االجتماع الذي انعقد بهدف بحث سبل القضاء الفقر وتمویل 
التنمیة، ركز على دور القطاع الخاص كمحرك للتنمیة االقتصادیة المستدامة ومن أجل تحقیق ذلك ركز 

  1ألساسیة التي خرج بها في هذا المجال:على حوكمة الشركات كوسیلة ضروریة، ومن النقاط ا

  ،لحوكمة الشركات تطبیقات أوسع بكثیر من مجرد تحسین االجراءات الداخلیة في الشركات
فحوكمة الشركات تشمل طائفة واسعة من األدوات التي تتعامل أیضا مع البیئة التي تعمل فیها 

 الشركات أي المشاكل المتعلقة بالتطویر المؤسسي للبالد.
 دارة التنافسیة وتحسین االستثمارات جذب إلى إلضافةبا ٕ  أساسیة الشركات حوكمة تعتبر المخاطر، وا

 على القضاء في تساعد للشفافیة فبتطبیقها. والدولة األعمال مجتمع بین العالقة تغییر في
 والحكومة. الخاص القطاع بین الحر التبادل تشجع ذلك من وبدال والجهویة، والمحاباة المحسوبیة

 الخاص القطاع قیادة طریق عن االقتصادي، للنمو متین أساس بناء على الشركات حوكمة تساعد 
 االستثمارات جلب على الدول ومساعدة الوظائف، وخلق الفقر من والحد االقتصادي للنمو

 .االقتصادي اإلصالح وتسهیل الفساد فرص وتقلیص األجنبیة،
 أسباب تجنب هو أولهما االقتصادي، اإلصالح في الشركات حوكمة لمساهمة مجالین هناك 

 أجل من البالد تنافسیة وتحسین االستثمارات عن الحث هو وثانیهما واالنهیار، والفشل األزمات
 والدولیة. اإلقلیمیة الخارجیة األسواق إلى النفاذ

 المتعددة الشركات ولیس الشركات من واسعة طائفة على التطبیق على قابلة الشركات حوكمة 
 الحوكمة آلیات من فالكثیر المالیة، األسواق في للتداول أسهمها المطروحة الشركات أو الجنسیات

 العائلیة والشركات والمتوسطة الصغیرة المشروعات فیها بما الشركات أنواع مختلف تفید أن یمكن
 بنیة في والعدالة والمسؤولیة والمساءلة الشفافیة إدخال أجل من األسهم، أسواق في المدرجة غیر
 الشركة. في القرار اتخاذ

 ینبغي الشركات، لحوكمة االجباري النظام مقابل التطوعي النظام حول الجدل استمرار من بالرغم 
 المتبع؛ النظام عن النظر بغض الشركات، حوكمة آلیات تطویر عملیة في األعمال مجتمع إدماج

  فعال. بشكل وتطبیقها اآللیات هذه لتبني یهیئ مما والمساهمة بالملكیة شعورا یخلق ذلك ألن
                                   

 الدولیة المشروعات مركز ،تنمویة كأداة الشركات حوكمة - مستدامة اقتصادات إلى مستدامة شركات من ولسون، وأندرو شكولنیكوف ألكسندر 1

  .8-6 ص ص ،2010الخاصة،
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وعموما بینت األدبیات المختلفة دور حوكمة الشركات في التنمیة االقتصادیة والعالقة بینهما في عدة   
  1مجاالت هي:

  زیادة فرص الحصول على التمویل الخارجي من طرف الشركات وجلب رؤوس األموال األجنبیة
المستثمرین یضعون في اعتبارهم عند القیام باتخاذ قرارات االستثمار خاصة في ظل النظام ألن 

االقتصادي العالمي الذي یتسم بالعولمة وشدة المنافسة بین الشركات والمؤسسات المختلفة بهدف 
الدخول إلى أسواق المال المحلیة أو العالمیة لالستثمار مدى التزام الشركات بتطبیق مبادئ 

حوكمة التي تعد أحد المعاییر األساسیة المؤثرة على قراراتهم، و بالتالي یساهم  تطبیق حوكمة ال
الشركات في جلب رؤوس األموال الخارجیة ما یؤدي تحقیق استثمارات أكثر ومعدل نمو أعلى، 

نشاء المزید من فرص العمل؛ ٕ  وا
 الشركات، حیث أن الشركات  قیمة زیادة من بذلك یرتبط وما المال رأس على الحصول تكلفة تقلیل

 التقاریر بأعداد یتصل ما والسیما الفساد مظاهر أي لمواجهة الشركات حوكمة مبادئ التي تطبق
 المحاسبي واإلفصاح القیاس مجال في عالیة جودة ذات معاییر وأتباع والشفافیة واإلفصاح المالیة
 تمویل على الحصول لزیادة یؤدي لدولیة،ا المعاییر مع المحاسبیة المعالجة انسجام مستوي وتعزیز

 وزیادة العام االقتصادي النمو على أثر ذلك أرباحها، وینعكس وزیادة نموها یحقق تكلفة، ما أقل
 التوظیف؛

 للموارد؛ أفضل وتخصیص الثروة لخلق یؤدي ما للشركات التشغیلي األداء تحسین 
 یؤدي والتي الالأخالقیة والممارسات الفساد عن الناتجة المالیة واالنهیارات األزمات مخاطر تقلیص 

 واالنهیارات لألزمات الباهظة والتكالیف الخسائر تجنب وبالتالي منها، للحد الشركات حوكمة تطبیق
 المالیة.

  دور حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري. -3-1-3

نتطرق لدور حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري لكونه عائقا رئیسیا یقف   
أمام جهود التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، والفساد ینتشر ویعشش في البیئة التي تتمیز بالغموض وانعدام 

تمیز بتضارب المهام الشفافیة واإلفصاح تحت مبررات السریة والخصوصیة، وهو ینمو ویتطور في بیئة ت
والصالحیات وعدم وضوح المسؤولیات وغیاب المساءلة والمحاسبة. وهذه كلها مظاهر تحاربها حوكمة 
الشركات وتقوم على عكسها، وبالتالي فالفساد وحوكمة الشركات ضدان متناقضان؛ ومنه فحوكمة 

                                   
1 Stijn Claessens, Corporate Governance and Development, Global Corporate Governance Forum, Focus 1, 
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, 2003, pp  14-22. 
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لي واإلداري واالنطالق في عملیات الشركات من أهم الوسائل التي یتم االعتماد علیها إلزالة الفساد الما
  التنمیة.

  تعریف الفساد المالي واإلداري: - أ
تعددت وتنوعت التعاریف المقدمة للفساد من دون التوصل إلى مفهوم متفق علیه، ومن بین   

التعاریف التي تحاول إعطاء إطار شامل له مالئم للدول العربیة واإلسالمیة نجد تعریف الدكتور صالح 
 جانب من أخالقي أو مادي قانوني غیر تصرف مي محمود الذي عرف الفساد بأنه" كلالدین فه
 العامة، المصلحة حساب على شخصیة مصالح تحقیق إلى یهدف بیروقراطیة، بیئة في یسود العاملین،

 التنمیة عملیات على بالسلب ینعكس الذي األمر االقتصادیة، الدولة موارد في هدر إلى یؤدي مما
  .1السیاسي" االستقرار عدم إلى ویؤدي واالجتماعیة االقتصادیة

  مظاهر الفساد: -ب
  2:بینها تعیق عملیة التنمیة ومن  متعددة مظاهر للفساد
 للعمل، المحددة المواعید احترام كعدم واللوائح القوانین مخالفة في یتجلى والذي الوظیفي التسیب -

المهام الرسمیة، وما ینتج عن ذلك من ضعف في  عن خارجة بأعمال للقیام العمل وقت واستغالل
 الكفاءة االنتاجیة؛

العام  المال واستخدام والسرقة والتزویر كاالختالس العامة بالملكیة واالستهانة الموارد هدر -
 شخصیة؛ ألغراض

 توزي في العدالة وعدم والدینیة االجتماعیة القیم واضمحالل  والسیاسي االجتماعي البناء انهیار -
  الموارد. تخصیص وسوء القومي الدخل

  كیف تساهم حوكمة الشركات في معالجة الفساد من أجل تحقیق التنمیة؟ - ج
إن حوكمة الشركات هي التریاق من أجل معالجة الفساد المالي واإلداري والحد من انتشاره ویمكن   

  نقاط التالیة:إبراز كیفیة معالجتها للفساد المالي واإلداري والقضاء على أسبابه في ال
  تزیل حوكمة الشركات البیئة الخصبة التي یتكاثر فیها الفساد، عن طریق ترسیخ الشفافیة

واإلفصاح والمسؤولیة والمساءلة، ففي المناخ الذي یتمتع بالشفافیة یصبح من الصعب إخفاء 
ممارسات الفساد، وتصبح عملیة إخفاء الرشاوى أصعب عند االحتفاظ بسجالت دقیقة عن 

 لیات الشركات والرقابة علیها.عم

                                   
، المكتبة اإللكترونیة للكتب العربیة المجانیة،     الفساد اإلداري كمعوق لعملیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةصالح الدین فهمي محمود،  1

www.kotobarabia.com36، ص  .  
  .37،38المرجع نفسه، ص  2
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  تضع حوكمة الشركات الحدود بین المصالح والحقوق الخاصة والمصالح العامة، ما یؤدي لتعزیز
 سیادة القانون وضمان نزاهة العملیات المالیة.

  تقوم حوكمة الشركات أساسا على تحدید العالقة بین المستثمرین ومجالس اإلدارة والمدیرین
ل على ترشید اتخاذ القرارات في الشركات من أجل تعظیم مصالح حملة األسهم التنفیذیین، وتعم

مع احترام مصالح األطراف األخرى، ما یؤدي إلى زیادة ثقة المستثمرین من أجل استثمار أموالهم 
 1في الشركات.

  تؤدي آلیات حوكمة الشركات الداخلیة والخارجیة إلى معالجة المشكالت المتسببة في انتشار
 .2الفساد المالي واإلداري في أوساط الشركات وتقلیل فرص حدوث الغش والتالعبات الالأخالقیة

  حوكمة الشركات والمسؤولیة االجتماعیة. -3-2
كانت حوكمة الشركات في مراحلها األولى تركز على العالقة بین مالك الشركة أو حملة األسهم   

مشكلة الوكالة التي طرحتها نظریة الوكالة. لكن بعد ظهور  واإلدارة التنفیذیة للشركات، وذلك من أجل حل
نظریة األطراف ذات المصلحة تغیر مفهوم حوكمة الشركات من الحوكمة القائمة على حملة األسهم إلى 
الحوكمة القائمة على األطراف ذات المصلحة، أین أنه أصبح على اإلدارة التنفیذیة للشركات مراعاة 

مجتمع والعمال والموردین والزبائن باإلضافة إلى حملة األسهم عند اتخاد القرارات مصالح أطراف أخرى كال
المتعلقة بالشركة وطریقة تسییرها ودراسة النتائج المترتبة عن نشاطاتها، وهو ما یعني أن مفهوم حوكمة 

لمتأثرة الشركات یحث الشركات على تبني مسؤولیة اجتماعیة تجاه المجتمع الذي تعمل فیه واألطراف ا
  بنشاطاتها.

 ودائنیها وعمالئها بها العاملین تجاه اللتزاماتها الشركات احترام الشركات حوكمة إذن تتطلب  
 كما أن اإلطار الخاص، أو العام للقطاع مملوكة كانت فیها، سواء تعمل التي والمجتمعات وموردیها
ا یكون الحوكمة لمفهوم األشمل  ولكنه للشركات، والمحاسبیة والمالیة القانونیة بالنواحي فقط لیس مرتبًط
ا یرتبط ا أیضً ا ارتباًط  وتتأثر تؤثر الشركات أن حیث والسیاسیة؛ واالجتماعیة االقتصادیة بالنواحي وثیقً

 المرتبطة األمور من وغیرها المعیشة ومستویات والدخول الوظائف على أداؤها یؤثر بحیث العامة، بالحیاة
 اإلطار في هذا التزامها عن مساءلة الشركات تكون ان یجب وبالتالي بالمجتمع، مؤسساتوال األفراد بحیاة

ا الشامل   المجتمع. وتقدم لرفاهیة تحقیقً
 أخد أجل من المصلحة ذات األطراف مع والتعاون الحوار تفعیل على الشركات حوكمة وتعمل  

 المصلحة ذات األطراف دعم دون فمن البعید األمد على الشركة أهداف وتحقیق االعتبار بعین مصالحهم

                                   
  .4،5حوكمة الشركات في األسواق الناشئة، مرجع سابق، ص  1
  .13بروش زین الدین ودهیمي جابر، مرجع سابق، ص 2
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علیها تحقیق  یصعب األطراف هذه مصالح فإن وبالمثل األمد، طویلة أهدافها تحقیق للشركة یمكن ال
 تجاه اجتماعیة لمسؤولیة الشركات وتبني لالستدامة مناسبة أرضیة یضع ما الشركة، دعم دون من أهدافها

صدار تقاریر دوریة حول مسؤولیتها االجتماعیة والزبائن كالمجتمع المختلفة األطراف ٕ ، وهو ما 1وغیرهم وا
  یوضحه الشكل التالي:

  ): دمج اهتمامات أصحاب المصالح والشركات7-2الشكل رقم(
  

Source: Petya Dankova, Corporate social reporting as a Substantial Element of sustainable 
Development, op.cit. p3. 

 المستدامة والتنمیة الشركات حوكمة بین الربط حاولت التي الدراسات من متنوعة تشكیلة وهناك
 الشركات حوكمة أن إلى منها معتبر عدد وتوصل والبیئیة، االجتماعیة المجاالت في المتنوعة بتطبیقاتها

االستدامة خصوصا في جانب ممارسات المسؤولیة االجتماعیة  تبني على المختلفة المنظمات تشجع
شركة  مدرجة في مؤشر  100، ومن بین الدراسات دراسة أجریت في هذا المجال دراسة على 2وسیاساتها

)FTSE100 التي نبینها في الجدول الموالي) ببورصة لندن وتوصلت إلى النتائج:  
  

                                   
1  Petya Dankova, Corporate social reporting as a Substantial Element of sustainable Development, Varna 
University of Economics, Bulgaria,p2. 
2 Guler Aras and David Crowther, Governance and sustainability- An investigation into the relationship 
between corporate governance and corporate sustainability, journal of Management Decision, Vol. 46 No. 
3,Emerald Group Publishing Limited, 2008, pp 441-443. 

 اهتمامات
قطاع 
 األعمال

اهتمامات 
أصحاب 
 المصالح

 أرضیة
للتنمیة 
 المستدامة

منتجات وخدمات جدیدة 
عملیات جدیدة 
أسواق جدیدة 
 للعملنماذج جدیدة 
 إلدارة األعمالطرق جدیدة 

and reporting 
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  ): العالقة بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة5-2الجدول رقم(
 %نسبة الشركات التي أقرتها ب  نوع العالقة المدركة
  30  االلتزام القانوني فقط

  24  لها تأثیر على العالقة بالمستثمرین فقط
  27  لها عالقة بسیاسة المسؤولیة االجتماعیة للشركة

  2  تؤثر على العالقة بالجمهور
  4  تؤثر في المجال األخالقي
  3  تؤثر في السیاسة البیئیة
  1  تؤثر في النمو المستدام

  5  إدارة المخاطر
  7  عالقة كاملة بالتنمیة المستدامة

Source : Guler Aras and David Crowther, Governance and sustainability- An investigation 
into the relationship between corporate governance and corporate sustainability, op-cite, p443. 

ومن بین أهم ، سلوكیات الشركات المختلفة علىآثار متعددة لها فحوكمة الشركات  كما نالحظ 
  أثارها األثر على سلوك الشركة تجاه المجتمع واألطراف التي تتعامل معها.

  دور حوكمة الشركات في حمایة البیئة والموارد. -3-3
  دور حوكمة الشركات في تحقیق البعد البیئي للتنمیة المستدامة: -3-3-1

إن المسؤولیة البیئیة للشركات یجب أن تتحقق، فكما یجب على الشركات تبني ممارسات لخدمة 
القیام بدور فعال في تمویل الدراسات المتعلقة بحمایة البیئة، المجتمع الذي تعمل فیه، فإنه ینبغي علیها 

ل الحیاة على األرض. فكما بمستقبوكذلك معالجة األثار المختلفة لنشاطاتها والتقلیل منها، ألن ذلك یتعلق 
منها حتى  تأخذنرید من المؤسسات أن تنمو وتتطور من جهة نرید منها أن تقوم بإعطاء البیئة بقدر ما 

  تبقى صالحة لنا ولألجیال القادمة.
فإن حوكمة الشركات تجعل من إدارة الشركات  ،وعلى غرار المسؤولیة االجتماعیة للشركات  

وخصوصا جمعیات حمایة البیئة بالحفاظ على البیئة وتبني  ،لحةلمطالب أصحاب المصتستجیب 
مبادئ الحوكمة مختلف الشركات خصوصا الصناعیة منها بإصدار  تشجعسیاسات وقائیة تجاهها. حیث 

تقاریر دوریة حول األداء البیئي للشركة واألنشطة التي قامت بها من أجل تجنب اإلضرار بالبیئة الطبیعیة 
. وهذا ما نالحظه في أغلبیة لوائح وقوانین حوكمة الشركات بالبلدان المختلفة والشفافیةتحقیقا لإلفصاح 

والنشاطات التي قامت بها من أجل  التي تلزم الشركات باإلفصاح عن سیاستها البیئیة وكیفیة تعاملها معها
  .حمایتها
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الجانب البیئي حیث تساهم ضغوط األطراف ذات المصلحة في إطار حوكمة الشركات في تحقیق 
  1للتنمیة المستدامة من خالل:

نشر ثقافة الحفاظ على البیئة في أوساط مسیري الشركات كاستجابة لضغوط األطراف ذات  -
 المصلحة في هذا المجال؛

 تبني نظم اإلدارة البیئیة ومعاییرها المختلفة؛ -

 تطبیق الشركات لمبدأ الوقایة في النشاطات التي تؤثر على البیئة. -

  تطبیق ونشر التكنولوجیات الصدیقة للبیئة.تشجیع  -

حاول دمج ت والتي تعتمد على نظریة األطراف ذات المصلحة لحوكمة الشركات ةالجدید فاألرضیة
في كل أنواع  ةصالح ي، وهوعامة الجمهورحملة أسهم وعمال وزبائن  اهتمامات أصحاب المصالح من

غیر مدرجة خاصة أو عامة ربحیة أو غیر المنظمات سواء  كانت شركات مدرجة في البورصة أو 
ومن دون شك تسمح لألطراف ذات المصلحة بممارسة ضغوطاتها من أجل حمایة البیئة والحفاظ  ربحیة، 

  في الشكل الموالي: اونوضحهعلى الموارد 
  ): األرضیة الجدیدة لحوكمة الشركات.8-2الشكل رقم(

Source: Martin Hilb, new corporate governance, op-cite. p:10.  

                                   
1 Corporate governance( the foundation for corporate citizenship and sustainable businesses), U.N. Global 
compact and the international finance corporation, 2009, p5-6. 

 توجهات أصحاب المصلحة

 حوكمة الشركات

 القطاع الشركات

 قیمة مضافة مستدامة 

 مدرجة في البورصة غیر مدرجة 

 شركات عائلیة

 شركات

 شركات كبیرة

ص و م
 م 

 حملة األسهم

 الزبائن

 العمال

 الجمهور

ستشفائيا  
 عمومي
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في  اتجاه إدارة الشركات  األطراف ذات المصلحة المتنوعة  البیئیة  مطالبالوعموما یمكن توضیح 
  باختصار في الجدول التالي:

  المطالب البیئیة لألطراف ذات المصلحة ):6-2الجدول رقم(
  إدراك المخاطر البیئیة، الحیطة، الشفافیة  حملة األسهم أو المالك

  احترام اللوائح والقوانین البیئیة  العمومیةالسلطات 
  إدراك المخاطر البیئیة وتأثیراتها المالیة  البنوك والمؤسسات المالیة

  إدراك المخاطر  التأمینات
  احترام البیئة الداخلیة والمحلیة  العمال والنقابات

  دراسة استهالك الموارد  الزبائن
  تكوین مواصفات تقنیة  نو المورد
  التحدید الواضح للشروط البیئیة على المنتجات والعملیات  نیالمناول
  تخفیض مخلفات التغلیف واحترام المظاهر البیئیة  نو الموزع
  احترام قواعد الحمایة  نو المنافس

  توفیر المعلومات والشفافیة وتقلیل األضرار البیئیة  الجماعات المحلیات واالقلیمیة
  تبني مبادرات لتقلیل األضرار البیئیة  المدنیة وجمعیات حمایة البیئة الجمعیات

11. op.cit. p Françoise Guyonnaud et Frédérique Willard,-Marie : source  
 نالحظ من الجدول أن المطالب البیئیة لألطراف ذات المصلحة متعددة ومتنوعة، وفي مواجهتها  

ال فإنها ستقع  وتقلیل األنشطة المضرة بانتهاج سیاسة لحمایة البیئة ةتصبح الشركات ملزم ٕ ي فبالبیئة، وا
حیث أنه في البدایة تكون الضغوط من األطراف التي تتعامل مع الشركة  .إشكالیة مدى شرعیة نشاطاتها

علیها بشكل غیر مباشر، ولكن سرعان ما تنتقل هذه الضغوطات لألطراف التي تتعامل مع الشركة وتؤثر 
كنتیجة مباشر، وهنا تصبح الشركات التي تهمل المطالب البیئیة عرضة لخسائر فعلیة محتملة بشكل 

لرفضها لتبني مطالب حمایة البیئة. وهو ما دفع بالكثیر من الشركات إلى تبني استراتیجیات تعتمد على 
  التوجه البیئي كعنصر لتحقیق میزة تنافسیة.

  على األداء البیئي للشركات الصناعیة:تأثیر حوكمة الشركات  -3-3-2
إن العالقة بین حوكمة الشركات واألداء البیئي للشركات تصبح أكثر وضوحا وقوة یوما بعد یوم،   

حیث أن المستثمرین األفراد والمؤسسیین أصبحوا یقیمون األداء البیئي للشركات الذي یعد من عناصر 
البیئیة واالجتماعیة وتقاریر أخالقیات األعمال وهو ما تعمل  بقائها في األمد الطویل؛ على أساس التقاریر
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حوكمة الشركات على تشجیعه. حیث تعمل على تعزیز الشفافیة واإلفصاح عن المعلومات البیئیة 
  1من المتغیرات بدقة.واالجتماعیة والمخاطر المتوقعة في هذا المجال وغیرها 

الشركات یحسن األداء البیئي للشركات الصناعیة، ومن وتبین الدراسات أن اتباع نظام لحوكمة   
" ألكبر الشركات التجاریة، واجریت  usa’sشركة مدرجة في مؤشر " 313بین أهمها دراسة أجریت على 

على البیئة  ، وتعمل هذه الشركات في أربعة مجاالت صناعیة لها تأثیر كبیر2005-1997بین عامي 
یة؛ صناعة اآلالت والمعدات اإللكترونیة؛  الغاز ومواد التنظیف. هي: الصناعات الغذائیة؛ الكیمیائ

واستنتجت هذه الدراسة أن هناك تأثیر كبیر لكنه معقد لبنیة الحوكمة في هذه الشركات على األداء البیئي 
      2لها.

  حیث توصلت إلى أن األداء البیئي یتأثر ب:  
 تكوین مجلس اإلدارة( كلما كان مستقال كان أفضل)؛ 

 كیفیة تسییر الشركات( اإلدارة التنفیذیة)؛ 

 .تركیبة ملكیتها 

  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسات تقیم األداء البیئي من خالل:
 االستراتیجیات المتبعة لتحسین األداء البیئي؛ 
 .التلوث البیئي الذي تصدره هذه الشركات  

ركات خصوصا الصناعیة منها، فهي ومنه فلحوكمة الشركات تأثیر إیجابي على األداء البیئي للش
على بیئة سلیمة لألطراف  ظتؤدي بالشركات إلى تبني التزامات تجاه المجتمع الذي تعمل فیه والحفا

خصوصا مع تزاید الوعي البیئي لدى الزبائن وكافة األطراف ذات المصلحة وبالتالي  ،الداخلیة والخارجیة
  .على البیئة من بین عوامل نجاح المؤسسة في األمد البعید ظأصبح الحفا

  
  
  
  
  

                                   
1 Robert T. Lester, Corporate Governance and Environmental Performance, http://www.environmental-
expert.com/articles/corporate-governance-and-environmental-performance-3494, 13/12/2012_16:15. 
2 Walls, J. L.& others, Corporate governance and environmental performance: Is there really a link? Strategic 
Management Journal, 2012, pp 885–913. 
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  خالصة:
تناولنا في هذ الفصل دور حوكمة الشركات الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة، مبتدئین 
بالتطرق في المبحث األول إلى ماهیة التنمیة المستدامة كأحد المفاهیم والممارسات الجدیدة التي ینبغي 

الشركات العاملة في مختلف المجاالت التأقلم معها، حیث أن التنمیة المستدامة كصیغة جدیدة على 
للتنمیة تسعى لتلبیة احتیاجات األجیال الحالیة مع الحفاظ على حقوق األجیال القادمة، وال یتسنى ذلك إلى 

الكفاءة في استغالل من خالل التركیز على ثالثة أبعاد أساسیة أولها هو البعد االقتصادي عن طریق 
الموارد من أجل خلق القیمة، ثم الجانب االجتماعي حیث ال بد من تحقیق العدالة في توزیع منافع النمو 
االقتصادي وتلبیة رغبات جمیع الفئات، ثم الجانب البیئي الذي غالبا ما یتم التركیز علیه بقوة حیث تشكل 

  ها سلیمة وقابلة للعیش لألجیال القادمة.البیئة أحد أهم العناصر التي ینبغي الحفاظ علی
ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى دور المؤسسات االقتصادیة عموما والشركات الصناعیة 
خصوصا في تحقیق التنمیة المستدامة، وذلك كل من الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة. وأخیرا 

تدعیم هذا الدور؛ حیث تلعب دورا مهما في تحقیق  تناولنا في المبحث الثالث دور حوكمة الشركات في
التنمیة المستدامة بكافة أبعادها، فهي تؤدي إلى تحقیق الشركات لمسؤولیتها االجتماعیة، كما تلزمها 
بحمایة البیئة والموارد، ولها دور في تحسین كفاءة وفعالیة الشركات وتحقیق التنمیة االقتصادیة للبالد 

 ات ورؤوس األموال األجنبیة.وكذلك جلب االستثمار 



 

 

 

  
  الفصل الثالث

  بعض المؤسسات الصناعية بوالية سطيف حالةدراسة 
  تمهيد
  المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة.      

 .منهجیة الدراسة -1- 1
 .حدود الدراسة -2- 1
 .أداة الدراسة -3- 1
 .صدق وثبات أداة الدراسة -4- 1

  .تحلیل ومعالجة بیانات الدراسة المیدانیة المبحث الثاني:     

  .أدوات تحلیل ومعالجة البیانات -1- 2
  .اختبار التوزیع الطبیعي -2- 2
  .عرض وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة -3- 2

  المبحث الثالث: مناقشة الفرضیات واستخالص النتائج.    
  .مناقشة فرضیات الدراسة -1- 3  
  نتائج الدراسة. -2- 3  

  
  



 

 

 

112 

  الفصل الثالث

  دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف

  :تمهید

بعد أن تطرقنا في الفصلین السابقین للجانب النظري المتعلق بحوكمة الشركات الصناعیة ودورها   
الجانب التطبیقي من خالل إجراء دراسة میدانیة على  نتناول في هذا الفصل ،في تحقیق التنمیة المستدامة

لمؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف من أجل معرفة العالقة بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة ابعض 
في الواقع العملي، من خالل جمع البیانات من مؤسسات الدراسة وتحلیلها للوصول إلى حقیقة هذه العالقة 

  واإلجابة على الفرضیات الموضوعة واستخالص النتائج.

  لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى:  

  .: اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیةالمبحث األول

  .: معالجة وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیةالمبحث الثاني

مناقشة الفرضیات واستخالص النتائج.: المبحث الثالث
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  المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة
نتناول في هذا المبحث وصف لمنهجیة الدراسة التطبیقیة من خالل ذكر المنهج المتبع ووسائل 

  .جمع البیانات وطریقة إعدادها وصدقها وثباتها

 منهجیة الدراسة:-1-1

  المنهج المتبع: -1-1-1

 بأنه یعرف والذي المنهج الوصفي التحلیلي من أجل تحقیق أهداف الدراسة تم االعتماد على
 تدخل دون هي كما والقیاس للدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث یتناول البحث في أسلوب
قابلة للقیاس ل متغیرات الدراسة إلى متغیرات كمیة یعن طریق تحو  ویحللها فیصفها  مجریاتها في الباحث

 تحقیق في الصناعیة الشركات حوكمة دور تبیان أجل من وذلك .بهدف اختبار صحة فرضیات الدراسة
 المیدانیة البیانات على الحصول وتم ،سطیف بوالیة العاملة الصناعیة المؤسسات في المستدامة التنمیة
جمع البیانات وتحلیلها باستخدام  تموبعد ذلك  ،الغرض لهذا إعدادها تم استبانة توزیع خالل من الالزمة

 statistical package for( برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلنسانیةدوات اإلحصائیة بمساعدة األ
social sciences" والذي یسمى اختصارا ب (SPSS"، .ثم مناقشة الفرضیات واستخالص النتائج  

 نموذج الدراسة: -1-1-2

وبالتالي فهي  ،هذه الدراسة تحت عنوان" دور حوكمة الشركات الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة"
وتم تخصیص  ،تحاول معرفة تأثیر حوكمة الشركات كمتغیر مستقل في التنمیة المستدامة كمتغیر تابع

  . ومنه یمكن تمثیل نموذج الدراسة في الشكل التخطیطي الموالي:الشركات الصناعیة كمجال للدراسة

  .من إعداد الطالب باالعتماد على المراجع والدراسات السابقة المصدر:

 المستدامةالتنمیة  الشركاتحوكمة 

 البعد البیئي اإلفصاح والشفافیة

 البعد االجتماعي

 البعد االقتصادي

 العدالة

 المسؤولیة والمساءلة
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  كما نالحظ من النموذج فإن للدراسة متغیرین هما:

وهو حوكمة الشركات والذي یتم قیاسه من خالل تقسیمه إلى ثالثة أجزاء هي الشفافیة  المتغیر المستقل:
  العدالة والمسؤولیة والمساءلة.واالفصاح، 

وهو التنمیة المستدامة والذي یتم قیاسه من خالل تقسیمه إلى ثالثة أجزاء هي البعد  المتغیر التابع:
  االقتصادي، البعد االجتماعي وأخیرا البعد البیئي.

 :حدود الدراسة  -1-2

   اإلطار المكاني: -1-2-1

یتمثل في والیة سطیف، حیث أنه تم تخصیص المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف في عنوان   
ألن والیة سطیف تتوفر على عدد ال بأس به من المؤسسات الصناعیة العاملة في مختلف  البحث، وذلك

  المجاالت، ما یسهل نوعا ما إجراء الدراسة المیدانیة.

  اإلطار الزماني: -1-2-2

م، بدایة بإجراء مسح للمؤسسات 2013 جوانفیفري و تم إجراء الدراسة المیدانیة بین شهري   
بهدف تحدید المؤسسات التي  ، وذلكوجمع المعلومات عنها من أطراف خارجیةالصناعیة بوالیة سطیف 

المؤسسات التي إجراء الدراسة المیدانیة علیها، وبعد ذلك تم إعداد استمارة استبیان وتوزیعها على سیتم 
  وتحلیل البیانات من أجل اإلجابة على فرضیات الدراسة. قبلت بذلك ثم جمع

   سة:مجتمع وعینة الدرا -1-2-3

  :مجتمع الدراسة -أ 

و المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف بمختلف أشكالها القانونیة سواء كانت مجتمع الدراسة ه
تابعة للقطاع الخاص أو العام وبمختلف مجاالت نشاطها. حیث أن هناك مؤسسات تابعة للدولة 

ذات مسؤولیة  ومؤسسات ذات ملكیة خاصة، ومن حیث الشكل القانوني هناك شركات مساهمة وشركات
محدودة وشركات تضامن وشركات ذات الشخص الوحید والمسؤولیة المحدودة، وتنشط في مختلف 

  المجاالت كالصناعات الغذائیة وصناعة مواد البناء والصناعات الكیماویة وغیر ذلك.
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  عینة الدراسة:   -ب 

تم اختیار عینة الدراسة بشكل عشوائي، حیث أنه وبعد مسح مجتمع الدراسة تم وضع قائمة أولیة   
التي سیتم توزیع االستمارات بالمؤسسات المعروفة النشطة في مختلف أنواع الصناعات بوالیة سطیف، و 

قبلت اإلجابة على علیها من أجل إجراء الدراسة المیدانیة، وتم توزیع االستمارات على المؤسسات التي 
، حیث أن هناك بعض المؤسسات التي رفضت اإلجابة على االستبیان )1(أنظر الملحق رقم االستبیان

 3 بحصةمؤسسة  23وأغلبیتها من القطاع الخاص. وفي النهایة تم توزیع استمارة االستبیان على
  57استمارة منها 62اع استمارة استبیان، تم استرج 69، أي أنه تم توزیع على كل مؤسسة استمارات
إما للنقص الكبیر في ملئها أو بسبب اإلجابات  استبانات منها، 5بعد استبعاد  ،للتحلیل ةقابلاستمارة 

  العشوائیة الواضحة.

  خصائص عینة الدراسة:   -ج 

  یمكن وصف عینة الدراسة كما یلي:

  توزیع عینة الدراسة بحسب طبیعة ملكیات الشركات:

  الملكیة المسیطرة على الشركات، في المؤسسات محل الدراسة:یبین الجدول الموالي 

  ): توزیع عینة الدراسة بحسب الملكیة1-3الجدول رقم(

 %النسبة المئویة   التكرار  الملكیة المسیطرة على الشركة
  34.78  8  عمومیة

  65.22  15  خاصة

  100  23  المجموع

الدراسة ذات ملكیة عمومیة، بینما تمثل  من الشركات محل % 34.78نالحظ من الجدول أن   
عینة الدراسة تشمل كل من المؤسسات الخاصة  ما یعني أن، %65.22الشركات المملوكة للخواص نسبة 

 یطابق تقریبا الملكیة السائدة بوالیة سطیف ، وهو ما یزید من مصداقیة وواقعیة الدراسة والعامة وفق ما
  المیدانیة.

  بحسب الشكل القانوني للشركات:توزیع عینة الدراسة 
، % 56.52أسهم بنسبة ذات  ةشرك 13الموالي أن عینة الدراسة تنقسم إلى  )2-3(یبین الجدول رقم  

شركة ذات  2، و%26.08 ذات مسؤولیة محدودة بنسبة اتشرك 6، و%8.7شركة تضامن بنسبة  2و
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شملت مختلف أنواع الشركات  ، وهو ما یعني أن الدراسة%8.7شخص وحید ومسؤولیة محدودة بنسبة 
  .العاملة بوالیة سطیف

  : توزیع عینة الدراسة بحسب الشكل القانوني للشركات)2-3(الجدول رقم
 %ویة ئالنسبة الم  التكرار  الشكل القانوني للشركة

  SPA 13  56.52شركة ذات أسهم 
  SNC 2  8.7شركة تضامن 
  SARL  6  26.08شركة ذات م م 

  EURL 2  8.7شركة ذ ش و م م 
  100  23  المجموع

  
  توزیع عینة الدراسة بحسب عدد العمال:

  ): توزیع عینة الدراسة بحسب عدد العمال في الشركة3-3الجدول رقم(
  %النسبة المؤیة  التكرار  عدد عمال الشركة

  21.75  5  100أقل من 
  26.08  6  250- 100من 

  52.17  12  250أكثر من 
  100  23  المجموع

أین ینخفض معدل التكوین  العمال بتحدید حجم الشركة خصوصا في الجزائریسمح لنا عدد   
نسبة أي أن  ،عامل 250شركة تشغل أكثر من  12إلى ، حیث تنقسم عینة الرأسمالي واستعمال الروبوتات

أي أن  250و 100بین  ما توظف اتشرك 6من الشركات محل الدراسة هي شركات كبیرة، و  52.17%
عامل أي  100توظف أقل من  اتشرك 5هي شركات متوسطة، و ت محل الدراسة من الشركا  26.08%

  .% 21.75أنها شركات صغیرة وتمثل نسبة 
  االستمارة:المجیبین على  األشخاصبحسب تخصص  الدراسةتوزیع عینة 
  :مجال تخصص األشخاص الذین أجابوا على االستبیان الموجه إلى عینة الدراسة )4- 3(رقم یبینن الجدول
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  : تخصص األشخاص المجیبین على االستبیان.)4-3(الجدول رقم
  %النسبة المئویة  التكرار  التخصص

  70.17  40  اقتصاد وتسییر 
  24.57  14  علوم وتكنلوجیا

  5.26  3  تخصص أدبي
  100  57  المجموع

العلوم االقتصادیة  والتسییر ضمن األشخاص المجیبین على  نالحظ أن نسبة  تخصص
المصطلحات الواردة في االستبیان، أما  مما یعني أن غالبیة هؤالء یتقنون جیدا %70.17االستبیان تقدر ب

نسبة مقبولة ألن الشركات الصناعیة  وهي %24.75نسبة االشخاص ذوي التخصص العلمي فتقدر ب 
تحتاج إلى الخبرات التقنیة بكثرة ومن الطبیعي أن یرتقى بعضها إلدارة هذه الشركات مع الزمن، أما نسبة 

   .%5.26باألشخاص ذوي التخصص األدبي فهي ضعیفة وتقدر 
  :توزیع عینة الدراسة بحسب خبرة األشخاص المجیبین على االستمارة

  یبین الجدول الموالي خبرة األشخاص المجیبین على االستبیان في الشركة التي یعملون بها:
  عینة الدراسة حسب الخبرة مفردات: توزیع )5-3(الجدول رقم

 %ویةئالنسبة الم  التكرار  الخبرة
  8.77  5  سنوات 5أقل من 

  57.90  33  سنوات 10إلى  5من 
  33.33  19  سنوات 10أكثر من 

 %100  57  المجموع
إلى  5لدیهم خبرة من  المجیبین على االستبیان من األشخاص %57.90نالحظ من الجدول أن 

 5من سنوات بینما یشكل األشخاص ذوي الخبرة أقل  10لدیهم خبرة أكثر من  %33.33سنوات و  10
على االستبیان لدیهم خبرة ال  ااألشخاص الذین أجابو العظمى من غالبیة الما یعني أن ، %8.77 سنوات

  بأس بها وهو ما یدل على صحة ومصداقیة اإلجابات اتي أدلو بها.

 :الدراسة أداة -1-3

 من أجل جمع المعلومات المیدانیة وتحلیلها تم االعتماد بشكل أساسياألداة الرئیسیة:  -1-3-1
هذه االستمارة تم توجیهها  .)174، ص2 (أنظر الملحق رقمعلى استمارة تم إعدادها لهذا الغرض

اإلنتاج، لإلطارات المسیرة للشركات الصناعیة بوالیة سطیف (المدیر العام، مدیر الموارد البشریة، مدیر 
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لماما بكل األمور التي تخص هذه الشركات  ٕ مدیر المالیة، مدیر التسویق) وذلك لكونهم األكثر اطالعا وا
  ات مصداقیة وموضوعیة.وطریقة تسییرها، وبالتالي تكون إجابتهم ذ

  وتتكون االستمارة من ثالثة أجزاء:

  خصص للبیانات العامة الخاصة بالشركات كالحجم والشكل القانوني والملكیة. الجزأ األول:

مخصص للبیانات الخاصة بحوكمة الشركات وتم تقسیمه إلى ثالثة أبعاد هي اإلفصاح  الجزأ الثاني:
وتم اعتماد هذا التقسیم لمحور حوكمة الشركات كون دراستنا  المساءلة.والشفافیة، العدالة، والمسؤولیة و 

تشمل، عدة أنواع من الشركات تختلف من حیث الشكل القانوني والحجم، فتم توجیه أسئلة ذكیة من أجل 
معرفة الممارسات التي تجسد مبادئ حوكمة الشركات المعروفة، والتي یمكن أن تتشارك مختلف أنواع 

ن القوانین في الجزائر ال تزال لم تضبط النظر عن حجمها وشكلها القانوني؛ ال سیما وأ الشركات بغض
بعد في هذا المجال لعدة أسباب منها عدم وجود بورصات وأسواق مالیة متطورة تفرض وضع قوانین 

بل تعني جمیع  ،وحوكمة الشركات ال تعني الشركات المساهمة الكبیرة فقط خاصة بحوكمة الشركات.
  ة والشركات الصغیرة.یواع الشركات بما فیها الشركات العائلأن

مخصص للبیانات حول التنمیة المستدامة والذي قسم بدوره إلى ثالثة أجزاء بحسب األبعاد  الجزأ الثالث:
  للتنمیة المستدامة. المعروفة الثالثة

ألن المقیاس الخماسي الخاص بلیكرت الخماسي على المقیاس الثالثي بدل المقیاس  االعتمادوتم   
یعتمد على رأي الشخص المستجوب في موضوع معین(موافق بشدة، موافق، محاید، غیر موافق، غیر 

ختلف یي ذوغیرها من العبارات المشابهة التي تعتمد على اقتناع ورأي الشخص المستجوب وال موافق بقوة)
أن یحدث خطأ ویعطي الشخص  وبالتالي یمكن ،من شخص آلخر بحسب موقعه والظروف التي یمر بها

رأیه بغض النظر عما هو موجود في الواقع، فیبني الباحث دراسته على أراء األشخاص ولیس على ما هو 
وعموما أسئلة الرأي التي تعتمد على مقیاس لیكرت الخماسي تصلح أكثر في حالة  موجود في الواقع،

أسئلة بحاجة إلى ومجال دراسته المیدانیة  إجراء الدراسة على مؤسسة واحدة. كما أن طبیعة موضوعنا
وجود أو عدم معرفة ب و ما یسمح، وهعن اإلجابة االمتناعتكون اإلجابة عنها بنعم أو ال  أو معلومات 

مؤسسات الدراسة المیدانیة التنمیة المستدامة في تأثیرها على ممارسات ممارسات حوكمة الشركات و وجود 
والتي تطرح أسئلة لذلك تم االعتماد على أسئلة معلومات  .نهمایثم دراسة العالقة ب ؛فعليو  بشكل واقعي

  التالي:ما یوضحه الجدول یجیب عنها المبحوث بنعم أو ال أو بدون إجابة ك
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  ال  نعم  اإلجابة
  0  1  الدرجة

  األدوات المساعدة: -1-3-2
لیس من أجل باإلضافة إلى األداة الرئیسیة لجمع البیانات، تم االعتماد على أدوات مساعدة   

إزالة الغموض عن بعض األسئلة،  تسهیل البحث المیداني، أو لكن من أجلو استعمالها للوصول للنتائج 
قابلة  في بعض االستبانات من أجل جعلهاأو ترجیح اإلجابات على بعض األسئلة التي لم یجب عنها 

  إحصائیا. هذه األدوات هي: للتحلیل

 االستبیان بالمقابلة:  -  أ

بعض االستبانات تم اإلجابة علیها بحضور كل من الباحث والشخص المستجوب حیث تم شرح 
عطاء مصداقیة أكثر لإلجابة. بعض األسئلة ٕ   وتوضیحها، وهو ما یسمح بربح الوقت وا

 األسئلة الشفهیة:   - ب

أثناء توزیع االستبیان واسترداده، تم اغتنام الفرصة في العدید من المرات لطرح بعض األسئلة شفویا 
لربما لم یتم التطرق  والتي العمال واإلداریین، وذلك من أجل جمع المعلومات حول موضوع الدراسةعلى 

  .ه عملیا، وكذلك استقصاء اآلراء حول أهمیة الموضوع وجدوى تطبیقإلیها في االستبیان

  المالحظة: - ج

ماد على المالحظة من أجل معرفة حقیقة الشركات محل الدراسة، ال تم االعتأثناء زیارة الشركات   
ما وأن موضوعنا یخص حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة، ومنه فمالحظة العراقیل البیروقراطیة سی

الشركات تساهم في معرفیة درجة االفصاح والشفافیة التي  هذهوسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة ب
تتبناها فعلیا. وكذلك مالحظة محیط الشركات یساهم في معرفة جزئیة لتعاملها مع البیئة ومخلفات 

  .نشاطها

  صدق وثبات أداة الدراسة:  -1-4

  صدق المحتوى(الصدق الظاهري): -1-4-1

  البیانات المیدانیة تم اتباع الخطوات التالیة إلعدادها:من أجل ضمان صدق أداة الدراسة ومالءمتها لجمع 
  .والمعلومات البیانات جمع في استخدامها أجل من أولیة استمارة استبیان إعداد 1-
  .البیانات لجمع مالءمتها مدى اختبار أجل من المشرف على األستاذ االستبیان عرض 2-
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  .األستاذ المشرف یراه ما حسب أولي بشكل االستبیان إجراء بعض التعدیالت على 3-
(أنظر دوي الخبرة في مجال الدراسة المحكمین من مجموعة على االستبیان عرض تم ذلك بعد ثم 4-

  .واقتراح  بعض التعدیالت و واإلرشاد النصح بتقدیم بدورهم قاموا والذین )177، ص 3الملحق رقم
  ما یلزم تعدیله بحس مالحظات األساتذة المحكمین. وحذف وتعدیلإجراء تعدیالت على االستبیان  - 5

مكانیة  العبارات المستخدمة في لالستبیان من أجل معرفة مدى مالءمة  اختباري توزیع أولي إجراء 6- ٕ وا
  .ما یلزم تعدیله اإلجابة على كل األسئلة وتعدیل

تمارة االستبیان عرض العمل السابق على االستاذ المشرف من أجل تحدید الشكل النهائي الس - 7
  والموافقة علیها من أجل توزیعها.

 عینة الدراسة بعد الحصول على موافقة المشرف وتحدید الشكل النهائي لالستبیان تم توزیعه على - 8
  .للدراسة المیدانیة الالزمة البیانات لجمع

 الثبات:  -1-4-2
 تحت مرة أكثر من توزیعها إعادة تم حالة في النتائج نفس االستبانة تعطي أن االستبانة بثبات یقصد

 على توزیعها تكرار تم إذا االستبانة متقاربة تعطیها التي النتائج تكون أن أي والشروط، الظروف نفس
 Cronbach'sألفا كرونباخ ( الثبات معامل تین هما. ومن أجل ذلك تم استعمال طریقالدراسة عینةنفس 

Alpha(  .وطریقة التجزئة النصفیة  

  :)Cronbach's Alpha(معامل الثبات ألفا كرونباخ   -  أ

  :یوضح الجدول التالي معامالت الثبات  لفقرات االستبیان
  : معامل الثبات ألفا كرونباخ لفقرات االستبیان)6-3(الجدول رقم

  معامل الثبات ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان المحور(الجزء)

  0.611  24  حوكمة الشركات

  0.647  24  المستدامةالتنمیة 

  0.781  48  ككل االستبیان

أي أنها تدل على أن  0.6أكبر من  لمجموع فقرات االستبانة نالحظ من الجدول أن معامالت الثبات     
  االستبیان مقبول إلجراء الدراسة المیدانیة لموضوع البحث.
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 ):Split-Half( طریقة التجزئة النصفیة   -  ب

معامل االرتباط بیرسون بین الفقرات ذات الترتیب الفردي والفقرات  تعتمد هذه الطریقة على حساب
ذات الترتیب الزوجي لكل جزء، مع حساب معامل االرتباط المعدل سبیرمان براون للتصحیح 

)Spearman-Brown Coefficient  ( :والذي یحسب بالعالقة푟 یبین  )7-3(، والجدول رقم=
  نتیجة هذا االختبار:

  : معامل الثبات باستخدام طریقة التجزئة النصفیة.)7-3(رقمالجدول 
  التجزئة النصفیة  المحتوى  رقم الجزء

  معامل االرتباط المعدل  معامل االرتباط  عدد الفقرات
  0.617  0.446  24  حوكمة الشركات  2
  0.613  0.525  24  التنمیة المستدامة  3

  0.775  0.633  48  كل الفقرات  المجموع

فقرات االستمارة تتمتع  منهمن الجدول معامالت االرتباط بین جزئي االستبیان مقبولة و  نالحظ  
  .بثبات حسن

 االتساق الداخلي لفقرات االستمارة: -1-4-3

 إلیه تنتمي  الذي المحور مع االستبانة فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق یقصد
 كل بینبیرسون   االرتباط معامالت حساب خالل من یانلالستب الداخلي االتساق حساب تموی الفقرة، هذه
  .له التابعة للمحور الكلیة الدرجةمع  یاناالستب محاور من فقرة

  االتساق الداخلي لفقرات محور حوكمة الشركات:  -  أ

یتكون هذا المحور أو الجزء من ثالثة أبعاد هي: االفصاح والشفافیة، العدالة، المسؤولیة والمساءلة 
  سوف نتطرق لالتساق الداخلي لكل بعد على حدة:لذلك 

  :فصاح والشفافیةاالتساق الداخلي لبعد اإل
معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات بعد االفصاح والشفافیة والدرجة الكلیة الموالي  )8-3(رقمیبین الجدول 

  للبعد:
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 .االفصاح والشفافیة بعد االتساق الداخلي لفقرات: )8-3(الجدول رقم 

  *مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارة  الرقم

1  
تقوم شركتكم بإصدار تقاریر وقوائم مالیة سنویة تبین نتائج 

 أعمالها بدقة
0.642  0.000  

2  
تقوم شركتكم باإلفصاح على ما یحصل علیه أعضاء إدارة 

 الشركة من أجور وامتیازات
0.513  0.001 

3  
تصدر الشركة تقاریر حول تعاملها مع البیئة والملوثات التي 

 تفرزها
0.506  0.018  

  0.021  0.503 تقوم الشركة باإلفصاح عن مصادر تمویلها ودیونها  4
  0.000  0.557 تملك شركتكم موقع أنترنت تقوم بتحدیثه بانتظام  5

6  
تقوم إدارة الشركة بإبالغ المالك بالمعلومات بصفة دوریة 

 ومنتظمة
0.582  0.000  

7  
هناك نظام رسمي متعارف علیه لترشیح وانتخاب أعضاء 

 اإلدارة أو مجلس اإلدارة
0.519  0.000  

  )%95(مستوى الثقة 0.05االرتباط دال عند مستوى معنویة *
  .spssباالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

؛ ألن معامل إلیهمتناسقة مع المحور الذي تتمي  بعد اإلفصاح والشفافیةنالحظ أن جمیع فقرات 
ن المعدل الكلي لفقرات وهو معدل مقبول أل، 0,5ارتباط كل فقرة مع المحور الذي تنمي إلیه أكبر من 

والواحد أما درجة كل فقرة فهي صفر أو واحد وبالتالي  بین الصفر البعد عبارة عن عدد عشري یتراوح
صادقة أي أنها  0.05مستوى معنویتها أقل من  . كما أنیعتبر قوي نسبیا 0.5فمعامل االرتباط أكبر من 

  مقبولة إحصائیا إلجراء الدراسة المیدانیة.لما وضعت لقیاسه و 

  االتساق الداخلي لفقرات بعد العدالة:
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ارتباط محور العدالة مع الدرجة  الموالي )9- 3(رقمیبین الجدول 

  الكلیة للبعد:
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  : االتساق الداخلي لفقرات بعد العدالة)9-3(الجدول رقم

 *مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارة  الرقم
  0.000  0.685 تقوم شركتكم باستشارة العمال عند وضع مدونة السلوك 8
  0.002  0.523 إدارة الشركة العمال عند اتخاذ القرارات المهمة تستشیر 9

تتوفر شركتكم على لجنة تسمى لجنة التعینات والمكافئات  10
 واألجور

0.511  0.004  

لدى شركتكم نظام مكتوب وواضح حول كیفیة حل النزاعات  11
 الداخلیة وحاالت تعارض المصالح

0.599  0.000  

سیاسة لحمایة المبلغین ومعدي التقاریر حول أي سلوك أو  هناك 12
 تعامل مشبوه

0.557  0.000  

  0.033  0.501 توجد نقابة تمثل العمال الموظفین بشركتكم 13
تقوم الشركة بتقدیم تعویضات لألطراف المتأثرة بالتلوث الناتج  14

 عن نشاطها
0.504  0.027  

  0.05االرتباط دال عند مستوى معنویة *
  .SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

نالحظ أن جمیع فقرات بعد اإلفصاح والشفافیة متناسقة مع المحور الذي تتمي إلیه؛ ألن معامل 
، وهو معدل مقبول ، كما أن مستوى معنویتها 0,5ارتباط كل فقرة مع المحور الذي تنمي إلیه أكبر من 

  أي أنها صادقة لما وضعت لقیاسه ومقبولة إحصائیا إلجراء الدراسة المیدانیة. 0.05أقل من 
  االتساق الداخلي لفقرات بعد المسؤولیة والمساءلة:

  معامل ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للبعد: )10- 3(رقم یبین الجدول 
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  والمساءلة): االتساق الداخلي لفقرات بد المسؤولیة 10-3الجدول رقم(

  مستوى الداللة*  معامل االرتباط  العبارة  الرقم
  0.041  0.503  الداخلي التدقیق وأ بالمراجعة خاص قسم على كمشركت تتوفر  15
  0.021  0.527  توجد لجنة اسمها لجنة التدقیق أو لجنة المراجعة بالشركة 16
  0.000  0.589  تطبق الشركة نظام واضح ودقیق للرقابة الداخلیة  17
  0.004  0.579  یوجد قسم خاص بإدارة المخاطر في الشركة  18

19  
تستقبل الشركة ممثلي جمعیات حمایة البیئة والمستهلك 

  لالستماع النشغاالتهم
0.604  0.000  

  QHSE(  0.583  0.001(تطبق الشركة نظام للصحة واألمن والسالمة المهنیة  20

21  
معلومة  تسمح شركتكم لمحافظ الحسابات باالطالع على أي

  یریدها بكل حریة
0.500  0.040  

  0.020  0.544  ال تتعامل الشركة دائما مع نفس محافظ الحسابات  22
  0.000  0.683  لدى الشركة رؤیة ورسالة معلومة لجمیع أفرادها  23

24  
جراءات محددة للتعامل مع الشكاوى  ٕ لدى الشركة سجل وا

  والتظلمات
0.610  0.000  

 0.05مستوى المعنویة  االرتباط دال عند*

نالحظ أن جمیع فقرات بعد المسؤولیة والمساءلة متسقة مع المحور الذي تتمي إلیه؛ ألن معامل 
، وهو معدل مقبول ، كما أن مستوى معنویتها 0,5ارتباط كل فقرة مع المحور الذي تنمي إلیه أكبر من 

  إلجراء الدراسة المیدانیة. أي أنها صادقة لما وضعت لقیاسه ومقبولة إحصائیا 0.05أقل من 
  :االتساق الداخلي ألبعاد محور حوكمة الشركات

  .الشركات حوكمة لمحور الكلیة بالدرجة الشركات حوكمة محور أبعاد ارتباط معاملالتالي  جدولیبین ال
  :االتساق الداخلي ألبعاد محور حوكمة الشركات: )11-3(جدول رقم  

  المعنویة* مستوى  معامل االرتباط  البعد
  0.000  0.707  االفصاح والشفافیة

  0.000  0.722  العدالة

  0.000  0.758  المسؤولیة والمساءلة

  .%99أي مستوى ثقة یساوي  0.01االرتباط دال عند مستوى معنویة  *
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نالحظ أن معامالت ارتباط أبعاد محور حوكمة الشركات بالدرجة الكلیة للمحور قویة، وهي دالة عند 
  ، أي أنها صادقة لما وضعت لقیاسه.0.05مستوى معنویة 

 االتساق الداخلي لفقرات محور التنمیة المستدامة:  - ب

بعد االقتصادي، وسوف یتكون هذا المحور من ثالثة أبعاد، هي البعد البیئي والبعد االجتماعي وال
األبعاد مع محور التنمیة  هذهنقوم بحساب االتساق الداخلي لفقرات كل بعد على حدة ثم اتساق 

  المستدامة:
  االتساق الداخلي لفقرات للبعد البیئي:

  الجدول الموالي معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات البعد البیئي والدرجة الكلیة للبعد: نیبی
  .البعد البیئي للتنمیة المستدامة: االتساق الداخلي لفقرات )12-3(رقمالجدول 

  *مستوى المعنویة  االرتباط مع محورها  العبارة  الرقم
  0.000  0.585 هل یوجد مسؤول مكلف بمتابعة قضایا البیئة بشركتكم 25

26 
تقوم شركتكم بتخصیص موارد مالیة لدراسة ومعالجة 

 اآلثار البیئیة لنشاطاتها
0.546  0.002  

  ISO 14001 0.443  0.045 حصلت شركتكم على شهادة 27
  0.010  0.503 لدى شركتكم برنامج الستغالل الطاقات المتجددة 28
  0.000  0.657 تقوم شركتكم بإعادة رسكلة بعض مخلفاتها 29

30 
لدى الشركة برامج خاصة للنشاطات ذات التأثیرات البیئیة 

 الخطیرة
0.581  0.000  

  0.013  0.526 تقوم شركتكم بتقدیم بعض المنتجات الصدیقة للبیئة 31

32 
هل تدرسون التأثیرات البیئیة عند التفكیر في إنتاج منتج 

 جدید
0.504  0.009  

  0.05*معامالت االرتباط دال عند مستوى معنویة 
  spss: باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر

، ومنه فهي مقبولة إحصائیا لقیاس ما 0.05عند مستوى معنویة نالحظ أن جمیع معامالت االرتباط دالة 
  وضعت لقیاسه.
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  االتساق الداخلي لفقرات البعد االجتماعي:
  الدرجة الكلیة للبعد التابعة له:معامالت ارتباط كل فقرة ب التاليیبین الجدول 

  : االتساق الداخلي لفقرات البعد االجتماعي.)13-3(الجدول رقم
  مستوى المعنویة*  معامل االرتباط  العبارة  الرقم
  0.000  0.545  تقوم شركتكم بتمویل بعض الجمعیات الخیریة أو الریاضیة  33
  0.000  0.568  توفر شركتكم بعض الخدمات الترفیهیة للعمال  34
  0.019  0.509  توفر شركتكم فرص التدریب والتكوین ورفع المستوى للعمال  35
  0.000  0.543  باستمرار ببحوث للتعرف على رضى العمال تقوم شركتكم  36
لى مقر عملهم  37 ٕ   0.021  0.506  توفر الشركة خدمة نقل العمال من وا
  0.003  0.532  توظف الشركة بعض المعوقین  38

39  
تقوم شركتكم ببحوث للتعرف على األطراف الفاعلة في 

  المجتمع المدني وتأثیرها على الشركة
0.548  0.000  

  0.05*معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنویة 
، أي أنها 0.05 ةوكلها  دالة عند مستوى معنوی 0.5نالحظ أن جمیع معامالت االرتباط أكبر من   

  متسقة مع محورها ومقبولة لقیاس ما وضعت لقیاسه.
  االتساق الداخلي لفقرات البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة:

  : معامالت ارتباط فقرات البعد  االقتصادي بالدرجة الكلیة للبعد:)14-3(یبین الجدول رقم
، أي أن فقرات البعد 0.05والذي نالحظ منه أن جمیع معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنویة 

  االقتصادي للتنمیة المستدامة صادقة لما وضعت لقیاسه.
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  االقتصادي للتنمیة المستدامة.: االتساق الداخلي لفقرات البعد )14-3(الجدول رقم
  الداللة*مستوى   معامل االرتباط  العبارة  الرقم
  0.006  0.560  لدى الشركة مخطط واضح لتطویر قدراتها االنتاجیة  40
  0.014  0.526  عند بدایة كل موسم تضع الشركة أرقام تخطط لبلوغها في االنتاج  41
  0.000  0.606  بدراسات عن وضعیة السوق واتجاهاته في المستقبل تقوم شركتكم  42
  0.000  0.639  تسعى شركتكم لتخفیض أسعار المنتجات وتكالیف إنتاجها باستمرار  43
  0.000  0.620  أرباح شركتكم في تزاید مستمر  44
  ISO 9001  0.460  0.420حصلت شركتكم على شهادة   45
  0.009  0.542  أداءها بالنسبة للشركات المنافسة تقارن شركتكم  46
  0.000  0.651  یوجد قسم للبحث والتطویر في شركتكم  47

48  
 والخبرات الكفاءات دوي األشخاص الستقطاب برنامج شركتكمل

  المتمیزة
0.628  0.000  

   0.05معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنویة  *
 .spssباالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

  االتساق الداخلي ألبعاد محور التنمیة المستدامة مع محورها:
  یبین الجدول التالي معامالت ارتباط أبعاد محور التنمیة المستدامة بالدرجة الكلیة للمحور:

  االتساق الداخلي ألبعاد محور التنمیة المستدامة.:)15-3(جدول رقم
االرتباط معامل  البعد *مستوى المعنویة   

  0.000  0.719  البعد االقتصادي

  0.000  0.811  البعد االجتماعي

  0.000  0.611  البعد البیئي

  0.05معامالت االرتباط دالة عند مستوى معنویة *
  .spss برنامج مخرجات على باالعتماد :المصدر

جمیع معامالت ارتباط أبعاد التنمیة المستدامة بالدرجة الكلیة للمحور قویة ودالة عند  نالحظ أن
  ، ومنه فهي صادقة لما وضعت لقیاسه.0.05مستوى المعنویة 
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  .المیدانیة الدراسة بیانات ومعالجة تحلیل: الثاني المبحث
في تحلیل ومعالجة بیانات بعد أن تطرقنا إلى الجوانب المنهجیة للدراسة المیدانیة نشرع اآلن 

  الدراسة المیدانیة، باستخدام األدوات االحصائیة المناسبة تمهیدا لإلجابة على فرضیات الدراسة.
  أدوات تحلیل ومعالجة البیانات: -2-1

بعد توزیع االستبانات والحصول المعلومات المیدانیة، تمت معالجتها بمساعدة برنامج اإلعالم   
  ومنها: استخدام العدید من األدوات أو المقاییس اإلحصائیة"، وتم SPSSاآللي"

  :))Sample K-S -1( سمیرنوف – كولمجروف(التوزیع الطبیعي  اختبار - 1-1- 2
  .ال أم الطبیعي التوزیع تتبع هل البیانات توزیع  نوع معرفة وذلك من أجل

  مقاییس التشتت والنزعة المركزیة: -2-1-2
استخدامها من أجل توضیح خصائص  م، والتي تالمعیاري واالنحرافكالمتوسط الحسابي والوسیط 

  .متغیرات الدراسة
حوكمة متغیري تم استخدام المتوسط الحسابي كطریقة لمعرفة مستوى تطبیق كل من  المتوسط الحسابي:

، فإن لإلجابة بال 0والدرجة  لإلجابة بنعم 1، حیث بما أنه تم إعطاء الدرجة الشركات والتنمیة المستدامة
  معرفة مستوى تطبیق كل من حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة تتم وفق الجدول التالي:

  .وسط الحسابيمت) مقیاس تحلیل ال16-3الجدول رقم(
  مستوى التطبیق  المتوسط الحسابي

  جدا ضعیف  0.29-0 من
  ضعیف  0.49 -0.30
  متوسط  059 -0.50
  جید  0.74 -0.60

  جید جدا  1 -0.75
  :االنحراف المعیاري

، ومعرفة الفروق فیما بینها عن الوسط الحسابي عینة الدراسة مفرداتیسمح بمعرفة مدى تشتت إجابات 
  .في متغیرات الدراسة

  ):R2(التحدید معامل
  .المستدامة التنمیة ومتغیر الشركات حوكمة متغیر بین العالقة درجة معرفة أجل من 
  



 ثالفصل الثال دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف

 

 

 

129 

  االنحدار الخطي البسیط: تحلیل -2-1-3
العالقة بین طبیعة معرفة ودراسة  حیث تم االعتماد على نموذج االنحدار الخطي البسیط من أجل

والمتغیر التابع "التنمیة المستدامة" في الشركات الصناعیة بوالیة المتغیر المستقل "حوكمة الشركات" 
؛ من خالل إیجاد قیمة مستوى ي بسیطسطیف، وتوضیح العالقة بینهما في شكل معادلة انحدار خط

یجاد معاملsig( الداللة ٕ ) الذي R Squareاالرتباط الذي یقیس قوة العالقة، ومربع معامل االرتباط( )، وا
وهو ما یعطي  یقیس مقدار التباین الحاصل في المتغیر التابع نتیجة التباین الحاصل في المتغیر المستقل

     قدرة تفسیریة للنموذج.
  تحلیل االنحدار المتعدد: -2-1-4

وذلك من خالل تقسیم كل متغیر إلى متغیرات جزئیة بهدف معرفة في أي بعد من أبعاد التنمیة   
المستدامة تؤثر حوكمة الشركات، وكذلك محاولة معرفة أي جزء من أجزاء حوكمة الشركات یؤثر في 

  .التنمیة المستدامة
  معامل االرتباط بیرسون: -2-1-5

وتم استخدام هذا یستخدم لقیاس درجة االرتباط بین المتغیرات الكمیة التي لها توزیع طبیعي   
في  رفة طبیعة ودرجة العالقة بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة وأبعادها الثالثةمعالمعامل من أجل 

  المؤسسات محل الدراسة.
  اختبار التوزیع الطبیعي للبیانات. -2-2

هو اختبار ضروري  )Sample Kolmogorov-Smirnov -1( سمیرنوف - كولمجروفإن اختبار   
لمعرفة هل البیانات تتبع التوزیع الطبیعي أم ال، وذلك ألن معظم االختبارات المعلمیة تشترط  أن تكون 

یوضح نتائج هذا  )17-3( رقمحتى تكون نتائجها صحیحة. والجدول البیانات تتبع التوزیع الطبیعي 
  .االختبار
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  .سمیرنوف على بیانات الدراسة المیدانیة -: نتائج اختبار كولمجروف)17-3(الجدول رقم
  مستوى الداللة Zقیمة   عدد الفقرات  عنوان البعد  الجزأ

حوكمة 
  الشركات

  0.112  1.20  7  االفصاح والشفافیة

  0.109  1.207  7  العدالة

  0.221  1.049  10  المسؤولیة والمساءلة

  0.503  0.826  24  محور حوكمة الشركات

التنمیة 
  المستدامة

  0.095  1.504  8  البعد البیئي

  0.143  1.148  7  البعد االجتماعي

  0.110  1.203  9  البعد االقتصادي

  0.762  0.669  24  محور التنمیة المستدامة

  SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
من خالل الجدول أن قیمة مستوى الداللة المستخرجة من البیانات المیدانیة لجمیع أبعاد  نالحظ

، وهو ما یدل على أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي، )sig> 0.05( 0.05ومحاور االستبیان أكبر من 
  ومنه یمكن إجراء االختبارات المعلمیة.

  عرض وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة. -2-3
تجزئة االستبیان إلى أجزاء بحسب متغیرات سنقوم بعرض وتحلیل البیانات المیدانیة من خالل   

تجمیعها للحصول على وأخیرا تحلیل كل منها على حدة، و الدراسة، ثم تجزئة كل متغیر إلى أبعاد محددة 
  واقع متغیرات الدراسة.

  بحوكمة الشركات):عرض وتحلیل بیانات الجزأ الثاني من االستبیان(خاص  -2-3-1
خصص هذا الجزء الستقصاء واقع ممارسات حوكمة الشركات بالمؤسسات محل الدراسة المیدانیة   

  :اإلفصاح والشفافیة، العدالة، المسؤولیة والمساءلة :وتم تقسیمه إلى ثالثة أبعاد هي

 اإلفصاح والشفافیة: عرض وتحلیل فقرات بعد   -  أ

 )18-3(رقم  عینة الدراسة عنها في الجدول مفرداتإجابات  نیفقرات نب بعیتضمن هذا البعد س  
  التالي:
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  .مستوى اإلفصاح والشفافیة في مؤسسات الدراسة :)18-3(الجدول رقم

  العبارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

1  
بإصدار تقاریر وقوائم مالیة سنویة تبین نتائج  تقوم شركتكم

  أعمالها بدقة
  جید  0.476  0.67

2  
 إدارة أعضاء علیه یحصل ما على باإلفصاح شركتكم تقوم

  وامتیازات أجور من الشركة
  متوسط  0.504  0.53

3  
تصدر الشركة تقاریر حول تعاملها مع البیئة والملوثات التي 

  تفرزها
0.14  0.350  

 ضعیف
  جدا

  جید  0.491  0.61  تقوم الشركة باإلفصاح عن مصادر تمویلها ودیونها  4
  متوسط  0.504  0.51  تقوم بتحدیثه بانتظام أنترنت موقع شركتكم تملك  5

6  
 دوریة بصفة المعلوماتبإبالغ المالك ب إدارة الشركة تقوم

  ومنتظمة
  ضعیف  0.491  0.39

7  
أعضاء  هناك نظام رسمي متعارف علیه لترشیح وانتخاب

  اإلدارة أو مجلس اإلدارة
  ضعیف  0.487  0.37

  ضعیف  0.197  0.458  االفصاح والشفافیة
  الناتجة عن تحلیل البیانات المیدانیة. spssباالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

  نستنتج من الجدول ما یلي:

 وهو 0.67"القیمة  )1(لفقرة رقمعینة الدراسة حول ا مفرداتإلجابات  بلغ المتوسط الحسابي "
، ما " یدل على تجانس عینة الدراسة0.476قدر ب" مقبولمع انحراف معیاري  مستوى تطبیق جید

من المؤسسات محل الدراسة تقوم بإصدار تقاریر أو قوائم مالیة سنویة تبین فیها  %67یعني أن 
 نتائج أعمالها بدقة.

  مع انحراف معیاري  " وهو مستوى تطبیق متوسط0.53القیمة " )2(ة رقمالمتوسط الحسابي للفقر بلغ
المستجوبین  من %53، ویعني أن " یدل على تجانس إجابات عینة الدراسة0.504مقبول قدر ب"

 تقوم باإلفصاح عن ما یحصل علیه أعضاء اإلدارة من أجور وامتیازات.بأن شركتهم  أقرو
 مع انحراف  تطبیق ضعیف جدا " وهو مستوى0.14قیمة " )3(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم

" یدل على عدم تشتت عینة الدراسة حول هذا المتوسط أي 0.350ب " معیاري صغیر قدر
تقاریر  بإصدارال تقوم أقروا بأن شركاتهم  %86بنسبة  المستجوبین، ویعني أن غالبیة تجانسها

وهذا راجع ربما النخفاض الضغوط  تفصح فیها عن تعاملها مع البیئة وعن مخلفات نشاطها
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علیها في هذا المجال سواء من الجانب القانوني أو من جانب انعدام أو ضعف نشاط جماعات 
 .%14بأنها تصدر هذه التقاریر نسبة بینما نسبة المؤسسات التي أقر المستجوبون  حمایة البیئة.

 )مع انحراف معیاري  وهو مستوى تطبیق حسن "0.61) قیمة "4بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم
أقرو بأن شركاتهم تقوم باإلفصاح عن عینة الدراسة  مفرداتمن  %61، ما یعني أن مقبول

 . مصادر تمویلها ودیونها
 وهو مستوى تطبیق متوسط مع انحراف معیاري 0.51القیمة " )5(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

موقع عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تملك  مفرداتمن  %51"، أي أن 0.39صغیر قدر ب"
إلكتروني تقوم بتحدیثه باستمرار، وهو ما یدل على تأخر المؤسسات الجزائریة في مجال استخدام 

 تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت.
  وهو مستوى تطبیق ضعیف مع انحراف معیاري 0.39قیمة " )6(للفقرة رقمبلغ المتوسط الحسابي "

عینة الدراسة أقروا بأن إدارة شركاتهم تقوم  مفرداتمن  %39أي أن حوالي "، 0.49بول بقیمة "مق
 بإبالغ المعلومات بالك بصفة دوریة ومنتظمة.

 وهو مستوى تطبیق ضعیف مع انحراف معیاري " 0.37قیمة " )7(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم
عینة الدراسة أقروا بأن  مفرداتفقط من  %37وهذا ما یدل على أن "، 0.487مقبول یساوي "

 شركاتهم تمتلك نظام رسمي متعارف علیه لترشیح وانتخاب أعضاء اإلدارة أو مجلس اإلدارة.

" أي أن 0.458وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لمجموع فقرات بعد االفصاح والشفافیة قیمة "
مة االنحراف دراسة المیدانیة ضعیف، كما أن قیمستوى تطبیق االفصاح والشفافیة  في المؤسسات محل 

" وهي قیمة صغیرة ما یدل على تجانس مؤسسات الدراسة في مجال تطبیق 0.197المعیاري تقدر ب"
  االفصاح والشفافیة.

 العدالة: تحلیل فقرات بعد  - ب

عینة الدراسة علیها في الجدول  مفرداتالتحلیل اإلحصائي إلجابات بعد سبع فقرات نبین یتضمن هذا ال
  التالي: )19- 3(رقم
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  حصائي لفقرات بعد العدالة.: التحلیل اال)19-3(الجدول رقم

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

  متوسط  0.498  0.58  مدونة السلوكباستشارة العمال عند وضع  تقوم شركتكم  8
  ضعیف  0.411  0.21  إدارة الشركة العمال عند اتخاذ القرارات المهمة تستشیر  9

10  
 المكافئاتالتعینات و  تسمى لجنةعلى لجنة شركتكم تتوفر 

  واألجور
  ضعیف  0.368  0.16

11  
كیفیة حل النزاعات  مكتوب وواضح حولنظام  لدى شركتكم

  وحاالت تعارض المصالح الداخلیة
  متوسط  0.504  0.53

12  
سیاسة لحمایة المبلغین ومعدي التقاریر حول أي سلوك  هناك

  أو تعامل مشبوه
  ضعیف  0.498  0.58

  ضعیف  0.498  0.58  توجد نقابة تمثل العمال الموظفین بشركتكم  13

14  
تقوم الشركة بتقدیم تعویضات لألطراف المتأثرة بالتلوث الناتج 

  عن نشاطها
  ضعیف  0.310  0.11

  ضعیف  0.191  0.39  بعد العدالة
  .spssمخرجات برنامج ال المصدر:

  من الجدول نستنتج ما یلي:

 وهو مستوى تطبیق متوسط باإلضافة إلى أن " 0.58قیمة " )8(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم
عینة الدراسة أقروا  مفرداتمن  %58"، وهذا یعني بأن 0.498قیمة االنحراف المعیاري تقدر ب"

 .بأن شركاتهم تستشیر العمال عند وضع مدونة السلوك
 وهو مستوى تطبیق ضعیف جدا، كما أن 0.21قیمة " )9(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

فقط  %21الدراسة، أي أن  على تجانس نسبي لعینة یدل" وهو 0.411االنحراف المعیاري قدر ب"
عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تستشیر العمال عند اتخاد القرارات المهمة، وذلك  مفرداتمن 

 أو توقف نشاطها كونهم أكبر المتأثرین بهذه القرارات ونتائجها خصوصا في حالة إفالس الشركة
 .الذي قد یؤدي لفقدانهم لوظائفهم

 یق ضعیف جدا، باإلضافة تطب " وهو مستوى0.16قیمة " )10(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم
" یدل على تجانس جید لعینة الدراسة، ویمكن القول أن 0.368بقیمة "صغیر اف معیاري النحر 

لجنة للتعینات والمكافئات تتوفر على بشركتهم  أبلغوا بأن  عینة الدراسة مفرداتفقط من  16%



 ثالفصل الثال دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف

 

 

 

134 

تطبیق الطرق ما یدل على تأخر الشركات محل الدراسة في مجال واألجور أو ما شابهها، 
 الحدیثة في التسییر التي تساهم في تحقیق عدالة أكبر لعمال الشركات.

 أي مستوى تطبیق متوسط، وهذا یعني أن 0.53قیمة " )11(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
بأن شركتهم تتوفر على نظام مكتوب وواضح لحل عینة الدراسة قد أقروا  مفرداتمن  53%

حاالت تعارض المصالح. باإلضافة إلى أن االنحراف المعیاري یقدر ب النزاعات الداخلیة و 
 " وهو ما یدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.504"
 من  %58" أي مستوى تطبیق متوسط ، أي أن 0.58قیمة " )12(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم

عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تتبع ساسة لحمایة المبلغین ومعدي التقاریر حول  مفردات
" وهو یدل على 0.498السلوكیات والتعامالت المشبوهة. أما االنحراف المعیاري فهو یقدر ب "

 تجانس مقبول لعینة الدراسة في هذا المجال.
 من  %58متوسط، أي أن تطبیق مستوى  " أي0.58القیمة " )13(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، كما أن االنحراف عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تتوفر على نقابة لتمثیل العمال مفردات
 " وهو ما یدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.498المعیاري بلغ "

 )11" وهو مستوى تطبیق ضعیف جدا، أي أن 0.11) قیمة "14بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم% 
عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تقوم بتقدیم تعویضات لألطراف المتضررة من  مفرداتفقط من 

، وهذا راجع إلى عدم إلزامها من طرف القانون وكذلك إلى ضعف التلوث الناتج عن نشاطها
لمحلیة وجمعیات حمایة البیئة. الوعي البیئي لعامة السكان وقلة ضغوط ومطالب الجماعات ا

 " ما یدل على تجانس جید لعینة الدراسة في هذا المجال.0.311وتبلغ قیمة االنحراف المعیاري "

"؛ أي أن مستوى تطبیق هذا 0.39ع فقرات بعد العدالة قیمة "وعموما بلغ المتوسط الحسابي لمجمو 
" أي أن تجانس 0.191نحراف المعیاري "البعد في شركات الدراسة المیدانیة ضعیف، وبلغت قیمة اال

  مؤسسات الدراسة المیدانیة في هذا المجال جید.

  تحلیل فقرات بعد المسؤولیة والمساءلة: - ج

  الموالي: )20-3(یتكون هذا البعد من عشر فقرات نبین نتائج تحلیلها إحصائیا في الجدول رقم
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  : تحلیل فقرات بعد المسؤولیة والمساءلة.)20-3(الجدول رقم 

  spssباالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 
  من الجدول نستنتج ما یلي:

 وهو مستوى تطبیق جید، حیث أن نسبة 0.68تساوي " )15(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
عینة الدراسة الذین أقروا بأن شركتهم تتوفر على قسم للمراجعة والتدقیق الداخلي تقدر  مفردات

" وهي قیمة مقبولة تدل على تجانس عینة 0.68، أما قیمة االنحراف المعیاري فتقدر ب"%68ب
 الدراسة.

 مستوى تطبیق ضعیف جدا، وتدل على  " أي0.07تساوي" )16(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم
شركتهم تتوفر على لجنة تدقیق، وربما یعود هذا  عینة الدراسة أقروا بأن مفرداتفقط من  %7أن 

إلى ضعف اإلطار القانوني في هذا المجال وتأخر الشركات الجزائریة في تطبیق المبادئ الحدیثة 

  العبارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

  جید  0.469  0.68  الداخلي التدقیق وأ بالمراجعة خاص قسم على كمشركت تتوفر  15

  0.285  0.07  توجد لجنة اسمها لجنة التدقیق أو لجنة المراجعة بالشركة  16
ضعیف 

  جدا
  جید  0.469  0.68  تطبق الشركة نظام واضح ودقیق للرقابة الداخلیة  17
  ضعیف  0.476  0.33  خاص بإدارة المخاطر في الشركة یوجد قسم  18

19  
تستقبل الشركة ممثلي جمعیات حمایة البیئة والمستهلك لالستماع 

  النشغاالتهم
  ضعیف  0.469  0.32

  جید  QHSE(  0.67  0.476(تطبق الشركة نظام للصحة واألمن والسالمة المهنیة  20

21  
معلومة  تسمح شركتكم لمحافظ الحسابات باالطالع على أي

  یریدها بكل حریة
  جید جدا  0.331  0.88

  ضعیف  0.462  0.30  ال تتعامل الشركة دائما مع نفس محافظ الحسابات  22

  0.444  0.26  لدى الشركة رؤیة ورسالة معلومة لجمیع أفرادها  23
ضعیف 

  جدا

24  
جراءات محددة للتعامل مع الشكاوى  ٕ لدى الشركة سجل وا

  والتظلمات
  متوسط  0.504  0.51

  ضعیف  0.185  0.47  المسؤولیة والمساءلة
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" وهو ما یدل على 0.258قدر ب "للتسییر. كما أن قیمة االنحراف المعیاري صغیرة حیث ت
 تجانس مؤسسات الدراسة المیدانیة في هذا المجال.

 68" وهو مستوى تطبیق جید، أي أن نسبة 0.68تساوي " )17(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم %
عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم تتبع نظام واضح ودقیق للرقابة الداخلیة، كما أن قیمة  مفرداتمن 

 " أي معدل تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.469االنحراف المعیاري تقدر ب "
 وهو مستوى تطبیق ضعیف، أي أن نسبة 0.33تساوي " )18(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

، كما أن عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم تتوفر على قسم خاص بإدارة المخاطر مفرداتمن % 33
  " أي أن هناك تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.476قیمة االنحراف المعیاري "

 وهو مستوى تطبیق ضعیف، یدل على أن " 0.32تساوي " )19(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم
عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم لدیها قابلیة الستقبال ممثلي جمعیات  مفرداتفقط من % 32

" 0.469حمایة البیئة والمستهلك لالستماع النشغاالتهم، كما أن قیمة االنحراف المعیاري تقدر ب "
 أي أن هناك تجانس مقبول لعینة الدراسة في هذا المجال.

 67" وهو مستوى تطبیق جید، أي أن نسبة 0.67تساوي " )20(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم %
تطبق نظام للصحة واألمن والسالمة عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم  مفرداتمن 

، وهو ما یسمح بتحقیق مبدأ المسؤولیة تجاه العمال. وبلغت قیمة االنحراف )QHSE(المهنیة
 " ما یدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.476المعیاري "

 88حیث أن ، جید جداستوى تطبیق " أي م0.88تساوي " )21(وسط الحسابي للفقرة رقمقیمة المت %
عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تسمح لمحافظ الحسابات باالطالع على أي معلومة  مفرداتمن 

یریدها وبكل حریة، وهو ما یسمح بدقة أكثر للنتائج وبالتالي إمكانیة مساءلة المسؤولین علیها 
" أي أن هناك تجانس جید 0.331". وتبلغ قیمة االنحراف المعیاري وصعوبة إخفاء التجاوزات

 اسة فیما یخص هذا المجال.لعینة الدر 
 30أي أن " أي مستوى تطبیق ضعیف، 0.30تساوي " )22(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم %

تنوع في التعامل مع محافظي الحسابات، أي ال عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم  مفرداتفقط من 
تتعامل مع نفس محافظ الحسابات في كل مرة، حیث یؤدي التعامل المستمر مع نفس محافظ 
الحسابات إلى إمكانیة قیام عالقة بینه وبین المسؤولین في الشركات أي إمكانیة تورطه في بعض 

یق التستر علیه. وبلغ االنحراف المعیاري الممارسات التي تقوم بها والمشاركة في الفساد عن طر 
 " وهو مقبول عموما أي أن هناك تجانس نسبي لعینة الدراسة في هذا المجال.0.462"لإلجابات 

 أي مستوى تطبیق ضعیف جدا لهذا البند، 0.26تساوي " )23(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
شركاتهم لدیها رؤیة ورسالة معلومة لجمیع عینة الدراسة أقروا بأن  مفرداتفقط من % 26حیث أن 



 ثالفصل الثال دراسة حالة بعض المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف

 

 

 

137 

. أما أفرادها، ویسمح وضوح الرسالة والرؤیة لجمیع أفراد الشركة بتبنیها وتحمل مسؤولیة تجاهها
 " أي أن عینة الدراسة متجانسة في هذا المجال.0.444قیمة االنحراف المعیاري فتساوي "

 51أي مستوى تطبیق متوسط، حیث أقر " 0.51یساوي " )24(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم %
جراءات محددة للتعامل  مفرداتمن  ٕ مع الشكاوى عینة الدراسة بأن شركاتهم لدیها سجل وا

والتظلمات التي تصلها؛ أي أنها تتحمل نوع من المسؤولیة تجاه األطراف الداخلیة والخارجیة من 
 ل التعامل معها الحقا.خالل االستماع النشغاالتهم وشكاویهم وتدوینها من أج

" أي مستوى تطبیق 0.47قیمة " وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لفقرات بعد المسؤولیة والمساءلة
" أي 0.197، واالنحراف المعیاري لهذا البعد صغیر نسبیا ویقدر ب"ضعیف نسبیا فهو قریب من المتوسط

  لمسؤولیة والمساءلة.أن مؤسسات الدراسة المیدانیة تتمتع بتجانس جید في مجال ا

  تحلیل مجموع فقرات محور حوكمة الشركات: -د

  التحلیل االحصائي لمجموع فقرات محور حوكمة الشركات. )21-3(الجدول رقم

  مستوى التطبیق  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  ضعیف  0.197  0.458  االفصاح والشفافیة

  ضعیف  0.191  0.391  العدالة
  ضعیف  0.185  0.470  المساءلةالمسؤولیة 

  ضعیف  0.139  0.439  حوكمة الشركات
  .spssباالعتماد على مخرجات برنامجالمصدر: 
" أي تطبیق 0.439یساوي " المتوسط الحسابي لمحور حوكمة الشركاتنالحظ من الجدول   

أن مؤسسات الدراسة المیدانیة ضعیفة في مجال تطبیق مبادئ وممارسات حوكمة  ما یعني، ضعیف نسبیا
" أي أن مجموعة مؤسسات الدراسة 0.139، باإلضافة إلى انحراف معیاري صغیر یقدر ب"الشركات

  المیدانیة متجانسة في هذا المجال.
  عرض وتحلیل بیانات الجزء الثالث من االستبیان(التنمیة المستدامة): -2-3-2

حسب األبعاد الثالثة الرئیسیة للتنمیة المستدامة، أي البعد  تم تقسیم هذا الجزء إلى ثالثة أبعاد
البیئي والبعد االجتماعي والبعد االقتصادي، وفیما یلي سوف نتطرق إلى تحلیل الجزء الخاص بكل بعد 

  من هذه األبعاد على حدى:
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 :البیئي تحلیل البیانات المتعلقة بالبعدعرض و   - أ 

  في الجدول التالي:عینة الدراسة عنها  مفرداتبعد من ثمانیة فقرات نبین إجابات یتكون هذا ال
  .عرض وتحلیل بیانات البعد البیئي للتنمیة المستدامة )22-3(الجدول رقم

  العبارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

  ضعیف جدا  0.453  0.28  البیئة بشركتكمهل یوجد مسؤول مكلف بمتابعة قضایا   25

26  
تقوم شركتكم بتخصیص موارد مالیة لدراسة ومعالجة اآلثار 

  البیئیة لنشاطاتها
  ضعیف جدا  0.331  0.12

  ضعیف جدا  ISO 14001  0.23  0.423حصلت شركتكم على شهادة   27
  ضعیف جدا  0.368  0.16  لدى شركتكم برنامج الستغالل الطاقات المتجددة  28
  متوسط  0.504  0.51  تقوم شركتكم بإعادة رسكلة بعض مخلفاتها  29

30  
 البیئیة التأثیرات ذات للنشاطات خاصة برامج لدى الشركة

  الخطیرة
  ضعیف  0.462  0.30

  ضعیف جدا  0.285  0.09  تقوم شركتكم بتقدیم بعض المنتجات الصدیقة للبیئة  31

32  
البیئیة عند التفكیر في إنتاج منتج  هل تدرسون التأثیرات

  جدید
  جید  0.444  0.74

  ضعیف  0.165  0.30  البعد البیئي للتنمیة المستدامة
  .spssباالعتماد مخرجات برنامج  المصدر:

  من الجدول نالحظ ما یلي:

 تطبیق ضعیف جدا، ال مستوى أن " أي 0.28"تساوي ) 25(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم
عینة الدراسة بوجود مسؤول مكلف بمتابعة القضایا البیئیة  مفرداتفقط من  %28حیث صرح 

وهي مقبولة ما یعني أن مؤسسات الدراسة " 0.453بشركتهم، وتبلغ قیمة االنحراف المعیاري "
 المیدانیة متجانسة.

 12" بمستوى تطبیق ضعیف جدا، أي أن 0.12تساوي " )26(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم% 
عینة الدراسة بأن شركاتهم تخصص موارد مالیة لدراسة ومعالجة اآلثار البیئیة  مفرداتفقط من 

 ظ، وهذا ما یدل على ضعف اهتمام مؤسسات الدراسة المیدانیة بجانب الحفاالناتجة عن نشاطها
قیمة تدل على تجانس جید لمؤسسات الدراسة  " وهي0.331على البیئة. وتبلغ قیمة االنحراف "

 المیدانیة في هذا المجال.
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 أي 0.423" مع انحراف معیاري یقدر ب"0.23تساوي " )27(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم ،"
 مفرداتمن فقط  %23 مستوى تطبیق ضعیف جدا مع تجانس مقبول لعینة الدراسة، حیث أقر

"، وربما یعود ذلك إلى أن المستهلك "ISO 14001عینة الدراسة بحصول شركتهم على شهادة 
الجزائري ال یركز على المعیر البیئیة في تفضیالتهن وغالبا ما تلجأ إلى التوفیر متطلبات هذه 

 الشهادة الشركات التي تقوم بتصدیر بعض منتجاتها للخارج.
 ما یدل 0.368مع قیمة انحراف معیاري ب" " 0.16تساوي" )28(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

 %16على مستوى تطبیق ضعیف جدا وتجانس جید لعینة الدراسة في هذا المجال، حیث صرح 
بأن لدى شركاتهم برنامج الستغالل الطاقات المتجددة، ویعود ذلك عینة الدراسة  مفرداتفقط من 

 وفر الطاقة األحفورة بسعر مناسب.لضعف الحوافز  الناتج بشكل رئیسي عن ت
 ویعني ذلك أن  " أي مستوى تطبیق متوسط،0.51تساوي " )29(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم

. كما أن عینة الدراسة صرحوا بأن شركاتهم تقوم بإعادة رسكلة بعض مخلفاتها مفرداتمن  51%
تجانس متوسط لعینة الدراسة فیما  " وهو مقبول ویدل على0.504االنحراف المعیار یقدر ب"

 یخص موضوع الفقرة.
 أي مستوى تطبیق ضعیف، أما االنحراف 0.30تساوي " )30(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

" ویدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة، وتعني هذه النتائج أن 0.462المعیاري فهو یقدر ب"
كتهم تسطر برنامج للنشاطات ذات التأثیرات عینة الدراسة صرحوا بأن شر  مفرداتمن % 30

االحتیاطات الالزمة ذات التأثیرات البیئیة  تتخذالبیئیة الخطیرة وهو ما یدل على أن غالبیة ال 
 .الخطیرة

 و یبلغ بمستوى تطبیق ضعیف جدا "0.09تساوي " )31(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم ،
فقط من  %9الدراسة متجانسة جیدا. فلقد صرح  " أي مؤسسات0.285االنحراف المعیاري "

عینة الدراسة بأن شركاتهم تقوم بتقدیم منتجات صدیقة للبیئة، وهذا أمر طبیعي في  مفردات
أین تقل إن لم نقل تنعدم ثقافة االستهالك األخضر لدى األفراد وبالتالي فالشركات لیست الجزائر 

 مجبرة على تقدیم منتجات موجهة لهذه الفئة.
 وهو مستوى تطبیق جید مع انحراف معیاري 0.74ي "تساو  )32(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

 مفرداتمن % 74ي أن " بالنسبة لقیمة المتوسط یدل على تجانس جید لعینة الدراسة، أ0.44جید"
منتج ا بأن شركاتهم تقوم بدراسة االعتبارات البیئیة عند التفكیر في انتاج عینة الدراسة صرحو 

جدید، ویفسر ذلك ببدء تطور القوانین البیئیة ودراسات األثر البیئي التي أصبحت تفرضها 
 منح التراخیص للمشاریع الجدیدة. مدیریات البیئة قبل
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" أي مستوى 0.302البیئي للتنمیة المستدامة " وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لمجموع فقرات البعد
في  ئیةال تراعي الجوانب البیة الشركات  محل الدراسة بنسبة ثلثین تقریبا تطبیق ضعیف، ما یدل أن غالبی

" وهي قیمة صغیرة تدل على تجانس جید لمؤسسات 0.165نشاطها. وبلغت قیمة االنحراف المعیاري "
  الدراسة في هذا المجال.

 عرض وتحلیل البیانات المتعلقة بالبعد االجتماعي:   -ب 

  عینة الدراسة علیها في الجدول التالي: مفرداتنبین إجابات یتكون هذا البعد من سبع فقرات 
  : عرض وتحلیل بیانات البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة.)23-3(الجدول رقم

  العبارة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

  جید  0.469  0.68  تقوم شركتكم بتمویل بعض الجمعیات الخیریة أو الریاضیة  33
  متوسط  0.498  0.58  توفر شركتكم بعض الخدمات الترفیهیة للعمال  34
  جید جدا  0.258  0.93  توفر شركتكم فرص التدریب والتكوین ورفع المستوى للعمال  35
  ضعیف  0.476  0.33  تقوم شركتكم باستمرار ببحوث للتعرف على رضى العمال  36
لى مقر عملهم توفر الشركة خدمة نقل  37 ٕ   متوسط  0.501  0.56  العمال من وا
  ضعیف جدا  0.398  0.19  توظف الشركة بعض المعوقین  38

39  
تقوم شركتكم ببحوث للتعرف على األطراف الفاعلة في 

  المجتمع المدني وتأثیرها على الشركة
  ضعیف جدا  0.423  0.23

  متوسط  0.191  0.501  البعد االجتماعي للتمیة المستدامة
  .spssباالعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

  من الجدول نستنتج ما یلي:

 68" أي مستوى تطبیق جید، حیث أجاب 0.68تساوي " )33(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم %
، وبلغت الریاضیة وأعینة الدراسة بأن شركاتهم تقوم بتمویل بعض الجمعیات الخیریة  مفرداتمن 

" وهو ما یدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة. وهو ما یعني 0.469المعیاري "قیمة االنحراف 
 أن غالبیة المؤسسات محل الدراسة تتبنى مسؤولیة تجاه المجتمع.

 أي مستوى تطبیق متوسط، ویعني ذلك أن 0.58تساوي " )34(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
هم تقوم بتقدیم بعض الخدمات الترفیهیة عینة الدراسة صرحوا بأن شركات مفرداتمن % 58

" وتدل على تجانس متوسط لعینة 0.498للعمال. كما أن قیمة االنحراف المعیاري تقدر ب "
 الدراسة.
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 أي مستوى تطبیق جید جدا، باإلضافة إلى 0.93تساوي " )35(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
 مفرداتمن % 93انحراف معیاري صغیر یدل على تجانس جید لعینة الدراسة، ویعني ذلك أن 

، ویفسر ذلك بأن رفع وین ورفع المستوى للعمالعینة الدراسة أقروا بأن شركتهم بتوفیر التك
الموظف لذلك من مصلحتها تكوینه، المستوى للعمال وتكوینهم یعود بالنفع على كل من الشركة و 

 لكن ذلك یكون عدیم الجدوى إذا كان العامل غیر راض حیث یحتمل أن یغادر المؤسسة.
 أي مستوى تطبیق ضعیف، ویعني ذلك أن 0.33تساوي " )36(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم تقوم باستمرار ببحوث للتعرف على رضى  مفردات% من 33
 " ما یدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.476"العمال. وتبلغ قیمة االنحراف المعیاري 

 أي مستوى تطبیق متوسط، وتعني أن 0.56تقدر ب" )37(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
لى مقر  مفردات% من 56 ٕ عینة الدراسة صرحوا بأن شركتهم تقوم بتوفیر خدمة نقل العمال من وا

یعني و  " أي مستوى تجانس متوسط.0.501عملهم، باإلضافة إلى أن االنحراف المعیاري یساوي "
ي قة لهذا السؤال في االستمارة تبنتوفیر نقل العمال باإلضافة إلى مضمون األسئلة الثالثة الساب

 ولیة تجاه عمالها.الشركات لمسؤ 
 أي مستوى تطبیق ضعیف جدا، وتعني أن 0.19تقدر ب " )38(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

كنوع من  عینة الدراسة صرحوا بأن شركتهم تقوم بتوظیف بعض المعوقین مفرداتفقط من % 19
أن االنحراف المعیاري لهذه الفقرة صغیر نسبیا ویساوي  . باإلضافة إلىالمسؤولیة تجاه المجتمع

 " ما یعني تجانس جید عینة الدراسة فیما یخص هذا المجال.0.398ب " 
 أي مستوى تطبیق ضعیف جدا، حیث أقر 0.23تقدر ب " )39(قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

للتعرف على األطراف الفاعلة  عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم تقوم ببحوث مفرداتفقط من % 23
" وهو ما یدل 0.423تمع المدني وتأثیرها على الشركة. كما تبلغ قیمة االنحراف المعیاري "في المج

 على تجانس مقبول إلجابات أفراد عینة الدراسة.

" 0.501وعلى العموم بلغ المتوسط الحسابي لمجموع فقرات البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة قیمة "
مستوى تطبیق البعد االجتماعي في مؤسسات الدراسة المیدانیة متوسط، ویدعم ذلك االنحراف أي 

  " والذي یعني تجانس جید لعینة الدراسة في هذا المجال.0.191المعیاري الصغیر نسبیا والذي یقدر ب"

 عرض وتحلیل بیانات البعد االقتصادي:   - ج 

واحي البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة ونبین ملخص تسع فقرات تغطي مختلف نیتكون هذا الجزء من 
  التالي: )24-3(رقم عینة الدراسة عنها في الجدول مفرداتإلجابات 
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  وتحلیل بیانات البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة.عرض  )24-3(الجدول رقم
رقم 
  العبارة  الفقرة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى 
  التطبیق

  جید جدا  0.423  0.77  الشركة مخطط واضح لتطویر قدراتها االنتاجیة لدى  40

41  
عند بدایة كل موسم تضع الشركة أرقام تخطط لبلوغها في 

  االنتاج
  جید  0.481  0.65

42  
تقوم شركتكم بدراسات عن وضعیة السوق واتجاهاته في 

  المستقبل
  جید  0.495  0.60

43  
لتخفیض أسعار المنتجات وتكالیف إنتاجها  تسعى شركتكم

  باستمرار
  جید  0.469  0.68

  ضعیف  0.476  0.33  أرباح شركتكم في تزاید مستمر  44
  جید  ISO 9001  0.60  0.495حصلت شركتكم على شهادة   45
  جید  0.469  0.68  تقارن شركتكم أداءها بالنسبة للشركات المنافسة  46
  ضعیف  0.642  0.30  للبحث والتطویر في شركتكم یوجد قسم  47

48  
لشركتكم برنامج الستقطاب األشخاص دوي الكفاءات 

  والخبرات المتمیزة
  ضعیف جدا  0.350  0.14

  متوسط  0.192  0.528  البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة
  .spssباالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

  من الجدول نستنتج ما یلي:

 77 " أي مستوى تطبیق جید جدا، حیث أقر0.77قیمة " )40(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم %
أما  قدراتها االنتاجیة، لتطویر عینة الدراسة بأن شركتهم لدیها مخطط واضح مفرداتمن 

أن مؤسسات الدراسة متجانسة في هذا المجال. تعني  " أي0.423" االنحراف المعیاري فیقدر ب
هذه النتائج أن غالبیة المؤسسات محل الدراسة لدیها مخططات لتطویر قدراتها االنتاجیة وهو ما 

 .ومنه زیادة القدرات االنتاجیة لالقتصاد الوطني عمومایساهم في زیادة فعالیتها االقتصادیة 
 ن م% 65" وهو مستوى تطبیق جید، حیث أن 0.65قیمة " )41(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم

، عینة الدراسة أقروا بأن شركاتهم تضع عند بدایة موسم أرقاما تخطط لبلوغها في االنتاج مفردات
" وهو مقبول أي أن الشركات محل الدراسة متجانسة 0.481كما أن االنحراف المعیاري یقدر ب "

 في هذا المجال.
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  60" وهو مستوى تطبیق جید نسبیا، حیث أقر 0.60قیمة " )42(للفقرة رقمبلغ المتوسط الحسابي %
عینة الدراسة بأن شركتهم تقوم بدراسات عن وضعیة السوق واتجاهاته في المستقبل،  مفرداتمن 

ویدل  " والتي  تدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة.0.495" كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري
قیام الشركات بإجراء بحوث على السوق واتجاهاته في المستقبل على أنها شركات لدیها 

تتمتع بالنظرة المستقبلیة ما یعني إمكانیة أكبر لتحقیق عنصري البقاء استراتیجیة بعیدة المدى، و 
 والنمو والمساهمة في الحركیة والنشاط االقتصادي وخلق الثروة.

 من % 68ویعني أن " أي مستوى تطبیق جید، 0.68قیمة " )43(فقرة رقمبلغ المتوسط الحسابي لل
عینة الدراسة أقروا بأن شركتهم تسعى لتخفیض أسعار المنتجات وتكالیف إنتاجها  مفردات

 تدل على تجانس مقبول لعینة الدراسة. "0.469ب" ، كما تقدر قیمة االنحراف المعیاريباستمرار
 أي مستوى تطبیق ضعیف، حیث صرح 0.33تساوي " )44(الحسابي للفقرة رقم قیمة المتوسط "

بأن أرباح شركتهم في تزاید مستمر، كما بلغت قیمة عینة الدراسة  مفرداتمن فقط % 33
الدراسة. ویدل تحقیق الشركات  " أي مستوى تجانس مقبول لعینة0.476االنحراف المعیاري "

 .قتصادیة ومساهمتها في الجانب االقتصادي للتنمیة المستدامةألرباح متزایدة على فعالیتها اال
 أي مستوى تطبیق جید نسبیا، مع انحراف 0.60ب" )45(تقدر قیمة المتوسط الحسابي للفقرة رقم "

من % 60 صرح" یدل على مستوى تجانس متوسط لعینة الدراسة. حیث 0.495معیاري یساوي "
" وهي شهادة تدل على توفیر   9001ISO عینة الدراسة بحصول شركتهم على شهادة " مفردات

الشركة لمتطلبات تحقیق الجودة في االنتاج أي إمكانیة انتاجها لسلع ذات جودة عالیة تلبي 
مكانیة أكبر للتصدیر لألسواق الخارجیة. ٕ  احتیاجات المستهلكین المحلیین وا

 من % 68" أي مستوى تطبیق جید، حیث صرح 0.68القیمة " )46(بلغ التوسط الحسابي للفقرة رقم
عینة الدراسة بقیام الشركة التي ینتمون إلیها بمقارنة أدائها بأداء الشركات المنافسة في  مفردات

" ما یدل على تجانس عینة الدراسة 0.469" مجال عملها، كما تقدر قیمة االنحراف المعیاري ب
ة الشركات تقارن أداءها بالنسبة للمنافسین وهو ما یسمح لها في هذا المجال. أي أن غالبی

 بتحسین األداء والتغلب على مواطن الضعف وتحقیق الكفاءة والفعالیة المطلوبة.
  مع انحراف  " أي مستوى تطبیق ضعیف،0.30القیمة " )47(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم

فقط من  %30ه لعینة الدراسة. حیث أقر " أي تجانس ال بأس ب0.462معیاري مقبول یقدر ب "
عینة الدراسة بوجود قسم للبحث والتطویر بالشركة التي یعملون بها، أي أن غالبیة  مفردات

ما یدل على ضعف تنافسیتها وعدم مساهمتها في تطویر  الشركات ال تملك قسم للبحث والتطویر
 المنتجات الجدیدة وطرق االنتاج والتسییر.
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 أي مستوى تطبیق ضعیف جدا، باإلضافة إلى 0.14" قیمة )48(بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم "
" وهو صغیر نسبیا ما یدل 0.350عینة الدراسة یقدر ب" مفرداتأن االنحراف المعیاري إلجابات 

عینة الدراسة بأن الشركة  مفرداتفقط من % 14على تجانس جید لعینة الدراسة. حیث صرح 
 كونها من أهم إن لم نقل ،ملون بها لدیها برنامج الستقطاب الكفاءات والخبرات المتمیزةالتي یع

مل تنافسیة وبقاء الشركات على األمد القصیر والطویل، نظرا لما تتمیز به من إبداع عوا أهم
وعبقریة، وهو األمر الذي اكتشفته أكبر الشركات العالمیة التي أصبحت تدفع أمواال طائلة من 

ظ على هذه الكفاءات، بینما ال تزال شركاتنا متأخرة في هذا اكتشاف واستقطاب والحفا أجل
 المجال.

" أي أن مستوى 0.528قیمة "وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي لمجموع فقرات البعد االقتصادي 
باإلضافة ، متوسطتحقیق البعد االقتصادي لتنمیة المستدامة في مؤسسات الدراسة المیدانیة هو مستوى 

" وهي قیمة ضعیفة تدل على تجانس هذه المؤسسات في مجال 0.192إلى أن االنحراف المعیاري یساوي "
  تحقیق البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة.

  لمجموع فقرات محور التنمیة المستدامة:تحلیل كلي  -د

الثالثة للتنمیة المستدامة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لألبعاد ) 25-3(یبین الجدول رقم   
  في مؤسسات الدراسة المیدانیة:

  .: تحلیل فقرات محور التنمیة المستدامة)25-3(الجدول رقم

  مستوى التطبیق  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  البعد
  ضعیف  0.165  0.302  البعد البیئي

  متوسط  0.191  0.501  البعد االجتماعي
  متوسط  0.192  0.528  البعد االقتصادي
  ضعیف  0.131  0.444  التنمیة المستدامة

  . SPSSحساب المؤشرات تم اعتمادا على مخرجات برنامجالمصدر: 

أي أن " 0.444"لمجموع فقرات التنمیة المستدامة یساوي أن المتوسط الحسابي حیث نالحظ   
أن االنحراف المعیاري یقدر كما ضعیف، مستوى تطبیق التنمیة المستدامة في مؤسسات الدراسة المیدانیة 

  .في هذا المجال أي أن عینة الدراسة متجانسة بصفة جیدة "0.131"ب
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  .النتائج واستخالص الفرضیات مناقشة: الثالث المبحث

بیانات الدراسة  وتحلیل أن تطرقنا في المبحثین السابقین إلى منهجیة الدراسة ثم عرضبعد   
  وآفاق البحث.ثم تقدیم االقتراحات  ،المیدانیة، نأتي اآلن إلى مناقشة فرضیات الدراسة وعرض النتائج

  .الدراسة فرضیات مناقشة -3-1

  فرضیات فرعیة نناقشها فیما یلي:ثالث سیة و یتم وضع فرضیة رئ

  اختبار الفرضیة الرئیسیة: -3-1-1

و داللة إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على ذیوجد أثر إیجابي  " تنص هذه الفرضیة على  
، وانطالقا من بیانات الدراسة المیدانیة یوضح "تحقیق التنمیة المستدامة بمؤسسات الدراسة المیدانیة

)، نتائج تحلیل معامل االرتباط بین متغیر "حوكمة الشركات" ومتغیر "التنمیة 26- 3الجدول رقم(
  امة":المستد

 ): معامل االرتباط بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة.26-3الجدول رقم(
 

حوكمة  

 الشركات

التنمیة 

 المستدامة

حوكمة 
 الشركات

 **903. 1 معامل ارتباط بیرسون

Sig. (2-tailed)  .000 

N 57 57 

التنمیة 
 المستدامة

 1 **903. معامل ارتباط بیرسون

Sig. (2-tailed) .000  

N 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  .spssمخرجات برنامج  المصدر:
حیث نالحظ من الجدول أن معامل االرتباط بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة یقدر   

أي أن العالقة بین حوكمة الشركات التنمیة المستدامة عالقة طردیة  ،أي أنه ارتباط قوي جدا" 0.903ب"
أي أنه دال عند مستوى المعنویة المعتمد في  "0.01"دال عند مستوى معنویة  قویة. ومعامل االرتباط

البسیط ومن أجل إثبات أو نفي الفرضیة الرئیسیة ندعم هذا التحلیل باالنحدار الخطي  ؛"0.05"الدراسة 
  .كمتغیر تابع و متغیر التنمیة المستدامة كمتغیر مستقل متغیر حوكمة الشركاتبین 
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  :تحلیل االنحدار الخطي البسیط بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة
لبیانات المیدانیة لعینة الدراسة بواسطة سیط لنحدار الخطي البنتائج تحلیل اال )27-3(یبین الجدول رقم

  كمتغیر تابع: لعالقة االنحدار بین حوكمة الشركات كمتغیر مستقل والتنمیة المستدامة  spssبرنامج 
  .تحلیل االنحدار بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة )27-3(الجدول رقم

R R2  
المعامل 

b* 
  الثابت

a*  
الخطأ المعیاري 

  مستوى المعنویة  للنموذج

0.903  0.816  0.851  0.070  0.0596  0.000  

  .spssباالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

  حیث: y= a + bxاالنحدار بالعالقة:  نموذجیمكن وصف  *

yوهو التنمیة المستدامة.  : المتغیر التابع  

x.المتغیر المستقل وهو حوكمة الشركات :  

" والعالقة بین 0.903ب " یقدر  Rقیمة معامل االرتباط من خالل هذا الجدول نالحظ أن  
من  %81.6" أي أن 0.816معامل التحدید یقدر ب"المتغیرین عالقة طردیة قویة، باإلضافة إلى أن 

ر الحاصل في متغیر حوكمة التغیرات الحاصلة في متغیر التنمیة المستدامة یمكن تفسیرها بالتغی
مستقیم معادلة االنحدار  والذي یمثل ریاضیا میل" 0.851مستوى " bالشركات، كما بلغت قیم المعامل 

أي  وحدة "0.851" المستقل بوحدة واحدة تقابله زیادة المتغیر التابع بالمتغیر أن زیادة بویفسر إحصائیا 
" 0.000. ویقدر مستوى المعنویة لهذا النموذج ب"وجود تأثیر إیجابي لمتغیر المستقل على المتغیر التابع

ج ذ"، كما أن الخطأ المعیاري للنمو 0.05لمعتمد في الدراسة "وهي قیمة جیدة وأقل من مستوى المعنویة ا
  ما یدل على أن النموذج یتمتع بقدرة تفسیریة مقبولة. "0.059ویقدر ب " صغیر

والتنمیة  ویمكن تمثیل مستوى تطبیق مؤسسات الدراسة المیدانیة لمتغیري حوكمة الشركات
  لتخطیطي الموالي:افي الرسم  المستدامة
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  .تطبیق المتغیرات في عینة الدراسة: )2-3(الشكل التخطیطي رقم 

  
  لتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة.  spssمخرجات برنامج  المصدر:

متشتتة حول خط مستقیم  الشكل أن قیمة المتغیرات لدى مؤسسات الدراسة خاللنالحظ من 
  .صاعد ذو میل موجب، ما یفسر بوجود عالقة طردیة بین متغیري حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة

حسب  یمثل مستوى تطبیقهما وكذلك عند تمثیل واقع تطبیق متغیري الدراسة في منحنى بیاني
   :الموالي )3-3(رقم الشكلنحصل على دات الدراسة تصریحات مفر 

  : تطبیق متغیري حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة بمؤسسات الدراسة المیدانیة.)3-3(رقمالشكل 

  Microsoft Excel-2010تحلیل البیانات بواسطة برنامج مخرجات  المصدر:

 حوكمة الشركات

 التنمیة المستدامة

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8
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كما نالحظ من الشكل فالمتغیرین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة متقاربین في كل مؤسسات   
  .یعني وجود عالقة ارتباط قویة بین متغیري الدراسةالدراسة المیدانیة ما 

والتي تنص على  HAنقول بقبول الفرضیة الرئیسیة للدراسة من خالل كل النتائج السابقة   
و داللة إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على تحقیق التنمیة المستدامة بمؤسسات ذیوجد أثر إیجابي 
و داللة إحصائیة ذإیجابي  أثرعدم وجود  مفادهاالتي  H0، ورفض الفرضیة البدیلة الدراسة المیدانیة

  مؤسسات الدراسة المیدانیة.ب تحقیق التنمیة المستدامة لتطبیق حوكمة الشركات على
توضیح تأثیر كل معرفة كیفیة تأثیر حوكمة الشركات على التنمیة المستدامة سنقوم بومن أجل   

نموذج االنحدار تحلیل االرتباط و  باستعمال، وذلك المتغیر التابعر المستقل على المتغی عناصرمن  جزء
  .ى التنمیة المستدامة كمتغیر تابععل مستقل حوكمة الشركات كمتغیرتأثیر عناصر المتعدد لدراسة 

بین كل من أبعاد متغیر حوكمة الشركات الثالثة  حیث یبین الجدول الموالي معامالت االرتباط
  والتنمیة المستدامة:

  : ارتباط أبعاد حوكمة الشركات بالتنمیة المستدامة.)28-3(الجدول رقم

معامل االرتباط مع   المتغیر
  مستوى المعنویة  معامل االرتباط الجزئي*  التنمیة المستدامة

  0.000  0.610  0.575  االفصاح والشفافیة

  0.000  0.708  0.691  العدالة

  0.000  0.683  0.712  المسؤولیة والمساءلة

  خرین.اآل ینعند عزل تأثیر المتغیر  *
  .spssمخرجات برنامج المصدر: 

نالحظ أن كل من العناصر لها ارتباط جید بالتنمیة المستدامة، كما أنه ال یتغیر كثیرا عند عزل 
ومستوى المعنویة جید وهو مقبول (أقل  المتغیرات مستقلة فیما بینها،، أي أن هذه تأثیر المتغیرات األخرى

ومن أجل معرفة كیفیة تأثیر هذه المتغیرات على التنمیة المستدامة نقوم بتحلیل االنحدار  )0.05من 
  المتعدد:

  المتعدد لهذه المتغیرات: الخطي الموالي تحلیل االنحدار )29- 3(رقم حیث یبین الجدول
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  تحلیل االنحدار المتعدد لمتغیرات حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة. )29-3(جدول رقم

  مستوى المعنویة  الخطأ المعیاري *a الثابتقیمة  *bi االنحدارقیمة معامل   
  0.228  االفصاح والشفافیة

0.071  

0.041  0.000  

  0.000  0.043  0.313  العدالة

المسؤولیة 
  والمساءلة

0.311  0.046  0.000  

  0.000  0.056  0.824  النموذج ككل

  .spssالمصدر: باالعتماد على مخرجات برنامج 

  y= a + b1x1+ b2x2 + b3x3تحدد العالقة بین المتغیرات بالشكل:  *
  y= 0.071 + 0.228 x1+ 0.313 x2+ 0.311 x3   أي:

  .التنمیة المستدامة yالمسؤولیة والمساءلة،  x3العدالة،  x2فصاح والشفافیة، اال x1حیث:
من خالل دراسة االرتباط واالنحدار المتعدد نستنتج أن كل األبعاد الثالثة لمتغیر حوكمة الشركات 

هو بعد العدالة، ثم یأتي بعد المسؤولیة والمساءلة ، ة المستدامة، وأن أكثرها تأثیرا في التنمیتؤثر إیجابیا 
  ثم بعد االفصاح  والشفافیة.

  الفرضیة الفرعیة األولى. مناقشة -3-1-2
لتطبیق حوكمة  و داللة إحصائیةذأثر  یوجد" على أنهوالتي الفرضیة الفرعیة األولى  تنص

مؤسسات الدراسة المیدانیة" ، ومن أجل البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة في تحقیق الشركات على 
بین حوكمة الشركات كمتغیر مستقل  بدراسة نموذج االنحدار الخطي البسیطاختبار هذه الفرضیة سنقوم 

  ، والذي نبین نتائجه في الجدول الموالي:والبعد االقتصادي للتنمیة المستدامة
  .) تحلیل االنحدار البسیط بین حوكمة الشركات والبعد االقتصادي30-3دول رقم(الج

R R2  الثابت*a  المعاملb*   الخطأ المعیاري
  للنموذج

مستوى 
  المعنویة

0.719  0.517  0.092  0.922  0.135  0.000  
  .spssمخرجات برنامج  المصدر:

  y= 0.092 + 0.922 xأي:  y= a + b xتمثل عالقة االنحدار بالمعادلة:  *

والبعد من خالل الجدول السابق نالحظ أن هناك عالقة ارتباط قویة بین حوكمة الشركات   
% من التغیرات 57" أي أن 0.517نالحظ أن معامل التحدید یقدر ب " االقتصادي للتنمیة المستدامة، كما
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الحاصلة في المتغیر التابع "البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة" یمكن تفسیرها بالتغیرات الحاصلة في 
 " وهي0.135المتغیر المستقل "حوكمة الشركات"، باإلضافة إلى أن الخطأ المعیاري للنموذج یقدر ب "

" ما 0.05" أي أنه أصغر من القیمة "0.000مستوى المعنویة الذي یقدر ب"كما أن ، قیمة صغیرة نسبیا
  یعني أن النموذج مقبول إحصائیا.

 یوجدوالتي مفادها " HA  األولىومنه ومن خالل النتائج السابقة نقر بقبول الفرضیة الفرعیة 
البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة في تحقیق لتطبیق حوكمة الشركات على  و داللة إحصائیةذأثر 

ذو داللة أثر التي تقول بأنه ال یوجد  H0ونرفض الفرضیة البدیلة مؤسسات الدراسة المیدانیة" 
المستدامة بمؤسسات الدراسة البعد االقتصادي للتنمیة إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على 

  المیدانیة.

  الفرضیة الفرعیة الثانیة: مناقشة - 3- 1- 3   

حوكمة لتطبیق  و داللة إحصائیة ذأثر یوجد "  :ما یلي انیة علىتنص الفرضیة الفرعیة الث
في مؤسسات الدراسة المیدانیة"، وبالتالي من  البعد االجتماعي للتنمیة المستدامةتحقیق الشركات على 
بین حوكمة الشركات كمتغیر مستقل والبعد  سنقوم بدراسة نموذج تحلیل االنحدار المتعددأجل اختبارها 

  االجتماعي للتنمیة المستدامة كمتغیر تابع، حیث یبین الجدول التالي نتائج هذا التحلیل:

  بین حوكمة الشركات والبعد االجتماعي. البسیط: تحلیل االنحدار )31-3(الجدول رقم

R R2  الثابت*a  المعاملb*  
الخطأ المعیاري 

  للنموذج
 مستوى
  المعنویة

0.651  0.424  0.109  0.891  0.146  0.000  
  .spssمخرجات برنامج  المصدر:

   y= 0.146 + 0.891 xإذن:  y= a + bxمعادلة العالقة بین المتغیرین:  *

  .(متغیر تابع)= البعد االجتماعي للتنمیة المستدامةyحیث: 

       x= (متغیر مستقل)حوكمة الشركات.  

من الجدول نالحظ أن معامل االرتباط بین حوكمة الشركات والبعد االجتماعي للتنمیة المستدامة   
 للنموذج أن معامل التحدید " أي أن العالقة بینهما هي عالقة طردیة قویة إلى حد ما، كما 0.651یساوي "

البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة یمكن  من التغیرات الحاصلة في% 42.4" أي أن 0.424یقدر ب "
خطي (میل خط االنحدار)  ، باإلضافة إلى معدل انحدارتفسیرها بالتغیرات الحاصلة في حوكمة الشركات
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خطأ ال معدل" یدل على تأثیر إیجابي للمتغیر المستقل على المتغیر التابع، و 0.891موجب مرتفع یساوي "
أي أنه جید ألنه أقل من  0.000" ، ومستوى معنویة یقدر ب0.146ي "المعیاري للنموذج مقبول وهو یساو 

ات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، ومنه المعتمد في دراستنا وفي غالبیة دراسمستوى المعنویة  "0.05"
  فحوكمة الشركات تؤثر إیجابیا على البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة.

د و وجوالتي تقول ب HA الثانیةمن خالل نتائج التحلیل السابقة نصل إلى قبول الفرضیة الفرعیة   
في  البعد االجتماعي للتنمیة المستدامةتحقیق حوكمة الشركات على لتطبیق  أثر ذو داللة إحصائیة 

التي تنص على عدم وجود أثر ذو داللة  H0مؤسسات الدراسة المیدانیة، ورفض الفرضیة البدیلة 
  إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على التنمیة المستدامة بمؤسسات الدراسة المیدانیة.

  مناقشة الفرضیة الفرعیة الثالثة: -3-1-4
 حوكمة تطبیقل إحصائیة داللة أثر ذو وجدی الرضیة الفرعیة الثالثة على ما یلي "تنص الف  
"، لذلك من أجل المیدانیة الدراسة مؤسسات في المستدامة للتنمیة البیئي البعد تحقیقعلى  الشركات

بین حوكمة الشركات كمتغیر مستقل والبعد البیئي للتنمیة  نحدار الخطيشتها سنقوم بتحلیل االقمنا
  المستدامة كمتغیر تابع، والجدول التالي یبین نتائج هذا التحلیل:

  البیئي.: تحلیل االنحدار البسیط بین حوكمة الشركات والبعد )32-3(الجدول رقم

R R2   الثابت*a  المعاملb*   الخطأ المعیاري
  للنموذج

مستوى 
  المعنویة

0.565  0.319  0.009  0.668  0.137  0.000  

  .spssباالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

   y= 0.009 + 0.668 xإذن:  y= a + bxمعادلة العالقة بین المتغیرین:  *

  (متغیر تابع). للتنمیة المستدامة البیئي= البعد yحیث: 

       x= .(متغیر مستقل)حوكمة الشركات  
من خالل تحلیل معادلة االنحدار نالحظ أن معامل االرتباط بین حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة    

أي  R2  =0.319" أو وجود عالقة طردیة متوسطة الشدة بینهما، كما أن معامل التحدید 0.565یقدر ب "
من التغیرات الحاصلة في البعد البیئي للتنمیة المستدامة یمكن تفسیرها بالتغیرات الحاصلة في % 31.9أن 

المتغیر  أي أن زیادة 0.668باإلضافة إلى أن معامل انحدار النموذج موجب ویقدر بحوكمة الشركات، 
وحدة للمتغیر التابع، أي وجود تأثیر إیجابي لحوكمة الشركات  0.668المستقل بوحدة واحدة یقابله زیادة ب
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بالرغم من أنه لیس بقوت تأثیر حوكمة  على البعد البیئي للتنمیة المستدامة في مؤسسات الدراسة المیدانیة
" وهي قیمة 0.137" الخطأ المعیاري للنموذج ب ، ویقدرللتنمیة المستدامة الشركات على البعدین اآلخرین

  .0.05"  وهو مقبول ألنه أصغر من 0.000مقبولة عموما، بینما مستوى المعنویة في النموذج یقدر ب "
من خالل تحلیل معادلة االنحدار الخطي البسیط بین حوكمة الشركات والبعد البیئي للتنمیة   

والتي تنص على عدم وجود أثر ذو داللة   H0الثالثةضیة الفرعیة المستدامة نصل إلى رفض الفر 
إحصائیة بین تطبیق حوكمة الشركات وتطبیق التنمیة المستدامة بمؤسسات الدراسة المیدانیة وقبول 

و داللة إحصائیة لتطبیق حوكمة الشركات على البعد البیئي ذالتي تقول بوجود أثر  HAالفرضیة البدیلة 
  .الدراسة المیدانیةللتنمیة المستدامة بمؤسسات 

  .الدراسة نتائج -3-2

  :التي تم التوصل إلیها من خالل اختبار الفرضیاتالنتائج  -3-2-1
 ،عینة الدراسةهدفت الدراسة المیدانیة لمعرفة تأثیر حوكمة الشركات على التنمیة المستدامة في   

  وتوصلت إلى:

 إیجابي فعلي مدعم باألدلة اإلحصائیة  بالنسبة للفرضیة الرئیسیة توصلت الدراسة إلى وجود تـأثیر
لتطبیق مبادئ وممارسات حوكمة الشركات على تحقیق التنمیة المستدامة في الشركات الصناعیة 
محل الدراسة بوالیة سطیف، كما ال توجد فروق كبیرة بین تأثیر المبادئ المختلفة لحوكمة 

مبدأ العدالة یلیه مبدأ المسؤولیة امة، مع أفضلیة نسبیة لالشركات على تحقیق التنمیة المستد
 والمساءلة، ثم مبدأ اإلفصاح والشفافیة.

  بعد مناقشتها من خالل نتائج الدراسة المیدانیة إلى أن وصل تم التبالنسبة للفرضیة الفرعیة األولى
الشركات التي حیث أن ، للتنمیة المستدامة االقتصاديحوكمة الشركات تؤثر إیجابیا على البعد 

وتتحمل مسؤولیاتها  جید، تكون شركات متفتحة وذات إفصاحالحوكمة بادئ وممارسات تطبق م
دارة تجاه األطراف ذات المصلحة و  ٕ ما یسمح لها بتسییر أمورها ، وهو معهم بصفة جیدة العالقة ا

الناجمة عن التالعبات المختلفة التي تنتشر في ظل بكفاءة وفعالیة وتجنب العراقیل والتعقیدات 
وما یتبعها من تضییع للوقت والجهد من أجل إخفاء هذه التالعبات،  ،الغموض والسریةحاالت 

 ویعرض الشركة لمخاطر مختلفة. شركات عن أهدافهایحرف استثمارات الهو ما و 
  اإلثبات بعد مناقشتها أن حوكمة الشركات تؤثر إیجابیا على أما الفرضیة الفرعیة الثانیة فقد تم

دارة ي للتنمیة المستدامة، تحقیق البعد االجتماع ٕ حیث یعد االهتمام باألطراف ذات المصلحة وا
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أحد أهم مبادئ حوكمة الشركات، ویؤدي تحقیقه إلى التزام الشركات العالقة معهم بصورة جیدة 
بالمسؤولیة تجاه هذه األطراف المختلفة، والتي یعد العمال كطرف داخلي والمجتمع كطرف 

 من بین أهمها. خارجي
 یخص الفرضیة الفرعیة الثالثة فقد تم التأكد بعد دراسة البیانات المیدانیة وتحلیلها على  وفیما

ن كان لیس قویا على البعد البیئي رفضها ألنه ثبت أن حوكمة الش ٕ ركات تؤثر بشكل إیجابي وا
الشركات التي تلبي متطلبات حوكمة الشركات تكون غالبا للتنمیة المستدامة، وذلك راجع إلى أن 

ه البیئة والمجتمع الذي تعمل فیه وتكون ملتزمة بقوانین الحفاظ على البیئة، لتزمة بمسؤولیتها تجام
 ومنفتحة على المطالب البیئیة لألطراف ذات المصلحة.

  مؤسسات الدراسة المیدانیة:واقع  -3-2-2
التوصل إلى النتائج  فیما یخص واقع تطبیق متغیرات الدراسة في مؤسسات الدراسة المیدانیة تم  
  التالیة:

  بالنسبة لحوكمة الشركات:
مستوى  المؤسسات محل الدراسة المیدانیةمجموعة  تطبیق حوكمة الشركات لدى ل العام  مستوىال  

وهو ما یدل على تخلف المؤسسات الجزائریة عن ركب المؤسسات العالمیة في هذا المجال وفي ضعیف، 
والمستجدة للتسییر واإلدارة، نتیجة لضعف الحركیة االقتصادیة وقلة المنافسة ق الحدیثة غیره من الطر 

تمویل. وبالنسبة لعناصر حوكمة الشركات كان بعد االفصاح وعدم االعتماد على البورصات في ال
الة والشفافیة أحسن األبعاد تطبیقا بالنسبة لغیره من األبعاد، تاله بعد المسؤولیة والمساءلة، وكان بعد العد

  أقل األبعاد تطبیقا.

  بالنسبة للتنمیة المستدامة:

وهذا راجع بمؤسسات الدراسة المیدانیة مستوى ضعیف، المستوى العام لتطبیق التنمیة المستدامة   
ربما بشكل أساسي إلى ضعف اهتمام المؤسسات بالمجال البیئي الذي كان أضعف األبعاد تطبیقا بتقدیر 

عدم صرامة القوانین في هذا المجال وكذلك إلى عدم انتشار الوعي البیئي ضعیف جدا، وهذا راجع إلى 
لدى عامة الناس ما یجعل التوجه البیئي كاستراتیجیة لجلب الزبائن ضعیف الجدوى، وأیضا قلة أو انعدام 
الضغوط على الشركات من األطراف ذات المصلحة خصوصا جمعیات حمایة البیئة والدفاع عن 

   المستهلك.
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تطبیقه في مؤسسات الدراسة المیدانیة متوسطا ما البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة فقد كان أما 
 یدل على تطبیق المؤسسات الجزائریة للبعض الممارسات االجتماعیة خصوصا الخاصة منها بالعمال

بغي العمل وكذلك تمویل بعض الجمعیات الخیریة والریاضیة، إال أنه مازال هناك الكثیر من النقائص ین
  .هذه المؤسسات بخدمات فعلیة لصالح المجتمععلى تحسینها في هذا المجال حتى تقوم 

أنه بمستوى تطبیق متوسط أیضا، حیث ال یزال  إال ،أحسن األبعاد تطبیقا يوكان البعد االقتصاد
قادرة على  بمعاییر عالمیة وتصبحالكثیر مما یلزم عمله من أجل جعل هذه المؤسسات تنافسیة هناك 

یمكنها من القیام بعملها على أتم وجه والمساهمة  االصمود في حال اشتداد المنافسة وتحریر األسواق، م
 في خلق الثروة بفعالیة.
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  خالصة:

واإلطار دراسة المیدانیة، بدءا بالجوانب المنهجیة من منهجیة البحث التطرقنا في هذا الفصل إلى   
دراسة وخطوات الدراسة التطبیقیة، ثم الوالطرق واإلجراءات المتبعة إلثبات صدق أداة الزماني والمكاني، 

من أجل معرفة واقع حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة وتحلیلها عرض ومعالجة بیانات الدراسة المیدانیة 
ى تطبیق حوكمة الشركات بمؤسسات حیث تم التوصل إلى أن مستو  في مؤسسات الدراسة المیدانیة،

وبعد ذلك تمت مناقشة فرضیات  الدراسة المیدانیة ضعیف ونفس الشيء بالنسبة للتنمیة المستدامة،
  .المیدانیة، وأخیرا عرض نتائج الدراسة قبولها أو رفضهامن أجل دراسة في ضوء البیانات المیدانیة ال

الفرضیة الرئیسیة أي وجود تأثیر إیجابي  قبولإلى  ومن خالل هذا الفصل التطبیقي تم التوصل  
الفرضیة الفرعیة  قبول، وكذلك لحوكمة الشركات على تحقیق التنمیة المستدامة بمؤسسات الدراسة المیدانیة

أیضا قبول  وأي وجود تأثیر إیجابي لحوكمة الشركات في البعد االقتصادي للتنمیة المستدامة األولى 
تم و  أي أن حوكمة الشركات تؤثر إیجابیا على البعد االجتماعي للتنمیة المستدامة، الثانیةالفرضیة الفرعیة 

أي أنه ثبت وجود تأثیر إیجابي لحوكمة الشركات على البعد البیئي للتنمیة  رفض الفرضیة الفرعیة الثالثة
   .المستدامة
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  الخاتمة:

التنمیة المستدامة، نظرا ألهمیة  في تحقیقحوكمة الشركات  معرفة دورهدفت هذه الدراسة إلى   
كال الموضوعین وارتباطهما بمجال تخصصنا، والرغبة الشخصیة للبحث فیهما؛ وتم البدء بفصلین نظریین 
تطرقنا في الفصل األول إلى اإلطار النظري لحوكمة الشركات، بدایة بالتعریف بهذا المفهوم والتطور 

إلى ركائزه المختلفة وكیفیة تنفیذه وضعه في شكل نظام حتى التاریخي له ومبادئه المختلفة، ثم تطرقنا 
یسهل تنفیذه، وبعد ذلك تناولنا أآللیات الداخلیة والخارجیة لتطبیقه بشكل واقعي في الشركات مع محاولة 

  التركیز على المیكانزیمات التي یمكن تنفیذها في الجزائر وتتجنب التي ال یمكن تنفیذها.

قنا إلى حوكمة الشركات الصناعیة في إطار التنمیة المستدامة مع اإلشارة وفي الفصل الثاني تطر   
إلى تعمد التخلي عن تخصیص فصل بأكمله للتنمیة المستدامة وحدها نظرا لكثرة الدراسات السابقة التي 
تناولت هذا المفهوم نظریا خصوصا في الدفعات السابقة، وتم بدال من ذلك اختزاله في مبحث واحد فقط 

دمجه في الفصل الثاني وتم التطرق فقط إلى األمور التي تفیدنا فقط، حیث تناولنا تعریف لهذا المفهوم تم 
ثم أبعاده المختلفة والتي سوف یتم استعمالها في الدراسة المیدانیة ومؤشرات قیاسه التي سنعتمد علیها في 

لواقع. وبعد ذلك تطرقنا إلى دور الجانب المیداني، ثم معوقات وتحدیات تطبیق هذا المفهوم على أرض ا
حوكمة الشركات الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة بأبعادها الثالثة كون مجال دراستنا هو الشركات 

  الصناعیة بوالیة سطیف، وبعد ذلك تطرقنا إلى دور حوكمة الشركات في تدعیم هذا الدور؛ 

الشركات دور وأهمیة كبیرة في تحقیق مة كوقد توصلنا نظریا من خالل هذا الفصل إلى أن لحو 
أبعاد التنمیة المستدامة فهي ذات أهمیة بالنسبة للكفاءة والفعالیة االقتصادیة سواء على مستوى الشركة أو 
على مستوى االقتصاد الوطني، أما من الجانب االجتماعي فهي تساعد الشركات على تبني مسؤولیتها 

ة بمختلف أصنافهم، ومن الجانب البیئي تشجع الشركات على االجتماعیة تجاه األطراف ذوى المصلح
  حمایة البیئة والموارد لألجیال القادمة.

وبعد ذلك تم االنتقال إلى الدراسة المیدانیة، والتي حاولنا من خاللها إسقاط موضوع الدراسة على 
دانیة وأداة الدراسة بعض الشركات الصناعیة بوالیة سطیف؛ بدءا بتحدید اإلطار المنهجي للدراسة المی

ثبات صدقها واتساقها وتحدید إجراءات الدراسة المیدانیة، فجمع المعلومات وتحلیلها من أجل معرفة واقع  ٕ وا
  عینة الدراسة، وبعد ذلك تم اختبار فرضیات الدراسة ومناقشتها من أجل التوصل في ضوء ذلك إلى 
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قبول الفرضیة الرئیسیة  قشة فرضیات الدراسة إلىالنتائج، حیث توصلنا من خالل التحلیل اإلحصائي ومنا
وجود تأثیر إیجابي لتطبیق حوكمة الشركات على التنمیة المستدامة، هذا التأثیر یشمل األبعاد الثالثة  أي

ي رفض الفرضیة الفرعیة الثالثة، أو قبول الفرضیتین الفرعیتین األولى والثانیة تم  ؛ حیثللتنمیة المستدامة
مع تأثیر أكبر قلیال على البعد  كات تؤثر إیجابیا على األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامةأن حوكمة الشر 

االقتصادي فاالجتماعي وأخیرا البعد البیئي الذي كان تأثیر حوكمة الشركات علیه ضعیفا نوعا ما بالنسبة 
  للبعدین اآلخرین.

  :النتائج التالیةوعموما توصلت الدراسة إلى 

  الشركات عنصر ذو أهمیة كبیرة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة وهي خطوة من تعد حوكمة
الخطوات الضروریة إلشراك مجتمع األعمال في تحقیق التنمیة المستدامة الشاملة، من خالل 

 تبنیه لمختلف مسؤولیاته على مختلف األصعدة االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة.
  تنافسیة الشركات وزیادة كفاءتها اإلداریة، كما تساهم في تساهم حوكمة الشركات في تحسین

تقلیل المخاطر االستراتیجیة التي تواجه الشركات وزیادة فرص حصولها على التمویل، فهي 
 تعطي قیمة وفائدة للشركات أكثر من مجرد كونها أمرا تطبقه استجابة لضغوط خارجیة.

 طریق جلبها لرؤوس األموال المحلیة  تساهم حوكمة الشركات في التنمیة االقتصادیة عن
واألجنبیة، كنتیجة لزیادة ثقة المستثمرین المحلیین واألجانب في النظام االقتصادي ككل، وفي 
الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة؛ فبعد األزمات التي أدت إلى إفالس كثیر من الشركات 

رون یترددون في استثمار أموالهم، إال عالمیا بسبب الفساد والممارسات الالأخالقیة أصبح المستثم
في الشركات التي لها نظام حوكمة جید وتتمتع بمستویات عالیة من االفصاح والشفافیة والعدالة، 

مكانیة مراقبتها. ٕ  وهو ما یجعلهم في اطمئنان على أموالهم وا
 ا تساهم حوكمة الشركات في تحسین نمط المسؤولیة االجتماعیة للشركات عن طریق تحسینه

إلدارة العالقة مع األطراف ذات المصلحة، وتصنیفهم حسب درجاتهم، واالستجابة لرغباتهم 
 بطریقة منظمة.

  تساهم حوكمة الشركات في الحفاظ على حقوق مالك الشركات في حالة فصل الملكیة عن
 اإلدارة، سواء كان االلك هو الدولة أو المستثمرین الخواص األفراد أو المؤسسیین، وذلك عن

طریق إنشائها لآللیات التي تمكنهم من مراقبة أموالهم ومنع سرقتها أو التالعب بها  وسوء 
 استغاللها من طرف اإلدارة التنفیذیة للشركات.
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  تساهم حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري عن طریق تدعیمها لإلفصاح
البیئة التي تتمیز بالتكتم وانعدام االفصاح عن والشفافیة، التي تزیل البیئة الخصبة للفساد وهي 
 المعلومات ما یسمح بالقیام بالتالعبات بكل سریة.

  تطبیق حوكمة الشركات ال یعني فقط تلك المؤسسات الكبیرة وذات األسهم فقط، بل له تطبیقات
  ة.وعوائد على مختلف بما فیها الشركات العائلیة، والشركات الصغیرة وحتى الشركات الفردی

  االقتراحات:

 تقدیم یمكن نتائج، من إلیه التوصل تم وما والتطبیقیة النظریة الجوانب من الموضوع دراسة بعد
  :التالیة االقتراحات

 تلزم الشركات المختلفة بتطبیق مبادئ ، المسارعة بوضع قوانین أو لوائح رسمیة لحوكمة الشركات
المبادئ الدولیة وفق الواقع الجزائري، بمشاركة حوكمة الشركات، وذلك بعد إنشاء لجان لتكییف 

جمیع األطراف من خبراء بالقانون واكادیمیین ومدیري الشركات، والمؤسسات المالیة، وجمعیات 
 المجتمع المدني وغیرها من األطراف الفاعلة.

 اء مجموعات بحث أو مخابر بحث لدراسة تفعیل آلیات حوكمة الشركات في مختلف أنواع شإن
 ات وقطاعات النشاط.الشرك

  تطویر آلیات وسیاسات اقتصادیة وضریبیة ومالیة، لتحسین الفعالیة البیئیة للشركات الصناعیة
 وتقلیل التلوث الذي تصدره.

  إنشاء معاهد لتدریب مدیري الشركات وتكوینهم، خصوصا مدیري الشركات المملوكة للدولة، وذلك
 عرف على المستجدات والطرق الحدیثة للتسییر.من أجل ترقیة مستواهم باستمرار من أجل الت

  استعمال وسائل اإلعالم واالتصال من أجل ترسیخ ثقافة حوكمة الشركات والتنمیة المستدامة لدى
 إدارة الشركات، ولدى عامة أفراد المجتمع.

 عطائهم السلطات والحریات الالزمة ٕ  إلزام الشركات بالتنویع في التعامل مع محافظي الحسابات، وا
للقیام بأعمالهم بكل دقة وموضوعیة ومصداقیة، وكذلك التأكد من استقاللیتهم عن الشركات التي 

  یدققون حساباتها.
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  آفاق البحث:

 مجال دراستناتكون مواضیع بحوث مستقبلیة في ألن التي تصلح و  التالیة یمكن اقتراح المواضیع  
  أو المجاالت ذات العالقة الوثیقة به ومنها:

  تطبیق حوكمة الشركات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.آلیات 
 .دور حوكمة الشركات في إدارة المخاطر االستراتیجیة 
 .حوكمة المؤسسات العمومیة واإلدارات الحكومیة 
 .دور اإلفصاح عن المسؤولیة البیئیة واالجتماعیة في زیادة الفعالیة التسویقیة 
 میة المستدامة.دور اإلیكولوجیة الصناعیة في تحقیق التن 
 .حوكمة المؤسسات المصرفیة 
 .استراتیجیات تحسین األداء البیئي للشركات الصناعیة 
 .(أو غیرها) معوقات تطبیق آلیات حوكمة الشركات في الشركات الصناعیة 
 .دور مجلس اإلدارة في حوكمة الشركات في إطار بیئة األعمال الجزائریة 
 .التوجه البیئي كاستراتیجیة تنافسیة 
 .دور الحوكمة في جلب االستثمار األجنبي المباشر 
 .دور الثقافة التنظیمیة في تحسین األداء البیئي واالجتماعي للشركات 
 .أهمیة األسواق المالیة في تمویل المشاریع االستثماریة 
 .وكل الدراسات التي تهدف إلى ترسیخ ثقافة الحوكمة والتنمیة المستدامة لدى المؤسسات الجزائریة
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  :قائمة المالحق    

  .): قائمة مؤسسات الدراسة المیدانیة1(الملحق رقم

  الملكیة  المؤسسة  الرقم
  ع SIPLASTمؤسسة   1
2  BATICERAM خ  
  خ  مؤسسة مامي للمشروبات  3
  ع  الریاض سطیف  4
5  ALMOULES SPA ع  
  ع  المؤسسة الوطنیة للصناعات الكهروكیمیائیة  6
  خ  مؤسسة زعبي علي لتحویل البالستیك  7
  خ  شركة انترفالك النتاج الدهون  8
  خ  مؤسسة غدیر للمشروبات  9
  خ  مؤسسة صرموك  10
11  AGRO FILM خ  
  ع  شركة صانیاك  12
  خ MESSAILLIشركة   13
  ع  العلمة  AMCشركة   14
15  ELETEL SPA خ  
16  ENIE ع  
17  BOUAJIL SNC خ  
18  SPA GLB GROUP BOURAS خ  
19  SETIFIS BOUTLING COMPANY خ  
20  SPA MHP خ  
21  BATICIM خ  
  ع VEDIAمؤسسة   22
  ع  مؤسسة االسمنت عین الكبیرة  23

  ع= عمومیة       خ= خاصة
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  ): استمارة االستبیان.2رقم( الملحق

  جامعة فرحات عباس سطیف
  العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر كلیة

  استمارة استبیان
هذه االستمارة موجهة إلى اإلطارات العاملة باإلدارة العلیا للشركات الصناعیة في والیة سطیف (المدیر العام، مدیر 

  الموارد البشریة، مدیر المالیة، مدیر االنتاج، مدیر التسویق)
  سالم علیكم ورحمة اهللا.سیدي الكریم/ سیدتي الكریمة، ال

دور حوكمة الشركات الصناعیة في تحقیق التنمیة المستدامة. دراسة في إطار إعداد رسالة ماجیستیر تحت عنوان: 
  بعض المؤسسات الصناعیة بوالیة سطیف.

ریة یسعدنا أن نضع بین أیدیكم هذه االستمارة المعدة لغرض البحث العلمي، من أجل تزویدنا بالمعلومات الضرو   
إلجراء الدراسة المیدانیة. والتي لن تأخذ من وقتكم أكثر من دقائق قلیلة،  وسوف تعطي مشاركتكم بالتأكید قیمة لهذه 

  الدراسة المیدانیة.
نرجو من سیادتكم ملئ االستمارة بكل دقة ومصداقیة ألن المعلومات الواردة فیها ستبقى سریة، كما أنه لن یتم   

  االستمارات بل سیتم معالجة النتائج بالنسبة لمجموعة المؤسسات ككل.ذكر أسماء المؤسسات في 
  شكرا لحسن تعاونكم

  أ.د. بوخمخم عبد الفتاحاألستاذ  المشرف: بوالزلیفة صابر                                              الطالب: 
  .الجزء األول: بیانات عامة

  في المكان المناسب. xضع عالمة 
  للشركة:  بالنسبة
  قطاع عام                     قطاع خاص:            الملكیة:

   الشكل القانوني:
  SNCشركة تضامن           SARLشركة  ذات مسؤولیة محدودة             SPAشركة ذات أسهم 

    EURLشركة ذات شخص وحید وذات مسؤولیة محدودة 
  عدد العمال:

    250أكثر من               250- 100من                100أقل من 
  بالنسبة للشخص المجیب:

  التخصص:
  اقتصاد وتسییر             علوم وتكنلوجیا             تخصص أدبي                آخر:.................

   الخبرة:
   سنوات  10سنوات                 أكثر من  10إلى  5من خمس سنوات            من  أقل
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  الجزء الثاني: بیانات حول حوكمة الشركات.
بدون   ال  نعم  فقرة السؤال  المحور  الرقم

  إجابة
1  

االفصاح والشفافیة
  

        تقوم شركتكم بإصدار تقاریر وقوائم مالیة سنویة تبین نتائج أعمالها بدقة
        تقوم شركتكم باإلفصاح على ما یحصل علیه أعضاء إدارة الشركة من أجور وامتیازات  2

        تصدر الشركة تقاریر حول تعاملها مع البیئة والملوثات التي تفرزها  3
        تقوم الشركة باإلفصاح عن مصادر تمویلها ودیونها  4
        تملك شركتكم موقع أنترنت تقوم بتحدیثه بانتظام  5
        تقوم إدارة الشركة بإبالغ المالك بالمعلومات بصفة دوریة ومنتظمة  6
        هناك نظام رسمي متعارف علیه لترشیح وانتخاب أعضاء اإلدارة أو مجلس اإلدارة  7

8  

العدالة
  

        تقوم شركتكم باستشارة العمال عند وضع مدونة السلوك
        إدارة الشركة العمال عند اتخاذ القرارات المهمة تستشیر  9
        تتوفر شركتكم على لجنة تسمى لجنة التعینات والمكافئات واألجور  10
لدى شركتكم نظام مكتوب وواضح حول كیفیة حل النزاعات الداخلیة وحاالت تعارض   11

  المصالح
      

        سیاسة لحمایة المبلغین ومعدي التقاریر حول أي سلوك أو تعامل مشبوه هناك  12
        توجد نقابة تمثل العمال الموظفین بشركتكم  13
        تقوم الشركة بتقدیم تعویضات لألطراف المتأثرة بالتلوث الناتج عن نشاطها  14

15  

المسؤولیة والمساءلة
  

        على قسم خاص بالمراجعة أو التدقیق الداخلي تتوفر شركتكم
        توجد لجنة اسمها لجنة التدقیق أو لجنة المراجعة بالشركة 16

        تطبق الشركة نظام واضح ودقیق للرقابة الداخلیة  17
        یوجد قسم خاص بإدارة المخاطر في الشركة  18
        جمعیات حمایة البیئة والمستهلك لالستماع النشغاالتهم تستقبل الشركة ممثلي  19
        )QHSEتطبق الشركة نظام للصحة واألمن والسالمة المهنیة(  20
        تسمح شركتكم لمحافظ الحسابات باالطالع على أي معلومة یریدها بكل حریة  21
        ال تتعامل الشركة دائما مع نفس محافظ الحسابات  22
        الشركة رؤیة ورسالة معلومة لجمیع أفرادهالدى   23
جراءات محددة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات  24 ٕ         لدى الشركة سجل وا
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  بیانات حول التنمیة المستدامة بالشركة.: الجزء الثالث
بدون   ال  نعم  فقرة السؤال  البعد  الرقم

  إجابة
25  

البعد البیــــــئي
  

        قضایا البیئة بشركتكمهل یوجد مسؤول مكلف بمتابعة 
        تقوم شركتكم بتخصیص موارد مالیة لدراسة ومعالجة اآلثار البیئیة لنشاطاتها  26

        ISO 14001حصلت شركتكم على شهادة   27
        لدى شركتكم برنامج الستغالل الطاقات المتجددة  28

        تقوم شركتكم بإعادة رسكلة بعض مخلفاتها  29
        لدى الشركة برامج خاصة للنشاطات ذات التأثیرات البیئیة الخطیرة  30
        تقوم شركتكم بتقدیم بعض المنتجات الصدیقة للبیئة  31
        هل تدرسون التأثیرات البیئیة عند التفكیر في إنتاج منتج جدید  32
33  

البعد االجتماعي
  

        بتمویل بعض الجمعیات الخیریة أو الریاضیة تقوم شركتكم
        توفر شركتكم بعض الخدمات الترفیهیة للعمال  34
        توفر شركتكم فرص التدریب والتكوین ورفع المستوى للعمال  35
        تقوم شركتكم باستمرار ببحوث للتعرف على رضى العمال  36
لى مقر عملهم توفر الشركة خدمة نقل  37 ٕ         العمال من وا
        توظف الشركة بعض المعوقین  38
تقوم شركتكم ببحوث للتعرف على األطراف الفاعلة في المجتمع المدني وتأثیرها   39

  على الشركة
      

40  

البعد االقتــــــــصادي
  

        لدى الشركة مخطط واضح لتطویر قدراتها االنتاجیة
        الشركة أرقام تخطط لبلوغها في االنتاج عند بدایة كل موسم تضع  41

        تقوم شركتكم بدراسات عن وضعیة السوق واتجاهاته في المستقبل  42

        تسعى شركتكم لتخفیض أسعار المنتجات وتكالیف إنتاجها باستمرار  43

        أرباح شركتكم في تزاید مستمر  44
        ISO 9001حصلت شركتكم على شهادة   45
        تقارن شركتكم أداءها بالنسبة للشركات المنافسة   46
        یوجد قسم للبحث والتطویر في شركتكم  47
        لشركتكم برنامج الستقطاب األشخاص دوي الكفاءات والخبرات المتمیزة  48
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  .): قائمة باألساتذة المحكمین لالستبیان3الملحق رقم(    
  مكان العمل  واللقب االسم

  أ.د. عبد المجید جنان

  سطیف

  أ.د. عومر عكي علوني
  د. بن فرحات ساعد

  د. عبد الرحمان العایب
  د. برباش صالح
  د. قصاص الطیب

  كما هي: SPSS): بعض مخرجات برنامج ال4الملحق رقم(    
DataSet1] D:\don final.sav 

 
Statistics 

 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .67 .53 .14 .61 .51 .39 

Std. Deviation .476 .504 .350 .491 .504 .491 
 

Statistics 

 x17 x21 x22 x23 x24 x25 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .37 .58 .21 .16 .53 .58 

Std. Deviation .487 .498 .411 .368 .504 .498 
 

Statistics 

 x26 x27 x31 x32 x33 x34 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .58 .11 .68 .07 .68 .33 

Std. Deviation .498 .310 .469 .258 .469 .476 
 

Statistics 

 x35 x36 x37 x38 x39 x310 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .32 .67 .88 .30 .26 .51 

Std. Deviation .469 .476 .331 .462 .444 .504 
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Statistics 

 y11 y12 y13 y14 y15 y16 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .28 .12 .23 .16 .51 .30 

Std. Deviation .453 .331 .423 .368 .504 .462 
 

Statistics 

 y17 y18 y21 y22 y23 y24 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .09 .74 .68 .58 .93 .33 

Std. Deviation .285 .444 .469 .498 .258 .476 
 

Statistics 

 y25 y26 y27 y31 y32 y33 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .56 .19 .23 .77 .65 .60 

Std. Deviation .501 .398 .423 .423 .481 .495 
 

Statistics 

 y34 y35 y36 y37 y38 y39 

N Valid 57 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean .68 .33 .60 .68 .30 .14 

Std. Deviation .469 .476 .495 .469 .462 .350 
 

Statistics 

 transparency equity responsab envirenmental ssocial 

N Valid 57 57 57 57 57 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean .4586 .3910 .4702 .3026 .5013 

Std. Deviation .19791 .19190 .18513 .16527 .19114 
 
 
 

Statistics 

 economic gov_entr dev_dur 

N Valid 57 57 57 

Missing 0 0 0 

Mean .5283 .4399 .4440 

Std. Deviation .19277 .13962 .13149 
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Correlations 

 gov_entr dev_dur 

gov_entr Pearson Correlation 1 .903** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 57 57 

dev_dur Pearson Correlation .903** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:dev_dur 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .816 243.438 1 55 .000 .070 .851 

The independent variable is gov_entr. 

  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .070 .025  2.779 .007 

gov_entr .851 .055 .903 15.603 .000 

a. Dependent Variable: dev_dur 
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Correlations 

 transparency responsab envirenmental dev_dur 

transparency Pearson Correlation 1 .310* .497** .575** 

Sig. (2-tailed)  .019 .000 .000 

N 57 57 57 57 

responsab Pearson Correlation .310* 1 .264* .712** 

Sig. (2-tailed) .019  .047 .000 

N 57 57 57 57 

envirenmental Pearson Correlation .497** .264* 1 .611** 

Sig. (2-tailed) .000 .047  .000 

N 57 57 57 57 

dev_dur Pearson Correlation .575** .712** .611** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 57 57 57 57 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Correlations 

 gov_entr economic ssocial envirenmental 

gov_entr Pearson Correlation 1 .719** .651** .565** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 57 57 57 57 

economic Pearson Correlation .719** 1 .401** .085 

Sig. (2-tailed) .000  .002 .530 

N 57 57 57 57 

ssocial Pearson Correlation .651** .401** 1 .311* 

Sig. (2-tailed) .000 .002  .019 

N 57 57 57 57 

envirenmental Pearson Correlation .565** .085 .311* 1 

Sig. (2-tailed) .000 .530 .019  

N 57 57 57 57 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .719a .517 .508 .13525 

a. Predictors: (Constant), gov_entr 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .092 .060  1.536 .130 

gov_entr .992 .129 .719 7.666 .000 

a. Dependent Variable: economic 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .109 .065  1.691 .097 

gov_entr .891 .140 .651 6.358 .000 

a. Dependent Variable: ssocial 

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .009 .061  .142 .888 

gov_entr .668 .132 .565 5.073 .000 

a. Dependent Variable: envirenmental 

 

 
  



  الملخص:

إلى العلن بعد توالي االنهیارات التي  الذي برز حوكمة الشركات في الفصل األول مفهوم ناولنات
من أجل محاولة إیجاد الطرق والوسائل التي تؤدي  ؛میةلكانت من حین آلخر تضرب أكبر الشركات العا

وقد كان ظهور مصطلح حوكمة الشركات بعد  .إلى تجنب مثل هذه االنهیارات المضرة بمختلف األطراف
هما، هذه مالحظة وجود نوع من العالقة بین سرعان ما تمو ؛ فترة وجیزة من ظهور مفهوم التنمیة المستدامة

الصناعیة  الشركاتودور  مفهوم التنمیة المستدامةب بدایة ،تم التطرق إلیها في الفصل الثانيالعالقة التي 
معرفة  ةحاولبموفي الفصل التطبیقي قمنا . في تعزیز هذا الدور حوكمة الشركاتثم دور  ،في تحقیقها

العاملة بوالیة  على مستوى بعض الشركات الصناعیةدور حوكمة الشركات في تحقیق التنمیة المستدامة 
إجراء دراسة میدانیة توصلت إلى وجود تأثیر إیجابي لتطبیق حوكمة الشركات على  حیث تمسطیف، 

  تحقیق التنمیة المستدامة بأبعادها الثالثة: االقتصادي واالجتماعي والبیئي.

 .التنمیة المستدامة ،والمساءلةاإلفصاح والشفافیة، العدالة، المسؤولیة الكلمات المفتاحیة: 

 

Abstract: 

 In the first Chapter we have talked about the concept of corporate governance that 
emerged after consecution of crises, which time to time hit the biggest companies in the 
world; in order to try to find ways and means to avoid this collapses which are harmful to 
different parties. The term of corporate governance has been occurred shortly after the 
emergence of the sustainable development concept, and some kind of relationship between the 
two concepts has quickly remarked. In the second Chapter we examined the nature of this 
relationship, starting from the role of industrial corporations in achieving sustainable 
development, then the importance of corporate governance in supporting this role. In the 
practical Chapter we made an Empirical study trying to recognize the role of corporate 
governance in achieving sustainable development in industrial enterprises, exactly the ones 
working in Setif, and we find an existence of a positive effect of the application of corporate 
governance in achieving sustainable development and its three dimensions: economic, social 
and environmental. 

Key words: disclosure and transparency, justice, responsibility and liability, sustainable 
development. 


