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 هاغماارم    اغنظاام  فرألساار  با ااث  غاانم   اااهث ظهااهم  أ  إال اغمصااح   غهاا ا اغحااث   اإلساامامر  ماا  باارغم  

 سانة Berle &Means غألمام ك    ظههمهار  اهث اغم  Agency Theoryاغهكرغة  غنظم ة  مجع اغشمكرت غحهكمة

 اغشامكرت ثا ا  هاإلشاما  اغمقرباة هعم  اة اغشامكة مأسامر  م ك اة با   فصا  هنار  أ  الحظار اغ ا      1932

 نهبا  جارزنة صارحب  األمام ك    ثهم جارء  غا  بااث ثا  اغشامكة أثاء مسامه  ع ى آثرم  غه اغفص  هه ا اغمس مة 

 ما  اغمق  ا  أه اغحاث فا  أهم ماه هابامان اغشامكرت حهكماة بمفهاه  اغ  ا  اهممر Jensen &Meckling غالقمصرث

 مام فار 1976 سانة قاثمر ح   اغهكرغة  نظم ة مث مهر هاغم  هاإلثامة اغم ك ة ب   اغفص  م  منشأ قث اغم  اغمشرك 

" اغمار  مأ  صرحب" اغمز س  اغش ص   جأ بمهجبهر كاالقة اغهكرغة نظم ة. نح  نام   اغشه مة اغنظم ة غه  

 .اغس حة ف  ن ربمه مسمهجب اغمهمة ه     اغمهر  بباض بثغه  قه  غك " آ م "اغارم  ش ص غ ثمرت

 اسم ثا  منا ث إ   اشم  اغ اغقم  م  اغمسا ن رت عقث بثا ة مع برسم ثامه اغبثء فم  اغشمكرت حهكمة مصح   أمر

 رصة ف  أعقرب االنه رمات االقمصرث ة هاألنمرت اغمرغ اة  منه  األ  مة اغسنهات ف  هاسع بشك  اغمصح   ه ا

مؤ ما مبامه  أمم كر اغم  شهثت ه  األ م  اغم  شهثمهر عثث م  ثه  شمق آس ر هأمم كر اغالم ن ة همهس ر   ه

 ه همغث كه .     كر  م  أبمنهر أنمة شمكم  أنمه2001ار   رصة  ال  اغانه رمات مرغ ة همحرسب ة 

هقااث أث  امساارم حجاا  اغمشاامهعرت هانفصاار  اغم ك ااة عاا  اإلثامة  اغااى سااا  م اا  اغمشاامهعرت غمااأم   مصاارثم 

غ ممه   اعممثت بشك   رص ع ى أسهاق اغمر   فمنا ثت عم  رت انمقر  مؤؤ  األمها  عبم اغحثهث بشك    م 

ضااا  آغ اارت اغمقربااة ع ااى مصاامفرت اغمااث م   همجاارغ  االثامة   هظهااهم اغفساارث  مساابهق   هقااث ناامل عاا   غاا 

اإلثام  ههااه ماار أث  إغااى هقااهم كث اام ماا  اغشاامكرت فاا  أنماارت مرغ ااة   األماام اغاا   ثفااع ثه  اغااارغ  غالهمماار  

 هاإلق  م اة اغثهغ اة اغمنظمارت فا  اغاارم ه  أهغزا  هالسا مر اغ بماء  قب  م  اسم ثامه شرزع أصب   ا  برغحهكمة

 . هاغمح  ة

 :     ف مر اغحهكمة أبارث ههضهح محهم مماح  م   ص ه مك 

 ضهاغماال  هماارم اإلثامة با   اغفجاهة باماق ما االعما هباثء )  1932 عار  بااث مر( اغكسرث ممح ة حمى .1

 .اغمصرغ 

 منظاا   ( ح اا  ظهامت اغكمرباارت بشار  1976-1990 ) اغاالقارت هضاابح اغهكرغاة نظم ااة ظهاهم ممح اة .2

 هاغصاالح رت اغهاجبارت محث اث هضامهمة اغهكرغة نظم ة  ال  م  هاإلثامة اغمال  ب   اغاالقرت هضبح

 .األمها  هأصحرب اإلثامة م  غك 

 اغمجرمةاغارغم اة منظماة امجهات عناثمر اغاشام   اغقام  ما  اغمسا ن رت بثا ة مع برغحركم ة االهممر  منا ث .3

 مامهرقااث همااثع   هاالساامقمام اغنمااه محق ااق فاا  بهاار االغماانا   ااال  ماا  اغشاامكرت مساارعث مااار  م غهضااع

 .اغثهغ ة اغحثهث عبم غ ام  اغمنرفس ة

 أسابرب ( كنمار  غماماك  اغثماسارت اغما  مشا م اغاى 2000 -1996 ) اغحركم ة إصالح ظههم بثء ممح ة .4

 اسام ثا  أهساهء هإهاثام بهار اإلثام اة اغممرمسارت سهء أه أهثافهر محق ق ف  ا فرقهر أه اغشمكرت انه رم

 .غ حركم ة اغارمة اغمبرثئ باض بص ر ة غالهممر  اغارغم ة اغمجرمة منظمة ثفع ممر هاغمهامث  االمكرن رت

 .غ حركم ة اغارمة اغمبرثئ م  مجمهعة (OCDE) ةهاغمنم ة االقمصرث  اغماره  منظمة أصثمت .5

 النشأة والتطورحوكمة الشركات: 
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 اغحركم اة أهاثا  غمحق ق اغمار  م م  مجمهعة غهضع محرسب ة أ  بهر مهن ة هامحرثات مؤسسرت امجهت .6

 .اغم م فة اغمنظمرت م  هضاهر اغسربق اغمار  م ضهء ف 

 ع اى هاضحر   اغممك ن كر  ح   مهث قهر  هضمهمة  (2004(2001 - اغحركم ة حمم ة ع ى اغمأك ث ممح ة .7

 كث ام فا  هاالسمثمرم ة اغمرغ ة اغممرمسرت م  عث ث ف  هاغفضرز  هاأل الق  اغق م  هاغفسرث اغفش  حرالت

 .هاغمؤسسرت اغشمكرت م 

 إغاى أ ضار   اغاثهغ  اغبنا  امجاه اغامالقاة اغشامكرت ما  عث اث هانه ارم االقمصرث ة األنمرت ظرهمة ممربع مع .8

 اغحركم اة مهضاهم غمبنا  هاغمارهاث هاغه زارت هاغ جار  اغمؤسسرت باض بماض ث هقر  برغحركم ة  االهممر 

 .همفا  هر اغحركم ة غمحب ق هاالمشرثات اغضهابح م  مجمهعة هإصثام

 اغسابرقة كرنات األمم ك ة اغممحثة اغهال رت أ  نالحظ  الشركات حوكمة بشأن الدولية التجارب إلى التعرف وعند

 مساامق    مااث م   بمحث ااث اغشاامكرت م اان  قهاعااث باارقمماح(  NYSE) ن ه ااهم  بهمصااة قرماات إ  اغمجاار  هاا ا فاا 

 غماثع   اغشامكرت م ارحم ممربااة غجناة بمشك   اغشمكرت غمث م  اغقهم ة اغمابحة هقرمت اإلثامة مج   غحضهم

 ثغ ا  بهضع حهك ه بهمصة أع نت فقث اغ ربر  ف  أمر. اغمحمم ة غ م رحم اغثهم ة هاغمماجاة اغمسمق    اغمث م  

 ماع ممفاق اغما  اغماار  م إعاثاث ساب   فا  اغ ربرن اة اغمؤسسارت بهار مهمث  غك  اغشمكرت غحهكمة اغج ثة غ محب قرت

 .اغ ربرن  اغمجرم  اغقرنه 

 غ شامكرت اغقارنهن  اإلحارم همهح اث محاه م غمهمة بمهكس   عم  فم ق بمك    قرمت فقث األهمب ة اغمفهض ة أمر

 مشارمكمه  بمفا   برهغه سر  ف  ثه  سبع قرمت فقث اغالم ن ة أمم كر ف  أمر اغمسمثمم    هحمر ة اإلفصرح بهث 

 (.Williamson, 1999) اغشمكرت حهكمة غمؤسسرت مابحة ف 

 حهكماة همبارثئ قهاعاث محب اق مجار  فا  اغمازاثة اغامب اة اغثهغاة مصام جمههم اة فمااث اغامب اة اغمنحقاة فا  أمر

 مصم  ف  اغشمكرت حهكمة غمقه   مقم م أه  م  االنمهرء م  2001 عر  ف  انه إغى اغثماسرت همش م اغشمكرت 

 اغمرغ اة األهماق هبهمصاة اغمار  ساهق هه زاة اغ رمج اة اغمجارمة هنامة ماع برغمااره  اغاثهغ  اغبنا  به قر  هاغ  

 اغمغامب ماهن   األمث   غبنار   مثا  األ م  اغامب ة اغثه  باض ف  ممرث ة همحرهالت جههث هنر  أ  ه  كم 

 .األ م  اغ   ل ثه  هباض

 هأثمهر اغشمكرت حهكمة بمبرثئ االغمنا  أهم ة ع ى أكثت هاغم  هاغام  ة اغا م ة اغثماسرت م  مجمهعة  غ  همبع

 جاثث مسامثمم   جا ب ع اى اغاثه  قاثمة هبرغمارغ  اغشامكرت  إثامة مجارغ  أعضارء ف  اغمسمثمم   ثقة ن رثة ع ى

 . اغثه  القمصرث رت منم ة م   غ  ع ى  مممب همر أجرنب أه مح     كرنها سهاء

 م   ث غ ما اغسا ب ة اغمصامفرت ما  اغحاث أجا  ما  اغمسارهم   غنثاء هاسمجربة فا  كمث جرءت اغشمكرت فحهكمة إ ا

 .أ ضر اغشمكة اسمممام ة ع ى همحرفظ غ جم ع اغمشممكة اغمصرغ  محم  مقربة هغفمض
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 :الشركات حوكمة تعريفاوالً :
 :لغة -
 .واالصطالحي اللغوي مفهومها على الوقوف سنحاول لذا والدالالت المفاهيم متعددة حوكمة كلمة إن

 ف  همهرمامه اإل م ق ة(good governer)اغسف نة مبر  قثمة ع  مابم قث مة إ م ق ة ك مة إغى اغحهكمة غفظ  اهث
 شام فة نن هاة هسا هك رت نب  اة هأ الق ق   م   مم كه همر هاغاهاص   هاألعرص م األمها  هسح اغسف نة ق رثة

 .اغمكرب هممم كرت أمهاح ع ى اغحفرظ ف 
 س حم  أه حك   ان  هاغ   (govern) اغفا  م  غغه ر (governance)برإلنج  ن ة اغشمكرت حهكمة مصح    أم 

 ماع اغمصاح   ه ا اقمما  أ  كمر اغمصح    غه ا اغامب ة اغ غة ف  ع  ه ممفق مماث  إغى اغمهص   م  غ  أنه إال

 اغامب اة اغ غاة فا  مانى عشم  مسة م  أكثم هجث فقث اغس رق هف  ه ا مثغه  م  أكثم أعحر  ((corporateك مة

 غمفهه  هاغمح     هاغقرنهن    االقمصرث    كرفة ب   ع  ه ممفق مهحث مام   إ جرث  صاب اغمصح   كمر غمفس م

 هاالجممرع اة هاغمرغ اة هاالقمصارث ة اغمنظ م اة األماهم ما  اغاث اث با   مثا  ه إغى  غ  ه مجع اغشمكرت  حهكمة

 .غ مؤسسرت

 :اصطالحا-
 :المصطلح ذابه المتعلقة التعاريف من مجموعة سنورد يلي فيما
 عليها؛ والرقابة المؤسسة إدارة يتم طريقه عن الذي المالية وغير المالية للرقابة متكامل نظام هو · 
 معقولة ربحية تحقيق من المستثمرون يتأكد أن خاللها من يمكن التي الطرق من مجموعة وه     

 تهم. الستثمارا    
   االقمصرث ة هاغمنم ة اغماره  منظمة مام (OCDE) إثامة ع ى اغقرزم   ب   ف مر اغاالقرت م  مجمهعة 

 .اغمسرهم   م  ه  مه  األسه  هحم ة اإلثامة همج   اغشمكة        
   1992مقم م  مام (Cadbury) همماقب اغشمكرت مثام بمقمضر  نظر  ه  اغشمكرت حهكمة. 
    اغ رصة اغثهغ ة اغمشمهعرت ممكن مام (CIPE)  هجهثهر  اغمؤسسرت ف ه ممرم  اغ   اإلحرم ه  

     هأصحرب هاغمسرهم   اإلثامة مج   هأعضرء اغمهظف   ب   ف مر اغاالقة ع ى اغحهكمة هممكن     
   ع ى اإلشما  ف  األحما  ه   ك  ب   اغمفرع  هك ف ة اغحكهم ة  اغمنظ مرت ههاضا  اغمصرغ     
 .اغشمكة عم  رت    

 التطبيقيات بوضي  يعني  اليذ  النظيا  ذلي  هي  الشنركات حوكمنة أن القنول يمكنن السنابقة التعريفنات خنالل منن
 جميي  اططيراا الميدرا  حقيو  ليي  يحياظظ بميا وتنظيمهيا  الشيركة إدارة ليقياممي  ليي  السيييمة والممارسيات

Managers   والمستخدمو Employees   والمجهزو Suppliers   والزبام Customers   والمراقبيو 
Controllers  المصالح وأصحاب Stakeholders   والمساهمو Shareholders   والمجتمي Society 

 واطهداا حوكمة الشركات: المفهو  واطهمية
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 والمحاسنبية المالينة األدوات باسنتخدام بيننهم تنربط التني التعاقدينة العالقنات صني  تنفينذ تحنري خنالل منن وذلن   
 .الواجبة والشفافية اإلفصاح لمعايير وفقا السليمة

 : الشركات حوكمةواهداا  ثانيًا: أهمية
 االهتمام زاد فقد العالم في المؤسسات من العديد له تعرضت التي والمالي اإلداري الفشل لحاالت نتيجة

 النعدام باألساس راجع المؤسسات تل  منه تعاني كانت الذي الخلل أن كون الشركات حوكمة مفهوم بتطبيق
 .للحوكمة جيد أسلوب

 :الشركات حوكمة تطبي  أهمية -1
 :منها نذكر المزايا من العديد في الشركات حوكمة أهمية تتجلى
 السماح وعدم عليه القضاء بل استمراره، أو بوجوده السماح وعدم الشركات في الداخلي الفساد محاربة 

 . أخرى مرة بعودته
 التنفيذيين والمديرين اإلدارة مجلسمن  بدءا العاملين لكافة واالستقامة والحياد اهةنز ال وضمان تحقيق 

  الشركة؛ في عامل أدنى إلى
 ومنع متعمد غير أو متعمد انحراف أو عمدية أخطاء أي وجود وعدم والصحة السالمة تحقيق 

  والقصور؛ الخطأ هذا استمرار
 أن أو للمصالح ديداته وجودها يشكل التي تل  خاصة باستمرارها السماح وعدم االنحرافات محاربة 

 عاجل؛ إصالحي تدخل إلى وتحتاج لألعمال جيدة نتائج تحقيق يصعب باستمرارها
 هذه حدوث يمنع الذي الوقائي الحمائي النظام استخدام بل ممكن قدر أدنى إلى األخطاء تقليل 

 .الحدوث هذا وأعباء تكاليف الشركات يجنب وبالتالي األخطاء
 :الشركات حوكمة أهداا   -2  

 :مايلي منها نذكر األهداف من العديد تحقيق على الشركات حوكمة ومحددات معايير تعمل
 عنها؛ اإليجابي واالنطباع الذهنية الصورة تحسين خالل من أهدافها تحقيق على المشروعات قدرة تحسين  
 مكانية بالمسؤولية المديرين إحساس بزيادة الشركات في القرار صنع عملية تحسين  خالل من محاسبتهم وا 

  العامة؛ الجمعية
 الحدود؛ عبر فهمها سهولة وتحقيق والمعلومات البيانات مصداقية خاصية تحسين  
 القرار؛ صنع منظومة في واألخالقية البيئية القضايا اعتبارات إدخال  
 والمعلومات؛ البيانات ونشر واإلفصاح والوضوح الشفافية درجة تحسين  
 أخرى؛ أموال ورؤوس استثمارات وجذب التنافسي موقفها تحسين على المشروعات قدرة زيادة  
 العاملين واستقرار العمالة دوران معدالت وتحسين العاملين تحفيز على اإلدارة قدرة زيادة . 
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 خاصة وتمكن ياراتنهواال المالية الفضائح زمن في المتعاملين بين الثقة بخلق كذل  الشركات حوكمة وتسمح
 استثمارية محافظ عدة على الموزعة أصولهم إدارة على بالرقابة تقوم وسائل على الحصول من الماليين المستثمرين

 .المنافع تعظيم إلى وتؤدي
 :ذل  يوضح التالي والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركات حوكمة أهداف(: 1)  الشكل

 2005 اغقرهمة  اغامب ة  اغن   مجمهعة اغشمكرت  حهكمة اغ ض م   أحمث محس : اغمصثم

 (:OECD,2001) يلي ما تحقيق إلى األهداف خالل من الشركات حوكمة وتسعى

 . اغشمكرت أثاء محس   .1

 .هأ الق ر هأثاز ر مرث ر   اغمقبهغة   م هاغمصمفرت اغمصرغ  همضرمب اغغش بمارغجة اغكف  ة األنظمة هضع .2

 .إثاممهر مج   هأعضرء اغشمكرت إثامة ع ى اغمقربة أنظمة هضع .3

( اغمشرمك  ) ب   ف مر هاغمسؤهغ رت اغحقهق ك  مهن ع  حثث غه ك  هفقر اغشمكة إلثامة أنظمة هضع .4

 . هاغمسرهم   اإلثامة مج  

 .أهثافهر غمحق ق اغشمكة ثا   اغام  بس م اغمما قة هاإلجماءات اغقهاعث هضع .5

 

 

 

 اهداف الحوكمة

 للشركاتتحسين الصورة الذهنية 

 تحسين عملية صنع القرار

 تحسين مصداقية الشركات

 ادخال االعتبارات االخالقية

 تحسين درجة الوضوح والشفافية
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 مقثمة:  
 اال م ارم مباثأ هفاق هع ى اغشمكة ف  اغمصرغ  أصحرب هبق ة هاغمرغك    اإلثامة ب   اغمصرغ  غمارمض نم جة 

 اغس رسااة ا م اارم عم  اة مااأم  أ   مهقاع فرنااه اغ رصااة  منرفااه ماظاا   حام  كاا   حااره  بمهجباه اغاا   اغاقالنا 

   ام أه ممهافقاة األهاثا  م ا  كرنات مار إ ا اغنظام بصام  غادثامة  اغ ام ة برألهثا  ممأثمة غ شمكة اغمحرسب ة

 هاغام  ارت غألحثا  اغصرثق اغممث   حسرب ع ى  غ  كر  غه حمى آ م   اغمصرغ  أصحرب أهثا  مع ممهافقة

 . اغما همرت مقث   نرح ة م 

 أنهار ع اى اغشمكة إغى نظممهر  ال  م  ه غ  اغمصرغ   مارمض مشك ة غح  كمحرهغة اغهكرغة نظم ة نشأت غقث

 بمفضا   اإلثامة سا ه  ما  اغحاث شارنهر ما  اغشمكة  ف  اغم م فة األحما  ب   اال م رم ة اغمارقثات م  س س ة

 .األ م  األحما  مصرغ  ع ى اغش ص ة مصرغحهر

 الوكالة نظرية مفهوم

 أ  إال اغمرضا   اغقام  ما  اغسابا نرت بثا اة فا  اغمسام  بشاك هر االقمصرث  اغفكم ف  اغهكرغة نظم ة أح ت غقث

 Adam Smith (Encyclopedia of اغماامه  االقمصارث  إغاى مااهث اغنظم اة ها   إغ هر مسمنث اغم  اغمفره  

Business,2008:1 )األم  ثمهة كمربه ف  هاغس حمة اغم ك ة ب   اغفص  غمشك ة منرقشمه عنث . 

/  اغمهكا  عالقاة) اغهكرغة عقث أحما  محك  اغم ( اغمارقث ة) اغقرنهن ة اغاالقرت ع ى اغهكرغة نظم ة ماممث 

 إنهار ع اى اغشامكة إغى اغنظم  مك  فرنه  غ  هع ى. اغمهك  مصرغ  همعر ة بممث   اغهك     من  ح    (اغهك  

 اغمسارهم   هعالقاة برغاارم     اإلثامة هعالقاة برغمارغك    اإلثامة عالقاة مثا  اغهكرغاة عالقارت ما  غاثث ازمال 

( األص  ) أكثم أه ش ص بمهجبه  شغ  عقث بمثربة ه  اغهكرغة عالقة فر  هب غ    اغخ......  اغ رمج  برغمثقق

 باااض ام اار  صااالح ة م ه  ااه  غاا   مضاام  غصاارغحه ما نااة أعماار  النجاارن( اغهك اا ) أكثاام أه آ اام شاا ص

 .اغقمامات

 باا   اغمصاارغ  مضاارمب أه( Agency Conflicts) اغهكرغااة بمارمضاارت  ساامى بماار اغهكرغااة نظم ااة مهاام  

 ثازمار  ام  ال اغهك   أ  إ  اغشمكرت  حهكمة آغ رت عبم مارغجمهر  مك  اغمارمضرت ه   ها  هاغهك   األص  

 با   مكرم هار هعاث  اغما همارت منرساق عاث  ظامه  ظا  فا  اغمشك ة ه   همحص  األص   مصرغ  محق ق ع ى

 أحاما  با   اغاالقارت منظا   غك ف اة مهضا   بأنهار اغهكرغاة نظم اة إغاى Mathieu أشرم هقث هاألص    اغهك  

. اغهك   اآل م اغحم  به  قه  اغ   اغام   حثث( األص  ) األحما  احث ف هر  كه  هاغم  أفض   بشك  اغهكرغة

 ما   محقاق اغشامكرت هجاهث ها  اغمارقث اة  اغاالقارت ما  مجمهعاة" بأنهار اغهكرغاة نظم اة هصا  فقاث حمرث أمر

 ههصا  اغماهامث م صا ص أثهات إال ها  مار االسام ثا  عقاهث ها  االمفرق اة  اغاقاهث ما  أكثام أه هاحث  ال 

 اغهاث  أ  إغاى اغمم م  ه ش م(. 2008 حمرث ) بهر اغ رصة اغمهظ   غاقهث اغارمة اغشمكرت نشرح م  اغغمض

 بهاار اغمممبحااة اغمكاارغ   غمق  اا  اغاقااهث اغممارقااثة األحااما  مصاام  ك اا  مهضاا   هااه اغهكرغااة غنظم ااة اغاامز  

 اغهك ا   جاا  بمار مصارغحهر  مباح همحرهغاة اغهكرغاة عالقاة حمفا  با   اغمصارغ  فا  اغمضرمب حثة هم ف ض

 (.2008اغمم م  ) األص   غمص حة  ام 

 :كرآلم  مصن  أ  ه مك  األص  ة غألحما  اغمكرغ   باض ع ى منحه  اغهكرغة نظم ة أ  

 . األص  ة األحما  قب  م  هاغممرباة اإلشما  نفقرت .1

 نماذج حوكمة شركات االعمال : نظرية الوكالة
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 . اغهك   قب  م  اغمرناة اغنفقرت .2

 . اغممبق ة اغ سرزم .3

 األصا   اغحام  قبا  ما  منفاق مكارغ   ها  هاغممربااة اإلشاما  نفقارت أ  إ  اغمكارغ    ها   Watts فسم هقث

 ه قصاث اغمااه ض  س رسارت همناع همكارغ   اغام ا   سا ه  همالحظاة ق ر  مكرغ   مث  اغام   هس ه  غمقربة

 بااباض  قااه  أال غضاامر  غدنفاارق مثفاااه اغهك اا  غااث  ثهافااع هناار  انااه فهاا  اغهك اا  قباا  ماا  اغمرناااة برغمكاارغ  

 بهار  قاه  اغما  اغمصامفرت سام م   اغهك ا  قب  م  هاغممرباة اإلشما  نفقرت ظ  ف  حمى هأ  ما اغمصمفرت 

 اغثمهة ع ى اغمصمفرت ف  اال مال  ه ا أ  إ  ش ص ر  األص   اغحم  بهر س قه  اغم  اغمصمفرت ع  اغهك  

 . اغممبق ة اغ سرزم ه 

 اغهكرغاة نظم اة مصا  إ  هنمرزجهار  اغمصارغ  مضارمب أسبرب فه  ف  مبح  اغهكرغة نظم ة بر  مقث  ممر  مض 

 . اآل م   مصرغ  اعمبرم ثهنمر مصرغحه  ع ى  حمصه  هاغهك    األص   ب   عقهث كس س ة اغشمكة

 اغاهكالء با   اغماارمض الحممارالت نظاما اإلثام اة غ محرسابة اغنظم اة اغبحه  ف  اغهكرغة نظم ة أهم ة هبمنت

 ما  ممكانه  اغما  اغهسارز  اسامامر  إغاى حرجاة ف ( االصالء) اغمر  مأ  أصحرب أ  إغى  ؤث  ممر هاالصالء

 اغ ارمج  برغماثق ق اغمحرغباة إغاى أث  هها ا. اغهكرغاة عقاث ف  اغمحثث برغمك    اإلثامة هفرء مث  هممرباة مماقبة

 همصاارغ  اإلثامة مصاارغ  باا   اغاامبح  اام  انااه إ  اإلثام ااة  اغحااهافن نظاار  همصاام   اغثهم ااة  اغمحرسااب ة غ مقاارم م

 . اغمحرسب  اغمب  أسر  ع ى اإلثامة مكرفآت حسرب حم ق ع  ه غ  اغمرغك  

  مفاق هبمار عنه  ن ربة األفار  ام  ت قث اإلثامة بر  غ مرغك    ضم  بمر األثاء غق ر  همؤشمات مار  م همحث ث

 ع اى اغارزاث مااث  اغمسامام ة اغماار  م هم  قمام  مم    بهصفه   م  ههر أ  اغممك  م  هاغم  مصرغحه  مع

 األثاء هبحرقااة اغمضاارفة  االقمصاارث ة هاغق مااة اغمب ااارت  ع ااى هاغارزااث اغممبقاا   هاغااث   اغمساامثمم  اغماار  مأ 

  اال  ما  غاث ه  اغثقاة هبا  اغمار  مأ  أصاحرب بمصرغ  مهم  أ   نبغ  اإلثامة فر   غ  ع  فضال   اغممهان  

 اغا  ر اغحثهث همحث ث اغمهاننرت بهضع األ  مة ق ر   ال  م  برإلثامة ثقمه  مانن اغم  اإلجماءات باض ام ر 

 .اغثا   ة اغمقربة غنظ  اغس  مة اإلجماءات ههضع اغممم كرت ع ى هاغمأم   غدنفرق

 :الوكالة نظرية فروض

 :هه  اغفمهض م  مجمهعة ع ى اغهكرغة نظم ة مقه 

 :السوق كفاءة فرض: أوال

 اغارث اة األساه  هالسا مر اغمرغ اة غألثهات اغسهق ة اغق مة ب   برغاالقة برألسر  اغمرغ ة اغسهق كفرءة مممبح 

 هساام ع كرماا  بشااك  اغمرغ ااة غااألهماق اغسااهق ة برغق مااة اغما هماارت م اا  اناكاار  همااث  اغممرحااة هاغما هماارت

 أه مح ا الت فا  أه اغمرغ اة اغقاهاز  ما  مسامنبحة اغما همارت ها   كرنات ساهاء( Higgins, 2001) همهضاهع 

 اغماا  اغسااهق" بأنهاار اغكفااهءة اغمرغ ااة اغسااهق مام اا  ع ااى اغكماارب ماا  اغاث ااث هامفااق. اغشاامكرت أثاء عاا  مقاارم م

 ما  اغساهق فا  مشامم  أل   مكا  ال إ  جم اهار  اغممرحاة اغما همارت اغمرغ اة  غاألهماق اغسهق ة برغق مة مناك 

 ." اعم رث ة   م عهازث محق ق

 ظهاهم ضاهء فا  صاح   هبشاك  بسامعة ممغ ام األساه  أسارم بر   مؤكث األبحر  م  مجمهعة ههنر  

 مجمهعة غهجهث نم جة اغفهم ة االسمجربة ه   همأم . اغكفهء اغسهق بفمض ع  ه  ح ق مر هه ا جث ثة ما همرت
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 اغبث  اة اغمحرساب ة اغحمازاق اثم إثما   مكنه  هبرغمرغ  اغمحرسب ة األمقر  بثالغة كر  هع  ع ى اغمسمثمم   م 

 اغمحرساابة  بمكرزااث ابااثأ ال  ااثم اغسااهق أ  هضااهحر   أكثاام هباباارمة( 1990:106   اغشاا مان ) األمقاار  هاا   فاا 

  ,Williams & Findly) ع ى اغكفهء اغسهق فمض ه سمنث. غ مض    محرهغة أ  حق قة  ثم  أ  ه سمح ع

   ق مة  ال  م ) غ شمكة االقمصرث ة اغق مة محث ث غألسهاق اغممك  م  مجا  اغمحرسب ة اغما همرت أ  .1
 (.األسه         

 .االقمصرث ة غ مهامث كفهء مهن ع ف  مسرعث األسهاق أ  .2

 : أشكر  ثالثة إغى األسهاق كفرءة همقس 

 : المالية السوق لكفاءة الضعيف الشكل .1

 اغماثاه  هحجا  اغمرغ اة برغهمقاة اغاالقاة  ات اغمرم   اة اغما همارت ماكا  األساه  أسارم فر  اغشك  ه ا بمهجب

 عهازاث محق اق ما  اغساهق فا  غ مسامثمم    مكا  ال غ ا أ م   ممغ مات بجرنب األج  قص مة هاغفرزثة جم اهر 

 Technical) اغمقنااا  اغمح  ااا  أثهات فااار  هع  اااه اغمرم   اااة  اغاهازاااث أه األساااارم غما همااارت حبقااار إضااارف ة

Analysis )اغمرغ اة األهماق أساارم غمحمكارت اغمهقاارت بشر  نمرزل إغى مفض  ال اغمرغ ة األثهات بأسارم غ منبؤ 

 (.Rao, 1992: 94( )اغارث ة األسه )

 : المالية السوق لكفاءة القوي شبه الشكل .2

يشير الشكل شبه القوي من الكفاءة إلى أن األسعار السوقية للورقة المالية تعكس المعلومات التاريخية المتاحة 
وكننذل  المعلومننات الجدينندة وتحتننوي المعلومننات جميننع السياسننات الماليننة للشننركة واإلعننالن عننن األربنناح وعننن 

مشنننتركين فننني السنننوق جميعنننا فضنننال  عنننن التغيينننر فننني الطرائنننق المحاسنننبية وغيرهنننا منننن المعلومنننات المتاحنننة لل
 المعلومات التاريخية، لذا فان الشكل شبه القوي يحتوي المعلومات الخاصة بالشكل الضعيف لكفاءة السوق. 

أن المضامين الرئيسة لكفاءة السوق المالية بالشكل شبه القوي هنو عندم إمكانينة تحقينق المشناركين فني السنوق 
تحليل المعلومات العامة أو بعد اإلعالن عن المعلومات الجديدة، وعند حصول عوائد اعتيادية باالعتماد على 

تباطؤ في تعديل أسعار األوراق المالية )األسهم العادية( لإلعالن عن المعلومات الجديندة يمكنن االسنتفادة منن 
لعاديننة بعنند هننذا التبنناطؤ مننن قبننل قسننم مننن المشننتركين لتحقيننق عوائنند غيننر اعتياديننة مننن بيننع أو شننراء األسننهم ا

اإلعننالن عننن المعلومننات الجدينندة، ممننا يشننير إلننى عنندم كفنناءة السننوق الماليننة بشننكل كامننل للشننكل شننبه القننوي 
(Elton & Gruber, 1995: 360.) 

 : المالية السوق لكفاءة القوي الشكل .3

بموجب هذا الشكل الكفوء فان أسعار األوراق المالية تعكس المعلومات المالية جميعهنا، والمعلومنات الخاصنة. 
وبالتالي فان أسواق األوراق المالية تستجيب بسنرعة وبدقنة للمعلومنات المتنوفرة والمتاحنة للمتعناملين فني السنوق 

منن المسنتثمرين علنى وعني كناف بداللنة األرقنام  أول بأول وتأتي هذه االستجابة الفورية نتيجنة لوجنود مجموعنة
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المحاسبية أو االستعانة بالمحللين الماليين ومن ثم يمكنهم إدرا  اثر الطرائق المحاسبية البديلة في تل  األرقام 
 وبالتالي يستطيعون ترجمة األرقام الواردة في القوائم المالية بافتراض استعمال طرائق محاسبية بديلة.

 
 :الرشيد التصرف فرض: ثانياً 

تشير نظرينة الوكالنة إلنى اننه فني أسنواق العمنل ورأس المنال، يتجنه النوكالء إلنى تعظنيم منفعنتهم الخاصنة علنى 
حسننناب حملنننة األسنننهم فننني الشنننركة. إذ أن النننوكالء يمتلكنننون القننندرة علنننى أن يعملنننوا علنننى تحقينننق مصنننالحهم 

ب عدم تماثل المعلومات بينهم وبين المالكين، الشخصية مفضلين ذل  على مصالح المالكين )االصالء(، بسب
وعليه يعرف المدراء أفضل من المالكين فيما إذا أنهم قادرين علنى تحقينق أهنداف حملنة األسنهم، والندليل علنى 
السنننلو  اإلداري فننني الحنننرص علنننى المصنننلحة هنننو اسنننتهال  بعنننض منننوارد الشنننركة علنننى شنننكل اجنننر إضنننافي، 

 خاطرة.وتجنب المواقف التي تنطوي على الم

 :العالقة ألطراا اطظضييات اختالا ظرض: ثالثاً 
 إلى( األصيل) األول يسعى فبينما والوكيل، األصيل من كال   وافضليات أهداف بين اختالف هنا  أن
( الوكيل) الثاني الطرف فان معقول، اجر مقابل الوكيل قبل من وعمل جهة من ممكن قدر اكبر على الحصول
 . اقل جهد بذل مع والحوافز المكافآت من قدر اكبر على الحصول خالل من منفعته تعظيم إلى يسعى

 
 : المخاطر تحمل خاصية ظ  اطختالا ظرض: رابعاً 

 يتميز فالوكيل للمخاطرة، محايدا   األصيل يعد فبينما المخاطرة تجاه موقف والوكيل األصيل من لكل أن
 يفوض التي التصرفات تجاه متماثل غير احتمالي بتقويم يحتفظ منهم كال   فان ولذل  للمخاطرة، تجنبه أو بابتعاده

 بجعل يقوم أن األصيل من يتطلب انه ذل  ويعني. بها للقيام( الوكيل) الثاني الطرف( األصيل) األول الطرف بها
 تضارب ثم ومن األصيل بمصالح اإلضرار إلى ذل  اليؤدي لكي منها جزء أو المخاطرة كل يتحمل الوكيل

  بالمخاطرة المشاركة يعني وهذا المصالح
 
 : المعيومات تماثل لد  ظرض: خامساً 

 من اإلدارة أعمال وان اإلدارة أعمال جميع مراقبة على قادر غير المال  أن الوكالة نظرية تفترض
 أهداف في االختالف بسبب أما هذا أحيانا ويحدث المال  يفضلها التي تل  عن مختلفة تكون أن الممكن
 تماثل عدم عليه يطلق ما وهذا المالكين وخداع العمل من التهرب تحاول اإلدارة أن بسبب أو اإلدارة ورغبات

 األصيل، مصلحة مع تعارضت لو حتى الشخصية مصلحته لتحقيق معلومات الوكيل يستعمل وبذل  المعلومات،
 .اآلخر البعض ويخفي الملومات هذه بعض عن الوكيل يفصح أن الممكن ومن
 



 

 ~11 ~ 
 

 الوكالة نظرية مشاكل
 االصالء من كال   وهما أهدافها تتضارب مجموعتين بين التعاقدية للعالقة تعبير الوكالة نظرية تعد 

 تصرفات جعل بهدف المجاميع هذه بين العالقة صياغة إلى الوكالة نظرية وتهدف( المدراء) والوكالء( المالكين)
 كاملة عقود وجود لعدم المشاكل، من العديد تنشا العالقة هذه خالل ومن. المالكين ثروة تعظيم في تنصب الوكيل
 .ذل  يوضح اآلتي والشكل

 
 (2) شكل

 الوكالة نظرية مشاكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (34: 2009 مسير : )المصدر
 

 سوف األصيل مع الوكيل عالقة خالل من إذ واضحة، تبدو الوكالة مشاكل أن السابق الشكل من يتضح
 (:44: 2008 ألعبيدي،) سببها عدة مشاكل تنشا كاملة عقود وجود لعدم ونتيجة تعاقدية عالقة تنشا

 أهداف من الكثير لتحقيق وسيلة ذاته بحد يعد المبيعات أو المتحققة بالربحية المدراء أداء ربط مجرد أن .1
 . األصيل مصالح تحقيق دون الوكيل

 ف  مؤثم

 مرغك هر حقهق حمر ة

 أصحرب م  اآل م  

 اغمصرغ 

 اال م رم مشك ة

 اغمارك 

 مضرمب مشك ة

 اغمصرغ 

 محم  مشك ة

 اغم رحمة

 ممرث  عث  مشك ة

 اغما همرت

 اغهكرغة مشرك  مهغث

 األص  

Principal 

 اغهك  

Agent 

 اغقمامات ام ر  س حة م ه  

 اغقمامات ام ر  س حة م ه  
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 سيجعل الوكيل، تصرفات يتابع أن األصيل يتمكن خاللها من التي الطريقة أو األسلوب معرفة عدم .2
 . كافة الشركة شؤون على المالكين من سيطرة أكثر المدراء

 

 كل بين المتداخلة العالقة نتيجة تظهر كونها المصالح تضارب مشكلة على البحث هذا في التركيز وسيتم
 . والوكيل األصيل من

 
 المصالح تضارب مشكية

 منفعته تعظيم على يعمل منهم كال   أن بذل  ويقصد الرشيد بالتصرف يتميز شخصا والوكيل األصيل من كال   أن
 فالمالكون ،(Caplan & Atkinson, 1989: 721) منهما كل تصرفات يفسر هدف بمثابة ذل  يعد إذ المتوقعة،

 سيتولد الذي المتوقع المالي بالعائد منفرد بشكل الذاتية مصالحهم وتحقيق ثروتهم تعظيم اجل من يعملون سوف
 بتعظيم الذاتية مصالحهم تحقيق على يعملون فسوف المدراء أما. المدراء بواسطة الشركة في استثماراتهم من

 مصلحة حساب على ذل  كان ولو Leisure الراحة بوقت تسمى ما أو الجهد بذل بعدم وكذل ( ثروتهم) عائدهم
 سيحصل الذي المتوقع العائد مكونات تمثل للمدير الذاتية فالمصالح(. 39-38: 1988 الفتوح، أبو) المالكين

 مصالح أو جارية المصالح هذه تكون وقد العليا، لإلدارة السلوكية والمؤثرات الدوافع احد وهي الشركة، من عليه
 بشكل المنافع هذه على يحصل قد المدير أن كما مالية، غير وأيضا مالية منافع تتضمن قد أنها كما مستقبلية،

 (.396: 1990 الشيرازي،) مباشر غير أو مباشر
 الحصول المتوقع العائد عن فضال إذ الذاتية، مصالحها تعظيم إلى تسعى اإلدارة أن معروف، هو وكما 
 المتوقع العائد يزيد فالجهد للجهد، معاكسة حالة بوصفه يعرف والذي الراحة بوقت مهتمون يكونون فالمدراء عليه،
 يضحون جدي بشكل يعملون الذين المدراء أن إذ المتوقع، العائد من يخفض الذي الراحة وقت عكس للشركة
 بل الجهد، بذل عدم فقط اليمثل عاما، مفهوما يعامل الذي الراحة فوقت. الشركة قيمة زيادة مقابل الراحة بوقت
 Caplan and) بالوظيفة العالقة ذات المنافع أو( Perquisties) للمزايا المدير استهال  أيضا يشمل

Atkirnson, 1989: 738)، اإليفاد عن الممتازة الفنادق في والسكن األولى بالدرجة التنقل المزايا أمثلة ومن 
 المال رأس تحرف المستهلكة المزايا هذه أن القول ويمكن وغيرها، الشخصية لألغراض الشركة سيارات واستعمال

 . الشركة في االستثمارات عن بعيدا
 ووقت اإلنتاج وقت بين وقتهم يقسمون والمدراء المدراء وقت يشترون أي المدراء يؤجرون فالمالكون 
 سيولد وهذا الشخصية، والمزايا المنتجة االستثمارات بين يوزعونه والمدراء المال رأس المالكون يعرض كما الراحة،

 الوكالة أدبيات ركزت لذل  المالكين، ثروة سيخفض الشخصية المزايا واستهال  الراحة وقت أن باعتبار التضارب
 المزايا ويخفضون الجهد بذل مقابل الراحة وقت استهال  من المدراء يزيد لكي متعددة مداخل وضع على

 الكالم وهنا المدراء حوافز تصميم ضمنها من التي(. Mitigated( )Scapens, 1983: 48) المستهلكة
 يكون هنا االهتمام لكن الخارجي، التدقيق أو القانونية للرقابة تخضع أنها إذ القانونية غير السرقة على الينصب
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 وللرأسمال( ذل  به يفترض عندما يجتهد أو اليعمل المدير عندما) للوقت براعة األكثر السرقة على منصبا
 (. به المناطة اإلدارية الواجبات النجاز الضروري من أكثر ماال ينفق المدير عندما)

 ذل  من وأكثر لذل ، الحافز لديهم بعضهم ولكن الجهد، يبذلون ال المدراء كل ليس أن نيالباحث ويرى 
 النهاية في يدركون ألنهم الطرفين بين المشتركة المصلحة غياب اليعني فهذا بالمصالح، التضارب وجد لو حتى
 انموذجات في الباحثين بعض فان ذل  ومع واستمراره، التنظيم بقاء على كبير حد إلى تتوقف مصالحهم أن

 أن اليعني وهذا ،(Caplan and Atkinson, 1989: 739) والسرقة الغش تشمل الوكالة أدبيات أن بينوا الوكالة
 حال في حتى. المالكين من أكثر الشركة على حريصين هم األحيان بعض في بل سارقون، هم المدراء أكثر

 الشخصي، استهالكهم على يجب مما أكثر أموال سينفقون أو المحددة واجباتهم من سيتهربون المدراء أن افتراض
 وتحديد المدراء أفعال على السيطرة يمكن الرقابة طريق عن فمثال السلو ، لهذا قواعد وفرض مالحظة يمكن فانه
 ستكون عندئذ ، وواضحة محددة الشروط هذه تكون عندما وخاصة ال أم العقد لشروط وفقا يعملون هم إذا فيما

 باإلمكان انه Frederick Taylor بين إذ. المخرجات قياس بآخر أو بشكل يمكن ألنه يسيرة الرقابة إجراءات
 طبقت إذا أفضل بشكل تعمل أن يمكن المنشاة أن كما المنجز، العمل بمقدار اليدوية للواجبات األداء فحص
 يكون ال ربما المخرجات قياس فان أكثر معقدة الوظيفة كانت إذا فانه ذل  ومع المنطقية، العمل وقواعد طرائق
 (.29: 1995 جواد،) والمخرجات المدخالت بين تتخلل التي المتغيرات لبعض اإلمكانية بسبب واقعيا

: 1990 الشيرازي،( )Shirking Problem) التهرب بمشكلة يسمى ما يولد المطلوب الجهد بذل عدم أن 
 حاسمة التعتبر أنها إال التهرب، مشكلة على ركزت قد الوكالة أدبيات من الرغم على انه الباحثان ويرى(. 398
 ناجح بشكل الوظائف النجاز والتكنولوجيا المعلومات نظم تطور أن إذ والمدير، المال  مصالح تضارب في

 والى المختلفة التشغيل مواقع على الوقوف لغرض المريح مكتبه ومغادرة إضافية مهارات المدير من يتطلب
 والتكنولوجيا السوق عن المالئمة المعلومات جمع من تمكنه التي األوضاع في وقته من مهم جزء صرف

 وتطوير واستغالل الفرص، استغالل كيفية بل الوقت استثمار عدم اليكون التهرب الحالة هذه في. والمنافسين
 على يكون الرديئة للنتائج مبرره حيث وظيفته، في ناجحا المدير ليكون الكافية المعلومات على الحصول طرائق
 . سيطرته عن خارجة هي حدثت التي السيئة النتائج وان بوسعه ما عمل انه أساس

 يقوم أن المتوقع من ثم ومن الشخصية، مصالحهم تعظيم وراء( والمدير المال ) الوكالة أطراف سعي أن
 Watts وضحه ما وهذا واستمرارها المنشاة قيمة في ثم ومن اآلخر الطرف مصلحة في سلبيا تؤثر بتصرفات

and Zimmerman ولكن المنشاة واستمرار ديمومة على تعتمد الشخصية رفاهيته أن يعترف طرف كل" بان 
 Watts and" )االستمرار وفرصة المنشاة قيمة تخفض التي األفعال التخاذ الحافز له الوقت بنفس

Zimmerman, 1986: 79.) 
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 :المصالح تضارب مشكية تخفيض ظ  الحوكمة أهمية
 للحوكمة، األساسية المبادئ كأحد المصالح تضارب لتجنب قواعد والمنظمات الدول من العديد وضعت

 قواعد والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وضعت إذ. الشركة مع العالقة ذات األطراف مصالح لحماية وذل 
 : إلى أشارت إذ مبادئها ضمن المصالح تضارب تجنب
 طريق عن المشورة أو التحليالت تقديم على ويشجع يتناول فعال بمنهج الحوكمة إطار استكمال ينبغي .1

 بعيدا المستثمرون يتخذها التي بالقرارات والمتعلقة وغيرهما والتصنيف التقييم ووكاالت والسماسرة المحللين
 يقدمونه ما أو تحليل من به يقومون ما بنزاهة اإلضرار إلى يؤدي قد المصلحة في هام تعارض أي عن
 .مشورة من

 من عددا   فان المناسب، الوقت في المعلومات إيصال وتسهيل أكفاء، مستقلين مراجعين طلب عن فضال   .2
 للتحليل كموصل تستعمل التي النشاط ونواحي المهن هذه نزاهة لضمان خطوات اتخذت قد الدول

 فأنها النزاهة مع التناقضات عن بعيدا   بحرية تتعامل كانت ما إذا الوسائط وهذه السوق، إلى والنصائح
 . للحوكمة جيدة ممارسات إلتباع إدارتها ومجالس للشركات حوافز توفير في هاما   دورا   تلعب أن يمكن

 في يؤثر وقد ينشا ما غالبا المصالح تضارب أن على دالئل من ظهر ما بشان القلق ثار فقد ذل ، ومع .3
 إلى أيضا يسعى المشورة يقدم من يكون عندما الحال هو هذا يكون وقد. األمور على الحكم وطريقة الرأي
 وهذا الشركة في مباشرة مادية مصلحة أيضا له تكون حينما أو المعنية الشركة إلى أخرى خدمات تقديم

 سوق لمحللي المهنية المعايير تستهدف التي والشفافية اإلفصاح بين الصلة شديد بعدا   يحدد االهتمام
 .وغيرها االستثمارات وبنو  العالمية التصنيف ووكاالت المالية األوراق

 الذي التضارب عن التام اإلفصاح طلب هو األفضل الحل أن إلى أخرى نواحي في التجارب تشير .4
 الكيفية عن اإلفصاح فهو مهم ماهو أما معه، للتعامل الشركة تختارها التي والكيفية المصالح في يحدث
 والشكل المصالح في التضارب احتماالت تلغي حتى بها للعاملين الحوافز هيكل الشركة فيها تضع التي
 . المصالح تضارب مشكلة تخفيض في الحوكمة دور يوضح اآلتي
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 (3) رق  شكل

 المصالح تضارب مشكية تخفيض ظ  الحوكمة دور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اغمصرغ  مضرمب مشك ة م ف ض

 مج   عم  ف  اغشفرف ة

 هاغجما ة اإلثامة

 اغامهم ة

 ف  هاغشفرف ة اإلفصرح

 اإلجماءات إمبرم

 اغمحرسب ة هاغحمازق

 عنرصم أثاء كفرءة مفع

 اغثا   ة اغمقربة نظر 
 حقهق هضمر  حمر ة

 أنهاعه  بكرفة اغمسرهم  

 الحوكمة مبادئ

 إثامة مج   ا م رم

 أكفرء منف      همثماء

 ما همرتاغ جهثة محق ق

  ال  م  محرسب ةاغ

 اغمرغ ة اغقهاز 

 مصرغ  حمر ة

 ع ى هاغام  اغمسرهم  

 أهثافه  محق ق

 هاغمثماء اغارم ه  اغمنا 

 مصثمهر هاغم  برغ هاز 

 االقمصرث ة اغهحثة

 اغهكرغة أحما  مصرغ  ب   اغمهافق محق ق
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إن درجة االهتمام بالمسؤولية االجتماعية للشركات يعكس مستوى الوعي الذي يتحلى به المسيرون خدمة 
لغايات وأهداف دائما متضاربة متأتية من جهات مختلفة تسمى في أدبيات المسؤولية االجتماعية للشركات 

المنظمة ضرورة تحقيق التوافق بين هدفها العام وبين مجموعة األهداف  بأصحاب المصالح، حيث يقع على عاتق
المتعددة والمتضاربة لهذه األطراف. فبقدر االهتمام الذي توليه منظمات األعمال لهؤالء األطراف يظهر مدى 

أبعاد التنمية المستدامة  إدماجبتطبيق المسؤولية االجتماعية للشركات. ذل  أن "المنظمة التي ترغب في  االهتمام
يجب أن تضع ضمن أهدافها ليس فقط تعظيم األرباح لصالح المساهمين فقط و لكن تحقيق التوازن  إدارتهافي 

  iبين المصالح التي قد تكون متناقضة لكل األطراف ذات المصلحة."
سواء كان  إن المقصود بأصحاب المصالح هم كل األشخاص والجهات التي تربطها بالمنظمة مصلحة

بشكل مباشر أو غير مباشر. "بالنسبة للمؤسسة، يندمج مفهوم المسؤولية االجتماعية للشركات ضمن المنطلق 
الذي تسير عليه نظرية األطراف ذات المصلحة. هذه النظرية تشغل حاليا اهتمام العديد من الباحثين الجامعيين 

م من أن معظم الباحثين يعتبرون أن أول باحث اهتم " على الرغ iiوكذل  مسيري كبريات الشركات في العالم.
إال أن هنا  من يرى أن أول محاولة للخوض  ،1984وكان ذل  سنة   Freemanبأصحاب المصالح هو فريمان

وكان ذل  سنة    Penroseفي مجال عالقة المؤسسة االقتصادية بأصحاب المصالح تعود إلى الباحث بونروز 
أصحاب   Freeman" وقد عرف فريمانiiiئل في الخوض في نظرية أصحاب المصالح."إذ يعتبر أحد األوا 1959

المصالح بأنهم "كل شخص أو مجموعة الذين تتوفر فيهم القدرة على التأثير على المنظمة في تحقيق أهدافها 
الزبائن ولقد قدم نفس الباحث قائمة بهؤالء الشركاء وهم  ivوكذل  الذين تؤثر فيهم المنظمة في نفس المجال."

والموردون والعمال والمساهمون وكذل  الدولة والجماعات المحلية والمواطنون. فأصحاب المصالح هم كل شخص 
أو مجموعة األشخاص الذين تتوفر فيهم القدرة على التأثير على المنظمة في تحقيق أهدافها وكذل  الذين تؤثر 

  فيهم المنظمة في نفس المجال.
يف هؤالء نالقيام بتص نما حاول آخرو كتقديم قائمة مفصلة بهؤالء األصحاب  وقد حاول باحثون كثيرون

في المنظمة. بالنسبة للقائمة فقد تم حصرهم في كل من الزبائن والموردون والعمال  تأثيرهماألطراف حسب درجة 
ى أن أصحاب الدولة والجماعات المحلية والمواطنون. أما فيما يخص التصنيف فهنا  من ير  وكذل والمساهمون 

حيث  1995سنة   Clarksonالمصالح فئتين، األساسيين والثانويين. ويأتي على رأس هذا التصنيف كالركسون 
ح فئتين وهما األساسيين والثانويين، فاألساسيين هم الذين يستثمرون أمولهم في لاعتبر "أن أصحاب المصا

ؤسسة. ويدخل ضمن هذه الفئة كل من أصحاب المؤسسة، فهم بذل  ضروريين من أجل ضمان السير العادي للم
رؤوس األموال والمستثمرين والعمال والموردون والزبائن. أما الفئة الثانية فتضم كل األفراد أو المجموعات التي 

" وهنا  vتؤثر أو تتأثر بالنشاط الذي تمارسه المؤسسة ولكنهم ليسوا  ضروريين لضمان بقاء وديمومة المؤسسة.

 اصحاب المصالحشركات االعمال : نظرية  نماذج حوكمة
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  Nasiو  Carollعلى رأس هذا التصنيف  ويأتيالمصالح فئتين، المباشرين وغير المباشرين  ابأصحمن يرى أن 
والتي تم فيها تقسيمهم إلى أصحاب المصالح المباشرين وأصحاب المصالح  1997في دراسة صدرت لهما سنة 

ن وهم الذين تربطهم غير المباشرين. فحسب صاحبي الدراسة "من الممكن التفرقة بين أصحاب المصالح المباشري
عالقة تعاقدية ورسمية بالمؤسسة وهم المساهمون والعمال والموردين والزبائن. في حين أن أصحاب المصالح غير 
المباشرين هم وسائل اإلعالم والمستهلكين وجماعات الضغط والحكومات والمنافسين وكافة الجمهور والمجتمع 

صحاب المصالح، إال أن هنا  من يرفض أي أتكررة لتصنيف " وعلى الرغم من المحاوالت المviبصفة عامة.
ومن تبعهم Caroll وكارول  Clarksonتصنيف يعطى ألصحاب المصالح، منتقدين بذل  كل ما جاء به كالركسون

في تصنيف أصحاب المصالح. ويأتي على رأس المنتقدين والرافضين للتصنيف الباحث األمريكي ميتشل 
Mitchell  الذي يرى أن تصنيف أصحاب المصالح يعبر عن رؤية ضيقة ألصحاب المصالح على اعتبار أن"

كل صاحب مصلحة يؤثر ويتأثر بشكل جوهري بالنشاط الممارس من طرف المؤسسة، وبالتالي فإن أي تصنيف 
 ألصحاب المصالح فهو غير مؤسس.

 الي: وفيما يلي تفصيال ألهم األطراف ذات المصلحة على النحو الت
يمثل المساهمون فئة مهمة جدا من أصحاب المصالح والمستفيدين المباشرين  shareholders المساهمو :.أ 

من نشاط المؤسسة االقتصادية. إن هؤالء المالكون يتحملون مخاطر االستثمار من خالل المغامرة بأموالهم 
يكون المال  شخصا واحدا أو  الخاصة متوقعين عائدا مجزيا ومناسبا من هذه االستثمارات. ويمكن أن

مجموعة أو شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوني آخر. إن كل من يحوز على جزء من 
 investisseursرأسمال المؤسسة مهما كان وزنه سواء تعلق األمر بالمستثمرين المؤسسيين 

institutionnels))  أو صغار المساهمين(Petits Porteurs) ي توجيه سياسة المؤسسة لديه الحق ف
فباإلضافة إلى الربحية التي  تمثل المعيار األهم في توجيه استراتيجيات وسياسات المؤسسة واتخاذ قرارات 
االستثمارية، فمن حق المساهمين أيضا أن يفرضوا الجوانب االجتماعية في وضع ورسم تل  السياسات. 

لقصير فقط بل وعلى المدى الطويل كذل  وهذا ما فالمستثمرون ال يسعون فقط إلى الربح على المدى ا
 يدعوهم إلى تبني سياسة اجتماعية وبيئية في المؤسسة. 

إن هذه الشريحة من أصحاب المصالح ذات أهمية كبيرة لكل المؤسسات  customers :الزبام  .ب 
االقتصادية بدون استثناء. فوجود هذه األخيرة مرتبط بإنتاج سلع أو خدمات وهذه يستهلكها زبائن وطبيعة 
قناعهم باستهال  هذه المنتجات عمل مهم من أعمال إدارة التسويق في أي منظمة من  التعامل معهم وا 

. إن ما يرجوه الزبائن من المؤسسة بمر عبر إجراءات تهدف إلى تحسين الخدمات للمستهل  المنظمات
عن طريق تحسين نوعية المنتج وخدمات أخرى ذات أهمية مثل اإلعالم الصادق حول جودة ونوعية 
المنتجات باإلضافة إلى رصد آراء المستهلكين وقياس درجة رضاهم واالهتمام بالخصائص االجتماعية 

لبيئية لها. على هذا النحو، يصبح المستهل  عنصرا فاعال وله القدرة على اختيار منتجات ذات عالمة وا
 تجارية مميزة.
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ويعتبرون مصدر  .تشمل هذه الفئة جميع العاملين من إداريين وفنيين وفئات أخرىEmployees  العمال: .ج 
ب بل تتعداها إلى توفير ظروف ثروة للمؤسسة، حيث أن لهم مصلحة مهمة ال تقتصر على األجور فحس

عمل مالئمة كمحيط العمل، التكوين والتدريب وكذل  نظام للحوافز. فالعمال يساهمون وبشكل إيجابي في 
 تحسين نوعية اإلنتاج والخدمات، وكذا ابتكار طرق جديدة للعمل.

على أنها عالقة يمكن أن ينظر للعالقة بين الموردين والمؤسسات االقتصادية Suppliers : الموردو  .د 
مبنية على الثقة المتبادلة والوثيقة جدا. لذل  يتوقع كل طرف من الطرف اآلخر أن يصون هذه العالقة 
ويحترمها ويبادر إلى تعزيزها. ويتعلق األمر بخلق نوع جديد من العقود مع موردي المؤسسة تتمثل في 

سعار فقط بقدر ما هو الحصول على عقود على المدى الطويل، وليس الهدف هو الحصول على أفضل األ
خدمات ومنتجات ذات نوعية جيدة وخالل فترات دائمة ومستمرة وبذل  تعم الفائدة كال الطرفين أي 

 المؤسسة والموردين.

يمثل المجتمع المحلي شريحة مهمة من المستفيدين. نقصد بهم كل من  Community المجتم  المحي :.ه 
نتاج ويتأثرون سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة من هذا النشاط يقطن أو يعيش حول محيط وحدات اإل

الذي تمارسه المؤسسة. إن حياة وتطور المجتمع والتجمعات المحلية تعتمد وبشكل مباشر على التأثيرات 
االقتصادية للمؤسسات خاصة فيما يخص توفير مناصب الشغل، باإلضافة إلى مساهمة الضرائب 

لى الخدمات العامة وكذا التجارة. والمؤسسات االقتصادية مجبرة على توطيد والجمعيات في المحافظة ع
العالقة مع المجتمع المحلي باعتبارها تدعم النظرة اإليجابية لتل  المؤسسات التي تبادر بتعزيز العالقة مع 

تجد أساليب هذا المجتمع. والمؤسسة االقتصادية التي ترى نفسها متحلية بالمسؤولية االجتماعية عليها أن 
 وطرقا تسعى من خاللها إلى تلبية متطلبات المجتمع المحلي. 

ويقصد بها كل من التربة والماء والهواء. وقد أصبح المجتمع معنيا بشكل  Environment البيمة الطبيعية:.و 
 كبير وبتزايد مستمر باآلثار البيئية التي تتركها الممارسات المختلفة للمؤسسات االقتصادية على صحة

 اإلنسان أوال وعلى النباتات والحيوانات والمياه والتربة والهواء من آثار. 

منذ ثالثة عقود تقريبا تجمعت بعض الهيئات التي لها أثر دولي   Pressure groups جمالات الضغط: .ز 
تحت لواء منظمات غير حكومية يكمن دورها في إثارة الرأي العام وكذا اإلعالم حول الممارسات السيئة 
للمؤسسات االقتصادية التي تطالب من مسيريها بأن يكونوا أكثر شفافية وذل  بتقديم إيضاحات في حالة 

وا االستغالل السيئ للنفوذ الذي تحوز عليه بعض المؤسسات مثل المنافسة غير الشريفة ما إذا الحظ
ومخالفة قوانين العمل وتلويث البيئة. وتعاني كثيرا كبريات المؤسسات االقتصادية عبر العالم من هذه 

رأي الجماعات حيث أن تصرفات البعض منها أدى إلى تدهور سمعتها وصورتها كأن تطالب مثال من ال
العام من مقاطعة منتجاتها وقد يترتب عليه أيضا آثار سلبية من الجانب المالي بسبب انخفاض قيمة 
أسهمها في البورصة وانسحاب المستثمرين. ومن األمثلة على جماعات الضغط يمكن ذكر كل من منظمة 

 MEDECINS SANS وأطباء بدون حدود   GREEN PEACEالعفو الدولية ومنظمة السالم األخضر
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FRONTIERES ( والصندوق العالمي للطبيعةWWF وكذا رابطة فرض الضرائب على المعامالت المالية )
(ATTOC لمساعدة المواطنين. ولتفادي الضرر الذي قد يلحق بالمؤسسات نتيجة تصرفات جماعات )

سعى إلى الضغط، تقوم بعض المؤسسات بإبرام عالقات مع بعض المنظمات غير الحكومية من خاللها  ت
تنمية ورفع الوعي البيئي واالجتماعي لدى الرأي العام وتبرهن أن تصرفاتها كلها تنصب تحت ما تقتضيه 

 المبادئ التي تقوم عليها المسؤولية االجتماعية للشركات. 
تمثل الحكومة فئة من المستفيدين تعير لها المؤسسات االقتصادية أهمية كبيرة  Government :الحكومة .ح 

 باعتبارها الممثل القانوني للدولة. 

تنتظر المؤسسات االقتصادية المتنافسة من بعضها البعض عدالة المنافسة  Competitors :المناظسو  .ط 
 عادلة وشريفة. ووضوح آلياتها واالتفاق على إجراءاتها وأن ال تكون منافسة غير

 

 أهمية الحوار م  أصحاب المصالح 
إن الذي يقود المؤسسات االقتصادية إلى مراعاة المسؤولية االجتماعية في ممارساتها اإلدارية ال يرجع 

المسؤولية االجتماعية ذل  أن  في المجتمع هادور  إدرا كثير من الشركات تخفق في الالواقع فقط ألنه في 
بالنسبة كل أصحاب المصالح. ف وأمامالمساهمين بل  لمساءلة ليست فقط أمامخضوعها إلى اتشمل للشركات 

للمهتمين بنظرية أصحاب المصالح، فإن هؤالء األطراف ينتظرون من المؤسسة أسلوبا جديدا في االتصال ويكون 
ث تعلن للجميع أن ذل  بالحصول دون عناء على معلومات شفافة وبذل  يمكن للمؤسسة أن تستفيد من ذل  بحي

نشاطها يخدم مصلحتهم فتحقق بذل  الشراكة والثقة في آن واحد. "فالمسؤولية االجتماعية بحدود معينة تمثل 
صيغة عملية مهمة ومفيدة لمنظمات األعمال في عالقاتها مع مجتمعاتها، بمعنى أن الوفاء بالمسؤولية 

وائد يقف في مقدمتها تحسين صورة المؤسسة االقتصادية االجتماعية لمنظمات األعمال يحقق لها العديد من الف
بالمجتمع وترسيخ المظهر اإليجابي لدى العمالء والعاملين وأفراد المجتمع بصورة خاصة إذا اعتبرنا أن المسؤولية 
االجتماعية تمثل مبادرات طوعية للمنظمة اتجاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من وجود 

 سة االقتصادية."المؤس
وهو في الحقيقة نتاج األسباب  تغييرا  جذريا  في نظرته للمساءلة في هذا الصدد بدأ يشمل العالم مؤخرا   

 التالية:
فيه نتيجة ممارساتها وتصرفاتها الخاطئة اتجاه المجتمع بعض الشركات نفسها  وضعتالموقف الذي  (1

وشركة يونيون  في نيجيرياSHELL حصل مع شركة شل بجميع مكوناته. وهنا نذكر على سبيل المثال ما 
صناعات  ما فعلتهوكذل   في كارثة التسريب الكيماوي في بوبال بالهند  UNION CARBIDEكاربايد

ما تفعله حاليا الشركات المصنعة لألدوية المعالجة بتجريد الغابات مسببة فيضانات هائلة و  األخشاب
 وخصوصا إفريقيا.  الفقيرة لى الدولالتي تفرضها ع ةتسعير  تجاهلاليدز ا
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بأهداف اجتماعية سواء فيما يخص  المتعلقةوالسعي لتطبيقها و  محقة قوانينعدم اهتمام الشركات بوضع  (2
 .البيئية وتخفيض مستوى الفقر عالميا ومعايير العمل واالستدامة اإلنسان،حقوق 

اإلدارية. إن  أو في إجراءاتهاثقافتها سواء في  يهامشهي شيء مسؤولياتها االجتماعية الشركات تعتبر  (3
والتي فرضتها ظاهرة بيئة العمل الجديدة التفكير على نحو هذا المنوال يعتبر خطأ خاصة في ظل 

 . عناصر فاعلة اجتماعياوالتي تعتبرها   الشركات أمامتطرح تحديات عميقة العولمة والتي أصبحت 

ة مهما من العناصر العنصر لعالقتها مع أصحاب المصالح أصبح  مؤسسات االقتصاديةال دارةإن كيفية إ
النتائج المترتبة عن النشاط الذي تمارسه يعرف  مجتمع أناللقد أصبح من حق . األداءتقييم  المستعملة في

المتمثلة  فحسبللشركة  االقتصادية قيمةالعلى فقط ؤثر المؤسسة وعن تصرفات مسيريها. ذل  أن هذا النشاط ال ي
يتعداها إلى القدرة على التعرف على المخاطر الناجمة عن التصرفات ذات االنحرافات بل في قيمتها السهمية 

لذل ، لقد أصبح مهما أن تعطي المؤسسات البيئية واالجتماعية والتي إن وقعت فقد تؤدي إلى اإلفالس. 
االقتصادية االهتمام الالزم لعمليات االتصال الكافي مع أصحاب المصالح. وكل تقصير من جانب المؤسسة في 
هذا المجال ال يسمح لها بالتعرف على مدى اهتمام الغير للمؤسسة. إن ممارسة التنمية المستدامة على مستوى 

على التحاور واإلعالم. فهي بذل  مطالبة على إشرا  أصحاب المصالح في هذه المؤسسات يجب أن يحفزها 
 العملية. 
 

 :التالية العناصر في نوردها مختلفة أبعاد الشركات لحوكمة
 :اإلشراظ  البعد -أ

   ذات واألطراف التنفيذية، اإلدارة أداء على اإلدارة لسلمج اإلشرافي الدور وتفعيل بتدعيم يتعلق البعد فهذا
 .المصلحة

 :الرقاب  البعد -ب
 الداخلي المستوى فعلى للشركة، الخارجي أو الداخلي المستوى على سواء الرقابة وتفعيل بتدعيم ويتعلق

 الخارجي المستوى على أما المخاطر، إدارة ونظم الداخلية الرقابة نظم تفعيل يتناول الرقابة وتفعيل تدعيم فإن
تاحة البورصة في التسجيل وقواعد واللوائح القوانين فيتناول  في المصلحة ذات واألطراف األسهم لحملة الفرصة وا 
 .استقالله وتدعيم الخارجي المراجع مسؤوليات نطاق توسيع عن فضال الرقابة

 :األخالق  البعد -ج
 ثقافة ونشر األمانة اهة،نز ال األخالقية، القواعد من تشمله بما الرقابية البيئة وتحسين بخلق ويتعلق

 .عامة بصفة األعمال وبيئة الشركات إدارات مستوى على الحوكمة
 :التواز  وحفظ اطتصال -د

 جهة، من التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في ممثلة الشركة بين العالقات وتنظيم بتصميم ويتعلق
 .أخرى جهة من التنظيمية أو والرقابية اإلشرافية الجهات أو المصلحة، ذات سواء الخارجية واألطراف

 :الشركات حوكمة ابعاد
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 :اإلستراتيج  البعد -ه
 استنادا المستقبل إلى والتطلع اإلستراتيجي التفكير على والتشجيع األعمال استراتيجيات بصياغة ويتعلق

 وتقدير الخارجية البيئة عوامل دراسة وكذل  والحاضر، الماضي أدائها على كافية ومعلومات متأنية دراسة إلى
 .بينها فيما التأثير تبادل ومدى الداخلية البيئة عوامل عن كافية معلومات إلى استنادا المختلفة اتهتأثيرا

 
 
 
 

 
 الدولي النقد وصندوق الدولي البن  إسهامات و بالمنظمة األعضاء الدول تجارب على المبادئ هذه استندت لقد

 أجل من للحوكمة إطار وضع في األعضاء وغير األعضاء الدول حكومات مساعدة بهدف وذل  المهنية، واالتجاهات

 (OECD) مجموعة ركزت وقد الشركات، حوكمة مبادئ إرساء في دور التعاون لمنظمة كان و للحوكمة سليم نظام بناء

 توسيع تم الحق، وقت وفي .بكفاءة األسهم كيانات إدارة على البداية في الشركات حوكمة مبادئ التنمية و االقتصادي

 المعلومات وشفافية المساهمين، وحقوق دور على قوي تركيز هنا  السبب لهذا ، أخرى منظمات ليشمل المفهوم هذا

 .الشركات مدراء بعض لدى التي الحاسمة واألهمية

 ب نمر مبرثئ  مسة   1999 سنة(OECD) التنمية و االقتصادي التعاون منظمة م  اغصرثمة اغهمقة مضمنت غقث ه
 :    ف مر مممث  ه مبرثئ سمة   2004 سنة اغصرثمة اغهمقة مضمنت

 

 : ال  م  ( ه غ  اغمسرهم   حقهق حمر ة اغشمكرت حهكمة إحرم  كف  أ   نبغ  ح   :المساهمين حقوق 1 .

  .اغم ك ة مسج   أسرغ ب مأم   -

 .األسه  م ك ة محه   أه نق  -

 .منمظمة هبصفة اغمنرسب  اغهقت ف  برغشمكة اغ رصة اغما همرت ع ى اغحصه  -

 هاغحصه اغارمة غ مسرهم    االجممرعرت ف  اغمصه ت ف  هاغمشرمكة اإلثامة مج   أعضرء انم رب -

 .اغشمكة أمبرح م  اغحصص ع ى

 بحقهق ما االعم ع ى اغشمكرت حهكمة إحرم  نحه  أ   جب :الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور. 2

 اغمصرغ  هأصحرب اغشمكرت ب   اغماره  مشج ع ع ى أ ضر  ام  أ  ه اغقرنه   مس هر كمر اغمصرغ  أصحرب

 :هع  ه س  مة مرغ ة أس  ع ى اغقرزمة غ مشمهعرت مام ةاالسمم محق ق ه اغام  هفمص اغثمهة   ق مجر  ف 

  اغمصرغ ؛ أصحرب حقهق عرةمما -

 حقهقه ؛ انمهر  حرغة ف  ماه ضرت ع ى اغمصرغ  أصحرب حصه  -

 اآلغ رت م   مكف  أ  ه اغمصرغ  أصحرب غمشرمكة آغ رت بهجهث اغشمكرت حهكمة إحرم  سم  أ   جب -

 غ شمكة؛ األثاء مسمه رت محس   بثهمهر

 .اغشمكة بحهكمة اغممص ة اغما همرت ع ى اغمصرغ  أصحرب حصه  -

 :الشركات حوكمة مبادئ
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 اغمنرسب اغهقت ف  ه اغثق ق اإلفصرح محق ق اغشمكرت حهكمة إحرم  ضم  أ   جب :والشفافية اإلفصاح. 3

 ممرمسة أس هب ه اغم ك ة ه األثاء ه اغمرغ  اغمهق  ب نهر م  ه اغشمكة  بمأس   اغممص ة اغمسرز  كرفة بشأ 

 : هع  ه اغس حة

 :اغمرغ ة اغما همرت ع ى  قمصم أ  ثه  هغك  اإلفصرح   شم  أ   جب -أ

 . غ شمكة اغمشغ   ة اغمرغ ة غنمرزل -

 .اغشمكة أعمر  هم م   ماملهب هأنشحة أهثا  -

 .اغمصه ت هحقهق اغمسرهمة  ح   م  األ  ب ة حق -

 هاغمرغ ة  اغمحرسب ة اغجهثة مار  م مع  مفق بأس هب رعنه اإلفصرح هك ا ت راغما هم ماجاةهم إعثاث  نبغ  -ب

 . ماجاةاغم عم  رت بممح برت هأ ضر   اغمرغ ة   م األمهم ع  اإلفصرح بممح برت األس هب  غ   ف  أ   نبغ  كمر

 األس هب مع مهافقه  ثم ع ى غ مأك ث اغ رمج  اغمثق ق نمرزل هإمرحة سنه ة ماجاةم بام  ة االضحالم  جب -ج

 .اغمرغ ة اغقهاز  همقث   إعثاث ف  اغمسم ث 

 هاغممرباة مكةغ ش ام ج مماالس هاغمهج مكرتاغش ةحهكم رمإح  ضم  أ   جب :اإلدارة مجلس مسؤولية  4 .

 اغشمكة قب  م  اإلثامة مج   مسرز ة مضم  هأ  اإلثامة  مج   قب  م  اغمنف   ة دثامةغ اغفار  هاغمصث

 كرفة مع باثاغة  مارم  هأ  اغما همرت ك  ع ى اغحصه  ع ى  حمص أ  اإلثامة مج   ى هع هاغمسرهم  

 .اغسرم ة اغقهان   مع اغمهافق  مضم  هأ  اغمسرهم   

 اغمسرهم    غجم ع اغممكرفزة اغمارم ة اغشمكرت حهكمة إحرم  كف  أ   جب :للمساهمين المتكافئة المعاملة 5 .

 ع ى اغحصه  فمصة اغمسرهم   غكرفة ممرح أ   نبغ  كمر األجرنب  غمسرهم  ا اه اغمسرهم   صغرم ب نه  هم 

 .حقهقه  انمهر  حرغة ف  فا   ماه ض

 ممكرفزة؛ غمارم ة اغفزة نف  إغى اغمنممه  اغمسرهمه   ارم  أ   جب -

 هاغشفرف ة؛ برإلفصرح ممس  ال بصهمة األسه  مثاه  منع  جب -

  رصة مصرغ أ ة  هجهث ع  اإلفصرح اغمنف      اغمث م   أه اإلثامة مج   أعضرء م   ح ب أ   نبغ  -

 .اغشمكة مم  بمسرز  أه بام  رت ممص  قث به 

 ع ى  شجع أ  مكرتاغش حهكمة رمإح ىع   نبغ : الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان. 6

 م م   ب   اغمسؤهغ رت مهن ع بهضهح  حثث هأ  اغقرنه  أحكر  عم ممهافقر  كه  هأ  األسهاق هكفرءة اغشفرف ة

 .هاغمنف   ة هاغمنظ م ة  ماف ةاإلش اغجهرت

 :اآلم  ف  مممث  هاغم  اغثا   ة اغحهكمة غهاز  م  مجمهعة بهضع اغشمكة مقه  اغمبرثئ م   ضهء هف 

 .غ مسرهم   اغارمة اغجما ة الزحة -

 .اإلثامة مج   الزحة -

 .اإلثامة غجنة الزحة -

 .هاغمكرفآت اغممش حرت غجنة الزحة -

 .اغمنف   ة اغ جنة الزحة -
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 .اغثا   ة اغمقربة نظر  الزحة -

 .اغم رحم إثامة س رسة الزحة -

 .األمبرح مهن ارت س رسة الزحة -

 اغمؤثم   اغشمكة ما أح م  حم  ك  مامفة اغشمكة حم قهر ع  مضم  اغم  األثاة ه  اغ هاز  م   أ  ه م 

  ؤث  اغ   برغشك  ما األح برق  مع عالقمه هحب اة هس حرمه همسؤهغ رمه هاجبرمه مامفة اغحهكمة عم  ة ف 

 .اغشمكة ثا   غ حكهمة ممرمسرت بهجهث اغنهر ة ف 

 العالمية المصرفية للرقابة بازل لجنة مبادئ

 أصثمت هاغمرغ ة ث  اغمصمف ة اغشمكرت ف  برغحهكمة مما ق هإمشرثات ما  مرت 1999 سنة برن  غجنة هضات

 هم   اغبنه   ف  اغمؤسسرت حهكمة مشج ع بانها  نس ة أصثمت 2006 سنة هف    2005 سنة منه ماثغة نس ة

 :ن كم هاإلمشرثات اغما  مرت ه   ب  

   هاغنظ  اغمار  م ه   برسم ثامهر ممحقق اغم  اغس  مة غ مصمفرت اغشم  همهاث ق اغشمكة ق.  

 اغمؤسسة ف  اغمشممكة هاغق   االسممام ج ة األهثا  ع ى هاإلشما  اغمصث ق اإلثامة مج   ع ى  جب 

 .ف ه اغارم    كرفة إغى هإ صرغهر

 اغشمكة ف  هاغس حة غ مسؤهغ ة هاضحة  حهح هضع اإلثامة مج   ع ى. 

 اغ رمج    اغمماجا   هعم  اغثا   ة اغمماجاة هظ فة م  االسمفرثة اغا  ر هاإلثامة اإلثامة مج   ع ى 

 .اغثا   ة هاغمقربة

 الدولية التمويل مؤسسة مبادئ

 ثع  هثفهر هإثام ة مرغ ة همار  م هأس  قهاعث اغثهغ  غ بن  اغمرباة اغثهغ ة اغممه   مؤسسة هضات 2003 سنة

 :األس  ه   أه  هم  شمكرت  ا  ثا   اغحهكمة

 اغج ث غ حك  اغمقبهغة اغممرمسرت· . 

 هاغجث ث اغج ث اغحك  غضرم  إضرف ة  حهات إ جرث· . 

 مح  ر اغج ث اغحك  غمحس   أسرس ة إسهرمرت إ جرث· . 

 اغق رثة. 

 

 

 :االنضباط.  1

 حرفن هجهث غ جمههم  هاضحة ب رنرت مهم ث  ال  م   غ  ه محقق هاغصح    اغمنرسب األ الق  اغس ه  إمبرم أ 

 هرثفة مشمهعرت ف  اغث ه  اسم ثا  اغم ك ة  غحقهق اغس    اغمقث م غ سه   عرث  سام محق ق امجر  اإلثامة غث 

 .اغسنه  اغمقم م ف  اغحهكمة نم جة هإقمام

 

 :الشركات حوكمة خصائص
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 :والشفافية اإلفصاح.  2

 بثقة  اغمرغ ة األهثا  ع  اإلفصرح  ال  م   غ  ه م   حث   مر ك  ع  هحق ق ة هاضحة صهمة بمقث   ه محقق

 اغنمرزل ع  اغارث  اإلفصرح اغمنرسب  اغهقت ف  اغسنه ة اغمرغ ة اغمقرم م نشم مهعث   ف  اغسنه  اغمقم م نشم

  همحث   اغا  ر اإلثامة إغى اغمسمثمم   هصه  إمكرن ة مهف م هاغمماجاة  اغمحرسبة مار  م محب ق اغسنه ة 

 .مسممم بشك  االنممنت شبكة ع ى اغما همرت

 :االستقاللية.  3

 إثامة مج   مز   هجهث اغا  ر  هاإلثامة اإلثامة مج   قب  م  غ مسرهم   اغارثغة اغمارم ة : ال  م   غ  ه محقق

 هجهث همثع   مسمق  اإلثامة مج   عضه  مأسهر هاغمكرفآت اغمممبرت غمحث ث غجنة هجهث اغا  ر  اإلثامة ع  مسمق 

  .مسمق    مماجا  

 :المساءلة  4.

 بانر ة اغام  ممرمسة  ال  م   غ  ه محقق اغمنف   ة  هاإلثامة اإلثامة مج   أعمر  همقث م مق    إمكرن ة بمانى

 مسؤهغ مه   حثهث  مجرهنه  اغ    األفماث ضث فار  بشك  اغمصم  اغش ص ة  اغمصرغ  ع  هاغممفع همسؤهغ ة

 مج   هأعضرء اغمنف      اغمهظف   بمارقبة مسم  آغ رت ههضع اغا  ر اإلثامة إسرءة حرغة ف  اغفهم  اغمحق ق

 .هس حمه  مسؤهغ مه  مجرهن حرغة ف  اإلثامة

 :المسؤولية.  5

 مج   ق ر  عث  : ال  م   غ  ه محقق اغمؤسسة  ف  اغمص حة  ه  م  األحما  جم ع أمر  اغمسؤهغ ة همكه 

 اغثهم ة االجممرعرت اغمهظف      م هم  مسمق    اإلثامة  مج غ  أعضرء هجهث منف     بثهم اإلشماف  اإلثامة

 غمقرم م غمماجامهر برإلضرفة أعمرغه همماقب اغ رمج  اغمماجع ممش  مماجاة غجنة هجهث اإلثامة   مج غ

 .أعمرغه  ع ى هاإلشما  اغثا      اغمماجا  

 :العدالة 6. 

 غمسارهم  اغارثغاة اغمارم اة : اال  ما   غا  ه محقاق اغمؤسساة  فا  اغمصا حة  ات هعارتجممغا كا  حقاهق احمما 

 اغمكرفاآت اغارمة  االجممرعرت إغى اغثعهة ف  األسه  حم ة غكرفة اغحق األ  ب ة  أصحرب اغمسرهم   قب  م  األق  ة

 ما ا   فا  هاغمشارمكة حقاهقه  هضا  عناث االعماماض حاق اغمسارهم   إعحارء اإلثامة  مج ا  ألعضارء اغارثغاة

 .اغقمامات ام ر  ف  هك ا اغمث م  

 :االجتماعية المسؤولية.  7

  .ج ث كمهاح  اغشمكة إغى اغنظم أ 
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 :ه  أسرس ة مقهمرت أمباة ف هر ممهفم أ  بث ال اغشمكرت حهكمة إ 

 األسرس ة  ما حاال م  حم  ك  ها مصرصرت اغمسرهم   حقهق محث ث ع  اغمسؤه  ههه : القانوني اإلطار. 1

 اال مصرصارت  م ا  همجارهن اغمساؤهغ رت فا  هاغمقصا م اغحقاهق ها   انمهار  عقهبارت هكا غ  برغشامكة  اغمان اة

 .اغحركم ة  ماءاتإج محب قمماقبة   بهر اغمنهح اغحكهم ة غ جهة غ حركم ة اغقرنهن  اإلحرم  حثث هك غ 

 مثا  اغشامكرت  غاما  اغمنظماة اغمقرب اة اغحكهم اة اغمؤسسارت  مضام  اغا   اإلحارم ههاه : المؤسسيي اإلطار  2.

 اغحكهم اة   ام هاغه زارت اغمقرب اة هاغه زارت اغممكن اة هاغبناه  غ ثهغاة اغمرغ اة هاغمقرباة اغمار   غسهق اغارمة اغه زة

 عابء عرمقهار ع ى  قع هاغم  كرغجرمارت اغا م ة اغمؤسسرت هك غ  غ مب   اغهرثفة ه  م اغهرثفة غ شمكرت اغمسرنثة

 .ثقرفمهر هنشم اغحركم ة غنظر  اغمحه م

 مهضاحر   غهر اغمنظ م  هاغه ك  غ شمكة األسرس  اغنظر  همر أسرس    عنصم    مضم  ههه  :التنظيمي اإلطار 3.

 .اغمنف      اغمث م   ها مصرصرت أسمرء هك غ  اإلثامة مج   هغجر  هأعضرء مز   ها مصرصرت أسمرء ع  ه

 اغارماة اغمص حة ع ى هاغحمص هاالجمهرث هاغجث االنضبرح مهح مهفم :للشركة العامة المصلحة على . الحرص4

 هقاثممهر ق ممهار هماظا   أثازهار محسا   فا  اإلمكرن ارت بكا  اغفارغاة ع اى اغمسارهمة ف هر اغارم    همشج ع غ شمكة 

 ساف نة ها  اغشمكة أ  منحق م  اإلمكر  بقثم مفا  هر ع ى هاغام  اغشمكة اغحهكمة ف  ثقرفة بنشم ه غ  اغمنرفس ة 

 .اغمنرفس ة اغقثمة محس   ع   هاغام  سالمة ع   اغك  األمر  همص حة بم إغى األحما  جم ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 همحق ق غحمر ة هفار  مممرس  إحرم ف  مار مام  اغم  هاغانرصم اآلغ رت  حثث نظر  ع  اغشمكرت حهكمة مامبم

 اغنفاا  اغسا ه  عا  باه هاغبااث اإلثامة سا ه  ضابح  اال  ما  اغمنشاأة فا  مصا حة غهار اغما  األحاما  مصارغ 

 القمصرث ةا االناكرسرت  ات اغقمامات الم ر  اغمسرهم   جرنب م  اغمفهضة اغجهة برعمبرمهر اغس ب ة هاغممرمسرت

 :الشركات حوكمة آليات

 :الشركات حوكمة مقومات
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 نظار  محب اق فان  هبرغمارغ  مبرشامة    ام أه مبرشامة كرنات ساهاء بمصارغ  برغمنشاأة اغمممبحاة األحاما  بق اة ع ى

 .هاغثهغ  اغمح   اغمسمه  ع ى هاالقمصرث هاألسهاق األعمر  منشآت أثاء سالمة  ضم  بفرع  ة اغحهكمة

 

 الشركات لحوكمة الداخلية اآلليات: 

 ع ى هاإلشما  غ مقربة اغمنسأة ثا   مم  اغم  هاألسرغ ب هاغهسرز  اغقهاعث مجمهعة ع  اآلغ رت ه   مابم

 مصثاق ة ع ى هاغحفرظ االغمنا   هغضمر  اغمرغ   اغمقم م جهثة غن رثة اإلثامة مم  هر اغم  هاغممرمسرت األفار 

 :    كمر اآلغ رت ه     اغمرغ ة اغقهاز 

 اإلدارة مجلس : bourd of directors إناه إ ا   اإلثامة سا ه  غمماقباة أثاة أحس  اإلثامة مج    اث 

 صاالح رمه  ال  م    ه غ  اإلثامة قب  م  االسمامر  سهء م  اغشمكة ف  اغمسمثمم اغمر  مأ   حم 

 اغقرنهن ة ف 

 برعمبارم اغشامكرت حهكماة غنظار  األسرسا  اغمحام  اإلثامة مج    امبم كمر اغا  ر اإلثامة همكرفأة هإعفرء ما   

 حقهق اغمسرهم   حمر ة ث  هم    اغشمكة ألنشحة اغا  ر اغس رسرت بمس  أسرسر  هم  شمكة أ  إثامة مج   أ 

 مفصاال كار  ك مار اغا   غ شامكة اغسانه  اغمقم ام همفرصا   همحمه  شك  ف  اغا  ر اغس حة غه اإلثامة فمج    
 ( أهمهر غجر  عثة اإلثامة مج   م  همنبثق   حهكممهر مسمه  ناث ث  هم    اغشمكة ع  اغما همرت شفرف ة ناثت
  .) هاغماه ضرت اغمكرفآت هغجنة اغما نرت هغجنة اغمثق ق غجنة

 :باآلتي اإلدارة مجلس لجان وتتمثل

 ثع  ف  ثهمهر ع  فضال اغمرغ ة اغمقرم م همثق ق إعثاث ع   اإلشما  ف  مهرمهر همحثث :التدقيق لجنة 1- 

 اغماثق ق غجناة أعضارء ا مبارم ه اممث اغشمكرت  حهكمة بمبرثئ االغمنا  ع   هاغمأكث هاغ رمج    اغثا      اغمثقق
 مبرشمة عالقة غهجهث أ م  إغ  شمكة م  م م   اال مبرم مار  م إ  ع  فضال اغشمكة حج  ع   أعضرزهر هعثث

 ه بمة؛ مأه ال اكثم أعضرزهر ا مبرم همار  م اغمثق ق غجنة مهر  ب  

  حاهات هام ار  اغا  ار غادثامة هاغمكرفاآت اغمهاماب محث اث فا  مهرمهار هممحاثث  :والمكافيتت التعويضيات لجنة 2- 
 أعضرء  كه  أ  ه فض  برألثاء  رصة مار  م بمهجب ههضاهر اغبمامل إلثامة اغس رسرت ههضع اغمكرفآت ماث  
 اغمنف     ؛   م األعضرء م  اغ جنة

 بممشا   مهرمهار هممحاثث مسامق ه  مانه  ثالثاة األقا  ىع ا أعضارء ما  هممكاه  : )التعيينات(الترشيحات لجنة 3- 
 هكا غ  اإلثامة مج ا  اسامقالغ ة ىع ا هاغمأك اث ال م ارمه  اغالنمة اغمار  م ههضع اغشمكة ف  اغمنف      اغمث م  

 ؛ برغحهكمة اغ رصة اآلغ رت بننشرء مقه 

 ع اى غ سا حمة اغمهماة اآلغ ارت م  هماث األسه  حم ة  مم كهر اغم  األسه  باثث همحثث : الملكية ترتكز آلية 

   اغمشاممةاغم ك اة  هه رك  اغممكنة اغم ك ة ه رك  همر اغم ك ة ه رك  م  نهع   ههنر    اإلثام ة اغقمامات

 ما  ع ا  أقا  %5  مم كه  اغ    األسه  حم ة غث  اغم ك  ممكن إغ  اغممكنة اغم ك ة ه رك  همش م ه ا

 همممث  اغم ك ة غممكن اغبث  ة اآلغ ة اغمشممة اغم ك ة ه رك  ماث ح   ف    اغشمكة قب  م  اغمصثمة األسه 
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 قاه  ثافاع  هجاث ال هب غ  اغشمكة أسه  م  صغ مة نسب  م كه  اغ    اغمسرهم   م  كب م عثث بهجهث

 ؛ قمب ع  اغشمكة أنشحة غمماقبة غث ه 

 ما  هارب همهجاث هاغمارغك    اغماث م   مصارغ  ثمل اآلغ ة ه   مهث  :التنفيذيين المديرين تعويضات آلية 

 إ  إ ا اغ حااهمة ماا  اآلغ ااة هاا   هماقااث األجاا   حه  ااة اغحااهافن هماه ضاارت هاغاااالهات اغمهامااب  ااال 

 اغكث م؛ سمارن  اغشمكة فن  اغمنرسب اغماه ض محث ث ف  أ فق مر إ ا اإلثامة مج  

 
 جم ااع عاا  اإلفصاارح ممح ااب إ ا اغحهكمااة  محب ااق فاا  أهم ااة اآلغ ااة غهاا   إ  :والشييفافية اإلفصيياح آلييية 

باارغظمه   صاا ة  ات اغما هماارت هاا   مكااه  أ  شاامح اغاالقااة   ه  األحااما  مااع اغمرث ااة اغما هماارت
 أنظمااة غمان اان هساا  ة عااثهر ه مكاا  غ فهاا  قرب ااة مكااه  هأ  اغشاامكة فاا  اغقرزمااة هاغمصاامفرت هاغقاامامات

 .اغشمكرت هحهكمة هاغمسرءغة اغثا    اغضبح

 :الشركات لحوكمة الخارجية اآلليات

 اغشمكة  ىع  اغ رمج    اغمصرغ  أصحرب  مرمسهر اغم  برغمقبرت اغ رمج ة اغشمكرت حهكمة آغ رت مممث 

 اغمصرثم أحث اغمصثم ه ا  شك  ح   اغمهضهم  به ا اغمهممة اغثهغ ة اغمنظمرت ممرمسهر اغم  هاغضغهح

 : أم  مر اآلغ رت ه   ع ى األمث ة هم  . اغحهكمة قهاعث محب ق أج  م  هرز  غضغح اغمهغثة اغكبم 

 منافسة سوق المنتجات )الخدمات( وسوق العمل االداري 

 Hess& Impavido م  ك  األهم ة ه   ع   ه ؤكث .اغشمكرت غحهكمة اغمهمة اآلغ رت أحث اغمنمجرت منرفسة ماث

 منرفساة فا  مفشا  ساه  إنهار   ) مؤه اة   ام إنهار أه ( اغصاح   برغشاك  بهاجبرمهار اإلثامة مفقا  غا  إ ا  قهغه  ه غ 

 اغ ثمرت أه اغمنمجرت سهق منرفسة إ  إ   غدفال  ممامض هبرغمرغ    اغصنرعة حق  نف  ف  مام  اغم  اغشمكرت

 هها ا اغا  ار  غدثامة( Labor Market )اإلثام  غ ام  فارغة سهق هنر  كرنت إ ا هب رصة اإلثامة  س ه  مه ب

 اإلثامة  مج ا  هأعضارء اغماث م مسمقب  ع ى س ئ اغمأث م غه  كه  سه  اإلفال  حرغة إغى اغشمكة إثامة إ   ان 

 اغماث م   أه إثامة مج ا  أعضارء م  اغمسؤهغ ة مهاقع إشغر   م  ال إنه غما    اغمالزمة ا مبرمات محثث مر  رغبر إ 

 .اغمصف ة أه اإلفال  إغى شمكرزه  قرثها أ  سبق منف     

 االندماجات واالكتسابات Megers and Acquisitions 

 .اغاارغ  أنحارء اغشامكرت قحارم فا  اغه ك اة إلعارثة اغمق  ث اة األثهات ما  هاالكمساربرت االناثمرجرت إ  ف اه شا  ممار

 إ   مام اغما  اغنظام هجهاة ماثع  اغم  هاألثغة األثب رت م  اغاث ث هجهث إغ  (John and Kedia) م  ك  ه ش م

 سا حمة  مكا  ال هبثهناه )امثر  سب   ع ى األمم ك ة اغممحثة اغهال رت ف ( اغحهكمة آغ رت م  مهمة آغ ة االكمسرب

 عم  اة محصا  عناثمر اغمان فض األثاء  ات اإلثامات  اثمرت ع  االسمغنرء  م  مر  رغبر ح   فار   بشك  اإلثامة

 .النثمر  أه االكمسرب

 اغشامكرت فا  محصا  أ   مكا  ألنهار ه غا  غ ثهغة  اغمم هكة اغشمكرت ع ى مأث م غهر غ   االكمسرب آغ ة إ  نم ه

 .اغارمة اغشمكرت قرنه  ع  ه نص فقث االنثمر  أمر اغ رصة  اغمسرهمة
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 :التدقيق الخارجي  

 األسرسا ة اغمبارثئ ما   ااث اغ   هاغشفرف ة اإلفصرح مبثأ محق ق ف  اغمثقق أهم ة اغشمكرت حهكمة قهاعث أكثت غقث

 اغمانا  ماث  ما  اغمأكاث هع  اة حساربرت فا  مأ ه بنبثاء  قه  اغم  اغشمكة ف  اسمقالغ ة  ال  م  اغشمكرت غحهكمة

 اغمقرمنارت إجاماء  مكا  بح ا  ع  هار هاغمماارم  اغمقبهغاة اغمحرساب ة غ مار  م هفقر اغمرغ ة اغقهاز  بنعثاث اغشمكرت

 اغمرغ ة اغمقرم م محمه رت ب   هك غ  اغممارقبة اغفممات عبم غ شمكة اغمرغ ة اغمقرم م محمه رت ب   هاغمكرن ة اغنمن ة

 .األ م  غ شمكرت

 :برآلم  اغ رمج  اغمثقق هاجبرت م   ص ه مك 

 هح رث ة؛ برسمقال  إغ ه اغمهك ة األعمر   مرم  ها  اغشمكة أعمر  مماقبة 1. 

 أثم  ات إثام ة أه مرغ ة أمهم أ  أه غ قرنه  م رغفة أ  ع  هاغمب  غ غ شمكة اغارمة اغه زة اجممرعرت حضهم  2.

 اغم مصة؛ اغجهرت إغى اغشمكة أهضرم ع ى س ب      

 ع  هر؛ اغممارم  اغمهن ة هاغقهاعث اغثهغ ة غ مار  م هفقر اغشمكة حسربرت مثق ق  3.

 صحمهر؛ ع ى  ؤثم مر هنر  كر  إ ا ماث  هر هح ب غ شمكة اغمرغ ة اغب رنرت صحة ف  اغمأ  إبثاء  4.

 م  همحقق فرع  مهر ب صهص اغمأ  هإبثاء اغثا   ة اغمقربة هأنظمة غ شمكة هاغمرغ ة اإلثام ة األنظمة فحص 5. 

 .اغشمكة ع ى اغممممبة االغمنامرت هقرنهن ة غمهجهثامهر اغشمكة م ك ة   

 :التشريع والقوانين 

 فا  مبرشام بشاك   شاممكه  اغا    اغفارع     با   مجام  اغما  اغمفارعالت ع ى اآلغ رت ه   همؤثم  شك  مر  رغبر

 بثهمه   مص  ف مر غ     اغحهكمة عم  ة ف  األسرس    اغفرع     ع   اغمشم ارت باض أثمت غقث .اغحهكمة عم  ة

 . باضه  مع مفرع ه  ك ف ة ع   ب    اغام  ة ه   ف 

 ممااثثة آغ ارت اسام ثا  هأ  هاغ رمج اة اغثا   ة اغشمكرت اغحهكمة آغ رت م  اغاث ث هنر  أ   مض   كم  سبق ممر

 غ شمكة اغمرغ ة اغق مة همن ث االسممام ج  اغمنرف  ماظ  اغم  برغحم قة برغشمكة اغمحك  م  غ مرغك    مسم  غ حركم ة

 .مك فة بأثن  األحما  ك  مصرغ  ك  ماظ   ع ى مام  اغشمكرت اغحهكمة آغ رت أ  كمر

 : اغمرغ  اغشك  نسمنمل سربقر  كمنر  ممر كم   ص
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 :اغشمكرت حهكمة آغ رت(4) مق  هاغشك 

 

 
 
 

 ومسنتوى جنودة تنوافر مندى علنى يتوقنف عدمنه منن الشنركات لحوكمنة الجيند التطبينق أن علنى اتفناق هننا 

أدنناه (. ونعنرض فيمنا يلني لهناتين  ١ شنكل الداخلينة ) انظنر وتلن  الخارجينة المحنددات: المحنددات منن مجمنوعتين
 المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي:

 
 المحددات الخارجية:  - أ

وتشير إلى المناخ العام لالستثمار  في الدولة، والنذي يشنمل علنى سنبيل المثنال: القنوانين المنظمنة للنشناط 
االقتصادي ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارينة واإلفنالس (، وكفناءة 

زم للمشنننروعات، ودرجنننة تنافسنننية أسنننواق السنننلع القطننناع المنننالي ) البننننو  وسنننوق المنننال ( فننني تنننوفير التموينننل النننال

 

 حوكمة الشركاتاليات 

 آغ رت  رمج ة آغ رت ثا   ة 

 آغ رت مج   االثامة

 آغ رت مممكن اغم ك ة

 آغ رت ماه ضرت اغمث م   اغمنف     

 آغ رت االفصرح هاغشفرف ة

 منرفسة سهق اغمنمجرت)اغ ثمرت(

 االنثمرجرت هاالكمسربرت

 اغمثق ق اغ رمج 

 اغمشم ع هاغقهان  

 اعضرء مج   االثامة 

 غجنة اغمثق ق-

 غجنة اغماه ضرت-

غجنة ممش حرت -

 اغحهكمة

 

 :الشركات حوكمة محددات
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وعناصنننر اإلنتننناج، وكفننناءة األجهنننزة والهيئنننات الرقابينننة ) هيئنننة سنننوق المنننال والبورصنننة (  فننني إحكنننام الرقابنننة علنننى 
الشركات، وذل  فضال عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسنواق بكفناءة ) ومنهنا علنى سنبيل 

يننة التنني تضننع ميثنناق شننرف للعنناملين فنني السننوق، مثننل المننراجعين والمحاسننبين والمحننامين المثننال الجمعيننات المهن
والشركات العاملة في سوق األوراق المالية وغيرها (، باإلضافة إلنى المؤسسنات الخاصنة للمهنن الحنرة مثنل مكاتنب 

همينة المحنددات الخارجينة إلنى المحاماة والمراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات المالينة واالسنتثمارية. وترجنع أ
أن وجودهننا يضننمن تنفيننذ القننوانين والقواعنند التنني تضننمن حسننن إدارة الشننركة، والتنني تقلننل مننن التعننارض بننين العائنند 

 االجتماعي والعائد الخاص.
 

 المحددات الداخيية:  - ب

بننين الجمعيننة العامننة وتشنير إلننى القواعنند واألسننس التني تحنندد كيفيننة اتخنناذ القنرارات وتوزيننع السننلطات داخننل الشنركة 

تعنارض ، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها منن ناحينة أخنرى إلنى تقلينل النومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي

بين مصالح هذه األطراف الثالثة. 

 

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية

       
       
       
  يعي  ويراقب        يرظ  تقرير إل       

       
       

  تقو      
       

       

       

ات االدارة الذاتييةن ووسيائل االعيالمن والمجتميع الميدني. وتلي  الخاصية تشيير إليى عناصير القطياا الخياصن وكيانيالمؤسسات * 
 الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلوماتن وترفع من درجة مراقبة الشركاتن وتلقي الضوء على السلو  االنتهازي لإلدارة.

 

 

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 مؤسسات خاصة*:

 محاسبون ومراجعون 
 محامون 
 تصنيف ائتماني 
 بنو  استثمار 
 استشارات 
 تحليل مالي 
 اإلعالم المالي 

 معايير:
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانين والقواعد

 القطاا المالي:
 قروض 
  مساهمة في

 رأس المال

 األسواق:
 تنافسية األسواق 
  استثمار أجنبي

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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