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أصبحت حوكمة المؤسسات تحتل مكاف الصدارة بالنسبة لجميع دوؿ العالـ سوا ًء المتقدمة منيا أو نامية ،باالخص بعد التغيرات التي
شيدىا العالـ خالؿ العقديف األخيريف والمتمثمة أساسا في األزمات المالية الكبرى واالنييارات المؤسسية .وعمى ىذا األساس تسعى ىذه الورقة
البحثية إلى إبراز الدور الذي قد تمعبو الحوكمة في تعزيز األداء الشامل لممؤسسات ،وذلؾ عف طريق السعي لالستجابة النتظارات مختمف فئات
أصحاب المصالح.
وانتيى البحث الى مجموعة مف التوصيات أىميا ضرورة تركيز الجيات االقتصادية المعنية عمى إيجاد اآلليات الكفيمة بتعزيز رفع
المواطنة الصالحة لممؤسسات عادة
السموؾ األخالقي ,تثقيف أصحاب المصالح بفكرة ضرورة إيجاد آلية الستقاللية المدقق الداخمي ,يجب أف تُصبح ُ
 ،كما يجب أف تُصبح جزًء ال يتج أز مف ثقافة المؤسسة  ,وأف اىتماـ المؤسسة بأدائيا الشامل عف طريق االلتزاـ بقواعد الحوكمة يجعل منيا ُمواطنا

لممالؾ فقط ،بل منفعة كافة أصحاب المصالح اآلخريف.
صالحا ،وذلؾ ألنيا ال تسعى إلى تحقيق المنفعة المالية ُ
الكممات المفتاحية :الحوكمة ،أداء المؤسسة ،األداء الشامل ،أصحاب المصالح.

Abstract
Corporate governance has occupied a very important place for all over the world, whether in developed or
developing countries, especially after the changes that the world has witnessed during the last two decades,
mainly during the major financial crises and corporate collapses. The purpose of this paper is to highlight the
role that governance can play in enhancing the overall performance of the institutions. Through this research we
reached many important results the most important one are overall performance institution's interest through
compliance with the rules of governance that makes the individual a good citizen, and it does not only seek to
achieve the financial benefit of the owners, but the benefit of all other stakeholders as well.
Keywords: Governance, performance of institution, overall performance, stakeholders

المقدمة
منذ أف بدأ انييار الشركات الرائدة في العالـ يتتابع بشكل مسارع ،والعػالـ يحػاوؿ إيجػاد الحمػوؿ المناسػبة لمنػع مثػل

تمؾ االنييارات لما ليا مف اثػر سػمبي كبيػر قػد يػؤدي إلػى انييػار اقتصػاد الػدوؿ بشػكل كامػل .لقػد كػاف النييػار شػركة انػروف

لمطاقة  ،Enronوما تبعو مف انييار أعظـ شركة تدقيق بالعالـ ارثػر اندرسػوف  Andersen Arthurلثبػوت تورطيػا بانييػار

شػػركة انػػروف وقعػػا سػػمبيا عمػػى أس ػواؽ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،بشػػكل أركػػؾ الحكومػػة األمريكيػػة التػػي بػػدأت تبحػػث عػػف
األسباب التي أدت لتمؾ االنييارات غير المتوقعة الحدوث.
سوؼ يقوـ الباحث باالطالع عمى جميع األمور الكفيمة باإلجابة عمى أسئمتيما وتحميميا مف خالؿ تناوؿ جميع ما كتب

عف موضوع البحث في الدوريات ومواقع الجيات المينية المتخصصة عبر شبكة االنترنيت.

يرى الباحث أف ىذا الموضوع عمى درجة عالية مف األىمية ،ويمكف أف يستفاد منو عمى المستوى المحمي بشكل واسع،

فالمؤسسات الجزائريػة معنيػة بمعرفػة األسػباب التػي تكمػف وراء انييػار شػركات أعظػـ دولػة بالعػالـ رغػـ وجػود معػايير وقػوانيف
متقدمة بيا ألبعد الحدود ،وىل الحموؿ التػي أوجػدتيا مػؤخ ار سػاىمت فػي حػل المشػاكل ويمكػف القػوؿ أف مػا حػدث بالواليػات

المتحدة األمريكية يعد درسا ال بد مف االستفادة منو بشكل فاعل.
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أوالً :مشكمة الدراسة

لقد أدت الفضائح المحاسبية في الشركات الكبيرة مثل وردكوـ ) (WorldComو انرو ) ،(Enronوتايكو )(Tyco

 ،إلى زعزعة الثقة لدى المستثمريف ،وكاف غالبا ما يعزى سبب الفشل في مثل ىذه الشركات إلى ضعف الرقابة الداخمية

لدى تمؾ الشركات .وقد كاف نتيجة ىذه الفضائح ،أف تـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات والقوانيف لمحد مف وقوع مثل ىذه
الفضائح مرة أخرى ،وكاف مف ضمنيا قانوف سيركنس – أوكسمي ) ،(Sarbanes-Oxley Actالذي فرض عمى

الشركات -التي يتـ تداوؿ أسيميا في الواليات المتحدة األمريكية -تطبيق مجموعة مف قواعد الحوكمة .وفي العاـ 2003

تبنى سوؽ نيويورؾ مجموعة إضافية مف قواعد الحوكمة المؤسسية وأوجب عمى جميع الشركات المدرجة أسيميا لمتداوؿ في

السوؽ المالي تطبيقيا وذلؾ مف أجل تعزيز أداء ىذه الشركات .وكناء عمى ما سبق فإننا نرى بأنو مف الضروري الوقوؼ
مف خالؿ الدراسة والتحميل عمى اإلجابة عمى التساؤالت االتيو:
 ما مفيوـ حوكمة الشركات ،وما أىـ محدداتيا وأىدافيا
 ما أىمية حوكمة الشركات

 ما مفيوـ األداء الشامل لممؤسسة
 ما أثر حوكمة الشركات عمى األداء الشامل لممؤسسات

ثانيا :أهداف الدراسة
تسعى ىذه الدراسة إلى محاولة الوصوؿ إلى اجابات لممحاور االساسية لمشكمة البحث مف شأنيا أف ترفع الُمبس

عمى ىذا الموضوع ،التي مف أىميا ما يمي:

 توضيح ماىية حوكمة الشركات ،وحصر أىـ محدداتيا؛
 تبياف أىداؼ حوكمة الشركات؛

 توضيح أىمية حوكمة الشركات؛
 بياف مفيوـ األداء الشامل لممؤسسة؛
 بياف أثر الحوكمة عمى األداء الشامل لممؤسسات.


ثالثا :أهمية الدراسة
تنبػػع أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػف أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو الشػػركات فػػي تنميػػة ،وتقويػػة االقتصػػاد بشػػكل عػػاـ ،وانييػػار

الشركات سيكوف لػو وقعػا مؤلمػا عمػى األسػواؽ الماليػة ،ومػف ثػـ ت ارجػع معػدالت التنميػة ،وتفػاقـ البطالػة ومػا يتبعيػا مػف تفػاقـ
لمشاكل الفقر وعدـ االستقرار السياسي .ومف جميع الحقائق السابق ذكرىا ،فػاف معرفػة أسػباب انييػار الشػركات العالميػة فػي
دولة متقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكيػة ،ومعرفػة التشػريعات التػي أصػدرتيا ودورىػا فػي منػع االنييػارات مسػتقبال ،سػوؼ

يكوف درسا ميما تستطيع دولة نامية كالجزائر االسػتفادة منػو بشػكل يمكنيػا مػف اخػذ تجػارب اآلخػريف دوف مقابػل ،واالسػتفادة
منيا لتجنب ما يمكف أف يحصل مف انييارات لشركاتنا المحمية ،وكذلؾ تجنيب االقتصاد مف شرور ىي بغنى عنيا.

أوالً :اإلطار النظري لموضوع الحوكمة
أ -ماهية حوكمة الشركات

يعد مصطمح الحوكمة ىو الترجمة المختصرة التي راجت لمصطمح  ،CORPORATE GOVERNANCEأما الترجمة

العممية ليذا المصطمح ،والتي اتفق عمييا ،فيي " :أسموب ممارسة سمطات اإلدارة الرشيدة".
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ىذا وقد تعددت التعاريف المتعمقة بحوكمة الشركات وذلؾ بتعدد اىتمامات وتخصصات الكتاب والباحثيف ،وفي ما
يمي سوؼ نذكر أىـ ىذه التعاريف:
 -تعرؼ مؤسسة التمويل الدولية  IFCالحوكمة بأنيا" :ىي النظاـ الذي يتـ مف خاللو إدارة الشركات والتحكـ في أعماليا"

i

 .فالحوكمة تعني وجود نظـ تحكـ العالقات بيف األىداؼ األساسية التي تؤثر في األداء ،كما تشمل مقومات تقوية
ii

المؤسسة عمى المدى البعيد وتحديد السمطة والمسئولية.

 أما منظمة التعاوف االقتصادي الدولي والتنمية  OECDفقد أوردت مفيوماً لمحوكمة عمى أنيا "مجموعة مف القواعدوالعالقات بيف إدارة الشركة ومجمس اإلدارة والمالؾ وجميع اإلطراؼ التي ليا عالقة مع الشركة ،وىو األسموب الذي

يقدـ الييكل أو اإلطار المنظـ الذي يتـ مف خاللو تحديد األىداؼ وتحقيقيا ومراقبة األداء واإلشراؼ الدقيق والنتائج
واألسموب الناجح لممارسة السمطة الذي يجب أف يقدـ الحوافز الالزمة لمجمس اإلدارة واإلدارة العميا في السعي لتحقيق
األىداؼ الموضوعة لخدمة مصالح الشركة ومساىمييا وتسييل المراقبة الجيدة الستخداـ موارد وأصوؿ الشركات
iii

والمؤسسات بكفاءة وفاعمية.

 -وىناؾ مف يعرفيا بأنيا " :مجموع "قواعد المعبة" التي تستخدـ إلدارة الشركة مف الداخل ،ولقياـ مجمس اإلدارة باإلشراؼ

عمييا لحماية المصالح والحقوؽ المالية لممساىميف " . ivوبمعنى أخر ،فإف الحوكمة تعني وجود نظـ تحكـ العالقات بيف
األطراؼ األساسية التي تؤثر في األداء ،كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة عمى المدى البعيد وتحديد المسؤوؿ

والمسؤولية.

 كما أف ىناؾ مف يعتبر أف الحوكمة ىي مجموعة مف الطرؽ التي يمكف مف خالليا أف يتأكد المستثمروف مف تحقيقركحية معقولة الستثماراتيـ.

v

 -تعنى الحوكمة أسموب التسيير الرشيد ،مما يعني التحكـ بكافة العالقات السموكية لممنظمة والمتعامميف معيا وىي عبارة

عف " القوانيف و المعايير المحددة لمعالقة بيف اإلدارة مف جية وحممة األسيـ وأصحاب المصالح أو األطراؼ المرتبطة

بالشركة مف جية أخرى".

vi

 و تعرؼ أيضا عمى أنيا " نظاـ إلدارة الشركة بشكل ستراتيجي ،ورقابتيا بشكل شامل وبطريقة موقفية وأخالقية وممتزمة"

vii

.

 كما عرفيا البعض بأنيا ":اإلجراءات الحاكمة بالشركات لضماف تحقيق التوازف في حقوؽ أصحاب المصالحالمتعارضة ،كما قد تعتبر بأنيا مفيوـ التحكـ المؤسسي ألغراض معالجة مشكمة الوكالة وحماية حقوؽ حاممي األسيـ

وحماية حقوؽ أصحاب المصالح ،والتأكد عمى ضرورة تفعيل المعايير المحاسبية عمى المستوي المحمي والدولي وتحقيق

إطار يتضمف القواعد وممارسات السوؽ التي تحدد
ا
العدالة االقتصادية مف منظور اقتصاد السوؽ"  ،viiiومف ثـ فيي تعد

كيفية اتخاذ الشركات وخاصة شركات االكتتاب العاـ لق ارراتيا ،والشفافية التي تحكـ عممية اتخاذ القرار فييا ،ومدى
المساءلة التي يخضع ليا مديري ورؤساء تمؾ الشركات وموظفيو أو المعمومات التي يفصحوف عنيا لممستثمريف

والحماية التي يقدمونيا لصغار المستثمريف ،وتضمف أيضا موضوعات خاصة بقانوف الشركات وقوانيف األوراؽ المالية
وقواعد قيد الشركات بالبورصة ،والمعايير المحاسبية التي تطبق عمى الشركات المقيدة بالبورصة وقوانيف مكافحة
االحتكار وقوانيف اإلفالس ،كما تتضمف التشريعات الصادرة عف الحكومة والجيات التشريعية التي يتعامل معيا

المساىموف والشركات.

ix

 وقد عد بعضيـ بأف الحوكمة ىي امتداد لكل مف الخوصصة والعولمة واقتصاد السوؽ ،فيي النظاـ الذي يتـ مف خاللوتوجيو أعماؿ المنظمة ومراقبتيا عمى أعمى مستوى مف أجل تحقيق أىدافيا والوفاء بالمعايير الالزمة لممسؤولية والنزاىة
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والشفافية ،وكذلؾ اإلجراءات المستخدمة بواسطة ممثمي أصحاب المصمحة في المنظمة لتوفير إشراؼ عمى المخاطر
x

ورقابة المخاطر التي تقوـ بيا اإلدارة.

ومف خالؿ التعريفات السابقة يتضح لنا أف ىناؾ معاف أساسية لمفيوـ حوكمة الشركات وىي:
-

xi

مجموعة مف األنظمة الخاصة بالرقابة عمى أداء الشركات؛
تنظيـ لمعالقات بيف مجمس اإلدارة والمديريف والمساىميف وأصحاب المصالح؛
التأكيد عمى أف الشركات يجب أف تدار لصالح المساىميف؛

مجموعة مف القواعد يتـ بموجبيا إدارة الشركة والرقابة عمييا وفق ىيكل معيف يتضمف توزيع الحقوؽ والواجبات

فيما بيف المشاركيف في إدارة الشركة مثل مجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف والمساىميف.
ومف الناحية المحاسبية زاد االىتماـ بحوكمة الشركات في محاولة جادة الستعادة ثقة مستخدمي المعمومات المالية

ممثميف في كافة األطراؼ أصحاب المصمحة خاصة المساىميف والمتعامميف في سوؽ األوراؽ المالية في مدى دقة
المعمومات وسالمتيا المفصح عنيا مف جانب إدارة الوحدة االقتصادية مف خالؿ القوائـ المالية المنشورة ،ومف ثـ جودة
تمؾ التقارير المعتمدة مف مراقبي الحسابات المعينيف مف قبل الجمعية العامة لمشركة.
وقد أثارت الفضائح المالية العديد مف التساؤالت وعالمات االستفياـ حوؿ العالقة ثالثية األطراؼ بيف إدارة

الوحدة االقتصادية ومدقق الحسابات وأصحاب المصمحة في الوحدة االقتصادية خاصة المساىميف المتعامميف في سوؽ
األوراؽ المالية ،والى أي مدى يمكف حدوث تالعب مف جانب إدارة الوحدة االقتصادية أو حدوث تحالف بينيا وكيف

مدقق الحسابات يمكف أف يضر بمصالح المساىميف وباقي األطراؼ األخرى ذات المصمحة ،واإلدارة الكفء ىي التي

تقوـ باستغالؿ موارد الشركة المالية والبشرية عمى أكمل وجو ،وضمانا لذلؾ تختص حوكمة الشركات بوضع إطار
تنظيمي يتضمف بوضوح المبادئ والمثل العميا التي تتبعيا الشركة في معامالتيا الداخمية والخارجية.

xii

ويثير مصطمح حوكمة الشركات بعض الغموض لثالثة أسباب رئيسة مرتبطة بحداثة ىذا االصطالح :السبب األوؿ

ىو أنو عمى الرغـ مف أف مضموف حوكمة الشركات وكثير مف األمور المرتبطة بو ترجع جذورىا إلى أوائل القرف التاسع

عشر ،حيث تناولتيا نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيـ واإلدارة ،إال أف ىذا االصطالح لـ يعرؼ في المغة اإلنجميزية،
كما أف مفيومو لـ يبدأ في التبمور إال منذ قرابة عقديف أو ثالثة عقود.

بينما يتمثل السبب الثاني في عدـ وجود تعريف قاطع وواحد ليذا المفيوـ .فبينما ينظر إليو بعضيـ مف الناحية

االقتصادية عمى أنو اآللية التي تساعد الشركة في الحصوؿ عمى التمويل ،وتضمف تعظيـ قيمة أسيـ الشركة واستمرارىا في
األجل الطويل ،فإف ىناؾ آخريف يعرفونو مف الناحية القانونية عمى أنو يشير إلى طبيعة العالقة التعاقدية مف حيث كونيا

كاممة أـ غير كاممة ،والتي تحدد حقوؽ وواجبات حممة األسيـ وأصحاب المصالح مف ناحية ،والمديريف مف ناحية أخرى،
كما أف ىناؾ فريقا ثالثا ينظر إليو مف الناحية االجتماعية واألخالقية ،مركزيف بذلؾ عمى المسؤولية االجتماعية لمشركة في

حماية حقوؽ األقمية أو صغار المستثمريف ،وتحقيق التنمية االقتصادية العادلة ،وحماية البيئة.

ويرجع السبب الثالث لغموض ىذا المصطمح إلى أف ىذا المفيوـ مازاؿ في طور التكويف ،ومازالت كثير مف
قواعده ومعاييره في مرحمة المراجعة والتطوير .ومع ذلؾ ىناؾ شبو اتفاؽ بيف الباحثيف والممارسيف حوؿ أىـ محدداتو وكذلؾ
معايير تقييمو.

ونعرض فيما يمي المحددات بشيء مف التفصيل كما يمي:

xiii

 المحددات الخارجية

وتشير إلى المناخ العاـ لالستثمار في الدولة ،والذي يشمل عمى سبيل المثاؿ :القوانيف المنظمة لمنشاط االقتصادي (

مثل قوانيف سوؽ الماؿ والشركات وتنظيـ المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس ) ،وكفاءة القطاع المالي ( البنوؾ
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وسوؽ الماؿ ) في توفير التمويل الالزـ لممشروعات ،ودرجة تنافسية أسواؽ السمع وعناصر اإلنتاج ،وكفاءة األجيزة
والييئات الرقابية ( ىيئة سوؽ الماؿ والبورصة ) في إحكاـ الرقابة عمى الشركات ،وذلؾ فضال عف بعض المؤسسات ذاتية

التنظيـ التي تضمف عمل األسواؽ بكفاءة ( ومنيا عمى سبيل المثاؿ الجمعيات المينية التي تضع ميثاؽ شرؼ لمعامميف في

السوؽ ،مثل المراجعيف والمحاسبيف والمحاميف والشركات العاممة في سوؽ األوراؽ المالية وغيرىا ) ،باإلضافة إلى

المؤسسات الخاصة لمميف الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية.

وترجع أىمية المحددات الخارجية إلى أف وجودىا يضمف تنفيذ القوانيف والقواعد التي تضمف حسف إدارة الشركة ،والتي تقمل
مف التعارض بيف العائد االجتماعي والعائد الخاص.
 المحددات الداخمية

وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الق اررات وتوزيع السمطات داخل الشركة بيف الجمعية العامة

ومجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف ،والتي يؤدى توافرىا مف ناحية وتطبيقيا مف ناحية أخرى إلى تقميل التعارض بيف
مصالح ىذه األطراؼ الثالثة.
ب -أهداف حوكمة الشركات

تختمف أىداؼ حوكمة الشركات باختالؼ نموذج الحوكمة المطبق والذي يعكس في حقيقتو األىداؼ الضمنية

لنشاطات المؤسسة وتنوع األطراؼ المرتبطة معيا في مختمف دوؿ العالـ ،ففي بمداف مثل الواليات المتحدة األمريكية

والمممكة المتحدة تيدؼ حوكمة الشركات إلى حماية حقوؽ المساىميف وتعظيـ القيمة في األمد الطويل ،وفي المقابل تيدؼ
حوكمة الشركات في ألمانيا ،إلػػى حماية حقوؽ اآلخريف مػ ػ ػػف أصحاب المصمحة (إلى جانب حقوؽ حممة األسيـ) ،والسيما
الدائنيف والتي تعد أطرافا ال تقل أىمية عف حممة األسيـ ،وعميو تيدؼ حوكمة الشركات ىنا إلى تشجيع مجالس اإلدارة

لرقابة اإلدارة واإلشراؼ عمييا مف أجل تعزيز رفاىية اقتصاد تمؾ الشركات بما فييا رفاىية حممة األسيـ والعامميف ورفاىية

العامة.

xiv

ومع ذلؾ فقد يتسع مجاؿ تطبيق حوكمة الشركات ألكثر مما سبق ذكره لتمتد أىدافو وأىميتو خارج حدود مصمحة
الشركة ذاتيا ومصمحة حممة األسيـ وأصحاب المصمحة اآلخريف ،وفي ىذا المجاؿ فانو مف األىمية تناوؿ ىذا الجانب
بمزيد مف البحث والتحميل وذلؾ مف خالؿ إبراز أىداؼ حوكمة الشركات.

وكناء عمى ما سبق تيدؼ قواعد الحوكمة إلى ضبط وتوجيو الممارسات اإلدارية والمالية والفنية واحتراـ الضوابط

والسياسات المرسومة ،فيي تتناوؿ الممارسة السميمة لمقواعد وتساعد عمى جذب االستثمارات ،وزيادة القدرة التنافسية
ومحاركة الفساد بكل صوره سواء كاف إدارياً أو ماليا أو محاسبياً ،وتدعيـ استقرار أسواؽ الماؿ وتحسيف االقتصاد وذلؾ مف
خالؿ ما يمي:

 تحسيف وتطوير الشركة ومساعدة المديريف ومجمس اإلدارة عمى بناء ستراتيجية سميمة وضماف اتخاذ ق ارراتلمسيطرة السميمة عمى كفاءة األداء؛
 تجنب حدوث األزمات حتى في الدوؿ التي ال يوجد لشركاتيا تعامل نشط في األسواؽ المالية؛ تقوية ثقة الجميور في نجاح الخوصصة و ضماف تحقيق الدولة ألفضل عائد عمى استثماراتيا ،ومف ثـ إتاحةالمزيد مف فرص العمل وزيادة التنمية االقتصادية؛

 ضماف التعامل بطريقة عادلة بالنسبة لممساىميف والعماؿ والدائنيف واألطراؼ األخرى ذوي المصمحة في حالةتعرض الشركة لإلفالس؛
 وجوب والزامية الرقابة الفعالة وتدعيـ المساءلة المحاسبية ،مما يدعـ عنصر الشفافية في إجراءات المحاسبةوالمراجعة المالية عمى النحو ،الذي يمكف مف ضبط وكشف عناصر الفساد في أي مرحمة وحيث "تتنوع األساليب
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و األدوات و اآلليات ،التي يمكف االعتماد عمييا في تحقيق أىداؼ تمؾ الحوكمة ،وتعتبر المراجعة الداخمية و
الخارجية مف ضمف اآلليات ،التي يعتمد عمييا في تحقيق البعد الرقابي لمحوكمة"؛

xv

 التأكيد عمى االلتزاـ بأحكاـ القانوف والعمل عمى ضماف مراجعة األداء المالي ووجود ىياكل إدارية تمكف مفمحاسبة اإلدارة أماـ المساىميف ،مع تكويف لجنة مراجعة مف غير أعضاء مجمس اإلدارة تكوف ليا مياـ
xvi

واختصاصات وصالحيات عديدة تحقق رقابة مستقمة؛

 تدعيـ عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمميات الشركة واجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وبالشكل الذييمكف مف ضبط عناصر الفساد في أي مرحمة؛
 تحسيف كفاءة استخداـ موارد الشركة وتعظيـ قيمتيا باألسواؽ ،والقدرة عمى جذب مصادر التمويل المحمية والعالميةالالزمة لمتوسع والنمو ،بحيث يجعميا قادرة عمى إيجاد فرص عمل جديدة ،مع الحرص عمى تدعيـ استقرار

األسواؽ ،الذي ينعكس إلى تحقيق الكفاءة والتنمية؛

xvii

 زيادة الثقة في االقتصاد القومي ،وتعميق دور سوؽ الماؿ وزيادة قدرتو عمى تنمية المدخرات ورفع معدالتاالستثمار ودعـ القدرة التنافسية؛
 اإلشراؼ عمى المسؤولية االجتماعية لمشركة عف طريق إجراءات مناسبة لنشاطاتيا مف خالؿ خدمة البيئةوالمجتمع؛

 خفض تكمفة رأس الماؿ لمشركة وضماف استم ارريتيا ،حيث تساعد الحوكمة عمى الحد مف ىروب رأس الماؿومكافحة الفساد اإلداري و المالي المذاف يقفاف عثرة في طريق التنمية؛

 تحقيق إمكانية المنافسة في األجل الطويل ،وىذا يؤدي إلى خمق حوافز لمتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة ودرجةالوعي عند المستثمريف حتى تتمكف الشركة مف الصمود أماـ المنافسة القوية؛

ومما سبق يتضح أف األىداؼ الموضوعة تتطمب مجمس إدارة قوي لتحقيقيا ومراقبة األداء واإلشراؼ الدقيق واستخداـ
األسموب الناجح لممارسة السمطة لكي يحارب الفساد بكل صوره ،وتعميق ثقافة االلتزاـ بالمبادئ والمعايير الموضوعة
وخمق أنظمة لمرقابة الذاتية ضمف إطار أخالقي نابع مف الشفافية وحسف استخداـ موارد الشركة.
ج -أهمية حوكمة الشركات

تنبع أىمية الحوكمة مف أىمية األدوار التي تؤدييا و المتمثمة في اآلتي:
 -ال تعد حوكمة الشركات ىدفا في حد ذاتيا ،فيي ال ترتبط بعمميات رقابية إجرائية أو شكمية وال تمثل التزاما دقيقا

بإرشادات محدودة أو بمالحظة أو مراعاة سموكيات إدارية معينة ،بل إف ما تيدؼ إليو في حقيقة األمر ىو تحسيف أداء
الشركات وضماف حصوليا عمى األمواؿ وكتكمفة معقولة ،حيث أف ىناؾ عالقة طرديو بيف نوعية الحوكمة ودرجة األداء
االقتصادي لمشركة ،فالشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة تممؾ مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل بصورة أكثر شفافية
بشكل يوحي لحممة األسيـ والمتعامميف اآلخريف معيا بالثقة ،ويعمل عمى تخفيض مخاطر االستثمار وبالنتيجة تخفيض

تكمفة رأس الماؿ ،وتعد جودة حوكمة الشركات والقابمية عمى فيـ حقوؽ حممة األسيـ واحدة مف أنظمة الضبط ذات األىمية
لنجاح االستثمارات في الشركات.

xviii

 تعد حوكمة الشركات ذات أىمية بالنسبة لممساىميف الحالييف والمستثمريف المرتقبيف ،حيث توفر حوكمة الشركات ضمافقدر مالئـ مف الثقة لحممة األسيـ والمستثمريف المرتقبيف في تحقيق عائد مناسب عمى استثماراتيـ مع تعظيـ قيمة حممة

األسيـ والمحافظة عمى حقوقيـ .حيث تأتي أىمية حوكمة الشركات في سد الفجوة التي يمكف أف تكوف بيف مالؾ

الشركة والمسيريف ليا مف جراء رغبة األخير في تبني الممارسات التي مف الممكف أف تحقق رفاىيتو الشخصية وليس
رفاىية حممة األسيـ .

xix
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 إف تبني معايير جيدة لحوكمة الشركات يمكف أف تمتد فوائده إلى أسواؽ رأس الماؿ ،حيث أف تطبيق تمؾ المعايير سوؼيعزز مف كفاءة األسواؽ ،ويقدـ المعمومات المالئمة لممستثمريف لمعرفة المزيد عف الشركات وعف أداءىا ،إذ يمكنيـ مف

خالليا إدراؾ المستوى الحقيقي لتنفيذ إستراتيجيات الشركات وطرؽ تحديد المخاطر وكذلؾ السبل الكفيمة بإدارتيا ،وعند
ذلؾ تستطيع أسوؽ الماؿ أف تخصص أمواؿ أولئؾ المستثمريف إلى الشركات الواعدة والتي يتـ إدارتيا بشكل أفضل .

xx

 أما بالنسبة لالقتصاد الكمي فإف حوكمة الشركات ليا أىمية كبيرة ،حيث إف ىناؾ ارتباطا وثيقا بيف حوكمة الشركاتونظاـ االقتصاد المطبق في كل دولة ،فالمشاكل الناجمة عف ضعف حوكمة الشركات ال تعزى فقط إلى فشل
االستثمارات ،وانما تمتد إلى أبعد مف ذلؾ متمثمة في ضعف مستويات الثقة العامة في األعماؿ كميا ،حيث أف المسالة
ال تعد مجرد انييار سمعة القميل مف الشركات أو ضعف االحتراـ لبعض مف مدرائيا ،بل إف المسألة تشير إلى فقداف
مصداقية النظاـ االقتصادي كمو ،وعميو يجب النظر إلى تحسيف حوكمة الشركات وكأنو يمثل كسباً لكافة األطراؼ ذات
الصمة ،فيو يعد كسبا لمشركة مف خالؿ تحسيف األداء وتخفيض تكاليف الحصوؿ عمى رأس الماؿ ،ويعد كسبا لحممة
األسيـ مف خالؿ تعظيـ القيمة وفي المدى الطويل ،وأخي ار فيو يعد كسبا لالقتصاد القومي مف خالؿ النشاط المستقر
والمستمر واألكثر كفاءة لمشركات التي تعمل في ظمو .

xxi

 -ثانيا :األداء الشامل لمنظمات األعمال

 عمى الرغـ مف تنوع وتعدد الدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع األداء المؤسساتي ،وكذا استم اررية اىتماـ وتركيزالمؤسسات االقتصادية عمى مختمف عناصره ،إالّ أنو لـ يتـ حتى اآلف التوصل إلى إجماع أو اتفاؽ بيف مختمف اآلراء

ومحدد لو .غير أنو تبقى التعاريف المقترحة مف طرؼ كل مف A.BOURGUIGNON
حوؿ مفيوـ ُموحد ُ
و M.LEBASىي مف أكثر التعاريف تداوالً في حقل عموـ التسيير ،وذلؾ قد يرجع إلى كونيما مف أشير المتخصصيف
في ىذا الميداف.

 حيث ترى  A.BOURGUIGNONأف األداء ىو" :إنجاز األىداؼ التنظيمية بغض النظر عف نوعيا أو طبيعتيا ،كماأنو ُيعد مفيوما متعدد األبعاد وذلؾ لتعدد أىداؼ المؤسسة التنظيمية ،باإلضافة إلى أنو مفيوـ غير موضوعي ألنو
مرتبط بطبيعة ونوعية المعايير المختارة".xxii

المصطمح ما ىو إالّ تعبير عف" :القدرة عمى
 أما  M.LEBASفقد كاف يركط األداء دائما بالمستقبل ،حيث يرى أف ىذا ُالذىاب أو التوجو أينما نريد" .xxiiiكما أنو يقترح معنييف لألداء ،أحدىما ضيق واآلخر واسع ،فحسب المعنى الضيق فإف
األداء ىو األثر أو النتيجة ،في حيف أنو وحسب المعنى الواسع فإف األداء ىو مجموعة المراحل المنطقية واألساسية

التي ينبغي قطعيا مف أجل بموغ نتيجة معينة.

 غير أنو وحسب  ،M.LEBASفإف األداء يبقى دائما مفيوما غامضا وذلؾ ألنو يحمل في جعبتو العديد مفالمعاني.xxiv

 -أما C.BONNEFOUS

xxv

وP.LORINO

xxvi

فإنيما يتفقاف عمى أف األداء ىو" :فقط ،كل ما مف شأنو اإلسياـ في

البعد العممي ليذا التعريف فقد اقترح ىذاف الباحثاف تعريفا آخر
تعظيـ الزوج :تكمفة – قيمة" .غير أنو ونتيجة لغياب ُ
أكثر واقعية ،وىو" :أف األداء ىو فقط كل ما مف شأنو اإلسياـ في ُبموغ األىداؼ الستراتيجية لممؤسسة".

 في حيف يرى  P.PINTOأف األداء ىوُ " :قدرة المؤسسة عمى تجديد أداءاتيا العادية  -وليس أداءاتيا االستثنائية -خالؿ مدة طويمة نسبيا ،حيث إنو غالبا ما ُيعبر عف ىذه األداءات العادية باالعتماد عمى معدالت النمو واليوامش".xxvii
إف األداء ُيمثل تمؾ السيرورة الشاممة والمستمرة التي تعكس نجاح المؤسسة واستم ارريتيا وقدرتيا عمى
 ليذا يمكف القوؿ ّالمحددة
التكيف البيئي ،أو فشميا وانكماشيا ،وذلؾ عمى وفق معايير وأُسس معينة ،وعمى ضوء السعي لتحقيق األىداؼ ُ
مسبقا.xxviii
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مفهوم االداء الشامل لممؤسسة:
اف مؤسسات اليوـ ال تُعد كيانات اقتصادية فحسب ،بل كيانات ترتبط كذلؾ بالوطف الذي تعمل فيو ،فيي تعمل في
بيئات اجتماعية واقتصادية ُمعقدة ،حيث تتعرض لضغوط مف طرؼ أصحاب ىذه المؤسسات مف أجل تحقيق الكفاية

االقتصادية ،ولضغوط أخرى مف أجل تحمل مسؤولياتيا سواء مف جانب الحكومة ،أو ىيئات المجتمع المدني ،أو
المستيمكيف .ورغـ أف الجدؿ الدائر بشأف المسؤولية االجتماعية لممؤسسات أمر ليس بجديد ،فقد حظي باىتماـ أكبر في
ُ
المناىضة لمعولمة ،وفضائح الفساد في المؤسسات ،واستمرار الظروؼ السيئة
الحركات
ظيور
ضوء
في
ة
ر
األخي
ات
و
السن
ُ
التي تُعانى منيا الكثير مف الدوؿ النامية.
 -لقد كانت النظرة التقميدية لمسؤولية المؤسسات  -كما أوجزىا بعض االقتصادييف مف أمثاؿ ميمتوف فريدماف في

السبعينات مف القرف الماضي  -تتمثل في سداد األجور لمعامميف ُمقابل العمل الذي يقوموف بو ،وتقديـ السمع والخدمات
لممستيمكيف ُمقابل ما يدفعونو مف أمواؿ ،وسداد الضرائب لمحكومات التي تُقدـ بدورىا الخدمات العامة لممواطنيف،
واحتراـ سيادة القانوف عف طريق احتراـ العقود المبرمة .غير أف ىذه النظرة التقميدية لـ تعد مقبولة اآلف ،فمؤسسات
اليوـ تُعنى بما ىو أكثر مف مجرد تقديـ السمع والخدمات لممستيمكيف وسداد حصة عادلة مف الضرائب ،وذلؾ باختصار
ألنيا أصبحت ُمطالبة باالىتماـ بأدائيا الشامل.
فما ىو المقصود بأداء المؤسسة الشامل

أداء المؤسسة الشـامـل

ىو الذي يأخذ بعيف االعتبار مطالب مختمف فئات أصحاب المصالح :العماؿ ،الموردوف ،الزكائف ،المحيط

المجتمعي ،المحيط الطبيعي ...حيث إنو يبحث عف إرضائيـ بطريقة أكثر توازًنا وعدالة ،وذلؾ مف دوف إىماؿ نمو
ُ
xxix
المؤسسة وتطورىا خدمة لممالؾ والمساىميف.
أما  ،S.BREVZARDوعند تقديمو لكتاب ،“Le guide de la performance globale” :فيو يرى أف

ومعالجتو مف خالؿ أركعة أبعاد متكاممة ،xxxتتمثل في األداء
مفيوـ األداء الشامل لممؤسسة ليس لو معنى إالّ إذا تـ تناولو ُ
المجتمعي واألداء البيئي.
االقتصادي ،األداء االجتماعي ،األداء ُ
األداء االقتصادي :وىو الذي يأتي في مقابل الثقة التي ُوضعت في المؤسسة مف طرؼ المساىميف والزكائف.
األداء االجتماعـي :وىو الذي يعكس وضعية العماؿ داخل المؤسسة.

المجتمعي  :LA PERFORMANEC SOCIETALEوىو الذي يعكس إسياـ المؤسسة في تنمية وتطوير
األداء ُ
محيطيا ،وكذا تحسيف موقعيا داخل المجتمع الذي تتواجد فيو.
األداء البيئـي :وىو الذي يعكس مدى إسياـ المؤسسة في حماية البيئة والحفاظ عمييا.

وعميو فإف ُمحصمة ىذه األنواع األركعة مف األداء تُشكل ما أصبح يعرؼ باألداء الشامل لممؤسسة.

ثالثا :أثر الحوكمة عمى األداء الشامل لممؤسسات
لقد كاف تقويـ أداء المؤسسة مف الجانب المالي عمى الدواـ محل نقد الذع مف طرؼ أغمب الباحثيف والمسيريف ،وذلؾ

ألف نتائج ىذا التقويـ ال تُ ارعي سوى مصالح المساىميف ،ومف ثـ فإنيا تتجاىل مطالب األطراؼ األخرى التي تركطيا

عالقات متعددة مع المؤسسة مف عماؿ ،زكائف ،مورديف . ...غير أف ىذا األمر بدأ يزوؿ تدريجيا بعد ظيور نظرية

نتاجا لتغير الظروؼ الداخمية والخارجية لممؤسسة واالقتصاد والمجتمع ككل.
أصحاب المصالح ،والتي كانت ً
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أما  A.DAYANفيرى أنو وانطالقا مف اعتبار المؤسسة خمية اقتصادية واجتماعية ،فإنيا لكي تبمغ المستوى المطموب
مف األداء عمى الصعيديف االقتصادي واالجتماعي ينبغي عمييا المحافظة عمى شركائيا األساسييف :المساىميف،
العماؿ ،...وكذا العمل عمى تقديـ المنفعة إلى المجتمع الذي تتواجد فيو.xxxi

في حيف يعتبر  H.DUROURETأنو" :ينبغي عمى المؤسسات أف تأخذ بعيف االعتبار عند إعداد استراتيجياتيا

العديد مف الجوانب ،مثل :حماية المحيط ،احتراـ الحقوؽ االجتماعية وحقوؽ اإلنساف .وذلؾ مف خالؿ العمل عمى التوفيق

ما بيف المردودية االقتصادية مف جية ،والمسؤولية االجتماعية واحتراـ المحيط مف جية ثانية .إذ أف دور المؤسسة ال يجب
أف ينتيي عند خمق القيمة لمصمحة المساىميف ،بل إف أدائيا الشامل يرتبط أيضا بكفاءة أفرادىا ،وكذا نوعية عالقات

الشراكة التي تركطيا مع مختمف المتعامميف معيا.xxxii"...

مما سبق يتبيف لنا أف اىتماـ المؤسسة بأدائيا الشامل يجعل منيا مواطنا صالحا ،وذلؾ ألنيا ال تسعى إلى تحقيق

المصمحة المالية لحممة األسيـ فقط ،بل مصالح كافة أصحاب المنفعة اآلخريف .كما أف األمر ال يتوقف عند كونو مجرد

اجتماعيا ،فإف األمر يعنى ما ىو أبعد مف تقديـ التبرعات
مشاركة في األعماؿ الخيرية ،فمكي تكوف المؤسسة مسؤولة
ً
صالحا،
اطنا
الفعالة في البرامج التعميمية وااللتزاـ بحماية البيئة .وحتى تكوف المؤسسة مو ً
المشاركة ّ
ً
الخيرية ،إذ يعنى أيضا ُ

فإف ذلؾ يعنى المشاركة بالوقت والجيد عمى كافة مستويات المؤسسة مف أجل تحسيف ظروؼ المجتمعات التي تعمل فييا،
إلى جانب العمل وفًقا لمبادئ الشفافية والمسؤولية ،وانتاج السمع والخدمات اآلمنة ذات الجودة العالية.
المواطنة الصالحة لممؤسسات عادة وليست مجرد حدث فردي يتعمق بالقياـ بعمل نبيل ،كما يجب
ويجب أف تصبح ُ

أف تصبح جزًء ال يتج أز مف ثقافة المؤسسة ،إذ يتعيف عمى المؤسسات أف تسعى دائما إلى التميز وليس مجرد تحقيق
مؤشرات مالية جيدة .كما يجب أف تكوف االستجابة الىتمامات العمالء والموظفيف والمجتمعات جزًء ال يتج أز مف عممية

اتخاذ القرار داخل أي مؤسسة ،إذ قد ُيمثل ذلؾ في نياية األمر الفرؽ بيف النجاح والفشل مف الناحية التجارية .في حيف
يقوؿ " :G.YAHCHOUCHIلقد أثبتت ُمعظـ الدراسات أف أداء المؤسسة يتحسف تدريجيا إذا تحسنت عالقاتيا مع
أصحاب المصالح " ...

xxxiii

.xxxivY.PESQUEUX

 .وىو نفس الرأي تقريبا الذي انتيى إليو كل مف  S.DAMAK-AYADIو

المشكمة ألصحاب
ومف الجدير بالذكر أنو يصعب بل يستحيل عمى أي مؤسسة أف تُمبي طمبات وانتظارات كل الفئات ُ
المصالح في آف واحد ،فتحقيق مصالح فئة معينة قد ُيؤدي إلى تقميل قدرة المؤسسة عمى تحقيق مصالح فئة أخرى .فعمى

سيؤدي إلى حرماف المساىميف
سبيل المثاؿ إف أية استجابة مف قبل المؤسسة لممطالب الخاصة بحماية البيئة مف التموث ُ
ومكافحة التموث ،كما أف تمبية مطالب العماؿ في المؤسسة
بعضا مف أركاحيـ التي سيتـ إنفاقيا في مجاؿ حماية البيئة ُ

بزيادة رواتبيـ واإلنفاؽ عمى سياسات التحفيز والمكافئات سيؤدي بالضرورة إلى االنتقاص مف أركاح المساىميف ،وركما أدى

أيضا إلى تخفيض حجـ المبالغ المخصصة لإلنفاؽ عمى ُمكافحة التموث وىكذا .وفي ىذا اإلطار يقوؿ A.CHAMARET
المشكمة ليذه األطراؼ،
" :إف محدودية نظرية أصحاب المصالح تبرز مف خالؿ تعارض أىداؼ وانتظارات مختمف الفئات ُ

كما قد يظير ىذا التعارض حتى بيف أعضاء نفس الفئة الواحدة" .xxxvليذا عمى المؤسسة أف تقوـ بإدارة عممية االستجابة
لمطالب ىذه الفئات ،بحيث تسعى دوما إلى تمبية الحد المعقوؿ منيا وىذا لكل الفئات.
غير أنو في إطار عجز المؤسسات عمى تمبية مطالب كل فئات أصحاب المصالح ،فإف ىناؾ مف الباحثيف مف اقترح

ترتيب ىذه الفئات حسب أىميتيا .حيث يقوؿ  C.ALAZARDو" :S.SEPARIينبغي أف تيتـ المؤسسة أوالً بتمبية طمبات
زكائنيا ،بعدىا تتجو إلى إشباع حاجات العامميف والمورديف.xxxvi"...

أما  M.L.BUISSONفتقترح إعطاء وزف نسبي لكل فئة مف فئات أصحاب المصالح ،وذلؾ باالعتماد عمى

المعايير الثالثة التالية:

xxxvii
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 قوة التأثير التي تتمتع بيا كل فئة ،وىي ُمرتبطة بالدرجة التي تستطيع مف خالليا أف تفرض انتظاراتيا ورغباتيا عمىالمؤسسة؛
 طبيعة العالقة بيف المؤسسة وفئات أصحاب المصالح ،فالبعض مف ىذه الفئات تركطيـ عالقات قانونية ورسمية معالمؤسسة عمى غرار :العامموف ،الزكائف ،الموردوف… ،في حيف تبقى عالقاتيا مع فئات أخرى صورية فقط؛

 -مدى إلحاح واستعجاؿ انتظارات وطمبات كل فئة مف فئات أصحاب المصالح.

وعمى خالؼ  M.L.BUISSONفإف  F.GIRAUDترى بأنو ال يمكف اقتراح معايير ُمحددة لترتيب فئات أصحاب
المصالح ،وذلؾ ألف أىمية ىذه الفئات تختمف باختالؼ القطاع الذي تُمارس فيو كل مؤسسة ،حيث تقوؿ" :إف األىمية
النسبية لكل فئة مف فئات أصحاب المصالح تخضع إلى اعتبارات قطاعية ،فجمعيات حماية البيئة تُعتبر مف الفئات ذات
األىمية البالغة في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والبترولية ،غير أف أىميتيا تتضاءؿ في قطاعات أخرى مثل

السياحة والبنوؾ .ونفس الشيء بالنسبة لمحكومة التي تُعتبر الطرؼ األىـ في المؤسسات العمومية ،غير أف أىميتيا ىذه
تُصبح ثانوية في مؤسسات أخرى.xxxviii"...

وفي الواقع فإف التنسيق والتشاور ما بيف المؤسسة وأصحاب المصالح إضافة إلى أنو ُيساعد عمى بموغ مستوى األداء
الشامل فإف لو بعد استراتيجي بالنسبة لمطرفيف ،حيث يقوؿ في ىذا اإلطار " :H.D.ROURETإف التنسيق والتشاور ما

المستدامة".xxxix
بيف المؤسسة وأصحاب المصالح مف شأنو أف ُيدعـ إستراتيجية التنمية ُ
انطالقا مما سبق ،يمكف القوؿ إنو إذا كاف األداء ىو الغاية النيائية لممؤسسة ألنو ُيمثل مستوى النجاح في تحقيق
ومقارنتيا باألىداؼ
األىداؼ ،فإف عممية تقويـ األداء بالنسبة لممؤسسة تعني دراسة وتقويـ نشاطيا لقياس النتائج المتحققةُ ،
لمعالجتيا.
المرسومة ُمسبقا لموقوؼ عمى واقعيا ،وكذا تحديد االنحرافات التي حصمت بيدؼ اتخاذ الخطوات الالزمة ُ

االستنتاجات والتوصيات

أوالً :االستنتاجات
مف خالؿ دراستنا ليذا الموضوع ،تـ التوصل إلى جممة مف االستنتاجات أىميا ما يمي:
 -1مف أىـ الدوافع اليامة واألساسية لظيور وتطبيق حوكمة الشركات ىو إعادة الثقة في المعمومات المحاسبية واحكاـ

الرقابة عمييا ،لالرتقاء بمفيوـ جودة ىذه المعمومات مف الجودة ذات المعيار الواحد إلى تحقيق الجودة ذات المعايير

المتعددة مما يعني تحقيق المفيوـ الشامل لجودة المعمومات المحاسبية.
 -2عمى الرغـ مف وجود دور ألصحاب المصالح في ممارسة أساليب قواعد الحوكمة ولكنيا غير كافية وبحاجة إلى إيجاد
طرؽ مختمفة لتأميف تدفق رأس الماؿ الداخمي والخارجي لجذب االستثمارات.

 -3ضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل السوؽ المالي بحيث تمبي احتياجات الحوكمة.

 -4العمل عمى زيادة مستوي اإلفصاح والشفافية في التقارير المالية واتاحتيا لجميع أصحاب المصالح إلعطاء المساىميف
والمستثمريف األمف واألماف ألمواليـ.
 -5العمل عمى تعزيز ثقافة ممارسة الحوكمة مف خالؿ عقد البرامج التدريبية التي تعكس مفاىيـ وثقافة تطبيقات الحوكمة.

 -6العمل عمى إجراء المزيد مف الدراسات واألبحاث الخاصة بتطبيقات الحوكمة والممارسة السميمة ليا ،ودورىا في منع
حدوث الفشل المالي لمشركات.

 -7إف األداء الشامل ىو الذي يأخذ بعيف االعتبار مطالب مختمف فئات أصحاب المصالح :العماؿ ،الموردوف ،الزكائف،
المجتمع ،البيئة ...حيث إنو يبحث عف إرضائيـ بطريقة أكثر توازًنا وعدالة ،وذلؾ مف دوف إىماؿ نمو المؤسسة
لممالؾ والمساىميف .وعميو فإف األداء الشامل لممؤسسة ىو ُمحصمة أدائيا االقتصادي ،االجتماعي،
وتطورىا خدمة ُ

المجتمعي ،والبيئي.
ُ
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لممالؾ
 -8إف اىتماـ المؤسسة بأدائيا الشامل يجعل منيا ُمواطنا صالحا ،وذلؾ ألنيا ال تسعى إلى تحقيق المنفعة المالية ُ
فقط ،بل منفعة كافة أصحاب المصالح اآلخريف.
ثانيا :التوصيات
التالية:

المتوصل إلييا ُيمكف الخروج بالتوصيات
مف خالؿ ما تـ عرضو بالتحميل والنقاش ،وعمى ضوء االستنتاجات ُ

 -1ضرورة تركيز الجيات االقتصادية المعنية عمى إيجاد اآلليات الكفيمة بتعزيز رفع السموؾ األخالقي الذي يناط بو االلتزاـ
بالقوانيف المعموؿ بيا.

 -2تثقيف أصحاب المصالح بفكرة ضرورة إيجاد آلية الستقاللية المدقق الداخمي لما لو مف نفع اقتصادي يعود عمييـ.
 -3عدـ حصر الصالحيات المطمقة بيد مدير تنفيذي محدد واخضاعو لعدة جيات رقابية أخرى.
 -4تضميف مجالس إدارة الشركات بأعضاء متخصصيف مينيا بمجاؿ المحاسبة المالية ،شريطة ضماف استقالليتيـ التامة.
 -5ضرورة وجود جيات رقابية مف قبل السوؽ المالي عمى الشركات المدرجة بشكل أكثر فاعمية مما ىو معموؿ بو حاليا.

المجتمعية ،ثـ تقويـ مدى تحقيق ىذه
 -6ينبغي عمى المؤسسات وضع تقارير ُمفصمة عف أىدافيا االجتماعية ،البيئية ،و ُ
األىداؼ .مع ضرورة تفادي مشكمة عدـ الواقعية في تحديد األىداؼ ،أو عدـ بذؿ الجيد المطموب في تحديدىا مما
يجعميا أىداًفا ُىالمية بعيدة عف أي تقويـ موضوعي.
المستدامة والسير عمى ُخطاىا ،سواء فيما يتعمق بكيفية إدماج أبعاد
 -7االقتداء بالمؤسسات الرائدة عالميا في مجاؿ التنمية ُ
المستخدمة في
المستدامة ُ
المستدامة ضمف انشغاالت إدارة المؤسسات ،أو في مجاؿ إعداد تقارير التنمية ُ
التنمية ُ
المجتمعي.
اإلفصاح عف األداء البيئي واالجتماعي و ُ

المواطنة الصالحة لممؤسسات عادة وليست ُمجرد حدث فردى يتعمق بالقياـ بعمل نبيل ،كما يجب أف
 -8يجب أف تُصبح ُ
تُصبح جزًء ال يتج أز مف ثقافة المؤسسة ،إذ يتعيف عمى المؤسسات أف تسعى دائما إلى التميز وليس مجرد تحقيق

مؤشرات مالية جيدة .كما يجب أف تكوف االستجابة الىتمامات العمالء والبيئة والمجتمعات جزًء ال يتج أز مف عممية
اتخاذ القرار داخل المؤسسات.
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