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 Corporate Governanceحوكمة الشركة 

إداريةمسمياتمجردأمضروريةمهمةهيهلنعرفوالايرثكعنهانسمع

بشكلالعملهواألهمولكنمهم،العملأننتفقخليناالواقعفيأثرمالها

تكونمابقدرشركات،مجموعةأوشركةبإنشاءالعبرةفليست.صحيح

والرائدةالناجحةالمؤسساتإن.فعالبشكلالشركاتتلكعملفيالجودة

علىحرصهابقدرمنها،والتعلماآلخرينخبراتمناالستفادةعلىتحرص

الرائعالمضمونلتحققيخلفونهملمنمنسوبيهانجاحاتونقلتوثيق

إلىتحتاجصنعةأصبحالمعاصرالنجاحفإنأخرى،وبعبارات.للمؤسسية

اجتحتعليهوالحفاظالنجاحوصناعة.عليهوالحفاظإليهالوصولفيإتقان

.الحوكمةموضوعيتناولهماوهووواضحة،محكمةومساراترشيدةإدارةإلى

:إلىالعاممضمونهافيGovernanceالحوكمةكلمةتشير

أحدعنتعبرأنهاغير.«الرشيدةاإلدارةسلطاتممارسةأسلوب»

.المضمونالواسعةالحديثةالمصطلحات

واضحغيرفضفاضمصطلحأنهعلىللبعضيبدوقدالحوكمةمفهومإن

ومحاسبيةوقانونيةاقتصاديةجوانبعدةمنتناولهأوجهلتعددنظًرا

.ذلكوغيروإداريةومالية
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ولعل الراجح في الفصل في ذلك هو أن مصطلح الحوكمة شأنه 
كغيره من المصطلحات التي تخدم العديد من مجاالت المعرفة، 

بل إن من سمات العلوم والمعارف الحديثة هو ما يعرف بالعلوم 
بين مجالين أو أكثر من interdisciplinaryمتعددة التخصصات 

فعلى سبيل المثال نجد أن علم المراجعة . المعارف أو العلوم
قد خدم المشتغلين بالمحاسبة، التسويق، اإلدارة، الهندسة،

وعند تناول مفهوم . وغير ذلك من المجاالت... الطب، القانون
المراجعة بحسب كل من هذه المجاالت قد يختلف بعض من 

ير غ. تفاصيل ومضمون التوصيف والتعريف لمصطلح المراجعة
في أن االختالف يكون في التفاصيل الدقيقة المميزة لكل مجال،

حين نجد أن المالمح العامة واحدة بين توصيف المراجعة لكل 
.تلك المجاالت

:مصطلحات حول الحوكمة
لفرد أو منشأة، Microالحوكمة قد تطلق على المستوى الجزئي 

لدولة Macroكما أنه من الممكن أن تطلق على المستوى الكلي 
والكلمة تشترك في المادة. أو إقليم أو على المستوى العالمي

، Governorأو حاكم Governmentاللغوية مع كلمة حكومة 
غير أنها تمتد لتشمل اإلدارة الرشيدة بشكل عام لفرد أو 

كما أن مفهوم الحوكمة يصلح تطبيقه على . مؤسسة أو دولة
ة كما أنه مرن للدرج. كافة المجاالت الحكومية، الربحية، الخيرية

دارة التي تجعله موضوًعا خصًبا لكل من االقتصاد والمحاسبة واإل
.والقانون والعديد من العلوم والمعارف
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األمالمفهومتمثلاإلداريةالرؤيةحيث:إداريةوجهةمنالحوكمة
اتسلطممارسةخاللهمنتتمالذياألسلوبإلىوتشير.الحوكمةلجوهر
.اومراقبتهوممارستهاالسلطاتتوليكيفيةوتتبعالرشيدة،اإلدارة

األداءسلطاتممارسةإلىتشير:وماليةمحاسبيةوجهةمنوالحوكمة
روتوافالحقوقونزاهةسالمةيضمنرشيدبشكلوالماليالمحاسبي
عدالبتتناول:قانونيةوجهةمنوالحوكمة.الالزمةالمحاسبيةالمعايير
الجوانبوسالمة.الرشيدةاإلدارةسلطاتممارسةفيالقانوني

:اقتصاديةوجهةمنوالحوكمة.وشرعيةمحكمةكونهاومدةالقانونية
أودولةأولمؤسسةاالقتصادياألداءسلطاتممارسةأسلوبتشمل
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اإلدارةخاللمنالحوكمة

قدكما.الرشيداألداءعناصرمنكعنصراإلدارةخاللمنممارستهايتمقدالحوكمة

الحوكمةأمثلةومن.اإلدارةأداءعلىيراقبمحايدآخرطرفخاللمنمزاولتهاتتم

بتسجيلاألمريكيةالمتحدةالوالياتفياألعمالرجالمناثنانبهقامماالذاتية،

قاماثمسنة،عشرينعنتزيدلفترةبهماالخاصالتسويقيلألداءمراجعاتهم

تلكتسجيلوأثناء.الميالديالعشرينالقرنخمسينياتنهايةفيبنشرها

توقعوتوجيهاتلألداءوإرشاداتلمؤسستهضوابطيضعمنهماكلكانالمشاهدات

بطلضمبدئيةمبسطةلصورةيصلحقدسبقوما.الحًقامنهااالستفادةسيتمأنه

البشريةللمواردحمايةالحوكمةإن.التسويقمجالفيوترشيدهاإلدارياألداء

المفهوملهذاالضرورةنشأتوقد.االقتصاديةالمواردمنوغيرهاوالرأسمالية

عالميةلشركاتاالقتصاديةاالنهياراتأعقابفيالعشرينالقرنبتسعينيات

االقتصاديةاألزماتعقبملحةكحاجةجاءتكما.وروسيةوأمريكيةآسيويةعمالقة

.األخيرينالعقدينفيالعالمية
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الحوكمة؟محدداتهيما

.فةالمختلاإلداريةالقراراتاتخاذكيفيةتحددالتيوالضوابطالقواعدمنمجموعةللحوكمة
مجموعتانوللحوكمة.الحوكمةمحدداتمصطلحالضوابطمنالمجموعةتلكعلىويطلق

والمجموعة،للحوكمةالداخليةالمحدداتمجموعةهياألولىالمجموعة:المحدداتمن
إلىالحوكمةوضوابطقواعدتهدفحيث.للحوكمةالخارجيةالمحدداتمجموعةهيالثانية
الحمايةتحقيقوبالتاليالشركة،إدارةمساءلةحقومنحوالعدالة،الشفافيةتحقيق

استغاللمنوالحدوالعمال،العملمصالحمراعاةمعجميًعا،الوثائقوحملةللمساهمين
ميةوتنتدفقه،وتشجيعاالستثمارتنميةإلىيؤديبماالعامة،المصلحةغيرفيالسلطة

أهميةتؤكدالقواعدهذهأنكما.جديدةعملفرصوإتاحةالربحية،وتعظيمالمدخرات،
تمكنإداريةهياكلووجودالمالي،األداءمراجعةضمانعلىوالعملالقانون،بأحكامااللتزام

اإلدارةمجلسأعضاءغيرمنمراجعةلجنةتكوينمعالمساهمين،أماماإلدارةمحاسبةمن
علىمستقلةرقابةلتحقيقعديدةوصالحياتواختصاصاتمهاملهاتكونالتنفيذية

.التنفيذ

.المنشأةنطاقخارجتقعالتيالعناصرللحوكمةالخارجيةالمحدداتمجموعةوتشمل
مجموعةوهناك.بهاالمتحكمغيرالمحدداتمجموعةاسمالمحدداتتلكعلىويطلق

ومتابعةصياغةتتولىالتيوالدوليةالمحليةوالهيئاتوالجهاتالمؤسساتمنمتعددة
.للعالميةاتجاههاومدىوطبيعتهالمنشأةعملمستوىبحسبالمحدداتبتلكااللتزام

قابةوالرالماليةواألوراقاالقتصاديةبالجوانبالمتخصصةتلكالمؤسساتتلكأمثلةومن
.وغيرهاالمصرفيةواألجهزةوالحكوميةالماليةوالجهاتوالدوليالمحليوالتحكيماإلدارية
:التاليةالرئيسيةالمجموعاتإلىالخارجيةالمحدداتتلكتصنيفويمكن

لعمومستوىبمجالالمتعلقةوالدوليةواالقليميةالمحليةالقانونيةالبيئةمحددات•
.المنشأة

.معهاالمتعاملينوجمهوربالمنشأةالمرتبطةواالجتماعيةالثقافيةالبيئةمحددات•

وفروعهاعملهاوظروفالمنشأةعلىالمؤثرةوالطبيعيةالجغرافيةالبيئةمحددات•
.المختلفة

بعملالعالقةذاتوالدوليةالمحليةوالتجاريةوالماليةاالقتصاديةالبيئةمحددات•
.المنشأة

نطاقداخلتقعالتيوالضوابطالعناصرفتشملللحوكمةالداخليةالمحدداتمجموعةأما
تلكوتحدد.بهاالمتحكمالمحدداتمجموعةاسمالمحدداتتلكعلىويطلق.المنشأة

:يليماالمحدداتتلكبينومن.المختلفةالداخليةاإلداريةالقراراتضوابطالمحددات

.الملكيةوأصحابالعموميةالجمعية•

.للمنشأةالممثلةالعلياواإلدارةاإلدارة،مجلسأعضاء•

.والمركزيةالرئيسيةوقطاعاتهاللمنشأةالتنفيذيونالمديرون•

Email:Mag.Elsakka@hotmail.com
5



مطاط؟مصطلحالحوكمةهل

األكاديميةاألوساطفيالحوكمةمفهومعلىالغموضبعضهناكأنيبدوقد
بعضفعاًلهناكأنإالواحدالحوكمةجوهرأنمنوبالرغم.المتنوعةوالتطبيقية

ولعل.الحوكمةمفهومتطورتاريخمنالمرحلةتلكفيوالمقبولالمنطقيالغموض
:التاليةاألسبابإلىيرجعقدالغموضذلكأبعاد

حداثةإلىباالضافة.األخيرةالثالثةالعقودفيالمصطلحهذااستخدامحداثة•
.ماحدإلىالنسبيةوندرتهاوترسيخه،لتنظيرهالالزمةالمراجع

االقتصادية،القانونية،الوجهةبينالحوكمةتبعيةلتبنينظروجهاتعدةوجود•
تأكيدعلىاألوجهتلككافةاتفاقمع.التخصصاتمنوغيرهااإلداريةالمحاسبية،

.متنوعةجوانبعدةعلىالحوكمةتفرضهاالتيالعالقةتلكتشابك

هناكأنإالالحوكمة،ومضمونالرئيسيالجوهرأساسياتعلىاالتفاقمنبالرغم•
الحوكمةأعمالتقييمفيبهاااللتزاميتمالتيوالمحدداتالمعاييرفيتبايًنا

.التقييمذلكأعمالستليالتيالمنشآتوتصنيفات

بشكلالحوكمةتطبيقفيالدولأوالجهاتبعضتوجهاتصدقمدىفيتباين•
.جوفاءشكليةبصورةوليسحقيقي

حتميةضرورةالحوكمة

حيث.وتطبيقاتهاأنواعهابكافةاألعمالعالمفيحتميةضرورةالحوكمةأصبحت
ومنناحية،مناإلدارياألداءجودةإلحكاماإلداريةالرقابةفيحتميةالحوكمةتمثل

تضمنالحوكمةأنكما.اإلداريةالسلطاتممارسةنزاهةمدىعلىللحكمأخرىناحية
واالرتجالالعشوائيةمنممكنقدرأقلمعالخبرات،وتوريثاإلداريالعملمؤسسية
آتبالمنشالمختلفةاألعمالمجاالتفيالمتعددةاإلداريةالقراراتاتخاذفيالشخصي
ضبطفيحقيقيةفعاليةالحوكمةحققتوقد.والخيريةوالربحيةالحكومية
لفةالمختاإلداريةبالمستوياتتحدثقدالتياإلداريوالفسادالغشوحاالتالمخالفات

أهميةمعهاوتتعدداإلدارة،مجاالتوتتعدد.العمالقةوالمؤسساتبالمنشآتوخاصة
وظائفأواإلداريةالوظيفةعناصرمنكلفياإلدارةمجاالتمنمجاللكلالحوكمة

والتنظيمالتخطيطمنهجيةضبطفيالحوكمةتسهمحيث.بالمنشآتاإلدارة
المواردوإدارةالتسويقوإدارةاإلنتاجإدارةمجاالتتخدمكماوالرقابة،والتوجيه

مجاالتمنذلكوغير...المعلوماتنظموإدارةالتأمينوإدارةالماليةواإلدارةالبشرية
ةوالخيريوالربحيةالحكوميةقطاعتهابكافةبالمنشآتوالمتعددةالمتنوعةاإلدارة
.ودولًيامحلًيا
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.لهاواستغالتشغيلهاعلىوالرقابةاالقتصاديةالمواردعلىللحفاظضرورةوالحوكمة
وىوالمستاالقتصادية،للوحداتالجزئيالمنظورمناالقتصاديةاألهميةتلكوتنبع
اتالصناعلبعضالعالميةاالقتصادياتحتىأواإلقليمأوالدولةالقتصادياتالكلي

تؤديعليهاواالعتمادالحوكمةرسوخفيواالستمرار.النادرةاالستراتيجيةوالموارد
احبأربيعودماوهوالخارجي،االستثمارخاللمنالمحلياالقتصادفيالثقةمنلمزيد

ميزاتالحوكمةحققتكما.المحليةالقطاعاتكافةعلىمباشرةوغيرمباشرة
التيالمنشآتمنغيرهاأوذاتًيا،تطبقهاالتيالمنشآتلتلكمسبوقةغيرتنافسية

فإنوبالتالي.عليهاالمطبقةالخارجيةالحوكمةلمعاييروفقاالتزاممعدالتحققت
هروتظ.الغالبفيالمجاالتكافةعلىمتميزةقياساتتحققالمنشآتتلكمؤشرات

رغيأوالسوقيةاألنصبةفيأوالماليةواألوراقاألسهمأداءفيجليةالمؤشراتتلك
واندماجاتشراكاتأومزايداتأومناقصاتمنالمتنوعةالمفاوضاتأعمالمنذلك
المراجعةفياألسهموحملةالمساهمينالحوكمةآلياتوساعدت.ذلكإلىوما

الحوكمةأنالتأكيديمكنهناومن.الشركاتإداراتبهتقومالذيلألداءوالتقييم
بتوازنوالعدالةالفعاليةحمايةيدعمعصرًياواحتياًجاحتميةضرورةأصبحت

.والتجاريةوالقانونيةواالقتصاديةاإلداريةالجوانبمنكلفيوانضباط

والمصالحالعالقاتتحميبأنهاالحوكمةأهميةعنأشملبصورةالتعبيرويمكن
والفعاليةالعدالةحيثمنالمحكماألداءيعتبرحيث.والدولوالمنشآتلألفراد

لبوالمنشآت،لألفرادبالنسبةوفئاتهالمجتمعقطاعاتلكلرئيسيينمطلبين
.والدولوللحكومات

تعتبر المعايير والقياسات المحلية والدولية من أهم ما يدعم مهمة تنظير 

ومن اإلسهامات العربية في هذا المجال ما قدمه . وتطبيق الحوكمة في آن واحد

لرصد معايير 2007عام « دراسة مصرية متميزة»الباحث محمد حسن يوسف 

وضح الباحث من خاللها أنه نظًرا . ومحددات الحوكمة على المستوى الدولي

لالهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على 

ومن هذه . دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية : المؤسسات

BISوفي .ممثال في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي

ت الواقع، نجد أنه كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة، فقد اختلف

كذلك المعايير التي تحكم عملية الحوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر التي 

:حكمت كل جهة تضع مفهوما لهذه المعايير، وذلك على النحو التالي
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:والتنميةاالقتصاديالتعاونمنظمةمعايير•

فيةوالتنمياالقتصاديالتعاونمنظمةإليهاتوصلتمعاييرخمسةوفقالحوكمةتطبيقيتم
:فيوتتمثل.2004عامفيلهاتعديالأصدرتقدبأنهاعلما،1999عام

كالً الشركاتحوكمةإطاريتضمنأنيجب:الشركاتلحوكمةفعالإلطارأساسوجودضمان-1
يغيصوأنالقانون،أحكاممعمتناسًقايكونأنيجبكماوكفاءتها،األسواقشفافيةتعزيزمن

.مختلفةالوالتنفيذيةوالتنظيميةاإلشرافيةالسلطاتبينفيماالمسئولياتتقسيمبوضوح

اإلدارة،مجلسواختياراألسهم،ملكيةنقلوتشمل:المساهمينجميعحقوقحفظ-2
المشاركةفيالمساهمينوحقالمالية،القوائمومراجعةاألرباح،فيعائدعلىوالحصول

.العامةالجمعيةاجتماعاتفيالفعالة

كلداخلاألسهمحملةبينالمساواةوتعني:المساهمينجميعبينالمتساويةالمعاملة-3
القراراتعلىالعامةالجمعيةفيوالتصويتالقانونية،حقوقهمعنالدفاعفيوحقهمفئة،

فياالتجارمنأوفيها،مشكوكدمجأواستحواذعملياتأيمنحمايتهموكذلكاألساسية،
أواإلدارةمجلسأعضاءمعالمعامالتكافةعلىاالطالعفيحقهموكذلكالداخلية،المعلومات

.التنفيذيينالمديرين

حقوقهماحتراموتشمل:بالشركةاإلدارةسلطاتممارسةأساليبفيالمصالحأصحابدور-4
ابةالرقفيالفعالةمشاركتهمآلياتوكذلكالحقوق،لتلكانتهاكأيعنوالتعويضالقانونية،

ينوالعاملالبنوكالمصالحبأصحابويقصد.المطلوبةالمعلوماتعلىوحصولهمالشركة،على
.والعمالءوالموردينالسنداتوحملة

الحسابات،مراقبودورالهامةالمعلوماتعناإلفصاحوتتناول:والشفافيةاإلفصاح-5
اإلدارةمجلسبأعضاءالمتعلقواإلفصاحاألسهم،منالعظمىالنسبةملكيةعنواإلفصاح

جميعبينعادلةبطريقةالمعلوماتتلككلعناإلفصاحويتم.التنفيذيينوالمديرين
.تأخيرودونالمناسبالوقتفيالمصالحوأصحابالمساهمين

راختياوكيفيةالقانونية،وواجباتهاإلدارةمجلسهيكلوتشمل:اإلدارةمجلسمسؤوليات-6
.التنفيذيةاإلدارةعلىاإلشراففيودورهاألساسية،ومهامهأعضائه
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(BaselCommittee)معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية • 
في المؤسسات بالحوكمةإرشادات خاصة 1999وضعت لجنة بازل في عام 

:المصرفية والمالية، وهي تركز على النقاط التالية
قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير -1

.للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير
ي استراتيجية للشركة معدة جيًدا، والتي بموجبها يمكن قياس نجاحها الكل-2

.ومساهمة األفراد في ذلك
فًيا التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمًنا تسلساًل وظي-3

.للموافقات المطلوبة من األفراد للمجلس
وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة -4

.العليا
توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة-5

ت مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليا
(Checks &Balances.)
مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب -6

بار المصالح، بما في ذلك عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وك
.المساهمين واإلدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة

الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة،-7
رقيات وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ت

.أو عناصر أخرى
.تدفق المعلومات بشكل مناسب داخلًيا أو إلى الخارج-8

معايير مؤسسة التمويل الدولية• 

موجهات 2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 

وقواعد ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، 

:سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات أربعة كالتالي

.الممارسات المقبولة للحكم الجيد-1

.خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد-2

.إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محلًيا-3

.القيادة-4
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حوكمة الشركات

ة يشير مفهوم حوكمة الشركات، بشكل عام، إلى القواعد والمعايير التي تحدد العالق
بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة 

حملة السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين من ناحية )بالشركة 
:  وبشكل أكثر تحديًدا، يقدم هذا االصطالح إجابات لعدة تساؤالت من أهمها(. أخرى

كيف يضمن المالكون أال تسيء اإلدارة استغالل أموالهم؟ كيف يتأكد هؤالء أن اإلدارة
تسعى إلى تعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في األجل الطويل؟ ما مدى اهتمام 

مكن اإلدارة بالمصالح األساسية للمجتمع في مجاالت الصحة والبيئة؟ وأخيرا، كيف يت
حملة األسهم وأصحاب المصالح من رقابة اإلدارة بشكل فعال؟

دون إن الشائع في استخدامات وتطبيق مصطلح الحوكمة هو بالتطبيق على الشركات
مصطلح قد يطبق على الجهات فالحوكمةومع هذا . غيرها من المنشآت المختلفة

كما أن الحوكمة قد يتم تطبيقها على كافة الكيانات. الحكومية والربحية والخيرية
فيمكن تطبيقها على مؤسسات األفراد أو . القانونية وليس على الشركات وحدها

غير أن الخاصية التي جمعت بين منظومة المال . التوصية البسيطة أو غير ذلك
ة أكبر بكثير في الشركات وخاصللحوكمةوالربحية وحقوق المساهمين جعلت الحاجة 

.المساهمة منها عن غيرها من المنشآت بمختلف القطاعات

حوكمة الحوكمة

يدرك المتتبع لتاريخ تطور مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها أن المرحلة الحالية

إن معايير ومحددات الحوكمة التي قد . الحوكمة ذاتهاوحوكمةتحتاج لترشيد 

سات تتباين حاليا باختالف القطاعات ومجاالت التطبيق، وباختالف الدول والمؤس

أي « حوكمة الحوكمة»نسميه انوالهيئات الدولية تشير إلى ضرورة ما يمكن 

وتستهدف حوكمة الحوكمة إلى ضبط المسار المنهجي . ضبط الحوكمة ذاتها

كما تستهدف عملية حوكمة. لتطور الحوكمة ومعاييرها ومحدداتها ومؤسساتها

لًيا محبالحوكمةالحوكمة أن يتم التقارب بين جهات اإلشراف المختلفة المعنية 

همة ومما ال شك فيه أن الدراسات واألبحاث تسهم بقدر كبير في تلك الم. وعالمًيا

ناحية من الللحوكمةمن خالل الباحثين والدارسين المعنيين بالجوانب المختلفة 

اولت االقتصادية واإلدارية والقانونية والمحاسبية وغير ذلك من الجوانب التي تن

كما أن الدراسات المتعددة التخصصات . الحوكمة بالبحث والتطبيق

Interdisciplinaryلها أهمية وضرورة حتمية في هذا الجانب.
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إن من أكثر ما يؤخذ على موضوع الحوكمة هو تناوله من جانب دون آخر، فيبدو وكأن 
هناك تعارًضا بين أطروحات الحوكمة، بالرغم من أن جوهرها واحد، ولكن لتحيز 

ابة أحياًنا فتتعسف بشكل كتللحوكمةوضيق أفق وجهة النظر التي تعرض وتنظر 
ه ولعل الصحيح أن. لتبدو وكأنها تابعة ألحد تلك الجوانب دون غيرهللحوكمةقسرية 

د اقتصافالحوكمة. ال يمكن أن تكون الحوكمة لجانب واحد من جوانب العلم والمعرفة
في حين نجد أن الحوكمة إدارة . من غير شك فيما يتعلق بحماية الموارد ونحوها

بالدرجة األولى في تناولها لسالمة العملية اإلدارية من حيث الجودة والفعالية ومن 
حيث العدالة والنزاهة، بل ومن حيث توريث الخبرات اإلدارية والمؤسسية 

Institutional . كما أن الحوكمة محاسبية من حيث جوهر الجوانب الرقمية والحسابية
احد وال يختلف. ونحو ذلكبالنتائحواإلحصائية وربط المسئوليات ومراكز صنع القرار 

كذلك على كون الحوكمة قانونية بحكم ضبطها للعدالة وشرعية األداء والتصدي 
.للفساد

؟بالحوكمةيقوممن

.تطبيقهايتمأنإلىمفاهيممجموعةفيمتمثاًلالحوكمةمفهوميظل

الرئيسيةالمساراتمجموعةبينمنأكثرأوواحًداتأخذقدالحوكمةوممارسة

:التالية

عنالمسئولالفريقيكوناالختيارهذاخاللومن:الداخلمنالحوكمة•

صعوبةهوالمسارلهذاالضعفنقاطأغلبويعتبر.المنشأةداخلمنالحوكمة

ئمالقاوبيناإلدارةبينالمصالحتعارضعدمومبدأاالستقالليةمبدأتحقيق

خاللمنالضعفجوانبمنالجانبينهذينمعالجةيتموقد.الحوكمةعلى

وتابعةاإلدارةعنمستقلةوتكونالمنشأةداخلمنمستقلةلجنةانتخاب

بتخطيطاللجنةتلكوتقوم.مباشرةالملكيةأصحابأوالعموميةللجمعية

هذايميزماأبرزمنولعل.بالحوكمةالمنشأةالتزاممدىومتابعةوتنفيذ

قدكماومعلوماتها،وبياناتهاالداخليةالمنشأةأسرارعلىالحفاظهواالختيار

مكاتبأوخبرةبيوتأوخارجيةخبراتإلىاللجوءمنتكلفةأقليكون

منالتقييمعنغنىالأنهغير.بالمنشأةالحوكمةسيرلمتابعةاستشارية

اخلية،الداللجنةلتقييماتالرسميواالعتمادالقبولعلىللحصولالمنشأةخارج

.عالميةأومحليةرسميةجهاتمنالحالةهذهفيويكون
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لمتابعةالمنشأةخارجمنجهاتإلىاللجوءيتموهنا:الخارجمنالحوكمة•
للمتابعةداخليةرقابةفريقوجودعنذلكيغنيوال.وتقييمهاالحوكمة
جهاتعلىالخارجمنالحوكمةفيالمنشآتوتعتمد.الحوكمةلمهامالداخلية

مهنيةاتحاداتأورسميةالخارجيةالجهاتتلكتكونقدكما.عالميةأومحلية
أوةالمحليللحكومةتابعةالرسميةالجهاتتكونحيث.استشاريةأومتخصصة

ةالتبعيفهوالرسميةالجهاتمساراتمنالثانيالمسارأما.الدولةأجهزةبعض
تلكلحكوماترسميةعالقةتربطهادولبعدةصلةذاتعالميةأجنبيةلجهات
فإنوأخيًرا.لهاالدوليواالعتمادالحوكمةبخصوصالجهاتهذهمعالدول

تنفيذمهاممتابعةفيتتمثلقدالخارجيةللحوكمةالرئيسيةالمسارات
عالميةأومحليةخاصةاستشاريةجهاتخاللمنالمبدئيوتقييمهاالحوكمة

االختياريكونماوغالًبا.استشاريبشكلالمنشآتخاللمنلهااللجوءيتم
القةالعمبالمنشآتالحوكمةألداءالرسميةللتقييماتالتقدمقبلاالستشاري

.المنشآتبتلكمتخصصةووحداتلجانمنذاتيةداخليةرقابةوبجانب

العربيوبالعالمالناميةبالدولالحوكمة

األداءلضبطالحوكمةإلىعموًماDevelopingCountriesالناميةالدولتحتاج
لىعالدولتلكحفاظوضرورةولحتمية.والقانونيوالحكوميواالقتصادياالداري
ناحيةومنناحية،مناالعمالبمنشآتوالمساهمينالملكيةاصحابحقوق

لالنخراطالحكوميةبالمنشآتالعملومنهجيةالمؤسسيةلترسيخأخرى
تعامالتهافياألخرىالعالمدولخاللمنوالمصداقيةالعولمةبمنظومة

محاربةفيالهيكليةاالختالالتلعالجالجهودمنالمزيدتحتاجأنهاكما.معهم
وتخصصاتهاالمختلفةالقطاعاتبداخلوالمنظمالفرديبنوعيةالفساد

أوالشفافيةعنالعالميةللتقاريروالمتتبع.والخاصةوالخيريةالحكومية
الدولأغلببينهاومنالناميةالدوللغالبيةمتدنيةمواقعيجدالفساد

البحثيةالجهودمنمزيدإلىتحتاجالعربيةالدولأننجدهناومن.العربية
منالمزيدلتحقيقوجادةوفعليةحقيقيةبصورةللحوكمةوالتطبيقية

ديةاالقتصاالمواردحمايةالمتقدم،العالمعلىاالنفتاحفيالمتمثلةالتنمية
والتشريعات،بالقوانينااللتزامونحوهم،والمساهميناالشخاصأوللدول

عملالفيالمؤسسيةتدعيموالمسئوليات،السلطاتممارسةفياإلداريةالنزاهة
.باألداءوالعشوائيةاالرتجالوتقليص
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