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  فصاحفصاحاإلاإل  ببساطةببساطة  يعنييعني  وهووهو  جديدجديد  قديمقديم  هوهو  المؤسساتالمؤسسات  اواو  الشركاتالشركات  حوكمةحوكمة  مصطلحمصطلح  بانبان  سابقاسابقا  تطرقناتطرقنا  كماكما

  بوضوحبوضوح  تعاملتعاملالال  اليةالية  فيفي  سساتسساتوالمؤ والمؤ   تتالشركاالشركا  بينبين  فيمافيما  الضبابيةالضبابية  رفعرفع  الىالى  باإلضافةباإلضافة  الغيرالغير  لدىلدى  والشفافيةوالشفافية
  الزماتالزماتاا  بسبببسبب  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فيفي  ملحةملحة  ضرورةضرورة  لمفهوملمفهوماا  هذاهذا  واصبحواصبح  وغيرهاوغيرها  والماليوالمالي  اإلداري اإلداري   المستوى المستوى   علىعلى

  نظامنظام  إقرارإقراربب  األوربياألوربي  االتحاداالتحاد  قيامقيام  هوهو  الحوكمةالحوكمة  لتطبيقلتطبيق  ثالثالمم  وافضلوافضل  متتاليةمتتالية  بصوربصور  العالمالعالم  ضربتضربت  تيتيالال  الماليةالمالية
  ربيربياألو األو   االتحاداالتحاد  دولدول  داخلداخل  المركزيةالمركزية  البنوكالبنوك  كافةكافة  علىعلى  باألشرافباألشراف  األوربياألوربي  المركزي المركزي   البنكالبنك  تكليفتكليفو و   الحوكمةالحوكمة

  بقبقطط  منمن  خيرخير  العربيةالعربية  مؤسساتنامؤسساتنا  مستوى مستوى   وعلىوعلى  إداريةإدارية  اواو  ماليةمالية  معلوماتمعلومات  أيأي  إخفاءإخفاء  وعدموعدم  الشفافيةالشفافية  وكشفوكشف
  اتنااتنامؤسسمؤسس  فيفي  ذلكذلك  يتميتم  انان  ونتمنىونتمنى  مؤسساتهامؤسساتها  جميعجميع  علىعلى  وادخلتهاوادخلتها  تتاالمارااالمارا  وسليموسليم  واضحواضح  بشكلبشكل  حوكمةحوكمةالال

  ثثحيحي  منمن  الحوكمةالحوكمة  لموضوعلموضوع  اكثراكثر  توضيحتوضيح  سيتمسيتم  ذلكذلك  ىىعلعل  بناءابناءا  ..  العامةالعامة  اواو  الخاصةالخاصة  كانتكانت  سواءسواء  العراقيةالعراقية
  وماوما  هاهانظر نظر   وجهوجه  حسبحسب  كلكل  للحوكمةللحوكمة  يفهايفهابتعر بتعر   اختلفتاختلفت  التيالتي  العالميةالعالمية  المنظماتالمنظمات  بعضبعض  نظرنظر  ووجهةووجهة  مفهومهامفهومها

  بالنسبةبالنسبة  يتهايتهاهمهماا  حيثحيث  منمن  وكذلكوكذلك  وتطبيقهوتطبيقه  المفهومالمفهوم  بهذابهذا  المؤسساتالمؤسسات  تعاملتعامل  خاللخالل  منمن  اليهاليه  لالشارهلالشاره  مناسبامناسبا    تراهتراه
  ترساالترساالواسواس  االجتماعياالجتماعي  الجانبالجانب  ايضا  ايضا  و و   والرقابيوالرقابي  المحاسبيالمحاسبي  والجانبوالجانب  االقتصادياالقتصادي  الجانبالجانب  ناحيةناحية  منمن  للمؤسساتللمؤسسات

  ::  وكاالتيوكاالتي  والعامةوالعامة  الخاصةالخاصة  الحوكمةالحوكمة  اهدافاهداف  الىالى  للوصولللوصول

  GGoovveerrnnaannccee  Concept ofConcept of  الحوكمةالحوكمة  ممييههاامفمف  --::اوال  اوال  
حظي مصطلح حوكمة الشركات باهتمام العديد من األكاديميين والباحثين والمحللين والممارسين، وذلك حظي مصطلح حوكمة الشركات باهتمام العديد من األكاديميين والباحثين والمحللين والممارسين، وذلك 

  في إطار حل مشكلة الوكالة التي تنشأ بين اإلدارة والمالك.في إطار حل مشكلة الوكالة التي تنشأ بين اإلدارة والمالك.



موحد لهذا المصطلح، غير أن زيادة ترابط موحد لهذا المصطلح، غير أن زيادة ترابط   وومفهوم واضح مفهوم واضح ن الصعوبة بمكان التوصل إلى ن الصعوبة بمكان التوصل إلى وقد كان موقد كان م  
األسواق المالية واستحداث أدوات مالية جديدة بصفة مستمرة، جعلت مجال حوكمة الشركات يتسع مع مرور األسواق المالية واستحداث أدوات مالية جديدة بصفة مستمرة، جعلت مجال حوكمة الشركات يتسع مع مرور 

    المفاهيمالتي توضح هذا المفهوم الغريب الحديث القديم وعليه المفاهيمالتي توضح هذا المفهوم الغريب الحديث القديم وعليه الوقت، لذا ارتأينا أن نعرض بعض الوقت، لذا ارتأينا أن نعرض بعض 
باإلجراءات والسياسات التى تحدد باإلجراءات والسياسات التى تحدد   ةةالذي يزود المؤسسالذي يزود المؤسس  ةةمنهج اإلدار منهج اإلدار   """"هى هى   ةةالحوكمالحوكميمكن القول ان يمكن القول ان                 

ع ع تضتض"" هي التي "" هي التي   ةةإن الحوكمإن الحوكموأيضا توضح االدبيات وأيضا توضح االدبيات . . بكفاءة"" بكفاءة"" األسلوب الذي من خالله تدار العمليات األسلوب الذي من خالله تدار العمليات 
، ، ةةعلى أساس من الشفافيعلى أساس من الشفافي  ةةداخل المؤسسداخل المؤسس  ةةلإلدار لإلدار   ةةاإلطار إلتخاذ القرار األخالقى واإلجراءات األخالقياإلطار إلتخاذ القرار األخالقى واإلجراءات األخالقي

للعاملين. وتؤكد على األداء مستخدمه الرصد، واإلبالغ، والتطوير، للعاملين. وتؤكد على األداء مستخدمه الرصد، واإلبالغ، والتطوير،   ةةالمحددالمحدد  ةة، واألدوار الواضح، واألدوار الواضحةةحاسبحاسبوالموالم
    .."" "" وتحسين العمليات، وإجراءات العملوتحسين العمليات، وإجراءات العمل

  

حيث عقدت عدد من االجتماعات وورش العمل بهدف تفعيل دور حوكمة القطاع العام في هولندا أو محاولة حيث عقدت عدد من االجتماعات وورش العمل بهدف تفعيل دور حوكمة القطاع العام في هولندا أو محاولة 
  ..فيةفيةاإلجابة عن ماهية هذه الحوكمة وكياإلجابة عن ماهية هذه الحوكمة وكي

هى مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز "" الحوكمة وذكر أيضا ان   
 ""فى األداء عن طريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة 

ر األطراف األساسية التى تؤث تعنى النظام أي وجود نظم تحكم العالقات بين"" وبمعنى أخر فان الحوكمة     
 . "" فى األداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية

  ييالتالتمجموعة من القوانين والنظم والقرارات مجموعة من القوانين والنظم والقرارات   """"  بانهابانها  ةةيمكن أن نلخص معنى الحوكميمكن أن نلخص معنى الحوكمبناءا على ما تقدم بناءا على ما تقدم 
ريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط ريق اختيار األساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى األداء عن طتهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى األداء عن ط

  "" ."" .وأهداف الشركة أو المؤسسةوأهداف الشركة أو المؤسسة
  

  DDeeffiinniittiioonn  ooff  GGoovveerrnnaannccee  الحوكمةالحوكمة  يفيفتعر تعر   --::ثانيا  ثانيا  
سيتم ذكر سيتم ذكر   السببالسبب  ولهذاولهذا  ..المجتمعالمجتمع  فيفي  الفئاتالفئات  منمن  الكثيرالكثير  لدىلدى  الشيءالشيء  بعضبعض  مبهما  مبهما    اليزالاليزال  الحوكمةالحوكمة  مفهوممفهوم  إنإن

  علىعلى  والخاصوالخاص  العامالعام  القطاعينالقطاعين  ومساعدةومساعدة  الوعيالوعي  نشرنشر  فيفي  المتمثلالمتمثل  دفهدفهلهله  تحقيقا  تحقيقا    تعريفات لمصطلح الحوكمة تعريفات لمصطلح الحوكمة 
  تعريفتعريف  علىعلى  األدبياتاألدبيات  فيفي  إجماعإجماع  اليوجداليوجدحيث حيث   ..المعاصرةالمعاصرة  المؤسساتالمؤسسات  فيفي  أهميتهاأهميتها  وإدراكوإدراك  الحكومةالحكومة  فهمفهم

    ––  ::كما يليكما يليو و     مختصةمختصة  قدمتها مؤسسات دوليةقدمتها مؤسسات دولية  للحوكمهللحوكمهوهناك عدة تعريفات وهناك عدة تعريفات   الحوكمةالحوكمة  لمصطلحلمصطلح  موحدموحد
هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات االعمال، هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات االعمال،   ””::OOEECCDD““والتنميةوالتنمية  التعاون االقتصاديالتعاون االقتصادي  منظمةمنظمة  ..11

والرقابة عليها، بحيث تحدد هيكل إطار توزيعا لواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة والرقابة عليها، بحيث تحدد هيكل إطار توزيعا لواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة 
وتضع القواعد وتضع القواعد ””،،SSttaakkeehhoollddeerrss““  مثل مجلس االدارة والمديرين وغيرهم من أصحاب المصالحمثل مجلس االدارة والمديرين وغيرهم من أصحاب المصالح

  ..قة بشؤون الشركةقة بشؤون الشركةواالحكام التخاذ القرارات المتعلواالحكام التخاذ القرارات المتعل
هي النظام الذي يتم من خالله ادارة الشركات والتحكم في هي النظام الذي يتم من خالله ادارة الشركات والتحكم في ””::IIFFCC””  مؤسسة التمويل الدوليةمؤسسة التمويل الدولية  ..22

  ....اعمالهااعمالها



: هي مجموعة من المسئوليات والممارسات التي يتبعها : هي مجموعة من المسئوليات والممارسات التي يتبعها المجمع العربي للمحاسبين القانونيينالمجمع العربي للمحاسبين القانونيين  ..33
التحقق من التحقق من تحقيق االهداف و تحقيق االهداف و مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي وضمان مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بهدف تقديم توجيه استراتيجي وضمان 

  ..ادارة المخاطر بشكل مالئم، واستغالل موارد المؤسسة على نحو مسؤولادارة المخاطر بشكل مالئم، واستغالل موارد المؤسسة على نحو مسؤول
  على أنها ممارسةعلى أنها ممارسة” ” الحوكمةالحوكمة““يعرف ا لبرنامج مفهوم يعرف ا لبرنامج مفهوم   ””  ::UUNNDDPP““  برنامج االمم المتحدة االنمائيبرنامج االمم المتحدة االنمائي  ..44

الليات الليات اا  السلطة االقتصادية والسياسية واالدارية إدارة شؤون الدولة على جميع المستويات، ويشملالسلطة االقتصادية والسياسية واالدارية إدارة شؤون الدولة على جميع المستويات، ويشمل
والعمليات والمؤسسات و التي من خاللها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون والعمليات والمؤسسات و التي من خاللها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون 

  ..  حقوقهم القانونية ويوقون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهمحقوقهم القانونية ويوقون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم
بأنها الحكم المعتمد على بأنها الحكم المعتمد على ” ” الحوكمةالحوكمة” ” يعرف البنك الدولي مفهوم يعرف البنك الدولي مفهوم   ””WWoorrlldd  BBaannkk  ””  البنك الدوليالبنك الدولي  ..55

مل مل ويشويش  الصالح العام،الصالح العام،  السلطة في الدولة بهدف خدمةالسلطة في الدولة بهدف خدمة  سات يتم من خاللها ممارسةسات يتم من خاللها ممارسةتقاليد ومؤستقاليد ومؤس
اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم،قدرة الحكومة على إدارة اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم،قدرة الحكومة على إدارة   هذا التعريف: عمليةهذا التعريف: عملية

الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم 
  ..عالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينهاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينهاالتفاالتفا

يعرف يعرف   IInnssttiittuuttee  ooff  IInntteerrnnaall  AAuuddiittoorrss””((IIIIAA))““  معهد المدققين الداخليين االمريكيمعهد المدققين الداخليين االمريكي    ..66
على أنها السياسات واالجراءات المستخدمة لتوجيه أنشطة المنظمة على أنها السياسات واالجراءات المستخدمة لتوجيه أنشطة المنظمة ” ” حوكمة القطاع العامحوكمة القطاع العام””المعهدالمعهد

  بأسلوب أخالقي ومسؤول، وتقييم الحوكمةبأسلوب أخالقي ومسؤول، وتقييم الحوكمةالحكومية، والتأكد من تحقيق أهدافها، وانجاز العمليات الحكومية، والتأكد من تحقيق أهدافها، وانجاز العمليات 
في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق االهداف المرجوة من خالل القيام باالنشطة التي تضمن في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق االهداف المرجوة من خالل القيام باالنشطة التي تضمن 
مصداقية الحكومة، والعدالة في توفير الخدمات، وضمان السلوك المناسب واالخالقي للمسؤولين مصداقية الحكومة، والعدالة في توفير الخدمات، وضمان السلوك المناسب واالخالقي للمسؤولين 

هذا هذا و و ” ” نظام واسلوب ادارةنظام واسلوب ادارة““فالحوكمة اذن هي فالحوكمة اذن هي الحكوميين للحد من مخاطر الفساد المالي واالداري. الحكوميين للحد من مخاطر الفساد المالي واالداري. 
النظام هو الذي يحكم العالقات بين االطراف االساسية التي تؤثرفي االداء داخل اي منظمة، النظام هو الذي يحكم العالقات بين االطراف االساسية التي تؤثرفي االداء داخل اي منظمة، 
ويشمل المقومات االدارية االساسية لنجاح المنظمة وتقويتها على المدى البعيد وتحديد المسئوليات ويشمل المقومات االدارية االساسية لنجاح المنظمة وتقويتها على المدى البعيد وتحديد المسئوليات 

  ..ا عالقة بالمنظمة وبعدالةا عالقة بالمنظمة وبعدالةداخلها مع ضمان حقوق جميع االطراف التي لهداخلها مع ضمان حقوق جميع االطراف التي له
اءت اءت وجوج  من هنا نالحظ أن المفهوم األكثر دقة هو اإلنابة والوضوح بهدف المنع من الفساد.من هنا نالحظ أن المفهوم األكثر دقة هو اإلنابة والوضوح بهدف المنع من الفساد.              

األنظمة والتشريعات بحوكمة المؤسسات من أجل تنظيم وترتيب أمورها، ويعد حفظ الحقوق من األنظمة والتشريعات بحوكمة المؤسسات من أجل تنظيم وترتيب أمورها، ويعد حفظ الحقوق من 
علوم أن الدين اإلسالمي يدعم كل علوم أن الدين اإلسالمي يدعم كل أهداف الحوكمة األساسية وغيرها من المبادئ النبيلة، ومما هو مأهداف الحوكمة األساسية وغيرها من المبادئ النبيلة، ومما هو م

ما هو وسيلة إلى الخير شرط أال تخالف الشرع فإن الغايات ال تبرر الوسائل، ويكاد يجمع الباحثون ما هو وسيلة إلى الخير شرط أال تخالف الشرع فإن الغايات ال تبرر الوسائل، ويكاد يجمع الباحثون 
والكاتبون حول الحوكمة أنها تقوم على أربعة أسس رئيسة هي العدالة ، وتحديد المسؤولية بدقة والكاتبون حول الحوكمة أنها تقوم على أربعة أسس رئيسة هي العدالة ، وتحديد المسؤولية بدقة 

    ..((األمانةاألمانة،والمسائلة والمحاسبة ، وأخيرا الشفافية )الصدق و ،والمسائلة والمحاسبة ، وأخيرا الشفافية )الصدق و 
وفي السياق ذاته جاء تعريف عبد الوهاب علي وشحاته السيد، ليظهر أهم مبادئ هذا النظام وفي السياق ذاته جاء تعريف عبد الوهاب علي وشحاته السيد، ليظهر أهم مبادئ هذا النظام               

واألهداف التي يصبو إلى تحقيقها، إذ يعرفان حوكمة الشركات بأنها: "مجموعة اآلليات واإلجراءات واألهداف التي يصبو إلى تحقيقها، إذ يعرفان حوكمة الشركات بأنها: "مجموعة اآلليات واإلجراءات 
" "   والشفافيةوالشفافية" " DDiisscciipplliinneeوالقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كال من االنضباط "والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كال من االنضباط "

TTrraannssppaarreennccyy" والعدالة "" والعدالة "FFaaiirrnneessss وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن "، وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء عن ،"



طريق تفعيل تصرفات اإلدارة فيما يتعلق باستغالل الموارد االقتصادية المتاحة لديها، بما يحقق طريق تفعيل تصرفات اإلدارة فيما يتعلق باستغالل الموارد االقتصادية المتاحة لديها، بما يحقق 
  أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة والمجتمع ككل".أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي المصلحة والمجتمع ككل".

ى هذا التعريف، يمكن القول بأن حوكمة الشركات هي أداة تمكن إدارة الشركة من تحقيق ى هذا التعريف، يمكن القول بأن حوكمة الشركات هي أداة تمكن إدارة الشركة من تحقيق استنادا إلاستنادا إل
  أهدافها على المدى البعيد بطريقة تحمي حقوق ذوي المصالح.أهدافها على المدى البعيد بطريقة تحمي حقوق ذوي المصالح.

  وبصورة بسيطة، حوكمة الشركات هي تعميق دور الرقابة ومتابعة األداء في الشركات.وبصورة بسيطة، حوكمة الشركات هي تعميق دور الرقابة ومتابعة األداء في الشركات.  
  من العديد من الجوانب أهمها:من العديد من الجوانب أهمها:وبناءا على ما تقدم، فإن التعريفات السابقة تتضوبناءا على ما تقدم، فإن التعريفات السابقة تتض

  .تعنى الحوكمة بوضع القوانين والمعايير التي تتضمن التحكم والسيطرة على األمور.تعنى الحوكمة بوضع القوانين والمعايير التي تتضمن التحكم والسيطرة على األمور  
   تعنى الحوكمة بمجموعة العالقات بين مجلس اإلدارة والمالك والمساهمين وأصحاب تعنى الحوكمة بمجموعة العالقات بين مجلس اإلدارة والمالك والمساهمين وأصحاب

  المصالح.المصالح.
  .تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم بشكل عادل.تسعى الحوكمة إلى الحفاظ على حقوق المساهمين ورعاية مصالحهم بشكل عادل  

  

    :ـ:ـ  الحوكمـــةالحوكمـــة  ــــةــــةــأهميـأهميـ  --::ثالثا  ثالثا  

  ::للحوكمةللحوكمة  ضوابطضوابط  وجودوجود  يستدعىيستدعى  ممامما  المعاصرةالمعاصرة  الشركاتالشركات  بهمابهما  تتميزتتميز  ميزتانميزتان  هناكهناك
وهي  حقية ال وهي  حقية ال ..وإدارتهاوإدارتها  الشركةالشركة  ملكيةملكية  بينبين  بالفصلبالفصل  تتميزتتميز  الحديثةالحديثة  الشركاتالشركات  أنأن  حقيقةحقيقة  ::  األولىاألولى  الميزةالميزة

  ..المساهمينالمساهمين  صغارصغار  حسابحساب  علىعلى  المساهمينالمساهمين  كباركبار  بهبه  يتمتعيتمتع  الذيالذي  النفوذالنفوذ    ::الثانيةالثانية  الميزةالميزة  يمكن تجاهلهايمكن تجاهلها
  اإلدارةاإلدارة  بأنبأن  الشركةالشركة  فيفي  المصالحالمصالح  ألصحابألصحاب  يضمنيضمن  رقابيرقابي  نظامنظام  وضعوضع  إلىإلى  الدولالدول  الميزتانالميزتان  هاتانهاتان  دفعتدفعت

  كباركبار  تسلطتسلط  منمن  المساهمينالمساهمين  صغارصغار  النظامالنظام  هذاهذا  ييــــــــــــــــــــــيحميحم  الذيالذي  الوقتالوقت  فيفي  وجه؛وجه؛  أفضلأفضل  علىعلى  بمهامهابمهامها  تقومتقوم
بناءا على ذلك فان بناءا على ذلك فان ..رد اآلن مدى ما يمثله من إعاقة للنمورد اآلن مدى ما يمثله من إعاقة للنمومكافحة الفساد الذي يدرك كل فمكافحة الفساد الذي يدرك كل ف..المساهمينالمساهمين

  للحوكمة أهمية كبيرة لمؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء وهي كاالتي :للحوكمة أهمية كبيرة لمؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء وهي كاالتي :

  ..اإلفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأةاإلفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة  ..11
اتهم، فإن التدفق اتهم، فإن التدفق عدم حصول المستثمرون على ما يضمن لهم عائدا على استثمار عدم حصول المستثمرون على ما يضمن لهم عائدا على استثمار   ..22

حقيق حقيق من تمن ت  المطلوب للتمويل سيتوقف. وبدون التدفقات المالية لن تتمكن المنشآت المطلوب للتمويل سيتوقف. وبدون التدفقات المالية لن تتمكن المنشآت 
  ..اإلمكانات الالزمه لنمو المنشأةاإلمكانات الالزمه لنمو المنشأة

مما يساعد على جذب االستثمارات سواء مما يساعد على جذب االستثمارات سواء   ةةفى المنشآت التى تطبق الحوكمفى المنشآت التى تطبق الحوكم  ةةتنمى الثقتنمى الثق  ..33
  ..ةةل المحليل المحلياألجنبية أم المحلية، كما يساعد في الحد من هروب رؤوس األموااألجنبية أم المحلية، كما يساعد في الحد من هروب رؤوس األموا

زياده المتاح من التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد زياده المتاح من التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد   ..44
  ..من أهمية الحوكمة خصوصا بالنسبة للدول الناميةمن أهمية الحوكمة خصوصا بالنسبة للدول النامية

في الوقت الذي يقوم فيه الخبراء االقتصاديون والسياسيون بإعطاء تفسيرات مفّصلة عن في الوقت الذي يقوم فيه الخبراء االقتصاديون والسياسيون بإعطاء تفسيرات مفّصلة عن   وو                      
تسب الحوكمة أهمية أكبر من أي وقت آخر، فمثلما سّلطت األزمة تسب الحوكمة أهمية أكبر من أي وقت آخر، فمثلما سّلطت األزمة أسباب األزمة المالية الحالية، تكأسباب األزمة المالية الحالية، تك



اآلسيوية في أواخر التسعينيات الضوء على الحاجة الماسة إلى حوكمة الشركات، يجب أن تحّفز اآلسيوية في أواخر التسعينيات الضوء على الحاجة الماسة إلى حوكمة الشركات، يجب أن تحّفز 
اإلخفاقات األخيرة في األسواق ضرورة تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق النهوض االقتصادي. فالحوكمة اإلخفاقات األخيرة في األسواق ضرورة تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق النهوض االقتصادي. فالحوكمة 

والعام تقود إلى المطالبة بالشفافية والمساءلة والتحلي بالمسؤولية و يمكن والعام تقود إلى المطالبة بالشفافية والمساءلة والتحلي بالمسؤولية و يمكن الرشيدة في القطاع الخاص الرشيدة في القطاع الخاص 
  --::وانب اآلتيةوانب اآلتيةاظهار أهمية حوكمة الشركات من خالل الجاظهار أهمية حوكمة الشركات من خالل الج

    الجانب االقتصاديالجانب االقتصادي    ..11
  --فهي تساعد على:فهي تساعد على:

إعادة الثقة في أعمال الشركة وفي االقتصاد الذي يولدها، فهي تهيئ الجو لنمو وتعدد إعادة الثقة في أعمال الشركة وفي االقتصاد الذي يولدها، فهي تهيئ الجو لنمو وتعدد   ..أأ
حد من هروب رؤوس االموال من خالل جذب المزيد من االستثمارات حد من هروب رؤوس االموال من خالل جذب المزيد من االستثمارات الشركات المساهمة والالشركات المساهمة وال

  األجنبية والمحلية وتحقيق التنمية المستدامة لذا فهي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص األجنبية والمحلية وتحقيق التنمية المستدامة لذا فهي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص 
زيادة االصالحات االقتصادية العالمية من خـالل العمل والجهـد المنظـم لتحقيـق الـنمو عن زيادة االصالحات االقتصادية العالمية من خـالل العمل والجهـد المنظـم لتحقيـق الـنمو عن   ..بب

  طاعين العـام والخــاص طاعين العـام والخــاص طريق تطبيـق الحوكمة في القطريق تطبيـق الحوكمة في الق
وضع أسس مبادئ السوق الحرة في االقتصاديات المغلقة مما يولد جيال جديدا من أصحاب وضع أسس مبادئ السوق الحرة في االقتصاديات المغلقة مما يولد جيال جديدا من أصحاب   ..تت

  المشاريع والمستثمرين في جميع انحاء العالم المشاريع والمستثمرين في جميع انحاء العالم 
زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق المال وانخفاض درجة زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق المال وانخفاض درجة   ..ثث

نتا  السلعي او الخدمي ومن ثم زيادة قدرتها نتا  السلعي او الخدمي ومن ثم زيادة قدرتها المخاطر ، كذلك تحسن الحوكمة من جودة االالمخاطر ، كذلك تحسن الحوكمة من جودة اال
  التنافسية وتحقيق التكامل في األسواق العالمية التنافسية وتحقيق التكامل في األسواق العالمية 

تقوي ثقة الجمهور في صحة عمليات الخصخصة عند توجه الدولة إلى إعداد مؤسسات تقوي ثقة الجمهور في صحة عمليات الخصخصة عند توجه الدولة إلى إعداد مؤسسات   ..  
  القطاع العام للخصخصة القطاع العام للخصخصة 

  

  الجانب المحاسبي والرقابي   الجانب المحاسبي والرقابي       ..22
تابعة والرقابة الكتشاف االنحرافات والتجاوزات، تابعة والرقابة الكتشاف االنحرافات والتجاوزات، تظهر أهمية الحوكمة في عنصرين أولهما المتظهر أهمية الحوكمة في عنصرين أولهما الم    ..أأ

والعنصر الثاني هو تعديل وتطوير عمل الشركات من خالل الضبط والتحكم لغرض تصحيح والعنصر الثاني هو تعديل وتطوير عمل الشركات من خالل الضبط والتحكم لغرض تصحيح 
  االنحرافات االنحرافات 

تحقق الحيادية والنزاهة واالستقامة لجميع العاملين في الشركة ابتداءا  من مجلس اإلدارة وإلى تحقق الحيادية والنزاهة واالستقامة لجميع العاملين في الشركة ابتداءا  من مجلس اإلدارة وإلى   ..بب
  أدنى مستوى إداري فيها.أدنى مستوى إداري فيها.

فادة القصوى والفعلية من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية وخاصة في عمليات فادة القصوى والفعلية من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية وخاصة في عمليات تحقق االستتحقق االست  ..تت
  الضبط الداخلي  وتحقق أعلى مستوى ممكن من الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية . الضبط الداخلي  وتحقق أعلى مستوى ممكن من الشفافية واإلفصاح في التقارير المالية . 

  محاربة الفساد المالي واالداري للشركات.محاربة الفساد المالي واالداري للشركات.  ..ثث
ر درجة عالية ر درجة عالية ق إذ أنها توفق إذ أنها توفتوفر البيئة المناسبة للرقابة من خالل ضمان االلتزام بمعايير التدقيتوفر البيئة المناسبة للرقابة من خالل ضمان االلتزام بمعايير التدقي  ..  

  من االستقاللية وعدم الخضوع ألية ضغوط ومن اي جهة كانت من االستقاللية وعدم الخضوع ألية ضغوط ومن اي جهة كانت 
    الجانب االجتماعيالجانب االجتماعي  ..33



تهتم الحوكمة بتحقيق التوازن بين االهداف االجتماعية واالقتصادية وبين األهداف الفردية تهتم الحوكمة بتحقيق التوازن بين االهداف االجتماعية واالقتصادية وبين األهداف الفردية     ..أأ
  والجماعية وتهدف إلى ربط مصالح االفراد والشركات والمجتمع.والجماعية وتهدف إلى ربط مصالح االفراد والشركات والمجتمع.

باألمور االجتماعية يؤدي إلى تحسين صورتها وتزايد قبولها في المجتمع، باألمور االجتماعية يؤدي إلى تحسين صورتها وتزايد قبولها في المجتمع،   إن اهتمام الشركةإن اهتمام الشركة  ..بب
وكل دولة بحاجة إلى ازدهار ونمو الشركات العاملة فيها إلشباع الحاجات كتوفير فرص العمل وكل دولة بحاجة إلى ازدهار ونمو الشركات العاملة فيها إلشباع الحاجات كتوفير فرص العمل 
  والخدمات الصحية وغيرها ليس لتحسين مستوى المعيشة فقط بل لتعزيز التماسك االجتماعي والخدمات الصحية وغيرها ليس لتحسين مستوى المعيشة فقط بل لتعزيز التماسك االجتماعي 

دة الفقر وتعزيز حقوق االنسان وإرساء قواعد العدل واستمرار عمل دة الفقر وتعزيز حقوق االنسان وإرساء قواعد العدل واستمرار عمل تسهم الحوكمة في تخفيف حتسهم الحوكمة في تخفيف ح  ..تت
الشركات، وانهيارها ال ُيعد خسارة تصيب المساهمين فقط وإنما تصيب العاملين وأصحاب الشركات، وانهيارها ال ُيعد خسارة تصيب المساهمين فقط وإنما تصيب العاملين وأصحاب 

  المصالح األخرى.المصالح األخرى.
  

    الجانب القانونيالجانب القانوني    ..44
رارات تنظم رارات تنظم والقوالق  إن التشريعات واللوائح تعد العمود الفقري ألطر وآليات حوكمة الشركات، إذ إن القوانينإن التشريعات واللوائح تعد العمود الفقري ألطر وآليات حوكمة الشركات، إذ إن القوانين

بشكل دقيق ومحدد العالقة بين األطراف المعنية في الشركة واالقتصاد ككل، وتتداخل قواعد حوكمة بشكل دقيق ومحدد العالقة بين األطراف المعنية في الشركة واالقتصاد ككل، وتتداخل قواعد حوكمة 
الشركات مع العديد من القوانين مثل قانون االستثمار، قانون الشركات، المعايير المحاسبية والتدقيقية، الشركات مع العديد من القوانين مثل قانون االستثمار، قانون الشركات، المعايير المحاسبية والتدقيقية، 

حهم حهم يتم حصول األطراف التي تتعلق مصاليتم حصول األطراف التي تتعلق مصال  قانون الضرائب، وغيرها فمن خالل هذه القوانين والممارساتقانون الضرائب، وغيرها فمن خالل هذه القوانين والممارسات
بالشركة على حقوقهم كاملة، وتضم هذه األطراف حملة األسهم، مجلس اإلدارة والتنفيذيين، والعاملين، بالشركة على حقوقهم كاملة، وتضم هذه األطراف حملة األسهم، مجلس اإلدارة والتنفيذيين، والعاملين، 

  والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح األخرى مثل الدوائر الحكومية والمستثمرين وغيرهم.والمقرضين والبنوك وأصحاب المصالح األخرى مثل الدوائر الحكومية والمستثمرين وغيرهم.
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