
1 
 

2030دور حوكمة الشركات في دعم التنمية المستدامة في ظل استراتيجية    

 د/ مصطفى أحمد حامد رضوان 

 أستاذ االقتصاد المساعد 

 بمعهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة 

 

     -البحث:ملخص 

الجهود المبذولة إلنجاح االستتتتياتاجاال التيمووة وثم تح تق ال التيماة الماتتتتااثة  البق   م  تطلب  ت       

وخاصتتتتتة فا أ  ام األ ثال  حوكمة الشرررتك  لتق ال أهاافها ؛ وفى هذا الصتتتتتاد       األطي األكثي تالقى  

ثم ال ين الماضتتتتى ؛ و ذا ثم دول شتتتتيي  ستتتتاا وأثيونا الالتاياة فا ال  ا األخاي   المالاة التا شتتتتهاتها ال ا ا 

الميتبطة  ها اقتصتتتتاديا   االقتصتتتتاديال الواليال المتقاة األثيوناة و اد ثم باأل ثة المالاة ال الماة التا لق   

 لاة هادفة للقا ثم الفاتتتتاد اإلدا    حوكمة الشرررتك  فا ال  ا األول ثم ال ين القالا ؛ وذلك  وصتتتتن  ون 

والمالى ؛ وثا ياتتتتت بل ذلك ثم اال ت اا بالماتتتتووال اإلنتالاة والتلصتتتال الرنا للموا د االقتصتتتادية  وثم 

تح الماتتتتتتاهمة فا اال ت اا بماتتتتتتتووال الم ااتتتتتتة واليفاهة االلتما اة وثم تح الم تتتتتتا قاثا فا القا ثم الف ي 

  لتيماة الماتااثة . وال  اا  لال  أ ي  ث طاال ا

   Abstract  :- 

        Efforts to achieve development strategies and then achieve 

sustainable development require the search for the most convergent 

frameworks to achieve their goals. Of the United States and a number of 

economically associated economies in the first decade of the century, by 

describing corporate governance as a meaningful mechanism to reduce 

administrative and financial corruption; Efficient allocation of economic 

resources , thereby contributing to the improvement of living standards 

and social well-being, and thus moving forward in the reduction and 

elimination of poverty as the most important data for sustainable 

development . 
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   -قدمة :م

ا م الماضتتتاام ؛  اأ التفراي فا فا أ  ام األ ثال المالاة التا أصتتتا   االقتصتتتاديال ال الماة فا ال        

البق   م  لاال لقماية الماتتتتتتتثميوم ثم المجا فال المالاة واإلدا وة التا تما ستتتتتتها ثجالي ندا ال الراانال 

االقتصتتتتتادية ر الاتتتتتي ال ا اللاصتتتتتة وال اثة ا وال طاف المالى والمصتتتتتيفى ا ه األثي الذ  ا داد ث ل االهتما  

ث ا اي االلت ا  بالاااسال واإلليااال اليقا اة ؛ ف ال  م  ونها لاذبة    سااإلبقو مة الاي ال  آلاة هادفة  

 ام ثجالي اإلدا ال والماتتتتتتتتتتتتتتثميوم  ال القةلالستتتتتتتتتتتتتتثما ال ثم خالل األطي القاكمة التا ت تتتتتتتتتتتتت ها لتي اح  

مة وأصتتقام المصتتالل بالاتتن  الذ   ىد  نلى ولود شتتفافاة فا الت اث   ام هذ  األطيات ؛ واالتالا الماتتاه

 فا القفاظ  لى ح وي  افة األطيات والقا ثم وقوف انهاا ال ثالاة فا المات ب  .

بالبق    المالاامهواالقتصتتتاد ام والمقللام    راألكاديمااموهو األثي الذ  ت ا ا ث ل االهتما  ثم قب  المهتمام   

االقتصتتتتتتتادية وتق ال فا ن ستتتتتتتاا الا ادح الهادفة لتق ال تقاتتتتتتتام الرفااة   م طبا ة ودو  حو مة الاتتتتتتتي ال 

الاتتتتتفافاة وال االة بما ي م   لى ستتتتتالثة االقتصتتتتتاديال وتق ال ث طاال التيماة الماتتتتتتااثة وذلك فا    ثم 

  سواا.الاول المت اثة والياثاة  لى حا 

- البحث : أهمية   

 لألختذ لتا   ثاي ثم الراتتانتال االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتة  ثم  ونتل ت باي  م االتجتتا  المت ا تا  البقتت  تيبع أهماتتة        

بمفتاهاح وجليااال القو متة  مقتاولتة هتادفتة للقتا ثم ثاتتتتتتتتتتتتتتاكت  قتا تحيتتب حتاوم انهاتا ال  متا حتام لرثاي ثم 

الاول نلى الاتتتتتتتتتتتتي ال ال مالقة فا  امال أخي  ؛  ما أنها تأتى فا نطا  التوافل ثع االتجا  ال ا  للرثاي ثم 

القو مة تلباة لتوصتتتاال ثي مة الت اون  لمبادئاتتتيت  لى  ملاال التطبال  نناتتتاا هامال ثاتتتت لة للقو مة تح 

والتيماة لما لقو مة الاتتتتتي ال ثم دو  فا تق ال الاتتتتتفافاة بما ي تتتتتمم ثصتتتتتالل األطيات ذال  االقتصتتتتتاد 

    .ال القة بالمي وثة االقتصادية واالتالا سالثة اقتصاد المجتمع  ن

-: البحث إشك لية   

ثباشتتتتيات   وادة   تيتبط ا تباطات   ألنهاأصتتتتبق  حو مة الاتتتتي ال  يصتتتتيات أستتتتاستتتتاا فا تق ال التيماة ن يات         

 -وفى ضوا ذلك لاال نشنالاة البق   لى اليقو التالى : الطوو  ؛اإلنتالاة ود ح اليمو  لى الما  

م  هو الدور الذى يمكن أن تلعبه حوكمة الشررتك   من أ ت تحقيم معاي   الميمية المدررمدامة            

 ؟ 2030في ظت اسمتاتيجية 
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   -التالاة :  المباح  ثياقاتها  والتفا   ثع  افة ث طااتها ثم خالل   ثا سيقاول  تلك اإلشنالاة ها   

م هية حوكمة الشتك       -المبحث األول :  

بيعة الشتك   الق بلة للخضوع للحوكمة التشيدة ط -:المبحث الث نى   

    2030عالقة حوكمة الشتك   ب لميمية المدمدامة في ظت اسمتاتيجية   -: لث لثالمبحث ا
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   الشتك    وكمةحم هية   -المبحث األول :

؛ وهى   وال تتانونا واإلدا    االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد تمثتت  القو متتة أحتتا أحتتام ال والتتب استتتتتتتتتتتتتتتقتتااتتتات فا المجتتال       

؛ وهو    Corporate Governanceالمصتتتتتتتتتطلل األكثي ت ا اات ثم حا  الم تتتتتتتتتمون والهات لمصتتتتتتتتتطلل  

 المصتتطلل الذ  ياتتتهات طيح البااد  الملتلفة ألستتالاب اإلدا ة المثلى ؛ اللاضتت ة لل وا ا القاكمة الي وهة .

توضتال الت يوفال األكثي تواف ا ثع ث طاال ة الاتي ال ستي و  فى المطالب التالاة  ولت ايح  ؤوة ثول ة لقو م

أهماة حو مة ؛  ثبادئ حو مة الاتتي ال  ؛ أهاات حو مة الاتتي ال  ؛  ثقادال حو مة  الاتتي ال القو مة ؛ 

  -؛ وذلك  لى اليقو التالى :الاي ال 

 تعتيف الحوكمة -المالب األول :

ة االقتصتتتتتتتتاد ام للقو مة ثتفل  لال ثم قب   اف يو د تعتيف موحد  ال ال ا وأن ناتتتتتتتتاي نلى أنل  ااية         

تتتااخلتتل فا ال تتا تتا ثم األثو  التي اماتتة واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة والمتتالاتتة  ذلتتك نلىوقتتا  يلع  والمقللام؛وال تتانوناام 

 . 1 وهو األثي الذ   ىتي  لى المجتمع واالقتصاد  ن   ؛ وااللتما اة

" اليظر   الرذى يمم من لاللره تو يره أعمر ل الميظمرة على أعلى  هتذا ووح يت الب   القو متة  لى أنهتا       

 .2 "  والشف فية واليزاهةمدموى من أ ت تحقيم أهدافه  والوف ء ب لمع ييت الالزمة للمدئولية 

ارا  المي تضمن واليظم والقت " مجموعة من اآللي   واإل تاءا  والقوانين  فا حام  ياها الب   اآلخي        

عيت فإلى تحقيم الجودة والمميز في األداء عن طتيم توب لم لي تهدف  ؛  االنضررررررررب ف والشررررررررف فية والعدالة 

تصررتف   إدارة الوحدة االقمصرر دية فيم  يمعلم ب سررممالل الموارد االقمصرر دية المم حة لديه  بم  يحقم أفضررت 

 .3  "مصلحة وللمجممع ككتمي فع ممكية لك فة األطتاف ذوى ال

 
1 www.encycogov.com 

طارق عبد العال حماد ؛ حوكمة الشركات ) المفاهيم ؛ المبادئ ؛ التجارب ( تطبيقات حوكمة المصارف ؛ الدار   2

 3؛ ص  2005الجامعية ؛ األسكندرية ؛

مؤتمر إدارة منظمات األعمال : التحديات العلمية المعاصرة خالد الخطيب ؛ تأثير مبادئ الحوكمة على الشركات العائلية ؛  3

 . 3؛ ص  2009؛ جامعة العلوم التطبيقية ؛ األردن مايو 
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" مجموعرة من األطت الميظيميرة واإلداريرة والقر نونيرة والمر ليرة المي تيظم العالقرة أنهتتا  و تتذلتتك  ياهتتا الب   

األمثت للموارد المم حة وتؤدى إلى   االسرمخدا بين اإلدارة والمالك وأصرح   المصر لا األلتى باتيقة تضرمن  

 . 4 ا  قة ب لميشأةتحقيم أفضت المي فع لجميع األطتاف ذا  العال

اليظ   الذى تدار وتتاقب به الشررررررررتك      مج ل  اإلدارة  " لى أنها  اآلخي   الب     فا حام قاثها      

   أعضررررررر ء مجل  اإلدارة خالمدرررررررئولة عن حوكمة شرررررررتك ته  ؛ ودور المدررررررر همين في الحوكمة هو انم

والمتا عين والمأكد من أن هي ك هيكت حوكمة مالئم وفى مك نه   إن مدررررررئولية المجل  تمضررررررمن و ررررررع 

فيت القي دا  المي تحقم هذه األهداف ؛ ومتاقبة إدارة العمت ؛ ورفع األهداف االسرررررررمتاتيجية للشرررررررتكة   وتو 

المقر ريت للمدرررررررررر همين أالير ء فمتة واليمهم ؛ والمرأكرد من أن مجل  اإلدارة يلمز  بر لقوانين واللوائا ؛ ويعمرت 

  . 5ا  لمصلحة المد همين أعض ء الجمعية العمومية

ر   1992وان  اد و   فا ت يوي  الاتتتاي أد  التى قاثها  تموافم مع الصرري  ة  تلك المعتيف   نتى أنه         

ت و  حو مة الاتتي ال  لى ثم ضتتيو ة أن   الجوانب الم لية لحوكمة الشرتك  ه  م     اد و   الاتتهاي  ت يوي  

 -:  داااة وهى  ادحد أ ا ة 

بقا  يجب  لى أ  تتاا ثجلي اإلدا ة أن  وضتتقوا باتتن  للى ألصتتقام  أ  المال  -الشررف فية : -1

 والمود ام اليداااام اتلاذ أ  قيا  ثاد  .

يجب أن ينون أ  تتتتاا ثجلي اإلدا ة فا ثوضتتتتع الماتتتتاالة  م قيا تهح ؛ والمقاستتتتبة  -لمدررر ءلة :ا -2

 قب  المااهمام قب  أن يل  وا أنفاهح للفقل والميال ة .

يجب أن يق ى    الماتتتتتتتتتتتتاهمام بالماتتتتتتتتتتتتاواة ثم قب  أ  تتتتتتتتتتتتاا ثجلي اإلدا ة ؛ واإلدا ة  -العدالة : -3

 التيفاذية  لى نقو  ادل ب اا  م االنقاا  أو المصالل اللفاة .

 6 ا يجب  لى أ  اا ثجلي اإلدا ة أداا والباتهح بايت واست اثة ون اهة . -المدئولية : -4

 

 
 386حكيمة بوسلمة ؛ دور الحوكمة في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة  ص 4
قيم  -جون د. سوليفان ؛ تقديم جورج كيل  الدليل السابع  " البوصلة األخالقية للشركات .. أدوات مكافحة الفساد : 5

 –ومبادئ ؛ وآداب المهنة وحوكمة الشركات ؛  الصادر عن منتدى حوكمة الشركات الدولى التابع لمؤسسة التمويل الدولى 
 20: 19البنك الدولى  ؛ص 

 20: 19ص ؛ مرجع سبق ذكره جون د. سوليفان ؛ تقديم جورج كيل  الدليل السابع  " البوصلة األخالقية للشركات  6
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 محددا  حوكمة  الشتك    -المالب الث نى :

حتاول الب   صتتتتتتتتتتتتتتاتا تة  تاد ثم المقتادال لقو متة الاتتتتتتتتتتتتتتي تال ؛ تلتك المقتادال التا  توقن  لاهتا     

  -:7تي اح نلى و لقو مة الاي ال ؛ثاتو  التطبال الجاا 

  -المحددا  ) الضوابط ( الخ ر ية لحوكمة الشتك   : -أ

 اتتتتتتيوف ر الاتتتتتتي ة ه التا تمث  ال واث  الااف ة لتيفاذ  متاتتتتتتتم  تلك ال تتتتتتوابط  لى األطي اللا لاة لل

 -: لى  م  توتا ؛ ال وانام وال وا ا التا تاا ا  لى حام ندا ة الاي ة

المياخ ال ا  لالستتتتثما  المي ح لألناتتتطة االقتصتتتادية فا الاولة ثث  ال وانام والتاتتتيو ال واإلليااال  -1

 . والاي ال المي مة لاوي ال م  

 حترا وة واإلفال  .ثيع المما سال اإلتي اح الميافاة و  -2

كفااة ولود ال طاف المالا الذ   وفي األثوال الال ثة ل اا  الماتتتتتتتتتتتتتيو ال و فااة األله ة اليقا اة فا  -3

 حنا  اليقابة  لى الاي ال .ن

ولود ب   المىستتتتتتاتتتتتتال ذاتاة التي اح ثث  الجم اال المهياة والاتتتتتتي ال ال اثلة فا ستتتتتتوي األو اي  -4

 المالاة .

 االستثما وة.د ثىساال خاصة بالمهم القية ثث  ثناتب المقاثاة والمناتب االستاا وة المالاة ولو  -5

 -( الداللية لحوكمة الشتك   : )الضوابطالمحددا   -  

  -تاتم  تلك المقادال  لى ال وابط الااخلاة للمايوف ر الاي ة ه والتا تتمث  فا :   

 ال وا ا والت لامال واألسي التا تقاد أسلوم وشن  ال يا ال داخ  الاي ة . -1

لت  تلفان أتو وع الاتتتتتتتتتتتتتتلطتال والمهتا   ام الجم اتة ال تاثتة وثجلي اإلدا ة والمتا يوم التيفاتذ ام ثم  -2

 األطيات.ل هذ  الت ا ض  ام ثصال

 الماتثميوم.ال م   لى ضمان ح وي األقلاة وصغا   -3

 . األ ااحثاا اة المايو ال فا القصول  لى تموو  ثاا و ها وتق ال  -4

 خلل فيص ال م  . -5

 
  2007حمددات احلوكمة ومعايريها )مع اشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر( يونيو حممد حسن يوسف,  7
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 أهداف حوكمة الشتك    -المالب الث لث :

 ن    االقتصتتتتادية ت اا بالمي وثة  تاتتتتتهات حو مة الاتتتتي ال تق ال  اد  باي ثم األهاات الياثاة لإ      

 - لى الماتووام الج دى والرلى تلك األهاات تتمث  فا :

 -تعظيم أداء الشتك   ؛ وذلك من لالل : -1

 بولة ثاديات وضتع األن مة الرفالة  تجيب وت لا  الغ  وت تا م المصتالل ولماع التصتيفال الغاي الم -

 وجدا وات وأخالقاات .

وضتتتع أن مة لليقابة  لى ندا ة الاتتتي ال  لى  افة الماتتتتووال وصتتتوال أل  تتتاا ثجلي ندا ال تلك  -

 الاي ال .

 وضع أن مة لتقا ا وتو وع األدوا  والمامولاال داخ  الاي ال . -

وتاتتتتتيوع  ؛  البايوقياطاةوضتتتتتع ال وا ا المي مة لاتتتتتاي ال م  داخ  الاتتتتتي ال بما ينف  ال  تتتتتاا  لى   -

 األداا ؛ والمقاف ة  لى ثاتو  اللاثة أو الال ة التا ت اثها تلك الاي ال .

ق ال اإلصتتتتتتتالح اإلدا   والمالى والقا ثم الفاتتتتتتتاد ؛ و ذلك  وادة ت ة المهتمام تتاتتتتتتتتهات القو مة  -2

والمالا ثم ثىشتتتتتيال وت ا وي والتا   اإلدا   القالاام أو المقتملام فا ثليلال الي ا     كالماتتتتتتثميوم

  8تصا  ا ترا ات  لى ثبادئ القو مة المىسااة .

 . االقتصاد تقاام الرفااة االقتصادية و وادة ث ال اليمو  -3

اثلة تجيب حاوم ثاتتتتتتتتتاك  ثقاستتتتتتتتتباة وثالاة بما ي م   لى تا اح واستتتتتتتتتت يا  ناتتتتتتتتتا  الاتتتتتتتتتي ال ال  -4

باالقتصتتاد ؛ ود ا حاوم انهاا ال باألله ة المصتتيفاة أو أستتواي المال المقلاة وال الماة ؛ والماتتا اة 

 فا تق ال التيماة واالست يا  اإلقتصاد  .

تق ال الاتتفافاة وال االة وحماية ح وي الماتتاهمام فا الاتتي ة وهذا  تح ثم خالل نيجاد قوا ا وأن مة  -5

 تق ال الافافاة وال االة .وضوابط تهات نلى 

ندا ة الاتتتتي ال أثا  الجم اة ال اثة وت تتتتمم  ثاتتتتاالةنيجاد ضتتتتوابط وقوا ا وهااك  ندا وة تميل حل  -6

 ح وي المااهمام فا الاي ة .

 
8 Greet,H. (2004). Business Goals and cooperate governance Asia pacifc Business review, 

pp292 :301  
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 تيماة االستثما ال وتاف ها ثم خالل ت مال ت ة الماتثميوم فا أسواي المال . -7

 الياقاة وجيجاد فيص  م  لا اة .ال م   لى تيماة الماخيال وت  اح  -8

 ال م   لى األداا المالا الجاا ثم خالل ثقاسبة اإلدا ة أثا  المااهمام . -9

لتذم االستتتتتتتتتتتتتتتثمتا ال ستتتتتتتتتتتتتتواا األليباتة أو المقلاتة والقتا ثم هيوم  ؤو  األثوال الوطياتة  -10

 لللا ج.

 9 ياا استياتاجاة ثتطو ة تلا  الرفااة اإلدا وة والمالاة للاي ة . -11
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17/12/2006 . 

عة الخارجية في حوكمة الشركات ؛ مركز المشروعات الخاصة رأفت حسين مطر ؛ آليات تدعيم دور المراج -

 . 2003؛

 -مناور حداد ؛ دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية ؛ ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمى األول : -

 . 2008حوكمة الشركات ودورها في اإلصالح االقتصادى ؛ جامعة دمشق ؛ 
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 مب دئ حوكمة الشتك   -المالب التابع :

تمث  المبادئ التا ت و   لاها حو مة الاتتتتتي ال أحا الاتتتتتوا   التا ستتتتتاطيل  لى المىستتتتتاتتتتتال الاولاة       

التا أصتتتتا ل    OECDوالبيك الاولى ؛ و ذلك ثي مة الت اون االقتصتتتتاد  والتيماة   الاولاكصتتتتياوي الي ا 

والم ياة بماتتتتتتتتا اة    ثم الاول األ  تتتتتتتتاا و اي األ  تتتتتتتتاا بالمي مة لتطووي ثبادئ القو مة   1999 ا   

األطي ال انوناة والمىستتتتتاتتتتتاة لتطبال القو مة بن  ثم الاتتتتتي ال ال اثة أو اللاصتتتتتة ستتتتتواا المتااولة أو  اي 

ة لتا اح ندا ة الاتي ال و فااة أستواي المال المتااولة بأستواي المال ثم خالل ت ايح  اد ثم اللطو  اإل شتادي

 OECDواستتتت يا  االقتصتتتاد  ن  . وتتمث  المبادئ الاتتتتة الصتتتاد ة ثم ثي مة الت اون االقتصتتتاد  والتيماة  

  -: 10 فاما  لى 2004والم الة فا  ا  

 -حفظ حقوق  ميع المد همين : -1

واإلفصتتتاح التا   ؛ لألستتتهح ت تتتمم هذا المباأ ثجمو ة ثم الق وي التا ت تتتمم الملراة اآلثية        

 م الم لوثال ؛  و ذا حل الماتتتاهمام فا الماتتتا  ة الف الة فا التما ال الجم اة ال اثة  المتمث  

فا ح وي التصتتتتتوو  ؛ والماتتتتتا  ة فا قيا ال  اع أو ت ا   أصتتتتتول المىستتتتتاتتتتتة بما فا ذلك  ملاال 

ناثاج وجصتتاا  األستتهح الجا اة . ف تتال  م الماتتا  ة فا قيا ال اختاا  ثجلي اإلدا ة والقصتتول اإل

  لى  ادا فا األ ااح ؛ وثيال ة ال وادح المالاة .

 -المع ملة الممك فئة لجميع المد همين : -2

وت يى الماتتتتتاواة  ام حملة األستتتتتهح داخ     فمة ر  با  أو صتتتتتغا  الماتتتتتاهمام و ذلك األلانب     

ثيهح ه ؛ وح هح فا التتافتتاف  م ح وقهح ال تتانوناتتة ؛ والتصتتتتتتتتتتتتتتووتت  فا الجم اتتة ال تتاثتتة  لى ال يا ال 

األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتاة ؛ و ذلك حما تهح ثم أ   ملاال استتتتتتتتتتتتقواذ أو دث  ثاتتتتتتتتتتتنو  فاها ؛ أو اإلتجا  فا 

 لوثال الااخلاة ؛ و ذلك ح هح فا االطالف  لى  افة الم اثالل ثع أ  تتتتتتتتتتتتاا ثجلي اإلدا ة أو الم

 ما  يبغا أن تتاح لرافة الماتتتتتاهمام فيصتتتتتة القصتتتتتول  لى ت وو  ف لى فا  الما يوم التيفاذ ام .

 حالة انتها  ح وقهح .

 
10 OECD (2004) , Principles of Corporate governance . 

( ؛ مبادئ منظمة التعاون االقتصادى والتنمية في مجال حوكمة الشركات ؛   2004مركز المشروعات الدولية الخاصة ؛ )

. 80القاهرة ؛ ص   
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 -دور أصح   المص لا في أس ليب مم رسة سلا   اإلدارة ب لشتكة : -3

لل  ما  وضتتتتقها انطا  حو مة الاتتتتي ال  لى اإل تيات بق وي أصتتتتقام المصتتتت    يطو  ن  يجب أ   

فا ثجال  11 ال انون ؛ وأن ي م  أي تا  لى تاتجاع االتصتال  ام الاتي ال واام  أصتقام المصتالل

 للمايو ال ال ادمة  لى أسي ثالاة سلامة . االستااثةخلل الثيوة وفيص ال م  وتق ال 

 -اإلفص ح والشف فية : -4

 يبغا لتق ال حو مة الاتتتتتتتتتتتي ال اإلفصتتتتتتتتتتتاح  م الم لوثال الهاثة ودو  ثياقب القاتتتتتتتتتتتابال ؛      

واإلفصتتتتتتتتاح  م ثلراة الياتتتتتتتتبة ال  مى ثم األستتتتتتتتهح ؛ واإلفصتتتتتتتتاح المت لل بأ  تتتتتتتتاا ثجلي اإلدا ة 

 م    تلك الم لوثال بطيو ة  ادلة  ام لماع الماتتتتتتتتتتاهمام والما يوم التيفاذ ام . ووتح اإلفصتتتتتتتتتتاح  

 وأصقام المصالل فا الوق  المياسب ودون تأخاي .

 -مدئولي   مجل  اإلدارة : -5

لتولال المىستتتتاتتتتال  ما   االستتتتتياتاجاةيجب أن  تال  نطا  حو مة الاتتتتي ال اللطو  اإل شتتتتادية     

يجب أن ينف  المتاب ة الف الة لإدا ة التيفاذية ثم قب  ثجلي اإلدا ة ؛ وأن تتح ثااالة ثجلي اإلدا ة 

 ثم قب  المىساة والمااهمام .

 - م ن و ود أس س إلط ر فع ل لحوكمة الشتك   : -6

ا ؛  ما يجب أن ينون يجب أن  ت تتتتتتتتتمم نطا  القو مة  ال ثم ت  و  شتتتتتتتتتفافاة األستتتتتتتتتواي و فااته     

والتي اماة   اةفاإلشتياثتياست ا ثع أحنا  ال انون ؛ وأن يصتاب  وضتوح ت اتاح الماتمولاال فاما  ام الاتلطال 

 والتيفاذية الملتلفة .

 

 

 

 

 
 البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعمالء . -يُقصد بأصحاب المصالح : 11
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 أهمية حوكمة الشتك     -المالب الخ م  :

صتتتتتاحب ثولة اللصتتتتتلصتتتتتة التا ستتتتتاطيل  لى الاول الياثاة فا تاتتتتت ايال ال ين الماضتتتتتى والتا تح       

؛ األثي الذ   تب تلفا  ال اح الاتتتتتتتتوقاة للاتتتتتتتتي ال التا تح   اإلدا   ندا تها باتتتتتتتتن  خاطل تفاتتتتتتتتى الفاتتتتتتتتاد 

ماضتتتى خصتتتلصتتتتها ؛ ف تتتال  م اال ثال المالاة ال الماة فا ليوم شتتتيي  ستتتاا فا نهاية تاتتت ايال ال ين ال

أي تتتتتتا ؛ و ذا األ ثة المالاة ال الماة والتا  األ ثم ثيتصتتتتتتن ال  ا األول فا ال ين والواحا و اتتتتتتيوم ؛ وثا 

فا األستتتتواي المالاة ال الماة ؛ وتلفا  فا ال اح الاتتتتوقاة أو باتتتتن  أدي فا   انهاا ال  تبتل تلك األ ثال ثم 

   ذلك د ا نلى تياثى الو ى ب تتتيو ة ولود  لاة انهاا  ال اح الاتتتوقاة للاتتتي ال الما لة فا تلك األستتتواي ؛ 

ثميهجة تهات نلى تبيى ستتتتتااستتتتتال تاتتتتتجع  لى المقاف ة  لى الق وي والتلصتتتتتال الرنا واألثث  للموا د 

؛ األثي  تب ظهو  ثا ياتتتمى بالقو مة اليشتتتااة للمىستتتاتتتال االقتصتتتادية ؛ وثنافقة الفاتتتاد المالى واإلدا   

 االقتصادية .

التا تب غ أهماتها فا نل ا  الاتتتتي ال باحتيا  نلت اثاتها تجا  ال اثلام  ها  " حوكمة الشرررتك   "تلك اآللاة       

ودادياهتا وثو د هتا والمجتم تال التا ت مت  فاهتا . فرت  هتذ  المجمو تال تاتتتتتتتتتتتتتتتفاتا ثم أثتانتة ولودة  و مالدهتا

ن  ث ايا ندا ة الاتتتتتتتتتي ال ال م  فا هذ  الاتتتتتتتتتي ال وال ا ة  لى اال تماد  لاها ؛ وثم تح يقصتتتتتتتتتا المجتمع  

باتتتن  لاا ؛ ألن ذلك  وفي فيص  م  ووبيى الث ة فا االقتصتتتاد ووميع تبا ا الموا د . وتت تتتمم هذ  الم ايا 

 ال لمة للمجتمع ثيع وقوف أ ثال ثصيفاة ؛ نضافة نلى تيماة أسواي ثال أكبي وأكثي ساولة .

ي  الملراة اللاصتتتتتتتتتتتة تجتذم ناتتتتتتتتتتتبة أكبي ثم  ما أن الاول التا تيته  حو مة  شتتتتتتتتتتتااة للاتتتتتتتتتتتي ال وتقت    

االستتتتتتثما ال األليباة ؛ باإلضتتتتتافة نلى ذلك فعن ث ايا ت  اح اإلنتالاة والتجا ا واال ترا  اليات   م الميافاتتتتتة 

 الايوفة وال ادلة يمنم أن يفتل البام أثا  اليمو االقتصاد  فا ثجاالل لا اة تماثات .

لا ي بالذ ي أنل فى ظ  تاتتتتتتتتتتتتهح بل حو مة الاتتتتتتتتتتتتي ال ثم اال ت اا بم االل االنتالاة ؛ والقفاظ  لى  

و ايها ثم  ح وي أصتقام المصتالل ؛ ف تال  م تيشتااها للمما ستال الغاي ثاتمولة لمجالي االدا ال ؛

 م ثا  ثم األوستتتتتتا  االقتصتتتتتتادية    اد فا ؤالل  ؛ تا ل تاتتتتتتا ايا التى نتج   م ثما ستتتتتتة القو مة الم

ه  ها صتتالقة ف ط للاتتي ال الربي  اللاصتتة ؛ أثا أن الاتتي ال  قتصتتادية ؛ثالدمتها لرافة الراانال اال

المملو ة ثلراة  اثة للاولة أكثي ثوادمة لتطبا ها ؛ وه  ها صتتتتتتتتتتتتالقة للتطبال  فا  ال ثم الاتتتتتتتتتتتتي ال 

  . المبق  التالى تلك األسملة ها ثا سيقاول اإللابة  يها فا؛  ال طاف المالى والمصيفى  دلاة ؛ وال ا
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 لخضوع للحوكمة التشيدةطبيعة الشتك   الق بلة ل  -المبحث الث نى :

 ااية ال ا وأن نى ا أن حو مة الاتي ال لاات  ب اصتية أو قا لة للتطبال ف ط  لى الاتي ال الربي        

أن الماتتاك  اليالمة  م الماتتمولام  م  ملاة ند اة الاتتي ال ؛  ؛ أو الاتتي ال المت ادة الجياتتاال ؛ ذلك

نجتاهتا حتاضتتتتتتتتتتتتتتية لاي ف ط فا الاتتتتتتتتتتتتتتي تال الربي  ؛ ولرم فا أ  نوف ثم  اتانتال األ متال التا ال  تا ي 

؛ األثي الذ  يفيض ضتتتتتيو ة توالا حو مة    - فصرررت الملكية عن االدارةنمط    –  أصتتتتتقا ها ثاتتتتتيو اتهح

ايها لرى تاتتتتتتا ا ال ادمام  لى  ملاة الاتتتتتتي ال فا أيات ثم الراانال االقتصتتتتتتادية المولودة  بايها وصتتتتتتغ

أثا فاما  اإلدا ة  لى ال م   لى ثصتتتلقة المال  ر أصتتتقام الاتتتي ة ه بغ  الي ي  م حجح الاتتتي ة ؛

الملراة  م االدا ة ر  الاتتتتتتتتتتي ال  فاها     ت لل باالنما  االخي  والتى ثيها تلك االنما  التى ال تيفصتتتتتتتتتت 

؛ وال طاف المصتتتتتتتيفى ؛    أو ل ا ثم  أستتتتتتتمالها  التى تمتلك الاولة  الاتتتتتتتي ال و ذلك نمط  ال ادلاة ه ؛

  -:بق  ثا  ثوادمة حو مة الاي ال لها وذلك  لى اليقو التالى  التالاة مطالب ال ىفايقاول ف

 الشتك   الع ئليةحوكمة الشتك   و  -المالب األول :

ن القو متة باتتتتتتتتتتتتتتبتب  ون أ بتعخفتاقتال  تادلاتة ال تيتبط ت لاتايتات ال لى الي ح ثم أن الاتتتتتتتتتتتتتتي تال       

فا تلك الاتي ال تمث  ثصتا ات  دااتاات لل لل فاما  ملراة أصتقا ها هح ثا يوها ؛ ف ا تب  أن ثاتاك  ال

 ت لل بجذم االستتتثما  وضتتمان االستتتااثة فا لا  المال  القالا والجا  التالى لل . نذ  ان يمنم 

ق  ن اف  ياب  ام ثلتلن المال  فا الجا  الثانى والثال  .  ياثا  ت ا ن  لى سبا  المثال أن يح 

؟ و ان يمنم ترون هيا  قوا ا واضتتتتتتتتتتقة لإدا ة واتلاذ ال يا   اد المال  باتتتتتتتتتتن   باي ؛ دون أن  

طمأنة الماتتتتثميوم نلى ولود  لاال ت تتتمم أن أثوالهح ستتتوت  تح ننفاقها باتتتن  ف ال  لى نحتاالال 

 الاي ة ؛ ولاي  لى اإلحتاالال الالصاة لألسية المالرة ؟

تىد  بميو  الوق  نلى تقاتام اة اليشتا ث ا اي القو مة    لثيا اة تطبا  ل ا أتبت  الا استال أن     

  -الاي ال ال ادلاة تاهح فى :؛ نذ أن حو مة  اإلستااثة واألداا المالى للاي ال ال ادلاة

  فع د لة المهياة فا ندا ة الاي ة . -1

 د لة أ لى ثم اليسماة فا ثجيوال ال م  . -2

 ثاتو  اإلدا ة ال لاا . تقاام  ملاة اتلاذ ال يا   لى -3

 فص  أوضل  ام أدوا  ثمثلا المال  ر ثجلي اإلدا ة ه والما يوم التيفاذ ام للاي ة . -4
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 ندا ة أف   للملاطي ثيتبطة باالستثما  وتقاام اليقابة الااخلاة . -5

 ت ا ا ال ا ة  لى التذام ال اثلام الما اام واالحتفاظ  هح . -6

  وة .تطووي المما سال المقاسباة واإلدا -7

  وادة الفيصة للقصول  لى  أ  المال . -8

  وادة الااولة وحجح األسهح التا يجي  الت اث   لاها . -9

  وادة  اد اإلصتتتتاا ال الاولاة ثم أل  تيماة الموا د ثم خالل ضتتتتمانال الا م فا األ لب  -10
12 . 

تلك الم ايا هى ثا تثب  ثالدمة وصتالحاة وضتيو ة ننتهاج  لاة القو مة  آلاة ثي مة لتقاتام        

 للاي ال ال ادلاة .االداا الف لى 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12  Leonardo Viegas , Brazil : corporate governance :- challenges and opportunities ,  Brazilian Institute 
of Corporate Governance هIBGCر “Corporate Governance in Family-controlled Companies: 
Outstanding Cases in Brazil pp133 :135 
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 الشتك   المملوكة للدولةو حوكمة الشتك    -المالب الث نى :

تمث  المايو ال ذال الملراة ال اثة ر المملو ة للاولة ه  فا ال ا ا ثم الاول الياثاة ؛ شيوقة      

 اي ثتجاناتتة اقتصتتاديا ؛ وت انى ثم طوفان ثم ثاتتاك  اإلدا ة واألداا التا تقا ثم ف الاتها ؛ وهو 

وة  البياة التقتاة  البا ثا تااطي تلك الاي ال  لى قطا ال حاو  نذ ثا  ىتي  لى أدوا ها التيمووة . 

والصتتتتتتيا ال االستتتتتتتياتاجاة والتا تقا  ا  ف الاتها ثم قا ة ال طاف اللاص  لى الماتتتتتتاهمة فا نمو 

االقتصتتتاد ؛ فاتلاذ الما يوم لل يا ال فا تلك الماتتتيو ال فا ظ  استتتتياتاجاال  اي واضتتتقة يج لها 

فاتى فال ال ا ا ثم الجهال  تى نلى وضتع تياف هاية ت تا م الاتااستال والمصتالل البايوقياطاة ؛ فت

القنوثاة والو ا ال  لى التأتاي فا ندا ة الماتتتتتتتتتتتيو ال المملو ة للاولة فا  اام تا  للماتتتتتتتتتتتاالة فا 

اتلاذ ال يا  ؛ ون يا ألن تلك الماتتتتتتتيو ال ال تتاتتتتتتتح بالاتتتتتتتفافاة بطبا تها ؛ فرثايا ثا تاتتتتتتتتاتتتتتتتي  فاها 

التطووي واياا  ياث   م  لااة لالستتتتتتتجابة المقاتتتتتتوااة والفاتتتتتتاد ؛ والتا تقا ثم قا تها  لى اليمو و 

 للمتغايال .

وفى هذا الصتاد تي   حو مة الاتي ال فا قطاف الماتيو ال المملو ة للاولة باتن  أستاستى  لى    

 لاال للماتتتتاالة الاتتتتااستتتتاة وااللتما اة واضتتتتقة وااتتتتاطة ؛ ؛ وذلك  تأستتتتاي   ف االل   الاولة ثالرات  

الي اإلدا ة ونو اة تلك المجالي ؛ والماتتتتتتتتتتاهمة فا تطووي وتحقاتتتتتتتتتتم ثم  لاال نختاا  أ  تتتتتتتتتتاا ثج

استتتياتاجاال واضتتقة للاتتي ال ترافىا  لى الف الاة والمهياة ؛  ذلك تاتتا ا حو مة الاتتي ال ال اثة 

بماتتتتتتتتتتتو  الاتتتتتتتتتتفافاة واليقابة الااخلاة ؛ وانت ا  الت ا وي المالاة ؛ فت لل  ذلك الفاتتتتتتتتتتاد   اال ت اا لى  

.  ذلك تاتا ا القو مة اليشتااة   لى خلل خطو  ثاتاالة واضتقة تولل  وجستااة استتغالل الميصتب 

دو  الاولة فا الملراة ؛ ثم خالل ثنتب واحا لملراة الاولة  تيلح المطالب الاتتتتتتااستتتتتتاة وااللتما اة 

لملراة الاولة نلى ثجلي ندا ة ثىه  ؛ ياتتتتتطاع هذا المجلي تيلمة الاتتتتااستتتتة نلى قيا ال استتتتتياتاجاة 

 .13دا ة المامولة  م التيفاذ تاتيشا  ها اإل
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 القا ع المصتفيو   ك حوكمة الشت  -لث لث :المالب ا

فا داخ  اقتصتتتتتتتتتتتاديال الاول الياثاة ؛ والتا لح تتطو  فاها أستتتتتتتتتتتواي  أ  المال ؛ تمث  البيو  أحا      

المصتتتتاد  اليدااتتتتاة ليأ  المال الال   للماتتتتاهمة فا نمو ثجتمع األ مال ؛  اي أن البيو  المقلاة  ثايات 

نذ  ثايا ثا تما   تلك ثا ترون ثصتا ات ستامات لالدتمان ؛ وقا ترون ها نفاتها ثصتا  ثلاطي اقتصتادية ؛ 

البيو  فا الاول الياثاة ثما ستتتال خاطمة  أن تاتتتهب فا ال يوض المميوحة ألصتتتقام الق وة ؛ والذ م 

 البا ثا  توقفوا  م الاتتتااد ؛ فاصتتتبل ذلك ثصتتتا ات للملاطي ؛ فا ظ  ضتتت ن األطي ال انوناة ؛ و ياثا 

مال ؛  أن  تح نخفاا األوضاف المالاة ي ات نلى ذلك الوضع تفاى ثما سال حو مة سامة لمجتمع األ 

ال يوض ؛ فتيتفع ثاتتتتتتتووال الملاطية فتىد  فا ال ادة نلى وصتتتتتتول ث االل الفاداة نلى   لمتل االق ا اة  

 ثاتووال تفوي قا ة الجماع .

وت  و  وفى هذا الصتتتتتتتاد تمث  حو مة الاتتتتتتتي ال أداة ف الة لتلفان الملاطي فا ال طاف المصتتتتتتتيفا     

؛ واألهح أنها يمنم أن تاتتتتتتتتتلا   أداة ت ااح نالل لملاطي الفاتتتتتتتت  فا  لأل ااحوتق ا ها    استتتتتتتتت يا  البيو 

اتلاذ قيا ال اإلقياض ؛ فالبيو  تاتطاع نذا ثا طلب  ث لوثال ثالاة أف   ثم الاي ال قب  نقياضها ؛ 

لاها أن تاتتتتتجع  لى تبيى أن مة ثقاستتتتتباة  صتتتتتاية وت ا وي ثيت مة حتى فا االقتصتتتتتادال التا تهامم  

طاف البيو  أن  يوج للقو مة اليشتتااة فا االقتصتتادال قالاتتي ال ال ادلاة أو المقاودة الملراة ؛ ياتتتطاع  

  . 14التا ال ت تما فاها الاي ال بطبا تها  لى أسواي األسهح ليفع  أ  المال

تاتتتتطاع ؛ فعنها    ال لو تم  نشتتتا تها داخ  الي ا  المصتتتيفا  تيتب  لى ثا ستتتبل أن حو مة الاتتتي     

أن تاتتتتتتاهح فا استتتتتتت يا  االقتصتتتتتتاد ثم خالل  قابة ثصتتتتتتيفاة أف تتتتتت  ؛ و ذلك تقاتتتتتتام ندا ة الملاطي ؛ 

 . 15وت لال ترالان  أ  المال وهو ثا ثم شأنل تق ال اليمو

 

 

 
ألكسندر شكولينكوف ؛ أندرسون ولسون " من شركات مستدامة إلى اقتصادات مستدامة ) حوكمة الشركات     14

  28للتنمية ص  ةكأداة تنموية (  ورقة بحثية صادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع للوكالة األميركي
:29  . 

جدير بالذكر أن حوكمة الشركات تلعب دوراً مهما في البنوك المملوكة للدولة أو التي تهيمن عليها الدولة ؛ وذلك بمساعدتها   15

على ضمان عدم اتخاذ القرار االقتصادى في تقديم القروض بناء على اإلعتبارات السياسية تؤدى هذه العملية دورها على نحو  
 سليم 
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في ظت اسمتاتيجية  عالقة حوكمة الشتك   ب لميمية المدمدامة  -مبحث الث لث :ال

2030 

تقا ا  القة حو مة الاي ال بالتيماة الماتااثة ي ع  لايا  با توضال  ااية قب  الم ا قاثا فا       

الم صتتتود بالتيماة الماتتتتااثة ؛ وأب ادها وأهاافها ؛ وذلك حتى  تح  وضتتتوح نظها  تلك ال القة ودو ها فا 

اة االلتما   االقتصتتتتتتتتتتادية و نتياا المي وثة التيمووة بما ياتتتتتتتتتتتتب ل ثم  تا  نيجا اة أ ي ها تق ال اليفاهاة

 .للاول التا تفيض  لى شي اتها تبيى  لاة القو مة  

فى التيماتتتة خالل ال ين ال اتتتتتتتتتتتتتتيوم  لى االهتمتتتا  بتتتال طتتتاف  الغياايتاجتتتة لتي ا  اليموذج كحيررث أنرره      

فى  ملاة التيماة  ولل  ا  ؛ وذلك بف ت  الت ا  التريولولى ووفية الموا د الطبا اة   األستاستاالصتيا ى ودو   

؛  واستلااثها  اون قاود أو ثيا اة لآلتا  الجانباة الياتجة  م التوسع فى الياا  الصيا ى وثا ا تبط بل ثم 

حالة استتتتميا  هذا   فام   وادة د لة التلوم بأشتتتنالل الملتلفة ؛ باتتتن  ستتتاىد   ما توقع  اد ثم االقتصتتتاد ا

. ظهي ثتا ياتتتتتتتتتتتتتتمى   لإناتتتتتتتتتتتتتتانالتيماتة حتمتا نلى تتاثاي ال تا ة االنتتالاتة لأل ض والبامتة المقاطتة  فااليموذج 

بالتيماة الماتتتتتتتتتتتااثة  با    م المفهو  الت لاا  للتيماة وذلك  هات ت  اح المناستتتتتتتتتتب الصتتتتتتتتتتافاة ثم التيماة 

  اة الموا د الطبا اة  بي ال ثم . االقتصادية ثع ضمان المقاف ة  لى اللاثال ونو 

هذا ووت تتتتتتتمم هات االستتتتتتتتااثة التقوالل القا ثة فى التفراي التيمو  حا  ياتتتتتتتتي  ثع استتتتتتتتياتاجاة ا       

ا  فى التي ا   لى تقاتام ظيوت ث ااتة الف ياا . فهذا الميه   ي  أن التيماة الاادمة  االحمي     األسر سرية

ل الح الثال  نال نذا  ان  االستتتتتتتتياتاجاال التى تتح صتتتتتتتاا تها وتيفاذها ال يمنم  لو ها خصتتتتتتتوصتتتتتتتا فى دول ا

ثاتتتتتتتتااثة ثم الياحاة الباماة وااللتما اة ؛  ونها تقاف  وتاتتتتتتتجع الموا د الطبا اة والباتتتتتتتيوة التى ت و   لاها 

  ا التيماة ثما  تطلب نتباف ستتتتتتااستتتتتتال ثقلاة واليااال وحواف  تافع نلى التاتتتتتتجاع  لى الاتتتتتتلو  االقتصتتتتتتاد 

ا ؛ وهو ثا ياتتتمل  تق ال المناستتتب الميت ية  لى    ثم الما  ال صتتتاي والطوو  وفل الموا د   المتشررد بيئي   

الطبا اتتة المتتتاحتتة وال تتا لتتة للتجتتاد وجقتتاثتتة الماتتتتتتتتتتتتتتتا وع التيمووتتة المالدمتتة  اماتتا والمتواف تتة ثع ال اح االلتمتتا اتتة 

 والمىسااة .

 لى  تقا ا الم صتتتود بالتيماة الماتتتتااثة ثم خالل  اان الت ا و   واالبياا  لى ثا ستتتبل ؛ ستتتي و  فاما       

 -فى المطالب التالاة :  و   لاها ...الخ ؛ وذلكتالملتلفة لها ؛ وأب ادها ؛ وخصادصها ؛ واألسي التى 

 



17 
 

 تيف الميمية المدمدامة  تع -المالب األول :

 20لموضتتوف التيماة الماتتتااثة حصتتي  والذ  خصتتل بناثلل    1992 ا  لحاول ت يوي الموا د ال لماة         

الت يوفتال االقتصتتتتتتتتتتتتتتاديتة ؛ الت يوفتال الباماتة ؛  -ت يوفتا واستتتتتتتتتتتتتتع التتااول ؛ وو  هتا  لى أ اع ثجمو تال هى :

 -:16دا وة نااناة ؛ الت يوفال الت ياة واإلالت يوفال االلتما اة واإل

 -المعتيف االقمص دى للميمية المدمدامة :  -أ

 -ثت اثة ه : – يو  بقاب طبا ة الاولة ر ناثاة وولتلن هذا الت       

ت يى التيماة الماتتتتااثة توظان الموا د ثم أل   فع ثاتتتتو  الم ااتتتة ب ليدرربة للدول الي مية  حا  أنل       

 للانان األكثي ف يا فى الجيوم .

  فى استتهال  ؛ نلياا خف   مال وثتواصت   ب ليدربة للدول الممقدمةفى حام تمث  التيماة الماتتااثة       

هتذ  التاول ثم الطتاقتة والموا د الطبا اتة ؛ والياا تقوالل لتذ وتة فى األنمتا  القاتاتاتة الاتتتتتتتتتتتتتتتادتاة ؛ واقتيتا هتا 

 الصيا ى  الماات . التيمو   اليمط  تصا ي

 -للميمية المدمدامة : واإلند ني اال مم عيالمعتيف  - 

اليمو الاتنانى ؛ ووقن تافل األفياد  لى المان ؛ وذلك ثم حا  تات ى التيماة الماتتااثة لالستت يا  فى      

خالل تطووي ثاتتتتو  اللاثال الصتتتقاة  والت لاماة فى اليو  ؛ وتق ال أكبي قا  ثم الماتتتا  ة الاتتت باة فى 

 التلطاط للتيماة .

  -المعتيف البيئى للميمية المدمدامة : -ج

وا د الماداة فى ال الح ؛ ثما  ىد  نلى ث تتتتتتتتتتتتا فة ال  ا اة ؛ والم لأل اضتتتتتتتتتتتتاوت يى االستتتتتتتتتتتتتلاا  األثث       

 المااحة الل ياا  لى سطل الرية األ ضاة .

  -واإلدارى للميمية المدمدامة : المقييالمعتيف  -د

نوف ثم التيماة تي   المجتمع نلى  صتتتي الصتتتيا ال والت ياال الي افة التى تاتتتتلا  أق  قا  ثمنم   ها     

ثم الطاقة والموا د ؛ وتيت  القا األدنى ثم الغا ال والملوتال التى تىد  نلى  فع د لة حيا ة ستتتطل األ ض 

 وال ا ة باألو ون .

 

 
  66؛ دار دهب للنشر من ص  2018ى ؛ الطبعة الرابعة أحمد رضوان   اقتصاديات التنمية والتخطيط االقتصادمصطفى   16

 68وحتى 
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 -لااب ة ؛ هو أن التيماة لرى ترون ثاتااثة يجب :فعن ال اسح الماتي   ام الت يوفال ا وثم تح       

 أال تتجاه  ال وابط والمقادال الباماة . -1

 أال تىد  إلستي ات الموا د الطبا اة . -2

تىد  نلى تطووي الموا د الباتتيوة ر الماتتنم ؛ الصتتقة ؛ الم ااتتة ؛ أوضتتاف الميأة ؛ الايم ياطاة ؛ تطبال   -3

 ح وي اإلناان ه .

 نحاام تقوالل فى ال ا اة الصيا اة الااداة . -4

" الميمية المى تهيىء للتيماة الماتتتتتتااثة هو    ثم ولهة ن ينا  وثما ستتتتتبل فعن الت يو  األكثي شتتتتتموال        

للجيت الح  رررررت ممالب ته األسررررر سرررررية والمشرررررتوعة ؛ دون أن تخت بقدرة المحيط الابيعى على أن يهيىء 

بعب رة ألتى ؛ اسرمج بة الميمية لح     الح  رت ؛ دون المدر ومة على قدرة لأل ي ل الم لية ممالب تهم ؛ أو  

 األ ي ل المقبلة على الوف ء بح   تهم "  

 

 أهداف الميمية المدمدامة  -المالب الث نى :

هيا  ثجمو ة ثم األهاات اإلقتصتتتتتادية واإللتما اة والاتتتتتااستتتتتاة والباماة للتيماة الماتتتتتتااثة أتمي  يها       

؛ وثىتمي قمة األ ض حول التيماة الماتتتااثة   1992اة الثانى للبامة  يوو د  لانايو  ا   ثىتمي األثح المتق

  -وتتمث  فى : 2006فى لوهانابيج خالل  ا  

ال وادة ثم  فاهال المجتمع نلى أقصتتتتتتتتتى حا وال  تتتتتتتتتاا  لى الف ي ثم خالل االستتتتتتتتتتغالل الم يم للموا د   -1

 الطبا اة .

 ال الصقاة والت لاماة األساساة .تقاام سب  القصول  لى اللاث -2

 الوفاا بالقا األدنى ثم ث ا اي األثم واحتيا  ح وي االناان . -3

 تيماة الث افال الملتلفة والتيوف والت ادية والماا  ة الف لاة لل وا ا الا باة فى صيع ال يا  . -4

 تق ال المااواة  ام اليل  والميأة . -5

  يا  الاااسى داخ  المجتمع .ثاا  ة األفياد فى اتلاذ ال -6

اال تماد  لى اليمط الايم ياطى فى القنح ؛ ألن هذا اليمط يان  ال ا اة األساساة للتيماة الماتااثة فى   -7

 المات ب  .

 . األينولولاالقفاظ  لى قا اة الموا د الطبا اة والباولولاة و لى الي ا   -8
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 واثاادال الماا  استلااثا أكثي  فااة .استلاا  األ اضى ال ا لة لل  ا ة  -9

التيام االستيات فى استتلاا  األستماة الرامااداة والمبااال حتى ال تىد  نلى تاهو  االنها  والبقايال   -10

 وتهاد القااة البيوة وتلوم األ ذية البايوة واالثاادال الماداة .

 صا  وتاب ها بالماا .استلاا  الي  استلااثا حذ ا والتيام تملال أ اضى المقا -11

تغاايال  باية فى البامة ال الماة ؛ وذلك   وادة ثاتتتتتتتتو  ستتتتتتتطل البقي ؛ أو تغااي   بعلياا ا  الملاطية   -12

 أنما  س و  االثطا  والغطاا اليباتى ؛ أو  وادة األش ة فوي البيفاجاة .

 است مال التريولولاا الي افة فى الميافل الصيا اة . -12

 -لمدمدامة الالالة أبع د رئيدية ممداللة وممك ملة هى :ة مج أن للميمية المدمدامتتيب  على ذلك ندميت  

 التيماة االقتصادية وتق ال أكبي قا  ثم ال االة فى تو وع الثيوة . -1

 التيماة االلتما اة وتق ال المااواة والتماسك والقيا  االلتما ى . -2

 والموا د الطبا اة .المقاف ة  لى البامة  -3

ثقطة أستتاستتاة فا ا تمث      2030 ؤوة ثصتتي  " اثة: التيماة الماتتتا   ةاستتتياتاجالا ي بالذ ي أن            

، لتبيا  ثاتاية التيماة الاتاثلة فا ثصتي تياط القاضتي بالماتت ب  وتاتتلهح ننجا ال الق تا ة المصتيوة ال يو ة

وث دهي تاود  ال االة االقتصادية وااللتما اة وتح اا نحااا الاو  التا ولا ضقة لوطم ثت ا   ثااية تيمووة وا

االستتتتتتفادة ثم الم وثال والم ايا   لمصتتتتتي فا اليوادة اإلقلاماة.  ما تمث  خيوطة الطيول التا تاتتتتتتهات ت  اح

  .التيافااة، وت م   لى تيفاذ أحال  وتطل ال الا ب المصي  فا توفاي حااة الد ة و يومة

وت ا أي تتات تجاتتااات ليوح دستتتو  ثصتتي القا ثة الذ  وضتتع هافات أستتاستتاات للي ا  االقتصتتاد  تبلو  فا       

تق ال اليختاا فا البالد ثم خالل التيماتة الماتتتتتتتتتتتتتتتتااثتة وال تاالتة االلتمتا اتة وأكتا  لى ضتتتتتتتتتتتتتتيو ة الت ا  الي تا  

 تح صتتتتتتتتتتتتاا تها وف ات لميهجاة   ةاستتتتتتتتتتتتتياتاجاول االقتصتتتتتتتتتتتتاد  باليمو المتوا ن لغيافاات وقطا اات وااماات. وت تبي أ

ب اا الما  والتلطاط بالماتتتتتتا  ة، حا  تح ن اادها بماتتتتتتا  ة ثجتم اة واستتتتتت ة  ا     ااالستتتتتتتياتاجالتلطاط  

ثيداتال المجتمع المتانا وال طتاف اللتاص والو ا ال والهامتال القنوثاتة  متا القت  د متات وثاتتتتتتتتتتتتتتا  تة ف تالتة ثم 

  .ي الذ  ل لها تت مم أهاافات شاثلةت لرافة ثيتر ال وقطا ال الاولة المصيوةشي اا التيماة الاولاام األث
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ياتاجاة خاصتتتتتةت فا ظ  ال يوت الياهية التا ت ااتتتتتها ثصتتتتتي بأب ادها المقلاة توتأتا أهماة هذ  االستتتتت        

الاتتتب   واإلقلاماة وال الماة والتا تتطلب ن ادة الي ي فا اليؤوة التيمووة لمواكبة هذ  التطو ال ووضتتتع أف تتت 

للت اطا ث ها بما يمنم المجتمع المصتتتتتتتتتتتتتي  ثم اليهوض ثم  ثيتل واالنت ال نلى ثصتتتتتتتتتتتتتات الاول المت اثة 

وتق ال الغايال التيمووة المياتتتودة للبالد. وقا تبيا  االستتتتياتاجاة ثفهو  التيماة الماتتتتااثة  عطا   ا  يح صتتتا 

أللاال ال ادثة فا حااة أف  ، وثم تح  يتر  بل تقاام لودة القااة فا الوق  القاضي بما ال يل  بق وي ا

ياتاجاة  لى تالتة أب اد  دااتتتتتتاة تاتتتتتتم  الب ا االقتصتتتتتتاد  والب ا االلتما ا تثفهو  التيماة الذ  تتبياا  االستتتتتت 

  .والب ا الباما

 ى ا ى ثفاهاح »اليمو االحتوادا والماتتتتتتتتاا  والتيماة اإلقلاماة المتوا نة   بما  ل ما تيتر  االستتتتتتتياتاجاة       

ثاتا  ة الجماع فا  ملاة البياا والتيماة وو تمم فا الوق  ذاتل استتفادة  افة األطيات ثم تما  هذ  التيماة. 

وتيا ا االستتتتتتتتتتتتتتتياتاجاة ثباأ ترافى الفيص وستتتتتتتتتتتتتتا الفجوال التيمووة واالستتتتتتتتتتتتتتتلاا  األثث  للموا د ود ح  االة 

  .17"  استلااثها بما ي مم ح وي األلاال ال ادثة

 الدراسرة يث ر هي  المدر ةل محت   2030وب سرمعتا  الميمية المدرمدامة ؛ ورةية مصرت اإلسرمتاتيجية         

البحثية وهو كيف يمكن لحوكمة الشرررررررررتك   أن تحدرررررررررهم في تحقيم معاي   الميمية المدرررررررررمدامة والتةية 

 ؟ 2030االسمتاتيجية 

  هذا المد ةل هو م  سيح ول اال  بة عليه فى المالب الم لى   

 

 

 

 
 -جمهورية مصر العربية  : –موقع رئاسة مجلس الوزراء  – 2030مصر  – استراتيجية التنمية المستدامة 17

http://www.cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/Pages/Egypt%E2%80%99sVision203
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في تحقيم معاي   الميمية المدمدامة والتةية  ودوره حوكمة الشتك    -المالب الث لث :

 2030 لجمهورية مصت العتبية  االسمتاتيجية

ها وستتتتالة أو أداة لوضتتتتع ضتتتتوابط تي اح ال القة  ام تباو حو مة الاتتتتي ال فا ظ  الي ية ال تتتتا ة ل         

الملراة واإلدا ة فا أيات ثم الراانال االقتصتادية ر الاتي ال الربي   لى اختالت أنوا ها ؛ الاتي ال ال ادلاة ؛ 

ال طاف المالى والمصتتتتتتيفى ه وثم تح القا ثم تفاتتتتتتى  ياتم الفاتتتتتتاد االقتصتتتتتتاد   –الاتتتتتتي ال المملو ة للاولة 

؛  اي ؛ األثي الذ  ياتتتتهح باتتتتن  أو بآخي باال ت اا بماتتتتتووال اإلنتالاة وثم تح اليمو االقتصتتتتاد    واإلدا   

ذلك بأن وصتتتتل  للماتتتتاهمة فا تف ا  أطي التيماة الماتتتتتااثة ذلك    ث طاال حو مة الاتتتتي ال قا تجاو ل  أن

وتطو  ال طاف   هي أستتتتتاتتتتتها المىستتتتتاتتتتتاة دو ها  منون أستتتتتاستتتتتى للقو مة ال اثةأن حو مة الاتتتتتي ال ثثال تح 

 اللاص ؛ و الهما ثم القلول المت ا ت  لاها ليفع ثاتو  ث ااة الفيد وال م   لى القا ثم الف ي .

 ذلك يمنم لقو متة الاتتتتتتتتتتتتتتي ال أن ت ود ل تاد ثم الم طاتال التا تاتتتتتتتتتتتتتتهح فا اال ت تاا بماتتتتتتتتتتتتتتتووال التيماة  

 -الماتااثة تلك الم طاال تتمث  فا :

و  اللا لا ثم قب  المىستاتال ؛ ثما يمنم أن يف تى نلى استتثما   وادة فيص القصتول  لى التمو  -

 أكبي ؛ وث االل أ لى ؛ وخلل الم وا ثم الوظادن .

ليأ  المال وثا  يتبط  ها ثم ت ااح أ لى للمىستتتتاتتتتال ؛ ثما يج   االستتتتتثما  أكثي لاذ اة ترلفة أق   -

 للماتثميوم ؛ فاىد   او   نلى اليمو و وادة التوظان.

   للموا د االقتصادية ؛ ثما يحف ى لللل الثيوة .تلصال أف  -

ت لال ثلاطي األ ثال المالاة ؛ وهو أتي  لى لانب خاص ثم األهماة ؛ حا  أن األ ثال المالاة  -

 يمنم أن تفيض ترالان اقتصادية والتما اة باه ة .

و القال    القال أف تتتتت  ثع    األطيات الم ياة ؛ ثما ياتتتتتا ا  لى تقاتتتتتام ال القال االلتما اة -

  ال م  و لى تقاام ثجاالل أخي  ثث  حماية البامة

تيتابا  لى ذلك تاتتتتتتهح حو مة الاتتتتتتي ال فا تق ال التيماة االقتصتتتتتتادية وتجيب الوقوف فا األ ثال      

المالاة وذلك ثم خالل تيستتتتتتتتتتتتتاخ  اد ثم ث ا اي األداا ؛ بما ي م   لى تا اح األستتتتتتتتتتتتتي االقتصتتتتتتتتتتتتتادية 

حاالل التال ب والفاتاد وستوا اإلدا ة ووىد  نلى  اتب ت ة المت اثلام فا هذ  األستواي باألستواي و اتن 
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؛ وال م   لى استتتتتتتتتتتتت يا ها والقا ثم الت لبال الاتتتتتتتتتتتتا اة  ها ؛ بما ي م   لى تق ال الت ا  اإلقتصتتتتتتتتتتتتاد  

  .18المياود 

ات   م حو مة الاي ال اصة وال اثة ه اليل ذلك فعن نن با  األداا داخ  الراانال االقتصادية ر ال    

للمي وثة االقتصادية وااللتما اة داخ  االقتصاد  ن  وثم تح المجتمع  ؛ ذلك أن تلك   نصالحيصاحبل  

الاتي ال يصتاحب ان تباطها االقتصتاد  الو ى بأهماة الماتمولاة االلتما اة للاتي ال والتا ال تهتح ف ط 

و و  الصتتتتتتتتتيا ة واستتتتتتتتتت يا  االقتصتتتتتتتتتاد وت ا  ونم  تا اح ثنانة و اقاة الاتتتتتتتتتي ة  ؛ ولريها تهتح  ذلك  تط

 . 19المجتمع  ؛ وهو األثي الذ   ي ني  لى   فاهة وت ا  المجتمع  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Stijn Claessens “Corporate Governance and Development” Global Corporate Governance 
Forum Focus I Publication, www.gcgf.org 
19 Winkler, Adalbert (1998), “Financial Development, Economic Growth and Corporate 
Governance” 
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  -الخ تمة :

نن ند ا  أن حو مة الاتتتتتي ال ثجمو ة ثم اآللاال التا تت اث  ثع اإلصتتتتتالح المىستتتتتاتتتتتى ؛ ولاي      

اتتتتتي ال ؛ يج   ثيها ل ا ال  تج أ ثم استتتتتتياتاجاال التيماة اليالقة . ذلك أن دو  ف ط  لى ثاتتتتتتو  ال

حو مة الاتتتتتتتي ال دو  ثقو   فا  ياا اقتصتتتتتتتادال قاد ة  لى التيافي وت لال الفاتتتتتتتاد ثم لهة ال طاف 

اللاص وضتتمان ح وي الملراة ؛ وخلل الوظادن والثيوة ؛ وهى لما ها ثم ثنونال الجهود الهادفة للقا 

حو مة الاتتتتتتتتي ال  وستتتتتتتتالة لتقاتتتتتتتتام   إلثناناةلذا  يبغا أن  ي ي ثجتمع األ مال  م  ثب  الف ي . ثم  

التيماة الماتتتتتتتتتتتتتااثة  عطا   ا  يح صتتتتتتتتتتتتا بل وثم تح تق ال ث طاال   القو مة ال اثة وت  و  الايم ياطاة  

 .تقاام لودة القااة فا الوق  القاضي بما ال يل  بق وي األلاال ال ادثة فا حااة أف   

  -: الموصي  

 لى الي ح ثم  ون المجتمع الاولى أصتتتتتتتبل لايل اآلن ال ا ا ثم أدوال حو مة الاتتتتتتتي ال الملتلفة      

والجاه ة للتطبال ؛ نال أن التجياة ال ملاة أتبت  ضتتتتتتيو ة تجيب استتتتتتتياتتتتتتاخ المباد ال اليالقة فا أثاكم 

بادئ الاتتتفافاة المىستتتاتتتى اليالل  تطلب  ياا قا ال ثقلاة نصتتتالحاة هادفة لتيستتتاخ ث فاإلصتتتالحأخي  ؛ 

والماتتتمولاة وال االة والماتتتاالة فا المجتمع بأتي  ؛ وذلك ثم أل  ثاتتتا اة الفمال األكثي ف ي ثم اإلفالل 

للمقاف ة  لى ح وي األلاال ال ادثة فا ثم  ياتم الف ي ؛ ووضتتتع حجي األستتتا  لتيماة ثاتتتتااثة هادفة 

 ا اة .وثاتو   ثم ثم اليفاهاة االلتم والتما ا اقتصاد است يا  

وهو األثي الذ  نوصتتتتتتتتتى ث ل ب تتتتتتتتتيو ة  اهتما  الباحثام واالكاديماام المقلاام والمي مال المهياة      

  -بصو ة أكبي بموضوف القو مة ؛ إل ساا د ادمها بان  سلاح  وذلك ثم خالل :

تيماتتة الو ى المجتم ى بتتأهماتتة حو متتة الاتتتتتتتتتتتتتتي تتال ثم خالل  متت  أطي تث افاتتة ف تتالتتة  تتالمىتميال  -

 لياوال .... الخ .وا

 وضع  ؤوة ثوحاة لقو مة الاي ال ناب ة ثم البامة والمياخ االقتصاد  المقاط . -

الماتتتتتتتاهمة فا ستتتتتتتم التاتتتتتتتيو ال وتطوويها لال ت اا بماتتتتتتتتو  المي وثة اإلدا وة واالقتصتتتتتتتادية داخ   -

 المجتمع تق ا ات ألهاات حو مة الاي ال وثم تح د ما لماا  التيماة الماتااثة .
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