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تناولت الدراسة متغيريف رئيسييف ،االوؿ المستقؿ (الحوكمة) والثاني المستجيب او التابع (االستدامة
المؤسسية) ،وتفرعت عف المتغير المستقؿ خمسة أبعاد ىي :المساءلة  ،الشفافية ،النزاىة ومحاربة الفساد،
المشاركة الديمقراطية الواسعة واالستجابة  ،تمكيف االطر القضائية والقانونية والعدؿ والمساواة .فيما تفرعت عف
المتغير المستجيب ثبلثة ابعاد ىي :البعد االقتصادي ،البعد االجتماعي  ،البعد البيئي.

انتيج البحث دراسة الحالة بتصميـ قائمة فحص  Checklistخاصة إلجراء مقاببلت ميدانية مع عينة

قصدية م ف رؤساء االقساـ واالدارات في المؤسسة الوطنية لمنفط اضافة الى تسجيؿ المبلحظات وتوثيؽ
المعمومات والنشاطات الصادرة عف المؤسسة لتوصيؼ الحالة وتشخيص ابعاد واسباب مشكمة الدراسة واالجابة
عمى تساؤالتيا بعد اجراء الحسابات الرياضية واالحصائية واستخراج التك اررات والوسط الحسابي المرجح
والمتوسط واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية ومعامؿ االختبلؼ C.V.مع عمؿ الجداوؿ االحصائية المصممة
لمراجعة الوضع الحالي وحساب النتائج باستخداـ تقنية  SPSSاالحصائية لغرض اختبار t-test one

 sampleلمتحقؽ مف صحة الفرضية اضافة الى اجراء اختبار معامؿ االرتباط  Pearsonاليجاد العبلقة بيف
متغيري الدراسة ومناقشة النتائج ومف ثـ اجراء التحميبلت لبناء االستنتاجات والتوصيات .
وخرجت الدراسة باستنتاجات ميمة في تأكيد الدور الممموس لمحوكمة وأبعادىا في تعزيز االستدامة المؤسسية

وأبعادىا عمى الصعيديف النظري والعممي في المؤسسة .وأف ىنالؾ مستوى جيدا مف االىتماـ مف قبؿ االدارة
العميا لممؤسسة المبحوثة بقضيتي الحوكمة وأبعادىا واالستدامة المؤسسية وأبعادىا .كما قدمت توصيات منيا
التوصية بأدامة الترابط بيف التوجو بالمسار االقتصادي المالي مع المساريف االجتماعي والبيئي مف خبلؿ العمؿ
التكاممي وتبلفي الثغرات .
.....................................
كممات دالة :االستدامة  ،االستدامة المؤسسية  ،تنمية مستدامة  ،الحوكمة  ،اصحاب المصالح .
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المقدمة:

تضطمع الحوكمة بدور جوىري في احكاـ توجيو المنظمة او المؤسسة بالمسار السميـ وترشيد ق ارراتيا

وتحمؿ مسؤولياتيا الكاممة ازاء المجتمع والبيئة مف خبلؿ ادامة حراؾ التنمية المستدامة عمى وفؽ توجيات
استراتيجية واعية محسوبة ومقننة .

فالحوكمة مف خبلؿ منظومتيا وبنائيا الذي يستند عمى الدور الديناميكي الفاعؿ ألصحاب المصالح

وعبلقاتيا مع بعضيا عمى وفؽ معايير المساءلة والشفافية واالفصاح واشتراطات النزاىة والنيج الديمقراطي
التشاركي تكفؿ بصورة كبيرة سيادة القانوف و االلتزاـ بمواطنة المؤسسة كونيا خمية ضمف النسيج االجتماعي ال
يمكف التفريط بيا وبالتزاماتيا ومسؤولياتيا في تعزيز االستدامة ودفعيا ضمف االطر التي تحافظ عمى تحسيف

حياة االنساف وظروفيا الحياتية المترابطة بشكؿ عضوي مع التوازف البيئي االيكولوجي وموارده الطبيعية وتضمف
االستحقاقات االكيدة لؤلجياؿ المستقبمية سوية مع استحقاقات الجيؿ الحالي  ،وذلؾ يتماشى تماما مع ميثاؽ

االرض الذي يقر بتحسيف االحتياجات المعيشية واالقتصادية االنسانية المتصالحة مع الطبيعة والبيئة بغية
االتجاه نحو مجتمع عالمي مستداـ يقضي عمى الفقر والجوع والجيؿ والتموث وىدر الموارد والطاقات
واالستيبلؾ العشوائي واالنتاج البلمسؤوؿ  ،ويحقؽ العدالة والمساواة والعمؿ البلئؽ والتعميـ الجيد والصحة

والسبلـ .

وببل ادنى شؾ فاف ذلؾ ال يمكف اف يتحقؽ دوف استراتيجية طموحة يقظة تتحرؾ في اطار دمج المداخؿ
االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع بعضيا لمسير بكؿ ثقة في طريؽ التنمية المستدامة وأىدافيا الرشيدة وضمف
محاور االستدامة المؤسسية المستندة عمى معايير وأسس الحوكمة الرصينة.

المبحث االول :منهجية الدراسة ودراسات سابقة
اوال  -منهجية الدراسة
تتضمف منيجية الدراسة مشكمة الدراسة وأىدافيا وأىميتيا والمنيج المتّبع وأنموذج الدراسة و الفرضية والحدود
المكانية والزمانية ،واالساليب االحصائية ،والصعوبات التي واجيت الباحثيف .
مشكمة الدراسة:
تتمحور مشكمة الدراسة حوؿ دور الحوكمة في تعزيز االستدامة المؤسسية ،وترتبط بشكؿ كبير بمدى وعي
االدارات والسيما في المؤسسة المعنية بحقائؽ ومفاىيـ الحوكمة وأبعادىا االساسية وكذلؾ االستدامة المؤسسية
وأبعادىا االساسية  .و تتمثؿ ىذه المشكمة في نطاؽ عمؿ المؤسسة المبحوثة وشركاتيا بضعؼ االىتماـ بكؿ

مف المتغيريف الرئيسييف لمدراسة الحوكمة  ،Governanceواالستدامة المؤسسية Institutional
 Sustainabilityوبأبعاد كؿ منيما التي جرى تحديدىا بإنموذج الدراسة بشكؿ تفصيمي  .ويمكف طرح المشكمة
عمى وفؽ التساؤالت الرئيسية اآلتية:
 .1ما مدى االىتماـ الفعمي مف قبؿ المؤسسة المبحوثة بكؿ مف الحوكمة واالستدامة المؤسسية ؟
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 .2ما مدى تقدير المؤسسة المبحوثة لحيوية وأىمية ابعاد الحوكمة المتمثمة في المساءلة والشفافية والنزاىة
والمشاركة الديمقراطية مف جية ،وأبعاد االستدامة المؤسسية المتمثمة باالبعاد االقتصادية واالجتماعية

والبيئية مف جية اخرى؟
 .3ما دور الحوكمة وأبعادىا في تعزيز االستدامة المؤسسية وأبعادىا في المؤسسة المبحوثة ؟
 .4ما خبلصة االفكار النظرية والمفاىيمية بما يتعمؽ بكؿ مف الحوكمة واالستدامة المؤسسية ؟
اهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الى تشخيص وتحميؿ دور الحوكمة في تعزيز االستدامة المؤسسية مع االحاطة بأبعاد المشكمة
ومضامينيا ،ومف ثـ فيي تيدؼ الى بموغ االىداؼ اآلتية:
 .1الوقوؼ عمى مدى اىتماـ المؤسسة المبحوثة فعميا بكؿ مف الحوكمة واالستدامة المؤسسية.
التعرؼ عمى مستوى تقدير المؤسسة المبحوثة لحيوية وأىمية أبعاد الحوكمة مف جية وأبعاد االستدامة
.2
ّ
المؤسسية مف جية اخرى.
 .3التحقّؽ مف دور الحوكمة وأبعادىا وعبلقتيا في تعزيز االستدامة المؤسسية وأبعادىا في المؤسسة
المبحوثة .
 .4وضع اطار نظري عمى وفؽ تناوؿ جديد لخبلصة االفكار النظرية والمفاىيمية بما يتعمؽ بكؿ مف
الحوكمة واالستدامة المؤسسية.
اهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية توليفة المتغيرات االساسية المبحوثة وأبعاد كؿ منيما نظريا وعمميا .ويتضح
ذلؾ بما يآتي :
 .1توليفة المتغيريف االساسيييف لمدراسة المتغير المستقؿ الحوكمة وأبعادىا ،والمتغير المستجيب
االستدامة المؤسسية وأبعادىا ،اذ يتعاظـ االىتماـ بكؿ ذلؾ عالميا عمى الصعيديف النظري والعممي
الميداني في مجاالت االعماؿ والتنظيـ والبيئة والمجتمع .
 .2أىمية تطبيقية لما توفره الدراسة مف تشخيص واستنتاجات ومعالجات لممشكمة وأبعادىا مع قاعدة
معموماتية معرفية ثرية لمنظمة استراتيجية ذات اىمية كبرى في االقتصاد والبيئة والمجتمع الميبي
ىي المؤسسة الوطنية لمنفط وشركاتيا ومعاىدىا.
فرضية الدراسة:
بالرغـ مف أف غالبية الباحثيف عالميا يؤكدوف عمى اف دراسة الحالة ال تتطمّب فرضية ما السباب ودواع

معروفة غير أف دراستنا ستنطمؽ مف الفرضية الرئيسية اآلتية:
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منهج الدراسة:

اتّبعت الدراسة منيج دراسة الحالة  Case Studyوذلؾ بإعداد قائمة فحص  Checklistخاصة بالدراسة
اذ اف ابعاد المتغير المستقؿ الحوكمة حددت استنادا الى ) ، (Agere,2000وأبعاد المتغير المستجيب التابع
االستدامة المؤسسية حددت استنادا الى ) (Hansmann, R. et al, 2012لغرض اجراء مقاببلت مع بعض

رؤساء االقساـ واالدارات في مقر المؤسسة المبحوثة اضافة لتكويف مبلحظات ميدانية مع جمع معمومات
وثائقية عنيا ومتابعة نشاطاتيا اثناء مدة الدراسة وبالحدود الزمانية لمسنة االخيرة الحالية.
وفيما يأتي قائمة الفحص  Checklistالتي استخدمت الغراض دراسة الحالة والخاصة بالدراسة مع

االشارة لممصطمحات االجرائية لكل متغير :

قائمة فحص  Checklistالدراسة:

اوال – المتغير المستقل ( الحوكمة ) استنادا الى ):(Agere,2000
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المصطمحات االجرائية المتعمقة بالحوكمة:

لتوفير وسائؿ الرصد والنفاذ

تعد مف اىـ دعائـ الرأي العاـ والمجتمع
 .1المساءلةّ Accountability :
لممعمومات لغرض تعزيز اسياميا في عممية التنمية وضماف االستدامة مف خبلؿ توفير آليات ومرجعيات
تخدـ الصالح العاـ لمكشؼ عف االىماؿ والفساد والقصور في مؤسسات وشركات القطاعيف العاـ والخاص.

 .2الشفافية Transparency :وتعني الوضوح والصراحة واالنفتاح عمى اآلخر بعممية االتصاؿ وتبادؿ
المعمومات وانسيابيتيا بأمانة بيف االفراد والمؤسسات ،وىي عممية اساسية لبناء الثقة والرصانة.
 .3النزاىة ومحاربة الفساد  Integrityتعني االستقامة واالبتعاد عف النقائص والتزوير والنأي عف الفساد
االداري والمالي وترتبط النزاىة بشكؿ وثيؽ بمحاربة الفساد.

 .4المشاركة الديمقراطية الواسعة واالستجابة :عممية مجتمعية تكفؿ مساىمة الجميور الواسعة بمختمؼ وسائؿ
التواصؿ االجتماعي واالعبلمي وشبكات االنترنيت لدعـ عمميات تتعمؽ بمصالحيا وعبلقاتيا باالدارة
الحكومية والمؤسسات االخرى وما يتعمؽ بشؤوف االستدامة واالستجابة لممطالب واالحتياجات العامة.
 .5تمكيف االطر القضائية والقانونية والعدؿ والمساواة :اشراؾ االطر القانونية والييئات القضائية ولجاف التدقيؽ

االداري والمالي بمختمؼ السبؿ و وسائؿ المساندة مع فتح االبواب بوجييا ألداء مياميا المتعمقة بتحقيؽ

العدؿ والمساواة بكؿ شفافية.
ثانيا  -المتغير المستجيب(االستدامة المؤسسية) استنادا الى ()Hansmann, R, Et al, 2012
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المصطمحات االجرائية المتعمقة باالستدامة المؤسسية :

 .1البعد االقتصادي :ما يتعمؽ بجوانب الكفاءة االنتاجية لممؤسسة لتعظيـ العوائد المالية وتحقيؽ
النمو والربح وىو مبرر اساسي مف مبررات وجود واستم اررية اية مؤسسة او شركة.
 .2البعد االجتماعي :ما يتعمؽ بالمجتمع وشؤونو المختمفة ومصالحو العامة والحيوية والسيما التماس
المباشر او القريب مف المؤسسة وعممياتيا التشغيمية وأىمية التزاـ المؤسسات ذات الصمة بسياسة

الجار الحسف ازاءىا.
 .3البعد البيئي :ما يتعمؽ بالبيئة االيكولوجية االحيائية المحيطة بالمؤسسة وأىمية استدامتيا ورعايتيا
والحفاظ عمييا مف التموث واالضرار والنضوب ضمانا لمستقبؿ االجياؿ الشابة والمستقبمية .


اجرت الباحثة المشاركة اثنتي عشرة مقابمة ميدانية مع ستة مسؤولين في المؤسسة بتاريخ 4
 2020/ 10/واثناء مدة التطبيق الميداني مع رؤساء االقسام و بعض االدارات بمقر المؤسسة

في طرابمس ،كل مقابمة يتراوح وقتها بين  15الى  20دقيقة ،وكما في الجدول اآلتي:

مكان وزمان الدراسة:

تناولت الدراسة المؤسسة وصفيا اثناء السنة االخيرة مف  2019/1/ 1الى  2020 / 10/ 20مع التركيز

عمى حاضر الحالة طبعا مع خمفية تاريخية تتعمؽ بالتأسيس وبعض التطورات ،وراجعت تمؾ البيانات
طت السنة
والمعمومات الميمة وأدرجت ما تيسر منيا باالستعانة بقسـ المعمومات الفنية وقاعدة بياناتيا التي غ ّ

االخيرة المشار الييا بغية اجراء المراجعة الدقيقة لحالة المؤسسة وشركاتيا ومعاىدىا في ما يتعمؽ بقضيتي

الجمة التي واجيتنا.
الحوكمة واالستدامة المؤسسية بشكؿ خاص آخذيف باالعتبار الصعوبات ّ
 المكاف :مقر المؤسسة الوطنية لمنفط في طرابمس
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الصعوبات التي واجهت الدراسة:
بالتأكيد كانت الصعوبات كبيرة وقاىرة نظ ار لتفشي وباء كوفيد  19وانعكاساتو عمى مجريات االعماؿ
والنشاطات عالميا والسيما عمى المؤسسة المبحوثة عدا الظروؼ القاىرة االخرى المعروفة ،وقد انعكس ذلؾ
بشكؿ ممموس وأكيد عمى تطبيؽ الدراسة وأساليب المتابعة والزيارة واالتصاؿ .
االساليب االحصائية:
استخدمت الدراسة تقنية  SPSSاالحصائية المتقدمة لمتحقؽ مف صحة الفرضية والستخراج معامؿ االرتباط
بيف المتغيريف المستقؿ والمستجيب ،مع بعض االدوات واالساليب االحصائية البلزمة لدراسة الحالة وصفيا مف
خبلؿ التوزيع التكراري والنسب المئوية لبلجابات التي تـ اجراؤىا بالمقاببلت  .وكذلؾ استخراج الوسط الحسابي
المرجح والفرضي واالنحراؼ المعياري ومتوسط الوسط الحسابي المرجح الغراض المقارنة والتحميؿ .

إنموذج الدراسة الفرضي :
إنموذج الدراسة يبيف بمنظور كمي افتراضي المتغيريف الرئيسييف الحوكمة واالستدامة المؤسسية فضبل عف
ابعاد كؿ منيما و التي جرى تناوليا في قائمة الفحص والمراجعة االحصائية ،مع االشارة الى المصطمحات

االجرائية لكؿ منيا  .وكاآلتي:
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ثانيا -دراسات سابقة
تحظى الدراسات السابقة التي تتناوؿ المتغيرات نفسيا او بعضيا او جزء منيا بأىمية خاصة في اجراء
البحوث العممية العطاء الباحث تصو ار واضحا وبعد نظر بما يتعمؽ بموضوعو  .وفي اآلتي بعض الدراسات

السابقة ذات الصمة:

 .1دراسة ( دياب " )2014 ،واقع تطبيؽ معايير الحوكمة المؤسسية في المصارؼ اإلسبلمية في
فمسطيف" رسالة ماجستير في اإلدارة مقدمة إلى جامعة األقصى  .ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع
تطبيؽ الحوكمة المؤسسية في كؿ مف المصرؼ اإلسبلمي الفمسطيني والمصرؼ االسبلمي العربي

في قطاع غزة ،استخدمت المنيج الوصفي التحميمي بواسطة االستبانة لمحصوؿ عمى البيانات
األولية التي وزعت عمى مجتمع الدراسة البالغ  80موظفا  ،وتـ استعماؿ برنامج  Spssاإلحصائي
في حساب النتائج ،و خمصت الدراسة إلى نتائج أىميا أف المصارؼ محؿ الدراسة حريص عمى
توفير دليؿ يحتوي عمى مجموعة تعميمات بما يتعمؽ بسموكيات المينة ،وكذلؾ حرص اإلدارة عمى
التعامؿ العادؿ مع المساىميف لكسب ثقتيـ.

 .2دراسة ( الساعدي " )2014 ،استراتيجية تحسيف الحوكمة المؤسسية في المصارؼ الميبية" ورقة
بحثية مقدمة لمجمة الدراسات االجتماعية جامعة العموـ والتكنولوجيا  ،ىدفت الدراسة إلى بياف
مدى قدرة المصارؼ عمى تطبيؽ الحوكمة لمتقميؿ مف المخاطر وتحسيف األداء  ،ولتحقيؽ ذلؾ تـ
توزيع استبانة عمى العينة محؿ الدراسة المتكونة المتألفة مف  4مصارؼ في طرابمس ،وتـ استخداـ

البرنامج اإلحصائي  ، spssوتوصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ الحوكمة المؤسسية في تمؾ
المصارؼ ليا أثر كبير في تحسيف األداء المصرفي.
 .3دراسة (الطائي وآخروف " )2015 ،إدارة الحكمة و دورىا في تحقيؽ االستدامة لمنظمات األعماؿ"
دراسة ىدفت الى بياف عبلقة وتأثير أبعاد إدارة الحكمة عمى استدامة المنظمات ،تـ االستعانة

باستبانة لمحصوؿ عمى البيانات مف عينة الدراسة البالغة  38مف القيادات الجامعية في جامعة
الكوفة ،باستخداـ برنامج  SPSSاإلحصائي ،وخمصت الدراسة الى نتائج أىميا إف ألفراد العينة

وعي متكامؿ بأىمية إدارة الحكمة وبتاثيرىا عمى االستدامة المؤسسية في منظماتيـ  ،وأوصت
الدراسة بضرورة االىتماـ بأولويات تأثير ابعاد إدارة الحكمة في استدامة المنظمات.
 .4دراسة ( البارودي " )2017 ،دراسة تحميمية ألثر تأكيد تقارير االستدامة عمى التنمية المستدامة
لمنشآت األعماؿ" دراسة ىدفت الى تحميؿ أثر تأكيد تقارير االستدامة و انعكاسو عمى دعـ التنمية

المستدامة لممنشآت ،مف خبلؿ اإلفصاح عف تقارير االستدامة وتأكيدىا مف قبؿ طرؼ ثالث محايد،
وخمصت الى نتائج أىميا أف تأكيد تقارير االستدامة بواسطة المراجع الخارجي لو أثر في إضفاء
المصداقية عمى المحتوى المعموماتي لمتقارير وىو ينعكس عمى إدراكيـ لحقيقة األداء المستداـ

لتمؾ الشركات.

 .5دراسة ( نوي " )2017 ،أثر تطبيؽ الحوكمة المؤسسية عمى تحسيف أداء البنوؾ الجزائرية"
أطروحة دكتوراه في العموـ االقتصادية ىدفت إلى تحديد أثر تطبيؽ آليات الحوكمة عمى األداء
المالي لمبنوؾ التجارية ،اعتمدت عمى المنيج التاريخي لسرد أىـ مراحؿ تطور النظاـ المصرفي في

الجزائر ،باستخداـ أسموب التحميؿ القياسي عمى عينة مف  7بنوؾ  ،توصمت إلى نتائج أىميا أف
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ىناؾ أث ار سمبيا ذا داللة إحصائية بيف ىيكؿ الممكية كآلية داخمية لمحوكمة وبيف األداء المالي نظ ار

لسيطرة الدولة عمى ممكية معظـ العينة محؿ الدراسة ،وأوصت بضرورة االفادة مف تجارب الدوؿ
المتقدمة في حوكمة البنوؾ بما يتبلءـ مع البيئة الجزائرية.
 .6دراسة ( قطوش و جنوحات " )2018 ،دور تطبيؽ الحوكمة ومكافحة الفساد في تحقيؽ التنمية
المستدامة في الدوؿ العربية" دراسة ىدفت إلى إبراز أىمية تطبيؽ آليات الحوكمة لمكافحة الفساد

لتحقيؽ التنمية المستدامة ،تـ تناوؿ تجارب بعض الدوؿ العربية التي تواجو تحديات في تطبيؽ
الحوكمة ومكافحة الفساد لتحقيؽ التنمية المستدامة عمى جميع األصعدة ،خمصت الى عدة نتائج
أىميا أف الدوؿ العربية تعاني مف ضعؼ بتطبيؽ الحوكمة والمساءلة مما تترتب عميو انتشار
الفساد وتدني مستوى التنمية.
 .7دراسة ( بف زغدة " )2019 ،دور الحوكمة في تعزيز و استدامة نمو المؤسسات " أطروحة دكتوراه
في العموـ االقتصادية  ،ىدفت إلى معرفة مدى تبني المؤسسات محؿ الدراسة لمبادئ الحوكمة،

لتحقيؽ ذلؾ اعتمدت المنيج الوصفي باستخداـ اسموب االستبانة التي تـ توزيعيا عمى عينة تتكوف
مف ثبلث مؤسسات عمى نطاؽ والية جيجؿ ،وقد تـ استعماؿ برنامج اإلحصائي  SPSSفي
التحميؿ ،و خمصت إلى عدة نتائج ابرزىا إف تطبيؽ الحوكمة يتطمب وجود إطار يحترـ مبادئ

الحوكمة لتسييؿ عمؿ آلياتيا واف بيئة الدراسة (المصنع) ال دراية ليا بمفيوـ الحوكمة ،وعميو
اقترحت الدراسة بضرورة االىتماـ بدقة البيانات المالية واصدار القوائـ المالية دوريا وفقاً لمبدأ

الشفافية.

 .8دراسة )(Saha & Khan,2009

Environmental management systems and

sustainability: Integrating sustainability in environmental management

.systems
الدراسة رسالة ماجستر في القيادة االستراتيجية وعبلقتيا باالستدامة مقدمة الى معيد بميكنغ لمتكنولوجيا
في السويد ،اعتمدت منيج دراسة الحالة باجراء المقاببلت لمتعرؼ عمى واقع القيادات االدارية في الشركات
ذات الصمة واجراء التحميؿ البلزـ لتقديـ نماذج لمتنمية المستدامة لممنتجات وادارة دورة حياة المنظمة ،
بيدؼ تقديـ مجموعة مف التوجييات مف خبلؿ دمج قضية االستدامة بانظمة االدارة البيئية و اجراء

التحسيف المستمر عمييا .وتوصمت الدراسة الى اىمية التوجو االستراتيجي االستباقي لتحقيؽ التنمية
المستدامة وعدـ الركوف الى ردود الفعؿ االنية في حؿ المشكبلت البيئية.
خالصة عن الدراسات السابقة:

اف عرض ىذه الجوانب مف الدراسات السابقة ذات الصمة يسيـ بقدر ميـ مف التعرؼ عمى منيجياتيا

واطرىا العامة واالسياـ باالثراء النظري لمدراسة الحالية والتعرؼ عمى الوسائؿ االحصائية المستخدمة  .وقد

تميزت دراستنا بمنظورىا في التعامؿ الفكري والنظري لممتغيرات االساسية وأبعادىا ،مع استعماليا الوسائؿ

االحصائية المتقدمة في دراسة الحالة والسيما تقنية  SPSSفضبل عف اسموب المقاببلت والوثائؽ والبيانات
المتعمقة بالمؤسسة المبحوثة عمى مدى السنة االخيرة الراىنة .2020
فضبل عف اف ىذه الدراسة قد ركزت في تطبيقيا الميداني و التعامؿ التطبيقي عمى مؤسسة استراتيجية
حيوية كبرى في االقتصاد الوطني الميبي ىي المؤسسة العامة لمنفط بطرابمس وذلؾ مف خبلؿ دراسة الحالة
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معدة بعناية مف قبمنا واستنادا الى المصادر العممية الرصينة ،وبكؿ تأكيد
باستخداـ قائمة فحص ّ Checklist
فانو يحسب ميزة لمدراسة واختبلفا ممموسا عف الدراسات السابقة.
تعد اضافة عممية متواضعة لممكتبة العربية في حقمي الحوكمة واالستدامة والعبلقة بينيما
كما اف ىذه الدراسة ّ
وأالىمية الحيوية لكؿ منيما في اثراء المعرفة العممية.

لكف مف الميـ التأكيد عمى اف الدراسة قد تناولت مشتركات ميمة واساسية مع الدراسات السابقة ذات
الصبلت الوثيقة بقضايا الحوكمة والعبلقة المتوازنة بيف أطراؼ ذوي المصالح مف جية و قضايا االستدامة مف

جية اخرى والتي تتصؿ بمواطنة المنظمات والشركات وتمس المجتمع و مصالحو العميا وكذلؾ البيئة الحياتية
المحيطة بالمؤسسات والشركات العاممة المنضوية تحت الخيمة االجتماعية البيئية وضرورة شموليا بالرعاية.

المبحث الثاني  -االطار النظري

اوال  -الحوكمة:

تمهيد:

تصب منظومة الحوكمة واسسيا المعيارية في تعزيز اداء المؤسسة او المنظمة وميزتيا التنافسية وادامة

نجاحيا عمى جميع المستويات التشغيمية واالستراتيجية وكؿ المديات المنظورة القريبة والمستقبمية البعيدة األمد.
مصممة عمى اسس وضوابط رقابية وأصوؿ
فبدوف ىذه االسس يعني تفكؾ المنظمة وانييارىا  ،فيذه المنظومة
ّ
المساءلة وشفافية المعمومات ومرونة انسيابيتيا بيف جميع االطراؼ مف اصحاب المصمحة والسيما مالكي
االسيـ و االدارة العميا المسؤولة ومجمس ادارة والعامميف والزبائف والمجيزيف والحكومة والمجتمع  .لكؿ ذلؾ فإنيا

تضطمع بأدوار خطيرة وحيوية في احكاـ توجيو المؤسسة وق ارراتيا في المسار السميـ المسؤوؿ ازاء المجتمع
وروابطو الحيوية مع البيئة ومواردىا الطبيعية وتوازنيا االيكولوجي بشكؿ يكفؿ االستحقاقات الكاممة لؤلجياؿ
القادمة بالتوازي مع استحقاقات االجياؿ الراىنة بغية تطوير المؤسسة وتنميتيا المستدامة ،ففي اطارىا يمكف
تحقيؽ التوازف في المنافع المتحققة ليذه االطراؼ كونيا مثابة مرجعية لآلليات التي تحكـ سموؾ االدارات والتأكد

مف االنشطة التي يمارسونيا ومدى تماشيو مع مصمحة اصحاب المصالح مع االلتزاـ األكيد بالمسؤولية

االجتماعية والبيئية.
مفهوم الحوكمة:

اكدت التجارب التنظيمية االىمية الكبيرة لمحوكمة في تصويب ق اررات المنظمة ونيجيا ،وبالعكس فاف

تسيب االدارات وشططيا وانزالقيا البلمسؤوؿ  .فيي آلية تنظيمية رقابية ألوجو عبلقات
تيميشيا يؤدي الى ّ
اصحاب المصالح بيدؼ توجيو المنظمة وادارتيا نحو ضماف مستحقات ومنافع ىذه االطراؼ ورفع مستوى
االداء الى المستوى المرموؽ مف خبلؿ الكفاءة والفاعمية اداريا واقتصاديا واجتماعيا .

وتعرفيا منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي الدولي  OECDبأنيا القواعد التي تضبط سموكيات مجالس

االدارة والمديريف وتوضيح سمات واجباتيـ ازاء المالكيف مف حممة االسيـ ،اضافة الى توصيؼ مسؤوليات
تعيف معايير صنع الق اررات الحاسمة) .(OECD,2004
وعبلقة المجموعات االساسية في المنظمة بصيغة ّ

تعبر عف حالة التنافس والصراع التاريخي بيف
و نظريات الحوكمة عديدة مف اىميا نظرية الوكالة التي ّ

حممة االسيـ واالدارة العميا ويطمؽ عمييا بالمحصمة الصفرية او التناحرية  Zero Sumواالضرابات العمالية
مف مظاىرىا ،ويرجع اصؿ نظرية الوكالة الى فصؿ الممكية عف االدارة وتفويض مسؤولية االدارة الى مجمس
لئلدارة والمدير التنفيذي فنشأ مف ذلؾ تضارب المصالح بينيما وزعزعة الثقة االمر الذي أدى الى نشوء العبلقة
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التعاقدية

لضبط

االشكالية

). (Eisenhardt,1989

بيف

الطرفيف

المتمثمة

بسموؾ

المنفعة

الشخصية

لموكيؿ

االداري

ونظرية التكافؿ المعبرة عف التعاضد والتعايش بيف الطرفيف الرئيسييف ألصحاب المصالح ،ويطمؽ عمييا
ايضا نظرية االمانة والرعاية اذ ترى النظرية اف فصؿ الممكية عف االدارة ال يؤدي الى ذلؾ الصداـ المحتدـ
بينيما بؿ تعاضد المصالح ورعايتيا مف قبؿ االدارة بدوافع االمانة المينية والمكانة االجتماعية واالخبلقية

(الجنابي. )434: 2017،

ونظرية اصحاب المصالح التي تشير الى تعدد عبلقات االرتباط بيف ىذه االطراؼ و الى عمؽ المصالح
المشتركة المتبادلة بينيا وىو ما يتطمب التنسيؽ والتعامؿ العممي او كما يطمؽ عميو بالتكافؿ الحيوي
 Symbiosisبيف اصحاب المصالح مف جية ومجمس االدارة واالدارة التنفيذية العميا مف جية مقابمة
) . (Lumpkin & Eisner, 2007,P:19كما اف عبلقات الشركة مع االطراؼ المتعددة ألصحاب المصالح

يجعميا متأثرة بق ارراتيا وتوجياتيا وانعكاس ذلؾ عمى الشركة وعمى االطراؼ جميعا ،االمر الذي يستوجب عدـ

ىيمنة طرؼ منيا عمى االخر ،وذلؾ يؤدي الى تأسيس توجو استراتيجي يكفؿ تفاعؿ جميع االطراؼ بشكؿ ّبناء

لغرض النجاح وتحقيؽ اىدافيا ) . (Jones & Wicks,1999وفي السياؽ ذاتو فاف نظرية اصحاب المصالح
ال تركز عمى تعظيـ المردود المالي لممالكيف مف حممة االسيـ وحسب بؿ السير الحثيث في مسار التنمية

تحمؿ المسؤولية االجتماعية ومواطنة الشركة التي تؤكد االلتزامات االجتماعية واالخبلقية
المستدامة مف خبلؿ ّ
والبيئية لمشركة (كيـ وآخروف.)189: 2010،

وبالتالي فاف الحوكمة تعني اقامة التوازف بيف االىداؼ االقتصادية التشغيمية الفردية واالىداؼ االجتماعية
 -البيئية بغية االستعماؿ الرشيد لمموارد وتحقيؽ االرتباط العضوي بيف مصالح الشركات والمجتمع والبيئة الكمية

(الجنابي.) 434: 2017،

في السياؽ ذاتو فإف الحوكمة منظومة تعمؿ عمى تقميؿ الصراع بيف مالكي االسيـ والمديريف و عمى توجيو
المنظمة ومتابعة مسارىا المسؤوؿ ) . (Berle & Means,1968وينظر الييا ايضا بأنيا مجموعة السبؿ التي
تم ّكف المستثمر مف الحصوؿ عمى العوائد ) . (La Porta et al ,1997وىنالؾ مف يؤكد بأنيا مرجعية تحكـ
تصرؼ المديريف وسموكياتيـ ونشاطاتيـ في اطار التطابؽ والتراصؼ مع مصالح مالكي االسيـ والمجتمع

بأوسع منظور). (Badiyani,2013

وتركز حوكمة الشركات عمى االنموذج االتي -1:مالكو االسيـ ينتخبوف المدراء الذيف يمثمونيـ -2المدراء
يصوتوف عمى االمور الرئيسية ويتبنوف ق اررات الغالبية-3الق اررات تتميز بالشفافية -4الشركة تتبنى المساءلة
 -5سياسات الشركة وممارساتيا تمتزـ بالقوانيف المعموؿ بيا ). (Fernando,2011

وبيدؼ سير الحوكمة بشكؿ سميـ فاف ىناؾ قضيتيف رئيسيتيف البد مف التركيز عمييما اوال :كيؼ تدار

الشركة وتراقب وما االلية التي تجعؿ المدراء يؤدوف بشكؿ افضؿ ؟ ثانيا :ما االليات التي توضع لغرض التأكيد
بأف مدراء الشركة ورؤساءىا ال يمكف ليـ اف يدمروا قيمة الشركة وغرضيا الذي اسست مف اجمو او يدمروا قيـ
االخريف الذيف تدار معيـ شؤونيا؟ ). (Nordberg,2010
وتؤكد منظمة  (2004) OECDبأف منظومة الحوكمة ىي االداة الرئيسية في تطوير النمو االقتصادي

فضبل عف تعزيز الثقة بالمستثمر ،و مف ابرز مرتكزاتيا:
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الشفافية واالفصاح

أبعاد ومباديء الحوكمة:

تناوؿ الباحثوف ابعاد ومبادئ الحوكمة مف زوايا متباينة فيي :المشروعية  ،والشفافية  ،والمساءلة ،

والشمولية الديمقراطية ،واالنصاؼ) .(Lockwood, et al,2010وىي :المشروعية ،والتوجو الجماعي
والمشاركة ،والشفافية واالتجاه نحو تطوير االنساف واالىتماـ باإلرث الثقافي واالجتماعي  ،والمساءلة مف قبؿ
الجميور ومالكي االسيـ ،والعدالة واالنصاؼ وسيادة القانوف ) . (Graham, and Plumptre,2003وىي

ايضا  :دور ومسؤولية مجمس االدارة  ،االلتزاـ بالشفافية واالفصاح ،حقوؽ ومعاممة المساىميف بشكؿ منصؼ،
مسؤولية مالكي االسيـ ،دور مالكي االسيـ في حوكمة الشركة ) .) Council,2010وأبعاد الحوكمة حسب
Guhan

)(1998ىي :الديمقراطية والمشاركة الفاعمة مف قبؿ جميع االطراؼ ،الشفافية ،المساءلة ،

االستجابة ألصوات الجميور وحممة األسيـ ،سيادة القانوف و حماية حقوؽ االنساف.
لكن مبادئ الحوكمة وأبعادها اال كثر شيوعا والتي تمتقي معها غالبية المداخل هي ):(Agere,2000
 .1المساءلة والمحاسبة وتحمؿ المسؤولية
 .2الشفافية واالفصاح ودقة التقارير

 .3محاربة الفساد والتأكيد عمى النزاىة.
 .4المشاركة الواسعة واالستجابة في اطار النيج الديمقراطي التشاركي
 .5تمكيف االطر القضائية والقانونية وتحقيؽ العدالة والمساواة .
وفي عاـ  1997اصدر مجمس االعماؿ االمريكي الئحة تخص حوكمة الشركات جرى تحديثيا عاـ 2002

تتضمف المبادئ الموجية لمحوكمة الرشيدة في الشركات وكاالتي-1:اختيار الرئيس التنفيذي  CEOوالرقابة
عميو وعمى االدارة -2ادارة الشركة بكفاءة وسموؾ اخبلقي لتوليد القيمة لمالكي االسيـ -3المساءلة -4التعامؿ
العادؿ وبإنصاؼ ومساواة ومسؤولية تجاه العامميف ) . (Tricker, and Tricker,2015
اهمية الحوكمة:

يكفؿ النيج الديمقراطي اسس االنصاؼ والمساواة والعدالة واسياـ الجميور الواسع بعممية تقييـ االداء

واالدارة .وتتضمف الشفافية االفصاح المعموماتي عف موقؼ واوضاع المنظمة وسير عممياتيا وادائيا وضماف
دقة التقارير .وتتضمف المساءلة محاسبة االدارة العميا و المسؤوليف وتفعيؿ العممية الرقابية  .فيما تتضمف

المشاركة الفاعمة واالستجابة مبدأ التوافؽ ومرونة العبلقة والتواصؿ بيف مختمؼ اطراؼ اصحاب المصمحة  .أما

حماية حقوؽ االنساف وسيادة القانوف فتتضمف النزاىة ومحاربة الفساد االداري والمالي فضبل عف مواطنة
المنظمة  Citizenship of Organizationوتحمؿ المسؤولية ازاء االنساف و المجتمع والبيئة أي االلتزاـ
بقضية االستدامة .

تجسد عبلقات اصحاب المصمحة تضطمع بتوجيو المسار االستراتيجي
كذلؾ فإف مبادئ الحوكمة التي ّ
لمشركة وضبط الرقابة عمى االداء اذ اف حوكمة الشركات جوىريا تيتـ بتعييف طرؽ ضماف صنع الق اررات

تعد آلية ضرورية لمسيطرة عمى الرقابة الداخمية
االستراتيجية ) .(Hitt et al ,2001,P:308لذلؾ فإنيا ّ
والخارجية بيدؼ تخفيض حدة الصراع بيف المالكيف مف حممة االسيـ واالدارة العميا في المنظمة بسبب فصؿ
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المؤسسية :دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمنفط
دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

الممكية عف االدارة ،وتوجيو ىذه المنظمة باتجاه االلتزاـ بشروط االستدامة ومتابعة ق ارراتيا الميمة وضماف

تحمميا كامؿ المسؤولية االجتماعية والبيئية ضمف اطار التنمية المستدامة .

يعد النموذج االخبلقي القيمي المقبوؿ اجتماعيا كاؼ لجعؿ الشركة متصفة بالمواطنة الصالحة ولكف
وال ّ
يتوجب اف تكوف عمى مستوى رفيع مف الوعي االجتماعي الجاد في اتخاذ القرار الحيوي لدى اصحاب المصالح
والسيما المجتمع المحمي وحاضنتو البيئية والعامميف عمى مختمؼ المستويات متضمنا ادارة الموقع اآلمف وحماية
البيئة وتقديـ الخدمات االجتماعية ذات التماس مع الناس وتوفير فرص العمؿ والمشاريع النافعة بأوسع معانييا

). (Thompson & Strickland, 2003,P:446
اف المؤسسة او الشركة او المنظمة عموما ىي خمية مف خبليا المجتمع ونسيجو البيئي بأوسع اطره
الطبيعية والبشرية ،لذلؾ فانيا تتحمؿ مسؤوليات استثنائية في الحفاظ عمى موارده و عمى التوازف الحيوي
االيكولوجي وعمى اسس ومعايير االستدامة والتنمية المستدامة درءا لمتموث والنفايات الضارة والكربونية
واالحتباس الحراري وىدر الموارد واستنزافيا التعسفي و الذي ال يمكف ترشيده وتقويمو اال مف خبلؿ العمؿ

االستراتيجي المحكوـ بمبادئ الحوكمة ومعاييرىا وضوابطيا.
وببل شؾ فاف منظومة الحوكمة تقدـ دعما استراتيجيا لمممارسات المؤسسية الرشيدة عمى اسس مف العدالة
ومناخات المساءلة والنزاىة واالفصاح المعموماتي عمى جميع المستويات وىو ما يوفر الشرط االساس لبلستدامة
المؤسسية والتنمية المستدامة والسيما مف خبلؿ اعداد التقارير الدورية ذات الصمة .كما انيا تشيع القيـ

الديمقراطية في المنظمة ومع اصحاب المصمحة ،وتسعى الى تقاسـ االدوار الرقابية وتنسيؽ العبلقات بينيا بما
يفضي الى الشفافية وضماف تصرؼ االدارة عمى وفؽ االسس التشغيمية العممياتية ومبادئ المسؤولية االجتماعية
والبيئية .

ثانيا  -االستدامة المؤسسية

تمهيد:

يتزايد االىتماـ بشكؿ الفت مف قبؿ جميع المنظمات بقضية االستدامة في اطارىا العاـ وباالستدامة

المؤسسية  Organizational sustainability O.Sعمى المستوى التنظيمي بشكؿ خاص وبكؿ مستوياتيا
التكيؼ مع المتغيرات الراىنة والمستقبمية وما يؤوؿ ذلؾ مف توجو استراتيجي جاد لدمج
وحراكيا الديناميكي في ّ
المدخميف االقتصادي-المالي والبيئي-االجتماعي لتحسيف نوعية الحياة ومستوى المعيشة واالرتقاء بو تحقيقا
لمرفاىية والرخاء االجتماعي والقضاء عمى الجيؿ والفقر والمرض.
وتنطمؽ االستدامة المؤسسية مف الحاجة لتطوير المؤسسات وتنميتيا وتعظيـ فوائدىا ومردوداتيا التي

تستوجب السير عمى وفؽ منظور استراتيجي بعيد األمد يؤكد بقاءىا و استم ارريتيا وحيوية دورة حياتيا مف خبلؿ
ترسيخ وتأصيؿ انتمائيا االجتماعي البيئي وتحمميا كامؿ المسؤولية ازاء المعطيات التشغيمية الراىنة المتضافرة
بشكؿ عضوي غير قابؿ لبلنفصاـ مع االستحقاقات المستقبمية الثابتة لؤلجياؿ القادمة في الحياة الحرة الكريمة
عمى اسس التنمية المستدامة التي توفر بشكؿ ال لبس فيو فرص العمؿ البلئقة واالنتاج الرشيد والسبلـ والمساواة

والمناخ الصحي والطاقة المتجددة والمياه النظيفة واالستيبلؾ المسؤوؿ ،وكما تحدث ميثاؽ االرض عف مجتمع
عالمي مستداـ ييدؼ الى تحسيف نوعية الحياة البشرية واحتياجاتيا المعيشية المتصالحة مع الطبيعة والمنظومة
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االستيع ابية البيئية وبتناغـ يكفؿ التوازف اليقظ في العبلقة بيف القيمة المضافة لممؤسسة وتأثيرىا االجتماعي
البيئي.
مفهوم االستدامة المؤسسية:

يمكػف التط ّػرؽ لمفيػوـ االسػتدامة كمػا تحػدث عنيا(ميثػاؽ األرض)مػف اف المجتمػع العػالمي المسػتداـ يرتكػز
عم ػػى احتػ ػراـ الطبيع ػػة ،وحق ػػوؽ االنس ػػاف ،والعدال ػػة االقتص ػػادية ،وثقاف ػػة الس ػػمـ .وعم ػػى ى ػػذا االس ػػاس بني ػػت عم ػػوـ
االستدامة لغرض اتخاذ الق اررات المتعمقة بحؿ اشػكالية المعيشػة المسػتدامة وتقمػيص اسػتعماؿ المصػادر الطبيعيػة
والشخصية واحتراـ عبلقة االنساف مع البيئة والتوازف الطبيعي االيكولوجي لؤلرض .وبمنظور اوسع فاف المعيشػة
المسػػتدامة تت ػرابط ضػػمف اربػػع دوائػػر متداخمػػة بشػػكؿ وثيػػؽ ال يمكػػف تج أزتػػو ىػػي دائ ػرة النظػػاـ البيئػػي االيكولػػوجي

لمطبيعػػة ،ودائػرة مجتمعنػػا البشػػري ،ودائػرة االقتصػػاد التػػي تعػ ّػد دائػرة فرعيػػة مػػف المجتمػػع ،ودائػرة الثقافػػة والسياسػػة
التي ىي بنية فوقية في التراتبية اليرمية االجتماعية .
التكيؼ مع العوامػؿ االقتصػادية االجتماعيػة البيئيػة حاليػا
وترتبط االستدامة المؤسسية بقدرات مؤسسة ما عمى ّ
تعد مفتاح الوصػوؿ لبلسػتدامة المؤسسػية
ومستقبميا ). (Beiler,2016فيي مزيج مف التنافسية والمشروعية التي ّ

). (Moizer & Tracey,2010وتمبػػي االسػػتدامة المؤسسػػية الحاجػػة الػػى ادراج االجيػػاؿ المسػػتقبمية بعمميػػة

تخطػيط السياسػػات وتنفيػػذىا وعػػدـ االقتصػػار عمػى مخرجػػات السياسػػات الراىنػػة ).(Moldavanova,2017وىػػي
تمثػؿ الػوعي البيئػي ورؤوس االمػواؿ االجتماعيػة واالقتصػادية لممؤسسػات ). (Lopes et al, 2016و تسػاعد
المنظمػػات فػػي الحصػػوؿ عمػػى الميػزة التنافسػػية المسػػتدامة مػػع اقامػػة اوثػػؽ العبلقػػات االجتماعيػػة وتحسػػيف صػػيتيا
ومشػػروعيتيا االجتماعيػػة ). (Paulraj,2011,P:21ولمتحػػوؿ نحػػو توجػػو االسػػتدامة فػػإف عمػػى المنظمػػات ادمػػاج
اولياتيا االقتصادية و االجتماعية و البيئية ).(Stubbs & Cocklin,2008

ويؤكػ ػػد  (2002) Bansalبأنيػ ػػا باق ػ ػػة مػ ػػف المح ػ ػػاور االقتصػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة والبيئي ػ ػػة  ،اذ اف المح ػ ػػور
االقتصادي ييتـ بإنتاج ما يكفي مف السمع البلزمة لممعيشة ،والمحور االجتماعي ييتـ بالتعامؿ المنصػؼ العػادؿ
والمس ػػاواة ،والمح ػػور البيئ ػػي يي ػػتـ بالتج ػ ّػدد وتجن ػػب المخ ػػاطر الت ػػي تس ػػببيا االجػ ػراءات البلمس ػػؤولة  .وق ػػد عرف ػػت
االستدامة المؤسسية بأنيا استم اررية المؤسسة في البقاء مف خبلؿ التحديث الدائـ لعممياتيا ونجاحيا االستراتيجي
منسػقة متوازنػة مػػع متطمبػػات اصػحاب المصػػمحة  .او انيػػا
بعيػد االمػػد فػػي مواكبػة متغيػرات بيئػػة االعمػاؿ بصػػورة ّ
تحقيػػؽ النجػػاح والحفػػاظ عمػػى اسػػتم اررية االعمػػاؿ دوف المسػػاس او التجػػاوز عمػػى احتياجػػات االجيػػاؿ المسػػتقبمية
). (Wales,2013كم ػػا أني ػػا اس ػػتراتيجية تط ػػوير المنظم ػػة ونموى ػػا عم ػػى وف ػػؽ م ػػنيج ت ػػدمج ف ػػي اط ػػاره االبع ػػاد
والتوجيػات التنظيميػة و االقتصػادية والسياسػية واالجتماعيػة والتقنيػة ). (de Sousa et al ,2018كػذلؾ فػاف
االسػػتدامة المؤسسػػية تعنػػي بنػػاء المنظمػػة عبلقػة متوازنػػة باألبعػػاد االقتصػػادية واالجتماعيػػة والبيئيػػة لممسػػاىمة فػػي

تغيػر الظػروؼ لتمبيػة
تكيػؼ المنظمػة ازاء ّ
تجػدد المنظمػة وتقػدميا ). ( de Oliveira et al,2013وىػي ايضػا ّ
احتياجػات االجيػاؿ الحاليػة والمسػتقبمية ). (Tasleem & Masood,2015و يمكػف القػوؿ أنيػا نمػاذج االعمػاؿ
التي تعتمد المنيج االبتكاري سعيا نحو تحقيؽ االىداؼ االقتصادية االجتماعية البيئية )(Hahn, et al,2018
وف ػػي الس ػػياؽ ذات ػػو ف ػػاف ى ػػذا التوج ػػو ى ػػو المعن ػػي بالتنمي ػػة المس ػػتدامة Developement

sustainable

والتع ػػاطي معي ػػا و الت ػػي عرفتي ػػا منظم ػػة الف ػػاو بأني ػػا ادارة قاع ػػدة المػ ػوارد الطبيعي ػػة وحمايتي ػػا وتوجي ػػو المتغيػ ػرات
المؤسسػ ػ ػ ػ ػػية والتقني ػ ػ ػ ػ ػػة بصػ ػ ػ ػ ػػورة تض ػ ػ ػ ػ ػػمف اس ػ ػ ػ ػ ػػتمرار ارضػ ػ ػ ػ ػػاء االحتياج ػ ػ ػ ػ ػػات البشػػ ػ ػ ػ ػرية الحالي ػ ػ ػ ػ ػػة والمس ػ ػ ػ ػ ػػتقبمية
). (www.fao.orgفيما عرفتيا المجنػة الدوليػة لمبيئػة والتنميػة بأنيػا التنميػة التػي تمبػي احتياجػات االجيػاؿ الحاليػة
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والمسػ ػ ػ ػ ػػتقبمية بالمواءمػ ػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػ ػػيف عناص ػ ػ ػ ػ ػػر النم ػ ػ ػ ػ ػو االقتصػ ػ ػ ػ ػػادي واالنتمػ ػ ػ ػ ػػاء االجتمػ ػ ػ ػ ػػاعي والحماي ػ ػ ػ ػ ػػة البيئيػ ػ ػ ػ ػػة

). (Pathania,2017,P:72

كمػػا انيػػا ركي ػزة رئيسػػية لمت ػوازف والت ػرابط والمرونػػة التػػي تتػػيح تمبيػػة احتياجػػات المجتمػػع البشػػري دوف تجػػاوز
قدرات الموارد الطبيعية االيكولوجية الداعمة مػع العمػؿ عمػى دعميػا بمختمػؼ السػبؿ ). (Morelli,2011,P:24
و ىػػي ايضػػا اتخػػاذ الق ػرار الحكػػيـ بترشػػيد النشػػاطات البش ػرية ازاء المجتمػػع والبيئػػة باسػػتعماؿ الم ػوارد المحػػدودة
بصورة منصفة وعادلة ازاء األجياؿ الحالية والقادمة ). (Yuan,& Zuo, 2013,P:178

وبالتػػالي فػػاف التنميػػة المسػػتدامة تتوجػػو نحػػو تطػػوير المجتمعػػات والمشػػاركة االجتماعيػػة واالعمػػاؿ واالرض
ومواردىا واستثمارىا بشكؿ عقبلني دوف المساس باحتياجات االجياؿ القادمة .ومف ابػرز التحػديات التػي تواجييػا
القض ػػاء عم ػػى الفق ػػر والج ػػوع والجي ػػؿ والم ػػرض تحقيق ػػا لش ػػروط العم ػػؿ البلئ ػػؽ والمس ػػاواة والمش ػػاركة المجتمعي ػػة
والمواطنػػة والسػػبلـ والرفػػاه والتعمػػيـ الجيػػد والطاقػػة النظيفػػة والمػوارد المتجػػددة واالنتػػاج واالسػػتيبلؾ المسػػؤوليف ازاء
المجتمػػع والبيئػػة وكمػػا جػػاء فػػي االىػػداؼ السػػبعة عشػػر لمتنميػػة المسػػتدامة التػػي اقػػرت مػػف قبػػؿ االمػػـ المتحػػدة

المتمسػػكة
ومحاورىػػا (انترنيػػت -يرجػػع لممصػػادر).وطبعا ذلػػؾ ال يمكػػف تحقيقػػو اال مػػف خػػبلؿ المؤسسػػات القويػػة
ّ
بالدور المؤسسي استراتيجيا و بشروط وأبعاد االستدامة.

مػػف ىػػذا المنطمػػؽ فػػاف عمػػى المنظمػػات االفصػػاح عػػف نشػػاطاتيا بانتظػػاـ إلتاحػػة مراجعتيػػا مػػف قبػػؿ الجيػػات

المعنية والسيما اصحاب المصالح ضمف اطػر الحوكمػة ،ومػف خػبلؿ تقػارير االسػتدامة التػي تب ّػيف معػايير ولػوائح
االستدامة في المؤسسة ومدى تنفيذىا والعمؿ عمى رصد االثار البيئية المترتبة عمى نشاطاتيا ،ومنظومة التوثيػؽ
والتقارير المعموؿ بيا  ،وبالتػالي مػدى ضػماف مبػدأ االسػتدامة و رصػد االثػار البيئيػة واالجػراءات السػميمة الكفيمػة
بإنجازىا ). (Baum, et al,2016

وبالتأكيد فاف توثيؽ التقارير واالفصاح عنيا واعدادىا عمى وفؽ منيج يرتبط بالتصػميـ والعمميػات االنتاجيػة

ييػػدؼ الػػى الحػػد مػػف التمػػوث والنفايػػات وىػػدر المػوارد والػػى االفػػادة المثمػػى مػػف المػوارد الطبيعيػػة والبش ػرية والتقنيػػة
استنادا الى اسس ادارة الجودة الشاممة والتحسيف الدائـ (داود ،و سمماف.)2016،
أبعاد االستدامة المؤسسية:

يرتبط مفيػوـ االسػتدامة المؤسسػية او التنظيميػة  Organizational Sustainability O.Sبنمػوذج ىرمػي

ثبلثػػي يقسػػـ نظػػاـ التشػػغيؿ العمميػػاتي الػػى ثػػبلث ركػػائز او ابعػػاد اقتصػػادية وبيئيػػة واجتماعيػػة ويمكػػف تقويميػػا فػػي
مقػػاييس االداء بشػػكؿ مت ػوازف دوف اعطػػاء االولويػػة الحػػدىا عمػػى االخػػرى ،وأف منظومػػة التشػػغيؿ المركزيػػة فػػي

المنظم ػ ػػة تتمق ػ ػػى ال ػ ػػدعـ م ػ ػػف قب ػ ػػؿ كفاي ػ ػػات التش ػ ػػغيؿ االساس ػ ػػية االقتص ػ ػػادية والبيئي ػ ػػة واالجتماعي ػ ػػة

(de

). Oliveira,2013,P:962
وجػػرى تنػػاوؿ ثبلثػػة ابعػػاد اساسػػية متكاممػػة لبلسػػتدامة ىػػي االقتصػػادية ،واالجتماعيػػة ،والبيئيػػة ،تغطػػي اوجػػو
التػػآزر النموذجيػػة بػػيف اىػػداؼ االسػػتدامة لغػػرض الحػػد مػػف اسػػتعماؿ الم ػوارد الطبيعيػػة والمخػػاطر البيئيػػة وتحمػػؿ

المس ػػؤولية ازاءى ػػا و دعمي ػػا بعممي ػػات التح ػػديث واالبتك ػػار فض ػػبل ع ػػف النش ػػاطات التعميمي ػػة والثقافي ػػة ومب ػػادرات
تؤمف مستقبؿ االجياؿ القادمة ). (Hansmann, R. ,et al,2012,P:451
االسػػتدامة االخرى التي ّ
وينظػػر الػػى االسػػتدامة عمػػى انيػػا دليػػؿ لوضػػع السياسػػات االقتصػػادية ،واالجتماعيػػة ،فػػي حالػػة ت ػوازف مػػع
الظروؼ البيئية اذ اف اطار االستدامة اكثر شمولية وتعددية وأكثر فائػدة فػي تحديػد التوجيػات العامػة لممؤسسػات
) . (Seghezzo,2009,P:539وتتطمع العديد مف الشركات الػى مزيػد مػف المشػاركة فػي االسػتدامة المؤسسػية
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عمػػى اسػػس ثبلثػػة ىػػي االقتصػػادية ،واالجتماعيػػة ،والبيئيػػة ،لتحقيػػؽ فوائػػد متعػػددة لممؤسسػػة مػػف خػػبلؿ تجميػػع
مقوم ػػات االتج ػػاه االس ػػتراتيجي ،وتحس ػػيف االداء التش ػػغيمي ،واداء سمس ػػمة القيم ػػة ،وم ػػا يتعمػػػؽ بفعالي ػػة اصػػػحاب

المصالح الداخمييف والخارجييف ).(Kashmanian, et al,2011,P:110

وبالتػػالي فػػاف االسػػتدامة المؤسسػػية او التنظيميػػة تفيػػـ عمػػى انيػػا كفايػػة او قػػدرة  Competencyمركزيػػة
اصبحت ممكنة بفضؿ تفاعؿ الكفايػات الرئيسػية الثبلثػة ،االسػتدامة االقتصػادية ،واالسػتدامة البيئيػة  ،واالسػتدامة
االجتماعيػ ػػة ،وبػ ػػدورىا اصػ ػػبحت ممكنػ ػػة بفضػ ػػؿ حضػ ػػور كفايػ ػػة الػ ػػدعـ البيئيػ ػػة والمسػ ػػاواة واالدمػ ػػاج االجتمػ ػػاعي
واالقتصػػادي ،لػػذا تفيػػـ االسػػتدامة المؤسسػػية عمػػى انيػػا عمػػؿ تنظيمػػي وكفايػػة مركزيػػة ،فػػاإلجراء التنظيمػػي يحشػػد

الموارد ويشكؿ سمسمة عبلقات قػادرة عمػى تعبيػد الطريػؽ نحػو حالػة االسػتدامة التنظيميػة المؤسسػية ذات االولويػة
).(Munck, et al,2011,P:147
االهمية والمزايا:

وتتمثػػؿ اىميػػة اسػػتدامة المؤسسػػات فػػي تعزيػػز المي ػزة التنافسػػية مػػف خػػبلؿ تطػػوير المنتجػػات والسػػعي لتقػػديـ

الحمػػوؿ لممشػػاكؿ العالقػػة وتخفػػيض التكػػاليؼ لزيػػادة العوائػػد ،وتقميػػؿ المخػػاطر التػػي تػػؤثر سػػمبا عمػػى ادائيػػا المػػالي
وعوائػػدىا بالقيػػاـ بإعػػداد ونشػػر تقػػارير االسػػتدامة ،فضػػبل عػػف االحتفػػاظ ب ػوالء اصػػحاب المصػػالح وكسػػب ثقػػتيـ

(الجوزي ،و قريو . ) 2013،

ومػػف ابػػرز مزاياىػػا المحافظػػة عمػػى المبػػادئ االخبلقيػػة واالمتثػػاؿ لمق ػوانيف  ،ودمػػج سياسػػات المؤسسػػة مػػع
مبػػادئ التنميػػة المسػػتدامة بتحسػػيف النشػػاطات المرتبطػػة بػػاألداء االجتمػػاعي والبيئػػي واالقتصػػادي وتعزيػػز المي ػزة
التنافسية لممؤسسة ،اضافة الى دعـ حقوؽ االنساف واحتراـ الثقافات المتباينة في المجتمع والقضػاء عمػى التمػايز

 ،مع تحسيف االداء البيئي وتقييـ االثار االيجابية والسمبية لممشاريع وتأميف طرؽ آمنة لتخػزيف النفايػات لمػتخمص
منيا ،فضبل عف االسياـ الفاعؿ في التنمية االقتصادية واالجتماعيػة والمؤسسػية وتشػجيع الشػراكة مػع المنظمػات
االخرى(ميمػػوف وغػػبلب .)2017،وبكػػؿ تأكيػػد فػػاف دمػػج االج ػراءات ومعػػايير االسػػتدامة تشػػكؿ القاعػػدة العريضػػة
لمميزة التنافسية لممنظمة فذلؾ يسيـ بتقميػؿ الفجػوة و أوجػو القصػور الناجمػة عػف االنحػراؼ والتباينػات فػي تحقيػؽ
االىداؼ ،ولذلؾ فاف االستدامة المؤسسية تعد ميزة تنافسية اخرى لممؤسسة ). (Berkhout, 2014

055

aisc.elmergib.edu.ly

المؤسسية :دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمنفط
دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

المبحث الثالث :االطار العممي التطبيقي لدراسة الحالة
نشأة المؤسسة الوطنية لمنفط وتطورها :
أنشئت المؤسسة الوطنية لمنفط بموجب القانوف رقـ  24لعاـ  1970استنادا الى القانوف  24لسنة 1970

بدال مف المؤسسة العامة الميبية لمبتروؿ التي كانت قد قد انشئت بقانوف  13لعاـ ، 1968وقد كمفت بمسؤولية
القطاع النفطي وادارتو واعيد تنظيميا بعدئذ بالقرار المرقـ  10لعاـ  1979لمعمؿ وتحقيؽ خطط التطوير
بالمجاؿ النفطي ودعـ االقتصاد الميبي بتنمية واالحتياطيات البترولية واستثمارىا وادارتيا بكفاءة وفاعمية.
واجيز ليا قانونا االشتراؾ مع المؤسسات والجيات االخرى ذات االعماؿ المشابية بمزاولة االعماؿ ذاتيا

 .اذ تضطمع المؤسسة الوطنية لمنفط بعمميات االستكشاؼ واالنتاج بمختمؼ السبؿ واالدوات المناسبة ومف خبلؿ
شركاتيا التابعة ليا او بالمشاركة مع غيرىا وبطرؽ المقاولة او عقود االستثمار البترولي فضبل عف تسويؽ
النفط والغاز داخؿ ليبيا وخارجيا .
تمتمؾ المؤسسة شركات تضطمع باالستكشاؼ والتطوير واالنتاج فضبل عف شركات تسويقية الى الداخؿ

والخارج  ،وترتبط بعقود مشاركة مع بعض الشركات العالمية المختصة في المجاؿ البترولي الغراض استكشافية
وانتاجية عمى وفؽ معايير متقدمة في صناعة النفط والغاز .وتمتمؾ ايضا عدة شركات لمتكرير والتصنيع وتدير
مصاؼ ن فطية عديدة مف اىميا مصفاة رأس النوؼ ومصافة الزاوية اضافة الى مصانع تنتج االمونيا والميثانوؿ
واليوريا بالمجمع البتروكيميائي البريقة المتضمف مصنعا لتسسيؿ الغاز مع مصنع البولي ايثيميف وااليثيميف .
وتمتمؾ ايضا شركات لبلسناد والخدمات والصيانة ولمختمؼ اغراض االعماؿ المتعمقة باالنتاج والتسويؽ

النفطي وعمميات االستكشاؼ وحفر اآلبار البترولية وتزويدىا باالدوات والتقنيات البلزمة فضبل عف صيانة

وتركيب شبكات االنابيب النفطية او المتعمقة بالغاز الطبيعي مع انشاء خزانات النفط والغاز وصيانتيا وجراء
الدراسات االقتصادية والتقنية ذات الصمة واالدامة الموجستية لمقطاع النفطي وتزويده بخدمات االعاشة والتمويف
واالقامة والمشتريات ودورات التدريب والتعميـ الفني لكوادرىا الوسطى والمتخصصة واالدارية .

والمؤسسة الوطنية لمنفط يتبعيا معيد النفط الميبي الذي يقوـ باجراء االختبارات والتحميبلت التقنية لجميع

مراحؿ التنقيب واالستكشاؼ واالنتاج البترولي ومشتقات النفط ويعمؿ عمى نشر الدراسات والبحوث ذات العبلقة
بمجمتو المتخصصة فضبل عف وسائؿ النشر العممي والمعرفي محميا وعالميا.
وألغراض دعـ الصناعة النفطية بالكادر الوطني الكفوء والمؤىؿ تدريبيا وتقنيا وعمميا تقوـ المؤسسة بتطوير

وتأىيؿ االطر المتخصصة والفنية الوسطى لصيانة وتشغيؿ الوحدات والمرافؽ الصناعية مع توظيؼ معاىدىا
النفطية والمراكز التابعة ليا ومنيا معيد النفط والمركز التدريبي النوعي .
وتعد شركة الواحة لمنفط التي مقرىا طرابمس اكبر شركات المؤسسة وتتخصص في التنقيب وعمميات االنتاج
ّ
،اضافة الى شركة الخميج العربي النقطية ومقرىا بنغازي ومف ثـ شركة الزويتينة وشركة سرت .اضافة الى
شركة البريقة لتسويؽ النفط التي تنشط في التسويؽ وبيع النفط ومنتجات بنطاؽ المدف الميبية  .اضافة الى

شركات زالؼ ليبيا ومميتة وأكاكوس واليروج لمعمميات النفطية .
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يتشكل مجمس ادارتها حاليا وحتى تاريخ اجراء المقابالت التطبيقية خالل شهر اكتوبر  2020من :

 .1السيد الميندس مصطفى عبد اهلل صنع اهلل ...رئيسا لمجمس االدارة والرئيس التنفيذي لممؤسسة
الوطنية لمنفط
 .2السيد الميندس ابو القاسـ الشيباني شنقير ...عضوا
 .3السيد الميندس جاد اهلل حمد جاد اهلل  ...عضوا
 .4السيد االستاذ العماري محمد العماري ...عضوا

نشاطات المؤسسة وشركاتها بمجاالت الحوكمة واالستدامة:

قاـ معيد النفط لمتدريب والتأىيؿ مؤخ ار خبلؿ سبتمبر مف العاـ الجاري  2020بناء عمى توجيو

المؤسسة الوطنية لمنفط بإنشاء قسـ لمتدريب عمى التقنيات الخاصة باالمور البيئية المصاحبة لصناعة
النفط والغاز بالتعاوف مع مركز عالمي متخصص ،وفي اطار اسياـ الشركات العالمية بقطاع النفط الميبي

ضمف برامج التنمية المستدامة وبتشجيع مف المؤسسة الوطنية لمنفط لغرض المساىمة ببرامج المسؤولية
االجتماعية واتباع سياسة الجار الحسف فاف المعيد قاـ بالتوقيع عمى عقد لمتدريب عمى المسائؿ البيئية مع
شركة بريتش بتروليوـ االنكميزية.
وضمف مبدأ الجار الحسف ايضا وباطار برنامج التنمية المستدامة لممناطؽ المجاورة لمعمميات النفطية
قاـ فريؽ فني بشركة سرت النتاج وتصنيع النفط والغاز بتركيب مضختيف لرفع مخمفات الصرؼ الصحي

بمدينة البريقة الجديدة في  24سبتمبر  2020بالتنسيؽ مع ادارة الصيانة وادارة المرافؽ والشحف بتوجيو مف
مجمس ادارة الشركة .وتأتي ىذه االنجازات لتحسيف الظروؼ البيئية والحفاظ عمييا مف التموث وتكاثر
الحشرات الناقمة لبلمراض بالمناطؽ المحيطة بعمميات الشركات النفطية ولرفع المعاناة عف المجتمع مف
القاطنيف بيذه المنطقة ،كذلؾ اكد منسؽ معامؿ معالجة مياه الصرؼ الصحي اف جيودا كبيرة تبذؿ
لمعالجة المياه الثقيمة لمصرؼ الصحي في بريقة الجديدة لمحد مف التموث البيئي .

وأكد رئيس مجمس ادارة المؤسسة الوطنية لمنفط الميندس مصطفى صنع اهلل يوـ  23سبتمبر 2020
اف المؤسسة باشرت بنشر جميع البيانات المتعمقة بايرادات النفط شيريا منذ عاـ  2018حرصا عمى تأكيد
وتكريس مبدأ الشفافية  .وأف المؤسسة سجمت في شير اغسطش ارتفاعا طفيفا في االيرادات بعد اف تـ
ايقاؼ الحصار مؤقتا لمسماح بشحف كمية مف النفط الخاـ مف الخزانات في ميناء السدرة وىو ما يفسر

تسجيؿ ايرادات خبلؿ شير اغسطس فاقت  90تسعيف مميوف دوالر امريكي مقارنة ب ػ ػ  2مميار دوالر

امريكي في اغسطس مف عاـ  2019اذ سجمت المؤسسة 4ر 74مميوف دوالر امريكي مف مبيعات النفط و
7ر 14مميوف دوالر امريكي مف مبيعات الغاز والمكثفات و 204ر 829دوالر امريكي مف مبيعات
البتروكيمياويات  .وأف االقفاالت غير القانونية الضارة بالدولة الميبية قد كمفت ما يقرب مف  10عشرة

مميارات دوالر وتعد خسارة فادحة في ظؿ االزمة الوطنية الراىنة .

كما اكد الميندس رئيس مجمس ادارة المؤسسة في  21سبتمبر  2020اف المؤسسة تتبنى اعمى مستويات
الشفافية المالية وتحرص عمى اجراءات المراجعة التدقيقية واىميتيا وحسف استخداـ الماؿ العاـ مف قبؿ
الدوائر والمؤسسات المالية االخرى .

وقد اعمنت المؤسسة الوطنية لمنفط منذ اواخر شير سبتمبر  2020عف رفع حالة القوة القاىرة عف

الحقوؿ والموانيء النفطية اآلمنة واكدت التمسؾ بالثوابت المينية والتقنية غير السياسية في اية اجراءات
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المؤسسية :دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمنفط
دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

وترتيبات ذات عبلقة ،واستأنفت االنتاج والتصدير مف الحقوؿ والموانيء اآلمنة ،مع التأكيد عمى اولوية

سبلمة العامميف والعمميات ومنع محاوالت تسييس قطاع النقط الوطني  .كذلؾ اكدت المؤسسة التزاميا

بالمعايير الدولية لشفافية عممياتيا التجارية عمى اعمى المستويات  .وتـ التأكيد ايضا عمى اف خطط
واجراءات التشغيؿ اآلمف لمحقوؿ والموانيء النفطية تيدؼ الى ضماف المحافظة عمى البنية التحتية
واستمرار الصادرات وتحقيؽ مدخوالت منتظمة و شفافة مف االيرادات لصالح الشعب الميبي  ،كما اكد

رئيس المؤسسة عمى التمسؾ بالشفافية مف خبلؿ الصراحة والوضوح والمضي في المشاركة في بناء دولة
المؤسسات والقانوف ومعاودة االنتاج والصادرات والنيوض بو مف بيف الركاـ واستعادة نشاطاتو وادواره
الحيوية جيبل بعد جيؿ .

عرض وتحميل معطيات ( دراسة الحالة )احصائيا ومناقشة النتائج:

تسع ى الدراسة في ضوء حصيمة المعطيات والبيانات والمعمومات واستنادا الى االساليب االحصائية
المعتمدة في ذلؾ الى العرض والتحميؿ لممتغيرات االساسية عمى وفؽ اجابات المديريف بقائمة الفحص،
ومف خبلؿ الجدوليف االحصائييف المحسوبيف رياضيا مف قبؿ الباحثيف .فضبل عف مناقشة النتائج.

وذلك باالستناد الى الجدولين االحصائيين اآلتيين المتين قمنا بإجراء حساباتهما:

الجدوؿ االوؿ :توزيع اجابات المديريف عمى متغيرات  Checklistقائمة فحص ومراجعة الوضع الحالي مع
قياس الوسط الحسابي المرجح والمتوسط والعاـ والنسب المئوية واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االختبلؼ C.V.
ومستوى االىمية النسبية :الترتيب ..
اوال -المتغير المستقل(الحوكمة) :
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الجدول االول  :ما يتعمق بالمتغير المستقل (الحوكمة ) وأبعاده وهو اآلتي:
يظير الجدوؿ االوؿ مف قائمة الفحص التوزيعات التك اررية واالوساط الحسابية المرجحة والمتوسطة
واالنحرافات المعيارية المتعمقة باجابات المديريف في ما يتعمؽ بالمتغير المستقؿ (الحوكمة) وأبعادىا  ،اذ يعكس
وسطا حسابيا عاما متوسطا لمحوكمة قدره  2.196بانحراؼ معياري  0.519يشير الى وجود مستوى جيد مف
االىتماـ بقضية ومفيوـ الحوكمة وأبعادىا في المؤسسة الوطنية لمنفط .

كما اظير الجدوؿ ترتيب االىمية النسبية البعاد الحوكمة حيث اخذت (المساءلة) المرتبة االولى مف حيث
انخفاض درجة تشتتيا بداللة معامؿ االختبلؼ  ، C.V. Coefficient of Variationتمييا( تمكيف االطر
القضائية والقانونية والعدؿ والمساواة) بالمرتبة الثانية مف حيث االىمية النسبية 0تمييا (الشفافية) بالمرتبة الثالثة،

تمييا (المشػػاركة الديمقراطية الواسعة واالسػ ػػتجابة) بالمرتبة الرابعة ،تمييا (النزاىة ومحاربة الفساد) بالمرتبة
الخامسة .
اوال -المساءلة :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا مرتفعا لبعد المساءلة  2.745بانحراؼ معياري منخفض

فضبل عف اىميتيا النسبية االولى مف حيث االنسجاـ وعدـ تشتت اجاباتيا وباتفاؽ باالجابات بنسبة 83.33%
السيما ما يتعمؽ بتحمؿ المسؤولية اماـ مجمس االدارة والييئة العامة مف قبؿ االدارة العميا بدرجة عالية قدرىا
 2.83فوؽ المتوسط العاـ لموسط الحسابي المرجح وىو  2.745ويشير الى االىتماـ الكبير بقضية المساءلة
في المؤسسة المبحوثة ومدى اىتماـ االدارة العميا بيذا المحور الحيوي مف محاور الحوكمة وىو ما اكدتو وثائؽ
المؤسسة وبياناتيا .

ثانيا -الشفافية :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا مرتفعا لبعد الشفافية  2.610بانحراؼ معياري منخفض

وبمستوى عاؿ في سمـ اولويات المؤسسة وىي المرتبة الثالثة اذ حاز المتغيراف  3&4عمى اتفاؽ باالجابات

بنسبتيف مئويتيف  100% & 50%حيث تفوؽ المتغير رقـ  3بدرجة قدرىا  3.00عمى المتوسط الحسابي العاـ
المرجح الذي ىو  2.610وىو يشير الى االىتماـ الكبير مف قبؿ المؤسسة وادارتيا بقضية الشفافية واالفصاح و
الوضوح االمر الذي ال يقبؿ الشؾ بسبلمة وموضوعية توجيات مجمس االدارة ورئيس المؤسسة وااللتزاـ العالي
بقضية الحوكمة والسيما المعمف بسياسات المؤسسة ومف خبلؿ وثائقيا وبياناتيا ومواقؼ مجمس ادارتيا .

ثالثا  -النزاهة ومحاربة الفساد :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا مرجحا معتدال اقرب الى االنخفاض لبعد النزاىة

ومحاربة الفساد وىو  2.080بانحراؼ معياري متوسط اضافة الى انو جاء بالمرتبة الخامسة وىي األدنى مف
ناحية اىتمامات المؤسسة ففي الوقت الذي حاز فيو المتغير رقـ  7مف قائمة الفحص ذي الصمة بالنزاىة عمى

نسبة مئوية  66.66%في اتفاؽ االجابات بما يتعمؽ بتقديـ الميزانيات الختامية السنوية لمجيات العميا مع
اعبلنيا بشكؿ منتظـ اعبلميا اال اف المتغير االخر رقـ  6المتعمؽ بتدقيؽ السجبلت المالية واالدارية مف قبؿ
الييئات الرقابية المستقمة قد حاز عمى اتفاؽ متدف بنسبة  50%وبوسط حسابي مرجح منخفض قدره 1.66

مقارنة بالمتوسط العاـ لموسط الحسابي المرجح لبعد الشفافية الذي ىو  2.080وىو يشير الى ضرورة االلتفات
بشكؿ اكبر مف قبؿ ادارة المؤسسة الى ىذه القضية الحساسة ومعالجتيا موضوعيا وبوضوح تاـ .
رابعا -المشاركة الديمقراطية الواسعة واالستجابة :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا منخفضا لبعد المشاركة

الديمقراطية واالستجابة بانحراؼ معياري منخفض اضافة الى انو جاء بالمرتبة الرابعة في سمـ اىتمامات

المؤسسة اذ حازت متغيراتيا المرقمة  8,9,10عمى اوساط حسابية منخفضة مقارنة بالمتوسط الحسابي العاـ
وىو  1.550االمر الذي يشير الى انخفاض اىتماـ ادارة المؤسسة باشراؾ العامميف في حؿ المشاكؿ واتخاذ
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المؤسسية :دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمنفط
دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

الق اررات الميمة وىي ثغرة واسعة ينبغي تجاوزىا ومعالجتيا لخطورتيا عمى اداء المؤسسة وتنفيذ استراتيجيتيا
واىدافيا التي تتطمب اشراكا واسعا لمعامميف واالستجابة المرنة الطراؼ اصحاب المصالح والمجتمع وبخاصة

المجتمع المحمي المجاور لممؤسسة .
خامسا – تمكين االطر القضائية والقانونية والعدل والمساواة :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا معتدال وىو

 1.996بانحراؼ معياري منخفض جدا فضبل عف انو احتؿ االولوية الثانية في سمـ االىمية النسبية السيما ما
يتعمؽ بالمتغيريف  11&12المذيف تجاو از المتوسط العاـ الحسابي المرجح وىو  1.996بدرجة يسيرة ويشير الى
التعامؿ السمس بشكؿ معتدؿ مف قبؿ ادارة المؤسسة مع شكاوى الجميور والتفاعؿ مع العامميف اضافة الى

انخفاض تسجيؿ المخالفات مف قبؿ االجيزة الرقابية ضد المؤسسة  ،لذا ينبغي تكثيؼ االىتماـ بتمكيف لجاف
المراجعة والتدقيؽ الغراض المتابعة الموضوعية وتحقيؽ المساواة والعدؿ عمى نطاؽ المؤسسة وعبلقاتيا العامة
وبما ينسجـ مع السياسات المعمنة لممؤسسة ومجمس ادارتيا والمثبتة في وثائقيا وبياناتيا.
الجدول الثاني :توزيع اجابات المديرين عمى متغيرات  Checklistقائمة فحص ومراجعة الوضع الحالي

مع قياس الوسط الحسابي المرجح والمتوسط والعام واالنحراف المعياري والنسب المئوية ومعامل االختالف

 C.V.واالهمية النسبية :الترتيب.

ثانيا -المتغير المستجيب (االستدامة المؤسسية) :

ثانيا  -الجدول الثاني ما يتعمق بالمتغير المستجيب (االستدامة المؤسسية) وأبعاده وكاالتي:

يظير الجدوؿ الثاني مف قائمة الفحص التوزيعات التك اررية واالوساط الحسابية المرجحة والمتوسطة
واالنحرافات المعيارية المتعمقة باجابات المديريف في ما يتعمؽ بالمتغير المستجيب ( االستدامة المؤسسية)
وأبعادىا ،اذ يعكس وسطا حسابيا عاما مرتفعا نسبيا لبلستدامة المؤسسية قدره  2.204وبانحراؼ معياري

منخفض  0.441يشير الى وجود مستوى جيد مف االىتماـ بقضية ومفيوـ االستدامة المؤسسية وأبعادىا
في المؤسسة المبحوثة اي المؤسسة الوطنية لمنفط .
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وقد اخذ البعد االجتماعي المرتبة االولى في سمـ االىمية النسبية مف حيث انخفاض درجة تشتتيا الذي
تعكسو قيمة معامؿ االختبلؼ  C.V. Coefficient of Variationالمنخفضة ،ويميو البعد االقتصادي
الذي جاء بالمرتبة الثانية في سمـ االىمية النسبية  ،ثـ البعد البيئي بالمرتبة الثالثة.
اوال – البعد االقتصادي  :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا مرتفعا لمبعد االقتصادي  2.495بانحراؼ
معياري منخفض وجاء بالمرتبة الثانية مف حيث االىمية النسبية في سمـ اولويات المؤسسة وقد حاز
المتغير رقـ  15عمى اتفاؽ باالجابات بنسبة  66.66%وعمى وسط حسابي مرجح عاؿ ىو  2.66مقارنة
بالمتوسط الحسابي المرجح العاـ لمبعد االقتصادي وقدره  2.495ويشير الى اىتماـ عاؿ مف قبؿ المؤسسة
بتطوير العمميات وتحسيف مستوى جودة المنتجات اما المتغير رقـ  14فقد حاز عمى وسط حسابي مرجح
 2.33مقارب لممتوسط الحسابي العاـ المرجح لمبعد المذكور ذاتو وىو يعكس مؤشرات معتدلة لمموارد
والعوائد المالية لممؤسسة ،وعمى العموـ يشير ذلؾ الى االىتماـ بالجانب االقتصادي وىو امر مشروع وجيد
لمؤسسة اقتصادية تتخذ نيجا تنمويا وماليا يقع في صمب اىدافيا واىتماماتيا ،وقد اكدت وثائؽ المؤسسة
ومواقؼ مجمس االدارة ىذا االتجاه الرصيف.
ثانيا – البعد االجتماعي  :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا مرتفعا لمبعد االجتماعي  2.330بانحراؼ
معياري منخفض فضبل عف انو قد اخذ المرتبة االولى في سمـ االىمية النسبية لممؤسسة وانسجاـ االجابات
وعدـ تشتتيا ،فقد حاز المتغير رقـ  16عمى نسبة اتفاؽ باالجابات قدرىا  83.33%وبوسط حسابي مرجح
 2.50مقارنة بالمتوسط الحسابي العاـ المرجح ليذا البعد االجتماعي وقدره  2.33اضافة الى اف المتغيريف
المرقميف  19 & 17قد حا از عمى وسطيف حسابييف مرجحيف قدرىما  2.33بقدر متساو مع المتوسط
الحسابي العاـ المرجح االمر الذي يشير الى دعـ المؤسسة لممشاريع االجتماعية الخيرية والصحية
والترفييية بفاعمية مع توفيرىا فرص ممموسة لمعمؿ ،فضبل عف مشاركتيا الممموسة في النشاطات الثقافية
والفنية والرياضية بالمؤسسة او خارجيا ضمف المجتمع المحيط  ،كما يؤكد االىتماـ الكبير بالشؤوف
االجتماعية مف قبؿ مجمس ادارة المؤسسة ينبغي مواصمتو والسير بو وتشجيعو اذ انو مف ابرز مقومات
واس س االستدامة المؤسسية ،وقد اكدت وثائؽ المؤسسة وتصريحات رئيسيا ىذا التوجو الحيوي ،اما المتغير
المرقـ  18المتعمؽ بدعـ الباحثيف وطمبة العمـ فقد حاز عمى وسط حسابي مرجح منخفض قدره  2.16اي
اقؿ مف المتوسط الحسابي العاـ المرجح ويشكؿ ذلؾ ثغرة تسجؿ عمى ادارة المؤسسة تقتضي التجاوز .
ثالثا – البعد البيئي :اظير الجدوؿ وسطا حسابيا موزونا منخفضا نسبيا قدره  1.787بانحراؼ معياري
مرتفع نسبيا اضافة الى انو اخذ المرتبة الثالثة المتدنية في سمـ االىمية النسبية ،اذ حاز المتغيراف 21&22
عمى وسطيف حسابييف مرجحيف قدرىما  2.33 & 2.00اعمى مف المتوسط الحسابي العاـ المرجح المشار
اليو اعبله في ما يتصؿ بااللتزاـ الجيد لممؤسسة ومنشآتيا ومعامميا االنتاجية بمعايير التموث والعمؿ عمى
الحد منو اضافة الى عمميا عمى تشجيع االتجاه نحو مشاريع وتقنيات توليد الطاقة النظيفة المتجددة ،لكف
مف جانب آخر تـ تسجيؿ انخفاض نسبي في مؤشرات المتغيريف المرقميف  20 & 23المذيف بمغا 1.16
 & 1.66المتعمقيف باعادة تدوير النفايات وفرزىا وكذلؾ المشاركة بحمبلت استزراع االشجار وتوسيع
المساحات الخضراء ،وعمى العموـ فاف ذلؾ يشير الى ضعؼ بمستوى متوسط لكنو ليس كبي ار في
االىتماـ مف قبؿ ادارة المؤسسة بالجوانب البيئية وىو ما يثير بعض المبس السيما اف تصريحات ومواقؼ
رئيس المؤسسة ومسؤولييا تؤشر عكس ذلؾ اذ اف ىنالؾ ترابطا عضويا وحيويا بيف البعديف البيئي
واالجتماعي في اطار المسؤولية االجتماعية والبيئة ضمف اشتراطات االستدامة .

005

aisc.elmergib.edu.ly
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دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

التحقّق من صحة الفرضية:

اجرينا اختبار  t-test one sampleلبلستدالؿ عمى مدى معنوية االجابات والفقرات ولمتحقؽ مف

صحة فرضية الدراسة ،مستخدميف تقنية  SPSSاالحصائية وكانت النتيجة كما يأتي:

ومف خبلؿ الجدوؿ يتبيف اف مستوى الداللة  sig.(2-tailed) = .000ىو اصغر مف درجة المعنوية
 0.05ويقع ضمف فترة الثقة  0.95االمر الذي يؤكد أف االجابات واالبعاد ذات داللة احصائية او
معنوية ،و يجعمنا نقبؿ بصحة فرضية الدراسة ( لمحوكمة بأبعادىا دور حيوي في تعزيز االسػػتدامة
المؤسسػػية بأبعادىا ).

العالقة بين متغيري الدراسة:

اجرت الدراسة اختبار معامؿ االرتباط  Pearsonاليجاد العبلقة بيف متغيري الدراسة المستقؿ
والمستجيب بواسطة برنامج  SPSSاالحصائي وكما يأتي:

ويبيف الجدوؿ اف معامؿ بيرسوف  Pearsonىو  0.265أي أكبر مف  0.250ويعني اف ىنالؾ
عبلقة ارتباط متوسطة بيف المتغير المستقؿ(الحوكمة ) والمتغير المستجيب (االستدامة المؤسسية).
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المبحث الرابع  -االستنتاجات والتوصيات

يتبيف وجود مستوى جيد مف
 .1في ضوء نتائج الجدوؿ االوؿ وما يتعمؽ بالمتغير المستقؿ (الحوكمة) ّ
االىتماـ بقضية الحوكمة وأبعادىا في المؤسسة الوطنية لمنفط ما يدؿ عمى تفيـ مجمس ادارتيا
ومديرىا بمختمؼ المستويات لذلؾ ،وىو ما اكده رئيس المؤسسة في مواقفو وتصريحاتو بمختمؼ
المناسبات والتي اشارت الدراسة الييا والسيما ما يتعمؽ بالشفافية والوضوح في التعامبلت
االقتصادية والمالية واالجتماعية .
تمسؾ
 .2واظيرت نتائج الجدوؿ ذاتو مستويات جيدة جدا بما يتعمؽ ببعد المساءلة االمر الذي يؤكد ّ

المؤسسة بآلية التعامؿ الميني وبالحوكمة مف خبلؿ احكاـ العبلقات المتوازنة بيف االطراؼ

المختمفة الصحاب المصالح الممثميف بمجمس ادارتيا .
 .3اظير الجدوؿ ذاتو مستوى منخفضا مف االىتماـ ببعد المشاركة الديمقراطية واالستجابة وىو ما
يش ّكؿ ثغرة خطيرة ونقطة ضعؼ في التفاعؿ مع الجميور والعامميف وىما طرفاف اساسياف مف
اطراؼ اصحاب المصالح في المؤسسة .

 .4اظير مؤشر تمكيف االطر القضائية والقانونية والعدؿ والمساواة مستوى جيدا مف جية اىتماـ
االدارة العميا بيذا الجانب الذي يتعمؽ بالتعامؿ القانوني الرصيف والميني وتكافؤ الفرص والمساواة
داخؿ وخارج المؤسسة وىي ميزة تحسب الى االدارة العميا لممؤسسة التي تتوجو لفتح االبواب اماـ
ىذه االطر لتمكينيا مف المتابعة والمراجعة المستمرتيف.

 .5الجدوؿ الثاني الخاص بالمتغير المستجيب او التابع (االستدامة المؤسسية) وأبعاده اظير مستوى
جيدا بيذا الجانب الميـ والحيوي وتوجياتو االقتصادية االجتماعية البيئية ،اذ تبيف المؤشرات
االىتماـ العالي لممؤسسة بالبعد االقتصادي وبأولوية عالية وال غرابة في ذلؾ فإف المؤسسة الوطنية
لمنفط منشأة انتاجية استخراجية تسويقية اصبل وبالتالي فاف كفاءتيا تقاس استنادا الى كميات
مخرجاتيا وعوائدىا المالية غير اف ذلؾ ال يتعارض مع تكامؿ مياميا مع المياـ االجتماعية البيئية
االيكولوجية التي تحقؽ ليا ولممجتمع نجاحا استراتيجيا بمجاؿ التنمية المستدامة يصب في خدمة
الجيؿ الحالي واالجياؿ القادمة المستقبمية مف خبلؿ االىتماـ بالشؤوف االجتماعية والبيئية.
 .6فيما اظير الجدوؿ الثاني مؤشرات جيدة بما يتعمؽ بالبعد االجتماعي وىو ما اكدتو تصريحات
مسؤولي المؤسسة وشركاتيا ومعاىدىا التي وثقتيا الدراسة ومبلحظاتيا غير اف الجدوؿ ذاتو قد

اشر ضعفا نسبيا في مستوى االىتماـ بالبعد البيئي وىو ما يثير ىالة مف االرباؾ والغموض وثغرة
تسجؿ عمى المؤسسة ونشاطاتيا .
ّ
 .7اظيرت نتائج الدراسة االحصائية والوثائقية والمبلحظات المسجمة وتوصيؼ الحالة ميدانيا تشخيصا
موضوعيا يؤكد فرضية الدراسة في الدور الحيوي الممموس لمحوكمة وأبعادىا في تعزيز االستدامة
المؤسسية وأبعادىا عمى الصعيديف النظري مف خبلؿ التأطير النظري الذي تناولتو ،وعمى الصعيد

العممي مف خبلؿ التطبيؽ الميداني االجرائي في المؤسسة الوطنية لمنفط .وىو ما القى الضوء عمى
اسباب المشكمة واالجابة عمى تساؤالتيا االساسية وأىدافيا.
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المؤسسية :دراسة حالة في المؤسسة الوطنية لمنفط
دور الحوكمة في تعزيز االستدامة
ّ

د .أكرـ الجنابي ،كمية دجمة الجامعة ،جامعة بغداد ،ـ .كريمة أبوشعالة ،المعيد العالي لمتقنية ،األصابعة

ثانيا -التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي توصمت اليها الدراسة يمكن ان توصي باآلتي:

التوجو السديد لممؤسسة في مجالي الحوكمة واالستدامة وأبعاد كؿ منيما والذي ثبتتو
 .1تأكيد وترسيخ
ّ

وعبر عنو مجمس ادارتيا ورئيسو ورؤساء االدارات الفاعمة بمناسبات عديدة قمنا بتوثيقيا
نتائج الدراسة ّ
وتسجيميا ،والسيما مف خبلؿ وضع خطة مدروسة عمى المدييف التشغيمي واالستراتيجي بعيد المدى

يصب في الصالح الوطني العاـ لبلجياؿ المتعاقبة.
.2

ينبغي ادامة الترابط العضوي بيف التوجو بالمسار االقتصادي المالي الذي ىو في صميـ اعماؿ
المؤسسة ومياميا مع المساريف االجتماعي والبيئي اذ اف ىذا التبلزـ والترابط سمة مميزة لمنجاح
االستراتيجي يحسب ليا وذلؾ بالعمؿ بصيغ تكاممية تتبلفى الثغرات المؤشرة.

 .3البد لممؤسسة مف تعزيز سياستيا المينية الشفافة والواضحة التي اشار الييا رئيس المؤسسة بأكثر مف
مناسبة واكدتيا نتائج الدراسة ،وذلؾ باتاحة المزيد مف قنوات االتصاؿ وترصيف جسور وتقنيات
التفاعؿ والتواصؿ مع الجميور والرأي العاـ و باالنفتاح عمى العامميف في الداخؿ وعمى جميور
المجتمع وبخاصة المجتمعات المحمية المجاورة لمواقع العمؿ واالستجابة لمشكاوى وحؿ االشكاالت
بتكثيؼ سياسة الجار الحسف المعتمدة مف قبؿ المؤسسة .
 .4ينبغي عمى المؤسسة تكثيؼ االىتماـ بمؤشر تمكيف االطر القضائية والقانونية وما يتعمؽ بالعدؿ
والمساواة اذ اف ذلؾ ميزة تحسب ليا وتؤكد رصانتيا المينية ،وذلؾ يتحقؽ بتقديرنا مف خبلؿ المزيد
مف المساندة لبلطر القانونية بالمؤسسة او المجاف التدقيقية المستقمة المخولة قانونا باالطبلع والمراجعة
وحسب االصوؿ المتبعة.
 .5ينبغي عمى المؤسسة تجاوز الثغرة المسجمة عمييا بالمجاؿ البيئي وتوضيح الموقؼ منيا اذ اف البعد
البيئي وتوجياتو ذو صبلت استراتيجية وثيقة بقضية االستدامة والسيما في المجاؿ االيكولوجي الحياتي
ومف اشتراطاتيا االساسية التي تبيف تماما مدى فاعمية المؤسسة ونجاحيا المتكامؿ عمى جميع
الصعد.مف خبلؿ اتخاذ مزيد مف االجراءات العممية واالدوات التقنية بمجاؿ التدوير والمعالجة البيئية
المتطورة لممخمفات والنفايات الضارة المصاحبة لمصناعة النفطية والعمميات البتروكيمياوية .
مقنف و راسخ في مجاؿ االستدامة والسيما بالمجاؿ االجتماعي والبيئي
 .6ينبغي تحرؾ المؤسسة بشكؿ ّ
يخصص لدعـ الجيؿ الشاب واالجياؿ
وذلؾ بتخصيص صندوؽ مالي ثابت االركاف والعوائد التراكمية
ّ

المستقبمية القادمة يعوضيا عف جانب يسير مف خسائرىا الفادحة عقب نضوب النفط او تضاؤؿ

تدفقاتو وىبوط اسعاره ومعاناتيا مف التموث الذي تتركو الصناعة النفطية.
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المصادر والمراجع
اوال  -المصادر العربية:
 .1البارودي ،عمي سيد حسين ( .)2017دراسة تحميمية ألثر تأكيد تقارير االستدامة عمى التنمية
المستدامة لمنشآت األعمال .كمية التجارة ،جامعة القاهرة ،مصر.

 .2بن زغدة ،حبيبة ( .)2019دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز واستدامة نمو المؤسسات .أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة سطيف ،الجزائر.

 .3الجنابي ،أكرم سالم() 2017االدارة االستراتيجية وتحديات القرن الحادي والعشرين ،دار أمجد لمنشر
عمان
والتوزيعّ ،

 .4الجوزي  ،جميمة  ،و قريو  ،أسماء ()2013دور الحوكمة في استدامة منظمات االعمال  ،مجمة
االقتصاد  ،العدد()80ص113

 .5دياب ،رنا مصطفى ( .)2014واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف اإلسالمية في
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The role of
Governance in promoting Institutional Sustainability:
a case study in the National Oil Company
Abstract
The study dealt with two main variables, the first being independent (Governance)
and the second responding or dependent (Institutional Sustainability). Five
dimensions branched out from the independent variable: accountability,
transparency, integrity and fighting corruption, broad democratic participation and
responsiveness, empowerment of judicial and legal frameworks, justice and equality.
While three dimensions branched out from the responding variable: the economic
dimension, the social dimension, and the environmental dimension.
The research used the case study by designing a checklist for conducting field
interviews with an intentional sample of the heads of departments in the National Oil
Corporation in addition to recording notes and documenting information and
activities issued by the corporation to describe the case, diagnose the dimensions and
causes of the study problem, and answer its questions after conducting mathematical
and statistical calculations. Weighted mean, mean, standard deviation, percentages,
and coefficient of variation C.V. With the work of statistical tables designed to
review the current situation and calculate the results using the SPSS statistical
technique for the purpose of a t-test one sample to verify the validity of the
hypothesis in addition to conducting the Pearson correlation coefficient test to find
the relationship between the two variables of the study and discuss the results and
then conduct analyzes to build conclusions and recommendations.
The study came out with important conclusions in confirming the tangible role of
governance and its dimensions in promoting institutional sustainability and its
dimensions at the theoretical and practical levels in the institution, and that there is a
good level of interest by the higher management of the researched institution
regarding the two issues of governance and its dimensions and institutional
sustainability and its dimensions. The economic and financial path, along with the
social and environmental tracks, with complementary work and avoiding gaps.
……………………………………………………
Key words: Sustainability, Institutional Sustainability, Sustainable Development,
Governance, Stakeholders.
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