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تمثل مجالس إدارات الشركات المساهمة دورا محـوريـا فـي            
وإذا ما نظرنـا إلـى       .   الحوكمة والحفاظ علي حقوق المساهمين    

مجلس اإلدارة باعتباره مؤسسة للرقابة من خالل التمثيل، فـأنـه           
يجب علينا إدراك ضرورة إتباع العديد من الترتيبات التنظيميـة          
التى تعكس العوامل التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية       
والثقافية التى تنفرد بها كل دولة، وهو ما يشبه إلى حد كبير النظم             

 .السياسية
وفى أغلب األحوال يتم وضع هيكل مجلس اإلدارة وتنظيم عملـه           
فى نطاق نموذجين من نماذج الحوكمة هما النموذج األمريـكـي           

وكالهما يعكس اختالفات أساسية بين ثـالثـة   . والنموذج األلمانى 
 :عوامل هامة هي

عامل الملكية فنجد الملكية فى النموذج األمريكى ملكية متناثرة          .١
مع ملكية فردية كبيرة مقابل ملكية شديدة التركيز وملـكـيـة          

 .مؤسسية فى ألمانيا
عامل المصلحة حيث يسود منظور المصلحة الخاصة فـى           .٢

اقتصاد السوق بالواليات المتحدة مقابل التعاون بيـن اإلدارة          
والعمال القائم على أساس التوجه االجتماعي لالقتصاد فـى          

 .ألمانيا
عامل الرقابة الخارجية ففى الواليات المتحدة يتم االعتماد على          .٣

الرقابة الخارجية مقابل االعتماد على اآلليات الداخلية فـى          
 .ألمانيا

ونجد أن تفضيل الرقابة الخارجية أو الرقابة الداخلية ينتج عـن            
النظرة األمريكية أو األلمانية لألطراف الخارجيـة واألطـراف          
الداخلية، إذ يفترض النظام األمريكى وجود عالقات تـعـارض          
مصالح بين األطراف الرئيسية تجب رقابتها عن طريق نـظـام           

خارجى للمراجعة ويفترض النظام األلماني وجود عالقات تعاونية        
يمكن مراقبتها من خالل شبكة لالتصاالت الداخلية بين األطراف         

 .الرئيسية
 

 مجالس اإلدارة
وإذا .   يقوم مجلس إدارة أي شركة بتوجيه شئونها واإلشراف عليها        

ما نظرنا إلى المجلس باعتباره مؤسسة للرقابة من خالل التمثيل،          
كما تـحـدد     .   يجب علينا أن ندرك الترتيبات التنظيمية الممكنة      

 .اآلليات المتنوعة للتمثيل في مجالس اإلدارة سلطات هذه اإلدارة
وتمثل هوية مالك الشركة أهمية كبيرة بالنسبة لخاصـيـتـيـن            
رئيسيتين على األقل هما حجم ملكياتهم، وطبيعة المنافع الـتـى           

إذ أن الملكية المتناثرة بيـن      .   يحصلون عليها نتيجة لهذه الملكيات    
عدد ضخم من صغار المساهمين تخلق مشاكل كثيرة فى الرقابـة           
تختلف عما ينشأ فى حالة تركز الملكية فى أيد قليلة، سواء أكانت            

وفى حالة الملكية المتناثرة، تـكـون       .   الملكية مباشرة أم مؤسسية   
المشكلة الرئيسية هى عدم كفاية الرقابة ينتج عن غياب االلتـزام           
الكافى من جانب المالك األفراد، نظرا لما تستلزمة كفاءة الرقابة          

إال أن كال من المالك األفراد يكون لديه الحافز         .   من عمل جماعى  
أما فى الحالة الثانـيـة      .   فى االستفادة مجانا على حساب اآلخرين     

، فإن كبار المالك يكون لديهم كال من الحافز         ) حالة تركز الملكية  ( 
ومع ذلك فإن القدرة    .   والقدرة على نفاذ رغباتهم بشكل أسهل نسبيا      

على اإلجبار، تخلق مشكلة فى حد ذاتها، وهى الرقابة المنيـعـة            
 . الناشئة من إمكانية سيطرة المالك المهيمنين

 
 تعارض المصالح

يعتبر حجم الملكية الفردية أو المؤسسية من العوامل الهامة ولكنه          
ليس وحده العامل المؤثر فى الطريقة التى يمكن من خـاللـهـا             

إذ أن مـهـام     .   لمجالس اإلدارة ممارسة نفوذه فى شئون الشركة      
مجالس اإلدارة وكيفية القيام بتلك المهام تعتمد أيضا على طبيعـة           

فقد تكون هناك عـالقـات      .   العالقات بين الشركة ومالك األسهم    
تجارية لبعض كبار المالك بالشركة، وربما تفوق استفادتهم مـن          
هذه العالقات ما يحصلون عليه من أرباح األسهم، علي سبـيـل            
المثال العالقة بين البنك المالك ألسهم فى أحدى الشركات، والذى          

وفي هذه الحالة، فـإن      .   يقدم للشركة خدمات مصرفية وقانونية    
المالك الكبار قد يهتمون بالمحافظة على تلك العالقات أو التوسع          

وهناك بعض كبـار    .   فيها أكثر من اهتمامهم بتعزيز أداء الشركة      
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المالك اآلخرين، مثل صناديق االستثمار، ليس لديهم مثل هـذه           
المصلحة، إذا تقتصر عالقتهم بالشركة على إدارة األصول المالية         

 .للشركة فحسب
 

 اللوائح القانونية
ويختلف المساهمون في الشركات باختالف مدى اعتمادهم علـى         
مجالس اإلدارة فى القيام بالتزاماتهم، حسب مدى ما يتاح لهم من           

وأكثر هذه الـوسـائـل      .   وسائل بديلة للرقابة على سلوك الشركة     
وأبرزها هى اللوائح القانونية التى تحدد وظائف ومسئـولـيـات           
أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومدى قدرتهم على المنافسة فـى           

. السوق الى حد خروج البعض من السوق من خالل اإلفـالس           
وعلى الرغم من وجود هاتين اآلليتين فى كافة االقتصاديات، إال           

ومـن  .     أن جدواهما كوسائل للرقابة تتعرض للجدل الشـديـد         
المعروف أن فعالية اللوائح القانونية تعتمد على وجود بنية أساسية          
قانونية قادرة على إنفاذ القانون، وعلى وجود أسواق تنـافسـيـة            

وتوفر األسواق المالية   .   للمنتجات قادرة على ضبط أداء الشركات     
آلية خارجية أخرى للرقابة على أداء الشركات، إذا أنها تمـارس           
ضغوطا على مديرى الشركات لتحسين أداءهم خشية قيام المالك         

إال أن مدى كفاءة هذه اآللية فى تـحـقـيـق            .   بتصفية ملكياتهم 
االنضباط تعتمد على مدى سهولة تخلص المساهميـن غـيـر            

. الراضين من حيازتهم، أى على مدى عمق وكفاءة هذه األسواق         
واألسواق المالية المتقدمة ال تسمح فقط ألولئك المسـاهـمـيـن            
الغاضبين من أداء الشركة ببيع أسهمهم، بل تتيح ألولئك الـذيـن            
يمكنهم استخدام أصول الشركة القائمة بطريقة أفضل أن يستبعدوا         
اإلدارة الحالية أو مجلس اإلدارة الموجود من الشركة أو كليهمـا           

 .وتولى اإلدارة من خالل السوق
 

 النظام األمريكي
تعتبر السمة البارزة لملكية الشركات في الواليات الـمـتـحـدة            
األمريكية هي سمة تناثر الملكية وعدم وجود مستثمر رئيـسـى           

ويوجد عدد ضخم من الشركات ال يمتلك فيها أى مـن           .     مسيطر
% ١المساهمين، سواء أكان مساهما فردا أم مؤسسيا ما يزيد على           

 لم يكن هناك سوى ثمانى شركـات        ١٩٨٨وفى عام   .   من األسهم 
من بين أضخم خمسين شركة أمريكية، هى التى بها مساهـمـون     

ونتيجة لذلك، ال يمكن    .   أو أكثر من األسهم المتداولة    %   ٥يملكون  
ألى مجموعة من المساهمين أن تدعى بأن لها حقا مميزاً فـى             

 .التمثيل
وال يقتصر األمر على تناثر ملكية األسهم على نطـاق واسـع             
فحسب، بل أن الملكية غير الفردية مركزة فيما بين صـنـاديـق             

وهؤالء المستثمرون المؤسسيين   .     المعاشات وصناديق االستثمار  
من سـوق األسـهـم        %   ٥٠الذين تبلغ حيازتهم ما يزيد على  

األمريكية يتجهون إلى العمل كمديرى أموال فقط، وعـادة مـا            

يتجنبون مسئوليات الملكية التى تتضمنها الملكيات الضخمة فـى         
 .شركة واحدة

أى وجود عدد ضخم مـن        –وإذا ما كان االنتشار الواسع للملكية       
 –المستثمرين ال يملك كل منهم سوى الفتات من أسهم الشركـة             

يعوق قدرة المالك فى رقابة اإلدارة، فأنه أيضا يعطى للمستثمرين          
وهـو    –عن طريق بيع األسهم      ، التصويت بأنفسهم " هو    –خياراً  

 –خيار ال يتاح بسهولة ألصحاب الملكيات الضخمة من األسهم           
إذا أن أصحاب الحصص الكبيرة من األسهم ال يستطيعون بـيـع            

ففـى  .     أسهمهم بسهولة، أو على األقل بدون تحمل خسائر باهظة        
إطار آليات اقتصاد السوق الحر، عادة ما يؤدى بيع أعداد كبيـرة            

كـبـار   " ومن ثم فإن اهتمام      .   من األسهم إلى انخفاض أسعارها    
بأداء الشركة يكاد ال يتجاوز ما تمليه الضرورة بحكم أنه          "   المالك
ولكن صغار المالك يمكنهم البيع والخروج بسهـولـة           –مصلحة

بدرجة تكفى للتخلص من االهتمام بالرقابة الداخلية والتصويت من         
كما أن التهديد بخروج جماعى يفـرض       .   خالل الجمعية العمومية  

انضباطاً قويا على سلوك اإلدارة لما يؤدى إليه من ارتفاع تكلفـة            
الحصول على رؤوس أموال جديدة، ولما يلوح به من تـهـديـد             

 .بتنشيط السوق من ناحية الرقابة على الشركات
غير أن التهديد ال يمكن أن يكون ذا أثر إال عندما تتوافر القـدرة              
الكافية لألسواق المالية، ولذا فإن عمق وكفاءة األسواق المالـيـة           
األمريكية تسمح لها بلعب دور رئيسى فى تحقيـق انضـبـاط             

ومن خالل عمليات االندماج واالستحـواذ،      .   المديرين األمريكيين 
واالستحواذ العدائى، وشراء كامل الحصص، تسمح هذه األسواق        
للمستثمرين باالستحواذ على أصول الشركة التى تصبح أكثر قيمة         

ومما يسهل مهمتهم فى القيام بذلك    .   فيما بعد، فى ظل إدارة مختلفة     
التشدد فى متطلبات اإلفصاح القانونية والحتمية، والتى تـوفـر           
المعلومات المالية المكثفة بدرجة تكفى للقيام بمتابعة وتقييم أداء          

 .الشركة
وأخيرا، فإن النظام االقتصادى األمريكى يقوم على اإليـمـان           

. الراسخ بأهمية متابعة المصالح الفردية لتحقيق رفاهية المجتمـع        
وربما ال يوجد مجتمع آخر يؤمن بهذا القدر بمقولة أدم سمـيـث             

األمريكى يقوم على أسـاس     "   العقد االجتماعي " و" .     األيدى الخفية " 
تحرى المصالح الخاصة فى بيئة تسيطر عليها آليـات السـوق            

فردريك وكما الحظ   .   باعتبارها أفضل طريقة لتحقيق الخير العام     
بمجرد النظر إلى إدارة شركة كبيرة على أساس أنهـا          "  أنه   هايك

ليست فقط صاحبة حق بل أنها ايضا ملتزمة وهى بصدد اتخـاذ            
القرار بأن تأخذ فى اعتبارها كل ما يمكن اعتباره مصلحة عامـة            

 ".وبذلك تكتسب قوة ال تخضع ألى قيد، أو اجتماعية
 

 النظام األلماني
علي النقيض من وضع الشركات في الواليات المتحدة األمريكية،         
فإن الجزء األكبر من أسهم الشركات فى ألمانيا تملكه شـركـات            
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أخرى، وتمثل الملكيات المتبادلة فيما بين الشركات ما يـنـاهـز            
وعلى الـرغـم مـن أن         .   نصف إجمالى قيمة األسهم القائمة    

من إجمالـى   %   ٢٠المستثمرين األفراد، الذين يملكون ما يقل عن        
قيمة أسهم الشركات، يمثلون أكبر فئة تالية من المساهمين فـى            
ألمانيا، فإن أسهم هؤالء األفراد غالبا ما تكون أسهما لحاملـهـا،            

ومن ثم، فإن نصيب األسـد  .   وحيازات ائتمانية مركزة بين البنوك 
من األسهم المتداولة فى ألمانيا يتم تمثيلـه        %   ٩٠أو ما يزيد على     

إال أن هذه األرقام ال      .   وإن لم يكن بالضرورة مملوكا بمؤسسات     
تكفى للتعرف على الصورة الكاملة، إذ أن حيازة أسهم الشركـات           

 كان هناك مساهم    ١٩٨٨ففى عام   .     األلمانية مركزة تركيزا عاليا   
) من بين االربعين األكبر   (  شركة المانية    ٢٧واحد على األقل فى     
وفى معظم الحاالت كانت    .     من االسهم %   ١٠يمتلك ما يزيد على     

وكـان  .   أعلى ثالث كتل فى التصويت تمتلك نصف أسهم الشركة        
 كتلة تصويت مؤسسيـة     ٢٢بشركات القمة األلمانية األربع عشرة      

 .من أسهم الشركة% ١٠تملك على األقل 
ومن ثم، فإن مالك الشركات األلمانية وأمناؤهم يكونون أكـثـر           
عرضة إلقامة عالقات عمل مع الشركات التى يملكونها بدرجـة          

ونتيجة لهذا، يكون لديهم حـوافـز       .   أكبر من نظيراتها األمريكية   
أكثر قوة لتحمل أعباء مسئوليات الملكية، واالضطـالع بـدور           

وفضال عن ذلـك، فـإن        .   إشرافى ايجابي على أداء الشركات    
اإلشراف الداخلى الفعال على أداء الشركة يعتبر أساسيا فى النظام          

وعلى خالف المساهمين األمريكيين نادراً ما يسـعـى         .     األلمانى
 .المساهمون األلمان إلى األسواق المالية

ومع قوة وضخامة حجم االقتصاد األلمانى، فإن عدداً ال يزيد إال            
 شركة هو الذى يجرى تداول أسهمه فى األسواق         ٦٠٠قليال على   

المالية، وهو ما يقل عن خُمس الشركات المناظرة فى المملـكـة            
المتحدة، ويبلغ نحو عشر الشركات المقيدة فى الـبـورصـات            

وفضال عن هذا، فأنه على الرغم من ازدياد أهمـيـة           .   األمريكية
التمويل مؤخرا عن طريق األسهم، إال أنه ال يمثل مصدرا أساسيا           
لتمويل الشركات األلمانية، التى تقوم عادة بتوفير مصدر للتمويل         

ونتيجة لذلك، فإن أداء    .   الخارجى عن طريق االقتراض من البنوك     
 .سوق األسهم ال يحظى باهتمام من جانب المساهمين

وفضال عما سبق، فإن سوق الرقابة على الشركات غير موجودة           
ويعزى عدم وجود هذه السوق جزئيا إلـى وضـع           .   فى الواقع 

واألكثر من ذلك أهمية هى المحددات الـتـى          .   األسواق المالية 
إذ يسمح القانون   .   يفرضها هيكل ملكية الشركة وحوكمة الشركات     

األلمانى للشركات بتحديد حصة حقوق التصويت التى يملكـهـا          
مساهم منفرد، كما أن حيازات البنوك من أسهم الشركة عادة ماال           
تكون للبيع، إلى جانب أن دور العمال فى عملية الحوكمة يمنـع            
عمليات االستحواذ العدائى من خالل ما يضفيه من عدم التيـقـن            

. على جدوى إعادة الهيكلة التى عادة ما تتبع عمليات االستحـواذ          
وكل هذا يجعل من الصعب على المستثمرين تصفية حيازاتهـم،          

وكما الحـظ    .   فضال عما تتصف به من عدم المالءمة اجتماعيا       
ما لم يكن المرء قادراً على بيع       " جورج سيمنس منذ قرن مضى،      

 ".ما يملك، فأنه يجب أن يرعاه
 

 أصحاب المصالح
بخالف القيـود   ( ليست هناك لوائح محددة تحكم تمثيل المساهمين        
، إال أن حقـوق     ) التى تنبع من التمثيل القانونى ألصحاب المصالح      

المساهمين فى هذا التمثيل غالبا ما تخصص للمؤسسات، وللبنوك         
ونتيجة لهذا، فإن تمثيل المساهمين فى ألمانيا يتـم         .   بصفة خاصة 

عادة فى كتل تصويتية ضخمة، وتتمتع االجتماعات الـعـامـة            
ومع .   للمساهمين بحضور نسبة عالية من إجمالى حقوق التصويت       

ذلك، فإنه مثلما يحدث فى الدول األخرى، تكون هذه االجتماعات          
 .مجرد وضع شكلى إلى حد كبير

وعلى الرغم من أن التركز الكبير لحقوق التصويت يتولد عـنـه            
تمثيل مباشر نسبيا للمساهمين، فأنه ال ينبغى الخلط بينه وبين قدرة           
المساهمين األفراد على تقديم اهتماماتهم ومصالحهم كمجموعـة،        
وفى الواقع، فإن هذه المصالح غالبا ما يبدوا أنها تتراجع أمـام             
مصالح كافة أصحاب المصالح اآلخرين، والشركات المـالـكـة          
لألسهم، وحائزى سندات الشركة، والعامليـن والـمـورديـن           

والغرض الرئـيـسـى     .   والمشترين والمجتمعات المحلية بأسرها   
للتمثيل المتعدد ليس هو تقديم مصالح أية فئة منفردة على مصالح           

. غيرها من أصحاب المصالح أو لحماية هذه المصالح ضد غيرها         
بل يتمثل الهدف فى االعتراف بالمصلحة المشتركة لكافة الفئات،         
والتى ينظر إليها فى استمرار الشركة فى أعمالها مـن خـالل             

ومبدأ المصلحة المشتركة للـفـئـات       .   استمرار الوضع التنافسى  
المتعددة هو الذى تقوم على أساسه مسئولية مجلس اإلدارة، والتى          
تتمثل فى تشجيع مصلحة الشركة ككل عن طريق تغذية الطاقـة           

 .المنتجة للثروة فى المنشأة
كما يمنح القانون األلمانى حقوق التمثيل آلخرين من أصـحـاب           
المصالح فى الشركة، ويقرر صالحية تمثيل العاملين فى مجلـس          

وتـمـنـح    .   اإلدارة فى جميع الشركات ماعدا المنشآت الصغرى      
حقوق التمثيل أيضا إلى آخرين من أصحاب المصالح الرئيسية فى          

وعلى سبيل المـثـال، فـإن        .   ( الشركة، وفقا لما جرى العرف    
الشركات األلمانية تحتفظ بمقاعد فى مجلس اإلدارة لـلـبـنـك،            

 ).والعمالء أو الموردين الرئيسين والمؤسسات العامة
 

 الفصل بين التنفيذ واإلشراف
يختلف تنظيم ودور مجالس اإلدارة فى النظام األلمانى بشـكـل           

أوال، وعلى نقيـض الـنـظـام         .   ملحوظ عن النظام األمريكى   
: األمريكى، يتكون مجالس اإلدارة فى النظام األلمانى من مجلسين        

مجلس إشرافى، يتكون بالكامل من أعضاء غير تنفيذيين، ومجلس         
وينبغى إال يتبـادر    .   مديرين، يتكون بالكامل من أعضاء تنفيذيين     
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إلى الذهن أن هذا الهيكل بسيط أو أنه صورة أخرى لمجلس ذى             
طبقتين بدال من مجلس اإلدارة الواحد، فهو يقوم على أساس فصل           
واضح بين الوظيفتين التنفيذية وغير التنفيذية، ولكل من المجلسين         

 . مسئوليات وسلطات قانونية تختلف بوضوح عن األخرى
ويورد القانون تمييزا واضحا وحاداً بين اإلدارة واإلشـراف،           
ويحدد الوظائف اإلدارية التى يقوم بها الموظفون التنفيذيون فـى          
الشركة، ويضع المسئوليات اإلدارية بوضوح فى أيدى مجـلـس          

وهذا الترتيب يجعل مجلس المديرين هو مجلس اإلدارة        .   المديرين
فهو الجهاز الحقيقى لصنع القرار، ذو      .   فى نظام الحوكمة األلمانى   

الحرية الواسعة فى إدارة األعمال، فضال عن السلطات الممنوحة         
وللتأكيد، فإن مجلس المديرين يخضع     .   له لتحقيق التناغم فى العمل    

للمساءلة عن سالمة استخدام هذه السلطة أمام المجلس اإلشرافـى          
ولكن فى النظام األلمانى يقوم مجلس المديرين بـتـقـديـم               –

 .االقتراحات، ويقوم المجلس اإلشرافى بالفصل فيها
تمثل هوية مالك الشركة أهمية كبيرة بالنسبة لخاصيتين رئيسيتين         
على األقل هما حجم ملكياتهم، وطبيعة المنافع التي يحصـلـون           

إذ أن الملكية المتناثرة بين عدد ضخم       .   عليها نتيجة لهذه الملكيات   
من صغار المساهمين تخلق مشاكل كثيرة فى الرقابة تختلف عما          
ينشأ في حالة تركز الملكية في أيد قليلة، سواء أكانت الملكـيـة             

وفى حالة الملكية المتناثرة، تكون المشكـلـة   .   مباشرة أم مؤسسية 
الرئيسية هي أن عدم كفاية الرقابة يكون مصدره هو نـقـص             
االلتزام من جانب المالك األفراد، نظرا لما تستلزمة كفاءة الرقابة          

إال أن كال من المالك األفراد يكون لديه الحافز         .   من عمل جماعي  
أما في الحالة الثانـيـة      .   فى االستفادة مجانا على حساب اآلخرين     

وهى حالة تركز الملكية، فإن كبار المالك يكون لديهم كال مـن             
ومع ذلك فإن .   الحافز والقدرة على نفاذ رغباتهم بشكل أسهل نسبيا       

القدرة على اإلجبار، تخلق مشكلة فى حد ذاتها، وهى الرقـابـة            
وفى كـل    .   المنيعة الناشئة من إمكانية سيطرة المالك المهيمنين      

نظام للحوكمة تكون المسئولية األساسية ألعضاء مجلـس إدارة          
الشركة هي تأكيد حق مساءلة إدارة الشركة، كما تكـون األداة            
الرئيسية لتنفيذ هذا االلتزام هى عملية متابعة وتقـيـيـم األداء             

 .االدارى

 

تمثل هوية مالك الشركة أهمية كبيرة بالنسبـة        
لخاصيتين رئيسيتين على األقل هما حـجـم         
ملكياتهم، وطبيعة المنافع التي يحصلون عليها      

إذ أن الملكية المتناثـرة     .   نتيجة لهذه الملكيات  
بين عدد ضخم من صغار المساهمين تخلـق        
مشاكل كثيرة في الرقابة تختلف عما ينشأ في        
حالة تركز الملكية في أيد قليلة، سواء أكانـت         

وفى حالة الملكية   .   الملكية مباشرة أم مؤسسية   
المتناثرة، تكون المشكلة الرئيسية هي أن عدم       
كفاية الرقابة يكون مصدره هو نقص االلتزام       
من جانب المالك األفراد، نظرا لما تستلزمـه        

إال أن كال من    .   كفاءة الرقابة من عمل جماعي    
المالك األفراد يكون لديه الحافز في االستفادة       

أما في الحـالـة     .   مجانا على حساب اآلخرين   
، فإن كبار المـالك     ) حالة تركز الملكية  ( الثانية  

يكون لديهم كال من الحافز والقدرة على نفـاذ         
ومع ذلك فـإن     .   رغباتهم بشكل أسهل نسبيا   

القدرة على اإلجبار، تخلق مشكلة فـى حـد          
ذاتها، وهى الرقابة المنيعة الناشئة من إمكانية       

وفى كل نـظـام      .   سيطرة المالك المهيمنين  
للحوكمة تكون المسئولية األساسية ألعضـاء      
مجلس إدارة الشركة هي تأكيد حق مسـاءلـة         
إدارة الشركة، كما تكون األداة الرئيسية لتنفيذ       
هذا االلتزام هى عملية متابعة وتقييـم األداء         

 .االدارى
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