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ملخص:
هدفت دراستنا إىل إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات ،أمهيتها ومبادئها ،كما أهنا هدفت
إىل لفت انتباه مجيع اجلهات املسؤولة إىل خطر الفساد ،وذلك بعد حتديد مفهومه وأسباب ظهوره  ،واهم
مظاهره وآثاره على االقتصاد الوطين بشكل خاص وعلى اجملتمع بشكل عام ،ودور اآلليات الداخلية
للحوكمة ومتمثلة يف (قواعد جملس اإلدارة ،قواعد املراجعة الداخلية ،قواعد املسامهني) يف تقليص حجم
التنازع يف السلطات وختفيض مستوى التضارب يف األهداف بني خمتلف الفئات ذات العالقة بالشركات
املسامهة العامة ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه وتعظيم املصاحل

املتبادلة بني خمتلف األطراف ذات العالقة.
كلمات مفتاحية :احلوكمة ،الفساد ،جملس اإلدارة ،املراجعة الداخلية ،املسامهني.
تصنيفاتG34, D73, M42 : JEL
Abstract:
The purpose of our study to shed light on the concept of corporate
governance, its importance and principles, it is also the goal of t to draw the
attention of all those responsible to the risk of corruption, after identifying
his concept and the reasons for his appearance, and the most important
manifestations and its effects on the national economy as a special form and
on society in general, and the role of mechanisms Interior Of the
governance represented in ( the rules of the Board of Directors, the internal
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audit rules, shareholders ' rules) to reduce size Conflict at the authorities
And reduction level Conflicts at Objectives between Different Categories
Related Relationship Companies Contribution the public, Command Which
From Would that Lead to me Combat phenomenon Corruption And
prevention from him And maximizing Interests Mutual between Different
the parties Related Relationship.
Keywords: Governance, Corruption , Board of Directors, Internal Audit,
Shareholders.
Codes de classification JEL : G34, D73, M42
__________________________________________

المؤلف المرسل :داود خرية ،اإليميلkheirad780@gmail.com :

مقدمة:
نتيجة ملا شهده االقتصاد العاملي يف السنوات األخرية من األزمات املالية واالهنيارات املؤسسية ،كاليت
حصلت يف جنوب شرق آسيا وفضيحة شركة أنرون...إخل ،ظهرت هنالك حاجة ملحة إىل وجود ضوابط
وقوانني حتد من تكرار ما حدث من أزمات وفضائح ،لذلك فقد بدأ االهتمام مبوضوع احلوكمة كأسلوب
إداري حديث يوفر أساسا متينا وفاعالً حلماية املؤسسات ومراقبتها ،ويهدف إىل حتقيق عدة أهداف
كهدف احلد من الفساد .وحيدث ذلك من خالل استهداف احلوكمة بطبيعتها حتقيق الشفافية والعدالة
ومنح حق مساءلة اإلدارة ،وضمان الرقابة على األداء املايل من خالل تصميم هياكل إدارية حمكمة
وتنفيذها ،يكون من شأهنا أن تؤدي إىل حماسبة اإلدارة وحتديد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات بني
جملس اإلدارة واملسامهني واإلدارة وأصحاب املصلحة واليت من شأهنا أن تؤدى باحملصلة إىل تقليل التنازع يف
السلطات ومنع الفساد واحملسوبية ،ومن مث ختفيض التعارض يف املصاحل واحلد من استغالل السلطة من قبل
بعضهم يف غري املصلحة العامة .بالتايل وانطالقا مما سبق ذكره سنتطرق من خالل دراستنا هذه إىل طبيعة
الدور الذي تلعبه احملددات الداخلية للحوكمة واملتمثلة يف(:جملس اإلدارة ،املراجعة الداخلية ،املسامهني)،
وذلك مبا يؤدي إىل احلد من الفساد يف الشركات املسامهة العامة .على ضوء ما سبق ميكن طرح اإلشكالية

التالية :ماهو الدور الذي تلعبه اآلليات الداخلية للحوكمة وذلك بما يؤدي إلى الحد من الفساد في
الشركات المساهمة العامة؟
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ويستمد هذا البحث أمهيته من تزايد االهتمام مبوضوع احلوكمة يف السنوات األخرية ،وكون الوعي
بآلياهتا يؤدي إىل حتقيق قدر كبري من الشفافية والعدالة ،وكذلك منح حق مساءلة إدارة الشركة املسامهة
العامة ،وبالتايل محاية مجيع أصحاب املصاحل فيها واحلد من مشكلة الفساد الذي استشرى يف هذه
املؤسسات ،وذلك مبا يؤدي إىل زيادة كفاءة أداء هذه الشركات وتعظيم قيمتها وبالتايل توسعها وتوفري
فرص عمل جديدة للمواطنني .هذا الفساد الذي يتمثل بشكل كبري يف استغالل السلطة والوظيفة يف غري
املصلحة العامة ،مما يؤدي إىل ترك آثار كبرية على االقتصاد الوطين ومن مث على اجملتمع بأسره.
وللدراسة اليت قمنا هبا عدة أهداف نوجزها فيمايلي:
أوال :اخللفية الفكرية للحوكمة.
ثانيا :ظاهرة الفساد.
ثالثا :دور اآلليات الداخلية للحوكمة يف احلد من الفساد يف الشركات املسامهة العامة.
 .0الخلفية الفكرية للحوكمة:
سنتطرق إىل هذه النقطة من البحث من خالل التطرق إىل مايلي
 0.0مفهوم الحوكمة في مختلف الدراسات:
تعددت التعريفات لظاهرة احلوكمة ،حبيث يدل كل تعريف عن وجهة النظر اليت يتبناها مقدمه ،هذا
االختالف يف وجهات النظر سببه باإلضافة إىل ارتباط احلوكمة مبجاالت خمتلفة ،ارتباطه أيضا باألطراف
املختلفة يف املؤسسة كاإلدارة ،وجملس اإلدارة ،واملسامهني ،وأصحاب املصاحل ،وكذلك بسبب اختالف
االهتمامات والتخصصات العلمية والبيئات اليت ينتمي إليها الباحثون ،ولعله من املناسب يف هذه الدراسة
أن نتطرق ويف إطار تارخيي لبعض املفاهيم اليت قدمت عن حوكمة الشركات.
فقد وصفت اللجنة الربيطانية يف تقريرها السنوي ) )Cadbury, 1992احلوكمة على أهنا" :النظام
الذي به تسري وتراقب الشركات".0
كما عرفها كل من ) )Shleifer, Vishny, 1997على أ ههنا" :اآلليهة الهيت تق هدم ضمانة ملمويل
املؤسسة".0
املؤسسة بأ ههنم سيحصلون على عوائد من استثهماراهتم يف هذه ه
ه
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وعرفت املنظمة الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية ( )OECD, 2004احلوكمة على أهنا" :نظام
يتم بواسطته توجيه منظمات األعمال ورقابتها ،حيث أ هن احلوكمة حتدد هيكل توزيع الواجبات
واملسؤوليات بني املشاركني املختلفني يف الشركة املسامهة ،مثل جملس اإلدارة ،واملديرين ،وغريهم من ذوي
املصاحل اآلخرين ،وتضع القواعد واألحكام الختاذ القرارات لشؤون الشركة املسامهة .وهبذا اإلجراء فإن
احلوكمة تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله الشركة وضع أهدافها ،والوسائل الالزمة لتحقيق
هذه األهداف والعمل على مراقبة األداء".0
ويرى الكاتب ( )Palmer, 2005أ هن احلوكمة" :ليست سوى اآلليهة الهيت يتهم مبوجبها تشجيع مجيع

املؤسسة ،أيها كانت مواقعهم يف التنظهيم ،جلعل سلوكياهتم وممارستهم الفعليهة تتناغم مع
األفراد
ه
العاملني يف ه

املؤسسة اهلادفة لتعظيم قيمتها املضافة ،ومن مثه حتقيق مبدأ الع هدالة والتهوازن بني مصاحل
رؤيهة وإسرتاتيجيهة ه
ـالك من جهة أخرى".4
اإلدارة التهنفيذيهة مــن جهة ،ومصاحل الفئات األخ ــرى ذات العالقة مب ــا فيها امل ـ ه

أما مفهوم احلوكمة كما جاء يف كتاب (علي وشحاته" :)0112 ،فهي عبارة عن جمموعة من اآلليات

واإلجراءات والقوانني والنظم والقرارات اليت تضمن االنضباط  Disciplineوالشفافية
 Transparencyوالعدالة  ،Fairnessوهتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق تفعيل
تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية ،فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل
منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي املصلحة يف الشركة وللمجتمع ككل" .5وعرفها ( Schilling,
الرقابة داخل املنظهمة ،مبا يضمن حتقيق أهداف
 )2008على أ ههنا" :فعل أو عملية ممارسة السلطهة أو /و ه
أصحاب املصاحل فيها" .6وعرف  Charreauxاحلوكمة من ناحية
املنظهمة وعدم تضارب أهداف ه
أخرى على أهنا" :تضم جمموعة من اآلليات اليت حتد من سلطات وتأثريات قرارات املسريين يف ظل

المركزية التسيري وتوسيع دائرة القرارات" .فمن منظور  Charreauxللحوكمة ميكن أن نفهم أنه تكلم
عن المركزية التسيري وتوسيع دائرة القرارات ،هبدف إشراك أطراف آخرين غري املسريين (املسامهني،
الدائنني )...الذين تربطهم عالقة باملؤسسة (املسامهني ،الدائنني ،)...حىت يتسىن هلم املشاركة يف قرارات
املؤسسة ،الرقابة عليها ،وحل بعض املشاكل إن وجدت".2
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وبناءا على ما سبق ذكره ،ميكن اقرتاح تعريف حلوكمة الشركات ،والذي يشري إليها على أهنا:
"مجموعة اآلليات التي بموجبها يتم تنظيم ،توجيه ،تنسيق ومراقبة أعمال المؤسسة ،بما يضمن
االلتزام بأخالقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد ،والتوازن في تحقيق مصالح كافة األطراف
المرتبطة بالمؤسسة ،لتعزيز أدائها وقدرتها التنافسية وضمان إستمراريتها".
 2.0أهمية حوكمة الشركات:
ميكننا توضيح أمهية احلوكمة من خالل النقاط التالية:
*حظيت آلية احلوكمة باهتمام عاملي كبري من قبل املنظمات واجملاميع العلمية ،نظراً لدورها يف استكمال
عمليات اإلصالح اإلداري واملايل ،ومكافحة الفساد ،وجتنيب املؤسسات التعرض حلاالت التعثهر املايل
والفشل واإلفالس .8وذلك من خالل حتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية فيها ونزاهة تعامالهتا
وعدالتها ،والتأكيد على الشفافية والدقة والوضوح يف كافة املعامالت والقوائم املالية الصادرة عنها ،وما
يرتتب عن ذلك من زيادة ثقة املستثهمرين هبا واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات .2وبالتايل خلق البيئة
املالئمة لالستثمار واليت تساعد يف جذب االستثمارات سواء األجنبية منها أو احمللية ،وتساعد يف احلد من
هروب رؤوس األموال وزيادة فرص التمويل ،فضالً عن إمكانية احلصول على مصادر ارخص مما يزيد من
أمهية احلوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
* إن تأكيد مسؤوليات اإلدارة وتعزيز مساءلتها وحتسني املمارسات احملاسبية واملالية واإلدارية والتأكيد على
الشفافية ،كل ذلك من شأنه املساعدة على سرعة اكتشاف التالعب والغش املايل والفساد اإلداري،
واختاذ اإلجراءات الواجبة بشأنه وعالج أسبابه وآثاره قبل تفاقمها وتأثهريها على حياة املؤسسة.01
* كما يؤك ـ ـد الباحثون على أن تطبيق قواعد احلـ ـ ـوكمة يساهـم يف زيادة كفاءة استخـ ـ ـدام املوارد
وتعظهيم قيمة الوحدة االقتصادية وتدعيم قدرهتا التنافسية باألسواق ،مما يساعد على التوسع والنمو وجيعلها
قادرة على إجياد فرص عمل جديدة ،باإلضافة إىل حتقيق فاعلية وكفاءة األداء بالوحدات االقتصادية
ومحاية أصوهلا .00وكذا حتقيق معاملة مرضية للفئات املختلفة من أصحاب املصاحل ،مع احلرص على تدعيم
استقرار أسواق املال واألجهزة املصرفية ،مما يؤدي إىل حتقيق الكفاءة والتنمية االقتصادية املطلوبة.
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*تربز أمهية احلوكمة من خالل الفصل بني ملكية املؤسسة واإلدارة ،ومن همث بني املسامهني وإدارة املؤسسة،
وكذلك الفصل بني مسؤوليات جملس اإلدارة ومسؤوليات املديرين التنفيذيني ،وهذا االهتمام نابع من
تعارض املصاحل بني املالك واملديرين التنفيذيني ،بسبب ما خيلقه هذا الفصل من فاعلية تتصل بتحديد
الرؤيا اإلسرتاتيجية ومدى توافق احتياجات ومتطلبات مصاحل املستثهمرين يف املؤسسة.00
 1.0مبادئ حوكمة الشركات:
املقصود مببادئ حوكمة الشركات القواعد والنظم واإلجراءات اليت حتقق أفضل محاية وتوازن بني مصاحل
مديري املؤسسة واملسامهني فيها وأصحاب املصاحل األخرى املرتبطة هبا .حيث ويف هذا اإلطار تعد منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية من أوىل املنظمات اليت أصدرت مبادئ للحوكمة يف سنة  ،0222مث عادت
وأصدرت النسخة املعدلة منها يف سنة  ،0114ومنذ ذلك احلني حىت اآلن تعد هذه املبادئ هـي األساس
الذي تستند إليه الدول واملؤسسات عند قيامها بوضع األسس املناسبة لتطبيق مفهوم حوكمة الشركــات.
إن هذه املعايري ستة وسنتناوهلا بالشرح على النحو التايل:
*ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات:
جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كالً من تعزيز شفافية األسواق وكفاءهتا ،كما جيب أن يكـون
متناسقاً مع أحكام القانون ،وأن يصيغ بوضوح تقسيـم املسؤوليات فيما بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية
والتنفيذية املختلفة.00
*حفظ حقوق جميع المساهمين:
ينص هذا املبدأ على أنه ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات محاية حقوق املسامهني ،وأن يسهل
هلم ممارسة حقوقهم .هذا وترتكز هذه احلقوق حلملة األسهم مثالً يف حقهم يف احلصول على نصيب من
األرباح اليت يتقرر توزيعها ،واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات املؤسسة عند التصفية ،وحرية
نقـل أو حتويل ملكية األسهـم ،وأيضا حـق حضور االجتماعات العامة للمؤسسة واملشاركة يف القرارات
اهلامة اليت تعرض على اجلمعية العامة للمؤسسة .كما وجيب على املؤسسة تزويد محلة األسهم باملعلومات
اخلاصة هبا يف الوقت املناسب بصفة منتظمة ،كما جيب توفري الفرصة حلملة األسهم النتخاب أعضاء
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جملس اإلدارة ،ومراقبة أعماهلم ،ورفع دع ـ ـ ـ ـوى املسؤولية عليهم إذا تطلب األمـ ـر ذلك...إىل غري ذلك
مـ ـ ـن احلقوق.04
*المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:
وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية ،والتصويت يف
اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها،
أو من االجتار يف املعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس
اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.05
*دور أصحاب المصالح:
محاية حقوق أصحاب املصاحل ،واليت ضمنها هلم القانون ،هبدف زيادة الدخل وفرص التوظيف
للمؤسسة .06
واحملافظة على وضع مايل سليم
ه
*اإلفصاح والشفافية:

ميثل اإلفصاح اجليد والشفافية يف عرض املعلومات املالية وغري املالية أحد املبادئ واألركان الرئيسية اليت
تقوم عليها حوكمة الشركات ،إذ مل خيلو أي تقرير صادر عـن منظمة أو هيئة أو دراسة علمية من التأكيد
على دور احلوكمة يف حتقيق اإلفصاح والشفافية السيما وأهنما من األساليب الفاعلة لتحقيق مصاحل
األطراف املختلفة ذات العالقة ،وميثالن أحد املؤشرات املهمة للحكم على تطبيق نظام احلوكمة من عدمه
داخل املؤسسات .02حيث ويف هذا اإلطار تلتزم املؤسسة مببدأ الشفافية واإلفصاح من خالل مثالً نشر
املعلومات اهلامة كملكية النسبة العظمى من األسهم ،ومكافآت أعضاء مـجلس اإلدارة واملديرين
التنفيذيني ،هذا ويتم اإلفصاح عن تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف
الوقت املناسب وبالشكل املناسب.08
*مسؤوليات مجلس اإلدارة:
وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية ،ودوره يف
اإلشراف على اإلدارة التنفيذية .02ومل تكتف منظمة التعاون االقتصادي بتقدمي هذه املبادئ فقط ،بل
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سعت أيضا إىل طرح العديد من الشروحات هلا ،بغية تطبيق احلوكمة بشكل أفضل مبا يضمن حتقيق
اهلدف األساسي وهو محاية مصاحل كافة األطراف.01
 .2ظاهرة الفساد:
أبعادا واسعة وتتداخل فيها عوامل
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عاملية واسعة االنتشار ،وذات جذور تأخذ ً

خمتلفة يصعب التمييز بينها ،واليت مل تسلم منها أي دولة يف العام سواء كانت متقدمة أو نامية ،ولكن
بدرجات خمتلفة .وبالتايل وانطالقا مما سبق سنتطرق من خالل هذه النقطة من البحث إىل مفهوم الفساد،
وأهم مسبباته ،وكذلك مظاهر الفساد املايل  ،وأخريا أثار الفساد املايل علي األنظمة االقتصادية.
 0.2مفهوم الفساد:
إن الفساد لغة يعين "التلف والعطب والضرر وخروج الشيء عن االستقامة واالعتدال ونقيضه
االستقامة والصالح" .ومن منظور سلوكي هو "امليل الفطري عند الفرد ملمارسة السلوكيات اخلاطئة،
وذلك لكون الطبيعة اإلنسانية بطبيعتها غري منضبطة ،ويف ظل غياب الضوابط واملساءلة القانونية وعدم
أخذ تدابري وقائية وعالجية من شأهنا أن متيل إىل الفوضى وعدم االنضباط" .ومن منظور تاريخي
واجتماعي فهو "يف اجملتمعات املتخلفة نتيجة طبيعية لعوامل اجلهل والتخلف والفقر ،أما يف اجملتمعات
املتقدمة فهو نتيجة طبيعية لغياب الوازع الديين واألخالقي" .ومن منظور اقتصادي هو "املشكلة اليت
تؤدي إىل حتقيق فوائد ومنافع غري مشروعة لبعضهم ويتحمل تكلفتها الباهظة اجملتمع بأكمله" .أما من
وجهة نظر منظمة الشفافية العالمية فهو"إساءة استخدام الوظيفة العامة للمنفعة والكسب اخلاص"،
أي أ هن الفساد هو ظاهرة ظرفية قد ميارسها الفرد وهو على رأس عمله بدافع حتقيق النفع اخلاص على
حساب املصلحة العامة ،وقد تكون ظاهرة عامة تصيب اجملتمع بأكمله نتيجة خللل ما قد أصاب بنيته
الثقافية واالجتماعية .وبالتايل مهما تعددت معاين الفساد فهو ال خيرج عن كونه وباءا اجتماعياً
واقتصادياً يلم باجملتمعات بشكل متفاوت والبد من الوقاية منه والتصدي ألسبابه بشكل مجاعي
وبأسلوب مؤسسي .00ورمبا يكون اصدق تعريف له هو الذي ورد يف موسوعة العلوم االجتماعية "
الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق مكاسب خاصة ،ويشتمل ذلك على مجيع أنواع رشاوى
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املسؤولني احملليني أو الوطنيني أو السياسيني" .00أما تعريف الفساد يف نظر املشرع اجلزائري فجاء يف
القانون  10-16الصادر يف  01فيفري  ،0116على حنو ما ورد يف االتفاقية الدولية ملكافحة الفساد
واملسمى" قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" حيث اكتفت املادة  02من هذا القانون يف تعريفها
للفساد بنصها يف الفقرة" أ "على أنه :كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون.
وبالرجوع إىل الباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جند أن املشرع اجلزائري قد نص على
جترمي جمموعة من األفعال وصلت إىل  20جرمية .ويتضح من جممل هذه التعريفات على اختالفها ،أن
الفساد ظاهرة تقوم على أساس من حتويل الشأن العام للجماعة إىل شأن خاص ،حيث يتم ختصيص
املوارد وتوزيع العائد االقتصادي وفق اعتبارات املصلحة اخلاصة وليس وفق الصاحل العام.00
 2.2أسباب الفساد:
حدد البنك الدويل  World Bankجمموعة من األسباب املؤدية لظهور الفساد واملتمثلة يف:

04

أ -هتميش دور املؤسسات الرقابية ،وقد تكون تعاين من الفساد هي نفسها.
ب -وجود البريوقراطية يف مؤسسات الدولة.
ت -حصول فراغ يف السلطة السياسية ناتج عن الصراع من اجل السيطرة على مؤسسات الدولة.
ث -ضعف مؤسسات اجملتمع املدين وهتميش دورها.
ج -توفر البيئة االجتماعية والسياسية املالئمة لظهور الفساد.
05

إضافة إىل ما تقدم  ،ميكن حتديد ثالثة أبعاد ألسباب حدوث الفساد وهي:

أ -البعد السياسي :تتمثل أسباب الفساد باإلرادة السياسية الضعيفة اليت تتعايش مع الفساد ،وال متتلك
املبادرات ملكافحته ،فإهنا حىت وان أعلنت عن إصالحات ،فإهنا تبقى من قبيل العبث ،ويصبح من مث
وجود املصلحني بال معىن ،حىت وان توفرت لديهم اجلدية والرغبة الصادقة يف اإلصالح .وبدون اإلرادة
السياسية ،فان مواجهة الفساد ستقتصر على الشكل ليس إال ،ويبقى دور املصلحني مقتصرا على
املناشدات والنداءات والتمنيات اليت ال تغين وال تسمن من جوع .وان غياب اإلرادة السياسية يؤدي إىل
غياب دولة املؤسسات السياسية والقانونية والدستورية .وعند هذا املستوى تظهر حالة غياب احلافز الذايت
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حملاربة الفساد حتت وطأة التهديد بالقتل واالختطاف والتهميش واإلقصاء الوظيفي .كما تتعطل إىل حد
بعيد آليات الرقابة يف الدولة ،حيث إن احلكومة ال حتاسب اإلدارة مع علمها بالفساد املستشري يف
أوصاهلا ،وان يد القضاء ال تطول املسؤولني يف الدولة مهما قيل أو عرف أو شاع عنهم ،وان هيئات
الرقابة تكون معطلة أما بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز يف أبعاده قدرهتا ،أو الن دم الفساد اخذ يدب
يف عروق بعضها.
ب -البعد االقتصادي :يتمثل ف ــي البطالة وتدنـ ــي الرواتب واألجور وتباين الدخول بشكـ ــل كبري
واخنفاض مستوى املعيشة بشكل عام ،فضال عن غياب الفعالية االقتصادية يف الدولة وكثرة الصفقات
التجارية املشبوهة أو الناجتة عن عمليات السمسرة ،حيث حيتل الفساد املايل فيها حيزا واسعا.
ت -البعد االجتماعي :يتجلى عندما يغدو لكل شيء مثن يقاس بالدنانري ،وعندما يغدو للقيام بواجب
وظيفي معني مثن ،و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة مثن ،ولتصريف أعمال احلكم مثن ،وللكلمة يف
وسائل اإلعالم مثن ،وحلكم القضاء يف بعض احلاالت مثن .وعندما يصبح لكل شيء مثن ،فان الفساد قد
أضحى يف حياتنا العامة من صلب ثقافة اجملتمع وبذلك يكون اجملتمع يف هذا احلال قد ابتلي مبا نسميه
ثقافة الفساد ،وعندما يكون الفساد من صلب ثقافة اجملتمع يصعب عالجه .فالفساد ال ينتج إال مزيدا
من الفساد ،والفاسد ال يرى يف الفساد عيبا ،وهنا يشكل الفساد طوقا حيتاج إىل من يكسره بقوة خارقة.
كما ويف نفس اإلطار السابق ذكر (السوداين )0118 ،أنهه ميكن إمجال أهم أسباب تفشي ظاهرة
06

الفساد باآليت:

أ -انتشار الفقر واجلهل وضعف الوازع الثقايف والديين لدى أفراد اجملتمع.
ب -عدم االلتزام مببدأ الفصل املتوازن بني السلطات وضعف احلاكمية اإلدارية.
ت -تدين مهنية األجهزة الرقابية العامة واخلاصة يف الدولة واجملتمع.
ث -التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية املفاجئة وغري املدروسة.
ج -ضعف اإلرادة السياسية والرتدد باختاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية الناجعة.
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ح -تدين رواتب العاملني يف القطاع العام واخلاص وعدم القدرة على تلبية متطلبات العيش واحلياة
الكرمية.
خ -تراجع الوازع الديين واألخالقي وعدم كفاية تطبيق القوانني واألنظمة املرعية.
د -تقييد حرية اإلعالم وعدم السماح بالوصول إىل البيانات واملعلومات املهمة.
ذ -احنياز مؤسسات اجملتمع املدين وضعف دورها الرقايب.
ر -استخدام الشركات األجنبية لوسائل اإلغراء واإلغواء املبتكرة لضمان احلصول على تنفيذ العطاءات
واملشاريع اجلديدة من غري وجه حق.
 1.2مظاهر الفساد:
02

للفساد املايل واإلداري مظاهر وجتليات سياسية ومالية وإدارية وأخالقية واملتمثلة يف:

أ -ففي الجانب السياسي :يتجلى الفساد يف احلكم الشمويل الفاسد ،وفقدان الدميقراطية وفقدان
املشاركة وفساد احلكام وسيطرة نظام احلكم على االقتصاد وتفشي احملسوبية.
ب -وفي الجانب المالي :يتمثل الفساد باالحنرافات املالية وعدم االلتزام بالقواعد واألحكام املالية اليت
تنظم سري العمل اإلداري واملايل يف الدولة ومؤسساهتا وخمالفة تعليمات أجهزة الرقابة املالية .وتتجسد
مظاهر الفساد املايل بالرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب واحملسوبية يف التعيينات واملراكز الوظيفية.
ت -أما الفساد اإلداري :فانه يتعلق باالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية اليت تصدر عن
املوظفني العموميني أثناء تأديتهم ملهام عملهم ،وتتجسد مظاهر الفساد اإلداري يف التسيب لدى
املوظفني وعدم احرتام الوقت ومتضيته يف أمور ال عالقة هلا مبهام الوظيفة واستحقاقاهتا ،وعدم حتمل
املسؤولية وإفشاء أسرار العمل وغريها.
ث -وفي الجانب األخالقي :يتمثل الفساد باالحنرافات األخالقية والسلوكية اليت يقوم هبا موظفي
الدولة ،واملتعلقة بسلوكهم الشخصي وتصرفاهتم املتمثلة باستغالل الوظيفة لتحقيق مصاحل شخصية على
حساب املصلحة العامة و ممارسة احملسوبية دون النظر إىل اعتبارات الكفاءة واجلدارة عند تعيني املوظفني.
 2.2آثار الفساد:
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إن للفساد تكلفة وخاصة يف الشركات العامة ،حيث يتم احلصول على مكاسب مالية وامتيازات
أخرى على حساب اجملتمع .وتتمثل تكاليف الفساد يف الزيادة املباشرة اليت تطرأ على تكلفة املعاملة ،ومن
مث على السعر الذي يدفعه املستهلك للسلع أو املستفيد من اخلدمات اليت تقدمها اجلهة اليت تدفع الرشوة.
إن الزيادة يف التكلفة ال تعد بأي حال من األحوال اجلانب األكثر خطورة من اجلوانب األخرى ،فعندما
يكون احتمال احلصول على مكاسب شخصية عنصرا من العناصر ،فانه يتحول سريعا ليكون العنصر
األوحد اهلام يف املعاملة ،مع إزاحة عناصر التكلفة والنوعية ،وموعد وكيفية التسليم ،ومجيع االعتبارات
القانونية األخرى جانبا عند املوافقة على منح العقود .وينتج عن ذلك اختيار موردين غري مناسبني ،أو
مقاولني غري مالئمني ،باإلضافة إىل شراء السلع غري املناسبة .وبناء على ذلك يتم إعطاء األولوية
للمشروعات الغري ضرورية على حساب األولويات الوطنية اهلامة بدون سبب سوى متكني متخذي القرار
احلكوميني من احلصول على رشاوى كبرية وسريعة.08وبصفة عامة ميكن تلمس بعض اآلثار االقتصادية
للفساد ومنها:

02

أ -يساهم الفساد يف تدين كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة ،وذلك
بسبب الرشاوى اليت حتد من املوارد املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها.
ب -للفساد اثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من
إمكانات نقل املهارات والتكنولوجيا ،فقد أثبتت الدراسات أ هن الفساد يضعف هذه التدفقات االستثمارية
وقد يعطلها ،وبالتايل يسهم يف تدين حجم الضرائب ومن مث تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما
يتعلق مبؤشرات التعليم والصحة.
ت -يرتبط الفساد برتدي حالة توزيع الدخل والثروة ،من خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزة
يف اجملتمع ويف النظام السياسي ،مما يتيح هلم االستئثار باجلانب األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها
النظام باإلضافة إىل قدرهتم على مراكمة األصول بشكل مستمر مما يؤدي إىل توسيع الفجوة بني هذه
النخبة وبقية أفراد اجملتمع .
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ث -خفض التوظيف فيؤدي انتشار الفساد إىل وضع العراقيل أمام التوسع يف إنشاء املشروعات اخلاصة
وزيادة تكاليف ممارسة األعمال ،ومن مث دفع تلك األعمال إىل القطاع غري الرمسي ما يؤدي بالضرورة إىل
التقليل من فرص العمل بالقطاع اخلاص ،ذلك أ هن هذه الشركات على األرجح لن تتمكن من النمو ويقع
الضرر أكثر على املؤسسات الصغرية.
 .1دور اآلليات الداخلية للحوكمة في الحد من الفساد في الشركات المساهمة العامة:
حظيت دراسة العالقة املوجودة بني احملددات الداخلية حلوكمة الشركات والفساد باهتمام العديد من
الباحثني يف جمال احلوكمة .لذلك ومن خالل هذه النقطة من البحث سنتطرق إىل دراسة طبيعة دور
احملددات ال هداخلية للحوكمة وذلك مبا يؤدي إىل احلد من الفساد يف الشركات املسامهة العامة ،حيث ويف
ه

هذا اإلطار السابق سنتطرق إىل أهم احملددات الداخلية للحوكمة وعالقتها بالفساد وذلك على النحو

التايل:
 0.1مجلس اإلدارة:
تناولت العديد من الدراسات العالقة بني قواعد جملس اإلدارة كجزء من احملددات الداخلية حلوكمة
الشركات والفساد يف الشركات املسامهة العامة ،واليت أكدت على أ هن امتالك أعضاء جملس اإلدارة
للمعارف واخلربات اليت متكنهم من التعامل مع القضايا املتعلقة بنشاط املؤسسة ،باإلضافة إىل تكون غالبية
أعضائه من األعضاء اخلارجيني (غري التنفيذيني) ،وكذا وجود شكل من استقالل القيادة يف اجمللس
واملتمثلة يف شخصية رئيس جملس اإلدارة (الفصل بني وظيفيت رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب)،
باإلضافة إىل احتواء اجمللس على العدد املناسب من األعضاء ،تعد كلها من أهم الشروط اليت تعزز قيام
جملس اإلدارة مبهامه اإلشرافية والرقابية بفعالية ،واليت هلا دور بالغ يف احلد من قدرة املديرين على التصرف
مبا خيدم مصاحلهم اخلاصة ،دون األخذ بعني االعتبار مصاحل املالك واألطراف األخرى ذات العالقة
باملؤسسة وذلك مبا يؤدي يف النهاية إىل احلد من الفساد .ولكي يتمكن جملس اإلدارة يف الشركات
املسامهة العامة من القيام بواجباته يف التوجيه واملراقبة ،يلجا إىل تأليف جمموعة من اللجان من بني أعضائه
من غري التنفيذيني ،أبرزها ما يأيت:
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أ -لجنة المراجعة:
تعد جلنة املراجعة (  )Le Comité D'auditمن أهم اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة ،حيث
تقوم هذه اللجنة باإلشراف على إعداد القوائم املالية ،والتأكد من سالمة اإلفصاح ،وتقييم جودة
واستقاللية كل من املدققني اخلارجيني والداخليني والتنسيق بينهم ،كما يكون هلذه اللــجنة السلطـة يف تعيني
املدقق اخلارجي وتـ ــحديد أتعـ ـ ــابه ،وتنصيب مسؤول التدقيق الداخلي .وتتك ــون هذه األخرية من ثالثة
أعضاء على األقل ،مجيعهم مستقلني عن إدارة املؤسسة ولديهم اخلربة الكافية يف جمال احملاسبة والتدقيق.01
ولقد حظيت جلنة املراجعة باهتمام بالغ من اهليئات العلمية الدولية املتخصصة والباحثني ،وخاصة بعد
اإلخفاقات واالضطرابات املالية يف كربى املؤسسات العاملية ،ويرجع هذا االهتمام للدور الذي ميكن أن
تلعبه جلنة املراجعة كأداة من األدوات الداخلية الرقابية للحوكمة يف زيادة الثقة والشفافية يف املعلومات
املالية اليت تفصح عنها املؤسسات ،وذلك من خالل دورها يف املساعدة يف التأكد من أ هن إعداد التقارير
املالية مت وفقاً للمعايري احملاسبية املتبعة وإشرافها على وظيفة املراجعة الداخلية باملؤسسات ودورها يف دعم
وظيفة املراجعة اخلارجية وزيادة االستقاللية هلا ،وأيضاً أمهيتها يف التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة
الشركات .00فضالً عن مساندهتا لإلدارة العليا حىت تقوم مبهامها بكفاءة وفعالية ،إضافة إىل حتسينها
جودة نظام الرقابة الداخلية.00
ب -لجنة المكافآت:
توصي أغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات والتوصيات الصادرة عن اجلهات املهتمة هبا ،بأنه
جيب أن تشكل جلان املكافآت من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني .ويف جمال الشركات اململوكة
للدولة ،فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تأكيداً على ضرورة أن تكون مكافآت
أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا معقولة ،وذلك لضمان تعزيز مصاحل املؤسسة يف األمد البعيد من
خالل جذب املهنيني من ذوي الكفاءات العالية .00وترتكز وظائف جلنة املكافآت وواجباهتا يف حتديد
الرواتب واملكافآت واملزايا اخلاصة باإلدارة العليا ،لذا فإن  Mintzحدد تلك الواجبات مبا يأيت:

04

*حتــديد املكافآت واملـ ـ ـزايا األخرى لـ ــإلدارة العليا ،ومراجعتـ ـ ــها والتوصية مل ـ ــجلس اإلدارة باملصادقة عليها.
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* وض ـ ـ ـ ــع سياس ـ ــات إلدارة برام ـ ــج مـ ــكافآت اإلدارة ال ـ ــعليا ،ومـراجـ ــعة هذه السياس ـ ــات بشـ ـ ـك ــل دوري.
*اختـ ـ ــاذ خط ـ ـ ـوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفـ ــعات ال ترتبط بشكل معقول
بأداء عضو اإلدارة العليا.
*وضع سياسات ملزايا اإلدارة ومراجعتها باستمرار.
ت -لجنة التعيينات:
جيب أن يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني من بني أفضل املرشحني الذين تتالءم مهاراهتم
وخرباهتم مع املهارات واخلربات احملددة من طرف املؤسسة .ولضمان الشفافية يف تعيني أعضاء جملس
اإلدارة وبقية املوظفني ،فقد وضعت هلذه اللجنة جمموعة من الواجبات:

05

املؤسسة مـ ـ ــع جملس اإلدارة بوضـ ــع املهارات واخل ـ ـربات املطلوب توافرها لدى
*أن تقـ ـ ــوم جلنة التهعيينات ف ــي ه

عضو جملس اإلدارة واملوظفني املطلوبني؛

* جيب على جلنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيني ،مبـا يضمن احل ـ ــصول على أفضل املرشحني
املؤهلني؛
*أن تقوم اللجنـ ــة مع بقية أعض ـ ــاء جملس اإلدارة بتقومي امله ـ ــارات املطلـ ــوبة للمؤسسة باستمرار؛
*جيب أن تقوم اللجنة باإلعالن عن الوظيفة املطلوب إشغاهلا ،ودعوة املــؤهلني لتقدمي طلباهتم للتعيني؛
*علـ ـ ــى اللجن ـ ــة أن تتوخى املوضوعية ،وذلـ ـ ــك مبقارنة مؤه ــالت ومه ـ ـ ــارات املتقدم مع املواصفات املوضوعة
من طرف املؤسسة.
 2.1المراجعة الداخلية:
يرى العديد من الباحثني أ هن التطورات اليت حلقت مبهنة املراجعة الداخلية من حيث املفهوم وميثاق
العمل واملعايري ،أحدثت تطوراً على مستوى عمل املراجعة الداخلية وكذا العوامل احملددة جلودة هذا العمل،
وذلك مبا يسمح بتحقيق حوكمة أفضل للمؤسسات ومن
مث ال ـ ــمسامهة يف احلـ ــد من الفساد أو علـ ــى األقل التقليل من حدته.
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حيث ويف هذا اإلطار السابق يرى ( )Richard, Miellet, 2003أ هن وظيفة املراجعة الداخلية
تؤدي دوراً مهما يف حتقيق جودة عملية احلوكمة ،وذلك باملسامهة يف تطبيق قاعدة املساءلة يف املؤسسة،
حيث يقوم املراجعون الداخليون من خالل األنشطة اليت ينفذوهنا بزيادة املصداقية ،العدالة ،حتسني سلوك
املوظفني العاملني يف املؤسسات وتقليل خماطر الفساد اإلداري واملايل .وعليه ،فإ هن املراجعة الداخلية تعد
آلية مهمة من آليات املراقبة ضمن إطار احلوكمة ،وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير
املالية ومنع اكتشاف حاالت الغش والتزوير ،وحىت حتقق هذه الوظيفة جودة احلوكمة ،جيب أن تكون
مستقلة وموضوعية ،وتنظم بشكل جيد وتستند إىل تشريع خاص هبا.06
السيد علي )0118 ،أ هن املراجعة الداخلية تلعب دوراً فعاالً وأساسياً يف حتقيق حوكمة
ويذكر (أسامة ه

جيدة ،وذلك على اعتبار أهنا تسهم يف حتسني األداء الرقايب يف أي مؤسسة ،من خالل تقييم وحتسني
فعالية إدارة املخاطر يف املؤسسة ،وتوفري تأكيد بشأن كفاية وفعالية اإلجراءات واألساليب الرقابية
املستخدمة وااللتزام هبا.02
ويف ضوء اإلطار السابق نستطيع القول أ هن وظيفة املراجعة الداخلية يف الشركة املسامهة العامة ،تعترب
من أحد األطراف املسامهة يف حتقيق جودة احلوكمة ،حيث تقوم بإضافة قيمة للمؤسسة وللمسامهني،
ولكل األطراف األخرى ذات املصاحل ،وذلك من خالل الوظائف اليت أصبحت تضطلع بأدائها يف إطار
حوكمة الشركات ،واليت تشمل تقدير املخاطر ،التحقق من فعالية اإلجراءات الرقابية ،التأكد من
االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة ،وكذا حتقيق التفاعل اجليد مع باقي أطراف حوكمة الشركات .غري أ هن
املسامهة الفعالة للمراجعة الداخلية يف التطبيق اجليد لنظام حوكمة الشركات ،يتطلب توفر الشرطني
األساسيني التاليني:
*االستقاللية :خاصة فيما يتعلق بإعداد خمطط املراجعة الذي يفرتض أن يغطي مناطق اخلطر الرئيسية،
وعليه فإ هن ارتباط املراجعة الداخلية بلجنة املراجعة عامل مهم يف جناح مهام املراجعة الداخلية يف تقييم
وحتسني نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر ،حيث ويف هذا اإلطار تؤدي زيادة درجة استقالل املراجعني
الداخليني إىل زيادة موضوعيتهم يف أداء املهام املوكلة هلم.
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*المهنيّة :وتعد مفتاح فعالية املراجعة الداخلية ،حيث ينبغي أن تستند إىل املعايري املهنية املتعارف عليها،
وإىل دليل أخالقيات املهنة ،وأن تستعمل الطرق واألدوات املالئمة وفق منهجية صارمة ،وهو ما يفسر
اعتناء املؤسسات واحلكومات واهليئات الرقابية واملهنية بتحديد الوضع األمثل للمراجعة الداخلية داخل
املؤسسة ،وضبط العالقات بينها وبني خمتلف األطراف داخل املؤسسة وخارجها ،وحتسني نوعية املراجعني
الداخليني.
 1.1المساهمين:
إضافة إىل ما سبق ذكره أعاله يف هذه الدراسة ،يتحقق أيضاً التطبيق اجليد والفعال للحوكمة ومن مث
املسامهة يف احلد من الفساد ،من خالل دور املسامهني يف ممارسة حقوقهم يف الشركة املسامهة العامة وذلك
وفق ما يقتضيه إطار احلوكمة ،وهذا ما أكدته معظم حبوث احلوكمة .حيث ويف هذا اإلطار جند (البشري،
 08)0110يعترب نظام احلوكمة املؤسسية اجليد من األمور اهلامة اليت تساعد على محاية مصاحل املسامهني،
من خالل جمموعة من اإلجراءات ،مثل ضمان ممارستهم حلقوقهم كاملة داخل املؤسسات ،مبا يف ذلك
حق انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ،والشفافية يف املعلومات وتوفريها يف الوقت املناسب ،واحتفاظ املؤسسة
بسجل واضح للمسامهني ،وأسلوب مضمون لتسجيل امللكية ،كما أ هن نظام احلوكمة هام للمسامهني ،سواء
كانوا يف موقع املسؤولية املباشرة باإلدارة أو خارجها.
ويضيف (حداد )0118 ،أ هن القواعد املنظمة حلوكمة الشركات توفر احلماية للمسامهني ،من خالل
أ ههنا تسهل هلم ممارسة حقوقهم ،ومن مث حتقيق اجلودة يف تطبيق احلوكمة .تتمثل احلقوق األساسية
02

للمسامهني يف:

أ_ األساليب اآلمنة لتسجيل امللكية.
ب_ نقل أو حتويل ملكية األسهم.
ت_ احلصول على املعلومات املتعلقة باملؤسسة يف الوقت املناسب وعلى أساس منتظم.
ث_ املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني.
ج_ انتخاب وعزل أعضاء جملس اإلدارة.
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ح_ احلق يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها.
انطالقاً مما سبق ذكره ،ميكن القول أن فعالية املسامهني يف الشركة املسامهة العامة تلعب دوراً هاماً يف
املؤسسة ،ومبا
حتقيق حوكمة جيدة ،ومن مث املسامهة يف احلد من الفساد ،وذلك من خالل مراقبة إدارة ه
يسمح بتحقيق مصاحلهم .حيث ويف هذا اإلطار حتقيق فعالية املسامهني املذكورة أعاله مبا يسمح بتحقيق
جودة احلوكمة ،تستند على جمموعة من املبادئ والقواعد اليت تسهل للمسامهني ممارسة مجلة من احلقوق
من بينها :حقوق محلة األسهم يف تسجيل امللكية ونقلها ،احلصول على املعلومات ،التصويت ،نصيب من
األرباح ،إصدار أسهم جديدة....اخل.
خاتمة:
يعد الفساد من اخطر املشكالت اليت تعاين منها الشركات املسامهة العامة ،ويرتتب عليه حتمل
الشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع اليت تنتجها ،مما يضعف قدرهتا على التنافس والبقاء.
وعلى الرغم من موجات اخلصخصة اليت شهدهتا العديد من دول العامل ،الزالت تلك الشركات متثل
مسامهاهتا جزءا أساسيا من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل والقيمة املضافة وتوفري فرص العمل لعدد كبري من
املواطنني ،مما يستدعي ذلك التزام تلك الشركات بآليات احلوكمة عامة والداخلية خاصة (جملس اإلدارة،
املراجعة الداخلية ،املسامهني ،)...،وذلك ألجل احلد من الفساد فيها وزيادة كفاءة أدائها ،وبالتايل زيادة
ثقة املستثمرين احملليني واألجانب هبذه الشركات ،وبالتايل زيادة قدرة الدولة على جذب االستثمار وما
ينتج عنه من تنمية القتصاد البلد.
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ه

()2محادي نبيل .أثر تطبيق الحوكمة على جودة المراجعة المالية _دراسة حالة الجزائر_ .رسالة

دكتوراه يف علوم التسيري .فرع مالية وحماسبة ،اجلزائر :جامعة اجلزائر ،0كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،0100/0100 ،ص.04
()8خالد ابراهيم تالمحة ،مرجع سبق ذكره ،ص.01
)(9

Chery. D."Defining Moment for Good Governance". Financial
Executive, Nov 2003, vol.10, n°8, p49.

()01عدنان بن حيدر بن درويش .حوكمة الشركات ودور مجلس اإلدارة .مصر :إحتاد املصارف العربية،
 ،0112ص.00
()00مسيحة فوزي" .دور المحاسبة في الحوكمة" .ندوة حول حوكمة الشركات والنمو االقتصادي مع
التطبيق على مصر ،0112 ،مصر :مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية ،ص.16
()00عالء فرحان طالب ،إميان شيحان املشهداين .الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي
للمصارف .الطبعة األوىل .عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،0100 ،ص.04
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()00حممد حسن يوسف" .محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر".
مصر :بنك االستثمار القومي ،0112 ،ص.18
()04

ناصر عبد احلميد علي .حوكمة الشركات في األسواق الناشئة .القاهرة :مركز اخلربات املهنية

لإلدارة ،0104 ،ص.66
()05عمر إقبال توفيق" .معايير تدقيق التحكم المؤسسي (حوكمة الشركات) في ظل معايير التدقيق
المتعارف عليها _ إطار مقترح _" .جملة األداء .مارس  ،0104العدد  ،006األردن :جامعة جرش،
ص.28
()06زينب إمساعيل إمساعيل شهاب .إطار مقترح لتأثير تطبيق إستراتيجية حوكمة الشركات كمدخل
لتحقيق التميز في األداء التنافسي _دراسة تطبيقية على قطاع شركات الدواء في مصر .رسالة
دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال .مصر :جامعة عني مشس ،كلية التجارة ،0101 ،ص.22
()02
حممد حازم إمساعيل الغزايل" .دور اإلفصاح المحاسبي في حوكمة الشركات" .املؤمتر العلمي احملكم
ه

الثالث حول احلاكمية والفساد اإلداري واملايل 02/08 ،نوفمرب ،0104األردن :جامعة عجلون،

ص.800
()08
حممد" .أثر النظم المحاسبية والمعايير المهنية في تعزيز فعالية وكفاءة نظم حوكمة الشركات
مطر ه

المساهمة العامة األردنية" .جملة دراسات للعلوم اإلدارية ،0112 .العدد ،10اجمللد  ،06األردن:

اجلامعة األردنية ،ص.464
()02شريقي عمر" .دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي" .امللتقى العلمي الدويل حول
األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية _السياسات واالسرتاتيجيات البديلة لعالج األزمة املالية
واالقتصادية_ 00/01 ،أكتوبر ،0112اجلزائر :جامعة فرحات عباس بسطيف ،ص.15
()01رنا التوجني ،عبد العزيز دغيم" .حوكمة الشركات في األسواق المالية الناشئة بين اإللزام والتطبيق
الطوعي _حالة سوق دمشق لألوراق المالية_ .املؤمتر العلمي السادس حول األزمة املالية العاملية واآلفاق
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املستقبلية_التحديات اليت تواجه منظمات األعمال املعاصرة_ ،0100 ،األردن :مكتبة اجملتمع العريب
للنشر والتوزيع ،ص.424
()00فيصل حممود الشواورة " .قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه في
الشركات المساهمة العامة األردنية" .جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،0112 .
العدد ،10اجمللد ،05ص ص.000-001
()00عباس محد التميمي .آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري في الشركات
المملوكة للدولة [علـ ـ ـ ــى اخلط].متـ ـ ـ ــاح علـ ــى( ، <www.academia.edu> :تاريخ
االطالع.)0108/10/00:
()00بروش زين الدين ،دهيمي جابر" .دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي واإلداري".
امللتقى العلمي الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري 12/16 ،ماي
 ،0100اجلزائر :جامعة حممد خيضر ببسكرة ،ص.01
()04نفس المرجع السابق+نفس الصفحة.
()05عباس محد التميمي ،مرجع سبق ذكره.
()06فيصل حممود الشواورة ،مرجع سبق ذكره،ص.000
()02عباس محد التميمي ،مرجع سبق ذكره.
( )08بروش زين الدين ،دهيمي جابر ،مرجع سبق ذكره ،ص.00
()02نفس المرجع السابق+نفس الصفحة.
)(03

Picket K.H.S. The Essential Hand book of Internal Auditing,
England: Ed. Johon Wiley and Sons Ltd, 2005, p 46.
)(03
Walker R.G. "Gaps in Guidelines on Audit Committees". Abacus.
2004, Vol.40, Issue 2, p p 157_192.
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()00
حممد سامي" .دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية
جمدي ه
المنشورة في بيئة األعمال المصرية" .جملة كلية التجارة للبحوث العلمية .جويلية  .0112العدد،0

اجمللد ،46مصر :جامعة اإلسكندرية ،ص.02
()00
حممد مصطفى سليمان .حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري _دراسة مقارنة_.
ه
اإلسكندرية :الدار اجلامعية ،0116 ،ص.006

()04مخيلي فريد ،شوكال عبد الكرمي" .الحوكمة والفساد اإلداري والمالي" .امللتقى الدويل حول احلوكمة
املؤسسات 02/08 ،نوفمرب ،0112اجلزائر :جامعة باجي خمتار بعنابة،
وأخالقيات األعمال يف ه
ص.060
()05
للنشر
حممد حلمي اجليالين .الحوكمة في الشركات .الطهبعة األوىل .األردن :دار
اإلعصار العلمي ه
ه
ه
والتهوزيع ،0105 ،ص.002

Gouvernement

de

)(03

Richard. B, Miellet .D. La Dynamique
D'entreprise. Paris: Ed Organisation, 2003, p 03.

()02أسامة عبد املنعم السيد علي .أثر رأس المال الفكري والتدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية
في الشركات الصناعية األردنية .رسالة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة .األردن :جامعة عمان العربية
للدراسات العليا ،كلية الدراسات اإلدارية واملالية ،0118 ،ص.52
المؤسسية على إدارة األرباح _دليل من
()08عماد أمحد أبو عجيلة ،عالم محدان".أثر الحوكمة
ّ
األردن_" .امللتقى الدويل حول األزمة املاليهة واالقتصاديهة الدوليهة واحلوكمة العامليهة _السياسات

واإلسرتاتيجيات البديلة لعالج األزمة املاليهة واالقتصاديهة_ 00/01 ،أكتوبر  ،0112اجلزائر :جامعة
فرحات عباس بسطيف ،ص.028

()02
األول حول حوكمة
مناور ح ّداد" .دور حوكمة ال ّ
شركات في التنميّة االقتصاديّة" .املؤمتر العلمي ه
األول ،0118 ،سوريا :جامعة دمشق،
ه
الشركات ودورها يف اإلصالح االقتصادي 06/05 ،تشرين ه

ص.06
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