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:ممخص

مغ خالل ىحه الػرقة البحثية يسكششا القػل إن األزمات السالية العالسية األخيخة الشاتجة عغ الفداد وسػء
 مسا نتج عشيا خدائخ بسميا ا رت الجوال ا رت و،التدييخ أدت إلى تفاقع أزمات الذخكات العالسية الكبخى
 حيث كل ىحه، وأصبحت عبئا عمى الذخكات واالقتراد العالسي ككل،أدى إلى ارتفاع فاتػرة الفداد
 و تداعج، الطخوف ساعجت عمى البحث عغ مبادئ و أدوات تزسغ الديخ الحدغ لكافة أنذصة السؤسدة
 والبحث عغ القػاعج،لمتقميل مغ السخاشخ وتحديغ األداء وفخص التصػر لألسػاق وزيادة القجرة التشافدية
 و مغ اىع ىحه األدوات التي تحقق،التي تديج مغ ثقة جسيػر السدتثسخيغ وتحقيق أىجاف أصحاب السرالح
حػكسة رشيجة لياتو السؤسدات نجج إن التجقيق الخارجي الحي تعشى بػضع معاييخه و قػاعجه و آدابو ىيئات
خاصة و مشطسات دولية تبحل مجيػدات ممسػسة لزبط مسارسة السيشة
، الحػكسة، أخالقيات األعسال،الدمػك األخالقي، األخالق:كمسات مفتاحية
Abstract:
Through this research paper, we can say that the recent global financial crises resulting
from corruption and mismanagement have exacerbated the crises of major international
companies, which resulted in losses of billions of dollars and led to a rise in the bill of
corruption, and became a burden on companies and the global economy as a whole.
Where all these circumstances helped to search for principles and tools that ensure the
proper conduct of all the activities of the institution, and help to reduce risks, improve
performance and opportunities for development of markets and increase competitiveness,
and search for rules that increase the confidence of the investor public and achieve the
objectives of stakeholdersAnd among the most important of these tools that achieve good
governance for these institutions, we find that the external audit, which is concerned with
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setting its standards, rules and ethics, is private bodies and international organizations that
are making tangible efforts to control the practice of the profession.
Keywords: ethics, ethical behavior, business ethics, governance,
__________________________________________

السؤلف السرسل :بغ دوبة مشرػر  ،اإليسيلman.bendouba@univ-adrar.edu.dz :

 .1مقدمة :
تسثل أخالقياات االعساال إحاجى التحاجيات التاي تػاجاو السؤسداات ومشطساات االعساال
تذكميا األخالقيات في ميجان االقترااد ،ولاع يخال الفكاخ السعاصاخ
نط اخ لألىسية البالغة التي ّ
مغ دراسة األخالق عمى العسػم،حياث ضياخ العجياج ماغ العمسااء والبااحثيغ والسشطاخيغ فاي ىاحا
لسجاال وأسداػا نطخياات ونسااذج تفداخ األخالقياات فاي مجاال األعساال ،وأعصاػا لمسػضاػع
مكانة كبيخة بإجخاء دراسات وأبحاث وتحخيخ مقاالت تعالجو.
ماحااجث مااغ انييااارات وانتكاسااات لذااخكات عسمقااة فااي بعااس دول العااالع بذااكل عااام
ولػالي ااات الستحاااجة االمخيكياااة بذا ااكل خا اااص أع اااد مذا ااكل األخالقياااات إلاااى الدا اااحة السيشي ااة
وخرػص ا ا ا ااا بع ا ا ا ااجانييار أكب ا ا ا ااخ ش ا ا ا ااخكات الت ا ا ا ااجقيق والسخاجع ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي الع ا ا ا ااالع ARTHER
 )INDERSONوثبااػت تػرشيااا فااي تالابااات ماليااة فااي الذااخكات التااي كاناات تقااػم وتذااخف
عمى تجقيق ومخاجعة حداباتيا .وكانت كل ىحه األحاجاث ساببيا الخئيداي حدا

البااحثيغ ىاػ

نقز أو إنعجام التحكع في آليات حػكسة الذخكات و عجم وجاػد مباادئ صاارمة تحكاع الدايخ
األمثال ألنذاصة تماظ الذاخكات مساا أدى إلاى تسكايغ مساغ يعسماػن داخال الذاخكة ماغ ماجيخيغ
وأعزااء مجماذ إدارة أو ماػضفيغ ماغ نيا

أماػال الذاخكات بسختما

الصاخق غياخ مذاخوعة

عمى حداب السداىسيغ والجائشيغ وغيخىع مغ أصحاب السرالح مغ مػرديغ وعسالء وغيخىع
وفاي ىاحا الراجد تجاج السؤسداات الجدائخياة نفدايا مجباخة عماى مداايخة التصاػرات البيئياة إن
أرادت االساتسخار ومػاجياة السشافداة الذاجيجة السفخوضاة ماغ شاخف السؤسداات السحمياة
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األجشبية خاصة مع تبشي الجدائخ لخيار االنفتاح االقترادي ،وأن تعسل عمى تصػيخ وتحديغ
ميكانيدمات وأسالي

العسل والتدييخ ماغ خاالل وضاع مػاثياق أخالقياات تداسح بتحقياق رضاا

كافة األشخاف ذات السرمحة بغية الػصػل لمفاعمية.
اإلشكالية:
انصالقاا مساا سابق ذكاخه جااءت ىاحه الج ارساة لتباخز أثاخ أخالقياات األعساال عماى حػكساة
الذاخكات والسؤسداات وماغ ىشاا يسكاغ صاياغة اإلشاكالية التالياة  :إلػ أي مػدي يسكػن
ألخالقيات األعساؿ أف تداهم في إرساء مبادئ حهكسة السؤسدات؟
و لإللسام بكافة جػان

السػضػع قسشا بصخح التداؤالت التالية:

ماالسقرػد بأخالقيات األعسال وماىػ الجور الحي تؤديو في الخفع مغ أداء العامميغ؟ما السقرػد بآليات حػكسة الذخكات و كيف تداىع في تقػيع األداء ؟كيف تداىع أخالقيات األعسال في إرساء مبادئ الحػكسة في السؤسدة؟الفرضية:
إن اعتساد قػاعج الدمػك األخالقي واخالقيات العسال يدااىع فاي إرسااء مباادئ الحػكساة فاي
السؤسدة.
أهداؼ الدراسة:
 لقااء نطاخة عماى حػكساة السؤسداات ماغ خاالل التعاخف عماى السفياػم ،الخراائز،
األىجاف الخكائد التي تقػم عمييا حػكسةالسؤسدات.
 تقجيع فكخة عغ قيع وأخالقيات األعسال التي تتعامال بياا فاي السؤسداات اإلقتراادية
مغ خالل عخض حقائق حػل أخالقيات األعسال في السؤسدات اإلقترادية.
 التصخق إلى شبيعة العالقة القائسة بيغ أخالقيات األعسال وحػكسة السؤسدات.
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 .2مفههـ االخالؽ
 1.2األخالؽ لغة
تعخف األخالق لغػيا عمى أنيا " العادة والدجية والصبع والسخوءة والجيغ".
ّ

ويفدخ ابغ مشطاػر ذلاظ بقػلاو" أي الخماق ".أناو صاػرة اإلنداان الباششاة وىاي نفداو وأوصاافيا
ومعانييا
السختراة بياا بسشدلاة الخماق لراػرتو الطااىخة وأوصاافيا ومعانيياا وليساا أوصااف حداشة
وقبيحة .ابغ مشطػر ،1988 ،صفحة )20

الخُماق :حاال الاشفذ
الخُماق :اساع :والجساع أخاالق ،و ُ
 وجااء فاي قاامػس السعااني "ُ :الخاسخة ترجر عشيا األفعال مغ خيخ أو شخ مغ غيخ حاجة إلى فكخ وروياةِ ،
وحاةجة
الخُمق َ :ن ْدَعة الغزا
ُ

الخُماق :صااح
واالنفعاال بداخعة ،وسا
ُ

خماق رديء ماشحط،

ليشو ودماثتُو ،وىػ فاي عماع الاشفذ :تشطايع متكامال لداسات الذخراية
الخُمق ُ :
ووداعة ُ
َ
أو السيػل الدمػكية يسكغ لمفخد مغ االستجابة لمعخف وآداب الدمػك.

 وفي مختار الرحاح ":والخمق بدكػن الالم وضسيا الدجية وفالن يتَ َخمق بغيخ ُخُم ِقوأي يتَ َكمفو

 2.2األخالؽ اصطالحا
تعجدت التعاريف ولكغ سشحكخ أىسيا:
يعخفياا الذايخ الغ ادلاي رحساو ه بأنياا "ىيئاة ارساخة فاي الاشفذ تراجر عشياا األفعاال بيداخ
وسايػلة ماغ غياخ حاجاة إلاى فكاخ وروياة  ".فاإن كانات الييئاة بحياث تراجر عشياا األفعاال
الجسيمة السحسػدة عقال وشخعا ،سسيت تمظ الييئة خمقا حدشا ،وان كان الرادر عشيا األفعال
القبيحة سسيت الييئة التي ىي السرجر خمقا سيئا.
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 ىي مجسػعة مغ السبادئ التي ليا صفة الخسػخ العقمي والػججاني تحكاع سامػك الفاخدأو الجساعة وتسيد بيغ الرح والخصأ كمحي أحسج ،2012 ،الرفحات .)21-20

اخف األخالقياات عماى أنياا مباادئ الدامػك
 أماا قاامػس لشجساان Longmanفقاج ع ّواآلداب التاي تحكاع الفاخد والجساعاة ،وتاختبط ىاحه السباادئ بتحجياج ماا ىاػ خصاأ وماا

ىػ صػاب في مػق

معيغ

 أما) األشاعخي :)2013،مفخدىاا الخماق وىاػ الدامػك الاحي يسارساو الذاخز باقتشااع تاامنطا اخ ألىسيتاو،حتى ولاػ لاع يتفاق ماع ىاػاه أو مرامحتو ،بحياث يرابح الخاخوج عاغ
لقػاعج األخالقية السمدمة لمفخد والجساعة جخما يعاق

عميو الشطام.

 واألخاالق ىاي مجسػعاة القػاعاج والسباادئ السجاخدة التاي يخزاع لياا اإلنداان فايترخفاتو ،ويحتكع إلييا في تقييع سمػكو ،وتػص

بالحدغ أو بالقبح أحسج الذخباحي،

 ،1987صفحة .)25

 أماا  Peter Druckerماغ أشايخ كتااب اإلدارة فاي القاخن الحاادي والعذاخيغ فيخكادعماى البعاج السػضاػعي لألخاالق لكػنياا عمساا مخااياالجانا

الساادي ويعخفياا بأنياا

لعماع الاحي يعاالج االختباارات العقمياة عماى أسااس التقيايع بايغ الػساائل السؤدياة إلاى
األىجاف.
 ى ا ا ا ااي مجسػع ا ا ا ااة م ا ا ا ااغ القػاع ا ا ا ااج واآلداب الد ا ا ا اامػكية واألخالقي ا ا ا ااة الت ا ا ا ااي يجا ا ا ا اتراح

أن

اإلندان السحتخف في ميشتو تجاه عسمو ،وتجاه السجتساع ككال ،وتجااه نفداو

وذاتو.
 ىااي ابااارة عااغ العجيااج مااغ السبااادئ والسعاااييخ التااي تااجيخ ساامػكيات وأداء السػض اوزمالء العسل في العسل السيشي ،وتترل ىحه السبادئ والسعاييخ بالتسييد بيغ ماا ىاػ
صحيح أو خصأ في مػق

معيغ أو نذاط ميشي معيغ.
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-

ى اي ابااارة عااغ العجيااج مااغ القاايع واألع اخاف والتقاليااج التااي يتفااق ويذااتخك بيااا جسيااع
الع ااامميغ ف ااي وضيف ااة ومؤسد ااة ميشي ااة واح ااجة ،بحي ااث تذ ااتسل عم ااى جسي ااع الحق ااػق
والػاجبااات واألساساايات والقػاعااج الخاصااة بالتعاماال بيااشيع وتشطاايع شااؤونيع وواجباااتيع
تجاااه العسميااة السيشيااة وتجاااه بعزاايع ال اابعس ،وتقااػم ىااحه األخالقيااات عمااى تشط اايع
سمػك السػض

في إشار السيشة التي يشتسي ليا

لصفي ،2008 ،صفحة .)50
-

ىااي ابااارة عااغ العجيااج مااغ السبااادئ أو األسااذ السحااجدة التااي يجا

عمااى جسيااع مااغ

يشتسااي لػضيفااة معيشااة أو مؤسدااة ميشيااة معيشااة احتخاميااا ،ويسكااغ ترااػيخىا عمااى أنيااا
تحمي اال وس ااائل تصبي ااق السع ااايخ األخالقي ااة لمس ااػضفيغ ف ااي ق اخ ارت ااو السيشي ااة السمسػس ااة
الستخ ااحة م ااغ داخ اال السؤسد ااة السيش ااي والت ااي ت ااؤثخ عم ااى قا ا اخرات اإلدارة السيشي ااة أو
خرات السيشيااة الخاصااة بالسؤسدااة السيشيااة كاممااة شااحاتو الداايج و عبااج الػى ااب نرااخ
الق ا ا

عمي ،2009 ،صفحة .)28
م ااغ خ ااالل التع اااريف الد ااابقة يسكشش ااا الق ااػل أن األخ ااالق السيشي ااة ف ااي العس اال تي ااتع بجسي ااع
الدا اامػكيات السيشيا ااة والقا اايع السيشيا ااة ذات العالقا ااة بشطا ااام وثقافا ااة السؤسدا ااة السيشيا ااة الػاحا ااجة
ويتعاممػن مغ خالليا جسيع السػضفيغ
 .3قػاعج الدمػك األخالقي
ىي مجسػعاة ماغ السباادئ والقػاعاج التاي تسثال القايع األخالقياة ،وتكاػن بسثاباة مقااييذ مثالياة
لمداامػك السيشااي التااي يتعاايغ عمااى مااجقق الحدااابات التحمااي بيااا عشااج مسارسااة أعسالااو ،وعشااج

تعاممو مع زمالء السيشة والعسالء وغيخىع.

وتتسثل ىحه السبادئ فيسا يمي  ،1996 ،136-96صفحة :)20
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 .1األمانة والسرداقية :تعبخ عغ الرجق والرخاحة ،بسعشى أن السجقق يج

أن يكػن

صاخيحا ال يغار وال يكاحب ،والتاي تعكاذ جاػدة اإلفرااح وقجرتاو عماى إنجااز عسماو
بذكل دقيق وبالػقت السشاس .

 .2االستقامة :بسعشى أن يكػن السجقق صاح
ال يعسل بسبجأ الغاية تبخر الػسيمة.

 .3الشزاهة والذفافية :وتعشي ان يتر

مبجأ وأميغ ويعسل عسال يقتشع بو بحيث

مجقق الحداابات بالعاجل وان يتحماى عشاج قياماو

بعسمااو اميشااي بالش ادىااة والعفااة والرااجق والسػضزااػاية واألمانااة واإلسااتقامة فااي أدائااو

لػاجباتااو وخجماتااو السيشيااة ،وان يتجااخد مااغ السرااالح الذخرااية ،وأال يخزااع حكسااو
آلراء األخ اخيغ ،كسااا يشبغااي عمااى مااجقق الحدااابات أال يزااع نفدااو فااي مػاق ا
عمى حياده أو تجعمو يقع تحتتأثيخ الغيخمسا ييجد مػضػاية حكسو السيشي.

تااؤثخ

 .4الكفػػػاءة السهشيػػػة :وتعب ااخ ع ااغ ق ااجرة م ااجقق الحد ااابات ف ااي اس ااتثسار قج ارت ااو السختمف ااة
بأفز ا اال ص ا ااػرة واس ا ااتخجاميا االس ا ااتخجام األمث ا اال ،والت ادم ا ااو بسع ا اااييخ السيش ا ااة الفشي ا ااة
واالخالقيا ااة ،وأن يدا ااعى عما ااى الا ااجوام لتحدا اايغ كفا اااءة وجا ااػدة خجماتا ااو ،وان ي ا ااؤدي
مدئػليتو السيشية عماى أكسال وجاو ،والداعي إلاى اإلمتيااز فاي اداء مدائػلياتو السيشياة

بكفاءة وإخالص.

 .5حفظ الهعد :بحيث يكػن السجقق محال لمثقة.
 .6الػهالء واإلخػالص :يجا

عماى الساجقق أن يكاػن مخماز لألساخة والاػشغ والسيشاة،

بحياث ال يفراح عاغ معمػماات تسثال أساخار ويحااف عماى القاجرة الخاصاة بالتػصال

إلى الحكع السيشي السحايج مع تجش

أية تأثيخات غيخ مالئسة أو تعارض السرالح.

 .7العدالة:يتعيغ عمى السجقق أن يكػن عادال ولجيو القجرة عمى االعتخاف باألخصاء.
 .8االهتساـ واحتراـ اآلخرين :يج

عمى السجقق أن يكػن عصػفا كخيسا لجيو القجرة عمى

العصاء وأن يكػن في خجمة اآلخخيغ.

 .9االلتػزاـ بالسهاطشػػة والقػهانين :يجا

عمااى السااجقق االلتادام بااالقػانيغ والماػائح

والتعميسات ،حتى إذا كانت تتزسغ بشػد غيخ عادلة.
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 .10السثابرة والدعي نحه التفػهؽ  :يجا

عماى الساجقق أن يكاػن مثااب اخ وسااايا لمتفاػق

في كافة األمػر ،وأن يجتيج عشج الػفاء بكافة مدؤولياتو الذخرية والسيشية.

الفرع الثاني:العهامل السؤثرة في الدمهؾ األخالقي:

وتتااأثخ األخالقيااات كثي ا اخ بااالقيع والتقاليااج االجتساايااة والتذ اخيعات الشافااحة والعػاماال السػق يااة،

وتحااجد عالقااات السااجيخ باااألفخاد العااامميغ واألف اخاد األخ اخيغ خااارج الذااخكة ونااػي السرااالح فااي

السجتسااع ،ومااغ خااالل متابعااة تصااػر الفكااخ اإلداري تجااج أن أخالقيااات اإلدارة كثيا اخ مااا غيااخت
مكا ااغ شبيعا ااة العسا اال اإلداري ،ففا ااي الساضا ااي كا ااان التخكيا ااد عما ااى حسايا ااة مرا ااالح السا ااالكيغ
واالىتسااام باإلرياااح فااي حاايغ أن االتجاااه الحااالي يخكااد عمااى االىتسااام بالسدااؤولية االجتساايااة

وأخالقيات اإلدارة .ىشاك عجد مغ الستغيخات والعػامل التاي تاؤثخ فاي الدامػك األخالقاي لاجى
السجقق وىي :شحاتو الديج و عبج الػىاب نرخ عمي ،2009 ،الرفحات )57-55

-التذػريعات :وتعشاي دساتػر الجولاة وكافاة القاػانيغ السشبثقاة عشاو ،ونطاام الخجماة السجنياة

واألنطسة والمػائح األخاخى التاي تبحاث فاي أخالقياات العسال ،ولياحه التذاخيعات دور كبياخ فاي

سامػكيات الساجقق ،حياث أنياا تػضاح ماا ىاػ صاحيح وماا ىاػ خااش  ،وماا ىاي الدامػكيات
الػاجا

عماى الساجقق أن يدامكيا اتجااه العسال الاحي يؤدياو ،وىاحه التذاخيعات تذاكل مراج ار

ميسا مغ مراد ار األخالق في العسل الػضيفي ،وذلظ مغ خالل الزػابط األخالقياة والقاػانيغ

التي تحجد عسل السجقق وسمػكو وحثو عماى التسداظ بااألخالق الفاضامة والعسال عماى االرتقااء
بالعسل وتقجيع خجمة جميمة.

-البيئػة االجتساعيػة :تاؤثخ عماى سامػكيات الساجقق واتجاىاتاو وفاي ق اخ ارتاو الدامػكية ،فياي

البيئاة التاي تجساع بايغ السشادل والحاي والعسال والسجتساع الاحي يعاير فياو ،وماا يداػدىا ماغ
عاادات وتقالياج ومعتقاجات وأحاػال اقتراادية واجتسااياة وسياساية ،والتاي تدااىع وبذاكل كبياخ

في تذكيل سمػك الفخد وتكػيغ اتجاىاتو.
-البيئة االقترادية :تمع

األوضااع االقتراادية ومداتػيات السعيذاة لمساجقق دور كبيا اخ فاي

تذكيل وتكػيغ األخالقيات التي يعسل بيا ،فيي تؤدي إلى نذػء شبقات اجتسااياة اقتراادية
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متعجدة في السجتسع ،األمخ الحي يجعل كل فخد أو مجسػعة مغ األفخاد يتخحون سمػكا ونيجا

معيشا لمػصػل إلى األىجاف الفخدية أو الجسااية السشذػدة.
 . 3اإلشار ألسفاهيسي لحػكسة الذخكات:

لقاج حطاي مفياػم حػكساة الذاخكات بقاجر كبياخ ماغ االىتساام فاي مختما

أنحااء العاالع ،نتيجاة

لمعجياج ماغ حااالت الفذال التاي حازتياا الذاخكات ،اولتاي لاع تاؤثخ فقاط عماى ماغ لياع صامة
مباشاخة بالذاخكات السعشياة أي الساجيخيغ والسدااىسيغ و السحاسابيغ ،ولكاغ أيزاا الستاأثخيغ
بػجػدىا مثل السػضفيغ والعسالء والسػرديغ والبيئة عمى وجيالخرػص ،كحلظ االضاط ا رب
االقترادي الحي شيجه العالع و نتائجو مغ خالل األزمة االقترادية األخيخة .
 1.3مفههـ حهكسة الذركات
لقاج تعاجدت التعخيفاات السقجماة لياحا السراصمح ،و حػلشاا اإللساام بسجسػعاة ماغ التعاارف
لمحػكسة مغ عجة نػاحي.
تعريف حهكسة الذركات
تعريف المغهي لحهكسة الذركات:
أ -تعشي عسمية التحكع والديصخة مغ خالل قػاعج وأسذ الزبط بغخض تحقيق الخشج ،ويخى
البعس أنيا كمسة مذتقة مغ التحكع أو السديج مغ التجخل والدايصخة ،وياخى آخاخون أنياا كمساة
تعشاي لغػياا نطاام مخاقباة براػرة متكامماة وعمشياة تاجايع ا لمذافافية والسػضاػاية والسداؤولية،
ويعتباخ الباحثاان األمخيكياان  Means et Berleأول ماغ اىاتع بسفياػم حػكساة الذاخكات،
وكاان ذلاظ ساشة  1932م ،ماغ خاالل قياميساا بج ارساة تخكيبياة ل أخساسال كبخياات الذاخكات
األمخيكياة و تػصاال إلاى ضاخورة فرال السمكياة عاغ اإلدارة و إلاى إلدامياة فاخض رقاباة عماى
ترخفات السديخيغ حساية لحقػق صغار السداىسيغ.
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"ولف الحػكسة  Gouvernanceمذتق مغ الكمساة االنجميدياة  Goverenأي يحكاع و مشياا
أتت gouvernementو التي تعشي حػكسة و بيحا تجاجر اإلشاارة إلاى أن ىاحا السراصمح قاج
تع اقتخاحو مغ قبل األميغ العام لسجسع المغة العخبية وقج استحدشو عجد مغ الستخرريغ في
المغة العخبية وماشيع مخكاد الج ارساات المغاة العخبياة بالجامعاة األمخيكياة بالقااىخة  ،و لاحالظ تاع
اقتخاحو استخجام حػكسة الذخكات كامخادف لسفيػمcoporate governance " .
ب -و تعاخف مؤسداة التسػيال الجولياة  - IFCالحػكساة بأنياا " :ىاي الشطاام الاحي ياتع ماغ
خاللو إدارة الذخكات والتحكع في أعساليا".
ث -كساا تعخفياا مشطساة التعااون االقتراادي والتشسياة  - OECDبأنياا " :مجسػعاة ماغ
العالقاات فيساا بايغ القاائسيغ عماى إدارة الذاخكة ومجماذ اإلدارة وحسماة األسايع وغياخىع ماغ
السداىسيغ ".
التعريف السحاسبي لحهكسة الذركات:
يذايخ السفياػم السحاسابي لمحػكساة إلاى تاػفيخ مقػماات حساياة أماػال السداتثسخيغ وحراػليع
عماى العػائاج السشاسابة وضاسان عاجم إساتخجام أماػاليع فاي مجااالت أو إساتثسارات غياخ آمشاة،
وعاجم إساتغالليا ماغ قبال اإلدارة أو الساجيخيغ لتحقياق مشاافع خاصاة ،وياتع ذلاظ ماغ خاالل
مجسػعة اإلجخاءات والزػابط والسعاييخ السحاسبية ،يػس  ،2007 ،الرفحات  )26-25وتخكد
ىاحه الشطاخة عماى تحقياق الذافافية وتػسايع نصااق اإلفرااح عاغ البياناات السحاسابية والقاػائع
السالية و مدايا السجيخيغ ،وتصبيق السعاييخ السحاسبية الستعارف عمييا دولي.
التعريف القانهني لحهكسة الذركات:
يذيخ إصصالح الحػكسة مغ السشطاػر القاانػني إلاى اإلشاار التذاخيعي والقػاعاج القانػنياة التاي
تحسي مرالح األشخاف ذوي العالقاة بالسؤسداة أو الذاخكة ،وتشاولياا القاانػن عماى أنياا إشاار
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متكامال ماغ القػاعاج القانػنياة الحاكساة إلدارة شاؤون السذاخوعات والسشطساات فاي مػاجياة
األشخاف السدتفيجة العالي ،2005 ،صفحة  ،)40وبالتالي ييتع القانػنيػن
بالقػاعج القانػنية والشػاحي اإلج ا رئياة التاي تاػفخ متصمباات السحافطاة عماى الكياان السؤسداي
لمذاخكات وتاػفيخ ضاسانات الحساياة لحقاػق كافاة األط ا رف ذوي العالقاة أو السداتفيجيغ ماغ
نذأة الذخكة وبقائيا ونسػىا.
-4التعريف اإلداري لحهكسة الذركات:
لاع يتحاجد بجقاة بعاج ماا يسكاغ أن يداسى السفياػم اإلداري إلصاالح الحػكساة وان كاان يسكاغ
القػل أن ىشاك إستخجامات إلصصالح الحػكسة في بعس الكتابات اإلدارية ومشيا:
الحػكسة ىي مجسػعاة القػاعاج والزاػابط واإلجاخاءات العصاا ،2003 ،صافحة  )50الجاخمياة
في السؤسدة التي تػفخ ضسانات تحقيق حخص السجيخيغ عمى حقػق السالك والسحافطة عمى
حقػق األشخاف ذات السرالح بالسشطسة.
الحػكساة ىاي مجسػعاة مسارساات تشطيسياة وادارياة تزابط العالقاة بايغ أصاحاب السراالح
السختمفاة بساغ فاييع متمقاي الخجماة ،وتحساي حقاػق األشاخاف ذوي العالقاة ماغ السسارساات
الخاشئة لمسجيخيغ.
خرائص و معايير حهكسة الذركات:
خرائص حهكسة الذركات:
ماغ خاالل السفااهيع السقجماة لحػكساة الذاخكات ،نداتشتج أن ىاحا السفياػم ياختبط بدامػكيات
األشخاف ذات العالقة بسشطسة األعسال ،و بالتالي ىشاك مجسػعة مغ الخرائز التاي يجا
ان تتػفخ في ىجه الدامػكيات حتاى يتحقاق الغاخض ماغ وراء تصبياق ىاحا السفياػم وتتسثال ىاحه
الخرائز تػفيق ،2005 ،الرفحات  )62-60في اآلتي :

~ ~ 53

بن دوبة مشرهر ،معزوزي دمحم األمين

أ -االنزباط :و يعشي إتباع الدمػك األخالقي السشاس

و الراحيح واحتاخام القاػانيغ واإللتادام

بيا ؛
ب الذػفافية  :أي تقاجيع صاػرة حقيقياة لكال ماا يحاجث فاي السؤسداة دون أي تعتايع لمحقاائق
تحجث في -السؤسدة؛
ت االستقاللية :أي ان ال تػجج تأثيخات غيخ الزمة نتيجة ضغػط؛
ث السداءلة  :إمكان تقييع و تقجيخ اعسال مجمذ اإلدارة و اإلدارة التشفيجية؛
ج السدؤولية :أي تحسل السدؤولية أمام جسيع األط ا رف ذوي السرمحة في السشذاة؛
ح العادالة  :يج

احتخام حقػق مختم

السجسػعات أصحاب السرمحة في السشذاة؛

خ السدؤولية االجتساعية  :الشطخ إلى الذخكة كسػاشغ جيج.
ثانيا :معايير حهكسة الذركات:
يسكغ اإلعتساد عمى الشقاط اآلتية كسعاييخ لمحػكسة العالي ،2005 ،صفحة  )24وىي :
-1اإللتدام بالقػانيغ والق اخرات الحكػمية؛
-2اإللتدام بق اخرات الجسعية العسػمية لمسداىسيغ؛
-3كفاءة وفعالية األداء في تحقيق اليجف مغ تأسيذ الذخكة وأىجافيا اإلستخاتيجية؛
-4سالمة السسارسات السحاسبية واإلدارية وفق ا لقاعجة أفزل السسارسات؛
-5دقاة ومػضاػاية التقااريخ السالياة وغياخ السالياة واكتسالياا وشافافية اإلفرااح ومالئساة
تػقيتو؛
ثالثا  :أهسية و أهداؼ حهكسة الذركات:
-1أهسية حهكسة الذركات:
تخجاع أىسياة حػكساة الذاخكات إلاى العسال عماى كفااءة إساتخجام الساػارد وتعطايع قيساة الذاخكة
وتاجايع تشافدايتيا فاي األساػاق بساا يسكشياا ماغ جاحب مراادر تسػيال محمياة وعالسياة لمتػساع
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والشسػ ،وأيس ا يجعميا قادرة عمى خمق فخص عسل ججيجة ،مع الحخص عمى تجايع إساتقخار
أسػاق السال واألجيدة السرخفية ،مسا يؤدي إلى االنزباط ،الذفافية ،االساتقاللية ،السدااءلة،
العجالة ،السدؤولية االجتسااية ،السدؤلية.
تحقياق الكفااءة والتشسياة اإلقتراادية السصمػباة ،ماع أناو باإلضاافة لساا سابق يسكششاا أن نػضاح
أىسية الحػكسة مغ خالل الشقاط اآلتية:
أ -تأكياج

مداؤوليات اإلدارة وتعدياد مدااءلتيا وتحدايغ السسارساات السحاسابية والسالياة

واإلدارية ،والتأكيج عمى الذفافية ،كل ذلظ ماغ شاأنو السدااعجة عماى ساخعة إكتذااف التالعا
والغار الساالي والفدااد اإلداري باػقخة ارباح و غاانع ىااجخة ،2012 ،صافحة )30اوتخااذ اإلجاخاءات
الػاجبة بذأنو وعالج أسبابو وآثاره قبل تفاقسيا وتأثيخىا عمى حياة الذخكة؛
ب  -تأكيج مدؤوليات اإلدارة وتعديد مداءلتيا أياس ا وحساياة أصاػل الذاخكة وكاحلظ حساياة
حقػق السداىسيغ وغيخىع ماغ أصاحاب السراالح فاي الذاخكة ،وتعدياد دورىاع فاي مخاقباة أداء
الذخكة والتأكيج عمى الذفافية ،كل ذلظ مغ شأنو أن يقي الذخكة والعامميغ فييا ماغ التالعا
والغر السالي والغشى الفاحر والفداداإلداري و األزمات واإلفالس؛
ت -تحدايغ أداء الذاخكة وقيستياا اإلقتراادية وقيساة أسايسيا ،وكاحا تحدايغ السسارساات
السحاسابية والسالياة واإلدارياة فيياا ون ادىاة تعامالتياا وعاجالتيا وشافافية السعمػماات الراادرة
عشياا ،كال ذلاظ ماغ شاأنو أن يقاػي قاجرات الذاخكة التشافداية وكاحلظ قاج ا رتياا عماى جاحب
اإلستثسارات والشسػ.
-2أهداؼ حهكسة الذركات:
تشااول كثياخ ماغ البااحثيغ أىاجاف حػكساة الذاخكات ،وساشحاول إيجااز أىاع األىاجاف يػسا ،

 ،2007صفحة  )71التي تدعى الحػكسة إلى تحقيقيا وىي كالتالي:
أ .الفرل بيغ السمكية واإلدارة والخقابة عمى األداء؛
~ ~ 55

بن دوبة مشرهر ،معزوزي دمحم األمين

ب  .تحديغ الكفاءة اإلقترادية لمذخكات؛
ت  .إيجااد الييكال الاحي تتحاجد ماغ خاللاو أىاجاف الذاخكة ووساائل تحقياق تماظ األىاجاف
ومتابعة األىجاف؛
ث  .السخاجعاة والتعاجيل لمقاػانيغ الحاكساة ألداء الذاخكات بحياث تتحاػل مداؤولية الخقاباة إلاى
كال الصخفيغ وىسا مجمذ اإلدارة لمذاخكة والسدااىسػن مسثمايغ فاي الجسعياة العسػمياة لمذاخكة؛
ج  .عاجم الخماط بايغ السياام والسداؤوليات الخاصاة بالساجيخيغ التشفياحييغ ومياام مجماذ اإلدارة
ومدؤولياتأعزائو؛
ح  .تقييع أداء اإلدارة العميا وتعديد السداءلة ورفع درجة الثقة؛
خ  .تسكايغ الذاخكات ماغ الحراػل عماى تسػيال ماغ جانا

عاجد أكباخ ماغ السداتثسخيغ

السحمييغ واألجان ؛
د  .إمكانية مذاركة السداىسيغ والسػضفيغ والجائشيغ والسقخضيغ و االضصالع بجور السخاقبيغ
بالشدبة ألداء الذخكات؛
ذ  .تقػيع أداء اإلدارة العميا بالسشذآت وتعديد السداءلة؛
ر  .تاػفيخ الحاػافد لسجماذ اإلدارة واإلدارة التشفيحياة لمسشذاآت بساا يزاسغ تحقياق األىاجاف
العامة لمسشذأة ومداىسييا؛
ز  .مخاجعاة وتعاجيل القاػانيغ الحاكساة ألداء السشذاآت بحياث تتحاػل مداؤولية الخقاباة إلاى كال
مغ مجمذ اإلدارة والسداىسيغ مسثميغ في الجسعية العسػمية؛
س  .مدااىسة العاامميغ وغياخىع ماغ األط ا رف أصاحاب السرامحة فاي نجااح أداء السشذاأة
لتحقيق أىجافيا عمى السجى الصػيل؛
ش  .ضسان الحرػل عمى معاممة عادلة لجسيع السدااىسيغ بساا يزاسغ حقياع الستكااف فاي
مسارسة الخقابة عمى أداء السشذأة؛
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ص  .تذجيع السشذآت عمى اإلستخجام األمثل لسػاردىا بأكفأ الدبل السسكشة؛
ض  .تاػفيخ إشاار عاام لتحقياق التكامال والتشاساق بايغ أىاجاف السشذاأة ووساائل تحقياق تماظ
األىجاف؛
ط  .تػفيخ إشار واضح لسيام كل مغ الجسعية العسػمياة ومجماذ اإلدارة والساجيخيغ التشفياحييغ
بسا يزسغ عجم حجوث لبذ أو غسػض أو تجاخل بيغ إختراصات ىحه األشخاف؛
ظ  .تحقياق ناػع ماغ التكامال بايغ السشذاأة والبيئاة السحيصاة ماغ حياث الجػانا

القانػنياة

والتشطيسية و اإلجتسااية الدائجة؛
ع  .و تاػفيخ إشاار يدااعج فاي تحجياج سابل زياادة وعاي السداؤوليغ وأصاحاب السرامحة
بأسالي
غ  .تجش

مسارسة ىالدمصة وتحسل السدؤولية؛
حجوث مذاكل محاسبية ومالياة بساا يعسال عماى تاجايع و إساتقخار نذااط الذاخكات

العاممة باالقتراد ،ويخى البعس أن حػكسة الذخكات تيجف إلى تحقيق ما يمي:
 العجالة والذفافية والسعاممة الشديية لجسيع األط ا رف ذوي السرمحة السذتخكة؛
 حساياة حقاػق السدااىسيغ برافة عاماة ساػاء كاانػا أقمياة أو أغمبياة وتعطايع عػائاجىع؛
مشع إستغالل الدمصات الستاحة مغ تحقيق مكاس
الذخكة والسداىسيغ وأصحاب السرالح؛
 تذجيع تجفق األمػال وجحب االستثسارات.
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 .4خاتسة:
ماغ خاالل ىاحه الػرقاة البحثياة يسكششاا القاػل إن األزماات السالياة العالسياة األخياخة الشاتجاة عاغ
الفداد وسػء التدييخ أدت إلى تفاقع أزماات الذاخكات العالسياة الكباخى ،مساا ناتج عشياا خداائخ
بسميارات الاجوالرات وأدى إلاى ارتفااع فااتػرة الفدااد ،وأصابحت عبئاا عماى الذاخكات واالقترااد
العالسي ككل ،حيث كل ىحه الطخوف ساعجت عمى البحث عغ مبادئ وأدوات تزاسغ الدايخ
الحدغ لكافة أنذصة السؤسدة  ،تداعج لمتقميل مغ السخاشخ وتحدايغ األداء وفاخص التصاػر
لألساػاق وزياادة القاجرة التشافداية ،والبحاث عاغ القػاعاج التاي تدياج ماغ ثقاة جسياػر السداتثسخيغ
وتحقيق أىاجاف أصاحاب السراالح ،و ماغ اىاع ىاحه األدوات التاي تحقاق حػكساة رشايجة لياتاو
السؤسدات نجج إن التجقيق الخارجي الحي تعشى بػضع معاييخه قػاعجه وآداباو ىيئاات خاصاة
ومشطساات دولياة تباحل مجاو ودات ممسػساة لزابط مسارساة السيشاة  ،فساغ خاللاو نجاج أن
السيتسايغ بااألداء والاحيغ لياع دور كبياخ فاي تقيايع وتحدايغ وتحقياق فعالياة فاي إرسااء مباادئ
حػكسة الذخكات ال يشحرخون فقط في السجقق الجاخمي وم ا رق

التداييخ ،بال كاحلظ لمساجقق

الخاارجي دور مياع وفعاال فاي ذلاظ ماغ خاالل قياماو بتاجقيق كال كبياخة وصاغيخة فاي السؤسداة
ىحا مغ جية ،ومغ جية أخخى الخجمات اإلدارية التي يقػم بسشحيا لمعسيل والتي يصمق عمييا
بالقيساة السزاافة لمساجقق الخاارجي  ،والستسثماة فاي الحفاا عماى ماػارد السؤسداة ماغ الزاياع
اوالخاتالس وتصبياق القاػانيغ وتحقياق الذافافية التاماة بايغ السدايخيغ والساالك كال األشاخاف
ذات السرالح.
الشتائج:
 إن حػكسة الذخكات تيجف إلى وضع هيكل يداسح بتقاجيخ كبياخ ماغ الحخياة فاي ضالسمصة القانػن وتبشي معاييخ الذفافية والػضػح والجقة في البيانات السالية.
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 ياؤدي اإللتادام بآلياات ومباادئ الحػكساة ماغ قبال السؤسداات إلاى الحاج ماغ الفداادالساالي واإلداري فبياا وزياادة كفااءة أدائياا وبالتاالي زياادة ثقاة الساػضفيغ والساػاششيغ،
بالتاالي يدياج ماغ قاجرة السدايخيغ عماى الاتحكع فاي التداييخ والتغما

عماى الراعػبات

وإبتكار وسائل وشخق ججيجة.
 تتحقااق رفاهيااة وثااخوة السؤسدااة والسجتسعااات التااي تتحمااى بااالقيع األخالقيااة مااغ خاااللأىااع وسااائل الحػكسااة التااي تسكشيااا مااغ تحقيااق ذالااظ ألنيااا تخسااى القاايع الجيسقخاشي اة
والعجالااة والسدااؤولية والذاافافية وتزااسغ ن ادىااة السعااامالت وتعديااد ساايادة القااانػن ضااج
كل أشكال الفداد.
قائسة السراجع:
أخالقيات ميشة الخبيخ السحاسبي ومحاف الحدابات والسحاس
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