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.التنمية املستدامة

 إال أن هناك،تسعى معظم دول العامل على حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة تقدم اقتصادي دائم
عائق حيد من سرعة حتقيق هذه األهداف واملتمثل يف الفساد اإلداري الذي يشوب املؤسسات بكافة أنواعها
مما حيد من السري قدما حنو حتقيق التنمية املستدامة يف ظل حترير اقتصاديات السوق وما ترتب عنه من تزايد
 من أجل حماربة الفساد اإلداري بأشكاله املختلفة ال بد من،حجم املؤسسات وتسابقها حنو حتقيق التنافسية
. واليت تعد عنصر أساسي لنمو التنمية االقتصادية،تفعيل آليات حوكمة الشركات
Abstract

Keywords

Most of the world seeks to achieve sustainable economic development and a
lasting economic progress, but there is a liability limits the speed to achieve these goals
and of administrative corruption in the institutions of all kinds which limits move
forward towards sustainable development under a free market economy and what you
Ranks about the growing size and jumping ahead towards competitiveness, and to
combat corruption in its various forms has to be activating mechanisms of corporate
governance, which is essential for growth and economic development.

Corporate
Governance;
Administrative
Corruption;
Sustainable
Development.

selmadouha@live.fr : اإليميل، دوحة سلمى:المؤلف المرسل
68

( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اإلداري من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالدول النامية
" حالة تونس والجزائر"

ص080 -068 :

 . 1مقدمة:

نظرا لألمهية الكربى اليت احتلها موضوع الفساد اإلداري يف االقتصاديات الدولية ،وماله من تأثريات كبرية على
يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية ،ظهرت احلاجة لوجود نظام رقابة فعال من أجل حتقيق األهداف املرجوة والسري

يف رحاب التنمية املستدامة ،وهذا ما يوفره التطبيق السليم ملفهوم حوكمة الشركات داخل خمتلف املؤسسات ،ومن
هذا املنطلق حاولنا معاجلة اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة حوكمة الشركات في الحد من الفساد اإلداري من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟
يف هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل احملاور التالية:
حوكمة الشركاتالفساد اإلداري و آفاق احلوكمة يف كل من تونس و اجلزائر. أثر الفساد اإلداري على التنمية املستدامة. دور وأمهية حوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري يف تونس واجلزائر. .2حوكمة الشركات
 1.2مفهوم حوكمة الشركات وأهدافها
 1.1.2تعريف حوكمة الشركات:

عرفها  GOMEZوالذي تعود له املصطلح ""Gouvernement D’entrepriseواليت تعين نظام للقوانني
1
واإلجراءات اليت تنظم عمل القطاعات االجتماعية من جانبني حيث أنه يضع النظام يف أعماهلم ويعطيهم األوامر"

"حوكمة الشركات هو النظام الذي تدار وتراقب به الشركات ،جمالس اإلدارة املسئولة عن حوكمة شركاهتا،
ودور املسامهني يف احلوكمة هو انتخاب أعضاء جملس اإلدارة واملراجعني ،والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة مالئم
ويف مكانه .إن مسئولية اجمللس تتضمن وضع األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ،وتوفري القيادات اليت حتقق هذه
األهداف ،ومراقبة إدارة العمل ،ورفع التقارير للمسامهني أثناء فرتة واليتهم ،والتأكد من أن جملس اإلدارة يلتزم
2

بالقوانني واللوائح ،ويعمل ملصلحة املسامهني أعضاء اجلمعية العامة".
كما عرفتها منظمة  :OECDبأهنا جمموعة قواعد اللعبة اليت تستخدم إلدارة الشركة من الداخل وقيام جملس
3
اإلدارة باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني الذين رمبا،يكونون معزولني متاما عن إدارة الشركة .
وتشري مؤسسة التمويل الدولية إىل حوكمة الشركات على أهنا هياكل وعمليات مراقبة وإدارة الشركات ،وتتمحور
حول العالقة بني كل من اإلدارة ،جملس املديرين ،املسامهني ،املسامهني ذوي األقلية وباقي أصحاب املصاحل .4

وبالتايل ال يوجد اتفاق موحد حول مصطلح حوكمة الشركات وأن املفهوم يرتكز بصفة عامة حول وضع
الضوابط الفنية واألخالقية اليت تضمن حسن إدارة الشركات مبا حيقق مصاحل األطراف املختلفة ،واملهمة هنا ملقاة
على عاتق جملس اإلدارة.
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 2.1.2أهداف حوكمة الشركات:
تظهر أمهية حوكمة الشركات من خالل ما يأيت:

5

 حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده وال باستمراره. حتقيق وضمان النزاهة واالستقامة لكافة العاملني بالشركة. حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء عمديه.هتديدا ملصاحل خمتلف األطراف.
 حماربة االحنرافات خاصة تلك اليت تشكل كل ً حتقيق االستفادة القصوى والفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية. حتقيق أعلى قدر من الفاعلية من املراجعني اخلارجيني الذين هم على أكرب درجة من االستقاللية. زيادة الثقة يف أدارة االقتصاد القومي مبا يساهم يف رفع معدالت االستثمار وحتقيق معدالت منو مرتفعة يفالدخل القومي.
 حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصاحل املتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة واحلد مناستغالل السلطة يف تفضيل املصلحة العامة.
 2.2أسس ومبادئ حوكمة الشركات
 1.2.2مبادئ حوكمة الشركات:

6

يف عام  1999أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDمخسة مبادئ أساسية حلوكمة الشركات،
واملتمثلة يف:
 الحفاظ على حقوق كل المساهمين :من خالل هذا املعيار يتم العمل على وضع إطار بإمكانه محايةوتسهيل ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املتمثلة يف نقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد يف
األرباح ومراجعة القوائم املالية وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.
 التعامل بنفس القدر من المساواة بين جميع المتعاملين :من خالل هذا املعيار يتم العمل على توفرياملعاملة العادلة جلميع محلة األسهم حىت وإن كانوا ينتمون إىل األقلية الذين جيب أن تعطى هلم نفس احلقوق
مع باقي محلة األسهم واملتعلقة بالدفاع على حقوقهم ومن مث ضمان حتقيق املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة
وكذا حقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية واالطالع على كافة
املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.
 -الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة أو األطراف المرتبطة بالشركة :من خالل اإلقرار حبقوق

أصحاب املصاحل اليت ينص عليها القانون أو االتفاقيات املتبادلة ،كما يتم تشجيع التعاون النشط بني الشركات وبني
أصحاب املصاحل هبدف خلق الثروة وفرص العمل واحلفاظ على املشاريع ،وتشمل حوكمة الشركات أيضا إلزامية
اح رتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل والتعويض هلم من أي انتهاك لتلك احلقوق وكذا آليات مشاركتهم الفعالة
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يف الرقابة على الشركة ،وتتم اإلشارة من خالل أصحاب املصاحل إىل البنوك والعاملني ومحلة األسهم والسندات
واملوردين والعمالء والدائنني...اخل.
 اإلفصاح والشفافية :يعد هذا املعيار من أهم أهداف حوكمة الشركات حيث أهنا تعمل على ضمانالشفافية واإلفصاح الدقيق يف الوقت املناسب عن كل البيانات واملعطيات املالية املتعلقة بالشركة ،ويدرج مع هذه
املعطيات األداء والوضع املايل للشركة ،ومن خالل اإلفصاح عن املعلومات اهلامة يتم التطرق إىل دور مراقب
احلسابات وملكية النسبة العظمى من األسهم واملتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ،ويتم اإلفصاح عن
كل هذه املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب دون أي تأخري وأي
تكلفة أو أقل تكلفة ممكنة.
 -مسئوليات مجلس اإلدارة  :يتم العمل من خالل هذا املعيار على حتقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة من

قبل جملس اإلدارة ،وكذا ضمان التوجه اإلسرتاتيجي للشركة وحتديد مسئولية جملس اإلدارة اجتاه الشركة ومحلة األسهم.
وهلذا الغرض اقرتحت مؤسسة التمويل الدولية أن يتم إصدار بنود تشريعية حلوكمة الشركات اليت ميكن أن تتضمن
قوانني أسواق املال ولوائح الشركات ،كما تؤكد املؤسسة على أنه بالرغم من البنود التشريعية إال أن مدى كفاءة املناخ
التنظيمي والرقايب يعد أكثر أمهية،حيث أن دور أجهزة اإلشراف والرقابة يف متابعة األسواق يتعاظم باستمرار ،وتشمل
هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة
التنفيذية .كما هو موضح يف الشكل التايل:
شكل رقم ( :)1مبادئ حوكمة الشركات

المصدر:عوض سالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات "حالة السعودية" ،جملة جامعة امللك عبد العزيز
اإلقتصاد واإلدارة ،اململكة العربية السعودية ،1118 ،ص.081
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 -السلوك األخالقي :من خالل االلتزام باألخالقيات وقواعد السلوك املهين الرشيد والتوازن يف حتقيق مصاحل

كافة األطراف املرتبطة باملنشأة والشفافية يف عرض املعلومات املالية.

 -تفعيل دور أصحاب المصلحة :مثل اهليئات اإلشرافية العامة واألطراف املباشرة لإلشراف والرقابة

واألطراف األخرى املرتبطة باملؤسسة.

 إدارة المخاطر :من خالل وضع نظام إلدارة املخاطر ،و توصيل هذه املخاطر إىل املستخدمني.شكل رقم ( :)2خصائص حوكمة الشركات

 .3الفساد اإلداري و آفاق الحوكمة في كل من تونس و الجزائر
 1.3أسباب الفساد اإلداري بالدول النامية
قبل التطرق لواقع الفساد اإلداري يف كل من تونس و اجلزائر سوف نستعرض األسباب اليت تؤدي إىل الفساد
اإلداري يف املؤسسات القائمة بالدول النامية عامة و يف كل من تونس و اجلزائر خاصة:
شكل رقم ( :)3أسباب الفساد اإلداري
أسباب الفساد اإلداري

ضعف
السلطة
القضائية

غياب
الشفافية
عدم القابيلة
للمساءلة

االفتقار إىل حوكمة
الشركات

القوانني و احلواجز
الزائدة

المصدر :حممد مصطفى سليمان"دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد الداري والمالي"دراسة مقارنة" ،األكادميية العربية
للعلوم و التكنولوجيا،2009 ،ص.40-39
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 2.3الفساد اإلداري و وآفاق الحوكمة في تونس

يسعى الفاعلون السياسيون اجلدد يف تونس بعد الثورة إىل مقاومة الفساد وإرساء أمناط جديدة للحوكمة ترتقي
باخلدمات اإلدارية إىل مستويات مقبولة،وجياهبون انتهازية ناشئة هتدد اإلدارة،حيث فقدت تونس يف سنة واحدة بعد

الثورة  14مركزاً ،حسب ترتيب مؤشر الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية ،إذ تراجعت من املركز 59
سنة  2010إىل املركز  73سنة  2011لتصنف سنة  2012يف املرتبة  75عامليا.
وقد أكد الوزير التونسي للحوكمة ومقاومة الفساد ،أن وزارته تقوم جبهود كبرية يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية
ملقاومة الفساد ،موضحاً أن مجيع القطاعات ،مثل الصناعة والتجارة واملالية ،ستعد خططها اخلاصة مبقاومة

الفساد.حيث أن الثورة التونسية كشفت عن قضايا فساد عديدة يف خمتلف أوجه احلياة االقتصادية يف البالد،
خصوصاً يف جماالت الصفقات العامة واملوانئ والعقارات والتجارة.
يرى احملللني االقتصاديني التونسيني أن الفساد اإلداري قد تنامى نتيجة إحساس عام بضعف الدولة وانتهازية
ظهرت بعد الثورة ،دعمتها جمموعات الضغط القدمية ومافيا املال واألعمال ،اليت حتاول استغالل الظرف االنتقايل
الذي يعيشه البلد ،باإلضافة إىل كون التعيينات يف الوظائف اإلدارية على أساس الوالء احلزيب واحملاصصة داخل
اجملالس احمللية قد سامهت يف بث جو من عدم الثقة يف خمطط احلوكمة بعد الثورة.
ويذهب كثريون إىل أن الثورة رمبا أطاحت برأس النظام ،إال أن املنظومة ما تزال قائمة ،فالقوانني واإلجراءات
والب ريوقراطية القدمية ما تزال جامثة على الصدور ،حيث أقر خبري احلوكمة والتنمية احمللية عبد الكرمي مصباح أن تطبيق
املقاربات اجلديدة للحوكمة قد يأخذ سنتني أو أكثر .ويرجع اخلبري إشكاليات احلوكمة يف تونس إىل املركزية وغياب
الصالحيات الذاتية للجماعات املنتخبة وعدم امتالكها ملوارد كافية وارتباطها بإرادة اإلدارة املركزية.
 3.3الفساد اإلداري و وآفاق الحوكمة في الجزائر
مل تكن اجلزائر يف موضع أفضل من دول العامل الثالث اليت انتشر فيها الفساد و أصبح جماال للتنافس
واحلسابات ،حيث انتشرت ظاهرة الفساد اإلداري يف اجلزائر ووصلت إىل مستويات ومعدالت غري مسبوقة يف
حجمها وتنوعها ،وآثارها املدمرة على احلياة واإلنسان و رفاهه املادي والروحي فمما ال شكك فيه أن استفحال هذه
الظاهرة املرضية اخلطرية يف إداراتنا سيعرض املوظف العام ال حمالة إىل انتقاد شديد من قبل املواطنني وأجهزة الرقابة
املخ تلفة ،كما أنه سيؤدي إىل فقدان ثقة املواطنني بالدور الفعال واحليوي الذي جيب أن تلعبه أجهزة اإلدارة العامة
واملؤسسات احلكومية يف عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي من أجل حتقيق التنمية املستدامة
حيدث الفساد اإلداري يف املؤسسات اجلزائرية يف كثري من األحيان نتيجة العتبارات إدارية وقانونية ،تتمثل يف
غياب األبنية واملؤسسات ،فضال إىل عدم وجود القوانني الرادعة للفساد ،الشيء الذي يؤدي إىل إطالق يد العناصر
البريوقراطية وخاصة العناصر العليا منها يف تنفيذ ما تراه حمققاً ملصاحلها اخلاصة ،مستخدمة يف ذلك األساليب
املتنوعة للفساد اإلداري ويرجع االحنراف اإلداري عموما إىل األسباب القانونية واإلدارية التالية :8
13
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 غياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدونات السلوك للموظفني يف القطاع العام.
 سوء صياغة القوانني واللوائح املنظمة للعمل ،وذلك نتيجة لغموض مواد القوانني أو تضارهبا يف بعض
األحيان ،األمر الذي يعطي املوظف الفرصة للتهرب من تنفيذ القانون وااللتفاف عليه ،أو الذهاب إىل
تفسريه بطريقته اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل املواطنني.
 اإلدارة البريوقراطية واملركزية وعدم السماح للموظفني باملشاركة يف التسيري واختاذ القرارات اإلدارية ورسم
سياسة املؤسسة احلكومية.
 غياب التشريعات واألنظمة اليت تكافح الفساد اإلداري وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
 ضعف أجهزة الرقابة الداخلية يف املؤسسات والشركات احلكومية.
 استمرار واستيطان أصحاب املناصب اإلدارية واحلكومية يف مراكزهم.
 إغراق املسئولني يف حياة الرفاه من خالل املزايا الكبرية املمنوحة هلم كالسيارات الفخمة
و اإلقامات الفاخرة.
لقد كشفت "منظمة النزاهة الدولية" يف تقرير صدر سنة  ،2008أن الرشوة والفساد والتهرب الضرييب إىل
جانب العمليات املالية غري املشروعة ،كلفت اجلزائر فاتورة خيالية ،حيث متكنت شبكات الفساد من هتريب 13.6
مليار دوالر ما يعادل  97920مليار سنتيم خالل الفرتة املمتدة من  2000إىل  ،2008مبعدل  1.7مليار دوالر
سنويا ،وباحلسابات االقتصادية ،فإن املبلغ املقدر ب  13.6مليار دوالر،
الذي مت هتريبه ،يسمح يف حال متت احملافظة عليه واستثماره حمليا ببناء  652800مسكن على أساس سعر
متوسط يف حدود  150مليون سنتيم للمسكن الواحد حسب أسعار التكلفة الرمسية املعتمدة من طرف احلكومة
للسكنات االجتماعي ة ،ويف حال متكنت احلكومة من التحكم اجليد يف أسعار اإلجناز وختفيضها إىل  100مليون
9
للمسكن الواحد ،فإن املبلغ يسمح هلا ببناء  979200مسكن وبالتايل ميكنها حل أزمة السكن .
وحذرت املنظمة احلكومة اليت تعاين من الظاهرة ،من عواقب التكلفة االقتصادية واالجتماعية املزدوجة اليت
تتحملها اخلزينة العمومية والشرائح األكثر فقرا و هشاشة ،مشددة على أن حوايل  65باملائة من تلك األموال املهربة
إىل اخلارج ،من التالعب والغش الضرييب وتضخيم عمليات الفوترة يف املعامالت التجارية الدولية ينجم عنه خسائر يف
املداخيل اجلبائية.
حيث أن اجلزائر كانت حتتل املرتبة الثانية على مستوى العامل من ناحية امليزانية العامة االقتصادية للدولة أي ما
للدولة و ما عليها و هذا حسب إحصائية  2010أما يف  2011فاجلزائر حتتل املرتبة  57على مستوى العامل حيث
10
يف سنة واحدة تأخرت اجلزائر مبقدار  55رتبة.
مما سبق جند أن اجلزائر تعيش حالة من التكالب على ممتلكاهتا و مكتسباهتا ويبقى املواطن البسيط والوطن
وحدمها الضحية األكرب من هذا الفساد.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أن الرشوة تعمل على إبطاء معدل منو الدول،و لقد متت العديد الدراسات حول آثار الرشوة على التنمية
12
وفيما يلي بعض األمثلة اليت تبني كيف ميكن للرشوة أن تؤثر على النمو االقتصادي:

 سوء استعمال املواهب و القدرات باإلضافة إىل سوء استعمال الشرائح اهلامة للمجتمع اخنفاض مستوى االستثمارات الداخلية و األجنبية. النمو املشوه للمؤسسات و ظهور االقتصاد غري الرمسي.. حتريف أو تشويه النفقات و االستثمارات العامة ،وتدهور البنية التحتية املادية. اخنفاض االيرادات العامة و الوصول إىل صدارة احلق كصاحل عام. املركزية السيئة. السيطرة على الدولة من قبل بعض املؤسسات املفضلة اليت تشرتي القوانني والشرطة،وختفيض كذلك منواالنتاج ،االستثمارات ،القطاع اخلاص.
وميكن إيضاح آثار الرشوة على كل من االستثمارات والنفقات العامة ،والفقراء كأحد أسس التنمية
13
االقتصادية كالتايل:
 انخفاض مستوى االستثمارات:إن الرشوة ختفض حبساسية شديدة مستوى االستثمارات الداخلية و األجنبية،حيث أن الرشوة ال تشجع
االستثمارات،و أن اخنفاض الرشوة إىل مستوى ضعيف يستطيع الرفع من معدل االستثمار،حيث تقرتح العديد من
الدول امللموسة بالرشوة وضع مقاييس من أجل جذب األجانب واملواطنني األصليني لالستثمار،فبمراقبة الرشوة
تستطيع الدول جلب الكثري من االستثمارات األجنبية دون االعتماد إجراءات االعفاءات الضريبية.
 -سوء تخصيص النفقات العامة:

بعض رواد دراسة اقتصاد الرشوة أرجعوا معامل آثار هذه الظاهرة إىل سوء ختصيص رؤوس األموال العامة

وقاموا بتقدير كون أن الرشوة تزيد من االستثمارات العامة.
-األثر على الفقراء :

يعمل وجود الرشوة على تراجع معدالت النمو االقتصادي ،ما يؤثر على الفقر،حيث ال يكون للفقراء أي
إمكانية للوصول غري املكلف للخدمات االجتماعية مثل الصحة و التعليم والرشوة تقضي على استثمارات البنية
ال تحتية على حساب مشاريع مساعدة الفقراء،واستخدام أساليب تنطوي على اللجوء إىل االستفادة من املؤسسات
الصغرية للحد من الفقر و حماربته ،واألسوء من ذلك أن أنظمة الفساد والرشوة تفضل اللجوء إىل عقود احلماية بدال
من بناء عيادات و مدارس ريفية:السياسة اليت تسيء توزيع الدخول وحتويل موارد الشركات حنو املدن.
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أن الرشوة تزيد من عدم املساواة والفقر من خالل العديد من امليكانيزمات مثل  :اخنفاض النمو،الضرائب
العالية،التوجيه األقل فعالية للربامج االجتماعية .باإلضافة إىل ذلك إن حتليل ظاهرة الفقر املنجز من طرف برنامج
األمم املتحدة للتنمية( )PNUDمرتبط بشكل سليب مع مؤشرات احلوكمة والرشوة.
14
فالفساد يقود إىل العديد من النتائج السلبية على التنمية االقتصادية منها :
 بالفشل يف جذب االستثمارات اخلارجية ،وهروب رؤوس األموال احمللية .
 هدر املوارد بسبب تداخل املصاحل الشخصية باملشاريع التنموية العامة ،والكلفة املادية الكبرية للفساد على
اخلزينة العامة كنتيجة هلدر اإليرادات العامة .
 الفشل يف احلصول على املساعدات األجنبية ،كنتيجة لسوء مسعة النظام السياسي.
 هجرة الكفاءات االقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز احملسوبية واحملاباة يف إشغال املناصب.
 .7دور أدوات حوكمة الشركات في الحد من الفساد اإلداري في تونس و الجزائر

إن أمهية حوكمة الشركات يف مكافحة الفساد اإلداري بالدول النامية باخلصوص تكمن يف كوهنا تضمن إدارة
الشركات بشكل مسئول وعدم تعرض أموال املسامهني فيها لسوء اإلدارة ،حبيث ال تتعرض للسرقة والنهب .وتعزز

حوكمة الشركات القيم األساسية باقتصاد السوق ،إضافة إىل كوهنا أحد املفاتيح األساسية خللق بيئة أعمال مواتية
حتافظ على حقوق امللكية ،ألن املستثمرين يف ظل ختطي املعامالت يف االقتصاد أصبح لديهم القدرة على نقل
أمواهلم سريعا من مكان إىل آخر يف حالة إحساسهم بانعدام الثقة واخلوف على أمواهلم من الضياع ،ومنه ميكن القول
أن أدوات حوكمة الشركات تزيد من ثقة املستخدمني مبصداقية التقارير املالية اليت تقدمها الشركات وذلك من خالل
سعيها إىل حتسني بيئة الشفافية واإلفصاح.
تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من الدول إىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية
على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي.
أما بالنسبة لتونس فإن ممارسات احلوكمة الرشيدة بالشركات التونسية يتطلب إرساء نظام حكم رشيد إرساء
معايري وطنية إلدارة املؤسسات ومراقبتها ،وكذلك تطبيق املعايري الدولية املستلمة من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،وذلك هو هدف الدليل التونسي للممارسات السليمة للحوكمة الرشيدة.
ووضوحا ،كذلك فإن وجود
سوف يكسب نظام احلوكمة التونسي الكثري عندما يصبح أكثر شفافية ،وإتـاحة،
ً
قواعد جيدة اإلعداد والصياغة ،ومتسقة مع املعايري الدولية األكثر صرامة ،هو ضما ٌن لثقة املستثمرين الوطنيني
15
والدوليني ،وكذلك العاملني ،والعمالء ،واجلمهور ،وهو ما حرص الدليل على توفريه.
 1.7آليات مواجهة الفساد اإلداري
إن مفهوم حوكمة الشركات ،ال يعين فقط احرتام جمموعة من القواعد واإلجراءات املوضوعة إلدارة الشركة ،بل
هي ثقافة وأسلوب لضبط العالقة بني مالكي الشركة ومديرها واملتعاملني معها .وباعتبار أن هناك الكثري من األعمال
واملمارسات اليت تتجاوز القانون والقواعد الواجبة يف إدارة الشركة واليت من شأهنا خمالفة اقتصاديات السوق الصحيحة
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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وما تتضمنها من قواعد صارمة لضبط األعمال واملعامالت حلماية االقتصاد الوطين ومحاية املستثمرين واملسامهني .كما
يعترب الغش واخلداع والرشوة هم الدعامة األساسية للفساد اإلداري فيجب اكتشاف هذا الغش الذي حيصل يف
الشركات ومن اجل ذلك جيب اعتماد آليا ملواجهة الفساد اإلداري احلاصل يف الشركات
16
تعتمد هذه اآلليات بصورة رئيسية على العناصر التالية:
 إصالح اهليئات احلكومية ،حماربة األداء البريوقراطي وتقييم أساليب العمال بصفة مستمرة.
 زيادة كفاءة قدرات العاملني ورفع مستوى خرباهتم ومؤهالهتم من خالل برامج التدريب ،ما يؤدي بدوره إىل
تقوية قدرات اهليئات احلكومية واإلدارية والتنفيذية.
 حتسني النظام القضائي وتوفري مجيع اإلمكانات من أجل تنفيذ القوانني.
 وضع آليات تسمح لتنفيذ حوكمة الشركات.
 الرتاهة والعدالة يف العمل ولتحقيق ذلك ال بد من تعزيز العالقة بني أصحاب املصاحل لتحقيق أهداف الشركة
وجعلهم جزءا منها.
 ممارسة حوكمة الشركات يف الشركات العامة واخلاصة الن كالمها مرادف لآلخر يسامهان يف تطوير االقتصاد.
 إتباع املعايري احملاسبية الدولية حيث أن إتباع املعايري احملاسبية السليمة يدعم كفاءة اإلدارة املالية ،كما أن
التقارير السليمة توفر املعلومات احليوية واليت تساعد يف اختاذ القرارات االستثمارية.
 2.7مكافحة الرشوة كجزء من أجل تدعيم إرساء حوكمة الشركات

تعكس مشكلة الرشوة بالدول النامية نزاعات موجودة بالفعل حول العامل،و قد مت تقسيم الدول حسب
درجات الفساد وفقا ملؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد عام  2017إىل ثالثة كما يلي:
 الفئة األولى :حصلت األردن وأغلب دول اخلليج على نتيجة معقولة نسبيا واحتلت املراكز من()60-40من بني  180دولة ،ومن الدول الىت تقع يف هذه الفئة كوستاريكا ،واجملر ،وايطاليا ودولة جنوب إفريقيا
وتايوان.
 الفئة الثانية :وتضم كل من اجلزائر ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب ،السعودية ،وتونس وحتتل هذه الفئة املراكزمن ( ،)143-57وتضم الربازيل والصني واهلند ورومانيا وتايالند.
 -الفئة الثالثة :وتضم هذه الفئة مصر ،وإيران والعراق ،وسوريا واليمن وتقع مجيعها ما بني ()180-117

ملركز املائة واملائة والثمانيني وتأتى العراق يف املركز  169وهى أقل فسادا والصومال اليت حتتل املرتبة األخرية

()180فقط.
قد ال تعكس صورة الفساد أكثر مشاكل احلوكمة أمهية يف املنطقة .وفًقا ملؤشرات البنك الدويل العاملية
للحوكمة ،حتقق دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا نتائج أقل من املتوقع بشكل ملحوظ بالنسبة ملعدالت دخوهلا،
حيث تشرتك مجيعها يف نقاط الضعف ذاهتا و اليت تتعلق باحلوكمة ،وخاصة ما يتعلق باملساءلة العامة .وتعد نقاط
الضعف يف طبيعة نظم املنطقة السياسية واالقتصادية ،حيث أن كل دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
11
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استبدادية بدرجة ما .كما ان كل دول املنطقة تقريبا تعتمد اقتصاديا بشكل مباشر أو غري مباشر على النفط ،لذلك
من املمكن اعتبار الصلة بني نقص الدميقراطية يف املنطقة ووفرة هذه الثروة صلة وطيدة ،حيث سامهت التدفقات
اهلائلة للدخول القومية ،الىت تذهب مباشرا خلزائن الدولة ،بشكل كبري يف نقص الشفافية واملساءلة ليس فقط فيما
يتعلق بأسلوب إدارة النظم االقتصادية لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ولكن أيضا يف طريقة عمل هذه النظم
السياسية ،واليت تعود إىل عقود ماضية تضعف بشكل كبري نظامى الضرائب والتمثيل  ،وهكذا يتحول السكان
احمللني من مواطنني دولة إىل زبائن ،وهذا السلوك ميهد الطريق للفاسد ،وجيعل من الصعب التمييز بني الفساد باملعىن
املتعارف عليه وكبوات النظام ذاته ،ألن قوانينه مبهمة.
أثبتت الدراسات العاملية أن الدول اليت تتطرق لقضية الفساد ،وتعمل على حتسني احلوكمة هبا تستطيع أن
ترفع عائدها القومي مبا يعادل 4أضعاف على املدى البعيد.17
هذا الشق املتعلق بفاعلية احلوكمة من املمكن حتقيقه بشمال إفريقيا وباخلصوص يف كل من تونس و اجلزائر،
من خالل العمل على حتسني أداء القطاع اخلاص فيما يتعلق بالرشوة ،وباشرتاك احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين
يف حوار بناء.
 .6الخالصة:
تعد مشكلة الفساد اإلداري من أخطر املشاكل اليت تعوق التنمية االقتصادية ،وتشوه املنافسة ،وتضعف سيادة
القانون والدولة.ويعترب نظام حوكمة الشركات من بني األساليب املهمة والفعالة اليت تساهم يف التقليص من خماطر
الفساد اإلداري و الذي من أكثر إشكاله شيوعا "الرشوة" واليت تؤول دون منو ورقي اقتصاد الدولة.
خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
أيضا إىل احرتام املشاركة
 إن التنافس اليوم مل يعد
مقتصرا على األسعار ،والتجارب واخلربات ،بل امتد ً
ً
اجملتمعية للمؤسسات ومسامهيها وخمتلف األطراف املعنية .فالشركة اليت حترتم مسامهيها ،والعاملني هبا،
واملتعاقدين معها ،وشركائها املاليني ،وتطبق قواعد احلوكمة الرشيدة بكل دقة ،هي بالقطع شركة متتلك ميزة
تنافسية حقيقية.
 لقد انتشرت ظاهرة الفساد اإلداري يف اجلزائر ووصلت إىل مستويات ومعدالت غري مسبوقة يف حجمها
وتنوعها  ،وآثارها املدمرة على احلياة واإلنسان و ما أثر بدوره على التنمية املستدامة للدولة و املساس بسيادة
الدولة .
 متتلك تونس ،بال أدىن شك ،ترسانة قانونية حديثة ،إىل حد بعيد ،فيما يتعلق باحلوكمة ،بل إن بعض
القوانني تتسم بأهنا رائدة.
 انتشار ظاهرة الفساد اإلداري سيؤدي إىل فقدان ثقة املواطنني بالدور الفعال واحليوي الذي جيب أن تلعبه
أجهزة اإلدارة العامة واملؤسسات احلكومية يف عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي املنشود هبدف اللحاق
بركب العوملة.
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 تعد جرائم الفساد اإلداري من اجلرائم اليت متس هيبة الدولة ونظامها السياسي،كما أهنا متس باالقتصاد
الوطين ،كما متس شك أيضا أن هذه اجلرائم متس املنظومة األخالقية للمجتمع.
 تتقدم وسائل ارتكاب هذه اجلرائم مبستوى التقدم التكنولوجي واإللكرتوين وكلما حصلنا على نظام إلكرتوين
جديد ومتطور اغتنم الفاسدون مزياه ومعطياته واستعملوه يف أنشطتهم اإلجرامية .
 يوجد عدة أساليب ملكافحة جرائم الفساد اإلداري تقوم هبا اجلهات املختصة األمنية واملصرفية،إال أن
الفاسدون حياولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة األمر الذي يتطلب التحديث املستمر للوسائل.
 يؤدي الفساد اإلداري إىل إضعاف مصداقية الدولة يف اخلارج خاصة أمام املستثمر األجنيب.
ومن أجل احلد من ظاهرة الفساد اإلداري البد من:
 تفعيل آليات الرقابة واملتابعة والضبط والعقاب والسهر على ممارسة عملها يف شفافية تامة .
 جيب على الدولة توجيه العناية الفائقة إىل إشباع الرغبات واحلاجات املختلفة لألفراد العاملني بالسهر على
توفري حد أدىن من القيم والفضائل االجتماعية ،وذلك عن طريق زيادة أجورهم بشكل دائم على حنو
يتناسب وتكاليف املعيشة وختفيض نسب الضرائب اليت يدفعوهنا عن أجورهم ،وتوسيع نطاق الضمان
االجتماعي واحلماية االجتماعية للموظفني.
 البد من بذل جهود تربوية تشمل املوظفني أنفسهم لتوعيتهم بأمهية الصاحل العام ،كما يتوجب القيام حبملة
 توعوية شاملة عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة إلبراز تلك املساوئ وكيفية حماربتها من طرف اجلميع.
 احلرص على اختيار املوظف الكفء:وهذا يعين الكفاية يف دينه وخلقه وأمانته وقدرته على حتمل أعباء العمل
فإن ذلك ينعكس أثره سلبا وإجيابا على عمله وهلذا حترص بعض القطاعات احلكومية واخلاصة على إجراء
مقابلة للموظف قبل التعيني للتعرف على سلوكه وعدالة حاله وصالحيته للعمل .
 الرقابة اإلدارية وتفعيلها  :وهذا من أهم األمور اإلجرائية ملكافحة الفساد .
 ضرورة تفعيل التعاون الدويل فيما يتعلق مبكافحة الفساد اإلداري،واالستفادة القصوى من جتارب بعض
الدول املتقدمة اليت حققت نتائج باهرة يف مواجهة عمليات الفساد.
 ضرورة تشريع-أو تفعيل قانون ملكافحة جرائم الفساد بشىت أنواعه ويتعني أن يتضمن التشريع تعريفا واضحا
ودقيقا ملختلف مظاهر الفساد.
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