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  :امللخص
تعد ظاهرة الفساد اإلداري واملايل من الظواهر اخلطرية اليت تواجه البلدان وعلى األخص الدول النامية، ممـا أدى إىل         

وقوع ركود يف عملية البناء والتنمية االقتصادية، خاصة وأا تنطوي على تدمري االقتصاد والقدرة املالية واإلدارية للدولـة  
  . ى حد سواءواملؤسسة عل

لقد أثبتت االيارات والفضائح املالية اليت طالت كربيات الشركات يف العامل واملدرجة يف أسواق رأس املال بشكل         
فشل األساليب التقليدية يف منع مسببات تلك االيارات والفضائح، األمر الذي دفع اجلهات املعنية على املستويني  ،خاص

األزمات وااليارات،  تلك إجراء دراسات معمقة لتحديد األسباب الرئيسة اليت كانت وراء حدوثالوطين والدويل إىل 
  .اليةواليت كانت ترتبط بشكل كبري باجلوانب احملاسبية وامل

، وذلك من خالل جمموعة من اآلليات، من أبرزها وتعد احلوكمة أهم آلية يف معاجلة ظاهرة الفساد املايل واإلداري      
ز دور وظيفيت التدقيق يفافية واإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية وإعدادها وفقا للمعايري احملاسبية ، وكذلك تعزالش

  .الداخلي واخلارجي، وخباصة ما يتصل باستقاللية هاتني الوظيفتني
  .احلوكمة، الفساد املايل، الفساد اإلداري، الفساد :الكلمات املفتاحية

Résumé: 
           La corruption administrative et financière et l’un des fléaux très dangereux  qui  menacent le 
monde entier  et notamment les pays en développement. Ce phénomène néfaste est considéré comme 
l’une des principales causes de la récession du développement économique, car elle détruit les capacités 
financières et économiques des états et des entreprises. En plus, les derniers scandales financiers ainsi que 
l’effondrement et la faillite   de plusieurs grosses entreprises et multinationales cotées en bourses a prouvé 
l’échec total des méthodes traditionnelles de prévention et de lutte contre ces échecs et scandales ce qui a 
poussé les institution nationales et internationales à mener des études approfondies afin de cerner et 
comprendre les principaux facteurs et causes qui sont  derrières ces faillites et scandales et qui sont liés en 
grande partie à des aspects comptables et financiers. 
            Dans ce contexte, la gouvernance constitue le principal mécanisme de lutte contre La corruption 
administrative et financière, et ceci grâce à un ensemble  de principes et de processus tels que la 
transparence, l’obligation de la publication des données et informations financières et non-financiers et 
leurs établissement selon les normes et le principe de la comptabilité ainsi que le renforcement du rôle de 
la fonction «audit » interne et externe et surtout veiller sur leurs indépendance. 
 
Mots clés:  La corruption , La corruption administrative, La corruption financière, la gouvernance.   
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  :املقدمة
اهتمام الكثري من الباحثني واملهتمني واتفقت اآلراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار ) Corruption( مشكلة الفسادالقت لقد           

ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره ويف كافة  ةوحمدد ةالغرض منه تطويق املشكلة وعالجها من خالل خطوات جدي ،عمل مؤسسي
  .عجيل عملية التنمية االقتصاديةجماالت احلياة لت

ثارهـا  آقطاع معني من اتمع، وإمنا متتـد   ىما تفرزه من سلبيات عل ىال تقتصر يف تداعياا عل املايل واإلداري ظاهرة الفسادإن   
أا تؤدي  مية االقتصادية، إضافة إىلاقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التن ىعل امباشر التطال كافة أفراد اتمع وقطاعاته، ذلك أن هلا تأثري

ما بين عليه من قيم  ىها كل جمتمع ينشد احملافظة علضفراعتياد األفراد لسلوكيات ي ىللمجتمع، كما أا تعمل عل التركييباهليكل اختالل  إىل
هيئات معتمدة علـي سـيطرة رأس املـال    احلياة السياسية حيث ختتل قواعد اللعبة السياسية وتربز أنظمة و ىومبادئ، ناهيك عن تأثريها عل

  .والرشوة
الالتينية وروسيا يف  وأمريكا سياآبعد سلسلة األزمات املالية املختلفة اليت حدثت يف العديد من الشركات يف دول شرق واملالحظ أنه          

 ،باإلضافة إىل نقـص الشـفافية   ،لرقابة واخلربة واملهارةل فتقارهاا واليت فجرها الفساد املايل وسوء اإلدارة و ،عقد التسعينات من القرن املاضي
حيث أدت هذه األزمات وااليارات إىل تكبد كثري من املسامهني خبسائر مادية فادحة مما دفع العديد من املستثمرين للبحث عن الشـركات  

النظم االقتصادية الرأمساليـة   إىلالتحول  إىلالعامل  وقد تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من دول. اليت تطبق مفهوم حوكمة الشركات
  .اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة

  .تقوم عليها الوحدات االقتصادية أننتيجة لكل ذلك زاد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز األساسية اليت جيب 
  : أهداف البحث

كذلك  وهذا بالوقوف على أسبابه وآثاره اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا و مفهوم الفساد املايل واإلداري يهدف البحث إىل إبراز     
كذا معاجلة خمتلف وOCDE) ( االقتصاديةالصادرة عن منظمة التعاون والتنمية  املبادئو ،حتديد مفهوم حوكمة الشركاتالتطرق إىل 
  .ة يف سبيل معاجلة ظاهرة الفساد املايل واإلدارياآلليات املختلفة اليت متنحها احلوكماملزايا و

  :مشكلة البحث
تشري املعطيات والدراسات إىل أن ايار كثري من املؤسسات االقتصادية كان سببه مظاهر وآثار الفساد املايل واإلداري، ممـا أدى إىل   

، لذا كان االهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشـركات هـو   ضياع حقوق املستثمرين احلاليني وفقدان ثقة املستثمرين اجلدد يف هذه الشركات
  .احلل األمثل واألسلم واألسرع ملعاجلة هذه السلبيات اليت رافقت ايار العديد من هذه املؤسسات االقتصادية

  :من خالل التساؤل الرئيسي التايلوعليه ميكن طرح إشكالية البحث 
v  ؟   الفساد املايل واإلداريكيف ميكن  آلليات حوكمة الشركات معاجلة ظاهرة 

  : خطة البحث
  : أجزاء رئيسية هي كالتايل أربعةمت تقسيم البحث إىل 

 .مدخل عام حول حوكمة الشركات )1
 .الفساد املايل واإلداري )2
 .دور آليات احلوكمة يف احلد من الفساد املايل واإلداري )3
 .نتائج البحث )4
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  مدخل عام حول حوكمة الشركات: أوال
Ⅰ– ظري حلوكمة الشركاتاإلطار الن:  

الرغم من اإلستعمال احلديث هلذا املصطلح إال أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فاألساس النظري والتارخيي حلوكمة الشركات يرجع لنظرية ب      
رأمسال ، اللذين الحظا أن هناك فصل بني ملكية 1932سنة  Berle &Meansاليت يعود ظهورها لألمريكيني  Agency Theory الوكالة 

وهذا الفصل له آثاره على مستوى أداء الشركة مث بعد ذلك جاء دور األمريكيني  ،الشركة وعملية الرقابة واإلشراف داخل الشركات املسرية
أمهيته يف احلد أو التقليل من املشاكل  زاوابرمبفهوم حوكمة الشركات  اهتمااللذان  Jensen &Meckling لالقتصادجائزة نوبل  صاحيب
حنن نعرف  «:تعريفا هلذه النظرية الشهرية 1976حيث قدما سنة  ، قد تنشأ من الفصل بني امللكية واإلدارة واليت مثلتها نظرية الوكالةاليت

لكي يقوم بدله ببعض املهام ، هذه " العامل"خلدمات شخص آخر "صاحب رأس املال"نظرية الوكالة كعالقة مبوجبها يلجأ الشخص الرئيسي 
1 »جب نيابته يف السلطةاملهمة تستو

.  
حوكمة الشركات وأثرها على زيادة ثقة  مببادئ االلتزامذلك جمموعة من الدراسات العلمية والعملية واليت أكدت على أمهية  تبعو     

على  بوما يترت أو أجانب املستثمرين يف أعضاء جمالس إدارة الشركات، وبالتايل قدرة الدول على جذب مستثمرين جدد سواء كانوا حمليني 
2 الدول القتصادياتذلك من تنمية 

.  
ولفرض رقابة حتمي املصاحل  ،لنداء املسامهني من أجل احلد من التصرفات السلبية للمسريين واستجابةإذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل 

3املشتركة للجميع وحتافظ على استمرارية الشركة أيضا
.  

Ⅰ-1 تعريف حوكمة الشركات:  
  . حوكمة متعددة املفاهيم والدالالت لذا سنحاول الوقوف على مفهومها اللغوي واالصطالحي كلمةإن       

   :ةـلغ -
اإلغريقية ومهاراته يف قيادة السفينة وسـط    (good governer)يعود لفظ احلوكمة إىل كلمة إغريقية قدمية تعرب عن قدرة ربان السفينة      

4ميتلكه من قيم وأخالق نبيلة وسلوكيات نزيهة شريفة يف احلفاظ على أرواح وممتلكات الركابوما  ،األمواج واألعاصري والعواصف
. 

والذي يعين حكم أو سـيطر، إال أنـه مل يـتم     (govern)لغويا من الفعل (governance) باإلجنليزية يأيت مصطلح حوكمة الشركات     
أعطاه أكثر من مدلول ويف  (corporate)اقتران هذا املصطلح مع كلمة  أنطلح، كما التوصل إىل مرادف متفق عليه يف اللغة العربية هلذا املص

5من مخسة عشر معىن يف اللغة العربية لتفسري املصطلح  أكثرهذا السياق فقد وجد 
.  

ع ذلك إىل تداخله بني ويرج ،ت واحملللني ملفهوم حوكمة الشركاوالقانونيني االقتصادينيإجياد تعريف موحد متفق عليه بني كافة  بكما يصع
  .للمؤسسات واالجتماعيةواملالية  واالقتصاديةالعديد من األمور التنظيمية 

  :صطالحاا-
  :جمموعة من التعاريف املتعلقة ذا املصطلح سنورد يفيما يل 
 هو نظام متكامل للرقابة املالية وغري املالية الذي عن طريقه يتم إدارة املؤسسة والرقابة عليها؛ •
 ؛6الستثمارامموعة من الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يتأكد املستثمرون من حتقيق رحبية معقولة هو جم •
جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة الشركة وجملـس اإلدارة ومحلـة   «:(OCDE) االقتصاديةتعريف منظمة التعاون والتنمية  •

 ؛7»األسهم وغريهم من املسامهني
 ؛»حوكمة الشركات هي نظام مبقتضاه تدار الشركات وتراقب«: 1992عام  (Cadbury)تعريف تقرير •
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هي اإلطار الذي متارس فيه املؤسسات وجودها، وتركز احلوكمة على العالقة فيما بني  (CIPE) :«تعريف مركز املشروعات الدولية اخلاصة •
وكيفية التفاعل بني كـل هـذه األطـراف يف     لتنظيمات احلكومية،املوظفني وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصاحل وواضعي ا

 .8»اإلشراف على عمليات الشركة
هي ذلك النظام الذي يعىن بوضع التطبيقات واملمارسات السـليمة للقـائمني    تالشركاسابقة ميكن القول أن حوكمة من خالل التعريفات ال

وذلك من خـالل   ،األسهم والسندات والعاملني بالشركة وأصحاب املصاحل وغريهم مبا حيافظ على حقوق محلة ،على إدارة الشركة وتنظيمها
  .الواجبةحتري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية اليت تربط بينهم باستخدام األدوات املالية واحملاسبية السليمة وفقا ملعايري اإلفصاح والشفافية 

Ⅰ- 2 أمهية وأهداف حوكمة الشركات:  
بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات كـون   االهتماماإلداري واملايل اليت تعرضت له العديد من املؤسسات يف العامل فقد زاد  نتيجة حلاالت الفشل

  .أسلوب جيد للحوكمة النعدام باألساساخللل الذي كانت تعاين منه تلك املؤسسات راجع  نأ
 :أمهية تطبيق حوكمة الشركات - 1

  :املزايا نذكر منهاتتجلى أمهية حوكمة الشركات يف العديد من 
 .أخرى  بل القضاء عليه وعدم السماح بعودته مرة  استمراره،حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده أو  §
 أدىن عامل يف الشركة؛ إىللكافة العاملني بدءا جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني  واالستقامةحتقيق وضمان الرتاهة واحلياد  §
 سالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو احنراف متعمد أو غري متعمد ومنع استمرار هذا اخلطأ والقصور؛حتقيق ال §
وعدم السماح باستمرارها خاصة تلك اليت يشكل وجودها ديدا للمصاحل أو أن باستمرارها يصعب حتقيق نتائج جيدة  االحنرافاتحماربة  §

 عاجل؛ إصالحيتدخل  إىللألعمال وحتتاج 
أدىن قدر ممكن بل استخدام النظام احلمائي الوقائي الذي مينع حدوث هذه األخطاء وبالتايل جينب الشركات تكـاليف   إىلتقليل األخطاء  §

  .9وأعباء هذا احلدوث
  :أهداف حوكمة الشركات -2

  :تعمل معايري وحمددات حوكمة الشركات على حتقيق العديد من األهداف نذكر منها مايلي
 اإلجيايب عنها؛ واالنطباعاملشروعات على حتقيق أهدافها من خالل حتسني الصورة الذهنية  حتسني قدرة §
 حتسني عملية صنع القرار يف الشركات بزيادة إحساس املديرين باملسؤولية وإمكانية حماسبتهم من خالل اجلمعية العامة؛ §
 حلدود؛حتسني خاصية مصداقية البيانات واملعلومات وحتقيق سهولة فهمها عرب ا §
 إدخال اعتبارات القضايا البيئية واألخالقية يف منظومة صنع القرار؛ §
 حتسني درجة الشفافية والوضوح واإلفصاح ونشر البيانات واملعلومات؛   §
 أخرى؛ أموالورؤوس  استثماراتزيادة قدرة املشروعات على حتسني موقفها التنافسي وجذب  §
  .10العاملني واستقرارسني معدالت دوران العمالة زيادة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني وحت §

كن خاصة املستثمرين املاليني من احلصـول  ومت واالياراتوتسمح حوكمة الشركات كذلك خبلق الثقة بني املتعاملني يف زمن الفضائح املالية 
  .تعظيم املنافع إىلعلى وسائل تقوم بالرقابة على إدارة أصوهلم املوزعة على عدة حمافظ استثمارية وتؤدي 

   :والشكل التايل يوضح ذلك 
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  أهداف حوكمة الشركات :)1(رقم الشكل
  

  
 
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  .21ص ،2005 ،القاهرة ،جمموعة النيل العربية ،حوكمة الشركات ،حمسن أمحد اخلضريي :املصدر
Ⅱ–أبعاد حوكمة الشركات واألطراف املعنية بتطبيقها:  

ى لنا أن حلوكمة الشركات أبعاد خمتلفة، تتفاعل معها العديد من األطراف واملعنية بتنفيذها كل حسـب صـالحياته   من خالل ما سبق يتجل
  .ومسؤولياته
Ⅱ-1- أبعاد حوكمة الشركات:  

  :حلوكمة الشركات أبعاد خمتلفة نوردها يف العناصر التالية 
  :البعد اإلشرايف -أ 

  .واألطراف ذات املصلحة ر اإلشرايف لس اإلدارة على أداء اإلدارة التنفيذية،فهذا البعد يتعلق بتدعيم وتفعيل الدو     
  :البعد الرقايب -ب

فعلى املستوى الداخلي فإن تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول  ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي للشركة،     
على املستوى اخلارجي فيتناول القوانني واللوائح وقواعد التسجيل يف البورصـة وإتاحـة    أماإدارة املخاطر، نظم وتفعيل نظم الرقابة الداخلية 

  .ذات املصلحة يف الرقابة فضال عن توسيع نطاق مسؤوليات املراجع اخلارجي وتدعيم استقالله واألطرافالفرصة حلملة األسهم 
  :البعد األخالقي -ج

ونشر ثقافة احلوكمة على مستوى إدارات الشـركات   األمانة الرتاهة، بيئة الرقابية مبا تشمله من القواعد األخالقية،ويتعلق خبلق وحتسني ال     
  .وبيئة األعمال بصفة عامة

  :وحفظ التوازن االتصال -د
 ،راف اخلارجية سواء ذات املصـلحة ويتعلق بتصميم وتنظيم العالقات بني الشركة ممثلة يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من جهة، واألط    

  .أو اجلهات اإلشرافية والرقابية أو التنظيمية من جهة أخرى
  

 حتسني الصورة الذهنية للشركات 

 حتسني عملية صنع القرار

 إدخال االعتبارات األخالقية

 حتسني درجة الوضوح والشفافية

 حتسني مصداقية الشركات
  

 أهداف احلوكمة
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  :البعد اإلستراتيجي -هـ
املستقبل استنادا إىل دراسة متأنية ومعلومات كافية  إىلوالتشجيع على التفكري اإلستراتيجي والتطلع  األعمالويتعلق بصياغة استراتيجيات       

وكذلك دراسة عوامل البيئة اخلارجية وتقدير تأثرياا املختلفة استنادا إىل معلومات كافية عـن عوامـل البيئـة     ،ملاضي واحلاضرعلى أدائها ا
  .الداخلية ومدى تبادل التأثري فيما بينها

  :املساءلة -و
  .ق هلم قانونا مساءلة الشركةوحيدد هذا العنصر اإلعالن عن أنشطة وأداء الشركة والغرض أمام املسامهني وغريهم ممن حي    
  :اإلفصاح والشفافية-ي

بل يتسـع   ،ويتعلق اإلفصاح والشفافية ليس فقط عن املعلومات الالزمة لترشيد قرارات كافة األطراف ذات املصلحة على مستوى الشركة    
  .11كمة طبقا لتوصيات سوق نيويورك لألوراق املاليةاحلو مببادئ االلتزاماملفهوم ليشمل اإلفصاح ضمن التقارير العامة عن املؤشرات الدالة عن 

Ⅱ-2- األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات:  
لقواعد احلوكمة وحتدد إىل درجة كبرية مدى النجاح أو الفشل يف تطبيق هـذه   هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم     

  :القواعد وهي
 :سامهونامل )1

وأيضا تعظيم قيمة املؤسسة علـى املـدى    ،األرباحاملال عن طريق ملكيتهم لألسهم ومقابل احلصول على  سيقومون بتقدمي رأوهم من       
 .الطويل وهم من هلم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم

 :جملس اإلدارة )2
باإلضافة  ،دارة اليومية ألعمال املؤسسةن التنفيذيني والذين يوكل إليهم سلطة اإلويقوم برسم السياسات العامة للمؤسسة باختيار املديري      

ها جلنة إىل الرقابة على أدائهم كما يقوم يكلة خمتلف اللجان التابعة واليت تلعب دورا مهما يف تفعيل دور احلوكمة يف استقرار املؤسسات ومن
  .إدارة املخاطر املراجعة وجلنة

 :اإلدارة )3
عـن تعظـيم    هي املسؤولة أاكما  ،الس إىلإلدارة هي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للمؤسسة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعلي ا      

  .باإلضافة إىل مسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات اليت تنشرهااألرباح 
 :أصحاب املصلحة )4

املوظفني وقد تكون مصاحلهم يف بعض األحيـان   العمال، الدائنني، املوردين،: ة داخل املؤسسة مثلهم جمموعة من األطراف هلم مصلح      
  .12الدائنون مهم قدرة املؤسسة على السداد أما املوظفون فتهمهم قدرا على اإلستمرارية :متعارضة فمثال

Ⅲ– مبادئ حوكمة الشركات:  
املبادرات الوطنية  إىلإىل جتارب مستندة  OCDE) ( االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية   حوكمة الشركات الصادرة عن مبادئتستند        

وكـذا   ،عدد من الدول غري األعضاء باملنظمـة  إسهاماتا داخل املنظمة وكذا  االضطالعوإىل أعمال سابقة مت  ،للدول األعضاء باملنظمة
  .13عمال واملستثمرين وغريها من األطراف املعنية مبوضوع حوكمة الشركاتإسهامات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وقطاع األ

Ⅲ–1-االقتصاديةالصادرة عن منظمة التعاون والتنمية  املبادئ) (OCDE:   



 

 
  

 
672012 

 
  

 
 

العديـد مـن    املبادئوتتضمن تلك  ،يف تطبيق حوكمة الشركات األساسواليت تعترب حلد اآلن  املبادئمت إصدار هذه  1999يف ماي       
يف املنظمة على هـذه الصـياغة املعدلـة     األعضاءوقد وافقت الدول  ،عديالت اهلامة اليت صدرت بعد العديد من املشاورات العامة املكثفةالت

  :14هي مبادئ ةواليت تتكوم من ست 2004أفريل  22يف  للمبادئ
بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف السلطات وان حيدد  ،وجود اطر فعالة حلوكمة الشركات تضمن كفاءات وشفافية وفعالية األسواق   - أ

  ؛التنظيمية والتنفيذية
 :حفظ حقوق مجيع املسامهني مثل  - ب
  ؛نقل ملكية األسهم  -
 ؛احلق يف اختيار جملس اإلدارة  -
 ؛احلصول على عوائد األرباح ومراجعة القوائم املالية -
 ؛حق املشاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة للشركة -
 .حق التصويت -
من حيث التصويت يف اجلمعية العامة باإلضـافة  ، اة بني مجيع املسامهني أي املساواة بني محلة األسهم سواء كانوا وطنيني أو أجانباملساو  - ت

  ؛ومعرفة كل ما يتعلق باملعامالت اإلطالعإىل حقهم يف 
ويقصد بذلك أصحاب  ،املعلومات املطلوبةإجياد آلية قانونية تسمح للمسامهني مشاركتهم يف الرقابة الفعالة على الشركة وحصوهلم على   - ث

 ؛البنوك والعاملني ومحلة السندات والعمالء
حيث يـتم اإلفصـاح    ،يف الوقت املناسب عن كافة أعمال الشركة مبا يف ذلك الوضع املادي واألداء وامللكية تطبيق اإلفصاح والشفافية  -  ج

 ؛بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني
  .15ومهامهم ودورهم يف اإلشراف على إدارة الشركة  وأسلوب اختيارهمإلدارة حتديد مهام وواجبات جملس ا  -  ح
Ⅲ–2-معايري جلنة بازل للرقابة املصرفية العاملية:  

  :هم هذه التعليمات هيأملالية وتعليمات وإرشادات تتعلق باحلوكمة يف املؤسسات املصرفية وا 1999وضعت جلنة بازل يف عام       
  ؛ملؤسسات لتحقيق وتطبيق التصرفات اجليدة بني هذه املؤسساتوضع مواثيق شرف بني ا  - أ
 ؛للشركة مبشاركة ومسامهة اإلفراد فيها إستراتيجيةوضع   - ب
 ؛حتديد وتوزيع املسؤوليات ومراكز اختاذ القرار بني أفراد الس  - ت
 ؛إجياد نظام يتضمن مهام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة  - ث
 ؛ع وشكل التعاون بني جملس اإلدارة ومدققي احلساباتإجياد صيغ واليات تبني نو  - ج
 ؛) كبار املسامهني واإلدارة العليا(إجياد نوع من املراقبة ملراكز املخاطر مثل   - ح
 ؛يةاملوظفني سواء كانت احلوافز مادية أو ترقيات أو إدار أوتطبيق العدالة واملساواة عند توزيع احلوافز املادية واإلدارية سواء بني املديرين   - خ
  .ضمان توفري وتدفق املعلومات املناسبة  - د
Ⅲ– 3- معايري مؤسسة التمويل الدولية:  

وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل قواعد وأسس ومعايري مالية وإدارية هدفها دعم احلوكمـة داخـل    2003 سنةيف       
  :املؤسسات واهم هذه األسس هي

  ؛قبولةجيب أن تكون املمارسات جيدة وم  - أ
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 ؛إجياد خطوات جديدة تضمن احلكم اجليد اجلديد  - ب
 ؛اسهامات أساسية لتطوير وحتسني احلكم اجليد حملياً  - ت
 .16القيادة اجليدة   - ث
   :الفساد املايل واإلداري: ثانيا
فظهرت  ،والسياسية واالجتماعية االقتصاديةبقضية الفساد منذ النصف الثاين من الثمانينات نظرا آلثاره السلبية على التنمية  االهتمامتزايد      

ولة العديد من الدراسات اليت اختذت من قضية الفساد عنوانا هلا قدم فيه الباحثون عرضا لصور الفساد ومظاهره وحتليال هلذه الظاهرة يف حما
  .17وبالتايل العمل على حماربتها واحلد من انتشارها ،جادة وصادقة من جانبهم لكشف أسباب هذه الظاهرة

على كافة املستويات الوطنية والعاملية، فقد استهلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  مجيع احملللني واألكادميينيهذا وقد أرقت ظاهرة الفساد     
الدول ...«أن الفساد عباراا الواردة بالديباجة مبينة فيها خطورة الفساد كظاهرة هلا عظيم األثر على كافة اتمعات اإلنسانية حبيث ورد ا 

األطراف ىف هذه االتفاقية إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار اتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات 
بني  الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة ويعرض التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر، وإذ تقلقها أيضاً الصالت القائمة

الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخصوصاً اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية مبا فيها غسل األموال، وإذ تقلقها كذلك حاالت الفساد 
والتنمية املستدامة  السياسيدد االستقرار  واليتتتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، ميكن أن متثل نسبة كبرية من موارد الدول،  اليت
، مما جيعل التعاون تواالقتصاديا، واقتناعاً منها بأن الفساد مل يعد شأناً حملياً بل هو ظاهرة غري وطنية متس كل اتمعات لتلك الدول

  »...ًالدوىل على منعه ومكافحته أمراً ضروريا
Ⅰ– مفهوم الفساد حتديد:  

  :فهوم اللغوي واإلصطالحي للفساد يف مايليامل حتديد حاولسن      
Ⅰ–1 ةـلغ:  

لغة البطالن ، فيقال فسد الشىء أى بطُلَ واضمحل، هذا وللفسـاد معـان   ) الفساد(ضد صلُح و ) فسد( يفالفساد ىف معاجم اللغة هو       
ـ  «كما ىف قوله تعاىل ) اجلدب أو القحط(عدة ختتلف حبسب مواضعه وموقعه ىف العبارات املستخدم ا، فهو  ا ظهر الفساد ىف الرب والبحـر مب

للـذين ال  «قوله تعاىل  يفكما ) الطغيان والتجرب(، وهو 41سورة الروم اآلية » عملوا لعلهم يرجعون الذيالناس ليذيقهم بعض  أيديكسبت 
ـ  يفتشديد القرآن الكرمي  سبق ممابني تيف، 83سورة القصص اآلية » األرض وال فساداً يفيريدون علواً   بالتـايل . يحترمي الفساد على حنو كل

  .18عن االعتدال، ونقيضه هو الصالح الشيءكن القول أن الفساد لغة يعىن التلف والعطب واالضطراب، فهو يشري إىل التلف وخروج مي
Ⅰ–2 إصطالحا:  
  :وردت العديد من التعاريف اليت تم مبوضوع الفساد ومن أمهها نذكر    

 :تعريف موسوعة العلوم االجتماعية •
           أو الـوطنيني،    املسـؤولني احمللـيني   لرشـاوى ولذلك كان التعريف شـامالً  ، ذ العام لتحقيق أرباح خاصةالفساد هو سوء استخدام النفو

  . القطاع اخلاص رشاوىأو السياسيني مستبعدة 
 :على أنهوعرفته كذلك  •

  . 19أو جلماعة معينة   اعية للفردجل حتقيق مصاحل سياسية واقتصادية واجتمأخروج عن القانون والنظام العام وعدم االلتزام ما من 
 :فيعرفه على أنه FMIتعريف صندوق النقد الدويل  أما •
  .الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو جمموعة ذات عالقة بني األفراد حتصيلعالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت دف إىل  
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إساءة استخدام السـلطة العامـة لتحقيـق كسـب     " :إذ تعرفه على أنه يحمل تعبريا بليغا وشامالف الدوليةتعريف منظمة الشفافية  أما •
 .20"خاص

   :وبالتايل فينطوي هذا التعريف األخري على عدد من العناصر األساسية هي     
  ؛ينطبق التعريف على القطاعات الثالثة للحكومة اخلاص والعام واتمع املدين -
  ؛غري القانونية واإلجرامية واألنشطةلذي يتراوح بني اخلداع يشري اىل سوء االستخدام النظامي والفردي ا-
  ؛يغطي كال من املكاسب املالية وغري املالية -
  ؛يشري إىل أمهية منظومة احلوكمة يف ضبط وتنظيم كيفية ممارسة السلطة -
  . الستخدامهاصص غري املخ االجتاهيلقي الضوء على التكاليف غري الفعالة املصاحبة للفساد وحتويل األموال يف  -
يف االتفاقيـة   وردعلى حنو مـا  ،  2006فيفري  20الصادر يف   01-06يف القانون   جاءأما تعريف الفساد يف نظر املشرع اجلزائري ف •

نصـها  من هذا القانون يف تعريفها للفساد ب 02حيث اكتفت املادة 21" قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"واملسمى الدولية ملكافحة الفساد 
وبالرجوع إىل الباب الرابع من قانون الوقاية من الفسـاد  . من القانون  كل اجلرائم املنصوص عليها يف الباب الرابع: على أنه" أ"يف الفقرة 

  .    22جرمية 20ومكافحته جند أن املشرع اجلزائري قد نص على جترمي جمموعة من األفعال وصلت إىل 
 خـاص، أن الفساد ظاهرة تقوم على أساس من حتويل الشأن العام للجماعة إىل شـأن   اختالفها،ات على يتضح من جممل هذه التعريفو     

  .وفق اعتبارات املصلحة اخلاصة وليس وفق الصاحل العام االقتصاديحيث يتم ختصيص املوارد وتوزيع العائد 
Ⅱ- أبعادهو أسباب ظهور الفساد املايل واإلداري:  

اقتصادية واجتماعية  ، ظهور الفساد املايل واإلداري وما اجنر عنه من أبعاد خمتلفة سياسيةإىلملختلفة اليت أدت هناك العديد من األسباب ا
  :نوردها يف ما يلي

Ⅱ-1 أسباب ظهور الفساد املايل واإلداري:  
 Worldوقد حدد البنك الدويل  ،ورهاودوافع ظهال ميكن معاجلة الظواهر السلبية اليت تعاين منها اتمعات مامل يتم تشخيص أسباا      

Bank جمموعة من األسباب لظهور الفساد املايل واإلداري أبرزها ما يأيت :  
  ؛ميش دور املؤسسات الرقابية، وقد تكون تعاين من الفساد هي نفسها -  أ  
  ؛وجود البريوقراطية يف مؤسسات الدولة - ب
  ؛جل السيطرة على مؤسسات الدولةأراع من حصول فراغ يف السلطة السياسية ناتج عن الص - ج
  ؛ضعف مؤسسات اتمع املدين وميش دورها - د 
  .توفر البيئة االجتماعية والسياسية املالئمة لظهور الفساد -ـه
Ⅱ-2 الفساد املايل واإلداري أبعاد:  
  :لفساد املايل واإلداري وهيل ا تقدم ، ميكن حتديد ثالثة أبعادإضافة إىل م     
ü عد السياسيالب: 
إلرادة السياسية الضعيفة اليت تتعايش مع الفساد، وال متتلك املبادرات ملكافحته، فإا حىت وان ا يف تتمثل أسباب الفساد اإلداري واملايل     

لرغبة الصادقة يف أعلنت عن إصالحات، فإا تبقى من قبيل العبث، ويصبح من مث وجود املصلحني بال معىن، حىت وان توفرت لديهم اجلدية وا
وبدون اإلرادة السياسية، فان مواجهة الفساد ستقتصر على الشكل ليس إال، ويبقى دور املصلحني مقتصرا على املناشدات . اإلصالح

وعند . يةوان غياب اإلرادة السياسية يؤدي إىل غياب دولة املؤسسات السياسية والقانونية والدستور. فائدة منهاوالنداءات والتمنيات اليت ال 
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كما تتعطل . هذا املستوى تظهر حالة غياب احلافز الذايت حملاربة الفساد حتت وطأة التهديد بالقتل واالختطاف والتهميش واإلقصاء الوظيفي
ء ال تطول إىل حد بعيد آليات الرقابة يف الدولة ، حيث إن احلكومة ال حتاسب اإلدارة مع علمها بالفساد املستشري يف أوصاهلا، وان يد القضا

ا، املسؤولني يف الدولة مهما قيل أو عرف أو شاع عنهم، وان هيئات الرقابة تكون معطلة أما بفعل شدة الفساد الذي يتجاوز يف أبعاده قدر
  .أعراض الفساد بدأت تصيب هياكلهاأو 
ü البعد االقتصادي:  

ري واخنفاض مستو املعيشة بشكل عام، فضال عن غياب الفعالية يتمثل يف البطالة وتدين الرواتب واألجور وتباين الدخول بشكل كب     
 .الناجتة عن عمليات السمسرة حيتل الفساد املايل فيها حيزا واسعا أواالقتصادية يف الدولة وكثرة الصفقات التجارية املشبوهة 

ü البعد االجتماعي:  
جب وظيفي معني مثن، و إلجراء معاملة مع إدارات الدولة مثن، لقيام بواا يصبح، وعندما بهلكل شيء مثن يقاس  يصبحيتجلى عندما     

ا ولتصريف أعمال احلكم مثن، فان الفساد قد أضحى يف حياتنا العامة من صلب ثقافة اتمع وبذلك يكون اتمع يف هذا احلال قد ابتلي مب
  فالفساد ال ينتج إال مزيدا من الفساد ، والفاسد ال يرى يف . نسميه ثقافة الفساد، وعندما يكون الفساد من صلب ثقافة اتمع يصعب عالجه

  .ساد طوقا حيتاج إىل من يكسرهفساد عيبا ، وهنا يشكل الف
  
 
Ⅲ– وآثاره الفساد املايل واإلداري مظاهر :      

العامة للثروة الوطنية، فانه يتسبب حد أشكال السرقة أتمع ، وبوصفه ميثل وا لالقتصاد ينطوي الفساد على آثار بالغة اخلطورة مدمرة       
د يف تسرب األموال العامة بطرق غري مشروعة إىل جيوب مرتكيب الفساد، وغالبا ما جتد طريقها إىل خارج البلد، بدال من توظيفها داخل البل

يسهم يف تشويه  كمااة السياسية، همشهم يف احلييحقوق املواطنني العاديني و يسلبالشرعية السياسية، ونه حيط أكما .جللب املنفعة العامة
القرار االقتصادي والسياسي، وتكون اخليارات والقرارات خاطئة، فتتسبب يف حتويل اخلدمات من الفئات اليت هي بأمس احلاجة إليها إىل 

الفساد  مرتكبوون ويتمادى وعندما يستشري الفساد يف اتمع ويتحكم به، تز أركان احلكم وتنقص سيادة القان. مجاعات املصاحل املكتسبة
يف البحث عن وسائل أخرى جديدة للحصول على مزيد من األموال بطرق غري مشروعة، وعندما يتحكم الفساد باتمع ويضرب أطنابه فيه 

املايل واإلداري يف حلقة مفرغة ، حيث يغذي الفساد يف إطارها نفسه بنفسه، عندها يتعذر السيطرة عليه بسهولة وللفساد  حينئذ تدخل البالد
  . مظاهر متعددة وآثار خطرية 

Ⅲ–1-مظاهر الفساد املايل واإلداري:  
  : ينوجزها فيما يل إدارية وأخالقية ،مالية ،سياسية عديدة للفساد املايل واإلداري مظاهر     
كة وفساد احلكام وسيطرة نظام احلكم يتجلى الفساد يف احلكم الشمويل الفاسد، وفقدان الدميقراطية وفقدان املشار :يف اجلانب السياسي §

  . على االقتصاد وتفشي احملسوبية
يتمثل الفساد باالحنرافات املالية وعدم االلتزام بالقواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل اإلداري واملايل يف الدولة  :يف اجلانب املايل §

د مظاهر الفساد املايل بالرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب واحملسوبية يف وتتجس ،ومؤسساا وخمالفة تعليمات أجهزة الرقابة املالية
  . التعيينات واملراكز الوظيفية
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فانه يتعلق باالحنرافات اإلدارية والوظيفية أو التنظيمية اليت تصدر عن املوظفني العموميني أثناء تأديتهم ملهام عملهم،  :اإلداري يف اجلانب §
داري يف التسيب لدى املوظفني وعدم احترام الوقت ومتضيته يف أمور ال عالقة هلا مبهام الوظيفة واستحقاقاا، وعدم وتتجسد مظاهر الفساد اإل

  .حتمل املسؤولية وإفشاء أسرار العمل وغربها
v ا موظفي الدولة، واملتعلقة بسلوكهم الشخصي  :يف اجلانب األخالقي يتمثل الفساد باالحنرافات األخالقية والسلوكية اليت يقوم

اءة وتصرفام املتمثلة باستغالل الوظيفة لتحقيق مصاحل شخصية على حساب املصلحة العامة و ممارسة احملسوبية دون النظر إىل اعتبارات الكف
   .23واجلدارة عند تعيني املوظفني

Ⅲ–2-آثار الفساد املايل واإلداري:  
إن للفساد املايل واإلداري تكلفة خاصة يف الشركات العامة، حيث يتم احلصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب      
على السعر الذي يدفعه املستهلك وتتمثل تكاليف الفساد املايل واإلداري يف الزيادة املباشرة اليت تطرأ على تكلفة املعاملة، ومن مث  ،اتمع

إن الزيادة يف التكلفة ال تعد بأي حال من األحوال اجلانب األكثر خطورة . للسلع أو املستفيد من اخلدمات اليت تقدمها اجلهة اليت تدفع الرشوة
عا ليكون العنصر األوحد من اجلوانب األخرى، فعندما يكون احتمال احلصول على مكاسب شخصية عنصرا من العناصر، فانه يتحول سري

فقة على منح اهلام يف املعاملة، مع إزاحة عناصر التكلفة والنوعية ، وموعد وكيفية التسليم ، ومجيع االعتبارات القانونية األخرى جانبا عند املوا
وبناء على ذلك يتم . غري املناسبةوينتج عن ذلك اختيار موردين غري مناسبني، أو مقاولني غري مالئمني، باإلضافة إىل شراء السلع . العقود

إعطاء األولوية للمشروعات الغري ضرورية على حساب األولويات الوطنية اهلامة بدون سبب سوى متكني متخذي القرار احلكوميني من 
  . احلصول على رشاوى كبرية وسريعة

  : وبصفة عامة ميكن تلمس بعض اآلثار االقتصادية للفساد ومنها
ü دين كفاءة االستثمار العام وإضعاف مستوى اجلودة يف البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوى اليت حتد من املوارد يساهم الفساد يف ت

  ؛املخصصة لالستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها
ü ات نقل املهارات والتكنولوجيا، للفساد اثر مباشر يف حجم ونوعية موارد االستثمار األجنيب ملا تنطوي عليه هذه االستثمارات من إمكان

فقد أثبتت الدراسات إن 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

ü ،تمع ويف النظام السياسي، مما  يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروةمن خالل استغالل أصحاب النفوذ ملواقعهم املميزة يف ا
ا يؤدي يتيح هلم االستئثار باجلانب األكرب من املنافع االقتصادية اليت يقدمها النظام باإلضافة إىل قدرم على مراكمة األصول بشكل مستمر مم

 ؛اد اتمع إىل توسيع الفجوة بني هذه النخبة وبقية أفر
ü ومن  ؛خفض التوظيف فيؤدي انتشار الفساد اىل وضع العراقيل أمام التوسع يف إنشاء املشروعات اخلاصة وزيادة تكاليف ممارسة األعمال

ذلك ان هذه الشركات على ؤدي بالضرورة إىل التقليل من فرص العمل بالقطاع اخلاص  القطاع غري الرمسي ما يمث دفع تلك األعمال إىل
   .24رجح لن متكن من النمو ويقع الضرر أكثر على املؤسسات الصغريةاأل
   :دور آليات احلوكمة يف احلد من الفساد املايل واإلداري:  ثالثا
 يواإلدارويتمثل الفساد املايل . اخلاصة والعامة بوجه التحديدؤسسات املخطر املشكالت اليت تعاين منها أيعد الفساد املايل واإلداري من      

، ويترتب عليها حتمل الشركات تكاليف إليهاأشرنا باملكاسب واالمتيازات اليت يتم احلصول عليها بشكل غري مشروع ، واليت سبق وان 
. تقدمها، مما يضعف قدرا على التنافس والبقاء، وبالتايل تآكل رأس املال لع اليت تنتجها أو اخلدمات اليت إضافية تنعكس على أسعار الس

 .من أن تكون هذه الشركات احد حمركات االقتصاد وعامل من عوامل النمو، تصبح عبئا على االقتصاد الوطين يتحمله اتمع بأسرهوبدال 
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تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما يف معاجلة املشكالت اليت تعاين منها هذه الشركات، واليت من أبرزها مشكلة الفساد املايل واإلداري، و
إىل آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية سيتم تناول هذه  Hess & Impavidoموعة من اآلليات صنفها كل من وذلك من خالل جم

  :اآلليات بشكل خمتصر وكما يأيت
Ⅰ–اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات:    
قيق أهداف الشركة وميكن تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة وفعاليات الشركة، واختاذ اإلجراءات الالزمة لتح     

  : تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إىل ما يأيت
Ⅰ–1-جملس اإلدارة دور:   
إن الناشطني يف جمال حوكمة الشركات والباحثني واملمارسني يعدون جملس اإلدارة أحسن أداة   Singh &Harianto يذكر كل من     

املستثمر يف الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة، وذلك من خالل صالحياته القانونية يف ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ انه حيمي رأس املال 
كما إن جملس اإلدارة القوي يشارك بفاعلية يف وضع إستراتيجية الشركة، ويقدم احلوافز املناسبة لإلدارة، . تعيني وإعفاء ومكافأة اإلدارة العليا

ولكي تكون هذه االس فعالة ينبغي أن تكون يف املوقف الذي يؤهلها للعمل   تعظيم قيمة الشركةويراقب سلوكها ويقوم أدائه، وبالتايل
ملصلحة الشركة، ويف ذات الوقت تأخذ األهداف االجتماعية للشركة بعني االعتبار، كما جيب أن متتلك السلطة الالزمة ملمارسة أحكامها 

اطية يف شؤوا، وتقوم باختيار اإلدارة العليا، فضال عن اإلشراف املستمر على أداء الشركة اخلاصة بعيدا عن التدخالت السياسية والبريوقر
  .واإلفصاح عن ذلك

 :املكونات األساسية لس اإلدارةوالشكل املوايل يوضح 
  
  

  املكونات األساسية لس اإلدارة :)2(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  .98،ص2006الدار اجلامعية،اإلسكندرية، ة الشركات ومعاجلة افساد املايل واإلداري،،حوكمحممد مصطفى سليمان :املصدر

   مكونات جملس اإلدارة

اإلشراف 
  املستقل

أعضاء غري تنفيذيني -
  .مستقلني

  .استقالل القيادة-
  .تنفيذينيلغري ال االجتماع-
-  

القدرة على استبدال -
  .جملس اإلدارة

  .اإلشراف اإلداري-

استراتيجية كل وحدة من -
  .العمل

  .استراتيجية الشركة-

القدرة على 
  التنافس

وضع 
  اإلستراتيجية
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 جمموعة من اللجان من بني أعضائه من غري التنفيذيني، إنشاءإىل  أولكي يتمكن جملس اإلدارة من القيام بواجباته يف التوجيه واملراقبة، يلج     
بالتايل فالس هو صاحب القرار النهائي ل جملس اإلدارة فهي تقوم برفع تقرير مفصل للمجلس وامليزة الرئيسية هلذه اللجان أا ال حتل حم

   .25واملسؤولية الكاملة
Ⅰ–2- جلنة التدقيق:  
لقد حظيت جلنة التدقيق يف الوقت احلاضر باهتمام بالغ من قبل اهليئات العلمية الدولية، واحمللية املتخصصة والباحثني، وخباصة بعد      

ويرجع هذا االهتمام للدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة التدقيق كأداة من . اإلخفاقات واالضطرابات املالية اليت حصلت يف الشركات العاملية 
ير أدوات حوكمة الشركات يف زيادة الثقة والشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها الشركات ، وذلك من خالل دورها يف إعداد التقار

املالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركات، وكذلك دورها يف دعم هيئات التدقيق اخلارجي وزيادة استقالليتها ، فضال عن 
  . دورها يف التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة الشركات

ففي الواليات املتحدة األمريكية مت إصدار قانون . ره ظهر مفهوم هذه اللجنة بعد االيارات املالية لبعض الشركات الكبري كما مت ذك     
Sarbanse Oxley Act   الذي ألزم مجيع الشركات بتشكيل جلنة التدقيق ملا هلا من دور هام يف منع حدوث تلك 2002يف سنة ،

دة استقاللية كل من املدقق الداخلي االيارات املالية يف املستقبل، وذلك من خالل دورها يف عملية إعداد القوائم املالية وكذلك يف زيا
  . وتنظيم املراجعني واوجد قوانني خاصة مبسؤولية الشركة لإلشرافوبالتايل فقد انشا القانون جهازا جديدا  واخلارجي

الذي ، 2003يف سنة  Smith Reportأما يف اململكة املتحدة فقد صدر عددا من التوصيات بتشكيل هذه اللجنة، من أبرزها تقرير      
. تضمن العديد من التوصيات اخلاصة بدور ومسؤوليات جلنة التدقيق وكيفية اإلفصاح عن هذه املسؤوليات يف التقارير السنوية للشركات
 ة منذوجتدر اإلشارة إىل انه هناك العديد من الدول األخرى مثل كندا، وفرنسا ، وأملانيا، وماليزيا وسنغافوره قد ظهر فيها مفهوم هذه اللجن

سنوات عديدة، وتطور هذا املفهوم بعد صدور العديد من التوصيات واملقترحات حلل املشكالت اليت تواجهها هذه اللجنة يف الواقع العملي، 
  .وبالشكل الذي أصبحت هذه اللجان يف الوقت احلاضر أداة هامة من أدوات حوكمة الشركات

دولة ، فإا على وفق املعلومات اليت توفرت للباحث قد ظهرت الدعوة إليها ألول مرة وعن تشكيل جلنة التدقيق يف الشركات اململوكة لل     
وتال ذلك صدور العديد من التوصيات لتأليف مثل هذه اللجنة يف  1994يف جنوب أفريقيا يف سنة   King Reportيف توصيات تقرير 

ونظرا لتعدد التعاريف يف .  تقوم ا ، البد من اإلشارة إىل املقصود االعديد من الدول وقبل التطرق إىل أمهية هذه اللجنة والواجبات اليت
  . أدبيات التدقيق هلذه اللجنة ، سوف يكتفي الباحث بإيراد تعريفني احدمها إلحدى اهليئات املهنية واآلخر ألحد الباحثني 

ü  لقد عرفت جلنة التدقيق من قبل اهليأة الكندية للمحاسبني القانونيني)CTCA ( اجلنة مكونة من أعضاء جملس إدارة الشركة الذين " بأ
قشة تتركز مسؤوليام يف مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة، وتتلخص نشاطاا يف ترشيح املدقق اخلارجي ومنا

من فاعليته، وكذلك التأكد من تطبيق قواعد حوكمة نطاق ونتائج التدقيق معه، وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد 
  .الشركات يف الشركة

ü اأشرف حنا  كما عرفها ميخائيلجلنة منبثقة عن جملس اإلدارة، تتكون من عدد من األعضاء غري التنفيذيني، وحيضر اجتماعات هذه  "بأ
للجنة صالحيات العمل طبقا لألحكام اليت يقررها جملس اإلدارة اللجنة املدققون الداخليون واخلارجيون إذا اقتضى األمر ذلك، وتفوض هذه ا

         . 26"، وترفع تقاريرها الدورية إىل رئيس جملس اإلدارة
نه يتم تعريف هذه اللجنة يف ضوء عضويتها ومسؤولياا ، وإا تتميز بأا منبثقة عن جملس أمن خالل التعاريف السابقة  لناويتضح     

صر عضويتها على أعضاء جملس اإلدارة من غري التنفيذيني، والذين تتوافر لديهم االستقاللية واخلربة يف جمال احملاسبة والتدقيق، وتقت اإلدارة
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واعد وتتعلق مسؤوليتها بتدقيق عمليات إعداد التقارير املالية ومراجعة عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي، وكذلك مراجعة االلتزام بتطبيق ق
  .الشركات من قبل إدارة الشركةحوكمة 
v  يما يلتقوم جلنة التدقيق بالعديد من املهام والوظائف نوجزها يف  :جلنة التدقيق ومهاموظائف:  
ü ؛مراجعة الكشوفات املالية قبل تقدميها إىل جملس اإلدارة  
ü ؛التوصية بتعيني ومكافأة وإعفاء املدقق اخلارجي 
ü ؛ق واالتفاق عليهامناقشة نطاق وطبيعة األولويات يف التدقي 
ü ؛املناقشة مع املدققني اخلارجيني ألية حتفظات أو مشكالت تنشأ أثناء عملية التدقيق 
ü ؛املناقشة مع املدققني اخلارجيني والداخليني لتقومي فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وإدارة املخاطر فيها 
ü اليت تقدمها والنتائج اليت تتوصل إليها وتقدمي التوصيات لإلدارة الختاذ اإلجراءات  اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة التقارير

 ؛الالزمة
ü ا من قبل جملس اإلدارة ، واليت هلا صلة بأعمال التدقيق والرقابة القيام بأية واجبات تكلف. 
Ⅰ– 3- جلنة املكافآت:  
الصادرة عن اجلهات املهتمة ا بأنه جيب أن تشكل جلان املكافآت من توصي اغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات  والتوصيات      

            ويف جمال الشركات اململوكة للدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني
)OECD (دارة العليا معقولة، وذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة يف األمد تأكيدا على ضرورة أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة و اإل

  .   البعيد من خالل جذب املهنيني من ذوي الكفاءات العالية
v اوظائف جلنة املكافآت وواجبا:  

حدد تلك الواجبات  Mintzتتركز وظائف جلنة املكافآت وواجباا يف حتديد الرواتب واملكافآت واملزايا اخلاصة باإلدارة العليا لذا فان       
  :  مبا يأيت
ü لس اإلدارة باملصادقة عليها ؛حتديد واملكافآت واملزايا األخرى لإلدارة العليا ، و مراجعتها والتوصية  
ü ؛وضع سياسات إلدارة برامج مكافأة اإلدارة العليا و مراجعة هذه السياسات بشكل دوري  
ü ؛عليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط  بشكل معقول بأداء عضو اإلدارة العليااختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة ال  
ü وضع سياسات ملزايا اإلدارة ومراجعتها باستمرار.  
Ⅰ–4- نة التعييناتجل:    
واخلربات احملددة  جيب أن يتم تعيني أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني من بني أفضل املرشحني الذين تتالءم مهارام وخربام مع املهارات     

  .هلذه اللجنة جمموعة من الواجبات ولضمان الشفافية يف تعيني أعضاء جملس اإلدارة وبقية املوظفني فقد وضعت  ،من الشركة
v مهام وواجبات جلنة التعيينات:  
ü طلوب توافرها لدى عضو جملس  املختص بوضع املهارات واخلربات امل أن تقوم جلنة التعيينات يف الشركة مع جملس اإلدارة ومبصادقة الوزير

   ؛اإلدارة واملوظفني املطلوبني
ü ؛جيب على جلنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيني، مبا يضمن احلصول على أفضل املرشحني املؤهلني   
ü ؛أن تقوم اللجنة مع بقية أعضاء جملس اإلدارة بتقومي املهارات املطلوبة للشركة باستمرار  
ü م للتعيني جيب أن تقوم اللجنة؛باإلعالن عن الوظيفة املطلوب إشغاهلا ، ودعوة املؤهلني لتقدمي  طلبا  
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ü على اللجنة أن تتوخى املوضوعية، وذلك مبقارنة مؤهالت ومهارات املتقدم مع املواصفات املوضوعة من الشركة  .  
Ⅰ–5- التدقيق الداخلي:    

لية احلوكمة، إذ إا تعزز هذه العملية ، وذلك بزيادة قدرة املواطنني على مساءلة تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما يف عم         
حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل األنشطة اليت ينفذوا بزيادة املصداقية، العدالة، حتسني سلوك املوظفني العاملني يف . الشركة

إن كل من التدقيق الداخلي   Archambaultويف هذا السياق يرى . املايلالشركات اململوكة للدولة وتقليل خماطر الفساد اإلداري و
واخلارجي يعد آلية مهمة من آليات املراقبة ضمن إطار هيكل احلوكمة، وبشكل خاص فيما يتصل بضمان دقة ونزاهة التقارير املالية ومنع 

فقد أكدت جلنة . أمهية وظيفة التدقيق الداخلي يف عملية احلوكمةوقد اعترفت اهليئات املهنية والتنظيمية ب. واكتشاف حاالت الغش والتزوير
الغش والتزوير ولتحقيق هذه الوظيفة ألهدافها،  على أمهية مسؤولية املدقق الداخلي يف منع واكتشاف  Cadbury committeeكادبريي

  . جيب أن تكون مستقلة وتنظم بشكل جيد وتستند إىل تشريع خاص ا
جلنة التدقيق بشكل مباشر وليس  على انه يتم تقوية استقاللية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها إىل .Cohen & alاه يؤكد ويف هذا االجت     

يضاف إىل ذلك ميكن أن تزداد فاعلية جلنة التدقيق الداخلي عندما تكون قادرة على توزيع مالك التدقيق الداخلي للحصول على  ،إىل اإلدارة
 .قضايا خاصة بالشركة، مثل تقوية نظام الرقابة الداخلية ونوعية السياسات احملاسبية املستخدمة معلومات مهمة عن

Ⅱ - اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات:   
حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابات اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيني على الشركة، والضغوط اليت متارسها املنظمات  تتمثل آليات   
حد املصادر الكربى املولدة لضغط هائل من اجل تطبيق قواعد احلوكمة  ومن األمثلة أدولية املهتمة ذا املوضوع، حيث يشكل هذا املصدر ال

  : على هذه اآلليات ما يأيت
Ⅱ -1-  وسوق العمل اإلداري )اخلدمات /سوق املنتجات(منافسة:  

ويؤكد على هذه األمهية كل من                             ،يات املهمة حلوكمة الشركاتحد اآللأ )اخلدمات /املنتجات(تعد منافسة سوق       
)Hess & Impavido ( ا بالشكل الصحيحوذلك بقوهلم إذا مل تقم اإلدارة بواجبا ، ) ا غري مؤهلةا سوف تفشل يف منافسة ) أو إإ ،

ذب سلوك اإلدارة، ) أو اخلدمات ( إذن إن منافسة سوق املنتجات . رض لإلفالسالشركات اليت تعمل يف نفس حقل الصناعة ، وبالتايل تتع
لإلدارة العليا، وهذا يعين إن إدارة الشركة إىل حالة اإلفالس سوف  Labor Marketوخباصة إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري 

نه ال يتم إشغال مواقع املسؤولية أغالبا ما حتدد اختبارات املالئمة للتعيني يكون له تأثري سيئ على مستقبل املدير  وأعضاء جملس اإلدارة ، إذ 
  .من أعضاء جملس إدارة أو مديرين تنفيذيني سبق أن قادوا شركام إىل اإلفالس أو التصفية

Ⅱ -2-  ستحواذاتاالندماجات واال:   
ويشري كل من   ،إلعادة اهليكلة يف قطاع الشركات يف أحناء العاملمن األدوات التقليدية  ستحواذاتن االندماجات واالأمما الشك فيه      

)John & Kedia ( إىل وجود العديد من األدبيات واألدلة اليت تدعم وجهة النظر اليت ترى إن االكتساب آلية مهمة من آليات احلوكمة ) يف
على سلوك اإلدارة بشكل فعال، حيث غالبا ما يتم االستغناء عن ، وبدونه ال ميكن السيطرة ) الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال 

  .خدمات اإلدارات ذات األداء املنخفض عندما حتصل عملية االكتساب أو االندماج
ء إىل إن احلكومة الصينية على سبيل املثال قد استفادت من هذه اآللية، وذلك بعد إعطا OECDأما يف الشركات اململوكة للدولة فتشري      

واالندماج، ولكن تبقى الدولة حباجة إىل أن تتأكد من عدم  ذستحوات االهذه الشركات قدرا من االستقاللية يف اختاذ القرارات ومنها قرارا
 ليس هلا تأثري على الشركات االستحواذكما أن عملية اإلضرار حبقوقها كمالك لألسهم جراء مثل هذه القرارات املهمة اليت تتخذها اإلدارات 
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 اململوكة للدولة ، وذلك ألا ميكن أن  حتصل يف الشركات املسامهة اخلاصة، وهي ليست موضوع الدراسة أما االندماج  فقد نص عليه قانون
  . 27الشركات العامة، إال انه على حد علم الباحث مل يتم تفعيل هذه اآللية

Ⅱ -3-  التدقيق اخلارجي:    
ا يف املساعدة على حتسني نوعية الكشوفات املالية، ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة جلنة التدقيق يف يؤدي املدقق اخلارجي دورا مهم     

ومع تزايد التركيز على دور جمالس اإلدارة، وعلى وجه اخلصوص جلنة التدقيق يف اختيار املدقق . نوعية تلك الكشوفات، وليس مقبوليتها  فقط
إن جلان التدقيق املستقلة والنشيطة سوف تطلب تدقيقا ذا نوعية عالية، وبالتايل  Abbot & Parkerاخلارجي واالستمرار يف تكليفه، يرى 

  .اختيار املدققني األكفاء واملتخصصني يف حقل الصناعة الذي تعمل فيه الشركة
خلارجيون هذه الشركات على حتقيق ميثل التدقيق اخلارجي حجر الزاوية حلوكمة جيدة للشركات اململوكة للدولة، إذ يساعد املدققون ا     

ويؤكد معهد املدققني الداخليني يف . املساءلة والرتاهة وحتسني العمليات فيها ، ويغرسون الثقة بني أصحاب املصاحل واملواطنني بشكل عام
سؤوليات احلوكمة يف على إن دور التدقيق اخلارجي يعزز م  Institute of Internal Auditors (IIA)الواليات املتحدة األمريكية 

ينصب اإلشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة .   Foresightواحلكمة  Insight، التبصر Oversightاإلشراف 
 تعمل ما هو مفروض أن تعمله ويفيد يف اكتشاف ومنع الفساد اإلداري واملايل أما التبصر فانه يساعد متخذي القرارات، وذلك بتزويدهم

والجناز كل دور من . وأخريا حتدد احلكمة االجتاهات والتحديات اليت تواجهها الشركة. بتقومي مستقل للربامج والسياسات، العمليات والنتائج
ة يهذه األدوار يستخدم املدققون اخلارجيون التدقيق املايل ، وتدقيق األداء، والتحقق واخلدمات االستشارية وقد أكدت بعض املنظمات املهن

 SASفعلى سبيل املثال تطلب معيار التدقيق . واهليئات التنظيمية على ضرورة اخذ وظيفة التدقيق الداخلي بنظر االعتبار من املدقق اخلارجي 

No. 65 يط الصادر عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني من املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني االعتبار وظيفة التدقيق الداخلي عند التخط
فقد عرف وظيفة التدقيق الداخلي كمصدر للمراقبة جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذه  SAS No.78أما معيار التدقيق . لعملية التدقيق 

  .بنظر االعتبار عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة
Ⅱ-4- التشريع والقوانني :  
لقد أثرت . الت اليت جتري بني الفاعلني الذين يشتركون بشكل مباشر يف عملية احلوكمةغالبا ما تشكل وتؤثر هذه اآلليات على التفاع     

بعض التشريعات على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف هذه العملية، بل على كيفية تفاعلهم مع 
أصبح بال منازع هو القانون الفيدرايل األكرب دراميا  2002سنة  يف   Sarbanes-Oxly Actقانون مع إصدار فعلى سبيل املثال . بعضهم

متطلبات جديدة على الشركات املسامهة العامة، 28املاليةفيما يتصل حبوكمة الشركات منذ صدور القوانني األولية يف الثالثينات عن األوراق 
ف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية، والطلب من املدير التنفيذي تتمثل بزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني، وتقوية إشرا

)CEO ( ومدير الشؤون املالية)CFO ( الشهادة على صحة التقارير املالية وعلى نظام الرقابة الداخلية، ووضع خطوط اتصال فعالة بني املدقق
على املصادقة على املعامالت اليت ختصهم يف الشركة، واليت قد تكون مضرة مبصاحل اخلارجي وجلنة التدقيق وحتديد قدرة املسؤولني يف الشركة 

ليت املالكني وأصحاب املصاحل اآلخرين يف الشركة  كما أناط مسؤولية تعيني وإعفاء املدقق اخلارجي واملصادقة على اخلدمات غري التدقيقية ا
  .ميكن أن تقدمها شركات التدقيق لزبائنها بلجنة التدقيق

Ⅱ -5- آليات حوكمة خارجية أخرى:   
هناك آليات حوكمة خارجية أخرى  فضال عن ما تقدم ذكره ، تؤثر على فاعلية احلوكمة بطرق هامة ومكملة لآلليات  األخرى يف      

لني املاليني وبعض املنظمني ، احملل) ولكن ال تقتصر على( إا تتضمن   Cohen & alويذكر   ،محاية مصاحل أصحاب املصاحل يف الشركة
جل حماربة الفساد املايل أفعلى سبيل املثال متارس منظمة الشفافية العاملية ضغوطا هائلة على احلكومات والدول، من . املنظمات الدولية



 

 
  

 
672012 

 
  

 
 

جل ممارسة أغطا من متارس جلنة بازل ض جل حتسني النظم املالية واحملاسبية، ويف قطاع البنوكأواإلداري، وتضغط منظمة التجارة العاملية  من 
  .   احلوكمة فيها

نه بسبب تنوع آليات احلوكمة وتعدد مصادرها، فان تنفيذها يتطلب وضع إطار شامل هلا، يأخذ بنظر االعتبار مجيع أصحاب فإ لذا    
ية احلوكمة، وإا إذ أن كل طرف من هذه األطراف يؤدي دورا مهما يف عمل ،املصاحل يف الشركات سواء أكانت خاصة أم مملوكة للدولة

اإلدارة تتفاعل فبما بينها ضمن إطار احلوكمة مثال على ذلك التفاعل فيما بني جلنة التدقيق واملدقق اخلارجي، املدقق الداخلي، جملس اإلدارة و
  . العليا وان هلذا التفاعل تأثريا كبريا يف احلد من حاالت الفساد املايل واإلداري

  :نتائج البحث
، و من مث الوقوف على خمتلف آليات احلوكمة الشركاتل تطرقنا إىل مجلة املفاهيم املرتبطة بالفساد املايل واإلداري وحوكمة من خال       

 :الكفيلة مبعاجلة حدة هذا الفساد توصلنا يف حبثنا إىل مجلة من النتائج نوجزها فيما يلي
أصحاب املصـاحل داخـل    حقوق  لضمان و رة الفساد اإلداري واملايل،ملعاجلة ظاه إن تطبيق حوكمة الشركات هو املخرج واحلل الفعال •

 ؛الشركات وخاصة املستثمرين
األفراد واملؤسسات واتمعات يف العديد من النـواحي االقتصـادية والقانونيـة     ودورها يف محاية مصاحلتأثري وأمهية حوكمة الشركات  •

 ؛واالجتماعية
تساعد على احلد مـن هـروب رؤوس األمـوال    ،كما الستثمارات سواء األجنبية أو احملليةتساعد حوكمة الشركات اجليدة على جذب ا •

 ؛ومكافحة الفساد
لكي ال تكون مـربراً   ،من خالل مبدأ حماسبة تكاليف الفساد املادية وغري املادية العموميةوضع أنظمة فعالة وجدية لتقومي أداء املؤسسات  •

  .ع تكاليفها عن تكاليف الفسادلتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد الرتفا
  :خاتـمة

لقد تغريت املواقف من قضية الفساد املايل واإلداري يف الوقت الراهن ومل يعد احلديث عنه من احملظورات خاصة بعد صدور االتفاقيـة         
إىل طرف فاعل من خـالل جهـوده    بل حتول ،الدولية ملكافحة الفساد، كما أصبح القطاع اخلاص ليس كطرف داعم للفساد املايل واإلداري

 ال ترسي نظاما حموريا حيكم العالقـة بـني   يف عملية اإلصالح فهيأصبحت مبادئ حوكمة الشركات طرفا حموريا و .الرامية للحد من آثاره
، ءلة وأطـر قانونيـة  الدائنني واملديرين فحسب بل تعد كحافز لإلصالح من خالل تطبيق أفضل املعايري من شفافية ومسا، املستثمرين، املالك

      .من شأنه كبح مجاح الفساد املايل واإلداري والقضاء على تأثرياته الشيء الذي



 

 
  

 
672012 

 
  

 
 

  :  واهلوامش املراجع
القـاهرة،  ، الدار اجلامعية، "مراجعة احلسابات و حوكمة الشركات يف بيئة األعمال العربية و الدولية املعاصرة "عبد الوهاب نصر علي ، شحاتة السيد شحاتة ،  – 1

  .  04، ص  2007
  .3،ص2010سطيف، جامعة فرحات عباس، ختصص مالية وحماسبة، مذكرة ماستر، ،"املايل املصريف االستقراردور احلوكمة يف حتقيق " بن شايطة عزيزة، – 2
  . 04ص  مرجع سابق، علي،عبد الوهاب نصر  – 3
العامة يف اململكة  ةاملسامهعلى شركات  اختباريةدراسة : ستوى اإلفصاح يف املعامالت احملاسبية حوكمة الشركات وأثرها على م"حسني عبد اجلليل آل غزوي ،  -4

  .  08، ص  2010، األكادميية العربية يف الدمنارك، رسالة ماجستري، "العربية السعودية
  .3ص ،2010 سطيف، جامعة فرحات عباس، حماسبة،ختصص مالية و مذكرة ماستر، ،"أساسيات وآليات احلوكمة يف شركات التأمني " شنايف كفية، – 5
، امللتقـى  "احلوكمة يف املؤسسات املالية واملصرفية، مدخل للوقاية من االزمات املالية واملصرفية باإلشارة إىل حالة اجلزائـر "بن علي عزوز، عبد الرزاق حبار،  – 6

  .3جامعة فرحات عباس، سطيف، ص  2009أكتوبر  21-20العاملية، الدولية واحلوكمة  االقتصاديةالعلمي الدويل حول األزمة املالية و
7 – Marie Lequin , '' Ecotourisme et gouvernance participative '' , presse de l'Université du Québec, 2001, P81.  

  .5ص مرجع سابق، شنايف كفية، – 8
، حبوث و أوراق عمل ندوة حوكمة الشركات العامة واخلاصة مـن أجـل   "طار حوكمة الشركاتالشفافية و اإلفصاح يف إ"مصطفى حسن بسيوين السعدين،  – 9

  . 143، ص 2006و اهليكلي، القاهرة،  االقتصادياإلصالح 
  .  06، ص 2008الفلسطينية،  االقتصاديةالسياسات  أحباث، ورقة عمل مقدمة إىل معهد "تعزيز حوكمة الشركات يف فلسطني " عدنان قباجة وآخرون،  – 10
  .8ص مرجع سابق، شنايف كفية، – 11
  .17ص ،2006 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ،"حوكمة الشركات ومعاجلة افساد املايل واإلداري"حممد مصطفى سليمان، – 12
امة واخلاصة من أجـل اإلصـالح   ، حبوث و أوراق عمل ندوة حوكمة الشركات الع"حوكمة الشركات و التشريعات الالزمة للتطبيق"حممد طارق يوسف،  – 13

  . 126، ص 2006واهليكلي، القاهرة،  االقتصادي
  .  42حممد مصطفى سليمان، مرجع سابق، ص  – 14
شـق  ، جملة جامعـة دم "قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد و الوقاية منه يف الشركات املسامهة العامة األردنية" فيصل حممود الشواورة،  – 15

  .  127، ص  2009،  02، العدد  25والقانونية، الد  االقتصاديةللعلوم 
 16-15، االقتصـادي ، املؤمتر العلمي األول حول حوكمة الشركات ودورها يف اإلصـالح  " االقتصاديةدور حوكمة الشركات يف التنمية "ور حداد، منا – 16

  .  09، ص 2008أكتوبر، جامعة دمشق، 
  . 1، ص 2005، 16، جامعة دمشق، العدد االستراتيجية، جملة الدراسات "الفساد أشكاله، أسبابه ودوافعه"بن علي،  زياد عربية – 17
  .  13، ص 2008، ديوان املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، "اإلداري لغة املصاحل الفساد"حسنني احملمدي بوادي،  – 18
  . 4، ص 2007، 03، جملة الرتاهة، العدد "كات يف مواجهة الفساد املايل و احملاسيبأمهية حوكمة الشر"سعاد عبد الفتاح حممد،  – 19
، املنتدى العـاملي  "قيم ومبادئ األعمال وآداب املهنة وحوكمة الشركات: أدوات مكافحة الفساد ... البوصلة األخالقية للشركات " سوليفان، . د . جون  – 20

  .  18/03/2012تاريخ اإلطالع  ،arabia.org-www.CIPEمن املوقع اإللكتروين  06حلوكمة الشركات، الدليل السابع، ص 
ـ 05القضائي، العدد  االجتهادالقضائي على حركات التشريع، جملة  االجتهاد، خمرب أثر "الفساد املايل مدخل مفاهيمي"عبد احلليم بن مشري،  – 21 د ، جامعة حمم

  . 16خيضر، بسكرة، ص 
  3ص بالوقاية من الفساد ومكافحته، ، املتعلق2006فيفري  20،املؤرخ يف 01-06القانون رقم  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، – 22
ـ " آليات احلوكمة ودورها يف احلد مـن الفسـاد املـايل واإلداري يف الشـركات اململوكـة للدولـة      "، عباس محيد التميمي - 23  ن املوقـع اإللكتـروين   م

.www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic،  13/03/2012تاريخ اإلطالع  .  
  . 07سوليفان، مرجع سابق، ص . د. جون – 24
  .115ص حممد مصطفى سليمان، مرجع سابق، –25
وأوراق عمل املؤمتر العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة  ، حبوث"تدقيق احلسابات يف إطار منظومة حوكمة الشركات"حنا، شرف أميخائيل،  – 26

  .32، ص2005الشركات، القاهرة، 

http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic


 

 
  

 
672012 

 
  

 
 

تعريب حممد عبد الفتاح  :"ركة حوكمة الشركات األطراف الراصدة و املشا ،"كيك و آخرون. أ. كنيث – 1528.عباس محد التميمي، مرجع سابق، ص  – 27
  .164، ص 2010العشماوي و غريب جرب عنام، الرياض، 


