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المستخمص
يناقش البحث أىمية تعزيز البيئة االستثمارية في الشركات والمتمثل باستراتيجيات خاصة بالحوكمة
وماليا من دور فاعل في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري عمى اعتبار ان حوكمة الشركات تعد من
الخطوط الدفاعية والرقابية الفاعمة في إدارة ىذه الشركات .إذ تم بناء مخطط فرضي مقترح لمعالقات بين
متغيرات البحث ،واختباره عبر جمع البيانات من مجموعة من الشركات والمؤسسات المالية باستخدام استمارة
استبيان اعدت ليذا الغرض .واستخدم تحميل االنحدار في اثبات العالقات التأثيرية المباشرة في المخطط

الفرضي لمبحث .وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات من اىميا :أن استخدام الشركات
الستراتيجيات الحوكمة يؤثر معنوياً في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري ،اذ جاءت استراتيجية التطوير

والتدريب لمموارد البشرية في المرتبة األولى من حيث التأثير في التقميل من حاالت الفساد ،وتمييا االستراتيجيات

االخرى.
الكممات المفتاحية :استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية ،الفساد المالي واإلداري،
البيئة االستثمارية

المقدمة
يمعب القطاع الخدمي والمصرفي دو اًر كبي اًر في المساىمة في النمو االقتصاادي واالجتمااعي كوناو احاد

أىاام ركااائز النظااام المااالي واالقتصااادي فااي أي بمااد .وحتااى تتاااح الفرصااة ليااذا القطاااع العماال بصااورة صااحيحة

وسااميمة خاليااة ماان أي نااوع ماان أناواع الفساااد ،ولضاامان تااوفير بيئااة مالئمااة وخصاابة لجااذب وتشااجيع االسااتثمارات
سواء المحمية أو الجنبية ال بد مان وجاود نظاام قاادر عماى إدارة ومراقباة الشاركات والمؤسساات المالياة والمصارفية
ممااثال بالحوكمااة ومااا يناادرج تحتيااا ماان تفعياال لالسااتراتيجيات والسياس ااات التااي تع اازز تمااك البيئااة ،فوجااود الثقااة
والتنظيم اإلداري والرقابي والقدرات التنافسية تُعد من أىم المقومات الالزمة لتحساين األداء وبالتاالي تقميال حااالت
الفساد.
 .1مشكمة البحث :تتعدد التحديات التي تواجييا الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في ايجاد بيئة استثمارية
يحكميا وجود استراتيجيات وآليات وضوابط تنظم سير العمل الرقابي واإلداري داخل ىذه المؤسسات .فعدم وجود
او تفعيل مثل ىكذا استراتيجيات يمكن ان يقود إلى قصور في أداء أعمال التي تقوم بيا ىذه المؤسسات .وىنا،
تبرز مشكمة البحث في تشخيص مدى تفعيل استراتيجيات الحوكمة في تعزيز بيئة االستثمار وتقميل حاالت
808

icetr. elmergib.edu.ly

الموافق  12-11نوفمبر 2019

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

INSD2019

الفساد اإلداري والمالي وبالتركيز عمى سوق األوراق المالية وما يندرج تحتو من مؤسسات مالية ومصارف.
ويمكننا تمخيص ىذه المشكمة بالتساؤل البحثي اآلتي :ما مدى التزام المصارف العاممة في سوق العراق لألوراق
المالية باستراتيجيات الحوكمة؟ وىل يؤثر تفعيل ىذه االستراتيجيات في تقميل الفساد المالي واإلداري الممكن
حدوثو بالمصارف؟

 .2أىمية البحث :تكمن اىميتو في ايجاد اطار مبتكر الستراتيجيات الحوكمة من خالل توفيرىا لممعمومات الالزمة
التخاذ الق اررات ،وتحميل مصادر الميزة التنافسية ،وتوفير كادر متميز ،وبناء اسس صحيحة لمعمل المصرفي

وبالشكل الذي يقمل من حاالت الفساد المالي واإلداري.
 .3ىدف البحث :ييدف البحث الى قراءة دور استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية ،فضالً
عن بيان اىم ىذه االستراتيجيات في تعزيز ودعم االستثمار المصرفي في العراق.

 .4مخطط البحث الفرضي :اعتمد البحث عمى تطوير مخطط يقوم عمى افتراض يتمثل في مساىمة استراتيجيات
حوكمة الشركات والمؤسسات المالية في تعزيز بيئة االستثمار وتقميل حاالت الفساد ،من أجل معالجة مشكمة

البحث وتحقيق أىدافو ،والشاكل رقم ( )1يوضح مخطط الدراسة الفرضي.
استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية
التطوير التنظيمي

الجدارة التنافسية

التطوير والتدريب لممورد البشري

االندماج المصرفي

تقميل الفساد المالي واإلداري
الشكل ( )1مخطط الدراسة الفرضي
.5فرضييية البحييث  :يسااتند البحااث عمااى فرضااية رئيسااية مفادىااا إن تفعياال االسااتراتيجيات الخاصااة بحوكمااة الشااركات
والمؤسس ااات المالي ااة والمصا ارفية سيس اايم ف ااي تقمي اال ح اااالت الفس اااد الم ااالي واإلداري .واعتم اااداً عم ااى العالقاااات

االفتراضية في مخطط الدراسة ،واستكماالً لمتطمبات اإلطار التحميماي ،تتبناى الد ارساة الحالياة صايافة الفرضايات

االحصائية اآلتية:

 الفرضية الرئيسة األولى :ىنالك عالقاة ارتبااط ذات داللاة معنوياة باين اساتراتيجيات حوكماة الشاركات والمؤسساات
المالية والمصرفية وبين تقميل حاالت الفساد .وتتفرع من ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية ،وكاآلتي:



توجد عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية التطوير التنظيمي وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية الجدارة التنافسية وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية التطوير والتدريب لممورد البشري وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة ارتباط معنوية بين استراتيجية االندماج المصرفي وتقميل الفساد المالي واإلداري.

 الفرضيييية الرئيسييية الثانيييية :ىنالااك عالقااة تااأثير ذات داللااة معنويااة السااتراتيجيات حوكمااة الشااركات والمؤسسااات
المالية والمصرفية وبين تقميل حاالت الفساد .وتتفرع من ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية ،وكاآلتي:

809

insd. elmergib. edu.ly

استراتيجيات مقترحة لحوكمة الشركات ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري :دراسة تحميمية
د.االء عبد الواحد ذنون طو

جامعة الموصل  /العراق



توجد عالقة تأثير معنوية الستراتيجية التطوير التنظيمي وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة تأثير معنوية الستراتيجية الجدارة التنافسية وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة تأثير معنوية الستراتيجية التطوير والتدريب لممورد البشري وتقميل الفساد المالي واإلداري.



توجد عالقة تأثير معنوية الستراتيجية االندماج المصرفي وتقميل الفساد المالي واإلداري.
االستعراض النظري

أوالً :مفيوم حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية

يعد مصطمح حوكمة الشركات والمؤسسات  Corporate Governanceمن المصطمحات الحديثة

التي ظيرت في اآلونة األخيرة وزادت العناية بيا في العقد األخير من القرن الماضي بعد األزمات االقتصادية
واالنييارات المالية التي تعرضت ليا العديد من الشركات العالمية ،وقد أختمف الباحثون والمغويون في ترجمة
ىذا المصطمح إلى المغة العربية ،ومن المقترحات لترجمة ىذا المصطمح ،التحكم المؤسسي فكممة

 Governanceتعني التحكم  ،السيطرة ،التوجيو ،الييمنة ،أما كممة  Corporateتعني مؤسسة أو شركة،

فمفيوم التحكم المؤسسي يكون أقرب إلى المصطمح بالمغة اإلنجميزية (العبيدي ،)137 ،2008 ،وكذلك ترجم
المصطمح إلى (حكم الشركات ،حكمانية الشركات ،حاكمية الشركات ،حوكمة الشركات) ،وكذلك بأنو (أسموب
ممارسة سمطة اإلدارة بالشركات ،أسموب اإلدارة المثمى ،اإلدارة النزيية) ،وقد جاء ىذا المصطمح مرادف لا
"الحكم الصالح" ليفسر أيدلوجية العالقة بين أطاراف الشاركة وال سيما المالكين واإلدارة (الجميل.)2 ،2005،
وقااد قاادمت العديااد ماان التعاااريف لحوكمااة المؤسسااات فااي الساانوات األخي ارة نظ ا اًر لشاامولية ىااذا المفيااوم

وارتباطاو بالعديااد ماان المجاااالت ماان جيااة واخااتالف االتجاىاات الثقافيااة والخمفياات الفكريااة لمميتمااين بااو ماان جيااة
أخ اارى ،ويمك اان تقس اايم الجوان ااب الت ااي يغطيي ااا تعري ااف مفي ااوم حوكم ااة المؤسس ااات وكم ااا يم ااي( :نج اام و ص اابري،

.)Mikee et al., 2003, 263( ،)Spanos,2005,12( ،)204-203 ،2010

 .1توجيو أداء المؤسسات ورقابتيا :وينظر إلى حوكماة المؤسسات من مؤيدي ىذا المحاور عمى أنيا اإلطار الذي
يتم بواسطتو رقابة أداء المدراء ،وانو نظام يتم بواسطتو توجيو ورقابة أداء المؤسسات.

 .2تحديد األطراف ذات الصمة بحوكمة المؤسسات وتوضيح الواجبات والمسؤوليات والسمطات الممنوحة ليم وفقاً
لمفاىيم محددة :وينظر إلى حوكمة المؤسسات من مؤيدي ىذا المحور عمى أنيا مجموعة من اآلليات التي
تقمل من المخاطر التي تواجو المستثمرين وتسيم في جذب رؤوس األموال االستثمارية وتحسن أداء المؤسسة

وعمى وجو الخصوص في المنطقة ذات المنافسة المتزايدة ،وأنيا الطريق الذي يطمئن ممولي المؤسسات في

الحصول عمى عائد مجزي عمى استثماراتيم.

 .3أىداف حوكمة المؤسسة وأىميتيا لحممة األسيم وأصحاب المصمحة اآلخرين :وينظر إلى حوكمة المؤسسة
من مؤيدي ىذا المحور عمى أنيا العممية التي يمكن من خالليا أن تستجيب المؤسسات لحقوق ورفبات

أصحاب المصمحة ،وكذلك أنيا عالقة األطراف المشاركة في حوكمة المؤسسات (المساىمين ،اإلدارة ،مجمس
اإلدارة) التي تحدد توجو اإلدارة وأداء المؤسسة نحو تحقيق أىدافيا.
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ومما سبق يمكن القول بأن مفيوم حوكمة الشيركات والمؤسسيات الماليية المصيرفية ىاو نظاام ياتم مان

خاللااو توجيااو األعمااال ومراقبتيااا بياادف تحقيااق الجااودة والتميااز والريااادة فااي األداء وبالش اكل الااذي يخاادم ويعاازز

االستثمارات في ىذه المؤسسات.

ثانياً :استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية المقترحة

أن صيافة االستراتيجيات الخاصة بالحوكمة لنشاط المؤسسات المالية والمصرفية يعتبر من األمور

الميمة لنجاح ونمو ىذه المؤسسات ال سيما وانيا تعمل عمى تحسين كفاءة األداء داخل ىذه المؤسسات
باإلضافة إلى جذب االستثمارات ،ويمكن تصميم عدد من االستراتيجيات الخاصة بحوكمة الشركات او
المؤسسات المالية المصرفية وكما يمي:

 .1استراتيجية التطوير التنظيمي
 .2استراتيجية الجدارة التنافسية

 .3استراتيجية تدريب وتطوير الموارد البشرية
 .4استراتيجية االندماج المصرفي
ويمكن توضيح ىذه االستراتيجيات كما يمي:

 .1استراتيجية التطوير التنظيمي :تعد عممية التطوير التنظيمي في مخا ا ا ااتمف المجاالت السمة األساسية التي تتميز
بيا حركة المنظمات وبدون ذلك تتوقف األمور عند نقطة معينة ويصبح كل شيء عند ذلك في حالة تقادم

وجمود وبما أن عممية اتخاذ الق اررات تعد من األمور الميمة التي تأتي في مقدمة اىتمامات وأعباء المدير ،فقد
كان من الضروري ليذه العممية أن تحظى بالتطوير والتحديث المستمرين من خالل التعرف عمى أىم المعوقات
التي تحول دون اتخاذ الق اررات عمى أسس سميمة (مطر ،)3 ،2008 ،ويعرف بيك ىارد ()Beckhard

التطوير التنظيمي بأنو جيد مخطط يشمل التنظيم بأكممو ويدار ويدعم بواسطة اإلدارة العميا لزيادة فعالية

المنظمة من خالل تدخل مخطط في عمميات المنظمة باستخدام المعرفة بالعموم السموكية (القحطاني،2007 ،
 ،)25إن من الطبيعي ان يكون اليدف الرئيس ألي عممية تطوير في المؤسسات ىو رفع مستوى أداء األفراد
بيدف تطوير وتحسين أداء المؤسسات بشكل متكامل وبطريقة تتبع اسس سميمة ،ومن ابرز أىداف التطوير
التنظيمي ىي توفير المعمومات الالزمة لتحسين عممية اتخاذ القرار بشكل مستمر ومناسب (الصيرفي،2007 ،

 ،)28إضافة إلى أن اليدف األسمى لمتطوير التنظيمي ىو تحسين آليات حل المشكالت التنظيمية ومعالجة
األمراض الفنية التي تعاني منيا المؤسسات ،بيدف جمب بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع لمعاممين بيدف تحسين
األداء وزيادة فاعمية المؤسسات لتمكينيا من البقاء في حمبة المنافسة في ظل البيئات االستثمارية المتجددة،
ومن ىنا يمكن القول بان استخدام استراتيجية التطوير التنظيمي سوف يكون استراتيجية مكممة

وداعمة

لمحوكمة تساىم في رفع االداء وتحسين الممارسات في المصارف.
 .2استراتيجية الجدارة التنافسية :تعرف الجدارة التنافسية بأنيا نقاط قوة فريدة لمنظمة ما ،وتنبع ىذه الجدارة من

موارد المنظمة (كالموارد المالية) وقدراتيا (كمياراتيا في تنسيق الموارد ووضعيا قيد االستخدام) ،وتقوم ىذه

االستراتيجية عمى ثالثة مبادئ اساسية تتمثل بوجوب ادراك المديريا ا اان لمعممية التي بواسطتيا تولد المصارف
القيمة لممتعاممين معو وتحقيق االرباح كما انيم يحتاجا ااون لفيم دور الموارد والقدرات والجدارات التنافسية في

تحقيق االستثمار اوالً ،كما يحتااج ىؤالء المديري ا اان فيم وادراك أىمية الكفا اااءة واإلبداع والجودة واالستجابااة
السريعا ااة لمزبائن ثانياً ،كما يجب أن يكونوا قادرين عمى تحميل مصادر الميزة التنافسية لمنظماتيم لتحديد
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العوامل التي تدفع ربحية المصارف لألمام والتي تمكن الفرص لمتحسين وجذب االستثمارات ( Jones & Hill,
.)2012, 185
ومن ىذا المنطمق يمكننا القول بأن ىذه االستراتيجية تضع إطار ودليل مرشد لممديرين التخاذ الق اررات
السميمة وممارسة األعمال واألنشطة القائمة عمى مبدأ الشفافية والمساءلة لتخصيص الموارد بشكل فعال وامتالك
القدرات بشكل فريد والذي يساعد بدوره في تحقيق الميزة التنافسية ،كما يالحظ إن تبني المؤسسات المالية

والمصرفية ليذه االستراتيجية يعني تبني موارد وقدرات جديدة تعزز وتدعم الموارد والقدرات الحالية لتمك
المؤسسات وبذلك تعزز وتقوي الكفاءات المتميزة والتي بدورىا تقوي من استدامة المزايا التنافسية وتحقيق بيئة
استثمارية مثالية  ،عميو يمكن القول بأن استراتيجية الجدارة التنافسية تساىم في تعزيز اطر الحوكمة السميمة مما
يعزز البيئة االستثمارية.

 .3استراتيجية تطوير وتدريب الموارد البشرية :تعد الموارد البشرية التي تمثل رأس المال البشري المحرك الرئيس
ألي نشاط ،وفرق العمل العاممة داخل المؤسسات المالية والمصرفية تمثل نقطة قوة اذا ما امتمكت القدرة عمى

االبداع واالبتكار ،فالعاممون ىم مفتاح النجاح ،والمؤسسات بحاجة الى جذب افضميم وتحميل الموارد البشرية
يتضمن امو ارً ميمة كتحديد عدد ونوع الميارات المختمفة ودرجة تكييف ىذه الموارد مع ظروف وبيئة المؤسسة
وقابميتيا االبداعية وقدرة الحفاظ عمى تمك القابميات بمرور الزمن خاصة اذا كانت البيئة الخارجية سريعة التغيير

وبات من الصعب العثور عمى ذوي الميارات الفذة لذا فالمؤسسات المالية والمصرفية الناجحة في نشاطيا
االستثماري تتميز اداراتيا بالكفاءة العالية والقدرة عمى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب باإلضافة الى
قدرتيا عمى رفع قيمة الفا

1

المعيار المستخدم لقياس كفاءة المدير االسااتثماري وباإلضافة الى الخبرة المينية

والتمتع بالنزاىة والقدرة عمى الوفاء بالتزاماتيم تجاه المستثمرين (الجبوري.)61 ،2006 ،

ويمكن القول ان تطوير استراتيجية مالئمة لتدريب وتطوير الموارد البشرية العاممة في المؤسسات

المالية والمصرفية سيؤدي إلى تطبيق اسس صحيحة لمحوكمة مما يؤدي إلى مساعدة المؤسسات عمى مواكبة
التطورات المينية مما يدعم ويشجع االستثمار ويعمل عمى الحد من حاالت الفساد.
 .4استراتيجية االندماج المصرفي :ان استخدام استراتيجية االندماج المصرفي تتطمب تبني رؤية أوسع وأعمق

لمحوكمة في المصارف عنيا في أي منظمة أخرى ،وحتى يمكن لعمميات االندماج المصرفي أن تتم بكفاءة

وفاعمية يمكن توظيف آليات الحوكمة لكل مرحمة من مراحل االندماج المصرفي المتمثمة بمرحمة التخطيط
والتفاوض واالتصال واالنياء والتكامل وحسب متطمبات كل مرحمة ،وان من أكثر آليات الحوكمة تأثي اًر في
مراحل االندماج المصرفي ىي مجمس اإلدارة والتدقيق الخارجي (فزال وذنون ،)13 ،2012 ،فمجمس اإلدارة

يعد أحسن أداة لمراقبة سموك اإلدارة في كافة العمميات المصرفية وخاصة في حالة االندماجات المصرفية التي

1الفا( Alphaيعدىا الكثيرون مقياساً لمقيمة التي يضيفيا مدير االستثمار الى االستثمار لذا فيي
مؤشر لميارة المدير ف ي تطبيقو لالستراتيجيات وتوصف الفا احيانا بأنيا التفوق في االداء عمى
المعيار أو العائد الذي يولده استثمار ما بشكل مستقل.
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قد تحدث ،وتتعمق المسؤوليات مجمس اإلدارة بالتوجيو واإلرشاد االستراتيجي لممصرف ،والرقابة الفعالة لمجمس
اإلدارة عمى إدارة المصرف ،مع محاسبة مجمس اإلدارة عن مسئوليتو أمام المصرف والمساىمينBebehuk ( .

 ،)et al., 2004, 8وكذلك الحال بالنسبة إلى آلية التدقيق الخارجي التي تعتبر حجر الزاوية لمحوكمة الجيدة
في المصارف ،فيو يساعد في تعزيز مسؤوليات الحوكمة في اإلشراف والتبصر والحكمة لكل مرحمة من مراحل

االندماج المصرفي ،أما التدقيق الداخمي فيأتي كمحور أساسي لمحوكمة لتجسد الفعالية المنشودة ،ولضمان تنفيذ
عمميات االندماج المصرفي البد من وجود التنظيم اإلداري والميني المتكامل ويشتمل عمى مجمس اإلدارة
والمدققين الخارجيين وادارة التدقيق الداخمي ،األمر الذي فرض عمى اإلدارة مراعاة أن يكون لدى المصرف نظام
محكم لمتدقيق الداخمي وأن يتعاون في وضع مجمس اإلدارة مع مديري المصرف ،وأن يتولى تنفيذ ىذا النظام

إدارة التدقيق الداخمي ،والذي ييدف إلى وضع نظم لتقييم وسائل ونظم واجراءات إدارة المخاطر في المصرف

ولتطبيق قواعد الحوكمة بيا عمى نحو سميم (نسمان.)43 ،2009 ،

ويمكن القول بان تطوير استراتيجية االندماج المصرفي من خالل توظيف آليات الحوكمة ستعمل عمى

اتخاذ ق اررات صحيحة وسميمة لالندماج واإلجراءات الخاصة بو مما يدعم االستثمار في ىذه المؤسسات المالية
والمصرفية وثقة االجراءات المتبعة فييا.
ثالثاً :مفيوم وأسباب الفساد المالي واإلداري :يعد الفساد ظاىرة خطيرة ومعقدة الى حد كبير ،وىي تستيدف
عممية البناء والتطوير في أي مجال من مجاالت الحياة ألنيا تيدم كل القيم اإلنسانية التي يرتكز عمييا بناء

وتطور المجتمعات وتختمف األشكال واألنواع في ىذه الظاىرة إال ان النوع األكثر تأثي ار يتمثل بالفساد المالي
واإلداري ألنو يكون اكبر معوق لمتنمية ،وبصورة عامة يعرف الفساد بأنو إساءة استعمال السمطة العامة أو
الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية (وصاف وكردودي ،)225 ،2016 ،ويعرف الفساد في إطار

أي عمل عمى انو "عمل او اففال او سوء معاممة التي تحول االلتزامات االخالقية والقانونية من وظيفة عمومية

نحو اىداف خاصة ذات منفعة اقتصادية او اجتماعية او سياسية" ( ،)Agatiello, 2010, 1457كما يعرف
بأنو نمط من السموك ينحرف عن المعيار السائد فعالً أو المعتقد أنو سائد في سياق معين ويرتبط ىذا السموك
المنحرف بحافز معين (الجحيشي ،)25 ،2009 ،وعرفو ( )Windsorبأنو فشل القيم واالعتبارات األخالقية
وتفضيل مصمحة الفرد عمى مصمحة المجتمع وبطريقة فير مشروعة (رشيد.)319 ،2012 ،

ومن خالل التعاريف السابقة يمكن تعريف الفساد باالستناد إلى المفيوم القيمي بأنو سموك فير

أخالقي يؤدي إ لى اساءة استخدام السمطة لتحقيق منافع خاصة بطرق قانونية وفير قانونية تؤدي مع زيادة
انتشارىا وتغمغميا في المجتمع إلى تعطيل حركة التطور والتنمية بكل المجاالت.
أما الفساد المالي فيو عبارة عن سموك معين يتخذ صفة فير رسمية وتمثل بالتجاوزات المالية

ومخالفة القواعد التي تحكم العمل ولو اثار سمبية عمى كافة المجاالت (الكروي )30 ،2015 ،ويعرف ايضاً
باالنحرافات المالية ومخالفة القواعد واألنظمة المالية والتعميمات الخاصة بأجيزة الرقابة المالية ،ويمكن مالحظة

الفساد المالي في الرشاوي واالختالس والتيرب الضريبي وتخصيص األراضي والمحاباة والمحسوبية في التعينات
الوظيفية (داود.)100 ،2015 ،
ويرتبط الفساد المالي بالفساد اإلداري الذي يتمثل باالنحرافات اإلدارية والوظيفية والتنظيمية والمخالفات

التي تصدر من الموظف العام أثناء تأديتو لميام وظيفتو ،وانتياك منظومة التشريعات والقوانين واألنظمة النافذة،

وعدم احترام أوقات ومواعيد العمل الرسمي ،وتمضية أوقات العمل في أعمال فير وظيفية وعدم تحمل
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جامعة الموصل  /العراق

المسؤولية والجمع بين الوظيفة العامة وأعمال أخرى دون موافقة المراجع اإلدارية وممارسة المحاباة الشخصية
دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والنزاىة (تقي .)8 ،2009 ،وبأنو عدم القدرة عمى التحكم في ضوابط العمل
وبالتالي عدم القدرة في تحقيق أىداف الوحدة وتغمب المصالح الشخصية عمى مصالح العمل (كورتل وآخرون،
 .)4-3 ،2006أما ( )Simchaفقد عبر عن الفساد اإلداري والمالي من خالل ثالثة اتجاىات ىي:
(.(Simcha , 2007, 43




االتجاه األخالقي :والذي يعتبر الفساد المالي فعل فاسد إذا ما حكم عميو المجتمع فقط.

االتجاه الضروري :والذي يعتبره البعض ضرورة لمتغير االجتماعي وحاف اًز عمى التطور.

االتجاه الوظيفي :والذي اعتبر الفساد نشاط فردي يتم بشكل عرضي ،إضافة الى تمتعو بسمة اإلدامة

واالستم اررية في حالة توافر البيئة المناسبة

فالحدود بين الفساد المالي واإلداري تكون في بعض األحيان متالشية أو رمادية المون عندما يكون

اليدف من الفساد اإلداري ىو الحصول عمى األموال ،وقد يكون الفساد اإلداري ال يترتب عميو الحصول عمى
األموال مثل المحسوبية في تعيين الموظفين أو التقصير في أداء األعمال وفيرىا (العيساوي.)332 ،2009 ،
وماان أباارز األسااباب المؤديااة لمفساااد المااالي واإلداري مااا يمااي( :الكااروي( ،)31 ،2015 ،عااذاب-54 ،2009 ،
)55

 .1ضعف سيادة الدولة والقانون وفساد السمطات عدم وجود تشريعات توفر الرادع الحقيقي.

 .2عدم الشعور بالمسؤولية والحرص عمى المال العام.
 .3االفراط في سان القاوانين واألنظماة دون د ارساة حقيقياة ،وتعادد األجيازة المناطاة بياا وتضااربيا ،ياؤدي الاى ظياور
بعض الثغرات في ىذه القوانين واألنظمة مما يوفر مناخا مناسبا لمفساد.

 .4فياب دور الحكومات ،وكذلك الحروب وماا يانجم عنياا مان فوضاى فاي كافاة المجااالت مماا تسايل عممياة تفشاي
الفساد.
.5

ضعف نظام الرقابة الداخمية يسيل تمرير العمميات المالية والمحاسبية فير المشروعة.

 .6ضعف المؤسسات الرقابية الخارجية وعدم اتساميا بالحسم والقوة.
 .7احتكار السمطة والمسؤوليات لدى اشخاص محددين.

 .8عدم االىتمام باألجيزة الرقابية وقمة الخبرة والكفاءة لدى العاممين فييا.
 .9الصالحيات الواسعة فاي اتخااذ القا اررات وحرياة التصارف لموظاف معاين قاد تمكناو مان توجياو القا اررات باتجاىاات
متباينة تحقيقا لمصالحو الخاصة.
 .10بروز عالقات اجتماعية عمى أسااس المناافع الخاصاة المتبادلاة باين افاراد وجماعاات داخال العمال ،مان شاأنيا ان
تفسح المجال امام احتماالت تطور ىذه الممارسات الى حاالت فساد.

رابعاً :دور استراتيجيات الحوكمة في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري:
بصااورة عامااة تمعااب الحوكمااة دو اًر ميم ااً فااي المصااارف مقارنااة بالمؤسسااات األخاارى ،نظ ا ار

لطبيعتيا ا ا ااا الخاصا ا ا ااة ،ويكما ا ا اان دور الحوكما ا ا ااة فا ا ا ااي دعا ا ا اام األداء االقتصا ا ا ااادي وتقميا ا ا اال حا ا ا اااالت الفسا ا ا اااد فا ا ا ااي
المؤسسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الماليا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والمص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ارفية ما ا ا ا ا ا ا ا ا اان خا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالل( :خميا ا ا ا ا ا ا ا ا اال والعشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااماوي)27-25 ،2008 ،

و(الشمري)121 ،2008 ،
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INSD2019

 .1التأكيد عمى عنصر الشفافية في كافة معامالت وعمميات المؤسسات المالية والمصرفية واجراءات الرقابة
والتدقيق المالي عمى النحو الذي يمكن من الحد من ظاىرة الفساد المالي واإلداري.
 .2في المساعدة عمى استقرار السوق المالي واالستثمار وذلك لدورىا في تحقيق ميزة تنافسية وىذا بالنتيجة سيؤدي
إلى تعزيز اىمية االستثمار فييا.

 .3توضيح القواعد والموائح الخاصة باتخاذ القرار داخل المؤسسات وتوفير الييكل المؤسسي الذي يتم من خاللو
تحديد أىداف ىذه المؤسسات وكيفية الوصول لتحقيق اليدف المرسوم.
 .4المساعدة عمى تحسين وتطوير إدارة الشركة ومساعدة المديرين ومجمس اإلدارة عمى بناء استراتيجية سميمة
وضمان اتخاذ ق اررات صحيحة بناء عمى أسس سميمة بما يؤدي إلى رفع كفاءة األداء.

 .5المساعدة عمى محاربة الفساد الداخمي في المؤسسات ،وعدم السماح بوجوده أو باستم ارره ،بل القضاء عميو،
وعدم السماح بعودتو مرة أخرى.
من خالل ذلك يتبين لنا بان وجود وتطبيق الحوكمة بالشكل االمثل سوف يخمق بيئة سميمة تدعم الشفافية
والتقميل من حاالت الفساد وضمان تطبيق القواعد والتعميمات بالطريقة الصحيحة وبالشكل الذي يؤدي الى رفع
كفاءة األداء ،فإذا اتسمت المؤسسات المالية والمصرفية بيذه الصفات فيذا سيدعم ويعزز من االستثمار فييا.
ويمكن توضيح مساىمة استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في تقميال حااالت
الفساد المالي واإلداري من خالل الجدول االتي:
الجدول ( ) 1مساىمة استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري
استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات

دورىا في تقميل حاالت الفساد من خالل

المالية والمصرفية

استراتيجية التطوير التنظيمي

استراتيجية الجدارة التنافسية



توفير المعمومات الالزمة لتحسين عممية اتخاذ القرار بشكل مستمر ومناسب وبالتالي عدم خمق أي
فرصة لمفساد اإلداري.



تحسين آليات حل المشكالت التنظيمية



تحميل مصادر الميزة التنافسية لتحديد العوامل التي تدفع ربحية المصارف لألمام والتي تمكن الفرص
لمتحسين.



تخصيص الموارد بشكل فعال وامتالك القدرات بشكل فريد والذي يساعد بدوره في تحقيق الميزة
التنافسية والحد من الفساد المالي.

استراتيجية تدريب وتطوير الموارد البشرية



توفير بيئة مناسبة لتدريب وتطوير الموارد البشرية من أجل تحقيق االبداع والتميز وتحسين االداء.



دعم الكفاءات المتميزة والخالقة والتي بدورىا تقوي من استدامة راس المال الفكري وتحقيق بيئة
استثمارية مثالية.


استراتيجية االندماج المصرفي

تحسين عممية اندماج المصارف من خالل توظيف أليات الحوكمة لكل مرحمة من مراحل االندماج
وبالشكل الذي يسيم بتقميل الفساد.



تحسين مستوى اداء المصارف المندمجة من خالل بناء االسس الصحيحة لالندماج.

المصدر :اعداد الباحثة

815

insd. elmergib. edu.ly

استراتيجيات مقترحة لحوكمة الشركات ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري :دراسة تحميمية
د.االء عبد الواحد ذنون طو

جامعة الموصل  /العراق

خامساً :متطمبات االلتزام باستراتيجيات الحوكمة

ال يرتبط نجاح استراتيجيات الحوكمة في القطاع المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية ،ولكن أيضا

بأىمية تطبيقيا بشكل سميم ،ويجب أن تكون إدارة البنك مقتنعة بأىمية مثل ىذه القواعد والضوابط ،مما يساعد
عمى تنفيذى ا .والممارسة السميمة الستراتيجيات الحوكمة تؤدى عامة إلى دعم وسالمة الجياز المصرفي ،وذلك
من خالل المعايير التي وضعتيا "لجنة بازل" لمرقابة عمى البنوك وتنظيم ومراقبة الصناعة المصرفية ،والتي من
أىميا( :جودة( ،)37 ،2008 ،فادر )21-20 ،2012 ،
 .1يجب أن يكون أعضاء مجمس اإلدارة مؤىمين لمناصبيم ،يحممون فيما واضحا لدورىم في الحوكمة المؤسسية،
وقادرون عمى ممارسة الحكم السميم فيما يتعمق بشؤون البنك.

 .2وضع أىداف استراتيجية ومجموعة من القيم والمبادئ التي تكون معمومة لكل العاممين في المؤسسة المصرفية،
وتحديد مسئوليات اإلدارة.

 .3ضمان فاعمية دور المراقبين وادراكيم ألىمية دورىم الرقابي.

 .4ضرورة توفر الشفافية واإلفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك واإلدارة.
 .5ضمان توافر رقابة مالئمة بواسطة اإلدارة العميا.

 .6االستفادة الفعمية من العمل الذي يقوم بو المدققين الداخميين والخارجيين في ادارك أىمية الوظيفة الرقابية.
 .7ضمان توافق نظم الحوافز مع أنظمة البنك وأىدافو والبيئة المحيطة.

 .8دور السمطات الرقابية في مراجعة أعمال مجمس اإلدارة واإلدارة العميا.

 .9التوزيع السميم لممسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسمسالً وظيفيا لمموافقات المطموبة من األفراد لممجمس.

 .10وضع آلية لمتعاون الفعال بين مجمس اإلدارة ومدققي الحسابات واإلدارة العميا.

 .11توافر نظام ضبط داخمي قوي يتضمن ميام التدقيق الداخمي والخارجي وادارة مستقمة لممخاطر عن خطوط العمل
مع مراعاة تناسب السمطات مع المسئوليات.

 .12مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فييا تضارب المصالح ،بما في ذلك عالقات العمل مع
المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساىمين واإلدارة العميا ،أو متخذي الق اررات الرئيسية في المؤسسة.

 .13تدفق المعمومات بشكل مناسب داخميا أو إلى الخارج.

وقد أصدرت لجنة بازل نسخة معدلة في فبراير  2006تتضمن مبادئ الحوكمة في المصارف ( Basel

)Committee, 2006
المبدأ األول  :ينبغي أن يكون أعضاء مجمس اإلدارة مؤىمين حسب المناصب التي يشغموىا ،ولدييم فيم واضح عن دورىم
في الحوكمة المؤسسية ،إضافة إلى قدرتم عمى الحكم السميم بشأن أعمال البنك.
المبدأ الثاني  :ينبغي عمى مجمس اإلدارة المصادقة واإلشراف عمى األىداف االستراتيجية لمبنك

المبدأ الثالث  :ينبغي عمى مجمس اإلدارة وضع وتعزيز الخطوط العريضة لممسؤولية والمساءلة.
المبدأ الرابع  :عمى المجمس ضمان إشراف مالئم من اإلدارة العميا يوافق سياساتو· .
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المبدأ الخامس  :ينبغي عمى المجمس واإلدارة العميا فعميا ،االستفادة من األعمال التي تقوم بيا وظيفة التدقيق الداخمي
والمدققين الخارجيين ووظائف الرقابة الداخمية.
المبدأ السادس  :عمى البنك ضمان مالئمة ممارسات وسياسات المكافآت مع ثقافة المؤسسات المصرفية ومع األىداف
االستراتيجية والطويمة األجل ،وكذلك مع محيط الرقابة.

المبدأ السابع  :ينبغي إدارة البنك وفق أسموب شفاف.
المبدأ الثامن  :ينبغي عمى المجمس واإلدارة العميا فيم الييكل التشغيمي لمبنك من خالل مدى االلتزام بالعمل وفق بيئة
قانونية معينة.

نالحظ أن مبادئ تحسين الحوكمة بالمؤسسات المصرفية في التوصيات السابقة وتوصيات 2006
متشابية من حيث انطالقة كل مبدأ ولكن مطورة ومعززة في لب وجوىر كل مبدأ إضافة إلى أن التوصيات
األخيرة جاءت بالمبدأ الثامن الذي يعتبر الجديد مقارنة بتوصيات ( 1999عبد الرزاق.)87 -86 ،2008 ،
الجانب العممي

في ضوء تطوير بيئة االستثمار في العراق  -وخصوصاً بعد االحداث االستثنائية التي مر بيا في

عام ( ،)2003تم تأسيس سوق العراق لألوراق المالية في محاولة إلعادة تنظيم الشركات العاممة في السوق بما
يعزز من اعمال تمك البيئة ،وكذلك زيادة ثقة المستثمرين وحمايتيم من دون المساس بقيم السوق كالشفافية

والتنافسية وحرية العمل .يعتبر سوق العراق لألوراق المالية 2ىيئة مستقمة تعمل تحت إشراف ىيئة األوراق
المالية العراقية ،أسس عام ( )2004وذلك بإدراج ( )15شركة تعمل ضمن اطره ،واليوم أصبحت عدد ىذه
الشركات أكثر من ( )120شركة .ومن اىم القطاعات المخدومة في ىذا السوق كانت قطاعات الصناعة
والخدمات والمالية والمصرفية والسياحة والفنادق واالتصاالت وكذلك الزراعية.3

وفي إطار ما سبق ،تم تحديد مجتمع البحث بكافة المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق

المالية ،وذلك بسبب مساىمتيا الكبيرة في دعم بيئة االستثمار في العراق فضالً عن تنظيميا الجيد ألعماليا

وانشطتيا وخبرة كوادرىا في الميدان المالي والمحاسبي بما يضمن قدرتيا عمى عكس التصورات الفكرية لمبحث.

اذ يتكون مجتمع البحث من ( )40مصرف مدرج في السوق ،اذ تم مراسمة ىذه المصارف جميعيا باستخدام

رسائل موجية بالبريد االلكتروني ،حيث احتوت ىذه الرسائل عمى مقدمة بسيطة لمبحث وأىدافو وكذلك كيفية
تعامل الباحثة مع البيانات والمعمومات المستخمصة في سياق الحيادية والسرية والمصداقية ،كما تم ارفاق الرابط
التشعبي االلكتروني لالستمارة التي تم اعدادىا باستخدام النماذج المجانية لخدمة االستطالع في (.)Google
وبعد عممية التواصل مع ىذه المصارف ،تم استالم ( )178استجابة لمعاممين في تمك المصارف ،ومنيا تم

استبعاد ( )12استجابة من االستجابات المستممة وذلك لنقص في اإلجابات عن بعض فقراتيا مما أفقدىا

2يرجى االطالع الى الموقع االلكتروني (.)www.isx-iq.net
3لممزيد من المعمومات يرجى االطالع الى.)ar.wikipedia.org( :

817

insd. elmergib. edu.ly

استراتيجيات مقترحة لحوكمة الشركات ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري :دراسة تحميمية
جامعة الموصل  /العراق

د.االء عبد الواحد ذنون طو

صالحيتيا لمتحميل .وبذلك ،تم تحميل ( )166استجابة مرسمة من األفراد المبحوثين في تمك المصارف بوصفيم
عينة من مجتمعاتيم االصمية .والجدول رقم ( )2يوضح وصفاً لألفراد المبحوثين وفقاً لخصائصيم المبحوثة.

وبغية الوصول إلى النتائج النيائية ،اعتمد في البحث عمى توظيف المنيج الوصفي التحميمي في قراءة

وتفسير نتائجو وباالعتماد عمى مجموعة من األسااليب واألدوات الضرورية بقصد الحصول عمى البيانات
والمعمومات المساتيدفة .تم االعتماد عمى المسح الميداني آلراء األفراد المبحوثين عبر استخدام استمارة استبيان

التي اعدت ليذا الغرض .تضمنت استمارة االستبيان ثالثة محاور أساسية ىي عمى التوالي( :معمومات تعريفية،
التزام المصارف باستراتيجيات الحوكمة المقترحة ،اثر االستراتيجيات في تقميل الفساد) ،وتم استخدام مقياس
ليكرت الخماسي المتدرج من درجة عالية جداً إلى الدرجة الواطئة جداً في قراءة اتجاىات المبحوثين .ولمتحقق
من صدق وثبات أداة الدراسة (استمارة االستبيان) في قياس ابعاد البحث ،تم اجراء عدة اختبارات لمصداقية ىذه
االستمارة في عممية القياس .ىذه االختبارات ىي قياس الصدق الظاىري من خالل عرض اداة البحث عمى

مجموعة من الخبراء 4ومناقشتيم في محتواىا ودقتيا لمغرض الذي عدت من اجمو وتعديميا وفقاً لتمك اآلراء ،الى

جانب قياس ثباتيا باستخدام قيم معامالت االرتباط كرونباخ آلفا التي بمغت ( )%80.5وىي نتيجة جيدة في
اعتماد ىذه االداة في عممية القياس .باإلضافة الى ذلك ،تم استخدام اختبار االتساق الداخمي بين مؤشرات كل

متغير من المتغيرات الرئيسة في البحث ،وقد حصمت عمى درجة جيدة لقيم االرتباط المعنوية عند مستوى ثقة
( )0.01و(.)0.05
الجدول ( )2وصف لألفراد المبحوثين عينة البحث
الذكور

الجنس

%66.87

الشيادة

%33.13

االناث
الموقع الوظيفي

بكالوريوس

دبموم عالي

ماجستير

مدير

اداري

محاسب ومدقق

%81.33

%10.83

%7.84

%15.66

%31.93

%52.41

سنوات الخدمة في العمل المحاسبي والمالي
5–1

10 - 6

15 - 11

20 – 16

25 - 21

 26فأكثر

%19.28

%13.86

%28.92

%19.87

%15.06

%3.01

توزيع األفراد المبحوثين حسب الفئة العمرية ( سنة )
30 – 24

30 – 24

30 – 24

30 – 24

19.36

19.36

19.36

19.36

الجدول :إعداد الباحثة
يتبين من الجدول رقم ( )2إن فالبية االفراد المبحوثين يحممون شيادة بكالوريوس وبنسبة
( ،)%81.33ثم تأتي شيادة الدبموم العالي وبنسبة ( ،)%10.83وىذا يعكس إن ىاتين الشيادتين تعدان

4

ا.م.د .عامر عبد الرزاق الناصر /جامعة الموصل ،ا.م.د .فيحاء عبد الخالق البكوع /جامعة
الموصل /ا.م.د .عبد الحسين توفيق السعد /جامعة الصرة
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األساس في تنفيذ استراتيجيات الحوكمة من اجل المساىمة في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري وفي اطار
اعمال المصارف ،كما يالحظ كبر الفئات العمرية لمسادة المبحوثين حوالي نصف العينة تمتد اعمارىم من
( )60-41سنة ،وبالتالي األمر الذي يعكس منحنى الخبرة في حياتيم ،فضالً عن فيميم لمكونات االستبيان

والتعامل مع المعمومات الواردة فيو بشكل جيد .باإلضافة الى ذلك ،يتضح من الجدول إن نسبة ال باس منيا

تقترب من ( )%50لدييم خبرة ألكثر من  15سنة فما فوق ،مما يعكس الخبرة المينية عمى وجو الخصوص في

اعمال وانشطة المصارف ،وبالتالي يعكس فيميم لكيفية قراءة تأثير المتغيرات المحيطة واتخاذ الق اررات المناسبة
في مجال العمل.
ثالثاً :عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث .ركزت ىذه الفقرة عمى التحقق من صحة فرضيات البحث،
التي نصت عمى:

" .1توجاد عالقااة ارتبااط ذات داللااة معنويااة باين اسااتراتيجيات حوكماة الشااركات والمؤسسااات المالياة والمصاارفية وبااين
تقمي اال ح اااالت الفس اااد " .إذ ج اااءت عالق ااة االرتب اااط ب ااين اس ااتراتيجية الج اادارة التنافس ااية وتقمي اال الفس اااد أق ااوى م اان
عالقااات االرتباااط لممتغيارات الباقيااة االخاارى وبمعنويااة مقبولااة عمميااً ،ثاام تمتيااا العالقااات بااين اسااتراتيجية التطااوير

والتاادريب لممااورد البشااري واسااتراتيجية التطااوير التنظيمااي واسااتراتيجية االناادماج المصاارفي عمااى التاوالي مااع تقمياال

حاااالت الفساااد – الحااظ الجاادول رق اام ( ، )3وي اادل ى ااذا عمااى أنااو كمم ااا زاد اىتم ااام المص ااارف المبحوثااة بتفعياال
اسااتراتيجيات الجاادارة التنافسااية والتطااوير والتاادريب البشااري والتطااوير التنظيمااي واالناادماج المصاارفي عمااى التاوالي
كممااا زادت إمكانيااة ىااذه المصااارف بتقمياال حاااالت الفساااد والعكااس صااحيح وبااذلك تاام اثبااات الفرضاايات الفرعيااة
المشتقة من الرئيسة االولى .ويدعم ذلك ،االطار الكمي لعالقة االرتباط باين اساتراتيجيات الحوكماة وتقميال الفسااد
التي بمغت ( )0.857عند معنوية ( .)0.01وفي ضوء ىذه المعطيات الموضحة في الجدول رقم ( )3فقد ثبتات
صحة الفرضية الرئيسة االولى.

الجدول ( )3القيم العددية لعالقات االرتباط بين متغيرات البحث عمى مستوى المصارف
استراتيجيات حوكمة الشركات و المؤسسات المالية والمصرفية

المتغيرات المستقمة
التطوير

الجدارة

التطوير

االندماج

المتغير المعتمد

التنظيمي

التنافسية

والتدريب

المصرفي

X1

X2

X3

X4

تقميل الفساد المالي واإلداري Y

*0.591

*0.756

*0.655

*0.502

(*) العالقة معنوية عند مستوى ()0.01

عمى المستوى
الكمي

*0.857

N = 35

الجدول :إعداد الباحثة باالعتماد عمى برمجية (.)SPSS
" .2توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية الستراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية وبين تقميل
حاالت الفساد ،عمى صعيد عالقة التأثير بين كل من االستراتيجيات االربعة لمحوكمة وتقميل حاالت الفساد،
فنالحظ من الجدول رقم ( )4وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية عمى التوالي لتفعيل استراتيجية التطوير
والتدريب الموارد البشرية ،واستراتيجية الجدارة التنافسية ،واستراتيجية االندماج المصرفي ،واستراتيجية التطوير
التنظيمي في تقميل حاالت الفساد ،إذ أن مجموع ما تفسره استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية
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والمصرفية من تباين في بعد تقميل الفساد المالي واإلداري قد بمغ ( ،)0.735في حين أن ( )%26.5من تقميل
حاالت الفساد يعود إلى متغي ارت عشوائية أخرى ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا لم تدخل في أنموذج االنحدار،
وتعزز ذلك قيمة معامل االنحدار لالستراتيجيات االربعة البالغة ( )0.432الستراتيجية التطوير والتدريب لممورد
البشري ،و( )0.345الستراتيجية الجدارة التنافسية  ،و( )0.116الستراتيجية االندماج المصرفي ،و()0.098
الستراتيجية التطوير االتنظيمي ،عمى التوالي التي تدل عمى أن تغي اًر في ىذه االستراتيجيات بمقدار وحدة واحدة

ينتج عنو تغير في تقميل حاالت الفساد بنفس المقدار ،وذلك وفقاً لقيمة ( )Fالمحسوبة التي بمغت ()17.916
عند مستوى معنوية (.)0.01

الجدول ( ) 4ممخص النتائج لعالقة تأثير استراتيجيات حوكمة الشركات و المؤسسات المالية والمصرفية في تقميل حاالت الفساد

البعد المستجيب
االبعاد التفسيرية

تقميل حاالت الفساد
B1

B0

R2

F

T

المحسوبة

المحسوبة

التطوير التنظيمي

0.098

*1.016

الجدارة التنافسية

0.345

*2.086

التطوير والتدريب

0.129

لممورد البشري
االندماج المصرفي

0.432

0.735

0.116
N = 31

*17.916

*3.862
*1.229

)df (4, 25

*P ≤ 0.01

الجدول :إعداد الباحثة باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية.
االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات
 .1يمكاان تحديااد مفيااوم حوكمااة الشااركات والمؤسسااات الماليااة بكونااو نظااام يااتم ماان خاللااو توجيااو األعمااال ومراقبتيااا
بيدف تحقيق الجودة والتميز في األداء وبالشكل الذي يقمل من الفساد المالي واإلداري الممكن حدوثو.

 .2إن تفعي اال اس ااتراتيجيات حوكم ااة الش ااركات والمؤسس ااات المالي ااة المص اارفية مث اال (اس ااتراتيجية التط ااوير التنظيم ااي،
اساتراتيجية الجاادارة التنافسااية ،اساتراتيجية تاادريب وتطااوير الماوارد البشارية ،اسااتراتيجية االنادماج المصاارفي) يساايم

في رفع األداء وتقميل حاالت الفساد في المصارف.

 .3بيناات نتااائج تحمياال عالقااات االرتباااط بااين المتغي ارات التفساايرية والبعااد المسااتجيب وجااود عالقااة ارتباااط بااين تفعياال
استراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية بداللة (الجدارة التنافسية والتطاوير والتادريب لمماوارد
البشرية والتطوير التنظيمي واالندماج المصرفي) عمى التوالي وتقميل حاالت الفساد .ويشير ىذا إلى أنو كمماا زاد
اىتمام المصارف المبحوثة بتحميل مصادر الميزة التنافسية المتنوعة وتحديثيا كمماا زادت إمكانياة ىاذه المصاارف

في تقميل حاالت الفساد المالي واإلداري.
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 .4أظياارت معطيااات تحمياال العالقااة التأثيريااة بااين متغي ارات البحااث ،أن اسااتخدام المص اارف السااتراتيجيات حوكمااة
الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية يؤثر معنوياً في تقميل الفساد فيما يتعمق بايجاد اطر تنظيمية ورقابية ،إذ

تتباااين المتغي ارات التفساايرية فااي تأثيرىااا عمااى البعااد المسااتجيب عمااى النحااو اآلتااي :جاااءت اسااتراتيجية التطااوير

والتاادريب لمم اوارد البش ارية فااي المرتبااة األولااى ماان حيااث التااأثير فااي تقمياال الفساااد ،وتمييااا اسااتراتيجيات الجاادارة

التنافسااية واالناادماج المص ارفي واخياا اًر التطااوير التنظيمااي .وىااذا مااا يفساار اىتمااام المصااارف فااي إتباااع سياسااة
مستمرة لحث األفراد المبحوثين عمى المشاركة في دورات تدريبية تخص عمل المصارف.

ثانياً :التوصيات:

في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إلييا يمكن عرض جممة المقترحات وىي:

 .1ضرورة االلتزام بمعايير واستراتيجيات حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية ووضع اآلليات التنظيمية
لتنفيذىا عمى مستوى المصارف العاممة في العراق.

 .2من أجل دعم االستثمار والحد من الفساد يجب توفير استراتيجيات واضحة يمكن عمى اساسيا قياس مدى نجاح
المصارف ،كما يجب توافر الشفافية واإلفصاح في كافة أعمال وأنشطة ىذه المصارف.
 .3العمل عمى زيادة وعي مدراء المصارف والعاممين فييا بأىمية حوكمة الشركات واستراتيجياتيا ومعاييرىا من
خالل االلتحاق بدورات تدريبية متخصصة في مجال التطوير التنظيمي والجدارة التنافسية واالندماجات
المصرفية.

 .4ضاارورة اىتمااام المصااارف المندرجااة تحاات سااوق الع اراق لااألوراق الماليااة بتفعياال اسااتراتيجيات حوكمااة الشااركات
والمؤسسات المالية والمصرفية من اجل ايجاد بيئة اساتثمارية تادفع مان عجماة النماو وتقمال حااالت الفسااد وتعتبار
االرض ااية الخص اابة ل اادعم االقتص اااد ،وخصوصا ااً الب اادء باس ااتراتيجيات التط ااوير التنظيم ااي واالن اادماج المص اارفي

والجدارة التنافسية.

المراجع
المراجع العربية:
أوالً :الرسائل واالطاريح الجامعية:
.1الجبوري ،وفيقة شاكر محمود ( ،)2006متطمبات تطبيق االستثمار المؤسسي وأفاق تطويره :دراسة استطالعية
آلراء عينة من مديري المصارف العراقية ،رسالة ماجستير ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية،

بغداد ،العراق.

.2الجحيشي ،نادرة محمد ( ،)2009تفعيل دور نظام الرقابة الداخمية في اإلدارات الحكومية لزيادة كفاءة الرقابة عمى
الماال العاام د ارسااة حالاة فااي مديرياة كماارك المنطقاة الشاامالية ،رسييالة ماجسيتير ،كمييية اإلدارة واالقتصيياد ،جامعااة

الموصل ،الموصل ،العراق.

.3جودة ،فكري عبد الغني ( ،)2008مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفمسطينية وفقاً لمبادئ

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة بازل لمرقابة المصرفية ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة،

الجامعة االسالمية ،فزة ،فمسطين.

.4العبيدي ،صبيحة برزان ( ،)2008دور التحكم المؤسسي في تخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية وتحقيق
التوافق بين مصالح اطراف الوكالة ،اطروحة دكتوراه ،كمية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة بغداد ،العراق.
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.5القحطاني ،محمد بن باني ( ،)2007معوقات التطوير التنظيمي وحموليا ،رسالة ماجستير كمية إدارة االعمال،
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لممحاسبيين القانونيين ،االتحاد العام لممحاسبين والمراجعين العرب ،بغداد ،العراق.
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ومعوقات ،رسالة ماجستير ،كمية األعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.

.8مطر ،عصام محمد حمدان ( ،)2008التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية الق اررات اإلدارية في المؤسسات األىمية
في قطاع فزة ،رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة االسالمية فزة ،فمسطين.

.9نسمان ،إبراىيم إسحاق ( ،)2009دور إدارات المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة ،رسالة ماجستير،
كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،فزة ،فمسطين.

ثانياً :الدوريات:
.10الجميل ،سرمد كوكب ( ، )2005معايير الحكم الصالح في بيئات األعمال :حال الدول العربية ،مجمة بحوث
اقتصادية ،السنة  ،13العدد  ،35الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية ،القاىرة.
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انواعو ،مظاىره وسبل معالجتو ،مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية ،المجمد العاشر ،العدد الثالث

والثالثون ،جامعة الكوفة ،العراق.

.12رشيد ،أنصاف محمود ( ،)2012فاعمية نظام الرقابة المالية وأثره عمى الفساد المالي في العراق دراسة تطبيقية
عمى جامعة الموصل ،مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية ،مجمد  ،4العدد  ،8جامعة االنبار،

العراق.

.13الشمري ،صادق راشد ( ،)2008الحوكمة دليل عمل لإلصالح المالي والمؤسسي ،مجمة كمية بغداد لمعموم
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.14عبد الرزاق ،حبار ( ،)2008االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي
العربي  :حالة دول شمال إفريقيا ،مجمة اقتصاديات شمال افريقيا ،العدد السابع ،جامعة الشمف ،الجزائر.
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المجمة الجزائرية لمعولمة والسياسات االقتصادية ،العدد  ،7الجزائر.
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 دراسة تحميمية:استراتيجيات مقترحة لحوكمة الشركات ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري
 العراق/ جامعة الموصل

االء عبد الواحد ذنون طو.د

Abstract
The study discusses the importance of reinforcing the investment
environment in companies, which is characterized by governance
strategies and its fundamental role in decreasing the issues of financial
and administrative corruption, considering that the corporate governance
is one of the effective defenses and monitoring lines in managing
companies. We adopted a proposed hypothesized model that illustrate
the relationships between the variables of study, as well as we tested this
model depending on the collected data from numerous companies and
financial institutions by using a questionnaire prepared for this purpose.
The correlation and regression analyses have been used to test the
hypotheses of study. We reached a number of conclusions, the most
important of which are: in the sample of study, using the corporate
governance strategies have a significant impact on the reduction of
financial and administrative corruption. The strategy of human resource
development and training as a one of corporate governance strategies has
a higher impact than others in term of its role on reducing corruption.
Keywords: corporate and financial institutions governance strategies,
financial and administrative corruption, investment environment.
Proposed strategies for corporate governance and its role in reducing the financial
and administrative corruption: An analytical study
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