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 مقدمة:
المشػاكؿ الططيػرة التػي تعػاني منيػا المجتمعػات عمػ  اطػتهؼ أنواعيػا  تعد مشكمة الفساد المالي مػف 

وعم  البيئة المتواجدة بيا  حيث أف مف آثار ىذا  الشركاتذلؾ أف ليذا النوع مف الفساد أثر سمبي كبير عم  
 وباالقتصػاد الػوطني   ػعؼ الشػركةوعمػ  بيئتيػا إعاقػة عمميػة التنميػة  إلحػاؽ أ ػرار ب الشػركةالفسػاد عمػ  

وتحقيػؽ عوائػد  مشػاري  فػي اسػتثمارىا األجػدر مػف كػاف والتػي الشػركة أمواؿ األمواؿ   ياع وىروب االستثمار
 اقتصادية واجتماعية مف وراء ذلؾ.

إف ظاىرة الفساد المػالي ىػي ظػاىرة عالميػة شػديدة االنتشػار  ولػـ يعػد ىػذا النػوع مػف الفسػاد تعػاني منػو 
  بػػػؿ تحػػػوؿ إلػػػ  ظػػػاىرة تعػػػاني منيػػػا جػػػؿ دوؿ العػػػالـ بمطتمػػػؼ مكوناتيػػػا شػػػركةواحػػػدة فقػػػط أو قطػػػاع أو دولػػػة 

المؤسسػػػػػػاتية  حيػػػػػػث يتمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الفسػػػػػػاد فػػػػػػي االسػػػػػػتوهؿ  يػػػػػػر العقهنػػػػػػي لممػػػػػػوارد الماليػػػػػػة  تبديػػػػػػد األمػػػػػػواؿ  
 الشػػػػػركاتار اإلطتهس....و يرىػػػػػا مػػػػػف الممارسػػػػػات السػػػػػمبية األطػػػػػرر والتػػػػػي تسػػػػػاىـ بشػػػػػكؿ أو بػػػػػ طر فػػػػػي انييػػػػػ

 الدوؿ. حت  والمجتمعات و 
عمػػ  تطبيػػؽ الوسػػائؿ وااليػػات المو ػػوعية  الشػػركاتوبيػػدؼ الحػػد مػػف ممارسػػات الفسػػاد المػػالي تعمػػؿ 

واألنظمة التي ترف  مف مسػتور الوقايػة مػف ىػذا الفسػاد  وتحقيػؽ اكبػر قػدر مػف النزاىػة والشػفافية فػي المعػامهت 
عمػػ  تطبيقػػو تطبيػػؽ مبػػادئ حوكمػػة  الشػػركاتمبية. ومػػف  ػػمف مػػا تعمػػؿ الماليػػة واالبتعػػاد عػػف الممارسػػات السػػ

 الشركات لما ليذه المبادئ مف دور وأىمية ومزايا مف شأنيا أف تقمؿ وتحد مف مظاىر وممارسات الفساد المالي.
 إشكالية البحث: 

عمػػػ  تطبيقيػػػا بيػػػدؼ االسػػػتفادة مػػػف  الشػػػركاتتت ػػمف حوكمػػػة الشػػػركات مجموعػػػة مػػػف المبػػػادئ تعمػػؿ 
دور مباادئ حوكماة الشاركات ومسااامتيا فاي الحاد  مزاياىػا.  ػمف ىػذا البحػث سػنحاوؿ تو ػي  :مػف دورىا و 

 من ممارسات الفساد المالي.
  أاداف البحث:

 ييدؼ ىذا البحث إل :
 التعريؼ بالفساد المالي وبياف مظاىره وأسبابو؛ -
 تمؼ مبادئيا؛التعريؼ بحوكمة الشركات وعرض مط -
 إبراز دور مبادئ حوكمة الشركات ومساىمتيا في الحد مف ممارسات الفساد المالي.   -

 منيجية البحث:
 ػػمف ىػػذا البحػػث اعتمػػدنا عمػػ  المػػنيح الوصػػفي التحميمػػي والػػذم يتناسػػب مثػػؿ ىكػػذا موا ػػي   حيػػث 

ولإلحاطػػة بمتويػػرات ىػػذا المو ػػوع سػػنقـو بعػػرض ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي  واإلطػػار المفػػاىيمي لحوكمػػة الشػػركات  
  اعتمدنا عم  الكتب والمجهت العممية المحكمة وكذا عم  الدراسات السابقة.

 الدراسات السابقة:
ليػا عهقػة بمتويػرم البحػث  الدراسػات السػابقة والتػيإلعداد ىذا البحث تػـ االعتمػاد عمػ  مجموعػة مػف 

 بيف ىذه الدراسات:ب طر  فمف  أوبشكؿ 
آثػػاره ووسػػائؿ مكافحتػػو   أسػػبابووالمػػالي  اإلدارمالمعنونػػة بػػػ: الفسػػاد  (2008)سػػالـ كنعػػاف نػػواؼدراسػػة  -

والمػػالي مػػف جميػػ  جوانبيػػا  وكػػذا عػػرض وسػػائؿ  اإلدارموصػػؼ وتحميػػؿ ظػػاىرة الفسػػاد  إلػػ تيػػدؼ ىػػذه الدراسػػة 
يجػػػادىيئػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد   إيجػػػادمكافحػػػة ىػػػذا الفسػػػاد والتػػػي مػػػف بينيػػػا  الػػػوظيفي  واطتيػػػار  منظومػػػة لمسػػػموؾ وا 

 .الكفؤة اإلداريةالقيادات 
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 اإلفصػاح عمػ  الحوكمػة قواعػد تطبيػؽ ( المعنونػة بػػ: أثػر2009ماجػد إسػماعيؿ أبػو حمػاـ)دراسػة  -
المحاسػبي  اإلفصػاح عمػ  الحوكمػة قواعػد تطبيػؽ أثػر ىػذه الدراسػة الماليػة  تناولػت التقػارير وجػودة المحاسػبي

 قػد الحوكمػة قواعػد ىػذه الدراسػة إلػ  مجموعػة مػف النتػائح أىميػا: أف تطبيػؽالماليػة. وتوصػمت  التقػارير وجػودة
كمػػا أف تطػور ثقافػػة الحوكمػػة  المحاسػػبي وجػػودة التقػارير الماليػػة  فػػي تعزيػػز دور اإلفصػاح بشػػكؿ كبيػر سػاىـ

 أىدافيا. بموغ نحو انعكس بشكؿ رئيسي عم  تحسيف موق  الشركات واستمراريتيا
( المعنونػػة بػػ: حوكمػػة الشػركات ودورىػػا فػػي مكافحػة الفسػػاد المػػالي 2018عبػد ا  زامػػؿ) ردراسػة ازدىػػا -

فػػي الوحػػدات الحكوميػػة. ىػػذه الدراسػػة تيػػدؼ إلػػ  التعريػػؼ بمفيػػـو حوكمػػة الشػػركات  وبمو ػػوع الفسػػاد المػػالي 
الي مػػف أططػػر وبيػػاف دور الحوكمػػة فػػي مكافحتػػو. توصػػمت ىػػذه الدراسػػة إلػػ  نتػػائح أىميػػا أف ظػػاىرة الفسػػاد المػػ

المشكهت التي تعاني منيا مؤسسات القطاع العاـ  وأف االلتزاـ بتطبيؽ آليػات حوكمػة الشػركات يػؤدم إلػ  الحػد 
 مف الفساد المالي  وأف ىناؾ أسباب لمفساد المالي منيا اجتماعية وأطهقية.

اسػبية والتكاليفيػة فػي دور نظاـ المعمومػات المح المعنونة بػ:(  2012دراسة ليم  ناجي محمد الفتهوم) -
ىػػذه الدراسػػة ىػػو تعزيػػز دور نظػػاـ المعمومػػات المحاسػػبي والكمفػػوم لمواكبػػة مػػف يػػدؼ ال مكافحػػة الفسػػاد المػػالي 

الظروؼ والمتويرات فػي بيئػة األعمػاؿ الحاليػة والتػي يعمػؿ النظػاـ  ػمنيا حتػ  يسػتطي  مكافحػة الفسػاد المػالي  
تتػػوفر فيػػو العديػػد مػػف الثوػػرات  إذالمعمومػػات المحاسػػبي الحػػالي  ىػػذه الدراسػػة توصػػمت لنتػػائح منيػػا  ػػعؼ نظػػاـ 

عػػػدـ مواكبػػػة نظػػػاـ المعمومػػػات المحاسػػػبي زيػػػادة عمػػػ  ذلػػػؾ التػػػي تسػػػم  لمفسػػػاد المػػػالي بالتوموػػػؿ فػػػي عناصػػػره  
 .والتكاليفي الحالي لمتطورات والمتويرات البيئية

 اإلضافة العممية لمدراسة مقارنة بالدراسات السابقة:
تتقػػػػاط  الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي بعػػػػض األبعػػػػاد المسػػػػتطدمة فػػػػي دراسػػػػة المتويػػػػر 
المستقؿ)حوكمة الشركات(  دراسة )ماجد إسماعيؿ أبو حماـ( حيث تـ استطداـ اإلفصػاح المحاسػبي كأحػد أبعػاد 

لمتويػػر التػػاب ) الفسػػاد حوكمػػة الشػػركات   نفػػس الشػػيء ىنػػاؾ تقػػاط  فػػي بعػػض األبعػػاد المسػػتطدمة لمتعبيػػر عػػف ا
المالي(  دراسة )ازدىار عبد ا  زامؿ(. في حيف تطتمؼ م  الػبعض ااطػر  فػي أبعػاد أطػرر مثػؿ التركيػز عمػ  
نظاـ المعمومات المحاسبي ككؿ في مكافحػة الفسػاد المػالي دراسػة) ليمػ  نػاجي محمػد الفػتهوم(. إال أف مػا يميػز 

 ي:ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مايم
بػػراز دورىػػا أبعػػاد حوكمػػة الشػػركات شػػرح ىػػذه الدراسػػة ركػػزت عمػػ    - فػػي الحػػد مػػف ممارسػػات الفسػػاد وا 

المالي عكس الدراسات السابقة التي ركزت عم  أبعاد أطرر مثؿ النظاـ المحاسبي  ثقافة حوكمة الشركات  دور 
 ىيئات مكافحة الفساد.

الشػػػركات التػػػي أقرتيػػػا منظمػػػة التعػػػاوف ركػػػزت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػ  عػػػرض جميػػػ  مبػػػادئ حوكمػػػة كمػػػا  -
  طػػػػهؼ الدراسػػػػات السػػػػابقة والتػػػػي ركػػػػزت عمػػػػ  المبػػػػادئ المتعمقػػػػة بالجانػػػػب 2004االقتصػػػػادم والتنميػػػػة سػػػػنة  

 ؛المحاسبي فقط
ىػػذه الدراسػػة عمػػ  تحميػػؿ أبعػػاد المتويػػر المسػػتقؿ)حوكمة الشػػركات( وتو ػػي  دور فػػي تركيػػز كمػػا تػػـ ال -

متمثمػػة فػي مبادئػػو فػػي الحػد مػػف ممارسػػات الفسػاد المػػالي  عكػػس الدراسػػات ومسػاىمة كػػؿ عنصػػر مػف عناصػػره ال
 السابقة والتي ركزت عم  إظيار دور المتوير المستقؿ ككؿ الحد مف الممارسات السمبية.

و ػعية وصػورة المؤسسػة حوكمة الشركات في تحسػيف  ئدامبساىـ تتتميز ىذه الدراسة بتو ي  كيؼ  -
 .المالية
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 : الفساد المالي:1

فػي العديػػد مػػف الػدوؿ وطاصػػة الناميػة منيػػا مػػف مو ػوع الفسػػاد بمطتمػؼ أنواعػػو وذلػػؾ  شػػركاتتعػاني ال
بسػػبب دوره فػػي الحػػد مػػف التطػػور ومػػف تحقيػػؽ التنميػػة االقتصػػادية لمػػدوؿ ولمجتمعاتيػػا  حيػػث طالمػػا نسػػم  عػػف 

 الفساد اإلدارم  المالي  االجتماعي  الطمقي...و يرىا مف أنواع الفساد األطرر. 

والفسػػاد المػػالي يعػػد واحػػد مػػف أىػػـ صػػور الفسػػاد التػػي تشػػوؿ بػػاؿ واىتمػػاـ العديػػد مػػف الييئػػات العموميػػة 
  بػؿ تحػوؿ شػركةوالطاصة منيا  حيث أف ىذا النوع مف الفساد لػـ تعػد تعػاني منػو دولػة واحػدة فقػط أو قطػاع أو 

فػػػي  -الفسػػػاد المػػػالي –يتمثػػػؿ  إلػػػ  ظػػػاىرة تعػػػاني منيػػػا جػػػؿ دوؿ العػػػالـ بمطتمػػػؼ مكوناتيػػػا المؤسسػػػاتية  حيػػػث
االسػػتوهؿ  يػػر العقهنػػي لممػػوارد الماليػػة  الرشػػوة  تبديػػد األمػػواؿ  اإلطتهس....و يرىػػا مػػف الممارسػػات السػػمبية 

 والمجتمعات والدوؿ.  الشركةاألطرر والتي تساىـ بشكؿ أو ب طر في انييار 

 مفيوم الفساد المالي:  1.1

يػد مػف الممارسػات  يػر الشػرعية المنافيػة ألطهقيػات المينػة التػي يقػـو العديت مف مصػطم  الفسػاد المػالي 
والتػػػػي مػػػػف بينيػػػػا طمػػػػب الرشػػػػوة وتمقييػػػػا  اطػػػػتهس األمػػػػواؿ  تبديػػػػد األمػػػػواؿ  التزويػػػػر ....و يرىػػػػا مػػػػف   بيػػػػا الموظػػػػؼ

عمميػات  عنػد انجػاز شػطص االممارسات السمبية األطرر  والتػي ىػي عبػارة عػف سػموؾ منػافي لمقػيـ واألطػهؽ يقػـو بيػ
بتوميػب أو معامهت ذات طبيعة مالية  وعادة ما يكوف فييا ىذا الشطص صػاحب سػمطة أو صػاحب قػرار  يقػـو 

المصػػمحة الشطصػػية عمػػ  المصػػمحة العامػػة  كمػػا تكػػوف ىنػػاؾ حريػػة ليػػذا الشػػطص فػػي تحديػػد األفػػراد الػػذيف يسػػتمموف 
 عرؼ الفساد المالي عم  أنو:مة أو تمرير القرار لفئة دوف أطرر. و مف ىذا يالسمعة أو الطد

 الدولػة فػي المػالي العمػؿ سػير تػنظـ التي المالية واألحكاـ القواعد ومطالفة المالية  االنحرافات مجمؿ  -
 (33، ص2012حاحة، )المالية.  الرقابة بأجيزة الطاصة التعميمات ومطالفة ومؤسساتيا 

كمػػا يعػػرؼ عمػػ  أنػػو تمػػؾ االنحرافػػات الماليػػة المبنيػػة عمػػ  مطالفػػة القػػوانيف واألنظمػػة ومطتمػػؼ األحكػػاـ  -
ف ػه عػف  (5، ص2012)بن رجام وحميماي، المعتمدة في أم مؤسسة أو تنظيـ كالتيرب ال ريبي. 

الرقػابي  االنحرافات الماليػة التػي تنشػأ نتيجػة  ػعؼ نظػـ المعمومػات المحاسػبية و يػاب تكامميػا ودورىػا
 (282، ص 2012الفتالوي، )في مطالفة التعميمات بأجيزة الرقابة المالية. 

بالنسبة ليذه التصرفات أو الممارسات تعاني منيا المجتمعات عم  اطتهؼ أنواعيػا  وأف ىػذه المجتمعػات تعمػؿ 
الفسػاد المػالي  ذلػؾ أف ليػذا النػوع مػف منيا ومػف مظػاىر عم  تطبيؽ القوانيف وااليات التي تساىـ في الحد مف 

 الشػػركةوعمػػ  البيئػػة المتواجػػدة بيػػا  حيػػث أف مػػف آثػػار ىػػذا الفسػػاد عمػػ   الشػػركاتعمػػ   ةكبيػػر  ةسػػمبير اثػػآالممارسػػة 
ونظػػرا كػػذلؾ لعػػدـ وجػػود إطػػار   تػػردم و ػػعيتيا الماليػػةنظػػرا لإفهسػػيا  عػػزوؼ المسػػتثمريف عػػف اإلسػػتثمار فييػػا  

أمػا عمػ  المسػتور الكمػي فػاف ىػذا الفسػاد يسػاىـ   ىػذا عمػ  المسػتور الجزئػيادية والمعنوية يحمي جمي  حقوقيـ الم
األمػواؿ نحػػو  وىػروب االسػتثمارات المحميػػة فػي إعاقػة عمميػػة التنميػة  إلحػػاؽ أ ػرار باالقتصػػاد الػوطني   ػػعؼ

عوائػد اقتصػادية واجتماعيػة وتحقيػؽ  مشػاري  فػي األجدر استثمارىا مف كاف والتي الشركات أمواؿ الطارج   ياع
 مف وراء ذلؾ.
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 فػيأف ليذا النوع مف الفساد آثار سػمبية عمػ  المسػتور الجزئػي وعمػ  المسػتور الكمػي  وأنػو سػيؤثر  أم
مػػف  كسػػرطاف ينطػػر اقتصػػاديات الػػدوؿ يمكػػف اعتبػػارهالو ػػعية الماليػػة لمشػػركة آجػػه أو عػػاجه  وأف ىػػذا الفسػػاد 

والييئػات المعنيػة بمحاربػة الفسػاد الشػركات   لػذا وجػب عمػ  شػأ ويترعػرع فييػاطهؿ الشركات والمؤسسات التػي ين
  ظيور الفساد المالي. تعمؿ عم  محاربة التصرفات السمبية التي تساىـ في أفالمالي 

 أشكال الفساد المالي ومظااره:  2.1

 تتمثؿ مظاىر الفساد المالي في العديد مف الصور منيا: 

يظيػر ىػذا النػوع مػف الفسػاد المػالي مػف طػهؿ حصػوؿ بعػض المسػئوليف أو ل العاام: االعتداء عمى الما 1.2.1
أفػػػراد مػػػف عػػػائهتيـ أو بعػػػض الشػػػركات عمػػػ  مزايػػػا مػػػف دوف وجػػػو حػػػؽ  مػػػف ىػػػذه المزايػػػا إعفػػػاءات  ػػػريبية أو 

 جمركية أو تراطيص إمتياز أو اطذ أمواؿ عمومية تحت مسميات إعانات أو ىبات أو مساعدات؛

وىػػو قيػػاـ بعػػض المسػػئوليف بتيريػػب األمػػواؿ وطاصػػة العامػػة منيػػا والتػػي تػػـ االسػػتيهء األمااوال: تيريااب  2.2.1
عمييا بشكؿ  ير قانوني ومف دوف وجو حؽ إل  الطارج  ي اؼ ليا تيريب تمؾ األمواؿ المحصؿ عمييػا بطػرؽ 

 قانونية مثؿ القروض البنكية والتي ينوم صاحبيا عدـ تسديدىا نيائيا.

تعػػد ظػػاىرة ططيػػرة عالميػػا يمجػػا إلييػػا بعػػض المسػػئوليف الػػذيف يسػػتولوف عمػػ  غساايل )تبياايض( األمااوال:  3.2.1
بيػدؼ بتوييػر ىويػة  -والتي تكوف مصػادرىا إمػا اإلطػتهس أو اإلبتػزاز أو الرشػاور -األمواؿ بطريقة  ير شرعية

ىػػذا األسػػموب بيػػدؼ إ ػػفاء الصػػفة ىػػذه األمػػواؿ وطمػػس مصػػادرىا وجعميػػا شػػرعية ونظيفػػة  يمجػػأ المسػػئوؿ إلػػ  
 الشرعية عم  تمؾ األمواؿ عم  الر ـ مف أف مصدر الحصوؿ عمييا كاف  ير شرعي. 

وىػػو قيػػاـ الموظػػؼ بسػػوء اسػػتطداـ األمػػواؿ المعيػػودة إليػػو  حيػػث يقػػـو بأطػػذ أمػػواؿ نقديػػة أو  االخااتالس: 4.2.1
هعػػب فػػي الػػدفاتر والسػػجهت المحاسػػبية  والقيػػاـ بتوطيػػة ىػػذا التصػػرؼ عػػف طريػػؽ التشػػركة سػػم  مػػف مطػػازف ال

 ظاىرة االطتهس منتشرة بكثرة في المؤسسات التي ليا نظاـ محاسبي  عيؼ.

وىػػو قيػػاـ موظػػؼ بتوييػػر وبتحريػػؼ الحقيقػػة قصػػد تحقيػػؽ منفعػػة  ػػيقة واإل ػػرار بشػػطص أو التزوياار:  5.2.1
المبػػال   اإلم ػاءات  تقميػد األطتػػاـ   جيػة معينػة  حيػػث يظيػر التزويػر مػػف طػهؿ قيػاـ الموظػػؼ بتوييػر األرقػاـ 
 تحريؼ المستندات والوثائؽ الثبوتية  ويعد التزوير جريمة في حد ذاتيا. 

التي ليا نظاـ محاسبي  عيؼ ونظػاـ  الشركاتيظير ىذا النوع مف الممارسة بشكؿ طاص في الغش:  6.2.1
بيف بػالوش مػف طػهؿ القيػاـ بفعػؿ رقابة  يػر فعػاؿ  حيػث فػي ظػؿ ىػذه الظػروؼ يقػـو الموظػؼ وطاصػة المحاسػ

مقصود اليدؼ مف تقديـ قوائـ مالية مظممة و ير صحيحة عف الو عية المالية لمشركة وفي نتائجيا  عف طريؽ 
  التهعب باألصػوؿ وبممكيتيػا و يرىػا مػف الممارسػات األطػرر  إف الشركةقيامو بالتقرير عف عمميات لـ تقـ بيا 

 ىو تظميؿ مستطدمي القوائـ المالية.القياـ بيذا العمؿ اليدؼ منو 

يقصػػد بػػو تعمػػد إطفػػاء أو تعػػديؿ البيانػػات بوػػرض الحصػػوؿ عمػػ  منػػاف  طاصػػة أو لت ػػميؿ التالعااب:  7.2.1
طرؼ آطر أو تحميؿ بما يزيد التزاماتو أو الحصوؿ عم  ممتمكات الوحدة االقتصادية محػؿ التػدقيؽ إلسػتطداميا 

عمػػد لممعمومػػػات الماليػػػة مػػف قبػػػؿ مػػوظفي تمػػػؾ الوحػػدة أو طػػػرؼ ثالػػػث  فػػي األعمػػػاؿ الطاصػػة  أو التحريػػػؼ المت
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ويشػػترط لحػػدوث التهعػػب تػػوفر النيػػة والتعمػػد إلطفػػاء بعػػض الحقػػائؽ بيػػدؼ الحصػػوؿ عمػػ  منػػاف  شطصػػية أو 
 (283، ص 2012الفتالوي، )التظميؿ. 

 أعمػاؿ طهفػا فيػذتن أو لتمريػر األ مػب فػي ماليػة تكػوف منفعػة عمػ  الشػطص حصػوؿ وتعنػيالرشاوة:  8.2.1
 مسػاعدة مف يسػمييا ومنيـ ىدية يسمييا مف فمنيـ عديدة وتفسيرات مفاىيـ تأطذ وقد المينة ألصوؿ أو لمتشري 
 عر ػية أو عػابرة ليسػت ظػاىرة وىػي التسػميات  اطتمفػت ميمػا رشػوة أنيػا يعػي والكػؿ إكرامية يسمييا مف ومنيـ
 تتمثػؿ إ ػافية كمفػة جرائيػا المجتمػ  مػف ويتحمؿ مؤذية  ونتائجيا االقتصادية الناحية مف مؤثرة ظاىره ىي إنما
 الكفػاءة مسػتويات وتػدىور تطصػيص المػوارد سػوء عمػ  نحػو يػؤدم إلػ  الطدمػة أو السػمعة تػداوؿ تكػاليؼ فػي

 (247، ص 2012)زامل، والتوزيعية. اإلنتاجية

يحػػػدث ىػػػذا عنػػػدما يقػػػدـ موظػػػؼ أو مسػػػئوؿ بػػػابراـ غيااااب النزاااااة والشااافافية فاااي المعاااامالت المالياااة:  9.2.1
صػػػفقات عموميػػػة أو تقػػػديـ مشػػػاري  ألفػػػراد أو شػػػركات ال يراعػػػ  فييػػػا النزاىػػػة والشػػػفافية بػػػؿ يراعػػػ  فييػػػا القرابػػػة 
بػػػراـ الصػػػفقات  والمحسػػػوبية والعهقػػػات ال ػػػيقة  وىػػػذا كمػػػو بيػػػدؼ االسػػػتفادة مػػػف مزايػػػا ماديػػػة بالدرجػػػة األولػػػ  وا 

 بالدرجة الثانية. 

يعػػد االعتػػداء عمػػ  المػػاؿ العػػاـ مػػف أبػػرز مظػػاىر الفسػػاد المػػالي وذلػػؾ نظػػرا لطبيعػػة ممكيػػة ىػػذا المػػاؿ  
المػاؿ  ىػػذا ال ػعؼ دفػػ  بػالموظفيف إلػػ  اطػتهس ىػػذه  ىػذا ونظػرا كػذلؾ ل ػػعؼ حػرص المسػػئوليف عمػ  مراقبػػة

ة األولػػ  رجػػاؿ األعمػػاؿ الػػذيف األمػػواؿ أو اسػػتعماليا بطريقػػة  يػػر رشػػيدة  أمػػا تيريػػب األمػػواؿ فيقػػـو بيػػا وبالدرجػػ
بنية عدـ إرجاعيا فيقوموف بتحويميا إل  الطارج  أما األمواؿ التي يتحصؿ  -مثه–يحصموف عم  قروض بنكية 

عمييػػا بعػػض المػػوظفيف بطريقػػة  يػػر شػػرعية وبيػػدؼ بتوييػػر مصػػادرىا وجعميػػا شػػرعية ونظيفػػة يمجئػػوف إلػػ  مػػا 
اد المالي في قياـ الموظؼ بػالتزوير فػي محػررات رسػمية  أو تعمػد يسم  بتبييض األمواؿ.كما تبرز مظاىر الفس

التهعب في البيانات الرسمية بيػدؼ تمييػز جيػة عمػ  حسػاب جيػة أطػرر  والقيػاـ بػابراـ صػفقات ال يراعػ  فييػا 
 النزاىة والشفافية بؿ نراع  فييا العهقات ال يقة  وىذا كمو مقابؿ مزايا مادية بالدرجة األول .

 ػعؼ   المظاىر ساىمت فييا مجموعة مف األسباب والتي مػف بينيػا  ػعؼ أنظمػة الرقابػة جمي  ىذه
عػػدـ االلتػػزاـ بالشػػفافية عنػػد التقريػػر عػػف العمميػػات الماليػػة و  ػػعؼ نظػػاـ اإلفصػػاح المحاسػػبي   النظػػاـ المحاسػػبي

العقابيػػة وعػػدـ  ػػعؼ القػػوانيف كػػذلؾ  التػػي تقػػـو بيػػا المؤسسػػة كػػؿ ىػػذا سػػاىـ فػػي ظيػػور مظػػاىر الفسػػاد المػػالي.
 .تفعيميا ساىمت في ظيور ىذه المظاىر

 أسباب الفساد المالي:  3.1

ىناؾ العديد مػف األسػباب التػي تسػاىـ بشػكؿ أو بػ طر فػي تفشػي ظػاىرة الفسػاد المػالي   ىػذه األسػباب 
 (285، ص 2012الفتالوي، ) يمكف تقسيميا إل :

منيػػا تويػػرات فػػي الحكومػػات والػػنظـ الحاكمػػة  تواجػػو بعػػض الػػدوؿ وطصوصػػا الناميػػةأسااباب سياسااية:  1.3.1
فتنقمػػب مػػف ديمقراطيػػة إلػػ  دكتاتوريػػة وبػػالعكس  األمػػر الػػذم يطمػػؽ جػػو مػػف عػػدـ االسػػتقرار السياسػػي ممػػا يييػػ  

 الجو لمفساد المالي واإلدارم. 
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عيشػي إف تردم األو ػاع االقتصػادية وقمػة الرواتػب واألجػور التػي ال تػؤمف مسػتور مأسباب اقتصادية:  2.3.1
مقبوؿ  فظه عف تأثير الت طـ باستنزاؼ جزء منيا  وتبديد الموارد بفعؿ سوء التططػيط والحػروب التػي ال مبػرر 
ليػا وتبعاتيػػا الثقيمػػة  حالػػة الفقػػر لنسػػبة كبيػػرة مػػف السػػكاف  وزيػػادة نسػػبة البطالػػة  ومحدوديػػة فػػرص التوظيػػؼ لقمػػة 

ة  مما دف  ىذا الواقػ  بالفاسػديف عمػ  زيػادة دطػوليـ المكتسػبة االستثمارات المحمية واألجنبية في المشاري  الجديد
 مف الفساد والعمؿ عم  تكريسو لمبقاء عم  نمط حياتيـ.  

قػػد يرجػػ  االنحػػراؼ إلػػ  سػػوء صػػيا ة القػػوانيف والمػػوائ  المنظمػػة لمعمػػؿ وذلػػؾ نتيجػػة أسااباب قانونيااة:  3.3.1
مػػر الػػذم يعطػػي الموظػػؼ فرصػػة لمتيػػرب مػػف تنفيػػذ لومػػوض مػػواد القػػوانيف أو ت ػػاربيا فػػي بعػػض األحيػػاف  األ

 القانوف أو الذىاب إل  تفسيره بطريقتو الطاصة التي قد تتعارض م  مصال  المواطنيف.

إف عػػدـ وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي جديػػد وعػػدـ و ػػوح االطتصاصػػات والمسػػؤوليات وعػػدـ أسااباب تنظيميااة:  4.3.1
دارية وتويرىا باستمرار  وعدـ وجود دليؿ تنظيمي لمشركة كؿ و وح العهقات الوظيفية  وعدـ استقرار القيادة اإل

  وكػذلؾ افتقػاد عػدد مػف الشػركات إلػ  االيػات االجتماعيػة الشػركةىذا يػؤدم إلػ  تفشػي السػموؾ الهأطهقػي فػي 
التػػي ت ػػمف والء العػػامميف ليػػا  ولػػذا تنحػػرؼ مواردىػػا بعيػػدا عػػف أىػػدافيا باتجػػاه األ ػػراض الشطصػػية ل ع ػػاء 

 يمات االجتماعية التي يشكموف جزءا منيا.والتنظ
ليػػذه األسػػباب يػػرر البػػاحثوف أف السػػبب الرئيسػػي ىػػو الفرد)الموظػػؼ( بحػػد ذاتػػو والػػذم يقػػـو  باال ػػافة

بيذه التصرفات السمبية نظرا ل عؼ وازعو الديني   ػعؼ أطهقػو  عػدـ شػعوره بالمسػؤولية الممقػاة عمػ  عاتقػو  
 مطالفة ألطهقيات المينة.  الطم   الفقر والحاجة  و يرىا مف الصفات األطرر التي دفعت بالفرد يقـو بسموكيات 

جميػػ  ىػػذه األسػػباب سػػاىمت بشػػكؿ أو بػػ طر فػػي تفشػػي وانتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد المػػالي  وبمػػا أف ىػػذه 
األسباب موجودة في كػؿ منػاطؽ العػالـ فػيمكف القػوؿ أف ظػاىرة الفسػاد المػالي لػـ تعػد ىػذه ظػاىرة محميػة فقػط أو 

ىذا النوع مف الفسػاد تعػاني منػو  ظاىرة طاصة بالدوؿ الفقيرة فقط بؿ ىي ظاىرة عالمية شديدة االنتشار  ولـ يعد
  بػػػؿ تحػػػوؿ إلػػػ  ظػػػاىرة تعػػػاني منيػػػا جػػػؿ دوؿ العػػػالـ بمطتمػػػؼ مكوناتيػػػا شػػػركةدولػػػة واحػػػدة فقػػػط أو قطػػػاع أو 

عمػ  تطبيػؽ كػؿ مػا مػف  الشػركاتالمؤسساتية  و ػمف ىػذا وبيػدؼ الحػد مػف الفسػاد المػالي ومػف مظػاىره تعمػؿ 
ؿ الشركات عمػ  تطبيقػو تطبيػؽ حوكمػة الشػركات ومػا تت ػمنو شأنو أف يساىـ في تحقيؽ ذلؾ  ومف بيف ما تعم

 مف مبادئ  حيث أثبتت ىذه األطيرة أف ليا دور فعاؿ وايجابي في الحد مف الفساد المالي.
سػػاىمت فييػػا   ػػعؼ أنظمػػة الرقابػػة عمػػ  العمميػػات الماليػػة التػػي يقػػـو بيػػا المػػوظفيف داطػػؿ المؤسسػػة

اد العمميػػات الميمػػة فػػي يػػد موظػػؼ واحػػد فقػػط  إ ػػافة لػػذلؾ  ػػعؼ إسػػنمجموعػػة مػػف األسػػباب والتػػي مػػف بينيػػا 
النظاـ المحاسبي واالعتماد عم  األنظمة المحاسبية التقميدية التي لـ تواكب التطورات االقتصادية والقانونية التي 
تحػػدث فػػي محػػيط الشػػركات  إ ػػافة لػػذلؾ  ػػعؼ نظػػاـ اإلفصػػاح المحاسػػبي الػػذم ال يسػػم  بػػالتقرير عػػف كػػؿ 

ات واألحػػداث االقتصػػادية  كػػذلؾ عػػدـ االلتػػزاـ بالشػػفافية عنػػد التقريػػر عػػف العمميػػات الماليػػة التػػي تقػػـو بيػػا العمميػػ
 المؤسسة كؿ ىذا ساىـ في ظيور مظاىر الفساد المالي.

 عؼ القوانيف العقابية وعدـ تفعيميا ىي األطػرر سػاىمت فػي ظيػور ىػذه المظػاىر  فػالموظؼ عنػدما 
قابية  أو وجود قوانيف ولكنيا  ير مفعمة سػيدفعو لمقيػاـ بيػذه الممارسػات  إال أنػو وفػي يشعر بعدـ وجود قوانيف ع

 رأينا يعد الجانب األطهقي أىـ سبب في ظيور ىذه األسباب وانتشارىا.
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 . حوكمة الشركات 2
ديػػد نتيجػة لهزمػات الماليػة الكبيػرة والف ػػائ  الماليػة المتواليػة التػي حػدثت والتػػي سػاىمت فػي انييػار الع

أكثػػر مػػف أم وقػػت -تزايػػد االىتمػػاـ بتطبيػػؽ حوكمػػة الشػػركات مػػف الشػػركات بػػؿ العديػػد مػػف اقتصػػاديات الػػدوؿ ي
ودور فعػاؿ فػي حيث تـ مهحظة أف لحوكمة الشركات أىمية كبيرة في الحد مف ىػذه األزمػات  وأف ليػا  -م  

ة  وفػي تنظػيـ العهقػة بػيف المسػاىميف مجاؿ اإلصػهح المػالي لمشػركات  وفػي زيػادة ثقػة مسػتطدمي القػوائـ الماليػ
 ومجمس اإلدارة ومطتمؼ أصحاب المصال  وذلؾ مف طهؿ االلتزاـ بتطبيؽ مبادئيا.

 تعريف الحوكمة: 1.2

تسم  كذلؾ بالحاكمية  اإلدارة الرشيدة...  و يرىا مػف التسػميات األطػرر  و ػمف ىػذا قػدمت لحوكمػة 
بة وجػػود تعريػػؼ مقبػػوؿ عالميػػا وذلػػؾ بسػػبب اطػػتهؼ ثقافػػات الشػػركات مجموعػػة مػػف التعػػاريؼ ولكػػف مػػف الصػػعو 

الػػػدوؿ وأنظمتيػػػا القانونيػػػة وتطورىػػػا التػػػاريطي مػػػا يفسػػػر وجػػػود عػػػدة نظريػػػات لحوكمػػػة الشػػػركات  حيػػػث أف ىنػػػاؾ 
مجموعػػة مػػف الػػدوؿ كأسػػتراليا والمممكػػة المتحػػدة والواليػػات المتحػػدة وكنػػدا ونيوزيمنػػدا والتػػي طػػورت أنظمػػة لحوكمػػة 

كز عم   ماف تحقيؽ األىداؼ المحددة مف قبػؿ مػالكي الشػركة وحممػة األسػيـ فييػا  فػي حػيف ركػزت الشركة تر 
مجموعػػة أطػػرر مػػف الػػدوؿ كفرنسػػا وألمانيػػا وايطاليػػا و يرىػػا عمػػ  تطػػوير أنظمػػة تيػػدؼ إلػػ  تحقيػػؽ الموازنػػة بػػيف 

يف والزبػػائف والمجتمػػ  بشػػكؿ ر بػػات واىتمػػاـ أصػػحاب المصػػمحة األساسػػييف كالعػػامميف والمػػدراء والػػدائنيف والمػػورد
 ومف بيف التعاريؼ المقدمة لحوكمة الشركات مايمي: . (77، ص 2015) رشيد وجالب، عاـ.

 مجموعػػػة مػػػف القواعػػػد والممارسػػػات وال ػػػوابط الرقابيػػػة التػػػي تيػػػدؼ إلػػػ   ػػػماف قيػػػاـ اإلدارة باسػػػتطداـ -
أصػػوؿ الشػػركة الماديػػة والمعنويػػة بأمانػػة لمصػػمحة المسػػاىميف أو تمكػػيف المسػػاىميف و يػػرىـ مػػف ذوم 

 (7، ص2007) يوسف،المصال  بالشركة مف ممارسة حقوقيـ وحماية مصالحيـ.

مجموعػػػة مػػػف القػػػوانيف والمػػػوائ  واإلجػػػراءات التػػػي تمكػػػف إدارة الشػػػركة مػػػف تعظػػػيـ ربحيتيػػػا وقيمتيػػػا فػػػي  -
 (97، ص2007) آل خميفة، لصال  المساىميف.المدر البعيد 

مجموعػػػػة ممارسػػػػات تقمػػػػؿ مػػػػف المطػػػػاطر التػػػػي تواجػػػػو المسػػػػتثمريف وتسػػػػيـ فػػػػي جػػػػذب رؤوس األمػػػػواؿ  -
. االسػػػتثمارية وتحسػػػف األداء فػػػي الشػػػركة وعمػػػ  وجػػػو الطصػػػوص فػػػي المنطقػػػة ذات المنافسػػػة المتزايػػػدة

 (459، ص 2009)صالح والدوري، 

توجيو أعماؿ الشركة ومراقبتيا عمػ  أعمػ  مسػتور مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػدافيا  النظاـ الذم يتـ مف طهلو -
 (18، ص 2007) شحاتة وعبد الوااب،. والوفاء بالمعايير الهزمة لممسؤولية والنزاىة والشفافية

تمثؿ مجموعة مف االيات الطاصة بالرقابة الداطمية والطارجية التي تعمؿ عمػ  تقميػؿ صػراع المصػال   -
لمػالكيف وحممػة األسػيـ مػف جيػة والمػدراء مػف أطػرر والػذم يػنجـ عػف فصػؿ الممكيػة عػف بيف كػؿ مػف ا

 (77، ص 2015) رشيد وجالب،  اإلدارة  كما أنيا تمثؿ نظاما لتوجيو الشركات والرقابة عمييا.

ال يوجد تعريؼ موحد متفؽ عميػو بػيف كافػة  -وكما ذكرنا في البداية -ما يهحظ مف طهؿ التعاريؼ السابقة أنو 
داريػػػػيف واقتصػػػػادييف وقػػػانونييف ومحممػػػػيف لمفيػػػػـو حوكمػػػػة  األطػػػراؼ المعنيػػػػة بحوكمػػػػة الشػػػػركات مػػػف محاسػػػػبيف وا 

حيحة لمفيـو الحوكمة  إ افة إلػ  سػبب الشركات  ويرج  ذلؾ لعدة أسباب منيا عدـ االتفاؽ عم  الترجمة الص
آطر وىػو تػداطؿ مصػطم  الحوكمػة فػي العديػد مػف األمػور التنظيميػة واالقتصػادية والماليػة واالجتماعيػة لمشػركة  
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إال أف ىذا لـ يمنعنا مف تقديـ التعريؼ التالي: حوكمة الشركات ىي نظػاـ لتوجيػو الشػركات والرقابػة عمييػا  تقػـو 
ادئ  مػػػف طهليػػػا يتأكػػػد المسػػتثمروف مػػػف تحقيػػػؽ ربحيػػػة معقولػػػة إلسػػػتثماراتيـ  لمحوكمػػػة عمػػ  مجموعػػػة مػػػف المبػػػ

أىػػداؼ منيػػا  ػػماف الشػػفافية والنزاىػػة والحياديػػة فػػي تبػػادؿ المعمومػػات والوصػػوؿ إلييػػا مػػف قبػػؿ جميػػ  أصػػحاب 
 المصمحة.

  تت ػػمف ييػػاالشػػركة المطبقػػة ففػي بشػػكؿ ايجػػابي حوكمػة الشػػركات عبػػارة عمػػ  نظػػاـ مفتػوح فيػػي تػػأثر  
تطبيػػػؽ الشػػػركات ليػػػذه المبػػػادئ يمنحيػػػا العديػػػد مػػػف المزايػػػا  أفالدراسػػػات  أثبتػػػتمجموعػػػة مػػػف المبػػػادئ الحوكمػػػة 

تحسػػيف و ػػعيتيا الماليػػة  جمػػب مسػػتثمريف جػػدد  تحقيػػؽ العدالػػة والمسػػاواة بػػيف جميػػ   االيجابيػػة والتػػي مػػف بينيػػا
 المساىميف  و يرىا مف المزايا األطرر.

 مبادئ حوكمة الشركات:  2.2

تقػػـو حوكمػػة الشػػركات عمػػ  سػػتة مبػػادئ رئيسػػية  يعتبػػر أوليػػا طػػارا عامػػا و ػػروريا لتطبيػػؽ المبػػادئ 
مركز أباو ظباي )   تتمثؿ ىذه المبادئ في: 2004الطمسة األطرر  وحسب منظمة التعاوف االقتصادم والتنمية 

 ( 19-16لمحوكمة، ص ص 

مػف أىػـ العناصػر التػي يجػب توفرىػا فػي أم دولػة ضمان وجود أساس إلطار فعاال لحوكماة الشاركات:  1.2.2
 ػرورة تػوفر إطػار فعػاؿ مػف القػوانيف والتشػريعات واألسػواؽ الماليػة  ماف تطبيؽ فعاؿ لقواعد الحوكمة ويعكس 

تشػػري  وتطبيػػؽ البنيػػة الفوقيػػة  الفعالػػة  ورفػػ  القيػػود عػػف نقػػؿ رؤوس األمػػواؿ  ووجػػود نظػػاـ مؤسسػػي فعػػاؿ ي ػػمف
الهزمة  ويجب أف يكوف ىذا اإلطار ذا تأثير عم  األداء اإلقتصادم الشامؿ ونزاىػة األسػواؽ ويشػج  عمػ  قيػاـ 

 أسواؽ تتصؼ بالشفافية والفعالية.

إف مف أىـ ما أكدت عميو قواعد الحوكمة ىو حقػوؽ المسػاىميف وأبػرز ىػذه ضمان حقوق المساامين:  2.2.2
قوؽ ىي  ماف وجػود طػرؽ م ػمونة لتسػجيؿ ممكيػة األسػيـ  إمكانيػة تحويػؿ ممكيػة األسػيـ  الحصػوؿ عمػ  الح

المعمومات الهزمة عف الشركة في الوقت المناسب وعم  أساس منػتظـ  المشػاركة فػي أربػاح الشػركة. كمػا يجػب 
وىريػة فػي الشػركة مثػؿ عم  المساىميف أف يحصموا عم  معمومات كافيػة حػوؿ أم قػرارات تطػص أم توييػرات ج

 تعديؿ النظاـ األساسي أو عقد التأسيس  إصدار أسيـ إ افية  أم عمميات استثنائية كبي  أصوؿ الشركة.

ينبوػي عمػ  إطػار حوكمػة الشػركات أف ي ػمف معاممػة متسػاوية لكافػة  المعاممة المتساوية لممساامين: 3.2.2
األجانػػػب  كمػػػا ينبوػػػي أف يكػػػوف لكافػػػة األسػػػيـ الحقػػػوؽ المسػػػاىميف  بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مسػػػاىمو األقميػػػة والمسػػػاىموف 

نفسيا   مف صنؼ معيف مف األسػيـ  وينبوػي أف يحصػؿ كافػة المسػاىميف عمػ  تعػويض مناسػب عنػد تعػرض 
 حقوقيـ لإلنتياؾ  كما يجب حماية مساىمي األقمية مف إساءة اإلستوهؿ مف قبؿ أصحاب النسب الحاكمة.  

كػؿ مػف المسػاىميف  ومجمػػس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيػة أصػحاب المصػػال   يعػػددور أصاحاب المصاالح:  4.2.2
الرئيسيوف في الشركة  وفي ىذا السػياؽ ينبوػي عمػ  إطػار حوكمػة الشػركات أف يعتػرؼ بحػؽ أصػحاب المصػال  
التػػي ينشػػئيا القػػانوف وأف يعمػػؿ عمػػ  تشػػجي  التعػػاوف النشػػط بػػيف الشػػركات وأصػػحاب المصػػال  فػػي طمػػؽ الثػػروة  

  . الشركاتص العمؿ  واستدامة وفر 
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ينبوػػي فػػي إطػػار حوكمػػة الشػػركات أف ي ػػمف القيػػاـ باإلفصػػاح السػػميـ فػػي الوقػػت اإلفصاااو والشاافافية:  5.2.2
المناسػػب عػػف كافػػة المو ػػوعات اليامػػة والمتعمقػػة بالشػػركة بمػػا فػػي ذلػػؾ المركػػز المػػالي لمشػػركة وحقػػوؽ الممكيػػة 

فصػػػ  عنيػػػا ىػػػي النتػػػائح الماليػػػة ونتػػػائح عمميػػػات الشػػػركة  أىػػػداؼ وحوكمػػػة الشػػػركات  ومػػػف أىػػػـ األمػػػور التػػػي ي
الشركة  وسياسة مكافأة أع ػاء مجمػس اإلدارة والرؤسػاء التنفيػذييف والمعمومػات عػف أع ػاء مجمػس اإلدارة  بمػا 
 في ذلؾ مؤىهتيـ وآليػة وكيفيػة اطتيػارىـ  إ ػافة لممو ػوعات الطاصػة بالعػامميف وأصػحاب المصػال  ااطػريف.

نبوػػي القيػػاـ بتػػدقيؽ طػػارجي مسػػتقؿ بواسػػطة مػػدقؽ مسػػتقؿ مؤىػػؿ  وينبوػػي لممػػدققيف الطػػارجييف أف يكونػػوا كمػػا ي
 قابميف لممساءلة والمحاسبة أماـ المساىميف.

ينبوػػي فػػي إطػػار حوكمػػة الشػػركات أف ي ػػمف التوجيػػو واإلرشػػاد االسػػتراتيجي مسااؤولية مجمااس اإلدارة:  6.2.2
اإلدارة عمػػػ  المجمػػػس ومحاسػػػبة مجمػػػس اإلدارة عمػػػ  مسػػػئوليتو أمػػػاـ الشػػػركة  لمشػػػركة  والرقابػػػة الفعالػػػة لمجمػػػس

والمسػاىميف  ومػػف أىػػـ مسػػئوليات مجمػػس اإلدارة إعػػداد اسػػتراتيجيات الشػػركة وتوجيييػػا  وططػػط العمػػؿ الرئيسػػية  
ارسػػات والموازنػػات التقديريػػة وسياسػػة المطػػاطر وو ػػ  أىػػداؼ االداء ومراجعػػة التنفيػػذ  اإلشػػراؼ عمػػ  متابعػػة مم

جراء التوييرات إذا لـز األمر  اطتيار وتحديد مكاف ت ورواتب واإلشػراؼ عمػ  كبػار التنفيػذييف  حوكمة الشركات وا 
دارة أم تعػارض محتمػؿ فػي مصػال   بالشركة   ماف الشفافية في عممية ترشي  مجمس اإلدارة وانتطابو  رقابة وا 

حسػابات الشػركة ونظػـ إعػداد قوائميػا الماليػة بمػا فػي  الشركة وأع اء مجمػس اإلدارة والمسػاىميف   ػماف نزاىػة
 ذلؾ المراجعة المستقمة وطصوصا وجود نظـ إلدارة المطاطر والرقابة المالية ورقابة العمميات.

لػػ  تحقيػػؽ معاممػػة إؤدم يػػيػػا تطبيق كػػؿ منيػػا يكمػػؿ ااطػػر  وأف أفبالنسػػبة ليػػذه المبػػادئ يمكػػف القػػوؿ 
ف جمي  المبادئ ىدفيا تحقيؽ و عية مالية أ  و بشكؿ أو ب طر عهقة بالشركةطراؼ التي ليا متساوية لجمي  األ

لمشػػػركات أف تطبقيػػػا بسػػػػيولة وذلػػػؾ مػػػف طػػػػهؿ األنظمػػػة الجزئيػػػػة بالنسػػػػبة ليػػػذه المبػػػادئ يمكػػػػف   جيػػػدة لمشػػػركة
   حيػثبالشػركةالمطبػؽ محاسػبي النظػاـ يمكػف تطبيقػو مػف طػهؿ المبػدأ اإلفصػاح والشػفافية المتواجدة بيا  فمثه 

يفرض ىذا النظاـ عم  المحاسب أف يمتـز بالتقرير عف كؿ العمميات المالية التي تقـو بيا الشػركة  نفػس الشػيء 
قػػانوف شػػركات المسػػاىمة يمكػػف تحقيقػػو مػػف طػػهؿ االلتػػزاـ ب بالنسػػبة لمبػػدأ المعاممػػة المتسػػاوية لجميػػ  المسػػاىميف

 .ساوية لجمي  المساىميفف تكوف ىناؾ معاممة متأدارة يفرض عم  مجمس اإلالذم 

 . أامية حوكمة الشركات :3
تعد حوكمة الشركات مف أىػـ العمميػات ال ػرورية والهزمػة لحسػف عمػؿ الشػركات وتأكيػد نزاىػة اإلدارة 
فييػػػا وكػػػذلؾ لموفػػػاء بااللتزامػػػات والتعيػػػدات ول ػػػماف تحقيػػػؽ الشػػػركات ألىػػػدافيا بشػػػكؿ قػػػانوني واقتصػػػادم سػػػميـ 

ور حممػػة األسػػيـ لإل ػػطهع بمسػػؤولياتيـ وممارسػػة دورىػػـ الرقػػابي واإلشػػرافي عمػػ  طاصػػة بمػػا يتصػػؿ بتفعيػػؿ د
 (.425، ص2013)الفرجات والشبول، .أداء الشركات وبما يؤدم إل  المحافظة عم  مصال  جمي  األطراؼ

كما ترج  أىميػة حوكمػة الشػركات مػف طػهؿ العمػؿ عمػ  كفػاءة اسػتطداـ المػوارد وتعظػيـ قيمػة الشػركة 
تنافسيتيا في األسواؽ بما يمكنيا مف جذب مصادر تمويؿ محمية وعالميػة لمتوسػ  والنمػو  وأي ػا يجعميػا  وتدعيـ

قػػادرة عمػػ  طمػػؽ فػػرص عمػػؿ جديػػدة  مػػ  الحػػرص عمػػ  تػػدعيـ اسػػتقرار أسػػواؽ المػػاؿ واألجيػػزة المصػػرفية  ممػػا 
مكننا أف نو   أىمية الحوكمػة مػف يؤدم إل  تحقيؽ الكفاءة والتنمية االقتصادية المطموبة  باال افة لما سبؽ ي

 طهؿ النقاط التالية:
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يػػؤدم تطبيػػؽ مفيػػـو حوكمػػة الشػػركات إلػػ  تعظػػيـ القيمػػة السػػوقية لمشػػركة مقارنػػة بالشػػركات التػػي ال تطبػػؽ   -
ىػػذا المفيػػـو  وذلػػؾ مػػػف طػػهؿ تعظػػيـ ثػػروة المػػػهؾ وتػػدعيـ تنافسػػية الشػػركات فػػػي أسػػواؽ المػػاؿ العالميػػػة  

 وبيػ  لمسػتثمر رئيسػي.وطاصة في ظؿ استحداث أدوات وآليات مالية جديدة وحدوث اندماجات أو استحواذ 
 (.811، ص2017) جبر، 

يتسػػبب افتقػػار المؤسسػػات لمقواعػػد الصػػحيحة لمحوكمػػة فػػي إتاحػػة الفرصػػة لحػػدوث الفسػػاد فييػػا أصػػحابو  -
يعتبػػػروف أع ػػػاء مػػػف داطػػػؿ المؤسسػػػات نفسػػػيا  حيػػػث يمكػػػف أف يكونػػػوا مػػػف مجمػػػس اإلدارة أو المػػػديريف 

أو المػػػاؿ العػػػاـ عمػػػ  حسػػػاب المسػػػاىميف والػػػدائنيف  التنفيػػػذييف  ويتمثػػػؿ ىػػػذا الفسػػػاد فػػػي نيػػػب المؤسسػػػة
ممارسػػػة الحوكمػػػة يحػػػدد بدرجػػػة كبيػػػرة مصػػػير  وأصػػػحاب المصػػػمحة ااطػػػريف. لػػػذا أصػػػب  جميػػػا أف أسػػػموب

 (.811، ص2017)جبر، الشركات ومصير االقتصاديات كميا في عصر العولمة. 
مسػػػاىميف وجميػػػػ  أصػػػػحاب كػػػذلؾ لحوكمػػػػة الشػػػركات أىميػػػػة فػػػي حمايػػػػة أصػػػوؿ الشػػػػركة وحمايػػػة حقػػػػوؽ ال -

المصال  فييا  وتعزيز دورىـ في مراقبة أداء الشركة والتأكيد عم  الشفافية  والذم مف شأنو أف يقي الشركة 
باان درويااش،  )والعػػامميف فييػػا مػػف التهعػػب والوػػش ومػػف الفسػػاد المػػالي اإلدارم ومػػف األزمػػات واإلفػػهس.

 .(23، ص2007
 . أاداف حوكمة الشركات: 4

اىتمػػت العديػػد مػػف  الييئػػػات الدوليػػة والمحميػػة بحوكمػػػة الشػػركات وذلػػؾ مػػف طػػػهؿ سػػف قػػوانيف تشػػػج  
الشركات عم  تطبيقيا بيدؼ االستفادة مف أىدافيا ومف مزاياىا  حيث تـ مهحظة أف تطبيؽ الشركات لمحوكمػة 

األىػػػداؼ األطػػػرر  ومػػػف  يمكنيػػػا مػػػف تحقيػػػؽ عػػػدة أىػػػداؼ منيػػػا االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػية و يرىػػػا مػػػف
 األىداؼ التي تسع  إل  تحقيقيا حوكمة الشركات مايمي: 

تػػدعيـ عنصػػر الشػػفافية فػػي كافػػة معػػامهت الشػػركة وطاصػػػة الماليػػة منيػػا  كمػػا تسػػاىـ فػػي دعػػـ إجػػػراءات  -
 المحاسبة والتدقيؽ المالي عم  النحو الذم يمكف مف  بط عناصر الفساد في أم مرحمة؛

الو وح في القوائـ المالية التي تصدرىا الشركات مما يترتب عميو زيادة ثقة المستثمريف بيا الشفافية والدقة و  -
 (284، ص2013) السامرائي، واعتمادىـ عمييا في اتطاذ القرار؛ 

حمايػػة حقػػوؽ المسػػاىميف حيػػث يػػتـ االحتفػػاظ بسػػجهت ممكيػػة األسػػيـ والشػػفافية فػػي الحصػػوؿ عمػػ   -
حقوؽ المساىـ وحقػو فػي االنتطػاب وفػي حصػولو عمػ  حصػة مػف  و مافالمعمومات وبالوقت المناسب 

 (245، ص2018)زامل، األرباح السنوية؛ 
تحسػػيف إدارة الشػػركة وتطويرىػػا  ومسػػاعدة المػػديريف ومجمػػس اإلدارة عمػػ  بنػػاء إسػػتراتيجية سػػميمة  و ػػماف  -

 اتطاذ قرارات عم  أسس سميمة بما يؤدم إل  رف  كفاءة االداء؛
بطريقة عادلة وشفافة بالنسبة لكػؿ المسػاىميف والعػامميف والػدائنيف أو األطػراؼ األطػرر ذوم   ماف التعامؿ -

 المصال   وبطاصة في حالة تعرض الشركات ل زمات المالية؛
تجنػػب حػػدوث مشػػاكؿ محاسػػبية وماليػػة بمػػا يعمػػؿ عمػػ  تػػدعيـ واسػػتقرار نشػػاط الشػػركات العاممػػة باالقتصػػاد   -

ة المصػػرفية أو أسػػواؽ المػػاؿ المحميػػة والعالميػػة والمسػػاعدة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة ودرء حػػدوث انييػػارات بػػاألجيز 
 (؛24، ص2007)بن درويش، واالستقرار االقتصادم؛ 

منػػ  اسػػتوهؿ السػػمطات المتاحػػة مػػف تحقيػػؽ مكاسػػب  يػػر مشػػروعة والمتػػاجرة بمصػػال  الشػػركة والمسػػاىميف  -
 (25، ص2007) بن درويش،  وأصحاب المصال ؛
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تحسيف االداء المالي لمشركات  وتقميص فرص االطتهس واالستوهؿ  ير العقهني ألصوليا المساىمة في  -
 ومف وقوعيا في العسر المالي واإلفهس أو استيهء الشركات األطرر عمييا؛

 ماف استمرار الشركة في أداء أعماليػا  حيػث تسػاعد الحوكمػة عمػ  جػذب االسػتثمارات األجنبيػة وتشػجي   -
ي عمػػ  االسػػتثمار فػػي المشػػاري  المحميػػة وبالتػػالي الحػػد مػػف ىػػروب رأس المػػاؿ  ومكافحػػة رأس المػػاؿ المحمػػ

 الفساد المالي واإلدارم المذيف يقفاف عثرة في طريؽ التنمية االقتصادية.
والتػػػػي تعنػػػػي االنفتػػػػاح واإلفصػػػػاح عػػػػف مطتمػػػػؼ الشاااافافية عمومػػػػا تيػػػػدؼ حوكمػػػػة الشػػػػركات إلػػػػ  تحقيػػػػؽ 

المعمومات وطاصة المالية وعف كؿ ما مف شػأنو أف يػدعـ اتطػاذ القػرارات والتطمػي عػف الومػوض والسػرية والتظميػؿ  
والتػػػي ىػػػي عبػػػارة عػػػف حػػػؽ المسااااءلة وجعػػػؿ كػػػؿ شػػػيء قػػػابه لمتحقػػػؽ والرؤيػػػة السػػػميمة  كمػػػا تيػػػدؼ إلػػػ  تحقيػػػؽ 

لػػدر مجمػػس اإلدارة  بالمسااؤوليةإلػػ  رفػػ  الحػػس كػػذلؾ تيػػدؼ  ائيػػا ة التنفيذيػػة عػػف أدالمسػػاىميف فػػي مسػػاءلة اإلدار 
واإلدارة التنفيذيػػة  وأف يتصػػرؼ كػػؿ ع ػػو مػػف أع ػػاء مجمػػس اإلدارة بدرجػػة عاليػػة مػػف األطػػهؽ المينيػػة  وأف كػػؿ 

يقصػد منيػا تحقيػؽ والتػي  المسااواةع و في الشركة يتحمػؿ المسػؤولية فػي حػدود الميػاـ الموكمػة إليػو  إ ػافة إلػ  
المسػػاواة بػػيف صػػػوار المسػػتثمريف وكبػػارىـ  بػػػيف المسػػتثمريف المحميػػيف واألجانػػػب عمػػ  حػػد سػػػواء  مػػف حيػػث تقػػػديـ 

 المعمومات ومف حيث ح ور الجمعيات العامة ومف حيث التصويت.
 . األطراف الرئيسية في الحوكمة: 4

مجمػػػػس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيػػػػة  تتمثػػػػؿ األطػػػػراؼ الرئيسػػػػية فػػػػي حوكمػػػػة الشػػػػركات فػػػػي المسػػػػاىميف  
باال افة إل  أصحاب المصال   والمهحظ أف ىناؾ ترابط وثيػؽ وميػـ بػيف ىػذه األطػراؼ  حيػث تقػـو الحوكمػة 

 بتنظيـ وتقسيـ المسؤوليات والحقوؽ بيف ىذه األطراؼ.

حوكمة الشركاتمبادئ األطراف المعنية بتطبيق  1شكل رقم: 

 
 الباحثين.المصدر: من إعداد 

مػػف طػػهؿ الشػػكؿ السػػابؽ يمكػػف القػػوؿ أف ىنػػاؾ أربعػػة أطػػراؼ فاعمػػة فػػي تطبيػػؽ مبػػادئ حوكمػػة الشػػركات وىػػـ 
المسػػػػاىميف  اإلدارة  أصػػػػحاب المصػػػػال  ومجمػػػػس اإلدارة  وأف كػػػػؿ طػػػػرؼ معنػػػػي بتطبيػػػػؽ ىػػػػذه المبػػػػادئ وذلػػػػؾ 

 كمايمي: 

االطراف 
المعنية 

بتطبيق حوكم 
 الشركات

 مجلس االدارة

 المساهمين

 االدارة

اصحاب 
 المصالح
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يعد المساىموف المػالكوف الفعميػوف لمشػركة  ليػـ حقػوؽ وعمػييـ واجبػات  وىػـ مػف يقومػوف بتقػديـ رأس المػاؿ  -
لمشركة مقابؿ الحصػوؿ عمػ  أربػاح  وىػـ مػف يقومػوف كػذلؾ باطتيػار وتعيػيف أع ػاء مجمػس اإلدارة لمراقبػة 

وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ الرقابػػػة عمػػػ   أداء اإلدارة التنفيذيػػػة  كمػػػا يقػػػـو المسػػػاىميف بانتطػػػاب أع ػػػاء مجمػػػس اإلدارة
 اإلدارة التنفيذية.

المسػاىميف وأصػحاب المصػػال    مػف يمثػؿ وكمػا يعػد مجمػس اإلدارة طػرؼ رئيسػي فػي حوكمػة الشػركات وىػ -
يتػػول  ىػػذا المجمػػس رسػػـ السياسػػات العامػػة لمشػػركة التوجيػػو والمراقبػػة وتقيػػيـ األداء  وكيفيػػة المحافظػػة عمػػ  

 المجمس تعييف اإلدارة التنفيذية إلدارة شؤوف الشركة بالنيابة عنيـ.  حقوؽ المساىميف  كما يتول  ىذا
أما اإلدارة فيي المسؤولة عف اإلدارة الفعمية لمشركة وتقديـ التقارير الطاصة باألداء إل  مجمس اإلدارة  كمػا  -

المسؤولة عف  كما تعد اإلدارة-والتي تعد مف أىـ أىداؼ الشركة-تعد المسؤولة عف تعظيـ األرباح  وزيادتيا
 اإلفصاح والشفافية عف المعمومات المقدمة لمستطدمي ىذه المعمومات.

وبالنسػػػبة ألصػػػحاب المصػػػال  فيػػػـ أطػػػراؼ آطػػػروف ليػػػـ عهقػػػة بالشػػػركة مثػػػؿ المػػػورديف والعمػػػاؿ والحكومػػػة  -
 والمؤسسات المالية...؛ ىؤالء األطراؼ ليـ حقوؽ عم  الشركة يجب المحافظة عمييا  كما ليـ مصمحة فػي
 نجاح الشركة وفي استمرارىا  وىـ بالتالي معنيوف بتطبيؽ الشركة لمبادئ حوكمة الشركات  مانا لحقوقيـ.

 . المحددات األساسية لتطبيق مفيوم حوكمة الشركات: 6
حتػ  تػتمكف الشػركات مػف تطبيػػؽ مبػادئ حوكمػة الشػركات وحتػ  تػػتمكف مػف تحقيػؽ مزاياىػا  يجػػب أف 

والعوامؿ األساسية التي ت مف التطبيؽ السميـ لمبادئيا  تتمثؿ ىذه المحػددات فػي تتوافر مجموعة مف المحددات 
 (24-23، ص ص 2009مصطفى )محددات داطمية وأطرر طارجية: 

 المحددات الخارجية:  1.6
تمثػػػؿ ىػػػذه المحػػػددات البيئػػػة أو المنػػػاخ الػػػذم تعمػػػؿ مػػػف طهلػػػو الشػػػركات والتػػػي قػػػد تطتمػػػؼ مػػػف دولػػػة 

 المحددات في:ألطرر  تتمثؿ ىذه 
القػػوانيف والمػػوائ  التػػي تػػنظـ العمػػؿ باألسػػواؽ مثػػؿ قػػوانيف الشػػركات وقػػوانيف سػػوؽ المػػاؿ والقػػوانيف المتعمقػػة  -

 باإلفهس وأي ا القوانيف التي تنظـ المنافسة والتي تعمؿ عم  من  االحتكار؛
الػذم يشػج  الشػركات  وجود نظاـ مالي جيد بحيث ي مف تػوفير التمويػؿ الػهـز لمشػركات بالشػكؿ المناسػب -

 عم  التوس  والمنافسة الدولية؛
كفػػاءة الييئػػات واألجيػػزة الرقابيػػة مثػػؿ ىيئػػات سػػوؽ المػػاؿ والبورصػػات وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إحكػػاـ الرقابػػة عمػػ   -

الشػػػركات والتحقػػػؽ مػػػف دقػػػة وسػػػهمة البيانػػػات والمعمومػػػات التػػػي تنشػػػرىا  وأي ػػػا و ػػػ  العقوبػػػات المناسػػػبة 
 حالة عدـ التزاـ الشركات؛والتطبيؽ الفعمي ليا في 

دور المؤسسػػات  يػػر الحكوميػػة فػػي  ػػماف التػػزاـ أع ػػائيا بػػالنواحي السػػموكية والمينيػػة واألطهقيػػة والتػػي  -
 ت مف عمؿ األسواؽ بكفاءة  وتتمثؿ ىذه المؤسسات  ير الحكومية في جمعيات المحاسبيف والمراجعيف. 

 المحددات الداخمية:  2.6
تشػػػمؿ عمػػ  القواعػػػد واألسػػػاليب التػػػي تطبػػؽ داطػػػؿ الشػػػركات  والتػػػي تت ػػػمف أمػػا المحػػػددات الداطميػػػة ف

و   ىياكؿ إدارية سميمة تو   كيفية اتطػاذ القػرارات داطػؿ الشػركات وتوزيػ  مناسػب لمسػمطات والواجبػات بػيف 
األطػػراؼ المعنيػػة بتطبيػػؽ مفيػػـو حوكمػػة الشػػركات مثػػؿ مجمػػس اإلدارة واإلدارة والمسػػاىميف وأصػػحاب المصػػال   
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وذلؾ بالشكؿ الذم ال يؤدم إل  وجود تعارض في المصال  بيف ىؤالء األطػراؼ  بػؿ يػؤدم إلػ  تحقيػؽ مصػال  
 المستثمريف عم  المدر الطويؿ.

نشػػير إلػػ  أف ىػػذه المحػػددات سػػواء أكانػػت داطميػػة أو طارجيػػة تتػػأثر ىػػي بػػدورىا بمجموعػػة أطػػرر مػػف 
 اسي واالقتصادم  مستور التعميـ ومستور الوعي لدر أفرادىا.  العوامؿ والتي مف بينيا ثقافة الدولة  نظاميا السي

سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ أف لمحوكمػػة أىميػػة ودور فعػػاؿ فػػي الحػػد مػػف الفسػػاد المػػالي واإلدارم  مػػف طػػهؿ مػػا 
وفػػي تنظػػيـ العهقػػة بػػيف الشػػركة واألطػػراؼ التػػي ليػػا عهقػػة بيػػا  ونظػػرا ليػػذه األىميػػة نهحػػظ أنػػو فػػي السػػنوات 

أكثػػر مػػف أم وقػػت  -كمػػا يتزايػػد اإلىتمػػاـ فػػي الوقػػت الحػػالي د االىتمػػاـ بتطبيػػؽ حوكمػػة الشػػركات.األطيػػرة يتزايػػ
بأطهقيػػات األعمػػاؿ أو أطهقيػػات المينػػة بشػػكؿ وا ػػ  وممفػػت لإلنتبػػاه  ومػػف األسػػباب والعوامػػؿ التػػي  -م ػػ 

جػو ل عمػاؿ والمعػايير التػي دعت إل  اإلىتماـ بأطهقيات األعماؿ تزايد الف ائ  األطهقية لمشػركات والنقػد المو 
تعتمػػدىا بعيػػػدا عػػػف إطػػار أطهقػػػي وا ػػػ  ومحػػدد وشػػػفاؼ ىػػػذا مػػف جيػػػة  ومػػػف جيػػة أطػػػرر نهحػػػظ أف ااداب 
واألطهقيات  رورية لقياـ المجتمعات واستمرارىا وتماسكيا ونجاحيا في عممية البناء  أما في حالػة إنعػداـ القػيـ 

لػػ  الوػػش والطػػداع والطيانػػة وانعػػداـ الثقػػة وتف ػػيؿ المصػػمحة واألطػػهؽ فيػػذا سػػيؤدم إلػػ  تػػدمير المجتمعػػا ت وا 
 الشطصية عم  مصال  المجتم  ومصال  ااطريف.  

 . دور مبادئ حوكمة الشركات ومساامتيا في الحد من ممارسات الفساد المالي: 3
ا بيػػدؼ الحػػد مػػف ممارسػػات الفسػػاد المػػالي تعمػػؿ الشػػركات عمػػ  تطبيػػؽ كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف يحقػػؽ ليػػ

ذلؾ   مف ىذا تعمؿ الشركات عم  تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات لما ليا مف دور في تحقيػؽ ذلػؾ  حيػث أف 
 ىذه المبادئ ليا مزايا ستساىـ في الحد مف أسباب الفساد المالي ومف مظاىره كذلؾ:

  مساامة مبدأ اإلفصاو والشفافية في الحد من الفساد المالي: 1.3
مػػف بػػيف الممارسػػات السػػمبية التػػي سػػاىمت فػػي حػػدوث حػػاالت الفسػػاد المػػالي ىػػو إطػػتهس ممتمكػػات           

وىػذا راجػػ  ألسػباب منيػػا عػػدـ االلتػزاـ باإلفصػػاح والشػفافية فػػي التقريػػر   المؤسسػة واالسػػتعماؿ  يػر العقهنػػي ليػػا
التػػػي تو ػػػ  ممتمكػػػات  ةوعػػػدـ االلتػػػزاـ باصػػػدار كػػػؿ المعمومػػػات المحاسػػػبية والماليػػػ  عػػػف ممتمكػػػات المؤسسػػػات

سػػػػيؿ مػػػػف  ػػػػياعيا والػػػػذم   ممػػػػا سػػػػاىـ فػػػػي عػػػػدـ معرفػػػة ىػػػػذه الممتمكػػػػات)مف ناحيػػػػة العػػػػدد والقيمػػػة( المؤسسػػػة
 واطتهسيا وتبديدىا.

إ ػػافة إلػػ  ذلػػؾ عػػدـ اإلدراؾ بأىميػػة اإلفصػػاح المحاسػػبي وكػػذا عػػدـ االلتػػزاـ بمعػػايير التقػػارير الماليػػة  
يانات مالية  ير مناسبة مف ناحية المحتور  التوقيت  المهءمة  المو وعية  الدولية  والعمؿ عم  التقرير عف ب

الحياديػػة....؛ كػػؿ ىػػذا سػػاىـ فػػي تبديػػد وفػػي اطػػتهس أمػػواؿ المؤسسػػة وفػػي االسػػتعماؿ  يػػر العقهنػػي لممتمكاتيػػا 
 وفي اتطاذ قرارات أدت إل  حدوث أزمات مالية وبالتالي فساد في أدائيا المالي.

بمبدأ اإلفصاح والشفافية سيساىـ في الحد مف ممارسات الفساد المالي ومػف مظػاىره  حيػث إف االلتزاـ  
أف ىػػذا المبػػدأ سي ػػمف التقريػػر واإلفصػػاح والشػػفافية عػػف كػػؿ المعمومػػات والبيانػػات وطاصػػة الماليػػة منيػػا  ممػػػا 

ي ػمف حمايػة أمػواؿ  يساىـ في القياـ بعممية الرقابة والمراجعة عم  أساس مو وعي وفي الوقت المناسػب  ممػا
 الشركة مف السرقة وال ياع.

 

  دور مبدأ ضمان حقوق المساامين في الحد من الفساد المالي: 2.3
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مف بيف مظاىر الفساد المالي ىو عدـ االلتزاـ ب ماف حقوؽ المساىميف  مف طهؿ اطػتهس أمػواليـ   
ققػػة مػػف طػػرؼ المؤسسػػة  وتقػػديـ معمومػػات تبديػػدىا  واالسػػتعماؿ  يػػر العقهنػػي ليػػا  والت ػػميؿ فػػي النتػػائح المح

لطيػر دليػؿ  انارونومػا حػدث لشػركة أو مقابؿ مزايا أطرر  لمساىميف عم  حساب آطريف مقابؿ رشاوم وبيانات 
 عم  ذلؾ.
نقتػرح عمػ  الشػركات فبيدؼ الحد مػف ىػذه الممارسػات والتػي يقػـو بيػا فػي أ مػب االحيػاف المحاسػبيف   

يػػذا المبػػدأ فمبػػدأ سػػيحد مػػف ىػػذه الممارسػػة السػػمبية  يػػذا الإف االلتػػزاـ بسػػاىميف. االلتػػزاـ بمبػػدأ  ػػماف حقػػوؽ الم
سي ػػمف ليػػـ الحصػوؿ عمػػ  المعمومػػات الكافيػػة حػػوؿ كمػػا حقػػوؽ المسػػاىميف الماديػة والمعنويػػة  جميػػ  سي ػمف 

توييػػػرات جوىريػػػة فػػػي الشػػػركة مثػػػؿ تعػػػديؿ عقػػػد التأسػػػيس أو إصػػػدار أسػػػيـ إ ػػػافية وأم أم  تطػػػصأم قػػػرارات 
عمميػػات اسػػتثنائية تقػػـو بيػػا الشػػركة كبيػػ  أصػػوليا  أم أف تطبيػػؽ ىػػذا المبػػدأ سي ػػمف معاممػػة متسػػاوية لجميػػ  

 حت  أولئؾ أصحاب األقمية. المساىميف

  دور مبدأ المعاممة المتساوية لممساامين في الحد من الفساد المالي: 3.3
ف  ويظيػر ىػذا التف ػيؿ فػي تقػديـ كذلؾ مف ممارسات الفساد المالي ىػو تف ػيؿ مسػاىميف عمػ  آطػري 

معمومػػات لجيػػة عمػػ  حسػػاب جيػػة أطػػرر  االىتمػػاـ بمػػف يػػدف  أكثػػر واالىتمػػاـ بمػػف يقػػدـ مزايػػا  وىػػذا  كمػػو عمػػ  
لػ  تحويػؿ أمػواليـ إبالمسػاىميف  دفعػتحساب المساىميف وطاصة أولئؾ أصحاب األقمية  ىذه الممارسة السػمبية 

ـ حقػوقيـ وت ػمف ليػـ معاممػة متسػاوية  ىػذه الممارسػة سػاىمت بشػكؿ إل  المؤسسات والشركات التي ت مف لي
 أو ب طر في تردم الو عية المالية لمشركة وفي حدوث أزمة مالية ليا.

لػػذا تطبيػػؽ الشػػركات لمبػػدأ المعاممػػة المتسػػاوية لكافػػة المسػػاىميف سي ػػمف ويحػػد مػػف ىػػذه الممارسػػات  
وسػػيمكف المسػػاىميف مػػف الحصػػوؿ عمػػ  كػػؿ المسػػاىميف   السػػمبية  وسػػيمكف مػػف تحقيػػؽ معاممػػة متسػػاوية لجميػػ 

يػذا المبػدأ مػف شػأنو كػذلؾ أف يجمػب المعمومات والبيانات التي يحتاجوف إلييا سواء كانػت ماليػة أو  يػر ماليػة  ف
 يساىموا في تعزيز الو   المالي لمشركة مف طهؿ  خ أمواؿ جديدة فييا.جدد بامكانيـ أف مستثمريف وشركاء 

 دأ أصحاب المصالح في الحد من الفساد المالي:دور مب 4.3
الممارسػػات السػػمبية التػػي تػػػتـ بػػبعض المؤسسػػات كػػاطتهس الممتمكػػػات  التزويػػر فػػي المبػػال  الماليػػػة    

تػػردم و يرىػػا مػف الممارسػػات األطػػرر تػػؤدم بشػكؿ أو بػػ طر إلػػ   تبديػػد األمػػواؿالتزويػر فػػي المحػػررات الرسػمية  
تصػػفيتيا و مقيػػا نيائيػػا والػػذم يترتػػب عميػػو  ػػياع  يا  ومػػف ثػػـإفهسػػذم يسػػاىـ فػػي الو ػػعية الماليػػة لمشػػركة والػػ

 العديد مف الحقوؽ االجتماعية منيا  ياع مناصب عمؿ   ياع حقوؽ المساىميف   ياع حقوؽ الدائنوف.
مبػػدأ أصػػحاب المصػػال  سػػيحد مػػف ىػػذه الممارسػػات السػػمبية ومػػف مظػػاىر الفسػػاد المػػالي حيػػث ينبوػػي   

عمػػ  إطػػار حوكمػػة الشػػركات أف يعتػػرؼ بحػػؽ أصػػحاب المصػػال  التػػي ينشػػئيا القػػانوف وأف يعمػػؿ عمػػ  تشػػجي  
 ت. التعاوف النشط بيف الشركات وأصحاب المصال  في طمؽ الثروة  وفرص العمؿ  واستدامة المنش 

 دور مبدأ مسؤولية مجمس اإلدارة في الحد من الفساد المالي: 5.3
مف بيف مظاىر الفساد المالي تقديـ مكافئات لوير مستحقييا  تقػديـ مزايػا لعمػاؿ عمػ  حسػاب آطػريف   

عدـ نزاىة القوائـ المالية المفص  عنيا وما تت منو مف حسابات   عؼ نظـ الرقابػة الماليػة ومػا ليػا مػف تػأثير 
عم  االداء المالي لمشركة.  مف مبدأ مسؤولية مجمس اإلدارة سي مف ىذا المبدأ الرقابة الفعالػة لمجمػس اإلدارة 
عمػػ  المجمػػس ومحاسػػبة مجمػػس اإلدارة عمػػ  مسػػئوليتو أمػػاـ الشػػركة والمسػػاىميف  حيػػث أف مػػف أىػػـ مسػػئوليات 
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ر التنفيذييف بالشركة   ػماف نزاىػة حسػابات رواتب واإلشراؼ عم  كباالمكاف ت و المجمس اإلدارة اطتيار وتحديد 
الشػركة مػػف طػػهؿ القيػػاـ بمراجعتيػا وتػػدقيقيا   ػػماف نظػػـ إعػداد القػػوائـ الماليػػة  بمػػا فػي ذلػػؾ المراجعػػة المسػػتقمة 
عػػػداد الموازنػػػات التقديريػػػة وسياسػػػة  وطصوصػػػا وجػػػود نظػػػـ إلدارة المطػػػاطر والرقابػػػة الماليػػػة ورقابػػػة العمميػػػات  وا 

 ىداؼ األداء المالي ومراجعة مدر تنفيذىا.المطاطر وو   أ
 الخاتمة: 
سػػاىمت الممارسػػات السػػمبية التػػي يقػػـو بيػػا بعػػض المػػوظفيف كالسػػرقة  االطػػتهس  التزويػػر و يرىػػا مػػف  

الممارسػػات األطػػرر فػػي بػػروز مظػػاىر الفسػػاد المػػالي  ىػػذه المظػػاىر أثػػرت عمػػ  الشػػركة وعمػػ  أدائيػػا وطاصػػة 
مف نتائجيا حدوث أزمة مالية لمشركة  تدور و ػعيا المػالي  وعػزوؼ المسػتثمريف  بشكؿ سمبي وكافمنو المالي 

والمظػػاىر   وبيػػدؼ الحػػد مػػف ىػػذه الممارسػػات و يرىػػا عػػف االسػػتثمار بيػػا و يرىػػا مػػف المظػػاىر السػػمبية األطػػرر
ات تعمػػؿ الشػػركات عمػػ  تطبيػػؽ مبػػادئ حوكمػػة الشػػركات لمػػا ليػػذه المبػػادئ مػػف دور فػػي الحػػد مػػف ىػػذه الممارسػػ

حمايػػة ممتمكػػات الشػػركة مػػف السػػرقة واالطػػتهس    حيػػث أف تطبيػػؽ الشػػركة ليػػذه المبػػادئ سي ػػمف ليػػاوالمظػػاىر
  حيػػث سي ػػمف ىػػذا المبػػدأ اإلفصػػاح والتقريػػر عػػف كػػؿ الممتمكػػات  وبػػذلؾ مباادأ اإلفصاااو والشاافافيةمػػف طػػهؿ 

لمسااااامين ومبااادأ المعامماااة ضااامان حقاااوق االمحافظػػػة عمييػػػا مػػػف السػػػرقة واالطػػػتهس  كمػػػا أف تطبيػػػؽ مبػػػدأ  
سي ػػمف معاممػػة متسػػاوية لجميػػػ  المسػػاىميف  كمػػا ي ػػمف ليػػـ جميػػ  حقػػوقيـ الماديػػػة المتساااوية لممساااامين 

والمعنويػػػة  دوف تقػػػديـ رشػػػاوم أو تقػػػديـ مزايػػػا   كمػػػا سي ػػػمف ىػػػاذيف المبػػػدأيف لممسػػػاىميف معرفػػػة قيمػػػة أربػػػاح 
سػػػيحد مػػػف  مبااادأ أصاااحاب المصاااالحأم قػػػرارات  كػػػذلؾ الشػػركة  والحصػػػوؿ عمػػػ  كػػػؿ المعمومػػػات الكافيػػة حػػػوؿ 

الممارسػػػات السػػػمبية حيػػػث أف ىػػػذا المبػػػدأ يعتػػػرؼ بحقػػػوؽ أصػػػحاب المصػػػال  التػػػي ينشػػػئيا القػػػانوف ويعمػػػؿ عمػػػ  
مبااادأ تشػػػجي  التعػػػاوف النشػػػط بػػػيف الشػػػركات وأصػػػحاب المصػػػال  فػػػي طمػػػؽ الثػػػروة  وفػػػرص العمػػػؿ  كمػػػا يػػػؤدم 

الرقابػة الفعالػة وفػي  ػماف نزاىػة حسػابات الشػركة مػف طػهؿ القيػاـ بمراجعتيػا دور فػي مسؤولية مجمس اإلدارة 
 وتدقيقيا.

في نياية ىذا البحث نقدـ بعض مف االقتراحات التي نرر أنيا تساىـ في الحػد مػف الممارسػات السػمبية 
 التي يقـو بيا بعض الموظفيف  تتمثؿ ىذه االقتراحات في:

 اإلىتماـ بأطهقيات المينة وااللتزاـ بيا؛تشجي  الموظفيف عم   رورة  -
االىتماـ باإلفصػاح المحاسػبي وبمعػايير التقػارير الماليػة الدوليػة  والعمػؿ عمػ  التقريػر عػف البيانػات الماليػة  -

 الشفافية؛المناسبة مف ناحية المحتور  التوقيت  المهءمة  المو وعية  الحيادية و 
سػػاس مو ػػوعي وفػػي الوقػػت المناسػػب  ممػػا ي ػػمف حمايػػة أمػػواؿ القيػػاـ بعمميػػة الرقابػػة والمراجعػػة عمػػ  أ -

 الشركة مف السرقة وال ياع؛
 عدـ إسناد العمميات ال رورية في يد موظؼ واحد فقط؛ -
  رورة تفعيؿ القوانيف التي تعاقب مف يقـو بالممارسات السمبية. -
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 عماف: دار اليازورم(. (  إدارة األعماؿ الدولية  )2009احمد عمي صال   زكريا الدورم  ) -
  2) مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية  العدد زامؿ  ازدىار عبد ا   -

(  حوكمػػة الشػػركات ودورىػػا فػػي مكافحػػة الفسػػاد المػػالي فػػي الوحػػدات الحكوميػػة  )جامعػػة بابػػؿ  2018
240-257.) 

النشػػػػرات التثقيفيػػػػة  )أبػػػػو ظبػػػػي: مركػػػػز أبػػػػو ظبػػػػي  أساسػػػػيات الحوكمػػػػة مصػػػػطمحات ومفػػػػاىيـ سمسػػػػمة -
 لمحوكمة(. 

 واإلدارم  المػػالي الفسػػاد مػػف لمحػػد ك ليػػة الشػػركات حوكمػػة)  حكيمػػة  حميمػػي طميسػػي  محمػػد رجػػـ بػػف -
 مطبػر: بسػكرة) وانتشػارىا  األمػواؿ  سػيؿ لظاىرة مدطؿ: واإلدارم المالي الفساد  (2012 مام 6-7)

دارة بنوؾ: مالية  (. األعماؿ وا 
 الجزائػر  )بسػكرة: فػي اإلدارم الفسػاد لمكافحػة القانونيػة االيػات  (2013-2012) العػالي عبػد حاحػة -

 السياسية(. والعمـو الحقوؽ كمية
(  صػػػػػناديؽ 2007حامػػػػػد آؿ طميفػػػػػة  )مػػػػػؤتمر متطمبػػػػػات حوكمػػػػػة الشػػػػػركات وأسػػػػػواؽ المػػػػػاؿ العربيػػػػػة   -

 اإلدارية(. لمتنمية العربية االستثمار ومفيـو الحوكمة  ) القاىرة: المنظمة
(  مراجعػػػة الحسػػػابات وحوكمػػػة الشػػػركات  2007شػػػحاتة السػػػيد شػػػحاتة  عبػػػد الوىػػػاب نصػػػر عمػػػي  ) -

 )اإلسكندرية: الدار الجامعية(.
(  الحوكمػػة فػػي 2017شػذر عبػػد الحسػػيف جبػػر  ) الصػػيرفة اإلسػػهمية بعػػد أربعػػة عقػػود عمػػ  نشػػأتيا   -

والتنمية مف وجية نظػر المسػتثمريف والزبػائف  ) األردف: جامعػة  المصرؼ اإلسهمي العراقي لإلستثمار
 الزرقاء(.

 (  اإلدارة االستراتيجية )عماف: دار المناىح(.2015صال  عبد الر ا رشيد  إحساف دىش جهب) -
(  حوكمػػػػة الشػػػػركات ودور مجمػػػػس اإلدارة  )بيػػػػروت: اتحػػػػاد 2007عػػػػدناف بػػػػف حيػػػػدر بػػػػف درويػػػػش  ) -

 المصارؼ العربية(. 
 18-17 الناشػئة األسػواؽ تجربػة :االجتماعيػة والمسػؤولية الشػركات حاكميػةعصػاـ السػامرائي  ) عمار -

(  أىميػػة حوكمػػػة المؤسسػػات ودورىػػا فػػػي تعزيػػز فاعميػػة أجيػػػزة التػػدقيؽ الػػداطمي  )اربػػػد: 2013افريػػؿ 
 جامعة اليرموؾ(.

 األسواؽ تجربة :االجتماعية والمسؤولية الشركات حاكميةعيس  محمد الفرجات  محمد قاسـ الشبوؿ  ) -
 (  حوكمة الشركات في األردف  )اربد: جامعة اليرموؾ(.2013افريؿ  18-17 الناشئة

(  دور 2012  32ليمػػ  نػػاجي محمػػد الفػػتهوم) مجمػػة كميػػة بوػػداد لمعمػػـو االقتصػػادية الجامعػػة  العػػدد  -
 (.297-271معة بوداد  نظاـ المعمومات المحاسبية والتكاليفية في مكافحة الفساد المالي  ) جا

(  اإلفصػػاح 2007محمػػد طػػارؽ يوسػػؼ  )مػػؤتمر متطمبػػات حوكمػػة الشػػركات وأسػػواؽ المػػاؿ العربيػػة   -
 اإلدارية(. لمتنمية العربية والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات  ) القاىرة: المنظمة

واإلدارم  ) اإلسػكندرية: (  دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المػالي 2009مصطف  سميماف  ) -
 الدار الجامعية(.
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Abstract: 

 Many companies suffer from the problem of financial corruption, because this 
type of corruption has critical negative effects on the company and the environment in 
which, Where this type of corruption contributes to ruin many companies, As a result of 
the reluctance of investors to invest in them and the smuggling of funds and transfer to 
other companies, This is all because of some negative practices by some employees, 
including bribery, misappropriation of funds, and squandering of funds. 
 In order to lessen the practices of financial corruption and its manifestations, 
companies are working to apply the principles of companies’ governance, Including 
the principle of disclosure and transparency, and the principle of equal treatment of 
shareholders, as these principles have objectives and advantages, This study proved 
that the company's application of the principles of  companies’ governance can: 

- Protect the property of the company from theft and misuse,  
- Achieving the greatest degree of integrity and transparency in various financial 

transactions, 
-  Ensure equal treatment for all shareholders without offering bribes or 

benefits. 
Keywords: Financial Corruption - Companies’ Governance - Transparency - 
Accounting Disclosure. 
 


