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 ممخص

المالي  األخيرة  العديد من األزمات المالية ، التي كان سببيا استفحال ظاىرة الفساد لقد شيدت اآلونة     
 اقتصاديات البمدان وباألخص العالمية،  االقتصاديات تواجو التي القضايا أبرز واإلداري ، والتي تعتبر من

 الفساد موضوع أصبح وتطورىا، حيث نموىا درجة باختالف الدول كل تواجييا عالمية ظاىرة النامية، فيو
 النامية، الدول في وخاصة  الستفحالو والدولي نظرا المحمي العام لرايا التي تشغل الموضوعات من المالي
االقتصادية ، مما دعت  الحاجة إلي وجود الحوكمة في العديد من  لمتنمية المعالم واضح تحد يعتبر وبالتالي

مة  منو والنامية عمي حد سواء،  كما بينت ذلك األبحاث العممية والتي أظيرت مدي العالم المتقد اقتصاديات
 . الشركات حوكمةالتزام الشركات بتطبيق المالي واإلداري من خالل  تأثير حوكمة الشركات عمي ظاىرة الفساد
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  مقدمة

عالميا في دائرة اىتمام الباحثين واألكاديميين  االىتمام من كبيرا أكتسب موضوع حوكمة الشركات قدرا      
 في والشركات اإلدارات كافة في اليامة الموضوعات من الحوكمة أصبحت حيث خاص في األونة األخيرة ،

 التي المختمفة المالية األزمات سمسمة بعد وخصوصا والخاصة والدولية العامة واإلقميمية المحمية المنضمات
 ظاىرة انتشار إلى المالية ىذه األزمات جميع ترجع والمؤسسات العالمية، حيث الشركات من الكثير في وقعت
واإلداري وماليا من نتائج سمبية عمي عممية التنمية االقتصادية وعميو تم اإلجماع الدولي عمي  المالي الفساد

ظيرت الحاجة لوجود ، ولذلك هالفساد والحد من انتشار  وضع وتأسيس إطار عممي الغرض منو معالجة ظاىرة
باعتبارىا أحد العناصر الميمة والفاعمة في تحسين  كفاءة  االقتصاد وتعزيز الثقة في بيئة  حوكمة الشركات
 االستمرارية من الشركات ىذه نكيم الذي األمر الشركات أداء تحسين في يساىموكذلك  ، أعمال الشركات

 األخالقية األسس و الحوكمة آليات تعتبر كما أماميا، والصمود المالية األزمات ومواجية السوق في والمنافسة
 الممارسات السميبة من الحد في ميم دور ليا الشركات حوكمة مبادئ تتضمنيا التي والشفافية العمل وميثاق
أن مفيوم ، وحيث صحيحة  بصورة قراراتيم من اتخاذ ليا المستخدمون يتمكن حتى المالية القوائم أرقام عمى

 الحوكمة ليس من المفاىيم الحديثة، بل مفيوم قديم منذ الثورة الصناعية.

لكن ما حدث ىو إعادة تفعيل ىذا المفيوم وخاصة بعد أن ظيرت الحاجة إليو في العديد من االقتصاديات  
مالية التي المتقدمة والناشئة خالل العقود القميمة الماضية، خاصة في أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات ال

شيدىا عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وكذلك ما 
 . 2002شيده االقتصاد األمريكي مؤخرا من انييارات مالية ومحاسبية خالل عام 

 ة الميني منظماتال سارعت ولقد حوكمة الشركات بموضوع االىتمام لتزايد دافعا كان سبق ما ولعل     
 الثقة إلى يؤدي ذلك فإن ما منشأة في توافرت إذا التي الضوابط من الكثير بإصدار الرقابية والجيات

 بكيفية المتعمقة والشفافية باإلفصاح المتعمقة القواعد تحديد ظل في المالية التقارير بجودة والضمان والمصداقية
 تحديد إلى باإلضافة بالمنظمات، والعاممين المديرين ومسؤوليات وصالحيات سمطات وتحديد ت،االقرار  اتخاذ
 المحددة المصمحة ذات فار االط وكافة لممساىمين، عنيا االفصاح التي يجب والمعمومات البيانات ونوعية مجح

 لحماية االستثمار المحمى وجذب تطبيقيا وآليات الشركات ةمحوك متطمبات في طل الرسمية ، والموائح بالقوانين
منظمة الشفافية  األجنبي وباألخص صندوق البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية و  االستثمار
وفي دراستنا ىذه سنقوم بالتركيز عمى  ودلك لما ليا من دور في معالجة ظاىرة الفساد المالي واإلداري. الدولية
 منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد. ادي والتنمية وتقاريرمنظمة التعاون االقتصمبادئ 

 المؤسساتإلى أي مدي يمكن أن يساىم التزام "  التالي التساؤل عمى اإلجابة الدراسة ىذه في نحاولحيث      
 في الحد منالشركات  في مجال حوكمة والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئفي تطبيق المالية الميبية 

 ؟"واإلداري المالي الفساد ظاىرةمعالجة السمبية ل اآلثار

 :التالية األسئمة التساؤل ىذا عن وتتفرع

  .ةمالحوك إطار مضمون ىو ما .1
 .واإلداري المالي ىو اإلطار المفاىيمي لمفساد ما .2



 

 1029 نوفمبر 12-11الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  لثالمؤتمر العممي الدولي الثا
شكاليات التنمية في الدول النامية  INSD2019                     (ليبيا أنموذجاً ) المؤسسات وا 

insd. elmergib. edu.ly                                                                                               943 

 والتنمية؟ االقتصادي التعاون منظمة مبادئ أىمية تتمثل ماذا في .3
 :إلى ىذه الدراسةحيث تيدف 

 .في معالجة ظاىرة الفساد المالي واإلداري ودوره الحوكمة إطار عمى التعرف .1
األعمال  بيئة في وأىميتيا والتنمية االقتصادي التعاون منظمة مبادئ لمشكمة األساسية العناصر تبيين .2

 .واإلداري المالي الفساد ظاىرةمعالجة السمبية ل اآلثار لمحد من
 المؤسسات والضعف في القصور نواحي معرفة أجل المالي واإلداري مندراسة اإلطار المفاىيمي لمفساد  .3

نقاط  تفادي في تسيم توصيات إلى وصوالً  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة وفقا لمبادئالمالية الميبية 
 باإلصالحات والقيام .واإلداري المالي الفساد ظاىرة لمحد منفييا  الحوكمة مستوى لرفع الضعف،
 المنشودة.

 الدراسات وتقييم عرضب االول المبحث يعنى، حيث رئيسية مباحثثالثة  إلى الدراسة حيث قسمت ىذه    
المنيج الوصفي التحميمي  بإتباع فسنقوم الثالث المبحث، اما الحوكمة يعنى بتعريف الثاني والمبحث السابقة،

من  باالستفادة وذلك المالية الميبية، المؤسساتالدي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما ىي عمي ارض الواقع ي
 لمبادئ المركزي، وفقا ليبيا التقارير األممية وتقارير ديوان المحاسبة ودليل الحوكمة الصادر عن المصرف

  .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة

 .المقترحة والتوصيات إلييا المتوسل أىم النتائج نعرض وأخيرا

 البحث: مجال في السابقة الدراسات وتقييم عرض :األول المبحث-2

عمى إدارة  الشركات مستوى تطبيق مبادئ حوكمة من المنافع المتوقعة السابقة الدراسات من العديد بينت   
أسواق  دور وتعميق وتفعيل الوطنية، االقتصاديات في الثقة الشركات وأصحاب المصالح والمتمثمة في زيادة

حقوق  حماية إلى إضافة أخرى، جية من االستثمار عوائد معدالت ورفع جية، من المدخرات تعبئة في المال
 والشفافية العدالة تحقيق التنافسية، قدرتو ورفع النمو عمى ومؤسساتو الخاص القطاع وتشجيع المستثمرين صغار
 الفساد ومن بين ىذه الدراسات ما يمي: ومحاربة

 الربح بتعظيم االجتماعية الشركات والمسؤولية حوكمة عالقة فيم إلى الدراسة ىدفت (Andrea, 2005) دراسة
 السوقية بالقيمة ايجابية عالقة ليما االجتماعية الشركات والمسؤولية حوكمة إن إلى النتائج وأشارت الشركات في

 ليذه إضافية موارد توفير عمى قادرة تكون أن يجب المدى البعيد في السوق آلية أن إلى يشير مما لمشركة
 .الشركات

 الدراسة واإلداري وتوصمت المالي الفساد ومعالجة الشركات بحوكمة الدراسة اىتمت (2006سميمان،  (دراسة
 عممية دفع من ذلك يمي وما لمشركات األداء مستويات من يرفع الشركات لحوكمة السميمة القواعد إتباع إن إلى

 .االقتصادي والتقدم التنمية

 إن الدراسة إلى وتوصمت االقتصادية، التنمية في الشركات حوكمة الدراسة بأثر اىتمت( 2008 دراسة )حداد،
 والمالية االقتصادية الوحدات أداء عمى جيدة بصورة الشركات ينعكس لحوكمة الفكرية الجوانب بتطبيق االلتزام
 .والنقدية
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 في الخاصة الصناعية المنشآتربحية  زيادة في الحوكمة دور بيان إلى الدراسة ىدفت 2009) ، الحمبي(دراسة 
 االيجابي الدور تبرر التي األسباب من إلى العديد الدراسة وتوصمت شركات ىذه عمى استبانة توزيع تم سوريا،

 .الخاصة السورية في المنشآت الربحية زيادة في الحوكمة ومبادئ إلجراءات

 بموضوع االىتمام زيادة إلي أدت التي أىم البواعث عمى الوقوف إلى الدراسة ( ىدفت2009 )سامي، دراسة
القوائم  جودة عمي وأثرىا الشركات حوكمة فاعمية زيادة في المراجعة لجان دور تحميل وكذلك حوكمة الشركات

 ليا الحوكمة أليو باعتبارىا المراجعة لجان إلى أن الدراسة وتوصمت المصرية األعمال بيئة في المنشورة المالية
 ثرواتيم وتعظيم حقوق المساىمين عمى المالية، والحفاظ والقوائم التقارير المالية بجودة االرتقاء في محوريا دورا

 الشركات. حوكمة إليو تسعي ما اإلدارة، وىذا مجمس أعضاء مسئوليات دعم وكذلك عادل، بشكل

 المساىمة الشركات في المالية التقارير جودة عمى الحكم إلى الدراسة ( ىدفت2009كساب، الرزين، (دراسة
 من أكبر الحوكمة الئحة صدور بعد األرباح جودة إلى أن متوسط الدراسة ومحدداتيا وتوصمت السعودية
 .المالية التقارير جودة تعزيز في الحوكمة الئحة دور عمى يدل صدورىا مما قبل األرباح جودة متوسط

 الشركات في األداء لتحسين الشركات حوكمة إمكانية عمى التعرف إلى الدراسة ( ىدفت2009، )الغنودي دراسة
 أداء لتحسين الميبية الصناعية العام القطاع شركات لحوكمة إطار اقتراح إلى الدراسة وتوصمت الميبية الصناعية

 .الشركات تمك

 في التالعب من لمحد الشركات حوكمة في المراجعة دور دراسة إلى الدراسة ( ىدفت2009)كراز،  دراسة
 الشركات حوكمة في مراجعةالالسميم  أن التطبيق إلى الدراسة سورية، وتوصمت في المالية المنشورة التقارير

بالشركة  المصمحة أصحاب حقوق عمى المحافظة وتتم المالية التقارير في اإلدارة تالعب من بحيث تحد
 .وتعزيزىا عنيا المفصح المالية البيانات مصداقية وضمان

عمى  التأثير استخداميا في ميتب تيال حقيقة األساليب عمى إلى التعرف الدراسة ( ىدفت2009 )عيسى، دراسة
عمى  اإلدارة قدرة تقيد في الشركات حوكمة ألليات أىمية إلى وجود الدراسة المالية وتوصمت بالقوائم المعمومات
 .المالية لمقوائم المعموماتي المحتوى في التالعب

 آليات ضوء في التنافسية القدرة تفعيل في التكاليف بيانات بأثر اىتمت الدراسة (2010،دراسة )األسطل
دراك وعي لدييم القرارات ومتخذي العميا اإلدارة الدراسة إلى إن وتوصمت الحوكمة  الحوكمة آليات بتطبيق وا 
 حوكمة تطبيق إن كما أىداف من لو خطط ما لتحقيق الشركات أداء وقياس إدارة تحسين في لمرغبة نتيجة

 تقوي الشركات إنيا كما األفضل الممارسات نحو المحاسبي والتطبيق الفكر تطوير عمى يساعد الشركات
 .التنافسية قدرتيا وتعزز قيمتيا من وتزيد أدائيا وتحسن

 تحسين منيا في االستفادة وكيفية الشركات حوكمة وتحميل دراسة إلى الدراسة ( ىدفت2010)الرقيب،  دراسة
 لرؤساء الشركات المختمفة واألنشطة بالوظائف وعالقتيا الشركات حوكمة آليات وتحديد الكويتية الشركات أداء

 عمى المالية العالمية لألزمة السمبية اآلثار من الحد محاولة في ليم المقترح والدور الكويت بدولة العاممة
 فإن تطبيق ، األموال رؤوس انتقال وحرية العالمية التجارة منظمة ظل في الدراسة وتوصمت الكويتية الشركات
 األسواق عن تبحث التي تمك خاصة ، األجنبية االستثمارات جذب إلى يؤدي الحوكمة سوف واليات مبادئ
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 قوة أكثر الدولة حدود خارج الصناعي أو التجاري بنشاطيا التوسع في التي ترغب الشركات أو يجعل الناشئة
 عمى المنافسة . وقدرة

 ومدى الشركات في حوكمة الداخمية الرقابة دور لمعرفة الدراسة ىدفت (Mohammed , 2010) دراسة
 أنظمة واجيت التي وتحديد المشاكل الشركات أصول عمى والمحافظة المتاحة الموارد استخدام في فعاليتيا
 الرقابة إن إلى الدراسة وتوصمت كنانة سكر شركة عمى بالتطبيق كفاءتيا عمى قيود وفرضت الداخمية الرقابة
 يؤدي دورية ومراجعة داخمية رقابة وجود عدم الربحية حيث وتحقيق اإلنتاجية زيادة في ممموس دور ليا الداخمية

 .والكفاءة األداء ضعف إلى

 المالية القوائم جودة عمي الشركات حوكمة وأثر دور وتحميل دراسة إلى الدراسة ( ىدفت2011 )شمبي، دراسة
 موثوقية وزيادة تأكيد ىو الشركات حوكمة إلى أن تطبيق الدراسة المصرية وتوصمت األعمال بيئة في المنشورة

 المعيار ذات الجودة من المعمومات ىذه جودة بمفيوم ولالرتقاء عمييا الرقابة المالية إحكام القوائم ومصداقية
 المعمومات المحاسبية. لجودة الشامل لمفيوما تحقيق يعني مما المتعددة المعايير ذات الجودة تحقيق الواحد إلى

 عممية أداء أثناء الخارجي المراجع جيد درجة مقاييس أىم دراسة إلى الدراسة ( ىدفت2010 الشريف، (دراسة
 الدولية المراجعة لمعايير المراجعين إلى أن تطبيق الدراسة الحوكمة وتوصمت متطمبات في ضوء وذلك المراجعة

 وذلك عممية المراجعة جودة لتحقيق الخارجي المراجع جيد آليات أحد تعتبر والتي المينية العناية كأحد متطمبات
 الشركات. لحوكمة القياسية الممارسات ضوء في

 القرار جودة عمى الشركات حوكمة آليات تطبيق أثر دراسة إلى الدراسة (  ىدفت2013  )أمين، دراسة
 حوكمة آليات كأحد والشفافية اإلفصاح تفعيل أثر عمى والتعرف المصرية المالية األوراق االستثماري بسوق

المراجعة  لجان تفعيل أثر وتحديد المحاسبية المعمومات جودة وتحسين المحاسبي اإلفصاح فعالية الشركات عمى
 الشركات في حوكمة آليات تفعيل أثر واختبار المنشورة المالية القوائم عمي جودة الشركات حوكمة آليات كأحد
 التطبيق آليات أحد فعالة مراجعة لجنة إلى أن وجود الدراسة المصرية وتوصمت المالية األوراق سوق تنشيط
المالية  القوائم لجودة ضمان من توفره لما بالمنشأة الداخمية نظام الرقابة وركيزة الشركات حوكمة لنظام الجيد
 بالمنشأة. العالقة ذات واألطراف حقوق المساىمين محاسبية وحماية بمعايير وااللتزام الفساد لمنع

 مفيوم بتفعيل الشركات إلزام في والتشريعات القوانين دور بيان إلى الدراسة ىدفت (2014 الجزراوي، (دراسة
 الشركات قبل من الشركات حوكمة مفيوم إلى أن تبني الدراسة الداخمية وتوصمت وألياتيا الشركات حوكمة

 لو لما الشركات لتشجيع الالزمة التشريعات إصدار خالل من المالية العراق لألوراق سوق في المدرجة المساىمة
 .الشركات مع تتعامل التي األطراف أىمية لكافة من

ومحدداتيا  وخصائصياتوضيح ماىية حوكمة الشركات  إلى الدراسة ىدفت  2014)الزوام ،  أبراىيم، (دراسة
 في الموائح إلى إعادة النظر الدراسة وتوصمتومبادئيا التي من شأنيا أن تميد حوكمة في الشركات الميبية 

والتشريعات واإلجراءات التي تعيق تطبيق مبادئ الحوكمة عمى الشركات وكدلك أن يتم إيجاد قسم في اليياكل 
 اإلدارية لمشركات يختص بتطبيق مبادئ الحوكمة. 

الدراسة الي التعرف عمى أىم أساليب التالعب التي تمارسيا اإلدارة في القوائم  ( ىدفت2015ة ) الزيادي، دراس
المالية وأسباب ودوافع ىذا التالعب وكذلك بيان أىم الوسائل التي يمكن استخداميا لمحد أو التقميل من آثار 



 حوكمة الشركات كأداة لمحد من الفساد المالي واإلداري

     كمية العموم اإلدارية والمالية التطبيقية طرابمس                               بشير فرج سالم امحمد زايدالباحث/ 

246 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

إلى وجد وسائل عديدة لكشف أساليب التالعب أو التالعب عمى المستفيدين من القوائم المالية وتوصمت الدراسة 
 .الحد منيا ومن أبرزىا تفعيل دور أجيزة الرقابة الداخمية والرقابة الخارجية وحوكمة الشركات

 المحاسبة تأثير من الحد في إلى التطرق الي دور المدقق الدراسة ( ىدفت2017دراسة )سفيان، ىواري، 
 الممارسات من الحد عمى يعمل مسؤولياتو والذي إطار في لمتدقيق الدولي المعايير من خالل اإلبداعية

 حوكمة دور إلى أن تفعيل الدراسة الدولية وتوصمت المحاسبة معايير وفق اإلبداعية االحتيالية لممحاسبة
 عمى والذي يساعد واإلفصاح الشفافية زيادة لدوره في تطبيقو المالية عمى والمؤسسات الشركات الشركات وحث

 اإلبداعية. المحاسبة ممارسات تقميل

 :اآلتية المالحظات إلى الباحث يشير السابقة الدراسات عرض ضوء في     

 لمشركة. السوقية بالقيمة ايجابية عالقة ليا الشركات حوكمة أن .1
 الربحية. لمشركات وزيادة األداء مستويات من الرفع لىإالشركات  حوكمة تؤدي .2
 األجنبية. االستثمارات جذب إلى يؤديالحوكمة  مبادئ أن تطبيق .3
 واإلفصاح. الشفافية زيادة إلى الشركات يؤدي أن تطبيق حوكمة .4
 بالشركة.  المصمحة أصحاب حقوق عمى المحافظة إلى الشركات يؤدي أن تطبيق حوكمة .5
 المالية. التقارير في اإلدارة تالعب من تحد الشركات أن حوكمة .6
 المالية. البيانات اقيةمصد لى ضمانإالشركات  حوكمة تؤدي .7

الباحث تناولت الحوكمة  دراسةىو أن  السابقة ساتدراال عن دراسةال ُيميز ىذه ماوبناء عمي ما تقدم فإن       
 الحوكمة موضوع بين الدراسة بالتالي ربطت الميبية ،المالية  بالمؤسساتالمالي واإلداري  الفساد من لمحد كأداة

 السابقة في ىذا الخصوص ، لمدراسات  بالرغم من أن ىذه  الدراسة ىي امتداد  واإلداري،المالي  وبين الفساد
إال أن في اآلونة األخيرة و بعد استفحال ظاىرة الفساد إلي  درجة كبيرة في االقتصاد الميبي مما لم يعد باإلمكان 

الصمة في  ذات بعض القطاعات في قبل المسؤولين  من  الجادة الرغبة حيث ظيرت في األفق وجود إخفاؤىا
القطاعات بأىمية الحوكمة باعتبارىا أحد العناصر  ىذه واقتناع اإلدارة العميا في  الشركات ، حوكمة تطبيق

 تحسين في وكذلك يساىم ، الميمة والفاعمة في تحسين  كفاءة  االقتصاد وتعزيز الثقة في بيئة أعمال الشركات
 ميم من دور السوق وكدلك لما ليا في والمنافسة االستمرارية من الشركات هىذ يمكن الذي األمر الشركات أداء
 ىذه في واإلداري  وىذا بدوره يمكن المسؤولين المالي الفساد الممارسات السميبة  لمعالجة ظاىرة من الحد في

تين في ىذا االستفادة من الجيود المبذولة من قبل الباح وكذلكالقطاعات من االستفادة من ىذه  الدراسة  
 الخصوص

 .بها يرتبط ما وكل بالحوكمة التعريف الثاني: المبحث-1

 المطمب األول: مفهوم حوكمة الشركات 1-2

الحوكمة ىي امتداد لكل من الخصخصة والعولمة واقتصاد السوق، فيي النظام الذي يتم من خاللو توجيو      
أعمال الشركات إلى أعمى مستوى من أجل تحقيق أىدافيا، وااللتزام بالمبادئ والمعايير الالزمة، وىي النزاىة، 

الستقاللية، والشفافية "وىي الوضوح والدقة في والعدالة، والمساءلة، والمسؤولية االجتماعية، واالنضباط، وا
 الحسابات الختامية لمشركات".
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والجدير يذكر أنو ال يوجد تعريف موحد لحوكمة الشركات في المغة العربية، حيث أطمق عميو عدة تسميات،     
ة، وأسموب اإلدارة مثل الحكم الرشيد، وحوكمة الشركات، واإلدارة الحكمية، وأسموب ممارسة سمطة اإلدارة بالشرك

، 2009المثمي، والقواعد حاكمة لمشركة، واإلدارة النزيية، والحاكمية المؤسسية في حكم الشركة. )عالم، 
 (.24ص

غير أن المصطمح اإلنجميزي متفق عميو من كافة االقتصاديين والذي يعود إلى كممة اغريقية، وىي تعني      
 (7، ص2005)الخضيري، . ربان السفينة ومياراتو في قيادة السفينة وسط األمواج واألعاصير والعواصف

وقد تعددت التعريفات وذلك نظرًا الرتباطيا بالجوانب التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية لمشركات.      
 مختمف بين التعاقدية العالقة يمثل الشركات تعريف حوكمة أن قانونية نظر وجية من البعض حيث يرى
 وقيمة الربحية تعظيم كيفية عمى التركيز في أنو يتمثل محاسبية نظر وجية آخرون من يراه حين في األطراف،
 حقوق حماية إلى يشير باعتباره الوجية األخالقية من آخرون إليو ينظر كما الطويل، األجل في الشركة

 متنوعة تعاريف ظيور إلى العممية وتخصصاتيم واختالف اىتماماتيم الباحثين تنوع أدى وقد األقمية، مساىمي
 (.490، ص ص 2014)جييان،  :فجمايمي تناوليا ويمكن الشركات لحوكمة

 المالية النواحي يتضمن لمرقابة متكامل الشركات بانيا نظام حوكمة Cadbury كادبورى لجنة عرفت     
 .معين بشكل اتيعمميا ورقابة الشركة إدارة إلى تطبيقو يؤدي حيث والنواحي األخرى،

 من الشركات بانيا مجموعة حوكمة2004 في (OCDE)والتنمية  االقتصادي التعاون منظمة عرفت وقد     
الشركة،  داخل المصمحة ذات األخرى واألطراف والمساىمين اتيإدار الشركة ومجمس إدارة بين العالقات
 ومستمرة محددة رقابة اف معاألىدتحقيق تمك  ووسائل الشركة من قبل الموضوعة افىيكل األىدذلك  متضمنا
  ".لألداء

 الشركات لإلجراءات االجتماعية بانيا حوكمة المسؤولية عن لممحاسبة الدولية المنظمة عرفت كما     
 التي المخاطر ورقابة المخاطر عمى اإلشراف لتوفير المنشأة في المصالح أصحاب ممثمي من قبل المستخدمة

  .اإلدارة ابي تقوم

 المطمب الثاني: أهداف حوكمة الشركات. 1-1

 (.492، ص ص 2014)جمال،  :التالية النقاط في الشركات يص أىم أىداف حوكمةتمخ يمكن 

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية مستوى وتحسين واإلفصاح الشفافية ضمان .1
 .اإلدارة وسوء الفساد لمنع سميمة محاسبية معايير تطبيق ضمان .2
 .المتبادلة المصالح وتعظيم السمطات تضارب األىداف وتنازع ومنع لممساىمين الحماية توفير .3
جراءات وتشريعات قوانين وجود ضمان .4  .الشركات خصخصة إجراء وتوقيت كيفية تبين ودقيقة واضحة وا 
 .العمل فرص من المزيد وخمق الربحية وتعظيم واألجنبي المحمي االستثمار وتشجيع االدخار تنمية .5
 .المستثمرين صغار أو األقمية حقوق عمى الحفاظ ضمان .6
 التمويل عمى الحصول في ومساعدتو التنافسية قدراتو ودعم الخاص القطاع نمو تشجيع .7
 .التمويل تكمفة وتخفيض المالي األداء مراجعة ضمان عمى والعمل القانون بأحكام االلتزام .8
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والضبط  الرقابة تعزيز يضمن بما والمسؤوليات الصالحيات وتوزيع والعاممين العمل مصالح مراعاة .9
 .الداخمي

 .المصالح وأصحاب المساىمين أمام اإلدارة محاسبة تضمن متكاممة إداريةوجود  .10
 المطمب الثالث: متطمبات حوكمة الشركات  1-3

             (21، ص2007شحاتو، ) من خالل أىداف حوكمة الشركات يمكن تمخيص متطمبات الحوكمة فيما يمي:     

 واإلشراف والتدقيق.. مجمس إدارة قوي وذلك لتحقيقيا ومراقبة األداء 1

 . استخدام األسموب الناجح لممارسة السمطة لكي يحارب الفساد بكل صوره.2

 . تعميق ثقافة االلتزام بالمبادئ والمعايير الموضوعية.3

 . خمق أنظمة الرقابة ذاتية ضمن إطار أخالقي نابع من العمل والشفافية.4

 الشركة.. حسن استخدام موارد الشركة لما فيو مصمحة 5

 . الحرص عمى زيادة القدرة التنافسية لمشركة.6

 . تعميق دور السوق المالي وجذب االستثمارات الذي بدوره ينمي المجتمع.7

 الشركات حوكمة تطبيق المطمب الرابع: مقومات 1-4

 والتي األساسية الدعائم تمثل المقومات من مجموعة توافر الشركات لحوكمة والفعال السميم التطبيق يتطمب     
 (21، ص 2006)سميمان،  األعمال وىي: منظمات تقوم بدورىا تجاه أن لحوكمة الشركات تضمن

من  طرف كل واختصاصات ومسؤوليات حقوق تحدد التي والموائح والتشريعات القوانين من مجموعة توافر .1
 تمك وتجاوز المسؤوليات في والتقصير انتياك ىذه الحقوق إجراءات وكذلك األساسية األطراف

 .االختصاصات
 حق ليا يكفل ما الصالحيات من ليا المراجعة لجنة ومنيا اإلدارات السلمج تابعة رئيسية لجان تشكيل .2

 الشركة إدارة قيام من ومتابعة تقاريرىم لمتأكد والخارجي الداخمي المراجع أعمال عمى ممارسة دورىا الرقابي
   .وتوصيات مقترحات منما تحويو ىذه التقارير  بتنفيذ

 لجميع الشركات أداء عن المناسبة المعمومات ويوفر بالشفافية يتسم وأن المالية التقارير نظام فعالية .3
 القرارات اتخاذ في لمشركات المنشورة المالية المعمومات يستخدمون عمن العالقة ذات األطراف األخرى

 .االستثمارية
 الداخمية الرقابة نظام منيا األنظمة من مجموعة تساعده والمسؤوليات السمطات يحدد واضح وضع تنظيمي .4

 .والتقييم لممساءلة الالزمة المالية وغير المالية المؤشرات من مجموع لتوفر المسؤولية وذلك محاسبة ونظام
لمقيام  لمشركات المساندة الحكومية غير والجيات الشركات لعمل المنظمة الرقابية المؤسسات دور تفعيل .5

 .الشركات حوكمة إجراءات وتطوير تطبيق تجاه اتيبمسؤوليا
 إلى ترجمتو خالل من وذلك تحقيق ىذه الرؤية وكيفية الشركة استراتيجية معالم تحدد واضحة رؤية وضع .6

 .األجل وقصيرة طويمة خطط وأىداف
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 مجاالت تحديد وفي العمل مسار توجيو ومن القرارات صنع في التنفيذيين المديرين لغير النسبية المشاركة .7
  .النشاط

 
 
 
 الشركات  بحوكمة االلتزام عدم عمى المترتبة المطمب الخامس: األضرار 1-5

، 2005)الخضيري،  :فيمايمي الشركات حوكمة بمفيوم االلتزام عدم عمى المترتبة األضرار تمخيص يمكن     
 (105ص

 تصبح ضرورية ما يقاومو ومن ثم فإن الحوكمة ال يوجد ىناك المالي واإلداري: حيث الفساد قوة زيادة .1
نياء أضراره الفساد لمحاربة   .ومقاومتو وا 

من  تعاني التي الدول من دولة في يستثمر أن مستثمر أي ال يستطيع حيث :االستثماري الطرد زيادة .2
 حوكمة، لدييا يوجد ال أو االلتزام ثقافة لدييا يوجد وال المعايير في انتشار الفساد أو لدييا اضطراب

 وضوح الحقوق والواجبات تودي إلى ىروب المستثمرين وعدم فالعشوائية
شيوع حاالت الالمسئولية وعدم االلتزام : وىو ما قد يودي إلى شيوع حاالت من الشك واليواجس وعدم  .3

 اإلدراك وبالتالي عدم الشعور بالمسؤولية في ظل ضياع الكامل لمحقوق وااللتزامات 
 الدافع ويختفي جامدة آالت إلى العاممين يتحول حيث :العمل عمى القدرة وعدم بالعدمية الشعور زيادة .4

 باقي مثل يكون األفضل أن من وأنو عممو من ال جدوى أنو يشعر منيم يعمل من ويصبح العمل عمى
 .يعممون ال الذين العاممين

األساليب  وكافة التزوير استخدام إلى الجميع يميل حيث :الواقع عن واالنفصال االغتراب حاالت زيادة .5
 .حقيقتو عمى األمر إلظيار المشروعة غير

الخروج  ويتم اإلدارية بالتعميمات العاممين يمتزم ال تحقيق األىداف: حيث وعدم بالواجب االلتزام عدم .6
 .اإلداري الفساد دائرة وتوسيع القوانين ومخالفة والموائح القواعد عمى

 قائم، لما ىو الرفض واحتماالت التغيير احتماالت مع وخاصة المستقبل من والخوف :الثقة عدم . زيادة .7
 :يمي ما الحوكمة وجود عدم نتيجة يحدث حيث لمشركات محدودة غير متاعب إحداث إلى يؤدي ما وىو

 .واإلدارة العمل أصحاب مصالح وبقية العاممين مصالح بين انفصال حالة سيادة .أ 
حباط اكتئاب حالة سيادة .ب   .عامة وا 
 الالمباالة من حالة سيادة .ج 
 المالي واإلداري: الفساد من لمحد ةمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية كأدا مبادئ الثالث: المبحث-3

 اإلطار المفاهيمي لمفساد المالي واإلداري المطمب األول: 3-2

 أواًل: مفيوم الفساد 

حيث تباينت اآلراء حول تعريف الفساد إال أن ىناك اتفاق في كون الفساد ىو إساءة في استخدام السمطة.     
اآلية  سورة األعراف( َواَل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَياأن الفساد لغة عكس اإلصالح مصداقًا لقولو تعالى: )

 اإلصالح جانب الخير. يمثل الفساد جانب الشر يمثل (. وفيما56)
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أما الفساد اصطالحًا: فإنو عمى الرغم من اتفاق الجميع عمى ارتباطو بكل ما ىو سيء إال أن تعاريفو     
تعددت بتعدد أنواعو وذلك بتعدد وجيات النظر المختمفة إليضاح مفيوم الفساد فقد عرفت المفوضية األوروبية 

ىذه الظاىرة عمى أنيا التغير في مسار السمطة من أجل المصمحة الخاصة سواء تعمق األمر بسمطة  لمنزاىة
سياسية أم قضائية أم إدارية أم اقتصادية، بمعنى آخر تتخذ القرارات بالشأن العام تبعًا لممصمحة الخاصة دون 

رف الفساد عمى أنو: )إساءة أما البنك الدولي فقد ع (504، ص ص 2014)الجمال، النظر لممصمحة العامة 
 (. 130، ص2009)الفضيل،  استعمال الوظيفة العامة لمكسب الخاص(.

كما عرفتو موسوعة العموم االجتماعية عمى أنو: )استخدام النفوذ العام لتحقيق كسب خاص(. )ستاورت،      
 (2، ص1999

أما من ناحية المنظور االقتصادي فيعرف عمى أنو: )المشكمة التي تؤدي إلى تحقيق فوائد ومنافع غير      
 (.130، ص2009مشروعة ويتحمل تكمفتيا الباىظة المجتمع بأكممو(. )الشوارة، 

 شخص لتحقيقال عمييا أؤتمن التي السمطة استخدام إساءة"كما عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنو     
حيث لخص منظمة الشفافية الدولية أن  المتحدة األمم ىيئة أوردتو الذي التعريف نفس وىو "شخصية مصالح

  ( 2017مكونات الفساد في المعادلة التالية: )المنظمة الشفافية الدولية، 

 المساءلة + النزاىة + الشفافية( –الفساد = )االحتكار + حرية التصرف( 

  واإلداري المالي الفساد انتشارأسباب ثانيًا: 

 الفساد الشركات اما كيفية تفادي انتشار حوكمة غياب إلى راجع واإلداري الفساد المالي أن أسباب انتشار     
 كمائمي )الباحث( (OECD)واإلداري يمكن استخالصيا من مقاصد المبادئ الصادرة عن  المالي

 ألخر.   وقت من وتعديمو لتطويره وأن تسعى الحوكمة دليل بوضع الشركة أن تقوم .1
 لممساىمين. سنوي تقرير بتقديم الشركة أن تقوم .2
 لممساىمين. العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة المشاركة الحق في أن يكون لممساىمين .3
 المساىمين. جميع عمى المقررة األرباح عوائد بتوزيع الشركة أن تقوم .4
 لمشركة. األساسي النظام عمى تعديالت أي إجراء في المساىمون يشاركأن  .5
 المصالح، ألصحاب الفعالة لممشاركة آليات أن تتطور .6
 القرارات، اتخاذ في العمال مصمحة مدير أن يشارك .7
 األسيم، حممة حقوق حماية عمى الشركة أن تحرص .8
 الحوكمة، ضوابط أىم من المساىمين بين المعاممة في المساواة اعتبار .9

 متساوية، معاممة المساىمين أن تعامل .10
 لحقوقيم، انتياك أي عمى المصالح أصحاب تعويض عمى الشركة تحرصأن  .11
 اإلفصاح تحقق التي المحاسبية المبادئ لتطبيق اإلدارة مجمس مسؤوليات لممارسة الكافي الوقت أن تكرس .12

 والشفافية،
 الشركة، في المتبعة المحاسبية والطرق السياسات عن دائما اإلفصاح يتمأن  .13
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 ومعالجة مراقبة فييا بما وأعضاءه اإلدارة مجمس رئيس وواجبات لميام والمحدد الشامل الوصف أن يتم .14
 لإلدارة، المحتممة حاالت التعارض

 .ألخرى فترة من وتطويره تعديمو نحو والسعي لمحوكمة دليل بوضع الشركة اإلدارة مجالس اىتمام ضرورة .15
 التي والمالئمة المناسبة القرارات اتخاذ في مساىمتيا خالل من كبير دور الشركات حوكمة آليات تؤديأن  .16

 .أىدافيا تحقق أن خالليا تستطيع من
  لحوكمة الشركات والتنمية االقتصادي التعاون المطمب الثاني: مبادئ منظمة 3-1

 الشركات حوكمةلتطبيق  محددة ومبادئ معايير وتحميل عمى دراسة الدولية المنظمات من عديد حرصت     
 بازل بمجنة  المتمثمة BIS)الدولية ) التسويات وبنك  ( OECD)االقتصادي والتنمية  التعاون منظمة ومنيا

 األوربية مفوضية (TSE)طوكيو وبورصة ( NYSE)نيويورك  وبورصة ( IFC) الدولية التمويل ومؤسسة
 واختمفت AS(8000 )لمحوكمة  الستراليوالمعيار ا ( LAICG)الالتينية  بأمريكا حوكمة الشركات ورابطة

إيضاح   يمي ما واضعييا وفي نظر ووجيات باختالف مصادرىا اإلعمال منظمات أداء تحكم المعايير التي
حيث تتضمن  (2004) لعام المعدلة (OECD) والتنمية  التعاون االقتصادي لمنظمة الشركات حوكمة لمبادئ

تمك المبادئ مجموعة من اإلرشادات توضح كيفية تطبيقيا بطريقة  سميمو والتي سيتم عرضيا فيما يمي: 
 (          10،ص2004و مركز المشروعات الدولية الخاصة،  42، ص ص2006)سميمان، 

 توفير األساس إلطار فعال لحوكمة الشركات مبدأأواًل: 

يشجع عمى شفافية وفعالية وكفاءة األسواق، وأن يكون متوافقا مع احكام  ينبغي إلطار حوكمة الشركات أن .1
 والتنظيمية والتنفيذية. الجيات اإلشراقية  القانون، وأن يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختمف

الشركات فإن من الضروري وجود أساس مؤسساتي وتنظيمي وقانوني فعال  حوكمة إطار ولكي يتم ضمان
 تمد عميو كل المشاركين في السوق إلنشاء عالقاتيم التعاقدية الخاصة.يمكن أن يع

ينبغي وضع إطار حوكمة الشركات بيدف أن يكون ذا تأثير عمى األداء االقتصادي الشامل ونزاىة  .2
األسواق وعمى الحوافز التي يخمقيا لممشاركين في السوق وتعزيز قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفعالية 

 وكفاءة األسواق.
ينبغي أن تكون المتطمبات القانونية والتنظيمية التي توثر في ممارسة حوكة الشركات في نطاق اختصاص  .3

 تشريعي متوافقا مع احكام القانون وذات شفافية وقابمة لمتنقيد.
 دًداومح تشريعي، اختصاص نطاق في المسؤوليات بين مختمف المستويات اإلدارية، توزيع يكون أن ينبغي .4

 .العامة المصمحة خدمة مع ضمان واضح بشكل
ينبغي أن تكون لدى الجيات اإلشراقية والتنظيمية السمطة والنزاىة لمقيام بواجباتيا بطريقة موضوعية، فضال  .5

 عن أن أحكاميا وقراراتيا ينبغي أن تكون في الوقت المناسب وشفافة مع توفير الشرح التام ليا.
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 المساهمين حقوق حماية مبدأ ثانيًا:
 حقوقيم. وأن يسيل ليم ممارسةالمساىمين  يوفر الحماية ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن .1
 تحويل أو تسجيل الممكية، ونقل أساليب في تأمين لممساىمين، الحق األساسية ينبغي أن تتضمن الحقوق .2

 االدارة، مجمس أعضاء نتخابلممساىمين، وا العامة االجتماعات في والتصويت األسيم، والمشاركة ممكية
  .الشركة أرباح من حصص عمى والحصول

 القرارات المتصمة عن كافية معمومات عمى الحصول وفى المشاركة، في الحق يكون لممساىمين أن ينبغي .3
 أو الشركة عقد تأسيس أو في األساسي النظام في التعديالت :بينيا ومن في الشركة، األساسية بالتغيرات

 تسفر قد عادية غير مالية تعامالت أيةأو  إضافية، أسيم لمشركة، أو طرح األساسية الوثائق من غيرىا في
  .الشركة بيع عن

 لممساىمين، االجتماعات الجمعية العامة في والتصويت الفعالة المشاركة فرصة لممساىمين تتاح أن ينبغي .4
إجراءات  المساىمين بما في ذلك الجمعية العامةاجتماعات  تحكم التي بالقواعد، عمًما احاطتيم كما ينبغي
 التصويت 

 أعمال وجداول وأماكن تواريخ المناسب، بشأن التوقيت في الكافية بالمعمومات المساىمين تزويد ينبغي 
عن الموضوعات  ت المناسبالوق في الكافية وكذلك المعمومات لممساىمين، الجمعية العامة االجتماعات
  .االجتماعات خالل رات بشأنياقرا اتخاذ التي سيتم

 أعمال جداول إلى موضوعات اإلدارة وإلضافة مجمس إلى أسئمة لتوجيو لممساىمين الفرصة إتاحة يجب 
  لذلك حدود معقولة توضع أن عمى العامة، االجتماعات

 الوزن نفس يعطى أن يجب باإلنابة، كما أو شخصية بصفة التصويت من المساىمون يتمكن أن ينبغي 
  .باإلنابة أو حضورا كانت سواء المختمفة، لألصوات

 درجة من ممارسة من المساىمين معينة أعداد تمكن التي الرأسمالية والترتيبات اليياكل عن االفصاح يتعين .5
 يحوزونيا التي الممكية حقوق مع تتناسب ال الرقابة

 ويتسم بالشفافية فعال نحو عمى بالعمل الشركات عمى الرقابة ألسواق السماح ينبغي. 
 عمى الرقابة حقوق حيازة تحكم واإلجراءات التي القواعد عن واالفصاح الواضحة الصياغة ضمان يجب 

 االندماج عمميات مثل العادية، غير التعديالت عمى ذلك أيًضا ويصدق المال، رأس أسواق في الشركات
 من كبيرة نسب وبيع االندماج عمميات مثل العادية، غير التعديالت عمى أصول أيًضا من كبيرة نسب وبيع

 أن كما .ليم المتاحة المسارات عمى والتعرف حقوقيم فيم لممستثمرين يتسنى بحيث أصول الشركة،
 شأنيا من يكون عادلة ظل ظروف في تتم وأن عنيا، مفصح بأسعار تجرى أن ينبغي المالية التعامالت

 .المختمفة لفئاتيم وفًقا المساىمين كافة حقوق حماية
 المساءلة ضد اإلدارة لتنفيذية لتحصين لالستحواذ المضادة اآلليات تستخدم يجب أال. 
 المقترنة والمنافع الحسبان التكاليف في المؤسسون المستثمرون بينيم ومن-المساىمون يأخذ أن ينبغي .6

 .التصويت في لحقوقيم بممارستيم
 لممساهمين المتكافئة المعاممة مبدأ ثالثًا:

 األقميةالمساىمين  ذلك في بما لممساىمين، المتكافئة ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن تتضمن المعاممة .1
  .انتياك حقوقيم حالة في فعمي تعويض عمى لمحصول المساىمين لكافة الفرصة تتاح إن واألجانب، ينبغي
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 .متكافئة معاممة الفئة نفس إلى المنتمون المساىمون كافة يعامل أن ينبغي .2
 يتمكنوا أن يجب المساىمون فكافة .التصويت حقوق نفس – فئة كل داخل – لممساىمين يكون ينبغي أن 

 قبل وذلك المساىمين فئات من لكل الممنوحة بحقوق التصويت المتصمة المعمومات عمى الحصول من
 تصويت لعممية موصًفا التصويت حقوق في مقترحة تغيرات أية تمون كما يجب أن األسيم بشراء قياميم
 .المساىمين جانب من

 األسيم أصحاب مع متفق عمييا بطريقة المفوضين أو األمناء بواسطة التصويت يتم أن يجب. 
 لكافة المتكافئة المعاممة العامة لممساىمين باالجتماعات المتصمة واالجراءات العمميات تكفل أن ينبغي 

 .عممية التصويت في تكمفة ارتفاع عن أو صعوبة الشركة عن اجراءات تسفر أال يجب كما المساىمين
 .الشفافية أو باإلفصاح تتسم ال بصورة األسيم تداول منع يجب .3
 خاصة مصالح أية وجود اإلفصاح عن التنفيذيين المديرين أو االدارة مجمس اعضاء من يطمب ينبغي أن .4

 .الشركة تمس بمسائل أو بعمميات تتصل قد بيم
 المصالح في حوكمة الشركاترابعًا: مبدأ دور أصحاب 

أو تنشأ  المصالح التي ينشئيا القانون، أصحاب بحقوق ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يعترف ا .1
 خمق مجالبين الشركات وأصحاب المصالح في  التعاون تشجيع عمى يعملوأن  ،نتيجة التفاقات متبادلة

  .سميمة أسس عمى القائمة لممشروعات االستدامة وتحقيق العمل وفرص ،الثروة
 .القانون يحمييا التي أصحاب المصالح حقوق احترام تأكيد عمى الشركات حوكمة إطار يعمل أن ينبغي .2
 عمى الحصول ليم فرصة تتاح أن ينبغي أولئك فإن المصالح أصحاب حقوق القانون يحمى حينما .3

 .حقوقيم انتياك حالة في تعويضات
 اآلليات تمك تكفل وأن أصحاب المصالح لمشاركة آليات بوجود الشركات حوكمة إطار يسمح أن يجب .4

 .األداء مستويات تحسين بدورىا
 عمى الحصول ليم فرصة تكفل أن يجب الشركة، حوكمة عممية في المصالح أصحاب يشارك عندما .5

 .بذلك المتصمة المعمومات
 خامسًا: مبدأ اإلفصاح والشفافية

المناسب عن كافة  الوقت السميم في القيام باإلفصاح يتضمن أن الشركات حوكمة إطار ينبغي عمى .1
 الممكية وحوكمة وحقوق المالي واألداء ذلك الموقف في بالشركة بما بتأسيس الموضوعات اليامة المتعمقة

 الشركات
 والتشغيمية المالية سوء كان عن النتائج المعمومات عمى يقتصر أن دون ولكن – اإلفصاح يشتمل أن يجب .2

 مجمس أعضاءأو  التصويب وحقوق المساىمة، حيث من األغمبية حقأو  الشركة أىدافأو    لمشركة
أو  المنظورة المخاطرة عواملأو  ليم الممنوحة والمزايا والمرتبات الرئيسين، التنفيذيين والمديرين اإلدارة،
 .الشركات حوكة وسياسات ىياكل

 والمالية، المحاسبية ومعايير الجودة يتفق بأسموب عنيا، اإلفصاح وكذا المعمومات، ومراجعة إعداد ينبغي .3
 .المراجعة عمميات بمتطمبات المالية وأيًضا غير اإلفصاح بمتطمبات األسموب ذلك يفي أن ينبغي كما

 اصحاب اىتمامات في االعتبار يأخذ وأن السارية القوانين مع التوافق اإلدارة مجمس يضمن أن يجب .4
 .المصالح
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 استراتيجية وتوجيو بينيا مراجعة من األساسية، الوظائف من مجموعة اإلدارة مجمس يضع أن يتعين 
 وأن األداء أىداف يضع وأن النشاط، وخطط السنوية، والموازنات وسياسة المخاطرة، العمل وخطط الشركة،

 االستحواذ وعمى عمميات الرأسمالي االنفاق عمى اإلشراف يتولى أن ينبغي كما الشركة، وأداء يتابع التنفيذ
 ومتابعتيم ليم والمزايا الممنوحة المرتبات وتقرير الرئيسين التنفيذيين المسئولين األصول واختيار وبيع
 مرتبات مستويات الوظيف ومراجعة خطط التعاقب ومتابعة إحالليم ذلك، األمر يقتضى حينما – وأيًضا
 أعضاء ترشيح لعممية والشفافية الرسمي الطابع وضمان اإلدارة وأعضاء مجمس التنفيذيين المسئولين ومزايا
 .اإلدارة مجمس

 دارة متابعة  ومن والمساىمين، اإلدارة، ومجمس لإلدارة التنفيذية بالنسبة المختمفة المصالح تعارض صور وا 
جراء أصول الشركة استخدام إساءة :الصور تمك بين  .صمة ذوي ألطراف تعامالت وا 

 يجاد مستقل، مراجع وجود :متطمبات ذلك ومن لمشركة، والمالية المحاسبية التقارير سالمة ضمان  نظم وا 
 المخاطرة .القوانين بإحكام وااللتزام المالية، والرقابة متابعة المخاطرة نظم خاصة، وبصفة المالئمة، الرقابة
 .القوانين بإحكام وااللتزام المالية، والرقابة

 جراء التغييرات ظميا في المجالس يعمل التي الشركات حوكمة فعالية متابعة  .المطموبة وا 
 واالتصاالت اإلفصاح عممية عمى اإلشراف. 
 عمى خاصة بصفة ذلك يجرى وأن لشئون الشركة، الموضوعي التقييم ممارسة من اإلدارة مجمس تمكين .5

من  كاف عدد تعيين إمكانية في اإلدارة مجمس ينظر أن يتعينمن حيث  التنفيذية اإلدارة عن مستقل نحو
 إمكانية ىناك حينما تكون لألعمال المستقل التقييم عمى بالقدرة يتصفون الذين التنفيذيين غير األعضاء
 التنفيذيين، المسئولين وترشيح الرئيسية التقارير المالية، المسئوليات تمك أمثمة ومن .المصالح لتعارض
لمباشرة  كافي وقت االدارة مجمس أعضاء يخصص أن يجب وكذلك اإلدارة مجمس أعضاء مكافآت وتقرير

 إمكانية مجمس اإلدارة ألعضاء يكفل أن يجب المسئوليات، بتمك االضطالع يتحقق مسئولياتيم كي
 .المناسب الوقت في الصمة وذات الدقيقة المعمومات عمى الحصول

 سادسًا: مبدأ مسئوليات مجمس اإلدارة
الشركات، ومحاسبة مجمس  االستراتيجية اإلرشاديةالتوجيو  ينبغي في إطار حوكمة الشركات، أن تتضمن .1

  .والمساىمين اإلدارة عن مسؤوليتو أمام الشركة
المعمومات، وبحسن النية مع العناية الواجبة  كامل توافر اساس عمى اإلدارة مجمس أعضاء يعمل أن يجب .2

 وبما يحقق أفضل مصمحة لشركة والمساىمين.
 اىتمامات في االعتبار يأخذ يير أخالقية عالية وينبغي أيضا وأناإلدارة أن يطبق معا ينبغي عمى مجمس .3

 .المصالح اصحاب كافة
 استراتيجية وتوجيو بينيا مراجعة من األساسية، الوظائف من بمجموعة اإلدارة مجمس يضع أن يتعين .4

 الطابع وضمان اإلدارة وأعضاء مجمس التنفيذيين المسئولين ومزايا مرتبات الشركة، ومراجعة مستويات
 والموازنات وسياسة المخاطرة، العمل وخطط .اإلدارة مجمس أعضاء ترشيح لعممية والشفافية الرسمي

دارة  اإلدارة، ومجمس لإلدارة التنفيذية بالنسبة المختمفة المصالح تعارض صور السنوية، ومتابعة وا 
 لمشركة،  والمالية المحاسبية التقارير سالمة والمساىمين، ضمان

 المالي واإلداري الفساد من لمحد كأداء كمة الشركاتالثالث: التجربة الميبية في حو  مبالمط 3-3
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المؤسسة  إن المؤسسات، كما عمل لسالمة األساسية الركائز أحد يعتبر نظام متكامل سميم وجود إن     
 تطبيق أىمية جميا تظير لمحوكمة ومنو المؤسسي اإلطار بناء في تسيم التي الركائز أىم أحد ىي السميمة
المؤسسي  المنظور من الحوكمة نظام المالي ويمثل الفساد من كأداء لمحد في المؤسسات الحوكمة مبادئ
 عمى يؤثر بما العميا، واإلدارة اإلدارة مجمس من بكل المنوط الدور خالل من تدار بيا المؤسسة التي الطريقة
 الذي التشريعي في االطار متواجدة ليبيا سسات فيالمؤ  حوكمة مبادى  مفيوم أنحيث  المؤسسة أىداف تحديد
 2005 لسنة (1 ) القانون رقم خالل من مباشرة ، ودلك غير أو بصورة مباشرة الميبي، سواء المشرع حدده

 1966التجاري لسنة   واالئتمان ، والقانون والنقد  المصارف بشأن 2012( لسنة 46المعدل بالقانون رقم )
بتشجيع  بشأن 2010( لسنة 9بشأن النشاط التجاري. ، القانون رقم ) 2010( لسنة 23)المعدل بالقانون رقم 

 ألعمال المنظمة القواعد بشأن  2010 لسنة  (16)  رقم المركزي المصرف إدارة مجمس وقرار االستثمارات .،
 أىم من تعتبر قبةامر ال لجنة وكدلك فأن  الميبية، المؤسسات بحوكمة ترتبط التي القوانين من الصرافة وغيرىا
 .عمى ممتمكاتيم  الرقابة لممارسة االسيم لحممة الميبي المشرع أتاحيا األدوات التي

حوكمة  مبادئ تحقيق متطمبات بعض ما حد   إلى تتوافر من الناحية النظرية بأنو القول يمكن عميو      
 االقتصادي التعاون لمنظمة وفقاً  المؤسسات

من  تحد التي القيود من الكثير ويوجد ضعيفة، أما من الناحية العممية فانة تجربة ليبيا في الحوكمة تعتبر      
 ،الصمة ذات بعض القطاعات في المسؤولين من الجادة الرغبة وجود عدم إلى تطبيقيا، باإلضافة

وأصبح من التحديات ومؤسساتيا،  الدولة أجيزة معظم في استشرى الذي الفساد ذلك عمى دليل أكبر ولعل     
، وشاعت قيم فقد أبتمت ليبيا بأفة اىدار المال العام  ،التي تواجو بناء الدولة والنيوض بالواقع االقتصادي

المحسوبية وتفشي الرشوة والسرقة ،مما أدى إلى استفحال ظاىرة الفساد إلي درجة كبيرة مما لم يعد باإلمكان 
د ينخر في الميادين كافة وخاصة االقتصادية منيا ، وأن الفساد في ليبيا أصبح ظاىرة إخفاؤىا وأصبح الفسا

طبيعية ينظر إلييا عمي أنيا ممارسات مشروعة ، بعدما عجزت الدولة عن إيجاد الحمول لمعديد من المشاكل 
ينتشر عمي نطاق االقتصادية واالجتماعية ، وخاصو في ظل االنقسامات السياسية وغياب الدولة أخد الفساد 

مؤشر مدركات الفساد  التقارير تودلك وفقا لمتقارير األممية حيث  أوضح واسع في كافة مؤسسات الدولة ، 
العالم حيت اندرجت ليبيا ضمن البمدان  في فسادا ، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أكثر الدول2018لعام 

 –ليبيا  –كوريا الشمالية  –غينيا بيساو  –لمي. ىي: غينيا العشرة األدنى مرتبة في المؤشر عمى الصعيد العا
الصومال وأذربيجان أيضا ضمن البمدان الخمسة  –جنوب السودان  –سوريا  –أفغانستان  –اليمن  –السودان 

 وكذلك الصومال –اليمن سوريا  –السودان  –األدنى مرتبة في المؤشر عمى الصعيد العربي وىي ليبيا 
 الميبية العامة والمصارف المؤسسات في الفساد ظيور في السبب قارير ديوان المحاسبة ويعودباإلضافة إلى ت

 :إلى

 الداخمية. الرقابة نظم ضعف .1
 استقالليا. عدم وبالتالي الوحدة لرئيس مباشرة الداخمية المراجعة تبعية .2
 المالية؛ واإلجراءات والموائح القوانين غياب أو ضعف .3
 الخبرة؛ وقمة اإلدارة ضعف .4
 األكفاء؛ غير الموظفين استيعاب في المحسوبية .5
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 أمرها؛ على القائمين كفاءة وعدم الداخلية المراجعة غياب أو ضعف .6
 المحاسبة. ومبادئ بمعايير التزاميا وعدم العامة لممؤسسات المحاسبية األنظمة ضعف .7
 .الداخمية الرقابة نظم اإلدارة ضعف لموظفي واألخالقي الديني الوازع غياب .8
ع تشريعات   أو وقوانين أنظمة   وجود .9  .الفساد عمى ُتشجِّ

 لمفرد. المعيشيَّة المستويات نييارا .10
 كفؤة. وغير ضعيفة   لقيادات   المسؤولية تولِّي ظاىرة بروز .11

 تطبيق ودرجات مساعي نسب تفاوتت في المصارف وقد بالحوكمة جيود مبذولة لألخذ ورغم ذلك فيناك      
 الحوكمة وتضمن تطبيق ،2010لسنة  20أصدر المصرف المركزي "دليل الحوكمة" بالقرار رقم  حيث ةمالحوك
لتوصيات  المصرف متابعة امتثال عمى تشرف التي الجية وىي "االمتثال وحدة" تأسيس التجارية المصارف في

 الحوكمة.  بازل ودليل

 مصرف عن الصادر تقيدا بدليل الحوكمةىو أكثر المصارف التجارية  الخارجي الميبي المصرف حيث أن    
 تعنى دولية واقتصادية واستثمارية مالية مؤسسات مع مرتبط بالتعامل عمميا ن  مجالالوذلك  ليبيا المركزي،

القرارات المتعمقة  من جممة أصدر فقد النظيرة ،  المؤسسات مع في التعامل شرطا وتعتبرىا الحوكمة بتطبيق
 وتطبيق معايير المعمومات وتوفر واإلفصاح، الشفافية وااللتزام بمعايير والضوابط، الرقابية القواعد بتعزيز
 الكادر الوظيفي أداء بمستوى والنيوض المال رأس كفاية بشأن بازل لجنة المالية الدولية وتوصيات التقارير

 خاص معتمدا دليالالميبية الذي أصدر  المصارف بين الوحيد الخارجي المصرف الميبي بالمصرف حيث يعتبر
 كمو الحو مع دليل فيو الواردة والمعايير سسالا وتتوافق   2013 عام في إدارة المصرف مجمس لمحوكمة عن

بيا  وتناط إدارتو مجمس عن حوكمة منبثقة لجنة شكل المصرف أيضا .المركزي ليبيا مصرف عن الصادر
 بالقواعد عمال وذلك المصرف، في الرشيدة واإلدارةالحوكمة  عناصر لكافة دوري بشكل والتطوير التعديل ميمة

   .والمصارف الشركات في الحوكمة تعزيز في المتعارف عمييا

 الفصل آلية وفق إدارتيا ىيكمة إعادة في انحصر ضعيف حيث فأن اىتماميا يعتبر التجارية المصارف أما     
ليبيا  مصرف عن المجان الواردة بدليل الحوكمة الصادرالتنفيذية وكذلك قامت بتشكيل  واإلدارة بين اإلدارة العميا

 لمعايير بالكامل وىي لجنة الحوكمة، لجنة المراجعة، لجنة التعيينات، لجنة المخاطر ولكنيا لم تمتثل المركزي،
فصاح، من شفافية المصارف حوكمة  إليو. المعايير المشار وفق الرقابية أنظمتيا تطور لم كما وا 

داري بسب غياب  فساد من الميبية لالستثمار ومما صاحبيا المؤسسة منيا العامة الشركات بعض      مالي وا 
 تعنى دولية واقتصادية واستثمارية مالية مؤسسات مع مرتبط  بالتعامل عمميا مجال الحوكمة  بالرغم من ان

لمصرف الخارجي، النظيرة ، كما ىو الحال في ا المؤسسات مع في التعامل شرطا وتعتبرىا الحوكمة بتطبيق
 يمثل لألمناء وجود مجمس  إدارتيا من حيث ىيكمة إعادة في انحصر ضعيف حيث كما أن اىتماميا يعتبر

، فان التجربة  متكامل كنموذج التنفيذي وبالتالي غابت الحوكمة بالجانب يعني لإلدارة الرقابية، ومجمس الييئة
لمشفافية والوضوح والدقة في الحسابات الختامية وبالتالي تدني الميبية في االستثمار الخارجي بسب افتقادىا 

مستوي جودة التقارير المالية مما ترتب عمية عوائد غير مجدية وفق معدالت التقييم  المحاسبية  أو االقتصادية 
لي الما ودلك لغياب ّاليات المراجعة الخاصة بالتأكد من صحة المعمومات المحاسبية فضال عن حاالت الفساد
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فييا كما تشير إلي دلك التقارير األممية ودلك بسبب غياب التخطيط السميم والسياسات  الواضحة  واإلداري
 واإلدارة الرشيدة.

الخدمية )شركات التأمين باعتبارىا إحدى المؤسسات  المجاالت في العاممة الشركات تبني وكدلك عدم   
 المالية( لمحوكمة 

بشأن االشراف والرقابة عمى شركات التأمين يشترط لعضوية مجمس االدارة  2005لسنة  3حيث أن القانون رقم 
وجود عضوين من العاممين باإلدارة التنفيذية لمشركة أحدىما مالي ، وىذا من أىم المخالفات لقواعد الحوكمة 

 حيث ال يتم ىنا الفصل بين المستوى االشرافي والمستوى التنفيذي التي تفتضيو قواعد الحوكمة

 في المؤسسات الميبية تتمثل في: الشركات حوكمة ويمكن القول بان محددات     

 بين السمطات وتوزيع القرار اتخاذ طريقة تحدد التي واألسس القواعد في تتمثل :الداخمية أواًل: المحددات
 وتشمل.األطراف ىذه مصالح بين تقميل التعارض إلى يؤدي بما والمديرين، ومجمس اإلدارة العمومية الجمعية

 :الداخمية المحددات

في إمكانيم  أنو حيث عامة، بصفة الشركات أداء مراقبة في ىاما دورا األسيم حممة يمعب :األسيم حممة .1
 تحديد توجيات المؤسسة. عمى التأثير

سالمة موقف  من والتأكد المسؤولية وتحمل التشغيل سياسات ووضع االستراتيجيات وضع :اإلدارة مجمس .2
 المؤسسة.

 يتعامموا أن تعمييم أنو كما المؤسسة، إلدارة المطموبتين والنزىة الكفاءة ليم يكون أن بد ال :التنفيذية اإلدارة .3
 .المينة وفقا ألخالقيات

 لممراجعة الداخمية دور ىام في تعزيز تظام الرقابة الداخمية  :الداخميين المراجعين .4
 القانوني وتضم اإلطار المؤسسة، عمى المؤثرة الخارجية البيئة عناصر جميع وتشمل :الخارجية ثانيًا: المحددات

 .وحيويا ىاما أمرا المؤسسة لنظام متطور وقانوني تنظيمي إطار وجود يعتبر :والرقابي والتنظيمي

من  الميبية والبد الشركات لدى والشفافية اإلفصاح لتعزيز القوانين من مزيد ا عمى ما تقدم  يجب سنوبن     
لزام الشركات حوكمة بمبادئ خاصة الئحة إصدار  أحكاميا واقترح الميبية بتطبيقيا وتنفيذ الشركات جميع وا 
ضافتيا لحوكمة الشركات المنظمة الدولية المعايير تضمين  القانونية البيئة تييئة وضرورة الشركات، لقانون وا 
 عن منفصمة المالية لألوراق ىيئة إنشاء   السميمة الدولية المعايير وفق الحوكمة مبادئ عمييا تقوم التي السميمة
 العام القطاعين بين التعاون أىمية مع الشركات، بحوكمة الخاصة القواعد تطبق لكي المالية األوراق سوق

زكاء وزرع الحوكمة وقواعد مبادئ تفعيل في والخاص  ضرورة كذلكو  التطبيق. في الشركات بين روح التنافس وا 
 الممارسات السمبية. من الحد شأنو الدي من المحاسبة مينة وسموك وقواعد آداب مراعاة
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 الخاتمة

تعد حوكمة الشركات من أبرز وأىم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات  اإلقميمية والدولية ولقد اكتسبت     
أىمية كبيرة بالنسبة لمديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي ال يمكن معو إجراء تنفيذ العقود 

 تؤدي إلي ضعف عمميو اإلسراف والرقابة وحل المنازعات بطريقة فعالة كما أن ضعف نوعية المعمومات 
 والمؤسسات العالمية، حيث الشركات من الكثير في وقعت التي المختمفة المالية األزمات سمسمة بعد وخصوصا

وانعدام الثقة وسوء اإلدارة وافتقارىا لمرقابة والخبرة  اإلداري الفساد المالي و إلى المالية األزمات ىذه جميع ترجع
ا أدي إلي تكبد المساىمين لخسائر فادحة مما دفع المستمرين لمبحث عن الشركات التي تطبق والميارة مم
 الحوكمة 

باعتبارىا أحد العناصر الميمة والفاعمة في تحسين كفاءة  ظيرت الحاجة لوجود حوكمة الشركاتولدلك      
 ىذه نكيم الذي األمر الشركات أداء تحسين في يساىموكدلك  االقتصاد وتعزيز الثقة في بيئة أعمال الشركات

 آليات تعتبر كما أماميا، والصمود المالية األزمات ومواجية السوق في والمنافسة االستمرارية من الشركات
 في ميم دور ليا الشركات حوكمة مبادئ تتضمنيا التي والشفافية العمل وميثاق األخالقية واألسس الحوكمة

 واإلداريالفساد المالي  من الحد

القدر الكافي من االىتمام،  يإال أنو وعمى الرغم من ىذه األىمية، لم يمق مفيوم الحوكمة في السوق الميبي     
وقد يرجع ىذا إلى ضعف وعي المساىمين أو إدارات الشركات بتمك المبادئ، وأيضا قد يرجع إلى التشريعات، 

ميبي لمتخمص من الممارسات السمبية، والمطموب من حيث أن ىناك حاجة ممحة لتطوير االداء في السوق ال
الناحية التشريعية قوانين متطورة لحماية حقوق أصحاب المصالح من حممة السندات والمقرضين والعمال، 

مرتبطة باإلفصاح  مشاكل أيضا ىناك .وينبغي مراجعة معايير المحاسبة والمراجعة لتتوافق مع المعايير الدولية
كية واإلدارة، ومنيا عدم اإلفصاح عن ىياكل الممكية، ومكافآت مجمس اإلدارة، واإلفصاح عن فيما يتعمق بالمم

ومن اآلمور اليامة   .كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السميمة  .المعمومات المالية وغير المالية
م لحقوقيم المكفولة باإلضافة تطوير ممارسات مجالس اإلدارة بالشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة حممة األسي

إلى ضرورة استكمال اإلطار القانوني الذي يضمن التطبيق السميم لمحوكمة، وكل ما يتعمق بالشفافية ومحاربة 
الفساد. كذلك أن تظمين قانون الشركات تشريعات خاصة تحث ىذه الشركات عمى المساىمة االجتماعية تجاه 

لتطبيق الحوكمة في الشركات الميبية، تنطمق من نشر  استراتيجيةبني بيئة عمميا. لذا فإن   ىناك ضرورة لت
وتدريب القيادات في مختمف المؤسسات اإلدارية، مع تطوير الوعاء  الوعي بيا عمى كافة المستويات اإلدارية،
 . التشريعي لمتوافق مع متطمبات الحوكمة
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 :النتائج

 الممارسات السمبية من الحد في ومعرفة دورىا الشركات، ةمبحوك التعريف البحث ىذا من اليدف كان     
 :التالية النتائج إلى توصمناولقد  الدراسة، بموضوع المتعمق المحاسبي األدب االطالع عمىوكدلك 

 دون بدولة مرتبط أو بذاتو معين بإقميم ال تختص ظاىرة وىو الفساد، أنواع أخطر من المالي الفساد يعد .1
 مختمفة عوامل فييا وتتدخل والنامية، المتقدمة العالم دول من الكثير مية تواجوعال ظاىرة فيو أخرى

 .أخرى دولة إلى من انتشارىا درجة وتتباين بينيا، التمييز يصعب
 اضطرابات سياسية من تعاني التي تمك خاصة العربية الدول كافة في انتشر المالي الفساد ظاىرة إن .2

 نتيجة تنمية مستدامة تحقيق دون حالت التي والمعوقات المشاكل من الكثير تعاني جعميا ما ىذا وأمنية،
 العربية الدول تواجو اقتصاديات التي والتحديات المخاطر أىم تشكل أصبحت والتي الظاىرة، ليذه

 تفشي حيث من الدول اقتصاديات داخل وتفشييا المالي الفساد ظاىرة بروز إلى المؤدية االسباب تتنوع .3
 تكافح التي واألنظمة التشريعات غياب إلى باإلضافة الرقابي، الدولة ودور وغياب الحرية، ،قراطيوالبيرو 
 .مرتكبيو عمى العقوبات وتفرض الفساد

 عدم إلى يعود الفساد وذلك مكافحة في المدني المجتمع ومؤسسات والصحافة األعالم دور ضعف .4
 .تامة بصورة األمني االستقرار

 التنمية االقتصادية. عممية تنطمبو وضروريا ميما أمرا ليبيا أصبح في الشركات حوكمة تطبيق إن .5
 واإلداري. المالي أداءىا كفاءة رفع في الشركات لحوكمة ومؤثر ميم دور وجود .6
 واإلدار المالي الفساد الحد من ظاىرة في ميم دور الشركات تمعب حوكمة تطبيق إن .7
 

 :التوصيات

 :التالية التوصيات يقدم الباحث فان السابقة النتائج عمى وبناء

 في ليبيا مما الشركات حوكمة تطبيق بشأن والميتمين والمينيين الباحثين لمقترحات االعتبار بعين األخذ .1
اإلفصاح والشفافية سيقمل من مخاطر الناجمة عن حاالت  ورشيدة وخاصة جيدة حوكمة تطبيق في يساعد
 واإلداري. المالي الفساد

 الشمولي المتكامل المنيج تستوجب إنما اإلصالحات، وتكرار الشعارات برفع تتأتى ال الفساد مكافحة إن .2
 .الحكم الرشيد إلى لموصول المتاحة والبشرية المالية الموارد في االستثمار خالل من وىذا

 المالي المالي واإلداري وتجريم ظاىرة الفساد عقوبات صارما بحق مرتكب الفساد وضع قوانين لفرض .3
 واإلداري 

لتواكب متطمباتيا؛  والقوانين األنظمة وتطوير ليبيا وتحديث في الشركات حوكمة تطبيق في البدء ضرورة .4
 وىذا بدورىا يؤدي إلي زيادة كفاءة االقتصاد وتدعيم ثقة المستثمرين وبالتالي جذب االستثمارات األجنبية.

وبمبادئو  الشركات؛ ةمحوك موضوع بأىمية والتعريف أكثر االىتمام والمينيين والميتمين الباحثين عمى .5
يجابيات وأىدافو  ككل. الدولة مستوى وعمى الشركات مستوى عمى وا 

 وقواعد آداب مراعاة الميبية مع ضرورة الشركات لدى والشفافية اإلفصاح لتعزيز القوانين من مزيد سن .6
 السمبية.الممارسات  من الحد شأنو الدي من المحاسبة مينة وسموك
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 ةالميبي المؤسسات لحوكمة ىيئة امناء إنشاء خالل من األعمال بيئة في ةمالحوك ثقافة زرع عمى العمل .7
أعضائو،  أداء مستويات المعمومات، واقتراحو  النصح، تقدم بحيث الشركات إدارات مجالس ألعضاء
صدار  أطراف باقي مع تفاعمو طريقة بيان مع منو المنبثقة والمجان اإلدارة مجمس لعمل إرشادية قواعد وا 
 تدريبية فرص تقديم كوكد العربية أسوة بالدول .أدائيم فعالية لقياس كمعايير والتي تعتبر الحوكمة
 .المجال ىذا في مؤتمرات عقد إلى باإلضافة والعاممين واإلدارة العميا اإلدارة مجمس ألعضاء

 وبرامج السميمة الحوكمة ممارسات جودة حيث من المؤسسات وتقييم ترتيب وكاالت استحداث عمى العمل .8
 كميزة المثمى لمممارسات تفصيمية كدلة وضع وتشجيع " ةمحوك المؤسسات أفضل "ليا كجوائز تحفيز
 .المؤسسات بين تنافسية

 عن طريق اإلفصاح عن وىذا الميبية لممؤسسات المالية لمتقارير والشفافية اإلفصاح تعزيز عمى العمل .9
 .المحاسبية المعمومات نظام وفعالية كفاءة أجل تحسين من لمطبقةا الحوكة سياسات

 الرقابة عمى عمميات اإلشراف تتولى فعالة ةيرقاب لجان إنشاء خالل من الشركات حوكمة آليات تدعيم .10
  .التنفيذية واإلدارة اإلدارةمجمس  بين والفصل والخارجية الداخمية
 افاق الدراسة

 إسقاط ذلك محاولين المالي واإلداري الفساد من لمحد كاداه الشركات بدراسة حوكمة البحث ىذا في قمنا لقد     
 المتصمة بالبحث الموضوعات ضوء عمى الحقة بحوث أمام المجال يفتح ما ىو الميبي، الواقع عمى

 حدوث التعثر المالي بالشركات.  منع دور مبادى الحوكمة في .1
 مبادئ الحوكمة المطبقة بالشركات.مدى فاعمية المؤسسات المينية في إرساء  .2
 ليبيا المركزي في تعزيز مبادى الحوكمة في المصارف التجارية. مدي مساىمة مصرف .3
 آثر حوكمة الشركات عمي جودة األرباح في المصارف التجارية. .4
دراسة جودة المعمومات المحاسبية في الوحدات االقتصادية مع االستفادة من تطبيق ّاليات الحوكمة  .5

 .ولة اقتراح أليات جديدةومحا
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Abstract 

More recently, there have been numerous financial crisis because of the growing 

phenomena of financial and administrative corruption, which is one of the key issue 

facing global economies, especially those of developing countries.  It is a global 

phenomena encountered by all countries with different levels of growth and 

development, whereas financial corruption is now the main headline of local and 

international public opinion,  because it has deepened in developing countries, 

consequently becoming a clearly defined challenge for economic development, 

which required the existence of governance both in global advanced and under-

developed economies according to the scientific researches, which demonstrated the 

impact of corporate governance on the phenomena of financial and administrative 

corruption through the compliance of companies with implementation of corporate 

governance.                                                                                                                         

                                                                                        

 

 


