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إمنا هي ظاهرة مستمرة يتفاوت و  إن الفساد اإلداري ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي،

 فهو ظاهرة موجودة يف البلدان النامية. حجمها من دولة إىل أخرى ومن قطاع إىل أخر داخل دولة الواحدة

  .املتقدمة على حد سواءو 

فالفساد إذا ما . ا�تمعو  انعكاسا�ا السلبية على االقتصادو  لقد عانت ا�تمعات من جراء هذه الظاهرة

فالفساد . جيبين على مستقبلهو  بالتايل يفقد حاضرهو  انتشر يف جمتمع ما أدى إىل عرقلة منوه االقتصادي االجتماعي

فات ممارساته هي تصر و  إن عملياتهو  اإلداري ليس حكرا على نظام دون آخر فهو موجود يف كل النظم السياسية،

السلطات املخولة له يف استخدام و  النفوذو  غري شرعية تصدر عن املسؤول تتضمن سوء استغالل للصالحيات

 األعرافو  منافع شخصية بشكل مناف للقواننيو  تذهب ألغراضو  األموال العامة فتوجه إىل غري األوجه املعدة هلا،

هذه املمارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، االبتزاز، الثقافية، فقد تكون و  الدينيةو  اإلنسانيةو  القيم األخالقيةو 

هلذا أصبع العامل ينظر إىل حوكمة الشركات على أ�ا السلم و  .غريهاو  النصبو  االحتيالو  املنسوبية،و  احملسوبية

 تطبيق قواننيو  ذلك عن طريق إجيادو  يف أداءهاو  التميز يف عمل الشركاتو  الشايف الذي من شأنه أن حيقق اجلودة

جملس إدارة، اإلدارة .( إجراءات فعالة حتكم العالقات القائمة بني كافة األطراف ذات عالقة قي الشركةو  ظمةأنو 

تنفيذها و  تكافؤ الفرص ووضع سياسات فعالةو  تضمن توفري مبادئ املساواةو  )التنفيذية، القوى العاملة، ا�تمع

  .الوقاية منهو  ملكافحة الفساد

القرارات اليت تضمن كل و  النظمو  القواننيو  اإلجراءاتو  بأ�ا جمموعة من اآللياتو تعرف حوكمة الشركات 

التميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة و  بالتايل �دف إىل حتقيق اجلودةو  الشفافيةو  العدالةو  من االنضباط

حيقق أفضل املنافع املمكنة جلميع  الوحدة االقتصادية فيما يتعلق باستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا

أي أن الفكرة األساسية للحوكمة تكمن يف فعالية أدوات الرقابة على . للمجتمع ككلو  األطراف ذوي املصلحة

  .إدارة الشركة ملصلحة األطراف املستفيدة

  

  



 مقدمة
 

 

  

  :إشكالية البحث

آثار الفساد و  سببه مظاهر الدراسات إىل أن ا�يار كثري من املؤسسات االقتصادية كانو  تشري املعطيات

فقدان ثقة املستثمرين اجلدد يف هذه الشركات، لذا كان و  اإلداري، مما أدى إىل ضياع حقوق املستثمرين احلالني

األسرع ملعاجلة هذه السلبيات اليت رافقت و  األسلمو  االهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو احلل األمثل

  .االقتصاديةا�يار العديد من هذه املؤسسات 

  :و عليه ميكن طرح إشكالية البحث من خالل التساؤل الرئيسي التايل

  كيف تساهم حوكمة الشركات في معالجة ظاهرة الفساد اإلداري؟

  :و لتحليل هذه اإلشكالية بشكل دقيق قمنا بطرح جمموعة من األسئلة الفرعية

  كيف مت ظهور مفهوم حوكمة الشركات؟ -

  اإلداري؟ما املقصود بالفساد  -

  كيف ميكن آلليات حوكمة الشركات معاجلة ظاهرة الفساد اإلداري؟ -

  :الفرضيات  

  :و من أجل اإلجابة عن هذه التساؤالت قمنا بصياغة جمموعة من الفرضيات اليت نراها على النحو التايل

  الفساد اإلداريالفعالية يف احلد من و  اخلارجية للحوكمة هلا القدرةو  إن خمتلف اآلليات الداخلية -

  الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة -

  :أهداف البحث

 آلثاره اقتصاديا، سياسياو  هذا بالوقوف على أسبابهو  يهدف البحث إىل إبراز مفهوم الفساد اإلداري

  .يقهااألطراف املعنية بتطبو  أبعادهاو  كذلك التطرق إىل حتديد مفهوم حوكمة الشركات،و  اجتماعياو 

 .اإلداريو  اآلليات املختلفة اليت متنحها احلوكمة يف سبيل معاجلة ظاهرة الفسادو  وكذا معاجلة خمتلف املزايا

  



 مقدمة
 

 

  

  :أسباب الدراسة

من أهم األسباب اليت دفعتها إىل اختيار هذا املوضوع هو غياب االهتمام بدراسة هذا املوضوع، ونظرا 

  . ألمهية حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد اإلداري

  :خطوات البحث

  :حتقيق أهداف مت تقسيم البحث إىل فصلنيو  و عليه يهدف معاجلة إشكالية البحث

  .مة الشركاتاإلطار العام حلوك :الفصل األول

  .الفساد اإلداري عاجلة دور حوكمة الشركات يف م :الفصل الثاني
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  الفصل األول

  اإلطار العام لحوكمة الشركات 

  

 اليت تتفاعل معه بطريقة وثيقةو  نظاما مفتوحا على األطراف املكونة حمليطها حوكمة الشركات تشكل

تغري نظرة الغري و  جاذبيتهاو  ذلك بواسطة حتسني املؤسسة لعالقتها مع بيئتها، مما يزيد يف مصداقيتهاو  دائمة،و 

حيث . تؤثر فيه إجيابا بدال من أن ختضع لضغوطاته فقطو  يف تغيري حميطهابذلك ستساهم و  هلا بصورة اجيابية،

األداء و  ومن خالل هذه النظرة اجلديدة للمؤسسة،يتضح جليا أ�ا تتجه صوب متطلبات القدرة التنافسية

 البقاءضمان و  املخاطرو  حبوكمتها ستتسىن هلا إدارة أحسن لألزماتو  حتقيق مزيد من الربح،و  الفعال

. بتبين مبادئ حوكمة الشركات يف عامل األعمال ميكنها من ممارسة اقتصاد سوق وفق أطر سليمةو  االستمرار،و 

مسؤوليات األطراف و  حقوق وواجبات -بدقة –�ذا املنهج اجلديد للمؤسسة يتوجب الرتكيز على ضبط 

وهو ما حثت به . ل من املخاطر اليت تواجههااخلارجيني عن املؤسسة مما يؤدي �ا إىل التقليو  الفاعلة الداخليني

اهليئات الدولية إىل االهتمام باملبادئ السليمة اليت تسري عليها املؤسسات أل�ا اخللية املؤثرة على و  املنظمات

  .االقتصاد بصفة خاصة

  :ومن خالل هذا سنتطرق يف هذا الفصل إىل

  حوكمة الشركاتعموميات حول  :األولالمحور 

  احلوكمة الشركات يف التنمية االقتصادية واإلصالح االقتصادي مسامهة:نيالثا حورالم
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  حوكمة الشركاتعموميات حول  -1.1

إىل أمهيتها يف تطوير و  جيب اإلشارة إليهاو  تعد احلوكمة من املواضيع احلديثة اليت يتم تداوهلا يف الوقت احلايل

  )املختلفةالشركات و  املؤسسات الدولة( البيئات التنظيمية 

إجراءات اإلصالح اإلداري الذي يعد أحد العناصر املهمة يف نظام و  و ذلك من خالل عالقتها بآليات

  .التطور املستمرو  توجيه العمليات حنو النجاحو  احلوكمة الذي يساهم يف ضبط العمل

  

  ماهية حوكمة الشركات -1.1.1

  مفاهيم حول حوكمة الشركات- اإلطار النظري لحوكمة الشركات:أوال

التارخيي حلوكمة و  بالرغم من االستعمال احلديث هلذا املصطلح إال أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فاألساس النظري

  Berle et Meansاليت يعود ظهورها لألمريكيني   Agency Theoryالشركات يرجع لنظرية الوكالة 

اإلشراف داخل و  رقابةعملية الو  ، اللذين الحظا أن هناك فصل بني ملكية رأمسال الشركة1932سنة 

هذا الفصل له آثاره على مستوى أداء الشركة مث بعد ذلك جاء دور األمريكيني صاحيب و  الشركات املسرية،

ابراز أمهيته يف احلد و  اللذان اهتما مبفهوم حوكمة الشركات Jensen et Mechlingجائزة نوبل لالقتصاد 

حيث قدما سنة اليت مثلتها نظرية الوكالة،و  اإلدارةو   امللكيةأو التقليل من املشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بني

حنن نعرف نظرية الوكالة كعالقة مبوجبها يلجأ الشخص الرئيسي :"تعريفا هلذه النظرية الشهرية 1976

لكي يقوم بدله ببعض املهام، هذه املهمة تستوجب " العامل" خلدمات شخص آخر "صاحب رأس المال"

  ."نيابته يف السلطة

 اليت أكدت على أمهية االلتزام مببادئ حوكمة الشركاتو  العمليةو  تبع ذلك جمموعة من الدراسات العلمية و

بالتايل قدرة الدول على جذب مستثمرين و  أثرها على زيادة ثقة املستثمرين يف أعضاء جمالس إدارة الشركات،و 

  .تصاديات الدولما يرتتب على ذلك من تنمية القو  جدد سواء كانوا حمليني أو أجانب

استجابة لنداء املسامهني من أجل احلد من التصرفات السلبية و  إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل

  .حتافظ على استمرارية الشركة أيضاو  لفرص رقابة حتمي املصاحل املشرتكة للجميعو  للمسريين،
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  مفاهيم حول حوكمة الشركات :ثانيا 

كان ذلك سنة و  ركات،أول من اهتم مبفهوم حوكمة الش Berle et Meansيعترب الباحثان األمريكيان 

توصال إىل ضرورة فصل امللكية و  من خالل قيامهما بدراسة تركيبية رأمسال كربيات الشركات األمريكية 1932

  .إىل إلزامية فرض رقابة على تصرفات املسريين محاية حلقوق صغار املسامهنيو  عن اإلدارة

أي حيكم ومنها  governأتت مشتق من الكلمة االنكليزية  Governanceو لفظ احلوكمة 

governance, governore, governement...........اليت تعين حوكمة، حاكم، و  اخل

قد و  �ذا جتدر اإلشارة أن هذا املصطلح قد مت اقرتاحه من قبل األمني العام �مع اللغة العربيةو  احلوكمة بتتابع،

 منهم مركز دراسات اللغة العربية باجلامعة األمريكية بالقاهرة،و  ن متخصصي اللغة العربيةاستحسنه عدد م

  .Corporte Governanceملفهوم  كمرادف" حوكمة الشركات"لذلك مت اقرتاح استخدام و 

أي حوكمة  Corporte Governanceاخلرباء على مصطلح و  بذلك استقر رأي االقتصاديني

  .لعلمية اليت مت االتفاق عليها هلذا املصطلح فهي أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدةالشركات، أما الرتمجة ا

املنظمات الدولية حبيث و  اهليئاتو  الباحثنيو  فتعددت التعاريف املقدمة حلوكمة الشركات من طرف الكتاب

لذلك، ال يوجد تعريف االجتماعية و  املاليةو  االقتصاديةو  لتتدخل يف الكثري من األمور التنظيمية تستوعب

  :موحد نتيجة تداخلها يف النواحي التالية

حتدد احلوكمة القواعد اليت تتم بناء عليها إدارة الشركة داخليا بإشراف جملس اإلدارة،  :الناحية الرقابية -

املسؤوليات بني و  كما أ�ا حتدد توزيع احلقوقاالستشارات املالية للمسامهني  و  من أجل محاية املصاحل

 املسامهني وأصحاب املصاحل، عالوة على بيان القواعدو  ملشاركني يف الشركة، من جملس اإلدارةلف اخمت

 الشركة، وهو ما يساعد على الرقابة على كفاءة باألمورالقرارات املتعلقة  الختاذاإلجراءات الالزمة و 

املايل، كما أ�ا تؤدي إىل حتسني إدارة الشركة عن طريق مساعدة   األداء، ومكافحة الفساد اإلداري

  .إظهار الشفافيةو  املسؤولني يف وضع إسرتاجتية سليمة للشركة، لتخفيض املخاطر

تعظيم قيمة الشركة وتدعيم مركزها و  تعمل احلوكمة على كفاءة استخدام املوارد، :الناحية االقتصادية -

  .النموو  صادر التمويل الالزمة للتوسعالتنافسي، مبا ميكنها من جذب م

تتداخل مبادئ احلوكمة بالعديد من القوانني، مثل قوانني تنظيم الشركات، وأسواق  :الناحية القانونية -

  .حتسني األطر القانونية للشركاتو  الضرائب كما تساعد احلوكمة على تقننيو  التدقيق،املال، احملاسبة
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 اهليئاتو  الشركاتو  املؤسساتو  إن احلوكمة هي سبيل التقدم لكل من األفراد :الناحية االجتماعية -

ا�تمع بصفة عامة، وذلك ألن الشركة تعترب النواة لالقتصاد ككل، حبيث ميتد تأثريها ليشمل عدد  و 

  .1كبري من فئات ا�تمع

 الباحثني يف ما يلي سرد لبعض التعاريف املتعلقة حلوكمة الشركات اليت قدمت من طرف بعض

  :اهليئات الدوليةو  املنظماتو  الكتابو 

 حوكمة الشركات على أ�ا ذلك النظام الذي وفقا له يتم تسري ورقابة املؤسسة Cadburyتعرف جلنة 

 تعتين بإعطاء الوسائل الالزمة اليت تسمح بإجياد التوازن املنطقي للسلطة تفاديا لكل االحنرافات الشخصية،و 

 .إدارة أعمال املؤسسةو  هي جملس اإلدارة، التدقيقو  ركائزتقوم على ثالثة و 

النظام اليت تتم من خالله إدارة الشركات، والتحكم يف " بأ�ا  IFCكما تعرفها مؤسسة التمويل الدولية 

 .2أعماهلا

ى لكما تعرف على أنه اإلطار العام الذي جيمع القواعد العالقات، النظم، املعايري، العمليات اليت تساعد ع

 :التحكم يف الشركات، فيتبني أن حوكمة الشركات هيو  ممارسة السلطة

  .اخلارجو  القيود التنظيمية املنظمة لعمل الشركة من الداخلو  اللوائحو  جمموعة من القوانني :القواعد -

تشمل مجيع العالقات املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات املصلحة بعمل  :العالقات -

 القانونينيو  جملس اإلدارة، فضال عن العالقة مع املنظمنيو  اإلدارة العلياو  الشركة، خاصة بني املالكني

 .ا�تمع الكبري احمليط بالشركةو  احلوكمةو  العاملنيو 

 مارسة عملها وحتقيق أهدافها، مثل نظم القياسملاليت توظفها الشركة جمموعة النظم  :المعاييرو  النظم -

و ....سلوكيات املهنةو  أخالقياتو  معايري التدقيق الدولية،و  اسبية الدوليةاملعايري احملو  معايري األداءو 

 .غريها

 :للتحكم يف مفهوم احلوكمة هناك عنصران مهمان مها :العمليات -

  

 

                                                              
  .68-67،ص ص2009طارق عبد العادل محاد، حوكمة الشركات، داراجلامعية للنشر، مصر  1
  . htt://iefpedia.com/…/pdf: املايل على املقع االلكرتوين -الفساد االداري 2
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  .1التحكم �دف تصحيح االحنرافاتو  طريق الضبط تطوير عمل الشركة عنو  تعديل 

اليت تبحث بكيفية ضمان أو حتفيز اإلدارة الكفوءة يف و  هي حقل من حقول االقتصاد، :تعريف آخر

  .تصاميم اهلياكل التنظيميةو  الشركات املسامهة باستخدام ميكانيكية احلوافز، مثل، العقود، التشريعات،

أصحاب املصاحل و  املسامهنيو  العالقات التعاقدية اليت تربط بني إدارة الشركاتتعرف أيضا بأ�ا جمموعة من 

توجيه أعماهلا من أجل و  األساليب اليت تستخدم لغدارة شؤون الشركةو  ذلك عن طريق اإلجراءاتو  فيها،

مراعاة و  تعظيم فائدة املسامهني على املدى الطويلو  املساءلة �ا،و  الشفافيةو  اإلفصاحو  ضمان تطوير األداء

 .مصاحل األطراف املختلفة

  .كذلك تعرف بأ�ا جمموعة من اآلليات اليت تساعد املنظمة للوصول إىل حتقيق أهدافها املسطرة

معروفة حتكم و  حمددةإجراءات و  ميثل مفهوم حوكمة الشركات نظاما واسعا لتطبيق آليات: يف تعريف آخر

تبين مفاهيم و  الرتكيز على تعزيز الثقة بني خمتلف الفئات،عمل املنظمات، ويف إطار هذه اإلجراءات يتم 

 .املوضوعية لتحقيق األهداف البعيدة املدىو  الرقابةو  املساءلةو  العدالةو  الرتاهةو  الشفافية

 .مسامهيهاو  و تعرف بأ�ا جمموعة العالقات اليت تربط بني مسريي املؤسسات

ذلك النظام الذي يتم :"الشركات بأ�ا OECDالتنمية و  حوكمة الشركات تعرفه منظمة التعاون االقتصادي

 املسؤوليات بني خمتلف األطراف مثل جملس اإلدارةو  إدارة الشركات، وحيدد من خالله احلقوقو  خالله توجيه

إجراءات اختاذ القرارات املتعلقة و  غريهم من أصحاب املصاحل، كما أنه حيدد قواعدو  املسامهنيو  املديرينو 

آليات الرقابة و  كذلك حتديد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقهاو  بشؤون الشركة

 .على األداء

  :من التعاريف السابقة نستنتج أن حوكمة الشركات هي 

  الطريقة اليت مبوجبها يدير املديرون مسؤوليا�م اجتاه املسامهنيو  ةاآللي -

  األطراف األخرى ذات املصلحةو  نظاما جيب إتباعه لصاحل املسامهني -

  الكيفية اليت يتم �ا رفع وضبط أداء الشركاتو  املمارسات -

                                                              
، منشورات العربية للتنمية االدارية، مدى ارتباطها باملعايري احملاسبيةو  كاحد مبادئ حوكمة الشركاتالشفافية  و  االفصاح، حممد طارق يوسف 1

  .07،ص2007، مصر



 اإلطار العام لحوكمة الشركات                 الفصل األول                                        
 

13 
 

 مواجهتها عن طريق جمموعة التدابري اليت يتم من خالهلا متابعة أداء إدارة الشركاتو  يتم مبعاجلة املشكالت -

  الرقابة عليهاو 

ني على إدارة الشركة، مبا حيافظ على حقوق محلة املمارسات السليمة للقائمو  تنظيم التطبيقاتو  �تم بإجياد -

أصحاب املصاحل وذلك من خالل حتري تنفيذ صيغ العالقات التعاقدية اليت تربط بينهم وفقا ملعايري و  األسهم

  .الشفافية الواجبة و  االفصاح

  .1يق اهذاف الشركةحماسبتهم على ادائها لتحقو  ان يقوم ا�لس االدارة نيابة عن املستثمرين مبساءلة املدريني

  حوكمة الشركات ومحددات أهداف، أهمية - .2.1.1

املايل اليت تعرضت له العديد من املؤسسات يف العامل فقد زاد االهتمام بتطبيق و  نتيجة حلاالت الفشل اإلداري

كون أن اخللل الذي كانت تعاين منه تلك املؤسسات راجع باألساس النعدام أسلوب مفهوم حوكمة الشركات  

  .جيد للحوكمة

 أمهية تطبيق حوكمة الشركات:  

  :تتجلى أمهية حوكمة الشركات يف العديد من املزايا نذكر منها

عدم و  عدم السماح بوجوده أو استمراره، بل القضاء عليهو  بة الفساد الداخلي يف الشركاتو حمار  -

 .السماح بعودته مرة أخرى

املديرين التنفيذيني إىل و  العاملني بدءا جملس اإلدارةاالستقامة لكافة و  احليادو  ضمان الرتاهةو  حتقيق -

 .أدىن عامل يف الشركة

منع و  الصحة وعدم وجود أي أخطاء عمدية أو احنراف متعمد أو غري متعمدو  حتقيق السالمة -

 .القصورو  استمرار هذا اخلطأ

مصاحل أو ان عدم السماح باستمرارها خاصة تلك اليت يشكل وجودها �ديدا للو  حماربة االحنرافات -

 .حتتاج إىل تداخل إصالحي عاجلو  باستمرارها يصعب حتقيق نتائج جيدة لألعمال

تقليل األخطاء إىل أدىن قدر ممكن بل استخدام النظام احلمائي الوقائي الذي مينع حدوث هذه  -

 .أعباء هذا احلدوثو  بالتايل جينب الشركات تكاليفو  األخطاء

 أهداف حوكمة الشركات:  
                                                              

1 Perze.R, La guvernance de l’entreprise , edition la découverte, paris, 2003,p15. 
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  :حمددات حوكمة الشركات على حتقيق العديد من األهداف نذكر منها ما يليو  معايري تعمل

 .االنطباع اإلجيايب عنهاو  حتسني قدرة املشروعات على حتقيق أهدافها من خالل حتسني الصورة الذهنية -

إمكانية حماسبتهم من خالل و  حتسني عملية صنع القرار يف الشركات بزيادة إحساس املديرين باملسؤولية -

 .اجلمعية العامة

 .حتقيق سهولة فهمها عرب احلدودو  املعلوماتو  حتسني خاصية مصداقية البيانات -

 .األخالقية يف منظومة صنع القرارو  إدخال اعتبارات القضايا البيئية -

 .املعلوماتو  نشر البياناتو  اإلفصاحو  الوضوحو  حتسني درجة الشفافية -

 .رؤوس أموال أخرىو  جذب استثماراتو  افسيزيادة قدرة املشروعات على حتسني موقفها التن -

 استقرار العاملنيو  حتسني معدالت دوران العمالةو  زيادة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني -

متكن و  اال�ياراتو  و تسمح حوكمة الشركات كذلك خبلق الثقة بني املتعاملني يف زمن الفضائح املالية

ائل تقوم بالرقابة على إدارة أصوهلم املوزعة على عدة خاصة املستثمرين املاليني من احلصول على وس

   :الشكل التايل يوضح ذلكو  تؤدي إىل تعظيم املنافعو  حمافظ استثمارية

  أهداف حوكمة الشركات )01(الشكل رقم 

  

  

  

 

  

 

  . 253ص ،التهرب الضرييب لتفعيل مبادئ حوكمة الشركاتو  مسامهة املراجعة اجلبائية يف مكافحة الغشميادة بلعايش،، مسية براهيمي:المصدر

  توجد سنة ال

  

 

 حتسني الصورة الذهنية للشركات

 حتسني عملية صنع القرار

 حتسني مصداقية الشركات

الشفافيةو  حتسني درجة الوضوح  

 إدخال االعتبارات األخالقية

أهداف 

 احلوكمة
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 محددات حوكمة الشركات  

االستفادة من مزايا تطبيق قواعد احلوكمة جيب أن تتوافر جمموعة من احملددات اليت لكي تتمكن الشركات من 

  :تنقسم هذه احملددات إىل جمموعتنيو  تضمن التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات،

  :المحددات الخارجية

  :يفهي تتمثل و  قد خيتلف من دولة ألخرىو  متثل البيئة أو املناخ الذي تعمل من خالله الشركات،

القوانني املتعلقة و  قوانني سوق املالو  اللوائح اليت تنظم العمل يف األسواق مثل قوانني الشركاتو  القوانني -

  .االحتكاراليت تعمل على منع و  أيضا القوانني اليت تنظم املنافسةو  باإلفالس،

ب الذي يشجع وجود نظام مايل جيد حبيث يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات، بالشكل املناس -

  .املنافسة الدوليةو  الشركات على التوسع

ذلك عن طريق إحكام الرقابة على و  البورصات،و  األجهزة الرقابية مثل هيئات سوق املالو  كفاءة اهليئات  -

التطبيق و  املعلومات اليت تنشرها، وأيضا وضع العقوبات املناسبةو  سالمة البياناتو  التحقق من دقةو  الشركات

  .يف حالة عدم التزام الشركات الفعلي هلا

اليت تضمن و  األخالقيةو  املهنيةو  دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية -

نقابات احملاميني عل و  املدققنيو  تتمثل املؤسسات احلكومية يف مجعيات احملاسبنيو  عمل األسواق بكفاءة،

  .1سبيل املثال

  :الداخليةالمحددات 

تتضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اختاذ القرارات داخل و  اللوائح داخل الشركة،و  تشمل القوانني

الواجبات بني األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات مثل جملس و  السلطاتو  توزيع املسؤولياتو  الشركة،

ذلك بالشكل الذي يؤدي إىل عدم وجود تعارض يف املصاحل و  أصحاب املصاحل،و  املسامهنيو  اإلدارةو  اإلدارة

  .2بل يؤدي إىل حتقيق مصاحل املستثمرين على املدى الطويلبني هذه األطراف، 

                                                              
  .2007 ،تطبيقها يف مصرمع اشارة خاصة لنمط (حمددات احلوكمة ومعايريها , حممد حسن يوسف -  1
 .2009،49االسكندریة، ، الدار الجامعیة، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واالداري، دراسة مقارنة، محمد مصطفى سلیمان 2
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من املالحظ أن هذه احملددات سواء الداخلية أو اخلارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى من 

الوعي لدى األفراد، فهي و  مستوى التعليمو  القتصادي �ااو  النظام السياسيو  العوامل املرتبطة بثقافة الدولة

درجة املنافسة يف السوق، مبعىن أنه ليس و  ختتلف من دولة ألخرى على سبيل املثال سياسات االقتصاد الكلي

  .يؤدي تطبيقه إىل احلصول على نفس النتائجو  هناك نظام موحد ميكن أن يطبق يف مجيع الدول

  لشركاتمحددات حوكمة ا )02(الشكل

  المحددات الداخلية                                                         المحددات الخارجية

  خاصة                                          تنظيمية                             

    

  

    

  

  

  .09:30، ساعة 16.02.2015ى حممد حممود، حماضرة حوكمة الشركات، اليوم سمد عيولد حم.د: املصدر

  

  األطراف المعنية بتطبيقها -األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات - .3.1.1

 األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات:  

  :الرقابيو  البعد اإلشرافي -

 الرقايب الذي متارسه اجلمعيات العمومية للمسامهنيو  حيث حتتاج احلوكمة إىل تفعيل الدور اإلشرايف

اإلفصاح، من خالل ما متارسه اجلمعيات العمومية و  األسهم، وزيادة مسامهته يف حتسني درجة الشفافيةحلملة و 

من مث و  ليكون نشاطهم أحسن،و  من ضغوط على جملس اإلدارة اخلاصة بالشركات ليكون عملهم أفضل،

ائد مناسب تأكدهم من حتقيق عو  محلة األسهمو  الثقة للمستثمرينو  نينةاجياد قدر مالئم من الطمأ

كما أن تقرير منظمة .بصفة خاصة األقلية احلائزة لألسهمو  الستثمارا�م، مع العمل على احلفاظ على حقوقهم

م أشار يف املبدأ اخلامس اخلاص مبجلس اإلدارة بأن هذا 1999التنمية االقتصادية الصادر عام و  التعاون

 أصحاب املصاحل املناخ العام الالستثمار

  املنظمةالقوانني. 

 كفاءة القطاع املايل. 

 عناصر و  تنافسية األسواق

 .اإلنتاج

 كفاءة األجهزة الرقابية. 

 مؤسسات خاصة. 

 مدققون. 

 حماسبون. 

 مهنيون. 

 مستشارون. 

 املسامهون

 جملس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية
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هو من أهم و  السعي إىل حتقيقهاو  التعامل �ا،و  اإلشراف عليهاو  األخري، هو املنوط بعملية تنفيذ احلوكمة

كما أنه املراقب . الرتتيباتو  اإلجراءاتو  املعتمد للنظمو  القراراتو  منفذي احلوكمة فهو صانع للضوابطو  فواعل

  .البياناتو  نشر املعلوماتو  هو املسؤول عن الشفافيةو  لألعمال اليت تتم

  تدعيم : املستوى الداخلي أو اخلارجي، فعلى املستوى الداخليتفعيل الرقابة سواء على و  فيتعلق هذا بتدعيم

  نظم إدارة املخاطر، أما على املستوى اخلارجي فيتناول القوانني و  و تفعيل الرقابة بتناول نظم الرقابة الداخلية

  .بةاألطراف ذات املصلحة يف الرقاو  إتاحة الفرصة حلملة األسهمو  قواعد التسجيل يف البورصة،و  و اللوائح

  البعد األخالقي  -

تالعب يف و  اختالسو  أصبح من املرجح أن غياب الضمري كجوهر لألخالق وما ترتب على ذلك من تزوير 

 ا�يار كربياتو  القوائم املالية كان من أهم األسباب وراء األزمات اليت مست دوال يف العاملاحلسابات و 

القرارات اليت و  النظمو  احلوكمة هي جمموعة القواننيخروجها من السوق االقتصادي، فإذا كانت و  الشركات

الفعالة لتحقيق أهداف و  التميز يف األداء عن طريق اختيار األساليب املناسبةو  �دف إىل حتقيق اجلودة

هو األمر الذي يتطلب وجود نظم حتكم تلك العالقات بني األطراف األساسية و  االقتصاديات،و  الشركات

إمنا هو و  عناصرهاو  نظم احلوكمة اجليدة يف كافة ميادينهاو  ال جدال من أن حتقق سياسةو  اليت تؤثر يف األداء

مستويات األخالق للقوى البشرية، لقد اتضح و  النظمو  املشروعة لتلك السياساتو  رهن كفاءة اإلدارة املنفذة،

 بإدارة هذه الشركاتاملؤسسات هو شيوع الفساد األخالقي للقائمني و  أنه من أسباب ظاهرة ا�يار الشركات

عدم االهتمام و  افتقاد املمارسة السليمة للرقابةو  املؤسسات سواء يف اجلوانب املالية أو احملاسبية أو اإلدارية،و 

  آداب املهنة، فإذا كانت احلوكمة اجليدة �دف إىل مقاومة أشكال الفساد و  أخالقيات األعمالو  بسلوكيات

 دة هي اإلطار األكثر مناسبة لتدعيم هذا اهلدف، كما أن حوكمةاإلداري، فإن األخالق احلميو  املايل

اللذين يقصد �م أعضاء جملس و  الشركات ال ميكن تطبيقها مبعزل عن اجلانب األخالقي لألشخاص أنفسهم

  .1اإلدارة

                                                              
اصة، مكتبة احلرية للنشر عطا اهللا وارد خليل، حممد عبد الفتاح العشماوي، احلوكمة املؤسسية املدخل ملكافحة الفساد يف املؤسسات العامة واخل 1

 .38، ص 2008والتوزيع، مصر، 
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نظرا ألمهية السلوك األخالقي داخل الشركات ودوره يف تفعيل الدور الرقايب داخل الشركات، فإن اهليئات 

املهنية املتخصصة تطالب بضرورة أن يتواجد بالشركة دليل للسلوك األخالقي يركز على القيم و  العلمية

جيب أن يركز هذا الدليل على ضرورة التزام العاملني بالقيم األخالقية اليت تضمن حسن و  الرتهة،و  األخالقية

لية للشركة، ونظرا ألمهية وجود دليل للسلوك اللوائح الداخو  مصداقيتها، مع ضرورة التزامهم بالقيمو  مسعة الشركة

املهنية النظر يف جمالس إدارة الشركات على و  األخالقي داخل الشركات، حيث وجهت تلك اهليآت العلمية

نتيجة تسريب  القضاء على التالعبات يف أسواق املال اليت تنشأو  دوره يف حتسني مسعة املؤسسةو  أمهيته

وهناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار من طرف جملس املعلومات من قبل العاملني، 

  :اإلدارة عند وضع سياسة السلوك األخالقي بالشركة، حيث يتمثل اهلدف من سياسة السلوك األخالقي يف

  .االلتزام بتحقيق مستوى عال من السلوك األخالقي -

  .اللتزام بهمعاقبة عدم او  تشجيع االلتزام بالسلوك األخالقي -

  .تنمية ثقافية أخالقية داخل الشركة -

القوانني و  عن طريق إتباع هذه السياسة بشكل دوري مع كل من مبادئ حوكمة الشركاتو  -

 حتسني السلوك األخالقي، �ا حيث أن جتاهل احلوكمةو  الداخلية، فإن الشركة جيب أن تؤكد رغبتها يف إرساء

 .سلوكيات العمل فاقم األزمة املالية العاملية الراهنةو  عن ضوابطاالبتعاد و  عدم التقيد مببادئهاو 

  :البعد االستراتجي -

يعترب الرقابة اإلسرتاجتية إحدى النظم اليت تستند إليها حوكمة الشركات للتقليل من مشاكل الوكالة املوجودة 

 قياس األداءو  لألهداف،تشمل هذه النظم التحديد السمي و  بني املستويات اإلدارة املختلفة يف الشركة،

التأكد ما إذا كانت و  هي الوسائل اليت متكن اإلدارة من تقييم االسرتاتيجيات اليت تتبعها،و  التغذية العكسية،و 

التأكد بالذات مما إذا كانت و  تؤدي إىل حتسني العائد على رأس املال املستثمر يف األجل الطويل أم ال،

االستجابة و  االبتكار،و  اجلودةو  ؤدي إىل حتقيق مستويات عالية من الكفاءةاالسرتاتيجيات اليت تتبعها الشركة ت

احتياجات العمالء، كما �دف الرقابة اإلسرتاتيجية إىل تنمية األهداف، مث اختاذ اإلجراءات و  لرغبات

  .التصحيحية إذا تطلب الوضع ذلك
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نيا كوكيل تعمل بطريقة تنفق مع أهداف و بلغت احلوكمة فإن اهلدف هو التأكد من أن املستويات اإلدارية الد

األخالقية و  اإلدارة العليا كموكل، مبعىن العمل على تعظيم ثروة أصحاب األسهم يف ظل الظروف القانونية

  .املوجودة

كذلك حلوكمة الشركات أبعد خمتلفة تنصر يف بوتقة واحدة مع الدعائم األساسية يف كل شركة أو 

  :إمنا هو ثالثي األبعاد تتمثلو  اخلسارةو  هو الربحو  ال تنحصر يف بعد واحدو  مؤسسة

  :البعد االقتصادي أو االستثماري -

توفر نظام املعلومات و  و الذي يتضمن السياسات االقتصادية على املستوى الكلي، ودرجة املنافسة يف السوق

تضمن تعظيم قيمة و  املخاطرإدارة و  اليت تساعد الشركة يف احلصول على التمويل. املعلومات غري املاليةو  املالية

  :يتضمن هذا البعد ما يأيتو  استمرارها يف األجل الطويلو  أسهم الشركة

 مقاييس و  ويشمل التقارير السنوية،السياسات احملاسبية املتبعة، تقارير التدقيق اخلارجي: اإلفصاح املايل

  .الجناز

 تدريب و  املخاطر، املوازنة التقديرية يشمل التدقيق الداخلي، جلان التدقيق، إدارةو  :الرقابة الداخلية

  .املوظفني

اليت حتدد حقوق وواجبات و  الذي يشري إىل طبيعة العالقة التعاقدية :القانونيو  البعد االجتماعي -

تتمثل املسؤولية و  .املديرين من ناحية أخرىو  أصحاب املصاحل املختلفة من ناحية،و  محلة ألسهم

  :حتقيق التنمية االقتصادية هذا البعد ما يأيتو  صغار املستثمرينو  االجتماعية يف محاية حقوق األقلية

 يشمل حتديد الواجبات، توزيع املسؤوليات، خطوط التفويض للسلطات، تعني و  :الهيكل التنظيمي

  .اخل....اإلدارة التنفيذية

 فيهاثايل املمبستوى عال من السلوك و  أخالقيا�او  يشمل التحكم بقيم املؤسسةو  :السلوك األخالقي 

  .قواعد السلوك املهين التقيدو 

 .العمل على محاية البيئة من إنتاج السلعة أو بيعها أو تقدم اخلدمة :البعد البيئي -

 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات:  

حتدد إىل درجة كبرية مدى النجاح أو الفشل و  تؤثر يف التطبيق السليم لقواعد احلوكمةو  هناك أربعة رئيسية تتأثر

  :هيو  تطبيق هذه القواعد يف
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أيضا تعظيم و  مقابل احلصول على األرباح،و  هم يقومون رأس املال عن طريق ملكيتهم لألسهمو  :املسامهون

  .هم من هلم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهمو  قيمة املؤسسة على املدى الطويل

الذين يوكل إليهم سلطة و  العمة للمؤسسة باختيار املدريني التنفيذينييقوم برسم السياسات و  :جملس اإلدارة

اليت و  �يكلة خمتلف اللجان التابعةاإلدارة اليومية ألعمال املؤسسة، باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم كما يقوم 

  .خاطرمنها جلنة املراجعة إدارة املو  تلعب دورا مهما يف تفعيل دور احلوكمة يف استقرار املؤسسات

تقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعلي إىل ا�لس، كما و  اإلدارة املسؤولية عن اإلدارة الفعلية للمؤسسة: اإلدارة 

الشفافية يف املعلومات اليت و  أ�ا هي املسؤولية عن تعظيم األرباح باإلضافة إىل مسؤوليا�ا اجتاه اإلفصاح

  .تنشرها

الدائنني، املوردين، العمال، : طراف هلم مصلحة داخل املؤسسة مثلهم جمموعة من األ: أصحاب املصلحة

 أماالدائنون مههم قدرة املؤسسة على السداد : قد تكون مصاحلهم يف بعض األحيان متعارضة فمثالو  املوظفني

  .1املوظفون فتهمهم قدر�ا على االستمرارية

  األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات: )03(الشكل رقم 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 .420، ص2005،جمموعة النيل العربية , مصر ,  )كيف يتم تفعيل أدوات الرقابة الضمريية ( الشركات  حوكمة، ميحسن أمحد اخلضري: املصدر 

                                                              
  .15، ص 2007، مصر، 03طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات، الدار اجلامعية، ط 1

  األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

  

 مجلس اإلدارة المساهمين

 

إلدارةا  المصالح أصحاب 

حيث أ�م يقدمون 

رأس املال مقابل 

 احلصول على األرباح

زيادة قيمة الشركةو   

ميثل املصاحل األساسية 

بعض و  للمسامهني

األطراف األخرى 

اإلدارة   جملسو  أحيانا،

تقدمي و  يقوم باختارة

 التوجيهات العامة

هي املسؤولة عن تعظيم 

قيمة و  أرباح الشركة

األسهم لصاحل 

 املسامهني

خاصة املقرضني حيث أن 

مصلحتهم ترتكز يف 

تعظيم احتماالت رد 

القروض، هناك أطراف  

تتضمن  مةمعنية أخرى ها

 املوظفني
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  االصالح االقتصادي في بعض الدول و مساهمة حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية  -2.1

  وتدعیم االستثمار جذبدور حوكمة الشركات في   -1.2.1

االستثمار من خالل مبادئها اليت من بينها توفري احلماية حلقوق املسامهني يف تربز أمهية احلوكمة يف زيادة    

وتظهر أمهيتها يف هذا ا�ال يف تنمية وتشجيع االستثمار من ، الشركات وحتديد احلقوق ألصحاب امللكية

تثمرون حالة وذلك الن املس، خالل إرساء قواعد تؤدي بالنتيجة إىل زيادة ثقة املسامهني بالوحدة االقتصادية

ويتم ذلك من خالل الشفافية يف التعامل معهم فان محاية ، ضرورية وحجر الزاوية يف الوحدات االقتصادية كافة

الن هذا ، مصاحلهم واطمئنا�م على أمواهلم املستثمرة يف الشركة يعد من األولويات لدى الوحدات االقتصادية

لسوق ودعم مركزها التنافسي مما يؤدي إىل جذب استثمارات يؤدي بالنتيجة إىل رفع أسعار أسهم الوحدة يف ا

مبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة ، وجتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية ومالية. جديدة

ية باالقتصاد، ودرأ حدوث أال�يارات باألجهزة املصرفية أو أسواق املال احمللية والعاملية واملساعدة يف حتقيق التنم

واالستقرار االقتصادي، من خالل ترسيخ عدد من معايري األداء مبا يعمل على تدعيم األسس االقتصادية 

باألسواق وكشف حاالت التالعب والفساد اإلداري وسوء اإلدارة مبا يؤدي إىل كسب ثقة املتعاملني يف هذه 

يعمل على حتقيق التقدم االقتصادي األسواق والعمل على استقرارها واحلد من التقلبات الشديدة �ا ومبا 

  .1املنشود

ومن جانب اآلخر تؤدي احلوكمة إىل تطوير األسواق املالية من خالل محاية املستثمرين،   فاألسواق املالية    

والوسطاء اآلخرين يساعدان يف جلب االستثمارات واملدخرات سوية من خالل وجود حلول خالقة للمشاكل 

أن محاية املستثمر ترتبط بكفاءة احلوكمة،  porta  Laواعترب، املالية اليت ميكن أن تتعرض هلا األسواق املالية

واليت تسمح بتطوير األسواق املالية والتخصيص الكفء لرؤوس األموال من خالل الشركات فالنتيجة اهلامة 

لتحليل حاجة األسواق املالية إىل محاية املستثمر، تظهر متأصلة يف اهلياكل القانونية يف كل دولة فالتحسني 

 .درجة ضرورية حلماية املستثمر وباملقابل هناك نظم قانونية تؤكد على محاية املستثمر اهلامشي ال ينتج عنه

وتعمل حوكمة الشركات على التحكم يف أداء الشركة من خالل املسامهة يف منع أو احلد من ارتكاب 

شركة والتزامها املخالفات والتصرفات الغري قانونية عن طريق التزامها بالقوانني واللوائح املنظمة ألعمال ال

                                                              
أطروحـة صبيحة برزان العبيدي، دور مبادئ التحكم املؤسسي يف ختفيض ممارسات احملاسـبة اإلبداعيـة وحتقيـق التوافـق بـني مصـاحل أطـراف الوكالـة،  1

 .144، ص 2008دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
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باملسؤولية األخالقية والبيئية، األمر الذي يزيد من درجة الثقة يف قوائمها املالية مبا يؤثر على سلوك قرارات 

حيث تلعب دورا هاما يف توفري تأكيد مبدى التزام مجيع . االستثمار وبالتايل تداول أسهمها يف األسواق املالية

ألخالقية بشأن تطبيق قواعدها، ويرتتب على ذلك من اثر ملموس على العاملني يف الشركات باملسؤوليات ا

  .مصداقية اإلفصاح احملاسيب وبالتايل على تداول األسهم يف األسواق

هناك عدة طرق ميكن �ا حلوكمة الشركات أن تساعد �ا الشركات واالقتصاديات على اجتذاب    

  : 1ألجل والقدرة التنافسية وكاآليت االستثمارات لتدعيم أساس األداء االقتصادي طويل ا

ويف كافة ، ويف عمليات الشراء، إن طلب الشفافية يف عمليات الشركات ،ويف إجراءات احملاسبة والتدقيق - 1

إذ أن الفساد ، يؤدي اىل مهامجة حوكمة الشركات جلانب العرض يف عمليات وعالقات الفساد، األعمال

  .وإىل نفور املستثمرين بعيداً عنها، وحمو قدر�ا التنافسيةيؤدي اىل استنفاد موارد الشركات 

إن إجراءات حوكمة الشركات تعمل على حتسني إدارة الشركة من خالل مساعدة مديري وجمالس اإلدارة  - 2

وضمان عدم القيام بعمليت االندماج واالستحواذ إال ألسباب سليمة ، يف وضع اسرتاتيجيات سليمة للشركة

وهذه اإلجراءات . والتأكد من أن نظم املرتبات واملكافآت تعكس األداء، ليها حاجة الشركةومقنعة تدعو إ

 .هي اليت تساعد الشركات على اجتذاب االستثمارات بشروط مواتية وعلى تعزيز وحتسني ادائها

وكمة الشركات يؤدي اىل قيام نظام قوي حل، إن إتباع معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين والدائنني - 3

حىت يف الدول اليت ال يتم فيها تداول معظم أسهم ، يساعد على منع وقوع األزمات الدورية يف اجلهاز املصريف

كما يساعد اختاذ اخلطوة التالية على ضمان وجود طرق للتعامل مع ،  شركا�ا يف بورصات األوراق املالية

دل لكافة أصحاب املصاحل مبا يف ذلك العاملني مما يوفر التعامل العا. حاالت إخفاق وتوقف الشركات

 .وأصحاب الشركة والدائنني

أن الدول اليت توافرت �ا محاية أقوى ملصلحة األقلية عن ، لقد أظهرت الدراسات اليت أجريت مؤخراً  - 4

ني كما تظهر املقارنات ب. متتعت ايضا بوجود أسواق مالية أكثر ضخامة وأكثر سيولة، طريق حوكمة الشركات

إن تلك الدول ذات النظم الضعيفة تكون فيها معظم . الدول اليت تضع قوانينها على أساس تقاليد قانونية

                                                              
مســري كــرمي، مركــز املشــروعات الدوليــة اخلاصــة، غرفــة التجــارة الدوليــة، :جــون ســوليفان وآخــرون، حوكمــة الشــركات يف القــرن احلــادي والعشــرين، ترمجــة  1

  . 4-3، ص 2003واشنطن،
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ومن مث . الشركات مملوكة او حتت سيطرة قلة من املستثمرين احلاكمني بدال من هيكل امللكية واسع االنتشار

تكون حوكمة الشركات  –ليني ام أجانب سواء كانوا حم –فانه يف الدول اليت حتاول جذب صغار املستثمرين 

بالنسبة هلا على قدر كبري من األمهية من ناحية احلصول على العملة الصعبة املكتنزة لدى املستثمرين 

 .وميكن هلؤالء املستثمرين جمتمعني أن ميثلوا مصدراً ملبالغ ضخمة الستثمار طويل األجل.االحتماليني

كما يساعد ،  كبرية إىل تعزيز ثقة اجلمهور بنزاهة عملية اخلصخصة  إن غرس حوكمة الشركات يؤدي بدرجة- 5

وهو ما يؤدي بدوره إىل زيادة العمالة والنمو ، على ضمان حتقيق الدولة ألفضل عائد على استثمارا�ا

 .االقتصادي

االقتصاديات إن احلاجة إىل حوكمة الشركات يف االقتصاديات النامية تتعدى حل مشاكل الوكالة إذ أن  - 6

، النامية والصاعدة دائماً ما تواجه موضوعات مثل نقص حقوق امللكية وسوء استخدام حقوق مسامهي األقلية

ويرجع هذا إىل ، وأكثر هذه األفعال ال ختضع للعقاب، والتعامل مع الذات، وانتهاك العقود، و�ب املوجودات

 كي تقوم بعملها للدميقراطية واألسواق –الالزمة النقص يف التشريعات واملؤسسات السياسية االقتصادية 

ومن مث فان غرس احلوكمة ، وبدون وجود تلك املؤسسات والتشريعات لن يكون هناك أي أثر بسيط للحوكمة.

يف اقتصاديات البلدان النامية والصاعدة يستدعي وضع وإنشاء التشريعات واملؤسسات الدميقراطية القائمة على 

 .أساس السوق

  التنمية االقتصاديةالشركات في تحقيق  دور حوكمة -2.2.1

 إن يف اآلونة األخرية قد تعاظمت بشكل كبري أمهية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية االقتصادية

فعلى الصعيد االقتصادي، تتنامى أمهية إتباع . ا�تمعاتو  الرفاهة االجتماعية لإلقتصاداتو  احلصافة القانونيةو 

  : القواعد السليمة حلوكمة الشركات لآليت

 محلة األسهم على حتقيق عائد مناسب و  ضمان قدر مالئم من الطمأنينة للمستثمرين

 .خاصة حائزي أقلية األسهمو  مع العمل على احلفاظ على حقوقهمالستثمارا�م،

 Maximizing Shareholder Value ،تدعيم تنافسية و  تعظيم القيمة السهمية للشركة

حدوث و  آلليات مالية جديدة،و  الشركات يف أسواق املال العاملية، وخاصة يف ظل استحداث أدوات

 .إخل.....اندماجات أو استحواذ أو بيع ملستثمر رئيسي
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 تخدام األمثل هلا، منعا حسن توجيه احلصيلة منها إىل االسو  التأكد من كفاءة تطبيق برامج املخصصة

 .ألي من حاالت الفساد اليت قد تكون مرتبطة بذلك

 ،خاصة و  توفري مصادر متويل حملية أو عاملية للشركات سواء من خالل اجلهاز املصريف أو أسواق املال

 .يف ظل تزايد سرعة حركة انتقال التدفقات الرأمسالية

 استقرار نشاط الشركات العاملة و  يعمل على تدعيممالية، مبا و  جتنب االنزالق يف مشاكل حماسبية

العاملية، واملساعدة يف و  درأ حدوث ا�يارات باألجهزة املصرفية أو أسواق املال احملليةو  باالقتصاد،

 .االستقرار االقتصاديو  حتقيق التنمية

 بشدة حيث أشار إىل أمهية حوكمة الشركات يف حتقيق التنمية االقتصادية Winklerاألمر الذي أكده  وهو

جتنب الوقوع يف مغبة األزمات من خالل ترسيخ عدد من معايري األداء، مبا يعمل على تدعيم األسس و 

الفساد وسوء اإلدارة مبا يؤدي إىل كسب ثقة املتعاملني يف و  كشف حاالت التالعبو  االقتصادية باألسواق

احلد من التقلبات الشديدة �ا، مبا يعمل عل حتقيق التقدم االقتصادي و  العمل على استقرارهاو  األسواق،هذه 

  .1املنشود

  التنمية االقتصادية  و  حوكمة الشركات

  

        

  الشكل

htt 

   htt://.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm         05/03/2015: تاريخ االطالع  

  

  

  

  

  

                                                              
  .64، ص2008الطبعة األوىل ،اإلسكندرية، مصر، ، ، الدار اجلامعية"وفساد العوملة عوملة الفساد: " محدي عبد العظيم  1

  

تدعيم تنافسيتها باألسواق، مبا و  تعظيم قيمة الشركةو  تعمل حوكمة الشركات على كفاءة استخدام املوارد

النمو، جيعلها قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مع و  عاملية للتوسعو  مصادر متويل حمليةميكنها من جذب 

التنمية و  األجهزة املصرفية، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق الكفاءةو  احلرص على تدعيم استقرار أسواق املال

 .                                                االقتصادية املطلوبة
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  حوكمة الشركات كآلية لتحقيق التنمية االقتصادية) 04(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  .11،ص2002للنشر، الجدیدة اجلامعة دار :اإلسكندرية، األسود واالقتصاد الضرييب التهرب الشرقاوي، مصطفى احلكيم عبد :املصدر 

 

  تجربة حوكمة الشركات في بعض الدول -3.2.1

 نتيجة االهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة الشركات، قامت العديد من الدول بإصدار العديد من التقارير

التوصيات اخلاصة بتطبيق حوكمة الشركات عن طريق املؤسسات العلمية أو عن طريق بورصة األوراق املالية و 

السياسية، سوف نعرض لتجارب بعض و  الثقافيةو  باختالف وضعية كل دولة سواء من الناحية االقتصاديةو  �ا

  .1الدول يف تطبيق مفهوم حوكمة الشركات

 المملكة المتحدة في مجال حوكمة الشركاتو  تجربة الواليات المتحدة األمريكية  

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية في حوكمة الشركات  

التطورات اليت شهدها سوق املال يف الواليات املتحدة األمريكية، ووجود هيئات رقابية فعالة تعمل على إن 

 commission املعلومات اليت تصدرها الشركات اليت تعمل به مثلو  تشرف على شفافية البياناتو  مراقبته

 sec echange Securities التدقيق كل هذا و  حملاسبةباإلضافة إىل التطورات الذي وصلت إليها مهنة ا

                                                              
 .http :www.hawkama/poste.com: من الوقع االلكرتوين، بيئة االعمال الدولية –حوكمة الشركات   1

  .07/04/2015تاريخ االطالع 

  

 املستثمرينو  زيادة ثقة املسامهني .نظام حوكمة الشركات

 حتقيق الكفاءة

التنمية االقتصادية و 

 .خلق فرص عمل .املطلوبة

جذب مصادر متويل 

 عاملية للتوسعو  حملية

 .النموو 

رفع أسهم الشركات 

 العاملة يف االقتصاد

 .دعم مركزهاو 

 .التنافسي
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 دى إىل زيادة االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات بتطبيق أفضل املمارسات اليت تضمن التطبيق السليم له،أ

  .خاصة تلك الشركات امسها لدى البورصاتو 

أكرب صندوق للمعاشات العامة يف أمريكا، حيث يدير أصوال تبلغ قيمتها أكثر من  calpersو قد قام 

العالقة بني املسامهني ذوي قيمة عالية يف حتديد " دوالر، بتعريف حوكمة الشركات على أ�ا متثل  مليون 143

لكن التعريف مل و  رة،جملس اإلداو  إدارة الشركاتو  املسامهون املباشرون هم محلة األسهمو  "اجتاه أداء الشركات

 املوردينو  مستخدمي الشركةو  احمللييذكر على وجه التحديد جمموعات أصحاب املصاحل اآلخرين مثل ا�تمع 

يرى الصندوق أن الشركات اليت يكون هدفها املباشر هو حتقيق عائد طويل األمد حلملة األسهم و  العمالءو 

  .هي الشركات اليت ستمكن يف �اية املطاف من حتقيق الفائدة ألصحاب املصاحل اآلخرين

أدت هده و  ة مراقبة عمليات البورصة األمريكية،م بدأ الصندوق يعمل جنبا مع جلن1989و يف أواخر سنة 

 م، كما أدت إىل تقوية اإلفصاح1992العالقة إىل اإلصالحات اليت تعرضت هلا مكافآت التنفيذيني سنة 

استقالل ا�لس : التوكيالت القانونية، وتشمل املبادئ الرئيسية حلوكمة الشركات اليت قام الصندوق بتحديدهاو 

  .حقوق محلة األسهمو  لس، التقييم، خصائص املدير كفرد،القيادة ،عمليات ا�

ومنذ ذلك احلني مت تكوين عدة جلان يف الواليات املتحدة األمريكية، وصدرت عدة تقارير منه تقرير اللجنة 

 (commission treadway) 1987التدليس يف التقارير املالية جلنة تريدواي و  الوطنية بشأن االحتيال

ا�مع األمريكي للمحاسبني القانونيني  و  ملدقق املستقل، وتقرير إىل مكتب املراجعة العامةو تقوية مهنة ا

AICPA  1994من ا�لس االستشاري الستقالل احملاسبة.  

سبة التحسني فعالية جلان حم (commission Blue Ribbon)م 1999و تقرير جلنة بلو يريبون 

الذي جاء رمسيا بعنوان واسم و  م2002جويلية عام  30إبرامه يف باإلضافة إىل القانون الذي مت . الشركات

و الذي أطلق عليه أحيانا بشكل غري رمسي بقانون مسؤولية الشركة عام sarbance-Oxley القانون

2002 corporate responsibility acte منشآت احملاسبةو  باعتباره ممثل حلوكمة جيدة ملهنة 

إعادة النظر أو التعديل معايري حوكمة الشركة، إضافة متطلبات : يف اآليتالتدقيق، والذي تتمثل أهدافه و 

كشف جرائم جديدة مرتبطة بالغش، زيادة العقوبات اجلنائية عن االنتهاكات اجلوهرية  و  جديدة لإلفصاح،

  .لقوانني األوراق املالية، وخلق جملس إشراف قوي على املراجع
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  كاتتجربة المملكة المتحدة في حوكمة الشر   

تطور مفهوم حوكمة الشركات حبيث صار جزء من املفهوم السائد داخل الشركات و  يف اململكة املتحدة نشأ

أدت املشاكل املالية املرتتبة على قيام بعض و  سواء كانت مسجلة ألسهمها ببورصة األوراق املالية أم ال،

اليت انتشرت يف و  املالية املقدمة إىل املسامهنيالقوائم و  بيانات مالية باحلساباتو  املؤسسات بإخفاء معلومات

جهات حماسبية و  FRCكذلك جملس التقارير املالية و  بداية التسعينات، إىل قيام كل من بورصة األوراق املالية

أخرى بدراسة كيفية توافر الثقة مرة أخرى يف التقارير املالية اليت تصدرها الشركات، وكانت الفرصة األوىل 

قد و  مفتوح عن موضوع حوكمة الشركات،و  عمال يف اململكة املتحدة لالهتمام بإجراء حوار جدي�تمع األ

الذي يعترب حىت اآلن من أهم التقارير اليت تناولت مفهوم حوكمة و  أسفر هذا عن ظهور تقرير كاد بوري

الذي أوصى  Ruttemanم ظهر تقرير رومتان 1993يف أكتوبر و  العامل،و  الشركات يف اململكة املتحدة بل

يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم  بأنه جيب على الشركات املقيدة يف البورصة أن

الذي و  greenburyتقرير  1995ظهر بعد ذلك يف عام و  الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصول الشركة،

أوصى التقرير بضرورة إنشاء و  لس اإلدارة الشركاتاملزايا اليت حيصل عليها أعضاء جمو  اهتم مبوضوع املكافآت

تقييم األسس اليت يتم على أساسها حتديد املكافآت و  تكون من ضمن مسؤوليتها مراجعةو  جلنة املكافآت،

الذي و  code combineظهر الكود املوحد  1998حبيث تتناسب مع األداء اخلاص �م، ويف عام 

يشتمل  2003أصبح هذا الكود يف عام و  ا التقارير السابقة له،اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنته

على أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف ضوء اال�يارات املالية اليت حدثت يف الواليات املتحدة األمريكية 

  .2002عام 

 حوكمة الشركات في ماليزيا  

بعد جترييب منذ إنشاء املعهد املاليزي حلوكمة أ�ا ذات و  تعترب جتربة ماليزيا يف احلوكمة من التجارب الثرية خاصة

هي عبارة عن " أوضح تقرير جلنة التمويل حلوكمة الشركات يف ماليزيا معىن حوكمة الشركات و  الشركات،

 مسؤولية الشركاتو  زيادة ازدهر األعمالو  إدارة شؤون الشركات لنحسنيو  هياكل تستخدم لتوجيهو  عمليات

ى املدى الطويل لتعظيم القيمة حلملة األسهم ،و قد اعتمدت ماليزيا على تطوير حتقيق األهداف النهائية علو 

حوكمة الشركات باالعتماد على عدة مصادر منها القانون املاليزي حلوكمة الشركات الذي وضع جمموعة من 

مت وضع خطة و  .التدقيقو  املسامهنيو  املساءلةو  املبادئ اليت ختص جملس اإلدارة من حيث مكافأة جملس  اإلدارة
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هام و  سوق الرأمسال الرئيسي اليت تعترب أن احلوكمة اجليدة للشركات املسجلة يف سوق رأمسال شيئ حيوي

أحد أهم التوصيات هلذه اخلطة هي اإلفصاح اإلجباري عن مدى اإلدغان و  املوضوعة مسبقا الجناز األهداف

اخلطة ان أوضحت هذه و  اع املايل الرئيسيباإلضافة إىل وضع خطة القط. لقانون حوكمة الشركات املاليزي

التوجه حنو و  النظام املايل املتحرك آليات تساهم اجيابيا يف منو االقتصاديو  املنافسةو  التنمية األكثر مرونة

 املستهلك بأنشطة الشركةو  تتضمن عناصر احلوكمة اليت أوصت �ا هذه اخلطة إعالم املساهمو  التكنولوجيا

 تعليمات الرقابة، وإقامة املعهد املاليزي حلوكمة الشركات الذي يهدف إىل زيادة الوعيو  أولوية متويل القطاعو 

تطوير الشركات يف الدولة من و  يكرس جهده لتسهيل األعمالو  املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف ماليزياو 

نوعني من آليات احلوكمة، يف ماليزيا ميكن النظر إىل و  .حتقيق أفضل ممارسة حلوكمة الشركاتو  خالل حتسني

النظام و  أخرى خارجية متمثلة يف قيام السوق برقابة الشركةو  امللكية،و  اآلليات الداخلية املتمثلة يف جملس اإلدارة

القانوين هلا باإلضافة إىل إمكانية حتسني حوكمة الشركات يف الشركات املاليزية عن طريق امللكية األجنبية أو 

أة منافع كبرية حيث أن نشيقدم ذلك للمو  سرتاتيجي مع املنشآت احمللية أو األجنبيةالتحالف االو  االشرتاك

 شركات إنتاجية، ـو املؤسساتو  مثل البنوكاالحتادات تتم يف الشركات أو املؤسسات املالية و  هذه االندماجات

  .1الشركات الصناعيةو 

 حوكمة الشركات في الجزائر  

االقتصادي العاملي بذلت اجلزائر جهودا مكثفة حنو بناء إطار  رغبة يف زيادة التكامل مع ا�تمع   

مؤسسي حلوكمة الشركات، حيث عملت على حتسني مناخ األعمال �ا وانفتاح اقتصادها، ويف سبيل حتقيق 

  .ذلك واجهتها جمموعة من املعوقات والتحديات

  معوقات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر. 1

د من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف اجلزائر على أرض الواقع تنشأ من داخل هناك عدة معوقات حت

  :الشركة أو من خارجها وتتمثل فيما يلي

  

  

                                                              
 .489، ص 2009العاملية، الدار اجلامعية، مصر، طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات واألزمة املالية  1
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  : المصدر الداخلي. أ

ويتمثل يف عدم الفصل بني امللكية واالدارة فأغلب االقتصاديات العاملية اليت يكون فيها تطبيق حوكمة    

قدر االمكان يف تأسيس شركا�ا عن الشركات العائلية، فليس بالضرورة أن الشركات فعاال حتاول أن تبتعد 

يكون رئيس جملس االدارة أو الرئيس التنفيذي من ميتلك النسبة األكرب من أسهم الشركة ممن يتمتعون بعالقات 

 ادارة واسعة مع مسامهني الشركة، ولكن من الضروري أن يتمتع هذا الرئيس بقدرة وكفاءة وفاعلية عالية يف

  :الشركة، ويندرج حتت هذا املعوق الرئيسي معوقات ثانوية أخرى من أمهها

تشكيل جملس االدارة وعدم الفصل بني مهمة جملس االدارة ومهمة االدارة التنفيذية ومسؤوليات ادارة  -

  .الشركة، ومستوى الرقابة، وعدد اجتماعات ا�لس

لني غري تنفيذيني يف جملس االدارة بعدد مناسب يكونون عدم توفر أعضاء مستق: أعضاء جملس االدارة -

قادرين على تقدمي اآلراء واجتهادات مستقلة نابعة من احساسهم باملسؤولية،  ومن خربا�م وتفهمهم 

  .لعمل الشركة

وأمهها جلنة التدقيق، وجلنة املكافآت والرتشيحات، ومدى فعاليتها واستقالليتها، : جلان جملس االدارة -

  .ر أعضاء غري تنفيذيني مستقلني فيهماوتوف

  :المصدر الخارجي. ب

االقتصادي، اليت وهو املناخ االستثماري العام يف الدولة ومدى توافر القوانني والتعليمات املنظمة للنشاط 

  .تضمن تطبيق احلوكمة يف الشركات واعطائها صفة االلزام وعدم تعارضها مع هذه القوانني

  :تحديات تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر. 2

  :يواجه تطبيق احلوكمة على أرض الواقع جمموعة من التحديات ميكن تلخيص أمها يف ما يلي

  :الفساد. أ

عادة ما يرتبط ظهور الفساد بغياب احلوكمة، وينتج عنه العديد من اآلثار السلبية واخلطرية، فانتشار  

الفساد الناتج عن غياب احلوكمة يعمل على هروب االستثمارات األجنبية، اىل جانب لك فان للفساد 

ات االجتماعية، تكاليف اقتصادية أخرى، منها اخنفاض االنفاق احلكومي على املشاريع ذات التوجه

زيادة سوء ختصيص املوارد، والتحدي األكرب الذي يواجه مطبيق احلوكمة هو اتساع نطاق الفساد و 
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ليشمل األجهزة احلكومية املسؤولة أساسا عن حماربة الفساد، ألن احلكومات الفاسدة دائما ما تقف يف 

  .د الذي مينحهم مكاسب كبريةوجه االصالحات التشريعية، وذلك حلرصهم على استمرار املناخ الفاس

  :الممارسة العملية والديموقراطية. ب

اذا كانت االقتصاديات النامية والصاعدة حتاول أن تطبق احلوكمة بشكل سليم وفعال، فا�ا يف اطار هذا 

  :السعي أصبح من الواجب عليها أن تعمل على ارساء قواعد الدميوقراطية واليت من آثارها االجيابية

الدميوقراطية آلية تلقائية لعملية تداول السلطة، وذلك لقيامها على مبادئ التعددية واحلرية، واليت  تعترب - 

تقف حائال أمام سعي أي طرف أو أية قوى سياسية لالنفراد بالسلطة، وذلك يعمل على على تضييق 

  .1نطاق الفساد واآلثار السلبية النامجة عنه

لس النيابية والتشريعية للقيام بواجبا�ا الرقابية والتشريعية باستقاللية تتيح الدميوقراطية الفرصة للمجا - 

  .تامة، ودون أية ضغوط

  :احترام سلطة القانون. جـ

ال ميكن ألي شيئ أن يكون فعاال اال اذا تقيد بالقانون وهكذا هو حال احلوكمة، فلن تكون هناك 

حتميها، وتأيت أمهية سلطة القانون كو�ا احدى حوكمة فعالة ورشيدة اال اذا كان هناك قوانني تدعمها و 

األدوات املهمة اليت تساعد على جذب االستثمارات األجنبية، وقد يكون هناك تناقض بني النصوص 

القانونية، لذا جيب الرتكيز على بعض العناصر املهمة، حىت ال حيدث فصل بني القانون وتطبيقه من 

  .2اخل....ضوح، التحديد، االلتزام بالتطبيق، الثواب والعقابالناحية العملية ومن هذه العناصر الو 

  :انشاء عالقة سليمة بين أصحاب المصالح . د

ان عمليات التواطؤ والفساد اليت تتم بني جمالس االدارة وكبار املديرين التنفيذيني ال تضر فقط حبقوق  

أصحاب املصاحل، ولكنها تضر أيضا بالشركة ومستقبلها لذا من الضروري أن يكون هناك حزمة من 

  .االجراءات والسياسات اليت تعين حبماية حقوق أصحاب املصلحة بالشركة

  

                                                              
كمال بوعظم، حوكمة الشركات ودورها يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق املالية واحلد من وقوع األزمات، ورقة عمل مقدمة   - 1

  .2009نوفمرب،  19-18للملتقى الدوىل حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، جامعة باجي خمتار، عنابة 
، علي العيادي، القطاع اخلاص يدفع حوكمة الشركات يف اجلزائر، مشرة دورية للشرق األوسط ومشال افريقيا، مركز املشروعات الدولية اخلاصة 2

 .2011، 21العدد 
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  ات تحسين حوكمة الشركات في الجزائراجراء. 3

حىت يكون هناك تطبيق سليم حلوكمة الشركات ال بد من وجود جمموعة من االجراءات يعتمد عليها نظام 

  :حوكمة الشركات لتحسني أدائها وتتمثل هذه االجراءات فيما يلي

  :اجراءات قصيرة األجل. أ

ركات يتم االفصاح واالعالن عنها، هذه السياسة جيب تقوم الشركة باتباع سياسة مكتوبة خاصة حبوكمة الش 

أن توضح انشاء جملس االدارة ودور أعضائه والكفاءات اخلاصة �م وانشاء جملس ادارة استشاري، كذلك ال 

بد أن توضح اتصاالت مع مسامهي االقلية ومعامال�م ونظم احملاسبة واالفصاح ومعاملة املسامهني اآلخرين، 

  .عني مستقلني ونشر جدول زمين مبا سيحدث بالشركةوكذا تعيني مراج

تنص سياسة حوكمة الشركات على انشاء جملس ادارة استشاري مكون من ثالثة أو أربعة أعضاء، والغرض  -

من انشاء جملس اداري استشاري هو املساعدة يف عملية اختاذ القرار عن طريق تزويد االدارة وجملس االدارة 

د مستقل وكذا تزويد مسامهي الشركة مبرشحني حمتملني للعمل كأعضاء جملس ادارة بآراء موضوعية ذات بع

  .مستقلني

  .تقوم الشركة بتعيني عضو جملس ادارة منتدب من بني اخلرباء املوجودين يف السوق -

  .تقوم الشركة باتباع سياسة بيئية اجتماعية للشركة جتاه املواطنني ويتم االفصاح واالعالن عنها -

  .د الوثائق األساسية للشركة مع ضمان معاملة متساوية ملسامهي األقليةتؤك -

  : اجراءات متوسطة األجل. ب

تعمل سياسة حوكمة الشركات على تكوين جملس االدارة االستشاري خالل عام واحد، ويعقد هذا ا�لس 

االساسية لالجتماعات، وتقدم االستشاري أربعة اجتماعات سنويا، وللشركة جدوال لالجتماعات واملستندات 

اىل أعضاء جملس االدارة االستشاري قبل مواعيد االجتماعات حيث تنص سياسة حوكمة الشركات على ما 

  :يلي

تعيني عضو من جملس االدارة مستقال وغري موظف من خالل عامني، وميكن أن يكون عضوا مبجلس  -

  .االدارة االستشاري

قريرها السنوي املقدم اىل املسامهني عن حمتوى ومدى تنفيذ سياسة الشركة أن تقوم الشركة باالفصاح يف ت -

  .املكتوبة اخلاصة حبوكمة الشركات والسياسة البيئيةاالجتماعية للشركة اجتاه املواطنني

  .1أن تقوم الشركة باالفصاح يف تقريرها السنوي عن مدى التزامها بقواعد حوكمة الشركات -

                                                              
مع –واقع احلوكمة يف الدول املختارة : املداخلة االقتصاديات ،عنوان و  دور احلوكمة يف تفعيل املؤسسات: مؤمتر دويل الثامن حول ، صباحيي نوال 1

  .ال توجد سنة .الرتكيز على جتربة اجلزائرية
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  :الفصل صةخال

حوكمة الشركات إحدى املتطلبات اجلديدة للنهوض باالقتصاد، من خالل االنعكاس اإلجيايب تعترب 

لتطبيق مبادئها القائمة على اإلفصاح والشفافية، من قبل الشركات املدرجة يف أسواق املال، خاصة وأن هذه 

  .األخرية تعد مصدرا هاما للتمويل وتقدمي املعلومات املتعلقة بتلك الشركات

ني اآلن أكثر من أي وقت مضى، أن تبين نظام شفاف وعادل يؤدي إىل خلق ضمانات ضد وقد تب

الفساد وسوء اإلدارة، واحلد من أساليب التضليل، سواء عن طريق االلتزام مببدأ محاية حقوق املسامهني الذي 

ن املعلومات يضمن تشجيعهم على االستثمار يف األوراق املالية دون ختوف، أو من خالل مبدأ اإلفصاح ع

احملاسبية الذي يعترب عامال مهما يف ختفيض تكلفة رأمسال الشركة وضمان استمراريتها، مبا يضمن تنشيط 

أي . السوق من جهة، والوصول إىل السعر احلقيقي لألسهم من جهة أخرى، ومن مث رفع كفاءة السوق املايل

عال لتعزيز اإلفصاح والشفافية، مما ينعكس أن الطريق اجليد والصحيح حلوكمة الشركات سيكون املدخل الف

  .باإلجياب على كفاءة السوق املايل
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  الفصل الثاني

  دور حوكمة الشركات في مواجهة الفساد اإلداري

اقرتاح و  حتليلهو  متشعب اجلوانب، خيتلف الباحثون حول كيفية تشخيصهو  موضوع الفساد اإلداري معقد

الدول، سواء كانت و  احلد من آثاره، فقد أصبح الفساد ظاهرة عاملية على مستوى األفرادو  احللول املناسبة حملاربته،

إذا كانت احلكومات �تم مبحاربة الفساد اإلداري وذلك من خالل جمموعة من آليات و  .متقدمة أو متخلفة

اخلطط و  احملاسبة، فإن جناح ذلك يعتمد على كفاءة املنظومة اإلدارية اليت تعتين بوضع األهدافو  وسائل الرقابة

تؤكد تقارير البنك الدويل أن الفساد العقبة اليت و  .التقييم، اليت تساعد على اجناز ذلكو  املتابعةو  ووسائل الرقابة

دولية إىل و  االجتماعية،و مع تزايد آثاره يف خمتلف الدول سارعت منظمات حمليةو  طريق التنمية االقتصاديةتعرتض 

مقرها براين، وهي و  1995صوره، فتأسست منظمة الشفافية الدولية سنة و  املناداة مبحاربة الفساد بكافة أشكاله

العمل على زيادة الوعي العام مبخاطره يف كثري من و  منظمة غري حكومية �دف إىل حماربة الفساد يشكل مستمر

  .الدول

  :و عليه تدرس هذا الفصل من خالل مبحثني

  األثار الناجمة عنهو  بهالفساد االداري ،مظاهره، أسبا :المحور االول          

  الشركات في مواجهة الفساد اإلداريدور آليات حوكمة : المحور الثاني 
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  ثار الناجمة عنه األو  سبابه،مظاهره، أالفساد االداري  -1.2

 مع هذا الرفض فإ�ا حالة موجودةو  خيتلف اثنان على كون الفساد ظاهرة مرفوضة من قبل اجلميع،

أن من ميارس الفساد اإلداري جند و  .تصيب مجيع املؤسسات مهما كانت طبيعتهاو  منتشرة يف مجيع دول العاملو 

 دقيقو  السياسية، ولغرض حتديد معىن واضحو  املواقع االجتماعيةو  هم أناس مبختلف مستويات اهليكل التنظيمي

  :1شامل ملفهوم الفساد اإلداري يتطلب األمر إىل مايليو 

  تطورهو  مفهوم الفساد االداري -1.1.2

 تعريف الفساد االداري  

للفساد اإلداري، وهذه الصعوبة ترجع ألسباب عديدة من بينها تعقد ظاهرة يصعب إجياد تعريف موحد 

تنوع خلفيات املشاركني و  تعدد أشكال التعبري عنهاو  اختالف مناهج دراستهاو  أسبا�ا،و  تشعب معاملهاو  الفساد

اإلداري  من ضمن التعاريف اليت أعطيت للفسادو  حبثها، لذلك أعطيت عدة تعاريف هلذه الظاهرة،و  يف نقاشها

  :مايلي

أما البنك الدويل فيعرفه ." استغالل من أجل املنفعة اخلاصة" تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه 

نالحظ أن هذين التعريفني يعترب أن الفساد يقتصر فقط " إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب اخلاص" بأنه 

ة تشري إىل وجود الفساد ضمن نشاطات القطاع اخلاص أيضا على القطاع العام دون اخلاص، فالشواهد املتاح

كذلك قد ال ينطوي سوء استخدام السلطة العامة خاصة تلك النشطات اليت تضع الدولة قواعد تنظيمية لعملها،

 من قبل املسؤول احلكومي على مصلحة شخصية، ولكن قد تكون ملصلحة حزبه، أو عشريته، أو أصدقائه

  .أقاربهو 

اد عادة عندما يقوم موظف موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء فيحدث الفس

كالء أو وسطاء الشركات بتقدمي رشوة لالستفادة من سياسات أو و  طرح ملنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض

للفساد أن حيدث عن حتقيق أرباح خارج إطار القوانني املرعية، كما ميكن و  إجراءات عامة للتغلب على املنافسني

                                                             
  .، ال توجد سنةدوره يف تفشي البطالةو  قبايلي امال، مداخلة حول الفساد االداري 1
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الدولة الذي يهتم كثريا بأعمار بلدته طريق استغالل الوظيفة العامة دون اللجوء للرشوة، كذلك ممارسات رئيس 

  .2بشكل ال يتناسب مع حجمها أو أمهيتها

العاملون يضعون من خالهلا مصلحتهم و  كذلك الفساد اإلداري هو مجيع احملاوالت اليت يقوم �ا املدراء

 العمل على تطبيقهاو  خدمتهاو  غري املشروعة فوق املصلحة العامة، متجاوزين القيم اليت تعهدوا باحرتامها اخلاصة

املخلة باملصلحة العامة أو مصلحة املؤسسة ميكن أن تبقى عرضة و  يف هذا اإلطار فإن  هذه املمارسات الفاسدةو 

مرغوب من قبل طرفني أو أكثر و  تصرفا مقبول لالختالف بسبب عدم اإلنفاق عليها، أيضا الفساد اإلداري ميثل

   .األساليب التقليدية عن حتقيق مصاحلها أو الوصول إىل أهدافهما الشخصيةو  تعجز الطرق الرمسية

و هو كل تصرف يتم على خالف ما يقتضيه االستغالل األمثل للموارد، ليشمل تصرف القطاعني العام 

االقتصادية يف ا�تمع، سواء كان السبب حتقيق منفعة خاصة أو جمرد  اليت يرتتب عليها إهدار املواردو  واخلاص

  .إمهال

نالحظ أن التعاريف السابقة تتفق حول اعتبار استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب شخصية من 

استنادا للتعاريف السابقة ميكن تعريف الفساد اإلداري بأنه استغالل الوظيفة و  ضمن أعمال الفساد اإلداري،

بشكل يتعارض مع القوانني سواء مث ذلك يشكل ) مادية أو معنوية(نفوذها لتحقيق مكاسب شخصية و  العامة

       .فردي أو مجاعي

ممارسة خاطئة تعلى من شأن املنفعة و  و يتميز الفساد اإلداري يوصفه تعبريا عن انتهاك الواجبات الوظيفية

  :3مسات منهايتميز بعدة و  الشخصية على حساب املصلحة العامة،

 ; اشرتاك أكثر من طرف يف ممارسة الفساد اإلداري -

 ; السرية التامة يف ممارسة الفساد اإلداري -

 ; املنافع التبادلية ملرتكبيهو  جيسد الفساد اإلداري املصاحل املشرتطة -

مرتكيب الفساد الذين يضغطون على و  يعرب الفساد اإلداري عن اتفاق بني إداريت صانع القرار -

 ; األول إلصدار قرارات حمددة ختدم مصاحلهم الشخصية  الطرف

                                                             
،ص ص 2014، 1االردن، عمان ،ط، التوزيعو  حمددات العنف يف ا�تمع،دار اجلامد للنشراملايل كأحد و  عدنان حممد الضمور، الفساد اإلداري 2

27,28.  

عمان، –الشمري، ايثار الفتلي، الفساد االداري واملايل واثاره االقتصادية واالجتماعية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن   3 هاشم

 .25-24،ص ص 1،2001ط
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 مراحل تطور الفساد اإلداري:  

إن البدايات األوىل للفساد اإلداري ترى فيه ممارسات سلوكية ال ختضع إىل ضوابط أو معايري معينة،  

الفساد مرادفا لالحنراف، فال البريوقراطية يف إطار عمل املؤسسات، وهي هذا املعىن تعترب و  خاصة املعايري التنظيمية

زمنية مع اختالف سعة و  لى جمتمعات يف فرتات زمنية معينة، فالفساد ظاهرة إنسانيةيقتصر انتشار الفساد ع

املعطيات اليت مير �ا ا�تمع، و  استفحاله من جمتمع إىل آخر، ومن زمن إىل آخر سببه الرئيسي الظروفو  انتشاره

اليت انتقدها سقراط و  الذي كان يعاقب على الرشوة باإلعدام طبقا لبعض التشريعات ففي ا�تمع اليوناين القدمي

  السياسيةو  بقوله إن املرتشي كان جيزي على ارتشائه بالرتقي يف املناصب العسكرية

عن تفشي ابتزاز األموال يف الوظائف الرمسية   1603-1558و قد تغاضت يف اجنلرتا امللكة إلزبيت 

جنيه  16000زيادة الرواتب، ومن صور الفساد أن أمني صندوق احلرب كان حيصل على كعذر هلا عن عدم 

يبيع و  يضع خمصصا�م يف جيبهو  سنويا عالوة على راتبه، حيث حيافظ بأمساء اجلنود املوتى يف قوائم اجليش

  .املالبس املخصصة هلم

عة احملاكم سيئة لكثرة ما فيها من كانت مسو  و عم الفساد يف الدوائر احلكومية يف ايطاليا يف عصر النهضة

  .الرشوةو  صور للفساد اإلداري

و كان لويس الرابع عشر ملك فرنسا يعتقد أن كل إنسان يف رأيه قابال للرشوة مما يدل على انتشار 

احلصول على الصفقات األجنبية، و  الن الشركات األوروبية يسمح هلا القانون بدفع الرشاوىو  الفساد يف عهده،

وخصصها من الضرائب املستحقة عليها فقد أدى ذلك إىل تضرر الشركات األمريكية، فالقانون األمريكي يعترب 

  .دفع الرشاوى جرمية يعاقب عليها القانون

ممارسات و  سلوكية تتجسد جماالت سلبيةو  يف إطار هذا املدخل يعترب الفساد ظاهرة قيمية :المدخل األخالقي

 .األساليبو  مكافحتها بشىت الطرقو  معاجلتهاو  الوقاية منها هدامة يتطلب األمرو  ضارة

يطلق البعض عليه اسم املدخل العملي أو التربيري، ووفق هذا املدخل فإن الفساد اإلداري ال  :المدخل الوظيفي

 اطاتهاشرت و  إجراءاته و  يفرتض بالضرورة أن يكون احنرافا عن النظام القيمي السائد بل هو احنراف عن قواعد العمل

يأيت هذا االحنراف نتيجة أسباب عديدة ليشكل خرقا هلذه القوانني املعتمدة يف النظام و  .تشريعاتهو  قوانينهو 

 .اإلداري
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 األسبابو  ضمن هذا املدخل فإن الفساد اإلداري ميكن أن يشكل ظاهرة متعددة األبعاد :المدخل الثقافي

التجدر، حبيث خيلق و  البقاءو  منظما له القدرة على االستمرار لكونه ظاهرة فإ�ا ميكن ان تأخذ طابعاو  النتائج،و 

 .4جمموعة كبرية من النظم الفرعية الفاسدة سواء وفق املعايري القيمية او الوظيفية

 االجتماعيةو  القيميةو  الثقافيةو  يرتبط مفهوم الفساد مبنظور حضاري بكل مكوناته السياسية :المدخل الحضاري

جممل و  أن الفساد اإلداري ظاهرة مركبة تتكسر من خالل التخلف بشكل واسعالسلوكية،حيث يفرتض و 

 .اجلماعية تؤدي إىل خيارا يشوها كثري من النقصو  املمارسات الفردية

و هناك مدخل خامس مهم يستحق الدراسة بتعمق يقوم على أساس حصر الفساد اإلداري بالوظيفة العمة العليا 

 إيصال املنافع إىل احلاشيةو  الوجاهة االجتماعيةو  لغرض حتقيق املكاسب املاديةاستغالل املناصب الرفيعة و  فقط

 تنفيذا لقناعة قائمة على أساس أن هذا املنصب الرفيع هو مؤقتو  األقارب بعيدا عن أي اعتبارات أخالقية،و 

 .5زائل ال يستمر لفرتة طويلة، تنتهي مع النتهاء فرتة الوزارة يف احلكمو 

  أسبابهو  الفساد اإلداريمظاهر  -2.1.2

 مظاهر الفساد اإلداري  

هي غري مرتبطة بأي نوع من أنواعه، مما جتعله يأخذ أشكاال و  تتنوعو  تتعدد مظاهر الفساد اإلداري

  :متنوعة مثلو  عديدة

اجناز و  احلكومة بكافة أشكاله كأن يتأخر املوظف املسؤول عن منح الرتاخيصو  فساد موظفي القطاع العام -

 .إجراءاتهو  لفرتات طويلة تتعطل فيها مصاحل املواطنني فيضطر املواطن إىل دفع رشوة لكي تتم مصلحتهاملهام 

 .املميزةو  املسؤولني يف الوظائف اهلامةو  تعيني األقارب ومعارف كبار املوظفنيو  انتشار احملسوبية -

 .طلبات االستثمارقضايا االبتزاز مثل الرشاوى اليت يدفعها املستثمرون حىت يتم املوافقة على  -

التالعب الدعم الذي تقرره الدولة لصاحل حمدودي الدخل، فال يستطيع املستحق للدعم أن حيصل عليه غال  -

 .تذهب لغري املستحقنيو  قد حيرم أصحاب احلق من الدعمو  هبات للموظفني، بلو  بعد تقدمي رشاوى

 .قابة على اجلهات املختلفةالر و  التعقيداتو  الناتج عن كثرة اإلجراءاتو  فساد البريوقراطية -

                                                             
، ص 2009الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مصر، ، املقارن، دار الفكر اجلامعي عظاهرة الفساد اإلداري يف الدول العربية والتشري: الدينبالل أمني زين  4

64.  
 7-6يومي .طرق مكافحتهاسبابه، اثارهو ، الفساد االداري: مداخلة ضمن ملتقى حول، االداريو  عز الدين بن تريكي، منصف شريف،حوكمة الشركات للحد من الفساد املايل 5

  .2012ماي 
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يف حتقيق  تعددها لتنشأ ثغرات كثرية بعض املسؤولني من االستفادة منهاو  الفساد الناتج عن كثرة تغيري القوانني -

 .مكاسب يف صاحلهم

كل جتارة ينتج عليها غسيل و  النفاياتو  األسلحةو  احملظورة شرعا كتجارة املخدراتو  مارسة التجارة احملرمة -

 .لألموال

 .اإلثراء من الوظيفة العامةو  املقاوالت احلكوميةو  الرشاوى عن الصفقاتو  تلقي العموالت -

 .6اهلدر يف استعمال املوارد احلكومية -

 أسباب تفتشي ظاهرة الفساد اإلداري  

 شاملة للفساد اإلداري يفرتض بنا معرفة األسباب اليت أدت إىل ظهوره،و  لكي تكون هناك معاجلة فعالة

  :البيئةو  املؤسسيةو  أسبا�ا لتمس خمتلف اجلوانب الشخصيةو  ظاهرة مشولية فقد تعددت أبعادها لكون الفسادو 

تشري الكثري من الدراسات بأنه هناك عالقة بني بعض خصائص األفراد وممارسا�م : العوامل الشخصية -

 :هذه اخلصائص فيما يليميكن إمجال و  اإلدارية الفاسدة،

 حديث التعيني قد تكون و  لكونه موظفا جديداو  موارده قليلة،و  إن حاجات املوظف الشاب كثرية :العمر

 .7سببا وراء ممارسات إدارية فاسدة

 فقد يكون كبار املوظفني ممن تكوم مدة خدمتهم طويلة على معرفة تامة بأساليب إخفاء  :مدة الخدمة

ارتكا�ا، وقد يكون املوظف حديث اخلدمة أكثر ميال يساعد هذا األمر على و  املمارسات اإلدارية الفاسدة

إن  :المستوى الدراسي .ملمارسة حاالت الفساد اإلداري بسبب تأثره السريع بزمالئه يف العمل غري الرتيهني

التحصيل العلمي رمبا ختتلف باختالف و  تأكيد عالقة ممارسات الفساد اإلداري باملستوى الدراسي

 ليت يسهما احلصول فيها للفرد على شهاداتا�تمعات، فا�تمعات ا

عادلة يكون أفراد هذا و  كذلك احلصول على الوظيفة بطريقة غري قانونيةو  غري مشروعو  عليا بأسلوب غري علمي

ا�تمع أكثر ميال ملمارسة الفساد اإلداري، عكس ا�تمعات اليت يكون نظامها التعليمي كفؤ وقائم على أسس 

دقة يف عمليات التوظيف فإنه حيول دون وصول أناس غري كفوئني و  اخلدمة املدنية ذو جدية علمية يكون فيه نظام

 .بالتايل تقل عمليات الفساد اإلداريو  إىل الوظائف احلكومية

                                                             
 .42-38عدنان حممد الضمور، الفساد املاليو االداري،نفس املرجع السابق ،ص 6
  .05/04/2015، تاريخ الزيارة http;//www.ahewar.org، السلطةو  يشوري عبد الرمحن، الفساد 7
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 عادة الرجال املوظفني مييلون أكثر ملمارسة حاالت الفساد اإلداري من النساء، بسبب تكوينهم  :الجنس

 .حييط بعم من عاملنيسرعة تأثرهم مبا و  النفسي

 من املتوقع أن تكون حاالت الفساد اإلداري أكثر وضوحا لدى اإلداريني يف  :التخصصو  المهنة

رمبا إىل ممارسة اإلداريني و  الوظائف احلكومية أو منظمات األعمال منها يف الوظائف الفنية التخصص،

ن إىل فتح مواضيع ميكن النفاذ ألعمال جتعلهم على احتكاك مباشر بالناس تدفعهم يف غالب األحيا

 .منها إىل دفع رشوة أو قبول وساطات أو غريها من حاالت الفساد اإلداري

املؤسسة اليت تقف وراء املمارسات اإلدارية و  تتعدد األسباب التنظيمية :التنظيميةو  العوامل المؤسسة -

التنظيمية تؤثر بشكل مباشر أو و  اخلاصة، فاغلب هذه األبعاد املؤسسيةو  الفاسدة يف املنظمات احلكومية

ميكن اإلشارة و  غري مباشر يف السلوك اإلداري أو التنظيمي حبيث جتعل منه سلوكا منحرفا أو منضبطا،

 :إىل أهم هذه العوامل كما يلي

 التحلي و  اجيابية تؤدي إىل التزام عالو  متماسكةو  إن عدم وجود ثقافة تنظيمية قوية :ثقافة المنظمة

ية سامية، قد يكون سببا ملمارسات فاسدة حيث أن أغلب هذه الثقافة التنظيمية غالبا بأخالقيات إدار 

 .ما يرافقه شيوع ثقافة الفساد يف املنظمة أو اإلدارة

 غالبا ما يكون كرب احلجم خصوصا يف اإلدارات العمومية مرتبطا بوجود ترهل إداري :حجم المنظمة 

سلوكيات فساد و  ها تؤدي بدورها إىل ممارسات غري قانونيةهذه كلو  بريوقراطية عالية،و  بطالة مقنعةو 

 .إداري ال ميكن السيطرة عليها بسهولة

 حيث جيعل من املمارسات الفاسدة روتينيا ساريا مير دون مساءلة أو حساب،  :ضعف النظام الرقابي

أساليب تقييم و  الرقابيةاإلدارات العمومية مدعوة إلعادة النظر باستمرار يف نظمها و  فمنظمات األعمال

أصبحت متاحا للمسؤولني الكثري من األدوات الفاعلة اليت و  األداء لديها فقد تطورت هذه النظم كثريا

 .تساعد يف ضبط حاالت الفساد اإلداري

 هذه قد تكون سببا ملمارسات إدارية فاسدة تنتج عن و  :العالقة مع المسؤولين في اإلدارات العليا

 .االحتماء هم سواء كانت العالقة قرابة أو ارتباط مصاحل أو صداقةو  ؤالء املسؤولنياستغالل النفوذ هل

 شفافية و  منظمات األعمالو  أهداف املؤسساتو  إن درجة وضوح العمل :طبيعة العمل المؤسسي

عملها له أثر كبري يف تقليل الشعبية اإلعالمية فإن حاالت الفساد اإلداري، أما املؤسسات اليت تقتضي 
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اإلعالمية فإن و  السرعة، ولديها موارد كثرية بعيدة عن الرقابة الشعبيةو  يعة عملها الكثري من السريةطب

 .ميكن إخفاءها بسهولة كما يتوقع مرتكبوهاو  حاالت الفساد اإلداري تكثر فيها

 عدم تناسب اهليكل و  السلطاتو  إن عدم وضوح الصالحيات :هياكل السلطةو  الهياكل التنظيمية

عدم وجود وصف وظيفي واضح يزيد من احتمال ممارسة الفساد اإلداري يف و  التنظيمي مع طبيعة العمل

 .منظمات من هذا النوع أكثر من غريه

 إن وجود أعداد كبرية من العاملني ال ميارسون أعماال فعلية قد يكون سببا وراء تفنن : البطالة المقنعة

 .غريهاو  الوساطةو  الرشوةو  عامالت لغرض االبتزازتعقيد سري املو  هؤالء املوظفني يف طلبات

 أن شعور املوظف خاصة يف اإلدارات العليا من أن منصبه هو فرصة جيب أن  :عدم االستقرار الوظيفي

توطيد و  بناء النفوذو  يستغلها لفرتة حمددة جتعل منه أكثر ميال ملمارسة حاالت فساد إداري لغرض اإلثراء

 .العدالةو  الرتاهةو  حساب مصلحة املنظمة العالقات مع اآلخرين على

تعترب هذه العوامل من أهم اليت تقف وراء حاالت الفساد اإلداري أو تساهم يف تعزيزها  :العوامل البيئية -

تشابكها، حيث أ�ا تتداخل مع بعضها البعض بطريقة متنع من الوصول إىل و  تعقدهاو  بسبب كثر�ا

 :مايلي إشارة إىل هذه العوامليف و  .السبب احلقيقي وراء الفساد

 يعترب هذا البعد من أكثر األبعاد دعما للفساد اإلداري يف الدول النامية، فهيمنة  :عوامل البيئة السياسية

الساسة الفاسدين على خمتلف نواحي احلياة هي السبب يف انتشار حاالت الفساد الثقيل، تتمثل أهم 

عدم وجود دستور دائم، عسكرة و  دم االستقرار السياسي،مالمح هذه البيئة السياسية الفاسدة يف ع

 .ا�تمع، سيطرة الدولة على وسائل اإلعالم، ضعف منظمات ا�مع املدين

 يشكل االقتصاد مدخال ملمارسة حاالت الفساد اإلداري بأشكاله املتنوعة،  :عوامل البيئة االقتصادية

الكوارث او سوء و  األزمات االقتصادية يسبب احلروبو  النقدية املرجتلة للدولةو  فالسياسات االقتصادية

تدهور و  اخنفاض األجورو  بصفة عامة ميكن اعتبار البطالةو  التخطيط قد تكون مدخال يشجع الفساد،

املالية يف املؤسسات من أهم و  حمدودية فرص االستثمار، وعدم فعالية نظم الرقابة االقتصاديةو  قيمة العملة

 .ساعدة يف انتشار الفساد اإلداريالعوامل االقتصادية امل

 مشبوهة فإ�ا ستشكل بكل و  فإذا ما كانت العوامل االجتماعية غري ناضجة :عوامل البيئية االجتماعية

من الضروري اإلشارة هنا أن و  تأكيد مدخال واسعا ملمارسات إدارية فاسدة على خمتلف املستويات،

ذلك بسبب وقوع ا�تمع حتت و  ألثرها مثل العوامل االقتصاديةو  العوامل االجتماعية قد ال يتم االنتباه هلا
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من أهم العوامل االجتماعية احملتمل تسببها يف الفساد و  القبول االجتماعي هلذه العوامل،تأثري ظاهرة 

 اإلداري نذكر القيم املشوهة السائدة يف ا�تمع، شيوع ثقافة الفساد يف ا�تمع، فقدان احلراك االجتماعي

 عدم قبول التغيري، زيادة عدد السكان وشح املوارد واسترتافها التعصب الطائفيو  التحجرو  د التفكريمجو و 

  .8الديينو 

  اآلثار الناجمة عن الفساد اإلداري -3.1.2

 التناقض بني القيم االجتماعيةو  يشري البعض إىل أن للفساد اإلداري دورا اجيابيا يف ختفيف التعارض

يساعد على التطبيق التدرجيي و  اجلهاز اإلداري، فهو يعمل على زيادة املشاركاتقواعد العمل الرمسي يف و 

  :لكن للفساد اإلداري آثار سلبية ضارة هيو  للتحوالت يف نظم العمل،

احليلولة و  فانتشار الفساد اإلداري يؤدي إىل إضعاف قواعد العمل الرمسية :أجهزتهاو  اإلضرار بمصداقية الدول

ضعف الثقة �ا من قبل مجهور و  لرمسية ما يؤدي إىل اإلضرار مبصداقية األجهزة اإلداريةدون حتقيق ألهدافه ا

دارية األمر الذي يقضي إىل فشل النظام املتعاملني، كما أن اتساع دائرة الفساد يؤدي إىل ضعف اهلياكل اإل

 .اإلداري

 1997جاء يف تقرير التنمية الصادر على البنك الدويل سنة  :إضعاف النمو االقتصاديو  إعاقة عملية التنمية

دولة نامية حول معوقات التنمية كانت اإلجابة أن  60مسؤوال رئيسيا من  150بأنه يف استبيان موجه لقرابة 

اإلخالل، كما تشري و  املايل هو أكرب معوق للتنمية، فالفساد سلوك ضار يؤدي إىل االضطرابو  الفساد اإلداري

من ذلك ختفيض معدالت و  ري من الدراسات إىل أنه للفساد اإلداري آثار سلبية على النمو االقتصادي،الكث

فما يرافق الفساد . بالتايل ختفيض معدل النمو االقتصاديو  من مث خفض حجم الطلب الكلي،و  االستثمار

عهم إىل التقليل من استثمارا�م اإلداري من دفع للرشاوى ميثل لكثري من رجال األعمال نوعا من الضرائب مما يدف

 .يف الدول اليت يوجد فيها فساد

تدين و  فانتشار الفساد داخل ا�تمع يؤدي إىل اإلضرار باالستقرار السياسي، :إضعاف االستقرار السياسي

 .تردي األوضاع على كل األوجهو  تسلطهاو  فساد اإلدارةو  الصراع داخل النخبة احلاكمةو  مستوى الدخل

                                                             
، تاريخ eliaskattar@albaladonline.com، يف جريدة صدىمقالة يف ، مسرية الشفافية  حنو العاملية...حوكمة الشركات، عيتاي أمحد 8

  .30/04/2015االطالع 
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هذا بغرض حتقيق مصاحلها اخلاصة، حيث يفقد اجلهاز اإلداري كيانه و  :ة تعمل على نشر الفسادظهور طبق

يتم حتويله لتحقيق مصاحلها اخلاصة بدال من املصلحة و  لصالح املنظومات الفاسدة بداخله عند انتشار الفساد

املؤسسات احلكومية، و  األجهزة الفساد يعملون على نشر الفساد يف أكرب عدد ممكن من العامة، فاملستفيدون من 

  .املساءلة القانونيةو  يدعمهم يف ذلك عدم احملاسبة

دراسة ميدانية ألحد هذا نتيجة من نتائج الفساد اإلداري، ففي  :اإلنتاجيةو  تدني مستوى األنشطة الخدمية

مهنة الطب، فيعترب من املدن العربية ألوضاع املستشفيات أظهرت النتائج أن األجور تكاد دون املستوى ملمارسي 

 .توى تقدمي اخلدمات الطبية يف املستشفيات بوجه عامأهم األسباب اليت تؤدي إىل تدين مس

 ية في مكافحة الفساد اإلداريمبعض تجارب عال:  

املؤسسات الدولية ملكافحة حاالت و  املؤسسات اإلقليميةو  ميكن أن تتكامل جهود املؤسسات الوطنية

بعد أن أصبح الفساد اإلداري ظاهرة دولية متعددة األبعاد، جيب أن تكون اجلهود الوطنية و  الفساد اإلداري خاصة

تشمل أبعادا كثرية كاجلانب االقتصادي و  آليات متعددةو  ملكافحة الفساد جهود فعالة  تتم من خالل أساليب

 ذلك اجلانب االجتماعيحتسني مستويات املعيشة، كو  القضاء على البطالةو  متمثال يف مستويات األجور اجليدة

التقاليد الفاسدة أو اليت ميكن أن متثل مدخال و  حماربة األعرافو  الثقايف من خالل البناء السليم للنظام القيميو 

 احلاكمو  ملمارسة فساد إداري، مث أن هذه األبعاد تستكمل بالبعد املؤسسي املتمثل يف تقوية مؤسسة القضاء

املنظمات و  جتدر اإلشارة إىل أن املؤسساتو  .الرقابة الشعبيةو  تعزيز دور اإلعالمو  املساءلةو  تطوير أجهزة الرقابةو 

  :الدولية اليت ميكن أن تساهم جمهود يف مكافحة الفساد اإلداري ميكن أن تشتمل علىو  الوطنية

الفساد ل يف إنشاء العديد من املنظمات تعمل على املستوى احمللي �تم مبكافحة تتمث :الجهود المحلية: اوال

 :9ميكن إجياز أعمال هذه املنظمات فيما يليو  يكل أشكاله،

حيث أنه يف إطار هذه املنظمة ميكن تفعيل دور العاملني من جانب : منظمات منبثقة من السلطة احمللية -

مراقبة إنفاقه على و  كذلك املواطنني لتنمية احلس بأمهية احملافظة على املال العامو  يف عمليات الرقابة

مطالبة املنظمات املسؤولة أن تكون أكثر شفافية يف نشر املعلومات اخلاصة بعملها،  و  ريع املختلفةاملشا

تقدمي اإلحصائيات الالزمة هليئات منظمات ا�تمع و  أمانةو  مشاريعها بكل صدقو  كذلك ميزانيا�ا

 .اجلمهورو  بني هذه اهليئات املدنيةو  املدين لغرض بناء ثقة بينها

                                                             
  335التجارة، جامعة الزقازيق،ص، كلية 2003يوليوو  ،العددان األول والثاين،يناير 25، ا�لد -املشكلة واحلل - الفساد اإلداري يف املؤسسات العامة: عادل بن أمحد الشلفان  9
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مجع و  متابعة حاالت الفساد اإلداريو  هلذه املنظمات دورا كبريا يف اكتشاف: املدين منظمات ا�تمع -

من مث و  املنظمات املسؤوليةو  أمانة لكي يطلع عليها اجلمهورو  عرضها بكل صدقو  املعلومات عنها

قوق مجعيات الدفاع عن حو  املسموعو  من أمثلة منظمات ا�تمع املدين وسائل اإلعالم املرئيو  معاجلتها،

 .مجعيات حماربة الفسادو  مجعيات محاية البيئةو  املستهلكني

هذه جيب أن تعطي أيضا مثال حسنا ميكن أن جتسده من خالل و  :أفراد القطاع اخلاصو  منظمات -

 .تبنيها لدور أكرب يف إطار مسؤوليتها االجتماعيةو  ممارستها األخالقية

 املستوى اإلقليمي ميكن أن تتعامل الدول على:جامعة الدول العربيةو  منظمة الوحدة االقتصادية -

املؤسسات يف جمموعة حملاربة حاالت الفساد اإلداري على صعيد اإلقليم يف إطار معاهدات ثنائية أو و 

جتدر و  شعوبه،و  املؤسسات يف الرتقاء بأساليب لتحقيق مصاحل اإلقليمو  مجاعية جتسد رغبة هذه الدول

نشاء منظمة عربية ملكافحة الفساد على غرار منظمة الشفافية اإلشارة هنا أنه هناك مشروع مقرتح إل

 .الدولية

 الجهود العربية :ثانيا 

  :حاولت الدول العربية ببعض اجلهود فيما يتعلق مبكافحة الفساد اإلداري، ميكن إجيازها فيما يلي

  1987انعقاد مؤمتر وزراء الداخلية العرب يف سنة  -

خصصت حلقة كاملة من هذا و  1999للتنمية اإلدارية يف القاهرة سنة  انعقاد مؤمترات باملنظمة العربية -

  2002املؤمتر ملوضوع الفساد مث تاله مؤمتر يف بريوت سنة 

  انعقاد بعض املؤمترات يف اجلامعة العربية -

أولويا�ا، تضمنت عدة و  اليت بلورت رؤية عربية أصيلة حول قضايا اإلصالحو  2004وثيقة اإلسكندرية  -

  صالححماور لإل

  2004اإلصالح اليت تبنتها القمة العربية يف تونسو  التحديثو  وثيقة مسرية التطوير -

 الجهود الدولية :ثالثا

مكافحة و  املؤسسات املعنيةو  تطوير اهليئاتو  قطعت اجلهود الدولية شوطا كبريا يف جمال مكافحة الفساد 

ميكن أن و  لتحقيق نتائج يف جمال اجتثاث الفساد،دعمها و  كذلك تطوير اآلليات املختلفةو  الفساد بكافة أشكاله



 حوكمة الشركات في مواجھة الفساد اإلداري دور                                        الفصل الثاني     
 

45 
 

نشري هنا إىل أن الدولية املعنية املختلفة ميكن أن تستعني باملنظمات الدولية مباشرة أو تستفيد من خربا�ا يف 

 :ومن أهم املنظمات الدولية املعنية �ذا األمر نذكر. مكافحة الفساد اإلداري

مكافحته على و  قرارين خاصني بالفساد 1996لعامة يف ديسمرب حيث تبنت اجلمعية ا: األمم املتحدة

 .الصعيد العاملي

  :جتسد البنك يف إسرتاتيجية املتعلقة مبكافحة الفساد أربع حماور أساسيةو  :البنك الدويل -

 الفساد يف املشروعات اليت ميوهلا البنكو  متابعة أشكال االحتيال 

  يطرح البنك مناذج متعددة ملكافحة الفساد اإلداري و  مكافحة الفسادتقدمي العون للدول النامية اليت تعتزم

 بيانات هذه الدولو  وفق ظروف

 سياسات إقراضه املختلفةو  يعترب البنك جهود الفساد شرطا أساسيا لتقدمي خدماته 

 يقدم البنك عونا للجهود الدولية ملكافحة الفساد اإلداري  

شروطا أكثر تشددا وموضوعية يف منح  1997الدويل منذ سنة تبين صندوق النقد : صندوق النقد الويل -

رئيسيني يف مكافحة قروضه ووفق ضوابط مكافحة الفساد، كما أن البنك يساهم يف جمالني و  مساعداته

  :الفساد مها

 الرقابةو  نظم احملاسبةو  إعداد املوازناتو  العاملة يف جمال الضرائبو  تطوير املوارد البشرية العامةو  تدريب 

 التدقيقو 

 بيئة أعمال نظامية تطور يف إطارها القوانني املتعلقة و  شفافةو  يساهم البنك يف خلق بيئة اقتصادية مستقرة

  التجارةو  األعمالو  بالضرائب

 الفاسدة تعرقلو  مبا أن املمارسات املنحرفةو  ا�تمع،و  املنظماتو  أن للفساد اإلداري آثار كبرية على األفرادمبا 

 أن تتضافر اجلهود لغرض حتجيمهاو  التنمية فإن هذه الظاهرة اخلطرية جيب أن نقف إزاءها بكل حزمتعيق جهود و 

  :ترتكز علىتقليل آثارها السلبية، لذلك فإننا نرى أن الدعائم األساسية للوقاية أو معاجلة هذه الظاهرة جيب أن و 

 را من مظاهر الفساد الكبري الذي خيفي حماربة حاالت الفساد السياسي باعتباره مظهو  ضرورة البدء باجتثاث

  مؤسسيو  اجتماعيو  وراءه حاالت فساد اقتصادي

 تنوع ممارسات اإلدارية املتالحقة من األساليب و  كثرة أسبابهو  أصناف الفساد اإلداريو  تتعدد أشكال

قد من طرق املنظمة،إن هذه احلالة قد تعو  العشوائية  املرتكبة إىل األساليب العلمية املنهجية املدروسة
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ذلك لكون العصابات املنظمة للفساد اإلداري و  .من مث القضاء عليهاو  مالحقتها قانونياو  اكتشاف الفساد

 الدويلو  ميكن أن تستفيد من الثغرات القانونية على الصعيد احمللي

  تفعيل الدول لذلك ينبغي و  األممو  مشولية ظاهرة الفساد حيث أ�ا أصبحت ظاهرة تواجه خمتلف الشعوب

املنظمة و  إجراءات صندوق النقد الدويلو  قد تكون منظمة الشفافية الدوليةو  آليات دولية حملاربة هذه الظاهرة،

  األذرع املهمة املساعدة يف مكافحة الفساد اإلداري على املستوى الدويلالعاملية للتجارة أحد 

 ميكن من خالهلا مكافحة الفساد اإلداري، السياسات اليتو  اخلطواتو  و بصفة عامة هناك العديد من اإلجراءات

  :من أهم هذه اإلجراءات ما يليو 

 وضع عقوبة قاسية ملرتكيب الفساد بأشكاله املختلفة حىت يكون هناك رادع أمام باقي املفسدين  

 تبسيط اإلجراءات يف كافة الوحدات اإلداريةو  اللوائحو  ختفيض عدد القوانني  

 ت احلكومية اليت تتعامل مع اجلمهور حىت ال يكون هناك جماال للرشوةاللجوء إىل الشفافية يف كل اجلها  

 إعطاء دور أكرب ملؤسسات ا�تمع املدين يف مكافحة الفساد  

 املداخل خاصة للفئات اليت تتعامل مع اجلمهور من املوظفني العمومينيو  حتني مستويات األجور  

 املطلقالبعد عن أسلوب احلكم و  تفعيل قواعد الدميقراطية  

 العلمي للوظائفو  التوصيف الدقيقو  ترقية املوظفنيو  تعينيو  تطوير نظم اختيار  

 د حنو إعدااالجتاه و  الروحية املرتبطة باستقامة   األفرادو  تفعيل القيم الدينيةو  الرتكيز على اجلانب األخالقي

إذ ان . ت الرقابيةاستخدامها بالشكل األمثل فضال عن تفعيل دور املؤسساو  ميثاق أخالقي لكل مهنة

 بالتايل فإن تفعيل دورمها دعمهماو  من أبرز مهم هذه التشكيالت هو احلفاظ على املمتلكات العامة

تنميته، كما ال يفوتنا يف هذا و  احلفاظ على املال العام مهنيتها يعين التطور باجتاهو  ضمان استقالليتهاو 

 الرقابة إذ أن االرتقاء بثقافة ا�تمع جيعل منه خري ا�ال التأكيد على دور ا�تمع املدين واإلعالمي يف

  .رقيب على املال العام

 أسس ميثل يف حقيقته اجتاها إصالحيا يوفر أساسا ثابتاو  تعليماتو  أن نظام احلوكمة مبا ميثله من قوانني

االقتصادية ثقة كاملة للمتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة حبيث يوفر هذا األساس ضمانا للجدوى و 

  .املستهدفة من تعامال�م املختلفة
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إن خطى العراق خطوات ثابتة �ذا االجتاه إذ متثلت يف تشريع العديد من القوانني اليت تنظم و  سبق

قانون الشركات العامة فضال عن و  منها قانون االستثمارو  العالقات بني كافة األطراف يف النشاط االقتصادي

إصدار القانون اجلديد و  منها حترير القطاع املصريفو   املختصة يف جماالت العمل النوعيةتطوير العديد من القوانني

احملاسبة الدولية الصادرة عن املنظمات و  قواعد التدقيقو  كذلك اعتماد معايريو  املصارف،و  للبنك املركزي العراقي

منظمة املعايري الرقابية (االسوساي و  )الالتينيةمنظمة املعايري الرقابية يف أمريكا (اإلقليمية مثل االنتوساي و  الدولية

 تكييفها عن طريق جملس املعايري العراقي مبا يتالءمو  )منظمة املعايري الرقابية يف إفريقيا(االفروساي و  )يف آسيا

  .خصوصية البيئة العراقيةو 

الرتكيز على األبعاد و  مالبيئة اليت تعمل ضمنها يستوجب االهتماو  أن التأثري املتبادل بني املؤسسات الدولة

 حتقيق أهدافهاو  االجتماعية الناجتة عن عمل املنظمات داخل ا�تمع �دف تعظيم الفائدة املتوخاة من عملها

  .تقليل اآلثار السلبية اليت قد تنتج عن ذلك إىل أدىن احلدود  املمكنةو 

فراد الشعب ميثل يف حقيقته اجتاها كما أن نظام احلوكمة مبا يكفاه من توفري املعاملة املتكافئة جلميع أ

  .الوالء لعموم أفراد الشعبو  مبا ينمي الشعور الوطينو  الواجباتو  إصالحيا من خالل حتديد احلقوق

كذلك العراقية مبثابة تطوير و  يعد اإلفصاح من املبادئ األساسية اليت أشارت إليها املعايري احملاسبة الدولية

هو ما يتعلق باإلعالن عن نتائج أعمال و  اليت أشارت إليها مبادئ احلوكمةو  التدقيقالقواعد املعتمدة يف و  األسس

اليت تصب يف و  دقيقو  بشكل عام فضال عن إعالن األهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقها بشكل واضح

ئيسي الذي جيب االجتماعية العليا حيث أن من املبادئ الر و  األهداف االقتصاديةاحملصلة النهائية باجتاه حتقيق 

املركز و  ميكن حتقيق ذلك من خالل إعالن البيانات املاليةو  )مبدأ الشعب أوال(العمل لتحقيقه هو و  االتفاق عليه

 حسب خصوصية كل نشاطو  يف أوقا�ا احملددة باإلضافة إىل املؤشرات اإلحصائية األخرىو  املايل لتلك املؤسسات

كما يستوجب هذا االجتاه . املهتمني خبصوص تلك املؤسساتو  عنينيمبا يؤدي إىل تكوين صورة واضحة لدى املو 

مدى تطور و  النقدية اليت يتمتع �ا القائمون على اإلدارة يف تلك املنظماتو  أيضا اإلفصاح عن مجيع املزايا العينية

اهلياكل و  إلجراءاتفصاح عن ااملركز املايل هلم باإلضافة إىل املخاطر اليت قد تتعرض هلا أعمال املنظمة أيضا باإل

  .للمرحلة اليت مت الوصول إليهاو  ثابتة باجتاه تطبيق متطلبات احلوكمةو  اليت اعتمد�ا للسري خبطى واضحة
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الوثائق اخلاصة بعمل أجهزة الدولة مبا و  ما الشفافية فهي تضمن اطالع الشعب عل كافة املعلوماتأ

مما جتدر اإلشارة إليه أن و  األهداف اليت تسعى إىل حتقيقهاو  ينمي فرصة جديدة لتكوين صورة واضحة عن عملها

  .العاملني فيهاو  الشفافية ال تشمل كافة املعلومات عن املؤسساتو  اإلفصاح

  

  اإلداري دور آليات حوكمة الشركات في الحد من الفساد -2.2

  .بوجه التحديدالعمة و  يعد الفساد اإلداري من أخطر املشكالت اليت تعاين منها املؤسسات اخلاصة

اليت سبق وان أشرنا و  االمتيازات اليت يتم احلصول عليها بشكل غري مشروع،و  ويتمثل الفساد اإلداري باملكاسب

يرتتب عليها حتمل الشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع اليت تنتجها أو اخلدمات اليت و  إليها،

بدال من أن تكون هذه الشركات أحد و  .بالتايل تأكل رأس املالو  البقاء،و  تقدمها، مما يضعف قدرها على التنافس

و تؤدي .عامل من عوامل النمو، تصبح عبئا على االقتصاد الوطين يتحمله ا�تمع بأسرهو  حمركات االقتصاد

اليت من أبرزها مشكلة الفساد و  حوكمة الشركات دورا مهما يف معاجلة املشكالت اليت تعاين منها هذه الشركات،

 إىل آليات حوكمة داخلية Impavido et Hessاإلداري، وذلك من خالل جمموعة اآلليات صنفها كل من 

  :10كما يأيتو  أخرى خارجية سيتم تناول بشكل خمتصرو 

  اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات -1.2.2

لتحقيق اختاذ االجراءات الالزمة و  فعاليات الشركة،و  أنشطة علىتنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية 

  :ميكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إىل ما يأيتو  أهداف الشركة

املمارسني و  الباحثنيو  إن الناشطني يف جمال حوكمة الشركات Impavido et Hess دور كل من

يعدون جملس اإلدارة أحسن أداة ملراقبة سلوك اإلدارة، إذ انه حيمي رأس املال املستثمر يف الشركة من سوء 

يراقب و  مكافأة اإلدارة،و  إعفاءو  ذلك من خالل صالحياته القانونية يف تعينيو  االستعمال من قبل اإلدارة،

لكي تكون هذه ا�الس فعال ينبغي أن تكون يف املوقف الذي و  بالتايل تعظيم قيمة الشركةو  يقوم أدائه،و  سلوكها

االجتماعية للشركة بعني االعتبار، كما جيب أن يف ذات الوقت تأخذ األهداف و  ملصلحة الشركة، يؤهلها للعمل

البريوقراطية يف شؤو�ا، وتقوم و  متتلك السلطة الالزمة ملمارسة أحكامها اخلاصة بعيدا عن التدخالت السياسية

                                                             
  .135، ص2005دار اجلامعية، ، االسكندرية، مصر، االداريو  معاجلة الفساد املايلو  حوكمة الشركات، سليمان حممد مصطفى 10
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و كي يتمكن جملس .اإلفصاح عن ذلكو  باختيار اإلدارة العليا،فضال عن اإلشراف املستمر على أداء الشركة

املراقبة، يلجأ إىل إنشاء جمموعة من اللجان من بني أعضائه من غري و  ام بواجباته يف التوجيهاإلدارة عن القي

امليزة الرئيسية هلذه اللجان أ�ا ال حتل حمل جملس اإلدارة فهي تقوم برفع تقرير مفصل للمجلس بالتايل و  التنفيذيني،

  .املسؤولية الكاملةو  فا�لس هو صاحب القرار النهائي

 لقد حظيت جلنة التدقيق يف الوقت احلظر باهتمام بالغ من قبل اهليئات العلمية الدولية،  :دقيقلجنة الت

 .االضطرابات املالية  اليت حصلت يف الشركات العامليةو  خباصة بعد اإلخفاقاتو  الباحثنيو  واحمللية املتخصصة

أدوات حوكمة الشركات يف زيادة يرجع هذا االهتمام للدور الذي ميكن ان تؤديه جلنة التدقيق كأداة من و 

التقارير   دادالشفافية يف املعلومات املالية اليت تفصح عنها الشركات، وذلك من خالل دورها يف إعو  الثقة

 إشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي يف الشركات، وكذلك دورها يف دعم هيئات التدقيق اخلارجيو  املالية

  .ا يف التأكيد على االلتزام مببادئ حوكمة الشركاتزيادة استقالليتها، فضال عن دورهو 

ففي الواليات املتحدة . ظهر مفهوم هذه اللجنة بعد اال�يارات املالية لبعض الشركات الكبري كما مت ذكره

، الذي أمل مجيع الشركات بتشكيل جلنة 2002يف سنة  Sarbanse Oxley Actاألمريكية مت إصدار قانون 

ذلك م خالل دورها يف عملية و  دور هام يف منع حدوث تلك اال�يارات املالية يف املستقبل،التدقيق ملا هلا من 

بالتايل فقد إنشاء القانون جهازا و  اخلارجيو  كذلك يف زيادة استقاللية كل من املدقق الداخليو  إعداد القوائم املالية

  .ةتنظيم املراجعني واوجد قوانني خاصة مبسؤولية الشركو  جديدا لإلشراف

 Smithأما يف اململكة املتحدة فقد صدر عددا من التوصيات بتشكيل هذه اللجنة، من أبرزها تقرير 

Report  كيفية و  مسؤوليات جلنة التدقيقو  ، الذي تضمن العديد من التوصيات اخلاصة بدور2003يف سنة

  .اإلفصاح عن هذه املسؤوليات يف التقارير السنوية للشركات

سنغافورة قد و  ماليزياو  أملانيا،و  فرنسا،و  أنه هناك العديد من الدول األخرى مثل كندا، و جتدر اإلشارة إىل

 ظهر فيها مفهوم هذه اللجنة منذ سنوات عديدة، وتطور هذا املفهوم بعد صدور العديد من التوصيات

هذه اللجان يف  املقرتحات حلل املشكالت اليت تواجهها هذه اللجنة يف الواقع العملي، وبالشكل الذي أصبحتو 

  .الوقت احلاضر أداة هامة من أدوات حوكمة الشركات

و عن تشكيل جلنة التدقيق يف الشركات اململوكة للدولة، فإ�ا على وفق املعلومات اليت توفرت للباحث 

تال و  1994يف جنوب إفريقيا يف سنة  King Reportقد ظهرت الدعوة إليها ألول مرة يف توصيات تقرير 
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 قبل التطرق إىل أمهية اللجنةو  العديد من التوصيات لتأليف مثل هذه اللجنة يف العديد من الدولذلك صدور 

هلذه اللجنة، التدقيق  اتنظرا لتعدد التعاريف يف أدبيو  .الواجبات اليت تقوم �ا، ال بد من اإلشارة إىل املقصود �او 

  .اآلخر ألحد الباحثنيو  هنيةسوف يكتفي الباحث بإيراد تعريفني احدمها إلحدى اهليئات امل

جلنة مكونة من "بأ�ا  (CTCA)لقد عرفت جلنة التدقيق من قبل اهليأة الكندية للمحاسبني القانونيني 

أعضاء جملس إدارة الشركة الذين ترتكز مسؤوليا�م يف مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها إىل جملس 

كذلك مراجعة نظام و  نتائج التدقيق معه،و  مناقشة نطاقو  املدقق اخلارجيتتخلص نشاطا�ا يف ترشيح و  اإلدارة،

  .كذلك التأكد من تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف الشركةو  التأكد من فاعليته،و  الرقابة الداخلية للشركة

جلنة منبثقة عن جملس اإلدارة، تتكون من عدد من األعضاء غري " كما عرفها ميخائيل أشرف حنا بأ�ا 

يتضح و  اخلارجيون إذا اقتضى األمر ذلك، وتفوضو  حيضر اجتماعات هذه اللجنة املدققون الداخليونو  التنفيذيني،

لنا من خالل التعاريف السابقة أنه يتم تعريف هذه اللجنة يف ضوء عضويتها ومسؤوليا�ا، وإ�ا تتميز بأ�ا منبثقة 

 لديهم االستقاللية دارة من غري التنفيذيني، والذين تتوافرتقتصر عضويتها عل أعضاء جملس اإلو  دارةعن جملس اإل

 مراجعة عمليات التدقيق الداخليو  تتعلق عمليات إعداد التقارير املاليةو  التدقيق،و  اخلربة يف جمال احملاسبةو 

  .اخلارجي، وكذلك مراجعة االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات من قبل إدارة الشركةو 

 الوظائف نوجزها في مايليو  تقوم لجنة التدقيق بالعديد من المهام: التدقيقمهام لجنة و  وظائف : 

 .مراجعة الكشوفات املالية قبل تقدميها إىل جملس اإلدارة -

 .إعفاء املدقق اخلارجيو  مكافأةو  التوصية تعيني -

 .االتفاق عليهاو  طبيعة األولويات يف التدقيقو  مناقشة نطاق -

 . ألية حتفظات أو مشكالت تنشأ اثناء عملية التدقيقاملناقشة مع املدققني اخلارجيني -

إدارة املخاطر و  الداخليني لتقومي فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف الشركةو  املناقشة مع املدققني اخلارجيني -

 .فيها

تقدمي و  النتائج اليت تتوصل إليهاو  مراجعة التقارير اليت تقدمهاو  اإلشراف على وظيفة التدقيق الداخلي -

 .لتوصيات لإلدارة الختاذ االجراءات الالزمةا

 .الرقابةو  اليت هلا صلة بأعمال التدقيقو  القيام بأية واجبات تكلف �ا من قبل جملس اإلدارة، -
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 التوصيات الصادرة عن اجلهات و  توصي اغلب الدراسات اخلاصة حبوكمة الشركات:لجنة المكافآت

يف جمال و  .من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذينياملهتمة �ا بأنه جيب أن تشكل جلان املكافآت 

تأكيدا على  (OECD)التنمية و  الشركات للدولة فقد تضمنت إرشادات منظمة التعاون االقتصادي

ذلك لضمان تعزيز مصاحل الشركة و  اإلدارة العليا معقولة،و  ضرورة أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

  .ذوي الكفاءات العاليةهنيني من يف األمد البعيد من خالل جذب امل

 املكافآتو  ترتكز وظائف جلنة املكافآت وواجبا�ا يف حتديد الرواتب :وظائف لجنة المكافآت وواجباتها 

 :حدد تلك الواجبات مبا يأيت Mintzاملزايا اخلاصة باإلدارة العليا لذا فإن و 

 .التوصية �لس اإلدارة باملصادقة عليهاو  مراجعتهاو  املزايا األخرى لإلدارة العليا،و  املكافآتو  حتديد -

 .ياسات بشكل دوريمراجعة هذه السو  وضع سياسات إلدارة برامج مكافآة اإلدارة العليا -

اختاذ خطوات لتعديل برامج مكافآت اإلدارة العليا اليت ينتج عنها دفعات ال ترتبط بشكل معقول بأداء  -

 .عضو اإلدارة العليا

 .مراجعتها باستمرارو  اإلدارةوضع سياسات ملزايا  -

 املوظفني من بني أفضل املرشحني الذين تتالءم و  جيب أن يتم تعيني أعضاء اإلدارة:لجنة التعيينات

لضمان الشفافية يف تعيني أعضاء جملس و  اخلربات احملددة من الشركة،و  خربا�م مع املهاراتو  مهارا�م

  .جمموعة من الواجباتبقية املوظفني فقد وضعت هلذه اللجنة و  اإلدارة

 مهام وواجبات جلنة التعيينات: 

اخلربات و  مبصادقة الوزير املختص بوضع املهاراتو  أن تقوم جلنة التعيينات يف الشركة مع جملس اإلدارة -

 .املوظفني املطلوبنيو  املطلوب توافرها لدى عضو جملس اإلدارة

يضمن احلصول على أفضل املرشحني  جيب على جلنة التعيينات أن تضع آليات شفافة للتعيني، مبا -

 .املؤهلني

 .أن تقوم اللجنة مع بقية أعضاء جملس اإلدارة بتقومي املهارات املطلوبة للشركة باستمرار -

 جيعالن عن الوظيفة املطلوب إشغاهلا، ودعوة املؤهلني لتقدمي طلبا�م للتعيني -

املتقدم مع املواصفات املوضوعة عن  مهاراتو  ذلك مبقارنة مؤهالتو  أن تتوخى املوضوعية، على اللجنة -

 .الشركة
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 تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما يف عملية احلوكمة، إذ أ�ا تعزز هذه العملية، :التدقيق الداخلي

حيث يقوم املدققون الداخليون من خالل األنشطة اليت . ةكوذلك بزيادة قدرة املواطنني على مساءلة الشر 

تقليل خماطر و  العدالة، حتسني سلوك املوظفني العاملني يف الشركات اململوكة للدولةينفذوها املصداقية، 

اخلارجي يعد و  إن كل من التدقيق الداخلي Archambaulويف هذا السياق يرى . الفساد اإلداري

نزاهة و  بشكل خاص فيما يتصل بضمان دقةو  آلية مهمة من آليات املراقبة ضمن إطار هيكل احلوكمة،

التنظيمية بأمهية وظيفة و  وقد اعرتفت اهليئات املهنية. التزويرو  الغشاكتشاف حاالت و  منعو  ير املاليةالتقار 

 جيب أن تكون ،لتحقيق هذه الوظيفة ألهدافهاو  التزويرو  اكتشاف الغشو  التدقيق الداخلي يف منع

  .تستند إىل تشريع خاص �او  تنظم بشكل جيدو  مستقلة

على انه يتم تقوية استقاللية هذه الوظيفة عندما ترفع تقاريرها  .Cohen et alو يف هذا االجتاه يؤكد 

ليس إىل اإلدارة، يضاف إىل ذلك ميكن أن تزداد فاعلية جلنة التدقيق الداخلي و  إىل جلنة التدقيق بشكل مباشر

اصة بالشركة، عندما تكون قادرة على توزيع مالك التدقيق الداخلي للحصول على معلومات مهمة عن قضايا خ

  .نوعية السياسيات احملاسبية املستخدمةو  مثل تقوية نظام الرقابة الداخلية

  اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات -2.2.2

تتمثل آليات حوكمة الشركات اخلارجية بالرقابات اليت ميارسها أصحاب املصاحل اخلارجيني على الشركة، 

�ذا املوضوع، حيث يشكل هذا املصدر أحد املصادر الكربى والضغوط اليت متارسها املنظمات الدولية املهتمة 

  : هذه اآلليات ما يأيت نمن األمثلة عو  املولدة لضغط هائل من أجل تطبيق قواعد احلوكمة

 اخلدمات/املنتجات( تعد منافسة سوق  :و سوق العمل اإلداري)الخدمات/سوق المنتجات(منافسة (

 (Hess et Impavido)أحد اآلليات املهمة حلوكمة الشركات، ويؤكد على هذه األمهية كل من 

، أ�ا سوف تفشل يف )أو أ�ا غري مؤهلة( ذلك بقوهلم إذا مل تقم اإلدارة بواجبا�ا بالشكل الصحيح و 

إذن إن منافسة سوق . وبالتايل تتعرض لإلفالس منافسة، الشركات اليت تعمل يف نفس حقل الصناعة،

سلوك اإلدارة، وخباصة إذا كانت هناك سوق فعالة للعمل اإلداري لإلدارة املنتجات أو اخلدمات �دب 

 هذا يعين إن إدارة الشركة إىل حالة اإلفالس سوف يكون له تأثري سيئ على مستقبل املديرو  العليا،

ما حتدد اختبارات املالئمة للتعيني أنه ال يتم إشغال مواقع املسؤولية من أعضاء جملس اإلدارة، إذ غالبا و 

  .أعضاء جملس إدارة أو مدريني تنفيذيني سبق أن قادوا شركا�م إىل اإلفالس أو التصفية
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 االستحواذات من األدوات التقليدية و  مما ال شك فيه أن االندماجات:االستحواذاتو  االندماجات

إىل وجود  (John et Kedia)إلعادة اهليكلة يف قطاع الشركات يف أحناء العامل، ويشري كل من 

األدلة اليت تدعم وجهة النظر اليت ترى إن االكتساب آلية مهمة من آليات احلوكمة و  العديد من األدبيات

بدونه ال ميكن السيطرة على سلوك اإلدارة بشكل و  ،)ملثال يف الواليات املتحدة األمريكية على سبيل ا( 

فعال، حيث غالبا ما يتم االستغناء عن خدمات اإلدارات ذات األداء املنخفض عندما حتصل عملية 

ذلك بعد إعطاء هذه الشركات قدرا من االستقاللية يف اختاذ و  هذه اآللية،.االكتساب أو االندماج

لكن تبقى الدولة حباجة إىل أن تتأكد من عدم اإلضرار و  االندماج،و  تحواذمنعا قرارات االسو  القرارات

حبقوقها كمالك لألسهم جراء مثل هذه القرارات املهمة اليت تتخذها اإلدارات كما أن عملية االستحواذ 

 ذلك أل�ا ميكن أن حتصل يف الشركات املسامهة اخلاصة،و  ليس تأثري على الشركات اململوكة للدولة،

ليست موضوع الدراسة أما االندماج فقد نص عليه قانون الشركات العامة، أال أنه على حد علم  هيو 

  .الباحث مل يتم تفعيل هذه اآلليات

 يؤدي املدقق اخلارجي دورا مهما يف املساعدة على حتسني نوعية الكشوفات املالية، :التدقيق الخارجي

ليس مقبوليتها فقط ومع و   نوعية تلك الكشوفات،ولتحقيق ذلك ينبغي عليه مناقشة  جلنة التدقيق يف

 تزايد الرتكيز على دور جمالس اإلدارة، وعلى وجه اخلصوص جلنة التدقيق يف اختيار املدقق اخلارجي

النشيطة سوف تطلب و  أن جلان التدقيق املستقلة Abbot et Parkerاالستمرار يف تكليفه، يرى و 

املتخصصني يف حقل الصناعة اليت تعمل فيه و  اختيار املدققني األكفاءبالتايل و  تدقيقا ذا نوعية عالية،

  .الشركة

ميثل التدقيق اخلارجي حجز الزاوية حلوكمة جيدة للشركات اململوكة للدولة، إذ يساعد املدققون اخلارجيون 

املوطنني و  املصاحليغرسون الثقة بني أصحاب و  حتسني العمليات فيها،و  التزاهةو  هذه الشركات على حتقيق املساءلة

يؤكد معهد املدققني الداخليني يف الواليات املتحدة األمريكية على إن دور التدقيق اخلارجي يعزز و  .بشكل عام

  .احلكمةو  مسؤوليات حلوكمة يف اإلشراف، التبصر،

 ينصب اإلشراف على التحقق مما إذا كانت الشركات اململوكة للدولة تعمل ما هو مفروض أن تعمله

ذلك بتزويدهم بتقومي و  املايل أما التبصر فإنه يساعد متخذي القرارات،و  منع الفساد اإلداريو  د يف اكتشافيفيو 

 التحديات اليت تواجهها الشركةو  أخريا حتدد احلكمة االجتاهاتو  .النتائجو  السياسات، العملياتو  مستقل الربامج

 اخلدماتو  تدقيق األداء، والتحققو  اخلارجيون التدقيق املايل،الجناز على دور من هذه األدوار يستخدم املدققون و 
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وظيفة التدقيق الداخلي بنظر  اهليئات التنظيمية على ضرورة أخذو  قد أكدت بعض املنظمات املهنيةو  االستشارية 

  .فعلى سبيل املثال تطلب معيار التدقيق. االعتبار من املدقق اخلارجي

SAS No.65 ريكي للمحاسبني القانونيني من املدقق اخلارجي أن يأخذ بعني الصادر عن املعهد األم

فقد عرف  78SAS Noأما معيار التدقيق . االعتبار وظيفة التدقيق الداخلي عند التخطيط لعملية التدقيق

وظيفة التدقيق الداخلي كمصدر للمراقبة جيب على املدقق اخلارجي أن يأخذه بنظر االعتبار عند تقييمه لنظام 

  .بة الداخلية يف الشركةالرقا

 تؤثر هذه اآلليات على التفاعالت اليت جتري بني الفاعلني الذين و  غالبا ما تشكل:القوانينو  التشريع

 .يشرتكون بشكل مباشر يف عملية احلوكمة

لقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلني األساسيني يف عملية احلوكمة، ليس فيما يتصل بدورهم ووظيفتهم يف 

 Sarbanes-Oxlyفعلى سبيل املثال مع إصدار قانون . هذه العملية، بل على كيفية فاعلهم مع بعضهم

Act  وكمة الشركات منذ صدور الفيدرايل دراميا فيما يتصل حبأصبح بال منازع هو القانون  2002يف سنة

القوانني األولية يف الثالثينات عن األوراق املالية األكرب متطلبات جديدة على الشركات املسامهة العامة، تتمثل 

الطلب و  تقوية إشراف جلنة التدقيق على عملية إعداد التقارير املالية،و  بزيادة عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني،

على نظام الرقابة الداخلية، ووضع و  مدير الشؤون املالية الشهادة على صحة التقارير املاليةو  من املدير التنفيذي

حتديد قدرة املسؤولني يف الشركة على املصادفة على و  جلنة التدقيقو  خطوط اتصال فعالة بني املدقق اخلارجي

اب املصاحل اآلخرين يف الشركة كما أصحو  اليت قد تكون مضرة مبصاحل املالكنيو  املعامالت اليت ختصهم يف الشركة

املصادفة على اخلدمات غري التدقيقية اليت ميكن أن تقدمها شركات و  إعفاء املدقق اخلارجيو  أناط مسؤولية تعيني

  .التدقيق زبائنها بلجنة التدقيق

 منظمة الشفافية العالمية 

الدور الذي تلعبه يف ممارسة ضغوطا، من أجل حماربة الفساد اإلداري يف الدول، فمثال تضغط  من خالل

احملاسبية، ويف قطاع البنوك، متارس جلنة بازل ضغطا من أجل و  منظمة التجارة العاملية من أجل حتسني النظم املالية

  .ممارسة احلوكمة فيها

آليات احلوكمة املختلفة يف احلد من ظاهرة الفساد و هكذا فإنه يتضح الدور الذي ميكن أن تلعبه 

 .مكافحة تفشيهاو  اإلداري
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نتيجة آلثارها السلبية على  و  إمكانية تغلغلها يف كافة جوانب احلياةو  إن تعد ظاهرة الفساد اإلداري: آليات أخرى

  :هي) 2(لعل من أمهها و  كافة مفاصل احلياة، فقد وضعت عدة آليات ملكافحة هذه الظاهرة

األخالقية عن و  اإلداريةو  هي خضوع األشخاص الذين يتولون املناصب العامة للمساءلة القانونية: احملاسبة .1

الذين هم يف الغالب يشغلون (مسؤوليني أمام رؤسائهم و  نتائج أعماهلم، أي يكون املوظفني احلكوميني

مسؤولني بدورهم أمام السلطة الذين يكونون ) من هم يف مراتبهمو  قمة اهلرم يف املؤسسة أي الوزراء

 .التشريعية اليت تتوىل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

هي واجب املسؤولني عن الوظائف العامة، سواء كانوا منتخبني أو معينني، تقدمي تقارير دورية : املساءلة .2

ات الالزمة عن حق املواطنني يف احلصول على املعلومو  مدى جناحهم يف تنفيذها،و  عن نتائج أعماهلم

حىت يتم التأكد من أن عمل هؤالء ) املوظفني العمومينيو  الوزراءو  أعمال النواب(أعمال اإلدارات العامة

مهامهم، وهو ما يشكل أساسا الستمرار و  مع تعريف القانون لوظائفهمو  يتفق مع القيم الدميقراطية

 .الدعم من الشعبو  اكتسا�م للشرعية

 )املنتفعني من اخلدمة أو مموليها(وم به املؤسسة ووضوح عالقتها مع املوظفني هي وضوح ما تق: الشفافية .3

 .األهداف، وهو ما ينطبق على أعمال املؤسسات األخرى غري احلكوميةو  الغاياتو  علنية اإلجراءاتو 

رب الربغم من التقاو  املهنية يف العمل،و  اإلخالصو  األمانةو  هي منظومة القيم املتعلقة بالصدق: النزاهة .4

إجراءات و  النزاهة إال ان الثاين يتصل بقيم أخالقية معنوية بينما يتصل األول ينظمو  بني مفهومي الشفافية

 .عملية

متثل اإلسرتاتيجية  و  و أن آليات املكافحة السابقة تشكل عناصر أساسية يف اسرتاتيجيه  مكافحة الفساد اإلداري

تعترب اإلسرتاتيجية نشاطا مستمرا و  كذلك) 15(ز أداء أعلى، كافة اإلجراءات اليت تتخذ يف املنظمة �دف إحرا

لذلك فأن أغلب مؤسسات مكافحة الفساد اإلداري تضع إسرتاتيجية . البيئيةو  يأخذ بنظر االعتبار القيم اإلدارية

ي وينبغ. التكامل ملكافحة هذه الظاهرةو  تبين هذه اإلسرتاتيجية على الشموليةو  معينة حاالت الفساد املوجود

اإلشارة إىل أن القضاء على الفساد اإلداري يتطلب صحوة ثقافية تبني خماطره السياسية حملاربة الفساد اإلداري 

ا�تمع أو على األقل بأن ال تصطدم توجهات مكافحة الفساد اإلداري مع و  حىت يكون ذلك على مستوى الدولة

  .السلطة السياسية 
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  مداخل معالجة الفساد اإلداري -3.2.2

 الفاسدة تعرقلو  مبا ان املمارسات املنحرفة، و ا�تمعو  املنظماتو  مبا ان للفساد اإلداري اثار كبرية على االفراد

 ان تتضافر اجلهود لغرض حتجيمهاو  تعيق جهود التنمية فان هذه الظاهرة اخلطرية جيب ان تقف ازاءها بكل حزمو 

  :االساسية للوقاية او معاجة هذه الظاهرة جيب ان ترتكز على لذلك فاننا نرى ان الدعائم ، تقليل اثارها السلبيةو 

حماربة حاالت الفساد السياسي باعتباره مظهرا الفساد الكبري الذي خيفي وراءه حاالت و  ضرورة البدء باجتثاث -

 مؤسسيو  اجتماعيو  فساد اقتصادي

يتطلب معرفة هذه اجلوانب لغرض تنوع ممارسيه االمر و  كسرة اسبابهو  اصناف الفساد االداريو  تتعدد اشكال -

 .وضع معاجلة ناجحة له

ممارسات االدارية املتالحقة من األساليب العشوائية املرتبكة اىل االساليب و  انتقال حاالت الفساد االداري -

من و  حقتها قانونيامالو  ن هذه احلالة قد تعقد من طرق اكتشاف الفساد’املنظمة ،و  العلمية املنهجية املدروسة

ذلك لكون العصابات املنظمة للفساد االداري ميكن ان تستفيد من الثغرات القانونية على و  .قضاء عليها مث ال

 الدويلو  الصعيد احمللي

الدول لذلك ينبغي تفعيل و  االممو  مشولية ظاهرة الفساد حيث ا�ا اصبحت ظاهرة تواجه خمتلف الشعوب -

املنمة و  اجراءات صنذوق النقد الدويلو  الشفافية الدوليةقد تكون منظمة ، و اليات دولية حملاربة هذه الظاهرة

 .العاملية للتجارة احد األذرع املهمة املساعدة يف مكافحة الفساد االداري على مستوى الدويل

 السياسات اليت ميكن من خالهلا مكافحة الفساد االداري،و  اخلطواتو  وبصفة عامة هناك العديد من االجراءات

  :األجراءات ما يليمن اهم هذه و 

 وضع عقوبة قاسية ملرتكيب الفساد بأشكاله املختلفة حىت يكون هناك رداع أمام باقي املفسدين -

 تبسيط اإلجراءات يف كافة الوجدات اإلداريةو  ائحاللو و  ختفيض عدد القوانني -

 جماال للرشوةاللجوء اىل الشفافية يف كل اجلهات احلكومية اليت تتعامل مع اجلمهور حىت ال يكون هناك  -

 إعطاء دور أكرب ملؤسسات ا�تمع املدين يف مكافحة الفساد -

 املداخيل خاصة للفئات اليت تتعامل مع اجلمهور من املوظفني العمومينيو  ختيني مستويات األجور -

 البعد عن األسلوب احلكم املطلقو  تفعيل قواعد الدميقراطية -

 العلمي للوائف و  صف الدقيقالتو و  ترقية املوظفنيو  تعينيو  تطوير نظم اختيار -



 حوكمة الشركات في مواجھة الفساد اإلداري دور                                        الفصل الثاني     
 

57 
 

االجتاه حنو اعداد ميثاق و  الروحية املرتبطة باستقامة االفرادو  تفعيل القيم الدينيةو  الرتكيز على اجلانب األخالقي -

  .11اخالقي لكل مهنة

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

                                                             
 . 2008محاد طارق عبد العال، حوكمة الشركات، الدار اجلامعية، القاهرة،  11
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  :الفصل خالصة

�دد األجهزة  حاولنا من خالل هذه الدراسة الرتكيز على حقيقة أن الفساد اإلداري ظاهرة أصبحت

كيفية معاجلتها عن طريق دور آليات حوكمة الشركات حيث تعد حوكمة و  قد أبرزنا أسباب هذه الظاهرةو  اإلدارية،

 الدولية اليت هلا خربة يف هذا ا�ال،و  أيضا إىل بعض التجارب احملليةو  أهم آليات يف معاجلة ظاهرة الفساد،

قيم ا�تمع و  ذر املال العام بل باخللل الذي يصيب أخالقيات العملتوصلنا إىل الفساد اإلداري ال يكون يف هو 

اعتقد عندما ترتبط حياة قطاعات كبرية من ا�تمع و  املشكلة تكون أكربو  يرتاجع أدائها،و  لتضعف املؤسسات

عالج ألنه من الصعب و  تعليمو  بدخول سرية مصدرها الفساد يتم على ضوءها ترتيب حيا�م اليومية من سكن

ملعاجلة الفساد اإلداري يف اجلزائر نقرتح ما و  .على هذه الفئة املادية ترتيب حيا�ا على أساس الدخول احلقيقية

  :يلي

 أسرهم،و  املرتبات تراعي االحتياجات املعيشية للموظفنيو  العمل على وضع سياسة وطنية لألجور- 1

  .مراعاة التغيري يف تكاليف املعيشةو  ملستقبليةاحلاجة لالدخار ملواجهة االحتياجات او  طبيعة العملو  كذا نوعو 

 االزدواج الوظيفي من خالل التحديد الدقيق لواجبات كل وظيفةو  القضاء على البطالة املقنعة - 2

  .تطوير االستثمار احلقيقي يف كافة ا�االتو  شروط شغلها، من خالل إجياد فرص عمل عرب تشجيعو 

املراجعة الدورية هلا حبيث و  ية للدولة، ووضع القوانني موضع التنفيذ،اإلدار و  استكمال البنية القانونية - 3

  .يتم تصحيح أية اختالالت تظهر

  .إنشاء جهاز الرقابة اإلدارية - 4

  .االبتعاد عن احملسوبيةو  املؤهالت،و  اخلربةو  اعتماد التعيني يف الوظائف العمومية على مبدأ الكفاءة - 5

 ية اليت متنح للموظف حبيث حتفزه على اجناز عمله بالشكل املطلوبإعادة االعتبار للعالوة السنو  - 6

  . تطوير العملو  تشجيع على االبتكارو  بذل املزيد من اجلهدو  االلتزام بالدوامو 
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 ومزايا منافع كسب يفذالك  ويتمثل اإلداري الفساد خماطر من التقليل هو احلوكمة ادوار أبرز من إن

 خالل من ذلك ويظهر املشروعة، بالطرق عليها احلصول ميكن كان ما مشروعة غري طرق خالل من شخصية

 جملس خالل من اإلداري الفساد خماطر من التقليص من احلوكمة وتساهم... الوساطة، الغش، الرشوة، :استعمال

 .اخلارجي والتدقيق واخلدمات املنتجات منافسة الداخلي، التدقيق اإلدارة،

 سيادة وتضعف املنافسة، وتشوه االقتصادى، النمو تعوق اليت املشاكل أخطر من الفساد مشكلة تظل كما

 غاية ىف تصبح أن املمكن من والىت شيوعا الفساد أشكال أكثر من واحدة الرشوة وتعد. الفعالة واحلوكمة القانون

 الرشوة، وباألخص الفساد، حماربة تصبح أن جيب لذا ،لللدو  واالقتصادية السياسية النظميف   تأصلت لو الضرر

 بدوره فانه ، الرشيدة احلوكمة الفساد يدمر وبينما .االقتصاد ومنو احلوكمة استدامة ملشاكل معاجلة من أساسيا جزءً 

 والعدالة واملساءلة الشفافية نقص من مفرغة دائرة إىل ويتحول الفساد يتوطد وهكذا الضعيفة، احلوكمة نتاج يكون

 :يلي فيما نوجزها اليت التوصيات بعض اقرتاح ميكن سبق ما خالل من و.القرار صنع ىف واملسؤولية

 .املسؤولية مستويات مجيع على املساءلة ثقافة خلق جيب -

 .احلكومية األعمال ادارة يف الشفافية حتسني -

 .العامة اإلدارة أداء حتسني -

 .القانون سيادة تعزيز -

  .احلكم يف املدين عتتملا و املواطنني مشاركة تعزيز -

 .العمومية األعمال ادارة يف ادراجها و العدالة تعزيز -

  .اإلسرتاتيجية الرؤيا حتسني -
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 االهتمام من بد ال.املنتخبة األجهزة خمتلف رقابة إىل الذاتية الرقابة من انطالقا املختلفة الرقابية األدوات تفعيل -

  .دالفسا حماصرة من مهم جزء باعتبارها الشركات حوكمة مبادئ بتطبيق

 جيب لذا الثقة وانعدام الفساد انتشار على ،وتعمل والرقابة اإلشراف منع إىل تؤدي املعلومات نوعية ضعف -

 مع اإلدارة وسوء الفساد ضد الالزمة االحتياطات خلق إىل تؤدي اليت و الشركات حلوكمة السليمة املبادئ إتباع

 .االقتصادية احلياة يف الشفافية تشجيع
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