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  اٌٍّخض:

خحذ٠اث ٘ائٍت، ح١ّشث بشذة إٌّافست، ٚاٌخمذَ ٌٌمذ ٚاجٙج اٌشزواث  فٟ ا٢ٚٔت األخ١زة أسِت أخالل١ت ٔخ١جت  
حمذ٠ُ بٙذف  اٌخىٌٕٛٛجٟ، ٚحؼاظُ حجُ اٌّؼاِالث إٌمذ٠ت ٚاٌّا١ٌت، ٚحطب١ك اٌخم١ٕاث اٌحذ٠زت ِٓ اجً اٌخ١ّش 

ص ِٓ  سبالت ٌٍبحذ ػٓ ّٔظ خا حٕافس١ت حجؼً ِٕٙاٌشبائٕٙا ٚاٌّخؼا١ٍِٓ ِؼٙا بىٍفت  اٌز٠اد٠تأفضً اٌخذِاث 
األدٚاث فٟ اٌشزواث   ِخخٍفت ػٓ بم١ت٘ذٖ االدٚاث حىْٛ ٠جب اْ , ٚباالحٟ األدٚاث اٌحاو١ّت اٌّحٕىت 

 ٚ ِٓ أ٠جاد ٔٛع ِٓ اٌخٕاغُ ب١ٓ ِا حٍّىٗ ِٓ ِؼزفت و١ٍت ٚلذراث ف١ٕت البذ ٓ ٘ذٖ االدٚاث١خّى. ٌٚإٌّافست 
حسجً ٘ذٖ  ٚباالحٟ ، ٚطٛالً ٌّزاوش حٕافس١ت ٌٌٍٛٛس إٌٝ ػاٌُ اٌخ١ّش، إسخزاح١ج١تالن رؤ٠ت حخط١ظ ١ِّش، ٚاِخ

 .اٌشزواث  حضٛراً فٟ حٍبت األسٛاق اٌّا١ٌت ٚاإلل١ّ١ٍت
اٌز٠ادٞ ألدٚاث حاو١ّت إٌّظّت فٟ ِجابٙت   اٌؼجش األخاللٟ ٚحؼش٠ش اٌشفاف١ت ٌذٌه حاٌٚج اٌذراست ب١اْ األرز

٠خٛجب ػٍٝ  اٌشزواث  ٗاٌز٠اد٠ت  ػٍٝ اٌّسخٜٛ اٌّحٍٟ ٚاٌؼاٌّٟ, ٚحب١ٓ ٚبؼذ  اٌخح١ًٍ أٌٍٛطٛي ٌٍخٕافس١ت 
ً ب ً ٚد١ٌٚا خٙا ِخغ١زاث ظفاٌّبذػت ٌىٟ حٛاجٗ اٌؼجش األخاللٟ اٌم١اَ باسخحضار ِىٛٔاث إٌّاخ األخاللٟ ِح١ٍا

األخالل١اث ٔخ١جت  ِؤسستك  اٌؼًّ ػٍٝ ٠اٌظذق ٚاالسخماِت ٚاالحخزاَ ٚاٌزمت ٚاٌّسؤ١ٌٚت ٚ٘ذا ٠خُ ػٓ طز
٠خُ إال  ٌٍظؼٛباث اٌىب١زة اٌخٟ حٛاجٙٙا اٌشزواث ػٕذ ِّارسخُٙ ٌٍّفا١ُ٘ األخالل١ت خالي  أداء ػٍّّٙا ٚ٘ذا ال

 . ػٓ طز٠ك ٚجٛد أدٚاث حاو١ّت ِبذػت ٚر٠اد٠ت ٌخه اٌشزواث 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 المقدمة<
أو بما يعرف بحوكمة الشركات، حيث نال ىذا  نظمةالمتزايد حديثًا االىتمام بموضوع حاكمية 

الموضوع عناية متزايدة في العقد األخير من القرن العشرين وبداية ىذا القرن الواحد والعشرين ، 
وذلك بسبب األزمات االقتصادية والمالية اّلتي تعرضت ليا الكثير من بمدان العالم المتقدم ، بداية 

والشركات  (Worldcom)والوورلدكوم  Enronبلقة كشركة انرون من الشركات األمريكية العم
العمبلقة األخرػ، حيث يعزػ أسباب انييارىا وظيور ىذه األزمات إلى فقدان الثقة والعجز 
االخبلقي وعدم الفافية ما بين الجيات اّلتي تمّثل األطراف األساسية في الشركات والمتمثمة 

لذلك يرػ ، ن وحممة األسيم وأصحاب المصالح في الشركاتبمجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيي
أن من أىم أسباب انييار ىذه الشركات ىو اكتشاف الكثير من  (Johnson,2000)جونسون 
اّلتي قام بيا  بالحساباتفي التبلعب  إبداعيوب يواالحتيال واستخدام اسال الرشاوػ حاالت 

ذكر البعض منيا وىي دة عوامل يمكن المسؤولون التنفيذيون ليذه الشركات وذلك بسبب ع
 <كاالتي

انعدام أو ضعف استقبللية كّل من أعضاء مجمس اإلدارة ليذه الشركات والمدققين الداخميين  -
 والخارجيين التابعين ليذه الشركات.

 عدم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخمية المطبقة في تمك الشركات. -
 قيق الداخمي في تمك الشركات.ضعف كفاءة وفعالية مينة التد -
وبشكل  أسيمتيمكن القول ىنا إن ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ االقتصادؼ السائد في العالم قد و 

إلى حيز الوجود  (governance)مباشر بخروج مفيوم الحاكمية، والحوكمة، والتحكم المؤسسي 



  الشفافية في تمك الشركات.لممحاولة  لحد من  العجز األخبلقي لمقائمين في الشركات وتعزيز 
 العجزفي مجابية  نظمةالريادؼ ألدوات حاكمية الم الدراسة بيان األثر ىذه تلذلك حاول
  .تعزيز الشفافية لموصول لمتنافسية الريادية لاألخبلقي 

 <لبحثىدف ا
وأدواتها في الحد من العجز األخالقي بيان مفهوم الحاكمية المؤسسية ى إل ييدف البحث

  .وتعزيز الشفافية 
 .أسباب العجز األخالقي في شركات العالم المختمف وااللية مواجهتها تسميط الضوء عمى 

 في التساؤل الرئيسي التالي < بحث<تتبمور مشكمة ال <بحثمشكمة ال 

تعزيز الشفافية لثر ريادؼ ألدوات الحاكمية المؤسسية في مجابية العجز األخبلقي أىل يوجد 
  .لموصول لمتنافسية الريادية 

 <حثفرضية ال
 بناء عمى تساؤل المشكمة  الرئيسي فان فرضية الدراسة تتبمور بما يمي<

الشفافية  تعزيزلال يوجد اثر ريادؼ ألدوات الحاكمية المؤسسية في مجابية العجز األخبلقي 
  .لموصول لمتنافسية الريادية 

 <منيجية البحث

 Analytical Descriptive Approachاعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي  
لموضوع الدراسة، وىذا المنيج معمول بو في كثير من البحوث والدراسات ، خاصة تمك التي 
تتناول ظواىر اجتماعية ، حيث تم اإلطبلع عمى عدد من البحوث والدراسات المنشورة في 
الدوريات والمجبلت العممية المتخصصة ، وكذلك المنشورة عمى شبكة االنترنت ، باإلضافة إلى 

ى  الجيود الدولية والعربية لمواجية ىذه الظاىرة ، وأخضعت لمتحميل والمناقشة بما اإلطبلع عم
الية فكرية لمتعاون أدوات الحاكمية في مواجية العجز يخدم أىداف الدراسة ، ومن ثم اقتراح 

 .تعزيز الشفافية لموصول لمتميز التنافسي الريادؼ عمى المستوػ المحمي والعالمي لاألخبلقي 

 ت السابقة:الدراسا
 العمميات وظيفة إطار في العمل وأخبلقيات االجتماعية بعنوان المسؤولية (:610دراسة)عطياني,

 المالية عمان سوق  في المدرجة الصناعية الشركات عمى دراسة ميدانية  األعمال أداء في وأثرىا



 إطار في العمل وأخبلقيات االجتماعية االلتزام بالمسؤوليات  مدػ تحديد الدراسة إلى  ىذه ىدفت

 في المدرجة الصناعية الشركات في األعمال أداء في ذلك وقياس تأثير والعمميات اإلنتاج وظيفة

  في العاممين عمى وزعت خاصة استبانة تطوير ىدف الدراسة تم ولتحقيق المالي، عمان سوق 
 شركة،  36  عددىا والبالغ المالي عمان سوق  في المدرجة األردنية لمشركات الرئيسةاإلدارات 

 ) يعادل ما أؼ توزيعيا، تم ( 180 ) أصل من لبلستعمال صالحة ( 132 ) استرجاع تم حيث

 وأخبلقيات االجتماعية بالمسؤولية درجة االلتزام عالية وجود  نتائج الدراسة وبينت ،(% 73.3

 موقع واختيار اإلنتاجية، والطاقة العمميات وتصميم الجديدة، المنتجات تطوير :في العمل

 الصيانة، ٕوٕادارة التوريد، سبلسل إدارة والعمميات، اإلنتاج لمواقع الداخمي والترتيب المشروع،

 والعمميات اإلنتاج ألنشطة إحصائية داللة ذؼ أثر وجود النتائج بينت وكذلك .العمل وتصميم

 والمقترحات التوصيات من مجموعة بتقديم الباحثون  الدراسة قام نياية وفي .األعمال أداء عمى

 وأخبلقيات االجتماعية االلتزام بالمسؤولية  من أعمى مستوػ  لتحقيق ضرورية أنيا يريان التي

 العمل
 الميزة تعزيز في االجتماعية والمسؤولية األعمال أخبلقيات ( بعنوان أثر:610دراسة)النويقو,

 أثر تعرف الدراسة إلى ىدفت، المكرمة مكة منطقة في العاممة التجارية البنوك في التنافسية

 تطبيقية  خبلل دراسة من التنافسية الميزة تعزيز في االجتماعية والمسؤولية األعمال أخبلقيات
 مكة منطقة في العاممة السعودية التجارية البنوك في العميا اإلدارة في أراء العاممين  الستقصاء

 لجمع إحصائية استبانة تصميم تم حيث الوصفي البحث الدراسة منيجية استخدمت .المكرمة

 ) منيم واستجاب العميا اإلدارة في العاممين عمى توزيعيا تم متغيرات الدراسة والتي  حول البيانات

 البيانات جمع بعد .المبحوثة البنوك في العميا اإلدارة يمثمون  اموظف ( 150 ) أصل من ( 140

 مستوػ  وجود أىميا من نتائج إلى  وتوصمت الدراسة المناسبة اإلحصائية بالطرق  تحميميا تم

 كما المستجيبين، تقدير حسب التنافسية والميزة االجتماعية والمسؤولية األعمال ألخبلقيات مرتفع

 أبعاد تعزيز في االجتماعية األعمال والمسؤولية ألخبلقيات ايجابي أثر وجود  أظيرت الدراسة

 تعزيز التي تستيدف التوصيات من اً  الدراسة عدد  قدمت تائجالن ىذه ضوء وفي .التنافسية الميزة

 نجاح لضمان المرتكزات اليامة  أىم من ذلك باعتبار االجتماعية والمسؤولية األعمال أخبلقيات

 .وديمومتيا البنوك
( بعنةةةوان<دور ركةةةائز حوكمةةةة الشةةةركات فةةةي الحةةةد مةةةن ممارسةةةات المحاسةةةبة 2014دراسةةةة فريةةةد، )

ىةةةةدفت  ،SBF250اإلبداعيةةةةة دراسةةةةة عينةةةةة مةةةةن الشةةةةركات المسةةةةاىمة الفرنسةةةةية المسةةةةجمة بمؤشةةةةر 
الدراسة إلى التعرف عمى دور ركائز  الشركات المتمثمة في إدارة المخاطر، اإلفصاح والرقابةة فةي 
الحةةةةد مةةةةن الممارسةةةةات المحاسةةةةبية اإلبداعيةةةةة، وقةةةةد تةةةةم قيةةةةاس ركةةةةائز الحوكمةةةةة المتمثمةةةةة فةةةةي إدارة 

يةةةةةة المخةةةةةاطر، اإلفصةةةةةاح والرقابةةةةةة لةةةةةنفس العينةةةةةة المدروسةةةةةة، باسةةةةةتخدام طريقةةةةةة المتغيةةةةةرات الوىم



(Dummy Variables ومن اختبةار نمةوذج الدراسةة المقتةرح مةن طةرف الباحثةة لةيعكس الةدور ،)
الةةذؼ تمعبةةو ركةةائز الحوكمةةة فةةي العينةةة المدروسةةة فةةي الحةةد مةةن الممارسةةات اإلبداعيةةة. وتوصةةمت 
الدراسة إلى وجود مؤشرات ذات داللة إحصائية عمى دور ركيزتي إدارة المخةاطر و اإلفصةاح فةي 

ممارسات المحاسةبة اإلبداعيةة، فةي حةين عةدم تواجةد مؤشةرات ذات داللةة إحصةائية عمةى  الحد من
دور ركيزة الرقابة في الحد من تمك الممارسات، ويرجع ذلك لعدم الفصل بعدد معتبةر مةن شةركات 
العينةةة المدروسةةة بةةين منصةةبي رئةةيس مجمةةس اإلدارة والمةةدير التنفيةةذؼ. وقةةد توصةةمت الدراسةةة إلةةى 

يات كةان مةن أىميةا< ضةرورة االىتمةام بفاعميةة نظةام الرقابةة الداخميةة فةي الشةركة، عدد مةن التوصة
ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذؼ، ضرورة اتخاذ إجراءات ردعيةة 

 تجاه ممارسي المحاسبة اإلبداعية في حال اكتشافيا.

السموك األخبلقي كرابط  بعنوان "مبادغ وقواعد( 6106دراسة )الرزؼ وبن منصور، 
فاعل بين حوكمة المؤسسات ومكافحة الفساد< دراسة تطبيقية عمى الوزارات الحكومية في 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى أىمية تطبيق مدونة قواعد السموك ، قطاع غزة"
األخبلقي في وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة، والتعرف عمى مدػ 

عمييا، ولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم موظفييا بتمك المبادغ والقواعد المتعارف  التزام
( إستبيان، وقد 061إستبيان كأداة لمدراسة، وقد أخذت عينة عشوائية، حيث تم توزيع )

تم تحميل البيانات واختبارىا من خبلل إستخدام المنيج الوصفي والتحميمي، وقد شممت 
ة بمدونة قواعد السموك األخبلقي. وقد تكون مجتمع الدراسة اإلستبانة ستة مجاالت خاص

( 66من جميع موظفي وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية في قطاع غزة والبالغ عددىا )
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا< إن معظم أفراد مجتمع الدراسة ، وزارة

تعتمد مدونة قواعد السموك والمعايير  والذين يعممون في الوزارات الحكومية في قطاع غزة
األخبلقية لموظفي القطاع العام، ولكن بنسب مختمفة. كما تبين أن نسبة النزاىة لدػ 

 الموظف الحكومي نسبة ليست بجيدة.

 Corporate Governance and Firm( بعنةةوان<(Al Zaman, et2015دراسةةة

Performance: The Role of Transparency & Disclosure in Banking Sector 

of Pakistan.  الحاكمية المؤسسية وأداء الشركات ودور اإلفصاح والشةفافية فةي قطةاع البنةوك "
ىةةدفت ىةةذه الدراسةةة إلةةى البحةةث فةةي العبلقةةة بةةين الشةةفافية واإلفصةةاح وأداء الشةةركات  الباكسةةتانية".

أداء القطةةةةةةاع المصةةةةةةرفي وتسةةةةةةمط الضةةةةةةوء عمةةةةةةى أىميةةةةةةة ودور وأثةةةةةةر الحاكميةةةةةةة المؤسسةةةةةةية عمةةةةةةى 
الباكسةةةتاني. وخمصةةةت الدراسةةةة إلةةةى وجةةةود عبلقةةةة ايجابيةةةة بةةةين األداء المةةةالي لمقطةةةاع المصةةةرفي 
الباكسةةةتاني والشةةةفافية واإلفصةةةاح. وأوصةةةت الدراسةةةة بضةةةرورة تفعيةةةل وتطبيةةةق سياسةةةات الشةةةفافية 



اء القطةةةاع واإلفصةةةاح لتقميةةةل التبةةةاين فةةةي المعمومةةةات والنيةةةوض بالحاكميةةةة المؤسسةةةية وتحسةةةين أد
المصةةرفي فةةي باكسةةتان. وتشةةير ىةةذه الدراسةةة إلةةةى ضةةرورة أن يكةةون الحةةد األدنةةى لئلفصةةاح فةةةي 
الشةةةةركات أعمةةةةى مةةةةن المسةةةةتوػ الةةةةذؼ يحةةةةدده المشةةةةرع وذلةةةةك لموصةةةةول إلةةةةى الفوائةةةةد المرجةةةةوة مةةةةن 

 اإلفصاح.

 Governance of Sub-Saharan Africanبعنوان< " (Ndjetcheu, 2013دراسة )

companies in the era of Corporate Social Responsibility: The Case of 

Cameroonian Companies".  في  -جنوب الصحراء الكبرػ -"حاكمية الشركات األفريقية
 عصر المسؤولية اإلجتماعية< حالة في الشركات الكاميرونية".

مةةن ركةةزت ىةةذه الدراسةةة عمةةى نظريةةة أصةةحاب المصةةالح، ونظريةةة اإلعتمةةاد عمةةى المةةوارد 
خبلل تبني الحاكمية والمسؤولية اإلجتماعية لمشركات حيث تساعد المساىمين فةي إتخةاذ القةرارات 

 والعمميات التجارية بنجاح.
حيةةث تناولةةت قيةةاس حاكميةةة الشةةركات فةةي عصةةر المسةةؤولية اإلجتماعيةةة لمقطةةاع الصةةناعي فةةي 

كةةأداة لمدراسةةة، حيةةث كةةان حجةةم الشةةركات الكاميرونيةةة، وقةةد تةةم إسةةتخدام اإلسةةتبيان لجمةةع البيانةةات 
( شةةةةركة فةةةةي الكةةةةاميرون، وتةةةةم إجةةةةراء بعةةةةض المقةةةةاببلت مةةةةع مجموعةةةةة مةةةةن المةةةةدراء 6:1العينةةةةة )

( إسةةةةتبيانًا عمةةةةى الشةةةةركات الصةةةةناعية، ومةةةةن ثةةةةم تةةةةم تحميةةةةل 6:1التنفيةةةةذيين، حيةةةةث تةةةةم توزيةةةةع )
ا اإلجتماعيةة، اإلستبيانات إحصائيًا لفيم سةموك الشةركات مةن عةدة نةواحي مثةل )اإلىتمةام بالقضةاي

 تطبيق إجراءات حماية البيئة(.

أن نسبة اإلستجابة لممسؤولية اإلجتماعية منخفضة ومع ذلك، كانت العبلقة  <من اىم النتائج 
بين المسؤولية اإلجتماعية والحاكمية قوية لنجاح العمل، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الرامية إلى الحفاظ عمى البيئة والتنمية المستدامة  الكاميرونية غير مستعدة لئلنخراط في األنشطة
 ألنيا ال تستمد أؼ شرعية وال تمبي أؼ شرط إلزامي من شروط القانون في البيئة الكاميرونية.

 Impact of corporate Governance on“بعنوان<  (Ilyas & Rafiq, 2012دراسة )
perceived organization success (Empirical Study on Consumer Banks in 

Lhore Pakistan”  أثر حوكمة الشركات عمى النجاح التنظيمي المدرك )دراسة تطبيقية عمى"
البنوك التجارية في الىور، الباكستان( ". ىدفت الدراسة إلى دعم ممارسات حوكمة الشركات 

بأن حوكمة  وتحديد أثرىا عمى النجاح التنظيمي في البنوك الباكستانية، حيث يرػ الباحثان
الشركات قد تؤثر إيجابيًا وبشكل كبير عمى الشركات، من خبلل توسيع الظروف التي يمكن أن 
تقنع إدارة الموظفين والمساىمين في تحقيق مكاسب ونجاحًا لؤلداء التنظيمي عمى المستوػ طويل 

طاع حيث تناولت الدراسة قياس أثر حوكمة الشركات عمى النجاح التنظيمي في الق األجل.



المصرفي الباكستاني، وقد استخدم الباحثان اإلستبانة لجمع البيانات كأداة لمدراسة، حيث كان 
( بنكًا من البنوك الباكستانية المدرجة في السوق المالي في مدينة الىور وىي 611حجم العينة )

( ;7تبيان عمى )المدينة الثانية األكبر في الباكستان، وتعتبر مركزًا إقتصاديا نشطًا، وتضمن اإلس
( إستبيان 911( سؤااًل لقياس النجاح التنظيمي، تم توزيع )07سؤااًل لقياس حوكمة الشركات و )

 %(.1=( إستبيانًا مع معدل إستجابة )896عمى العاممين في البنوك استرد منيا )

اح وقةةد توصةةمت الدراسةةة إلةةى العديةةد مةةن النتةةائج أىميةةا< أن حوكمةةة الشةةركات لةةدييا دور فةةي النجةة
التنظيمي عمى نطاق واسع وعمى المدػ الطويل، كما أن اإلنضباط والوعي اإلجتماعي والمساءلة 
واإلنصاف والمسؤولية تحقق تأثير إيجابي كبير عمى نجاح األداء التنظيمي، كما أظيرت الدراسة 

األداء لو  أيضًا أنو ال يوجد تأثير لئلستقبلل والشفافية عمى النجاح التنظيمي بشكل ممحوظ، وٕانما
عبلقةةة مةةع الحوكمةةة الجيةةدة لمشةةركات لتحقيةةق النجةةاح التنظيمةةي المسةةتدام عمةةى المةةدػ الطويةةل فةةي 

 الشركات. 

 :محاكميه المؤسسيهالمفهوم الفكري ل
تشير الكثير من األبحاث والدراسات إلى عدم وجود تعريف أو ترجمة واحده لمصطمح 

(Corporate Governance)  حيث إن ىذا الّمفع قد قدم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد ،
الدولي والذؼ ترجم إلى الّمغة العربّية بعدة تسميات، فقد عرفيا البعض  بأنيا اإلدارة الرشيدة سواء 

التحكم  ,لمشركات تحديدًا أو االقتصاد بصورة عامة. و رأػ آخرون ترجمتيا باإلجراءات الحاكمة 
أو ممارسات اإلدارة لمسمطة الجيدة، أو التحكم المؤسسي أو الحكمانية، أو العقبلنية، في المنشأة، 

 أو الحوكمة الشركاتية.
لكّل من ىذه المفاىيم مدلوالتيا الخاصة بيا لمن قام بايجادىا وترجمتيا، فمثبًل أن المفيوم  

من أساس تحقيق المترجم )اإلجراءات الحاكمة( ىو مرادف لمحاكمية المؤسسية وىو انطبلق 
 التوازن في حقوق المصالح المتعارضة.

بالنسبة )لممارسة اإلدارة لمسمطة الجيدة( فإن ىذا المفيوم ىو مقابل لمفيوم الحاكمية المؤسسية، ف
وسبب اعتماده يرجع إلى محاولة تدعيم مصالح األطراف المساىمة في الشركة من أجل تخفيض 

المال، فضبًلعن دعم القدرة التنافسية لمشركات المختمفة،  المخاطر وتحسين األداء وتنشيط أسواق
-Stijn, 2006, p91 وصواًل إلى تحقيق الشفافية وٕابراز مفاىيم وأساليب المحاسبة االجتماعية.

أما بالنسبة لمفيوم )التحكم المؤسسي( فيو أيضًا مفيوم بديل الغرض منو معالجة مشكمة الوكالة 
األسيم ، وحماية حقوق أصحاب المصالح ، مع العمل عمى  والعمل عمى حماية حقوق حاممي

ضرورة التأكيد بتفعيل المعايير بشقييا المحاسبية والتدقيقية الدولية، باإلضافة إلى التأكيد أيضًا 
 عمى تحقيق التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية من منطمق اقتصاد المعرفة.



تعريف واحد متفق عميو بين كافة االقتصاديين والقانونيين  لذلك ال يوجد عمى المستوػ العالمي
 Corporate Governance)والمحاسبين والمحممين، وىذا ما تؤكد عميو موسوعة 

Encyclopedia)  من حيث االفتقار إلى تعريف موحد ليذا المفيوم. ) ابو العطا
 ( 9,ص6110,

ألمور الخاصة بالشركات ، ويرجع السبب في ذلك إلى تداخل التعريف مع العديد من ا
والتي منيا أمور تنظيمية واقتصادية ومالية وحتى اجتماعية، وىذا األمر سوف يؤثر عمى 

ولكن في مجمل القول، يرػ الباحثان إن ماىية  المجتمع واالقتصاد ككل في نياية المطاف.
ميمة لمحد من الحاكمية المؤسسية معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات الصحيحة والس

لمقائمين عمى إدارة الشركة، بما يحافع عمى حقوق وعدم الشفافية   األخبلقيالعجز  ممارسات 
كّل من حممة األسيم والسندات والعاممين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرىم، وذلك من خبلل 

دام األدوات تنفيذ صيغ العبلقات التعاقدية اّلتي تربط بينيم،  وذلك  بدوره بالرجوع إلى استخ
 المالية والمحاسبية وفقًا لمعايير اإلفصاح والشفافية الواجبة.

 الحاكمية لمتعزيز الشفافية المؤسسية< أدواتمن  الستفادة الوصايا العشر لمجالس إدارة الشركات
( بوضع وصايا Ernest&youngقام االتحاد القومي لمديرؼ الشركات وبالتعاون مع مؤسسة )

لمساعدة مجالس إدارة الشركات المختمفة عمى تحسين ممارساتيا الحاكمية وفقًا لما تحتاج إليو 
كّل شركة بحسب الظروف البيئية واالقتصادية المحيطة بيا، حيث طرحت الوصايا العشر التالية 

 (( National Association,Ernest&Young,2002,p3.> 
أشخاص خارجيين مستقمين بيدف ملء الفجوات في الخبرة ولتأكيد  الّتفكير الجدؼ في إضافة (0

 وضمان إشراف أكثر استقبلاًل ونزاىًة من حيث اتخاذ القرارات من قبل مجمس اإلدارة.
الّتفكير الجدؼ في جميع مراحل تطور الشركات وذلك بإنشاء لجنة دائمة لمتدقيق أو القيام  (6

 ترشيحات.بإنشاء لجنة دائمة لتحديد المرتبات وال
الضرورة الممحة لمموازنة ما بين التركيز عمى التخطيط االستراتيجي واإلشراف القوؼ عمى  (7

 النواحي الرئيسة في الشركة عمى سبيل المثال إدارة المخاطر والموارد البشرية.
وضع آليات متقنة يمكن عن طريقيا تحدؼ االختصاصات والسمطات اّلتي يحتاج إلييا  (8

 أكيد الفعمي من حصول المجمس عمييا.مجمس اإلدارة والت
عند البحث الفعمي عن أعضاء جدد لمجمس اإلدارة يجب القيام بالسعي إلى ضم مرشحين  (9

 من ذوؼ الكفاءة والنزاىة والخبرة في الصناعة.



يجب القيام بوضع إرشادات لعمل مجالس إدارة الشركات مع التأكد من قيام أعضاء مجالس  (:
 بتخصيص الوقت البلزم لمعمل في المجالس.اإلدارة المحتممين 

زيادة درجة أداء المجمس عن طريق زيادة عدد االجتماعات والوقت المخصص ألعداد  (;
 االجتماعات.

التركيز الفعمي عمى المعمومات الخاصة بالشركة مع التركيز في نفس الوقت عمى ىياكل  (>
 وآليات عمل مجمس اإلدارة.

معين كحد أدنى واعمى لممكية أعضاء مجمس اإلدارة من الّتفكير الجدؼ في تحديد مستوػ  (=
أسيم الشركات وذلك بيدف تحقيق أكبر قدر من التوافق بين مصالحيم ومصمحة الشركة 

 وأصحابيا.
الوصايا السابقة يجب أخذ الحيطة وقدر من الحساسية بشكل يتناسب مع  إتباععند  (01

لمراحل الحياة اّلتي بمغتيا  بلئمةممستوػ نضج الشركة والبحث الدؤوب عن الحمول األفضل 
 الشركة.

 <ميةأسباب العجز)االنييار( األخبلقي في الشركات العال
لقد أصبح موضوع أخبلقيات األعمال عمى مستوػ المؤسسات سواء كانت محمية أو دولية 
شغبل شاغبل لدػ الكثير من فئات المجتمع. و تشير الدراسات إلى أن النشاطات غير األخبلقية 
عمى مختمف المستويات تتم بشكل يومي و بشكل متزايد، لذلك سنقوم بعرض أىم العوامل المؤدية 

 (6106نور الدين وغضبان, (إلى االنييار األخبلقي في المؤسسات، و التي نذكر منيا
ألخبلقية التي تنخر جسد تقبل الرشاوؼ< التي تعتبر من أخطر التطورات غير ا -      

 عمومية منيا.خاصة ال المؤسسات
 لممنظمة(. العامة المصمحة عمى الخاصة المصمحة )ترجيح المصالح تضارب  -
  عدم بشكل تظير متعددة أشكاالً  القضية ىذه المعاممة< تأخذ في والنزاىة العدالة إلى االفتقار -
 تعمل الذؼ بالمجتمع أضرار إلحاق من ذلك عمى يترتب قد وما والقوانين، التشريعات احترام -

 بالبيئة، انتشار الحقد و الخداع بين األفراد.... اإلضرار مثل المؤسسات  فيو
  عممية في أخبلقياً  ال سموكاً  المؤسسات بعض تسمك والكاذبة< حيث المضممة المعمومات -

 وما منتجاتيا عن الحقيقة تعرض ال أو مخادعة إعبلنات نشر خبلل من بالجميور،   اتصاليا

 المنتجات.... تمك مشترؼ  ليا يتعرض أضرار من ذلك عمى   يترتب قد
  النامية، الدول في الحكوميين المسؤولين بعض يمارسيا الظاىرة وىذه< األموال وغسيل تيريب -

 إلى  مصارف شرعية وغير قانونية غير بطرق  عمييا حصموا التي األموال بتيريب مون قو ي حيث



 الستثمارىا األمريكية المتحدة والواليات أوروبا وبخاصة األجنبية الدول في المال وأسواق عالمية
  شركات في أسيم بشراء أو مرتفعة، فوائد لقاء الدول تمك بنوك في ودائع شكل عمى

 .وغيرىا عقارات شراء أو أجنبية،         
 المنافسة، مواجية في أخبلقي غير سموك إلى المؤسسات بعض تمجأ حيث<  المصالح صراع  -

  .اإلغراق سياسة استخدام أو منافسييا، مواجية في األسعار حرب استخدام إلى المجوء خبلل نم
 تمك وخصوصاً  بالمستيمكين واإلضرار األسعار رفع إلى الشركات ىذه من بعض تمجأ وقد       

  الشركات
 المستيمك، لمصمحة أىمية رتبتع ال حيث أسواقيا، في االحتكار من درجة لدييا التي        
 .الخاصة مصمحتيا وترجح

 مناصبيم. في ليستمروا المؤسسة عمى المديرين بعض يفرضيا التي الضغوط  -

 .نظمةالم في المديرين تجاوزات إزاء والصمت الخوف -

 والصراعات. الخبلفات تمزقو ضعيف إدارة مجمس وجود 
 أخبلقي. غير أساليب اتخاذ أحياناً  يستمزم األعمال بعض أداء حسن بأن االعتقاد -

 لممواجهة العجز األخالقي في الشركات:الشفافية الحاجة إلى 

 تعتبةةةر الشةةةفافية مةةةن أىةةةم مبةةةادغ الحاكميةةةة المؤسسةةةية  لمةةةا لةةةو مةةةن أىميةةةة كبيةةةرة لةةةدػ مختمةةةف
األطةةراف ذوؼ المصةةالح فةةي الشةةركات العامةةة ، وقةةد تزايةةد االىتمةةام بيةةذا المبةةدأ عمةةى مةةر السةةنين 
وذلك نتيجة لبلزمات المالية وانييار الشركات الكبةرػ ونتيجةة الضةعف األخبلقةي المتزايةد فةي تمةك 
الشةةركات , حيةةث تبةةين إن مةةن أسةةباب االنييةةارات فةةي الشةةركات وأسةةواق المةةال ىةةو القصةةور فةةي 

ومع ظيةور الشةركات المسةاىمة  فية عمميات اإلفصاح ونقص المعمومات ألصحاب المصالح.شفا
العامة وتطور أسواق المال, أصبحت الحاجة الى الشفافية مطمب اساسي لتحقيق العدالة وضةمان 

 (.49 <2010 تكافؤ الفرص لكافة االطراف < المستثمرين, المقرضين, وغيرىم. )ال غزوؼ, 

دأ يتطمةةب مةةن الشةةركات تجميةةع قةةدر ىائةةل مةةن المعمومةةات اإللزاميةةة واالختياريةةة ولتحقيةةق ىةةذا المبةة
عمةةةى حةةةد سةةةواء, والتةةةي ليةةةا عبلقةةةة بالشةةةركات المدرجةةةة فةةةي أسةةةواق المةةةال, ومةةةن ثةةةم إتاحةةةة ىةةةذه 
المعمومات إلى الجميور عمى نطةاق دورؼ لتشةمل جميةع اإلحةداث والتطةورات التةي تةؤثر فةي أداء 

فافية عمةى أنيةا خمةق بيئةة معينةة يمكةن مةن خبلليةا إن تكةون التقةارير الشركات., لذلك  عرفت الشة
المالية قابمة لمفيم من قبل جميع اإلطراف المشةاركة فةي السةوق, أؼ أنيةا تةوفر المعمومةات الدقيقةة 

 (. 61<  2010والموثوقة في الوقت المناسب مع ضمان سيولة  الوصول الييا. )عبد الحميد,



التةةأثير عمةةى سةةموك الشةةركات وحمايةةة المسةةتثمرين, والمسةةاعدة عمةةى  وتكمةةن أىميةةة الشةةفافية فةةي
جةةةةذب رؤوس األمةةةةوال والحفةةةةاظ عمةةةةى الثقةةةةة فةةةةي أسةةةةواق المةةةةال, إضةةةةافة إلةةةةى  أسةةةةيميا فةةةةي تقيةةةةيم 
المسةةةةةاىمين والمسةةةةةتثمرين لمةةةةةدػ كفةةةةةاءة اإلدارة وتحسةةةةةين تفيميةةةةةم ليياكةةةةةل وأنشةةةةةطة المشةةةةةروعات 

 (. 46<2010 وسياسات الشركة المتبعة.)ابو حمام,

عبلقةةةةة الشةةةةفافية بالحاكميةةةةة الرشةةةةيدة  لممواجيةةةةة العجةةةةز األخبلقةةةةي فةةةةي الشةةةةركات <تتجسةةةةد عبلقةةةةة 
 الشفافية الحاكمية الرشيدة من عدة منطمقات فكرية وعمى النحو التالي<

الشةةفافية وأىةةداف الةةنظم المحاسةةبية< وتةةدور حةةول ضةةمان الحصةةول عمةةى تقةةارير ماليةةة عاليةةة -
والكامةةةل والةةةدورؼ لممعمومةةةات بحيةةةث تتةةةيح لممينيةةةين فيةةةم اكبةةةر واشةةةمل الجةةةودة واإلفصةةةاح الةةةدقيق 

 لعمميات الوحدات االقتصادية.

وكةةذلك تشةةير الشةةفافية إلةةى وضةةوح نشةةاط الشةةركات وأدائيةةا لمجيةةات الخارجيةةة، وتشةةكل الشةةفافية 
 أداة ضةةبط لممةةدراء وتمةةزميم بالعمةةل بمةةا ينسةةجم ومصةةالح مسةةتخدمي التقةةارير الماليةةة، وىةةذا مةةا أكةةد
عمية البنك الدولي بضرورة الحصول عمى تقارير مالية تتمتع بدرجة عالية مةن المصةداقية والثقةة، 

 (Fung, 2014 : 75-76وليذا تم تحديد خمسة مكونات لممعمومات الشفافة وىي< )

(< يجةةةب أن تةةةوفر المعمومةةةات المفصةةةح عنيةةةا وصةةةف حقيقةةةي Truthfulnessالمصةةةداقية ) -0
 ودقيق حول وضع الشركة.

(< يجةةةب أن تكةةةون المعمومةةةات كافيةةةة  لتمكةةةين المسةةةتثمرين مةةةن Completenessال )الكمةةة -6
 اتخاذ قراراتيم، وتشمل المعمومات المالية وغير المالية.

(< يجةةب إن تكةةون مةةادة المعمومةةات ذات تةةأثير عمةةى قةةرارات Materialityاألىميةةة النسةةبية) -7
 االستثمار.

ومةةةات فةةةي الوقةةةت المناسةةةب ليةةةتمكن (< يجةةةب تةةةوفير المعمTimelinessالتوقيةةةت المناسةةةب) -8
 المستثمرين من اتخاذ قراراتيم في الوقت المناسب.

 (< إتاحة الوصول إلى المعمومات بسيولة.Accessibilityإمكانية الوصل إلى المعمومات) -9

الشةةفافية وأىةةداف أصةةحاب المصةةالح< وتركةةز الشةةفافية ىنةةا فةةي مفيوميةةا عمةةى أىةةداف أصةةحاب  -
تعريةةف الشةةفافية بأنيةةا األسةةاس لمثقةةة المطمةةوب تواجةةدىا  Cadburyتقريةةرالمصةةالح حيةةث ورد فةةي 

 بةةةةةةين الشةةةةةةركات مةةةةةةن جيةةةةةةة وبةةةةةةين كةةةةةةل األطةةةةةةراف التةةةةةةي ليةةةةةةا مصةةةةةةمحة فييةةةةةةا مةةةةةةن جيةةةةةةة أخةةةةةةرػ.
(Cadbury,1992:132) 



وتعد الشفافية ىنا ميمة طالما أنيا توفر الفيم األفضةل لمسةتخدمي التقةارير الماليةة، وىةي بةذلك 
 تقارير مالية عالية الجودة.تعد ضمان لتقديم ال

وكذلك تعتبر ميمة من جانب اإلصبلح اإلدارؼ والمالي لممواجية العجةز األخبلقةي  مةن خةبلل 
تةةوفير المعمومةةات لممسةةتخدمين وأصةةحاب المصةةالح بشةةكل أكثةةر تكةةامبل وبشةةكل ىةةادف وبطريقةةة 

صةةةادية وفاعميةةةة شةةةفافة مةةةن خةةةبلل تةةةوفير التقةةةارير الماليةةةة لمسةةةاعدة المسةةةتخدمين عمةةةى تقيةةةيم اقت
 وكفاءة الوحدة االقتصادية

إن تةةوفر الشةةفافية أصةةبح ضةةرورة ممحةةة لكةةل األطةةراف ذات المصةةالح ولكةةن ذلةةك ال يعنةةي عةةدم 
وجةةةود حةةةدود ليةةةذه الشةةةفافية، عن ذلةةةك يةةةؤثر عمةةةى القةةةدرة التنافسةةةية لمشةةةركة. وقةةةد بةةةرزت أىميةةةة 

 الشفافية في المعمومات وخاصة المحاسبية، بعد تزايد أىميتيا في حماية حقوق 

حاب المصةةالح، وكةذلك أىميتيةا فةةي تعزيةز كفةةاءة األسةواق الماليةةة المسةاىمين واعخةرين مةةن أصة
ممةةا يحقةةق أفضةةل تخصةةيص لممةةوارد المتاحةةة، باإلضةةافة إلةةى أنيةةا تسةةاعد مجمةةس اإلدارة عمةةى 
تقيةةةيم فاعميةةةة اإلدارة التنفيذيةةةة، وتمكنةةةو مةةةن اتخةةةاذ القةةةرارات التصةةةحيحية مبكةةةرا قبةةةل حةةةدوث أؼ 

 (Fung, 2014 : 3خمل.)

لةةى أنيةةا تسةةاىم فةةي تقميةةل الغمةةوض والضةةبابية حةةول نشةةاط الشةةركات، ومحاربةةة ىةةذا باإلضةةافة إ
الفساد، وكذلك فإنيا تزيد من مصداقية المنظمةة أمةام الةرأؼ العةام والحكومةة والقطةاع الخةاص و 

 ( 4< 2011المنظمات الدولية.)قرداغي،

يانةةةةات المتعمقةةةةة ويةةةةرػ الباحثةةةةان ىنةةةةا  أن الشةةةةفافية تعنةةةةي قيةةةةام الشةةةةركة بتةةةةوفير المعمومةةةةات والب
بنشةةاطاتيا ووضةةعيا تحةةت تصةةرف مسةةتخدمييا عمةةى أن ال يةةؤثر ذلةةك عمةةى قةةدرتيا التنافسةةية أو 
اإلضرار بمصمحتيا، أؼ أن عمةى الشةركة االلتةزام بدرجةة معينةة مةن الشةفافية واإلفصةاح الةدورؼ 

مةةع المنةةتظم عةةن أحةةداثيا الجوىريةةة ومركزىةةا المةةالي بحيةةث ال يةةؤثر ذلةةك عمةةى عنصةةر المنافسةةة 
 .منافسييا

 العوامل المؤثرة عمى الشفافية< ىناك عدة عوامل تؤثر عمى مفيوم الشفافية منيا<

حيةث أن اخةتبلف البيئةة السياسةية واالقتصةادية والمحاسةبية مةن بمةد  -عوامل تتعمق بالبيئةة< - أ
 إلى آخر يؤثر عمى مفيوم الشفافية.

قدمةةةة عمةةةى الشةةةفافية مثةةةل، حيةةةث تةةةؤثر طبيعةةة المعمومةةةات الم -عوامةةل تتعمةةةق بالمعمومةةةات< - ب
 جودة وحرية المعمومات، وطرق نشرىا وغيرىا من العوامل.

 ومن ىذه المفاىيم< -عوامل تتعمق بالمفاىيم< - ت



 مفيوم الديمقراطية< حيث يتناسب مفيوم الديمقراطية تناسبا طرديا مع مفيوم الشفافية. -0

 افية.مفيوم الفساد< يتناسب ىذا المفيوم تناسبا عكسيا مع مفيوم الشف -6

مفيةةوم النزاىةةة< يتناسةةب ىةةذا المفيةةوم تناسةةبا طرديةةا مةةع مفيةةوم الشةةفافية، فمتةةى وجةةدت  -7
 النزاىة وجدت الشفافية.

مفيةةةوم الحاكميةةةة لمشةةةركات< تعةةةد الشةةةفافية مةةةن المفةةةاىيم األساسةةةية التةةةي تسةةةتند عمييةةةا  -8
الحاكميةةةةة المؤسسةةةةية، فضةةةةبل عةةةةن اإلفصةةةةاح والشةةةةفافية يعةةةةد أحةةةةد المبةةةةادغ األساسةةةةةية 

 ية المؤسسية.لمحاكم

مفيوم العولمة< عبلقة الشفافية بالعولمة عبلقة ايجابية حيةث إن قةوػ العولمةة والتكامةل  -9
 الدولي تضغط دائما باتجاه زيادة الشفافية.

مفيةةةةوم المسةةةةائمة< الشةةةةفافية والمسةةةةائمة ىمةةةةا وجيةةةةي العممةةةةة لبدايةةةةة الطريةةةةق نحةةةةو التقةةةةدم  -:
غايةةةة، بةةةل وسةةةيمة إلظيةةةار األخطةةةاء وتشةةةجيع االسةةةتثمار، فالشةةةفافية بحةةةد ذاتيةةةا ليسةةةت 

 (83<  2006ومحاسبة مرتكبييا.)عابد ،

إن نشر ثقافة الشفافية والتواصل االمنفتح والصادق في الشركات ىي الخطوة االولةى واالساسةية 
لتعزيةةةز ثقةةةة المسةةةتثمرين, فالتواصةةةل المفتةةةوح والصةةةادق مةةةع أصةةةحاب المصةةةمحة يعةةةزز مةةةن ثقةةةتيم 

ت بنةةاء عمةةى معمومةةات دقيقةةة وصةةريحة غيةةر قابمةةة لمطعةةن, وغيةةاب ويسةةاعدىم عمةةى اتخةةاذ القةةرارا
 التواصل والشفافية يدعوا الى زعزعة الثقة لدػ المساىمين وأصحاب المصالح في الشركات.

ولتحقيةةةةق الشةةةةفافية يجةةةةب أن تتبنةةةةى الشةةةةركات مبةةةةدأ الصةةةةراحة واالحتةةةةرام فةةةةي جميةةةةع تعامبلتيةةةةا, 
يةةر عةةن وجيةةات نظةةرىم لمجةةالس االدارة, واالدارة فأصةةحاب المصةةمحة ليةةم الحةةق والحريةةة فةةي التعب

والمديرين, واعضاء مجمس االدارة عمى استعداد لئلستماع الى وجيةات النظةر المختمفةة وان كانةت 
 مخالفة ليم ولسياساتيم, وبذلك يميدون الطريق لثقافة الشفافية في الشركة.

تتةةدفق فييةةا المعمومةةات بحريةةة وبشةةكل عةةام فةةإن الشةةفافية بنظةةر الباحثةةان تةةدل عمةةى الدرجةةة التةةي 
داخل المؤسسة بةين كةل مةن المةديرين, المةوظفين, وكةذلك أصةحاب المصةالح, وتعتمةد درجةة تةدفق 
المعمومات بشكل مباشةر وطةردؼ عمةى ثقافةة تمةك الشةركات, وتتحمةل االدارات المسةؤولية المباشةرة 

مةةةةى وضةةةةع السياسةةةةات فةةةةي غةةةةرس ثقافةةةةة  المسةةةةاءلة والشةةةةفافية, وال يقتصةةةةر دور مجةةةةالس االدارة ع
والبةةرامج التةةي تضةةمن وتكةةافي الشةةفافية بةةل يتعةةدػ ذلةةك الةةى مراقبةةة تنفيةةذ ىةةذة السياسةةات, والتةةدخل 
بشةةةكل فاعةةةل لضةةةمان االلتةةةزام بمبةةةدأ الشةةةفافية مةةةن ناحيةةةة وعةةةدم حجةةةب المعمومةةةات ومنةةةع حةةةدوث 

 تضارب في المصالح من ناحية اخرػ.



ز ثقافةةةةة الشةةةةفافية فةةةةي الشةةةةركات ( سةةةةبع خطةةةةوات لتعزيةةةة,Bennis &O'toolesوقةةةةد قةةةةدم )
 ( Fung , 2014 : 75وىي<)

 قول الحقيقة. -0
 تشجيع الموظفين عمى قول الحقيقة. -6

 تشجيع ابداء المعارضة بالرأؼ. -7

 تعود وقبول وجود اختبلف في وجيات النظر وقبول الرأؼ االخر. -8

 تنويع مصادر المعمومات. -9

 االعتراف باالخطاء. -:

ا يةةرػ الباحثةةان ان تةةوفر العوامةةل السةةابقة فةةي  ظةةل تةةوفر بنةةاء الةةدعم المؤسسسةةي لمشةةركة. وىنةة -;
 حاكمية رشيدة كفوءة سوف يساعد عمى مواجية العجز األخبلقي بكل اشكالة ,لذلك نجد 

 إن ، وىناك نوعين من الشفافية التي البد من التركيز عمييا لمواجية العجز األخبلقي <

 الشفافية الداخمية< وتضم اإلفصاح عن المعمومات ألصحاب لمصالح بالوقت المناسب.  -0
والشفافية الخارجية< وتشةمل تواصةل الشةركة مةع ذوؼ المصةالح والمسةتيمكين إلظيةار قيمةة   -6

 ( Fung ,2014 : 75 الشركة.)

مبادغ الحاكمية المؤسسية لمقرن الواحد والعشرين الخاصة بالشركات األمريكية لمحد  العجز 
األخبلقي وتعزيز الشفافية<وضعت مبادغ خاصة لمحاكمية المؤسسية لمشركات األمريكية والتي 

 جاءت لمتعزيز الدور االخبلقي لمشركات والشفافية الخاصة بيا ,وقد  تتضمنت مايمي < 
< فالحاكمية الرشيدة تتطمب تفاعبل بناًء مابين كل من أعضاء مجمس اإلدارة والمدقق التفاعل -0

 الداخمي والخارجي وٕادارة الشركات . 
غرض مجمس اإلدارة < إن ىدف مجمس اإلدارة ىو حماية أصحاب المصالح المختمفين في -6

 الشركة ومساىيميا . 
ت الرئيسة لمجمس اإلدارة مراقبة المدير مسؤوليات مجمس اإلدارة < إن من أىم المسؤوليا -7

التنفيذؼ العام لمشركة، مع األشراف عمى استراتجيات الشركة المعمنة، ومراقبة المخاطر ونظام 
 الرقابة في الشركة . 

االستقبللية < يجب أن يكون غالبية أعضاء مجمس اإلدارة مستقمين من حيث المظير  -8
 االشراف الحقيقي  عمى الشركة .  والحقيقة وذلك من أجل تعزيز وتنمية



الخبرة والمعرفة <يجب ان يكون ألعضاء مجمس اإلدارة خمفية وثيقة الصمة بالصناعة  -9
والشركة والمجال الوظيفي الذؼ يعممون فيو مع خبرة واسعة بإرشادات ومبادغ الحاكمية 

 المؤسسية . 
كل متكرر ألعضاء مجمس االجتماعات والمعمومات <يجب ان يكون ىناك اجتماعات وبش-:

اإلدارة، ويجب ان يكون لدييم مصدرميم لمحصول عمى المعمومات من أجل تأدية واجبيم وبشكل 
 متميز . 

 القيادة < يجب الفصل التام ما بين أدوار رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذؼ العام .  -;
االت التي يقوم بيا < يجب أن يكون ىناك توضيح مفصل لمتفويض او االتص اإلفصاح ->

مجمس اإلدارة وجميع األنشطة والعمميات التي يقوم بيا عمى ان تتميز بأسموب يتصف بالشفافية 
 المطمقة . 

المجان < يجب ان يكون ىناك عمميات ترشيح وتعيين وتحديد لممكافآت لمجان التدقيق وذلك  -=
 من قبل أعضاء مستقمين في مجمس إدارة الشركة . 

الداخمي < جميع الشركات المساىمة العامة عمييا االحتفاظ بوظيفة التدقيق الداخمي  التدقيق -01
 (06,ص6119) دىمش,فاعمة وكفؤة ودائمة ترفع الوظيفة تقاريرىا مباشرة لمجنة التدقيق . 

، قد ىدف  الى إعادة (SAS no. 99) ==ويرػ الباحثان ىنا إن المعيار األمريكي معيار  
 Corporateلك من خبلل تعزيز محاسبة الشركات وتقوية السيطرة المؤسسية الثقة لممستثمر وذ

Governance >وادواتيا لمتعزيز الشفافية في الشركات  وذلك من خبلل تأدية الميام التالية 

تصميم خطة ميام مكتوبة، تتضمن أىداف المجنة كاممة، بما فييا مساعدة مجمس اإلدارة  -0
 التالية< عمى التبصر والتحقق من األمور

 نزاىة القوائم المالية. -

 تماشي القوائم المالية مع القوانين المنصوص عمييا. -

 أىمية المدقق الخارجي ومطابقتو لمواصفات االستقبللية. -

 أىمية وكفاءة أداء وظيفة التدقيق الخارجي والداخمي. -

تستطيع ربط وتستطيع لجنة التدقيق الحصول عمى البيانات األولية من اإلدارة، ولكنيا ال 
تمك البيانات بحدود مسؤولياتيا. أؼ أن المجنة مسؤولة مباشرة عن تعيين، ومبلحظة ومتابعة 

 المدقق الخارجي والذؼ يجب عمية تقديم تقاريره ليا بشكل مباشر.



تقييم تقرير المدقق الخارجي، ولمرة واحدة عمى األقل سنويا، والذؼ يشمل وصفا شامبل  -6
مية الخاصة بالشركة، وجميع االستفسارات الصادرة من قبمو أو من إلجراءات الرقابة الداخ

قبل جيات حكومية إلدارة الشركة، وطبيعة العبلقات التي تمت بينو وبين إدارة الشركة خبلل 
 الفترة موضع التقييم.

مناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، مع كل من اإلدارة والمدقق المستقل، وبما في  -7
التطرق لآلليات المتبعة من قبل اإلدارة في عممية اإلفصاح. ويحق لمجنة مناقشة ذلك 

المواضيع المتعمقة بالدخل كاعلية المتبعة مثبل من قبل اإلدارة في اختيار شكل ونوع تقديم 
 القوائم. ولكنو غير مطموب من المجنة مناقشة أية مواضيع متقدمة تفصيمية.

والمدققين الداخميين، والمستقمين، في سبيل أن تتمكن لجنة  الترتيب لمقاءات مع اإلدارة، -8
التدقيق من تفعيل وظيفة المبلحظة، يجب عمييا تنظيم لقاءات وبشكل منفصل مع اإلدارة، 
ومع ىؤالء المسؤولين عن وظيفة التدقيق الداخمي، والمسؤولين عن عممية التدقيق الخارجي. 

فة تدقيق داخمي، إال أنيا ليست ممزمة بإنشاء رغم أن كل شركة مدرجة ممزمة بتأمين وظي
قسم تدقيق داخمي، ويمكنيا االستعانة بمدققين مستقمين لمقيام بيذه الميمة شريطة أن ال 

 يكونوا نفس مدقيقييا الخارجيين.

تقديم المساعدة إلدارة المخاطر، رغم أن اإلدارة مسؤولة وبشكل مباشر عن المخاطر التي  -9
ال أن لجنة التدقيق مطالبة بمناقشة كل من المدققين الداخميين تتعرض ليا الشركة، إ

والخارجيين حول اعلية التي تتبعيا إدارة الشركة لمسيطرة عمى المخاطر المالية المتعددة، 
وماىية الخطوات التي تتخذىا ضمن السياسات والتوجييات الموضوعة من قبميا لتقميل تمك 

 المخاطر.

بالتدقيق ومدػ استجابة إدارة الشركة، حيث يجب عمى لجنة  مراجعة المشاكل المتعمقة -:
التدقيق وبشكل دورؼ مراجعة المشاكل التي تعترض المدققين الخارجيين خبلل عمميم، مثل 
المشاكل المتعمقة بالقيود المفروضة عمى عممية التدقيق، أو القيود المفروضة عمى الوصول 

 وبين إدارة الشركة. إلى معمومات معينة، وجميع الخبلفات بينيم
أدوات الحاكمية في مواجية العجز األخبلقي وتعزيةز  لترسيخ وتطبيقلية فكرية آويقترح الباحثان  

وذلةةةك عةةةن طريةةةق  لموصةةةول لمتميةةةز التنافسةةةي الريةةةادؼ عمةةةى المسةةةتوػ المحمةةةي والعةةةالمي الشةةةفافية
 امتبلك اإلبعاد الريادية في الشركات وىي < 

 بالشركات< اجية المخاطر البيئة المحيطة امتبلك المبادأة في مو  1-



بالقدرة عمى أخذ مخاطرة عالية أكثةر مةن  رتتمحو   (Caruang&Albert)المبادأة بمنظور إن
 ظةةةةةةةةةروف البيئةةةةةةةةةة المحيطةةةةةةةةةة  بالشةةةةةةةةةركات ، وتتضةةةةةةةةةمن ثبلثةةةةةةةةةة عناصةةةةةةةةةر أساسةةةةةةةةةية <

(Dale&Mayer,2000:119) 

 أقرار مبلحقة أو عدم مبلحقة المنافسين باإلبداع .  -

 المفاضمة بين المحاوالت الحقيقة في النمو واإلبداع والتطوير . -

محاولةةةة التعةةةةاون مةةةةع المنافسةةةين مةةةةن أجةةةةل احتةةةوائيم .لةةةةذلك البةةةةد مةةةن تعةةةةاون أدوات الحاكميةةةةة  -
 لممواجية تمك المخاطر بأسموب ريادؼ فعال وذلك عن طريق تعزيز الشفافية الخاصة بيا.

 

يعةةةد تبنةةةي المخةةةاطرة مةةةن  واألخبلقةةةي<لفشةةةل المؤسسةةةي تبنةةةي المخةةةاطرة المحسةةةوبة لممواجيةةةة ا2-
المؤشرات المبلزمة لذوؼ التفكير االستراتيجي ألدوات الحاكميةة والتةي تمتمةك الفكةر الريةادؼ القةويم 
، ألن تبنةي المخةةاطرة يسةةيم فةي تحقيةةق عائةةد أعمةى ، وانتيةةاز الفةةرص، وتكةوين تشةةكيمة أوسةةع مةةن 

 ,Patrick et al)لتعامةل مةع قضةايا متعةددة. وقةد أشةار الخيةارات. ، الن ذلةك يزيةد قدرتةو عمةى ا

 إلى أن تبني المخاطرة يتناول األتي<  (2002:8
 .أثبت أن الرياديين)أدوات الحاكمية( يدرسون الوضع بشكل عام أكثر من غيرىم    .أ 
أن الرياديين ال يتجيون إلةى األعمةال بأخةذ جةزء مةن المخةاطرة مثةل غيرالريةاديين، ولكةن يةتم   .ب 

 ؤ بتميز وضع األعمال أكثر ايجابية  لممواجية الفشل المؤسسي وٕانجاح إعمال الشركات  .التنب

إلةى أن  الشةةركات االبتكاريةة ىةةي تمةك  الشةةركة التةي تبتكةةر   (Weaver) االبتكةار<  يشةير3-
أشةةياء ذات قيمةةة فةةي الخةةدمات واإلجةةراءات والعمميةةات ضةةمن مجموعةةة مةةن العةةاممين مةةع بعضةةيم 

اإلطار االجتماعي لمشركة  لمتأثير فةي السةموك أالبتكةارؼ . وكةل ذلةك مةن وجيةة البعض في ظل 
نظةةر الباحثةةان يحتةةاج الةةى وجةةود تعةةاون بنةةاء مةةابين أدوات الحاكميةةة داخةةل الشةةركة الانجةةاح ذلةةك 

 (658:2009ى،جرٌٌبرج وببرو )شيء

لتقةةديم منتجةةات <  وىةةي العمميةةة التةةي يمكةةن مةةن خبلليةةا لمشةةركة  أن تسةةتعمل مواردىةةا  اإلبةةداع4-
( 43< 1990جديةةدة، أو اسةةتخدام عمميةةات إلشةةباع حاجةةات ورغبةةات الزبةةائن. وأشةةارت )الةةدليمي،

إلى اإلبداع من خبلل التركيز عمى العممية اإلبداعية، وعمى الناتج اإلبداعي، وكذلك التركيز عمةى 
م  المشةاكل. ويةرػ السمات الشخصية، واالنفتةاح عمةى الخبةرة الداخميةة والخارجيةة والقةدرة عمةى تفية

(Liang&Lin,2008:62)  أن االستثمار في اإلبداع يتجاوز حةدود الحسةابات الماديةة لمةا لةو مةن
إلةةى أىميةةة عقةةل وذىنيةةة  (Hitt et al.,2005:64)تةةأثير فةةي تحقيةةق الميةةزة التنافسةةية. وأشةةار 

الريادية ضرورية الذىنية الريادؼ كسموك أبداعي في عممية خمق القيمة وكيفية استخداميا وقد عّد 



تعّقبيةا مةن الشةركة من أجل قيام أدوات الحاكمية  ، بمحاولة تحديد الفرص الريادية التةي تسةتطيع 
خبلل تطوير السمع والخدمات الجديدة واألسواق الجديدة، وتعد عامبًل ميمًا في دعم عممية تكامةل 

وتعمةةل القيةةادة والقةةيم المشةةتركة عمةةى أفكةةار تصةةميم المنةةتج الجديةةد، وااللتةةزام بتنفيةةذىا فةةي النيايةةة، 
دعةةةم التكامةةةل والرؤيةةةة لغةةةرض تحقيةةةق اإلبةةةداع، وتتمثةةةل النتيجةةةة  بخمةةةق القيمةةةة لمزبةةةائن وألصةةةحاب 

 األسيم من خبلل تطوير المنتجات الجديدة، وجعميا قابمة لمتسويق والتمّيز التجارؼ.

 الوصول لمميزة التنافسية<  -9

الشركة عمى مُنافسييا بمركز فريد ُيتيح ليا تقديم منتج ُمتميز أو  الميزة التنافسية تتمثل في تميزّ 
لذلك  تعتبر الميزة التنافسية وسيمة ريادية البد إن تمتمكيا  أكثر بأسموب ناجح وربحية أفضل. 

الشركات لموصول لمريادية العالمية وىذا اليتم إال بعد امتبلكيا إلبعاد ريادية متكاممة وىذا اإلبعاد 
 <تتمحور 

بعد  الكمفة< أية شركة عمييا أن ُتركز عمى ُبعد الكمفة من اجل أن تجعل تكاليف إنتاج  -
 . وتسويق منتجاتيا أدنى من الشركات المنافسة

بعد الجودة < عمى الشركة الحصول القيمة المتوقعة التي تتناسب مع رسالتيا يتطمب منيا -
 عمى تحقيقيا. تحديد توقعات الزبائن ورغباتيم عن الجودة والعمل

بعد مرونة < األساس لتحقيق الميزة التنافسية لمشركة من خبلل االستجابة السريعة لمتغيرات  -
 التي قد تحدث في تصميم المنتجات وبما يبلءم حاجات الزبائن.

بعد التسميم <إن ُبعد التسميم ىو بمثابة القاعدة األساسية لمُمنافسة بين الشركات في األسواق  -
من خبلل التركيز عمى خفض الُميل الزمنية والسرعة في تصميم منتجات جديدة وتقديميا إلى 

  الزبائن بأقصر وقت ممكن.

 والشكل التالي يوضح تفاعل ىذه اإلبعاد<
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 الخبلصة<

تغيةةةر جةةةذرؼ يةةةأتي مةةةن ثةةةورة فةةةي التفكيةةةر والمنطةةةق العةةةالمي يوصةةةف الةةةدور الريةةةادؼ بأنةةةو -0
والعممةةي ألدوات الحاكيميةةة ألؼ شةةركة او منظمةةة ميمةةا كانةةت ، وىةةذا  يقةةود إلةةى تبنةةي قواعةةد 
جديةةدة تجعةةل  الشةةركات تنظةةر إلةةى نماذجيةةا العقميةةة بصةةورة فكريةةة متطةةورة ، ممةةا يةةدفعيا إلةةى 

دة، أو إعةةادة تشةةكيل األسةةواق الحاليةةة، التةةي إيجةةاد نمةةاذج األعمةةال الجديةةدة أو األسةةواق الجديةة
تحقق القيمة العالية لمزبون والشركة . لذلك أصبحت إدارة التميةز ليةا أىميةة إسةتراتيجية سةوف 
تقةةود وبةةبل شةةك أدوات الحاكميةةة فةةي الشةةركة الحةةدات تغيةةرات ديناميكيةةة  مةةن خةةبلل القةةدرات 

األدوات ، ومةةا تمتمكةةو  الشةةركة  أيضةةا مةةن اإلدراكيةةة واالسةةتيعابية  لمقيةةادة اإلسةةتراتيجية لتمةةك 
مةةوارد جوىريةةة خصوصةةا المةةوارد البشةةرية ذات الميةةارات العاليةةة والكفةةاءات المميةةزة، والمةةوارد 

 الفكرية التي تعد مفتاحا"يقود  الشركة إلى شاطي األمان واإلبداع.

السةةيما الةةدور التأكيةةد عمةةى األدوار اإلسةةتراتيجية  لةةؤلدوات الحاكمبةةة المؤسسةةية و البةةد مةةن -6
الريادؼ من خبلل رفع مستوػ الميارات والقدرات  اإلبداعيةة لةؤلدوات الحاكمبةة المؤسسةية فةي 
معالجتيةةةا لممشةةةاكل األخبلقيةةةة   عةةةن طةةةرق االىتمةةةام بالقةةةدرات العقميةةةة المتميةةةزة التةةةي تمتمكيةةةا 

واقتنةاص اإلدارة العميا لمشركة بوصفيم رأس مال فكرؼ ليسيم بشكل فاعل في تحقيةق اإلبةداع 
 الفرص الجديدة في السوق  المحمي والعالمي ، ويمكن تحقيق ذلك من خبلل اعليات اعتية<

 أ.تنمية القدرات والقابميات لئلدارة العميا   باعتبارىا الطاقة البشرية الخبلقة.

 ب.توسيع وتشجيع قاعدة اإلبداع واالبتكار.



ال يوجد اثر  ريادؼ ألدوات  وىذا يؤدؼ بالتالي إلى رفض الفرضية الرئيسية بأنة   .
الحاكمية المؤسسية في مجابية   العجز األخبلقي والمؤسسي وتعزيز الشفافية لموصول 
لمتنافسية الريادية   بل عمى عكس يوجد ىناك اثر  ريادؼ  واضح لتك ألدوات  الحاكمية 

 لعجز األخبلقي .المؤسسية في مجابية   ا
تأكيةةةد عمةةةى  صةةةفة الديمومةةةة فةةةي التميةةةز والرياديةةةة ، بوصةةةفو إحةةةد التحةةةديات التةةةي تواجةةةو   -7

الشركات المتنافسةة فةي البيئةة الحاليةة، ويسةتمزم  ذلةك التنةاغم واالنسةجام والتةرابط بةين مقةدرات 
من تحويةةةل التفكيةةةر االسةةةتراتيجي، والشخصةةةية القياديةةةة ألدوات الحاكميةةةة  المةةةؤثرة، وبمةةةا يضةةة

الموارد الجوىرية إلى مقدرات تتراكم عبر الزمن، لتتمكن  الشركات من تحقيق إبداعات خبلقة 
وتقةديم قيمةةة مثيةةرة لمزبةةون مةةن خةةبلل الخدمةة، وبالتةةالي تحقيةةق التميةةز والرياديةةة عمةةى المسةةتوػ 

 المحمي والعالمي.  
 

الشركة الصناعية األردنية  العمل الجاد عمى تعزيز أخبلقيات األعمال وضرورة أن تقوم  -8
بتحديد السياسات األخبلقية وتوزيعيا عبر الشركة لكي يفيميا  الجميع  ,مع ضرورة التركيز 
عمى تدريب العاممين فييا عمى تعزيز قدرتيم لموجية المشاكل األخبلقية الصعبة ,والتاكيد 

ؼ تأثيرات جانبية .وذلك عمى أىمية الشفافية والنزاىة بيدف التأكد من الحيادية والبعد عن أ
لتأثيرىا الواضح عمى القدرة التنافسية لمشركات األردنية  والتي تعيق وصوليا لمريادية 

 المؤسسية عمى المستوػ المحمي والعالمي.
يتوجب عمةى  الشةركات المبدعةة لكةي تواجةو العجةز األخبلقةي القيةام باستحضةار مكونةات  -9

متغيةةةرات الصةةةدق واالسةةةتقامة واالحتةةةرام والثقةةةة المنةةةاخ األخبلقةةةي محميةةةًا ودوليةةةًا بضةةةمتيا 
والمسؤولية وىذا يتم عن طرق  العمل عمى مأسسة األخبلقيةات نتيجةة لمصةعوبات الكبيةرة 
التي تواجييا الشركات  عند ممارستيم لممفاىيم األخبلقية خبلل  أداء عمميما وىذا أليةتم 

 ات . إال عن طريق وجود أدوات حاكمية مبدعة وريادية لتك الشرك
 

 

 

 

 



 المراجع والمصادر<
، بحث الحاجة إلى االبداع المحاسبي لربط العالقة مابين التدقيق الداخلي والحاكمية المؤسسية(، 2005)دهمش ، نعٌم ،

 ( آذار.13-92مقدم فً المؤتمر العلمً االال: االبداع االتغٌر فً اقتصادٌا  المعرفة,  جامعة األسراء، عمان )

   www.cipe.org،مركز المشراعا  الدالٌه الخاص,:  ,حوكمة الشركات سبيل التقدم(، 2003ابا العطا، نرمٌن، )

" دراسة تحميمية  اثر الشفافية والمساءلة عمى اإلصالح اإلداري (. 2011قرداغي، كاو دمحم فرج )

يل" بدعم من ألراء عينة من مواطني إقميم كردستان وعمى مستوػ محافظتي سميمانية و أرب

CIBE   وبتنفيذ من قبل منظمةKEDO  .سميمانية، كردستان، العراق ، 

أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي (. 2009أبو حمام، ماجد إسماعيل )

دراسة ميدانية عمى الشركات المدرجة في سوق فمسطين لؤلوراق المالية  وجودة التقارير المالية "

"، رسالة ماجستير غير منشورة، عمادة الدراسات العميا، كمية التجارة، قسم المحاسبة، الجامعة 

 اإلسبلمية ، غزة، فمسطين.

الشركات وأثرها عمى مستوى اإلفصاح في (. حوكمة 2010آل غزوؼ، حسين عبد الجميل )

عمومات المحاسبية " دراسة اختباريه عمى شركات المساهمة العامة في المممكة العربية الم

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلدارة واالقتصاد، قسم المحاسبة، األكاديمية السعودية

 العربية في الدنمارك.

 

ن انخفاض قيمة (. دراسة تحميمية لمشاكل القياس واففصاح المحاسبي ع2006عابد, دمحم نواف )

األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية< دراسة تطبيقية.رسالة ماجستير غير منشورة, كمية 

 العموم المالية والمصرفية, األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية, القاىرة, مصر.

الوعلوٍي  االبتذائٍت وعالقتهب برضى(، " أًوبط القٍبدة االدارٌت السبئذة فً الوذارس 0991الذلٍوً، طبرق احوذ، )

 عي عولهن" رسبلت هبجستٍر فً االدارة التربىٌت هٌشىرة،  كلٍت ابي رشذ، جبهعت بغذاد.



دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة (. 2014فريد، أمينة فداوؼ )

، جامعة SBF250ر اإلبداعية " دراسة عينة من الشركات المساهمة الفرنسية المسجمة بمؤش

 باجي مختار، عنابو، الجزائر.

أهميه االنتقال لممعايير الدولية لممحاسبة والمعمومة المالية ( . 2010عبد الحميد، حسياني )

(IAS/IFRSكإطار لتفعيل حوكمة المؤسسات) رسالة جامعية غير منشورة، كمية العموم .

 الجزائر. االقتصادية ، العموم التجارية وعموم التسيير، جامعة

مبادئ وقواعد السموك األخالقي كرابط (. 6106الرزؼ، دياال جميل دمحم وبن منصور، عبدهللا )

فاعل بين حوكمة المؤسسات ومكافحة الفساد: دراسة تطبيقية عمى الوزارات الحكومية في 

(، ص يونيو 6، )61مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات اإلقتصادية واإلدارية، العدد قطاع غزة. 

 www.iugaza.edups/ar/periodical، متوفرة عمى الموقع اإللكتروني< ==6-689ص 

 وأخبلقيات االجتماعية المسؤولية ,2016. دمحم حس١ٓ اٌحارد أبٛ ، اٌحٛاجزة, واًِِزاد ٚ ػط١أٟ،

 الصناعية الشركات عمى دراسة ميدانية  األعمال أداء في وأثرىا العمميات وظيفة إطار في العمل

الجامعة           1 العذد ، 43 الوجلّذ,مجلة الدراسا  , العلام اإلدارٌة,      المالية عمان سوق  في المدرجة

 األردنٌة, عمان,األردن.

 تعزيز في االجتماعية والمسؤولية األعمال أخبلقيات ,  أثر  :610.  بش١ز ا٠ٌٕٛمٗ. ػطا هللا

مجلة الدراسا  , العلام اإلدارٌة,       المكرمة مكة منطقة في العاممة التجارية البنوك في التنافسية الميزة

 الجامعة األردنٌة, عمان,األردن. 1 العذد ، 43 الوجلّذ

واسدوبعٍل  ( "إدارة السدلى  فدً الوٌاودبث "، تعرٌدف، رفدبعً ع رفدبعً،2009جرٌٌبرج، جٍرالدذ وبدبروى، روبدرث ،)
 السعىدٌت. –الرٌبض  –علً بسٍىًً، دار الورٌخ للٌشر

 

االلتزام بأخبلقيات األعمال من أجل ترسيخ المسؤولية االجتماعية   ,2102,ًىر الذٌي حبهذ و غضببى ,حسبم الذٌي
كلٌة  ظمته:الذي ن“ منظما  األعمال ا المسؤالٌة االجتماعٌة ” الملتقـى الدالً حـــال .في المؤسسة االقتصادية

 ,جزائر  15/.14خالل الفترة: .العلام االقتصادٌة االتجارٌة اعلام التسٌٌر جامعة بشار

http://www.iugaza.edups/ar/periodical
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