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 دارةيلإل ايلمتيلىايلرقتباة يلحوكمة ايلشركتت فى ايلحد من ممترستت ايلفستد  يلاتتدور اآل
 ماداناةنظراة و  دراسة

The Role of Corporate Governance Oversight Mechanisms in 

Reducing Financial Corruption Practices of Management 

A Theoretical and Field Study 
 

 مستخلص
 المالى، ولعؿ خطورة الفساد بداء الفساد اً أثر العالـ ت بمدافالنامية مف أكثر  بمدافالات تعد مجتمع

بؿ يمكننا القوؿ ىو العمؿ مف أجؿ تقميؿ آثاره  الجذور،ستئصاليا مف إتكمف في كونيا ال يمكف  دارةلئل
 ،العالـ دوؿ في الشركات مف العديد في حدثت التي المختمفة المالية األزمات سمسمة بعد أنو والمبلحظ .ومخاطره

 ىذه أدت الشفافية، نقص إلى باإلضافة والميارة، والخبرة لمرقابة فتقارىاوا   دارةاإل وسوء المالي الفساد فجرىا والتي

 لمبحث المستثمريف مف العديد دفع مما فادحة مادية بخسائر المساىميف مف كثير تكبد إلى اتنييار اإلو  األزمات

 العالـ دوؿ مف كثير تجاهإ نتيجة الحوكمة أىمية تزايدت وقد ،الشركات حوكمة مفيـو بؽتط الشركات التي عف

لذلؾ  .الخاصة الشركات عمى كبيرة بدرجة فييا يعتمد مالية التيرأسال اإلقتصادية النظـ إلى التحوؿ إلى
الرقابية  لياتاآل مف مجموعة خبلؿ مف وذلؾ ،دارةلئل المالي الفساد ظاىرةوسائؿ الحد مف  أىـ تعدالحوكمة

 ،وأىميا لجنة المراجعة دارةاإلمجمس  لجافدور ومسؤليات مجمس اإلدراة،  أبرزىا مف ،الداخمية والخارجية
وسف  ،الوظيفتيف ىاتيف ستقبلليةإب مايتصؿ وبخاصة ،ةوالخارجية المراجعة الداخمي وظيفتي دور تعزيز وكذلؾ

 .المالىسات الفساد ار ممالتى تغمظ العقوبات عمى  قوانيفالالتشريعات و 
مف  دارةلئل المالى دفى الحد مف ممارسات الفسا لياتتطبيؽ تمؾ اآل أثر إختباربوقد قاـ الباحث 

تمؾ  أثرمريف فى الشركات المساىمة المصرية عف تراء المسثآالمصممة إلستطبلع  ستقصاءاإلإجابات قوائـ 
الرقابية لحوكمة الشركات فى التأثير  لياتة تمؾ اآللفروض البحث معنوي اإلحصائى، وأثبت التحميؿ لياتاآل

مف  لتزاـاإللذلؾ يرى الباحث ضرورة ؛ الحد منيا إلى، وبالتدارةلئل المالىوممارسات الفساد  عمى مصادر
فى تحقيؽ منافع وتقييد دورىا  دارةإلالدورىا الفعاؿ فى تيذيب سموؾ  لياتالشركات المساىمة بتمؾ اآل جانب

ىناؾ حاجة لتضافر جيود جميع فئات المجتمع  أف اب األطراؼ األخرى، كما يرى الباحثشخصية عمى حس
المدنى لمكافحة الفساد عمى مستوى الدولة والشركات لمحفاظ عمى مقدرات الوطف وتحسيف مستوى المعيشة 

ؾ لتوفير تطوير التعميـ المحاسبى الجامعى ليتضمف مناىج المحاسبة القضائية وذلو عمى جميع المستويات، 
 .دارةلئل المالىالغش وممارسات الفساد  إكتشاؼجيف قادريف عمى يخر 
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Abstract 

 

Developing countries' societies are among the world's most affected by 

corruption. Perhaps the risk of financial corruption for the administration is that it 

can not be eradicated from the roots. Rather, it can be said to work to reduce its 

effects and risks. After the series of financial crises that occurred in many 

companies in the world, which were triggered by financial corruption and 

mismanagement, lack of control, experience and skill, in addition to the lack of 

transparency, as these crises and collapses caused many shareholders to suffer 

material losses, Investors are looking for companies that apply the concept of 

corporate governance. The importance of governance has grown as a result of the 

tendency of many countries to shift to capitalist economies where they rely heavily 

on private companies. Therefore, governance is the most important means of 

reducing the phenomenon of financial corruption of the Management, through a set 

of internal and external oversight mechanisms, the most important of which are the 

role and responsibilities of the Board of Directors, the committees of the Board of 

Directors and the most important of which is the Audit Committee, Legislation and 

laws that aggravate penalties for financial corruption practices. 

The researcher examined the effect of applying these mechanisms in reducing the 

financial corruption practices of the Management from the answers of the survey 

lists designed to explore the opinions of the investors in the Egyptian shareholding 

companies about the impact of these mechanisms. The statistical analysis of the 

research grants proved the significance of these mechanisms of corporate 

governance in influencing sources and practices of financial corruption .The 

researcher believes that companies should contribute to these mechanisms for their 

effective role in refining the management behavior and restricting their role in 

achieving personal benefits at the expense of the other parties. The researcher also 

believes that there is a need for synergy Hood all civil society groups to combat 

corruption at the state level and companies to maintain the nation's resources and 

improve the standard of living at all levels, and the development of accounting 

university education to include Forensic accounting curricula so as to provide 

graduates are able to detect fraud and practices for the management of financial 

corruption. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 مقدمة -1

الفساد يعرقؿ النمو  أف لواقع حالياً المجتمع الدولي بمسائؿ الفساد ليس ظاىرة عابرة، فا إىتماـ إف
تمتـز كؿ األطراؼ  أف يجبولذا  ؛اإلنسافتياكات لحقوؽ نإما يسفر عف  والتنمية المستدامة وكثيراً  اإلقتصادى

بوضع حموؿ ليذه اآلفة  خاً سار  اً إلتزام -الفاعمة بما فييا الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني 
تشمؿ ىذه الحموؿ إجراءات ممموسة وقائية عمى شتى  أفمساءلة والشفافية ويجب لتعالج قضايا ال -وتنفيذىا

، وفي ىذا الصدد يقوـ المجتمع الدولي بدور الحافز والداعـ لجيود اإلقتصاديةو  تماعيةجاإلمستويات النظـ 
ريف أساسييف . فالتعقيد الشديد الذي يصاحب الفساد يجعؿ التعاوف والتنسيؽ الدولييف أمواحد فآاإلصبلح في 

 بمدافالنامية مف أكثر  بمدافالالشركات. وتعد مجتمعات  إدارةلنجاح تنفيذ استراتيجيات تحسيف النزاىة في 
ستئصاليا مف إتكمف في كونيا ال يمكف  دارةلئل المالىبيذا الداء الخطير، ولعؿ خطورة الفساد  العالـ تأثيرا

 ؿ آثاره ومخاطره.الجذور، بؿ يمكننا القوؿ ىو العمؿ مف أجؿ تقمي

والسياسي، كما يتضح ليس فقط مف  اإلجتماعىمنع الفساد مسألة ميمة في السياؽ  أفكما    
إذ يسبب الفساد أضرار  ،الحاالت األخيرة مف الفساد، ولكف أيضا عف طريؽ زيادة الوعي بيذه المشكمة

مف أجؿ و . دارةاإلير عمؿ خطيرة تتعارض مع المنافسة العادلة ويضعؼ الثقة في سبلمة وس إقتصادية
شطة المتصمة بالفساد، مع نة، فمف الميـ تعزيز اليقظة تجاه األيمستويات اإلدار المحاربة الفساد عمى كافة 
رقابة فعالة لمواجية العديد  آلياتوضع شطة بالتدابير الوقائية، بما في ذلؾ ناأل التركيز عمى منع مثؿ ىذه

 مف العوامؿ التي تساىـ في الفساد.
التي  تماعيةجاإلتكوف متبلئمة مع البيئة  أف إلىتحتاج فعالية استراتيجيات مكافحة الفساد كذلؾ      

جتماعية وثقافية وسياسية فقد  إقتصاديةالفساد ظاىرة معقدة تنطوي عمى أبعاد  أفكما يحدث فييا الفساد، وا 
 ،فعالةرقابة وعدـ وجود  ماعيةتجاإلوعبء الحياة  قوانيفال إتساؽأسباب متعددة، مثؿ عدـ  تكوف ذات

معظـ حاالت الفساد لو تداعيات أىميا ىو تأثيره السمبي عمى التنمية، وبالتالي تحويؿ أىدافيا،  فإف وبالتالي
يات وتعيؽ التقدـ، وتقويض فعالية وكفاءة عمميات التنمية وبالتالي  خمؽ حالة مف كانوتبديد الموارد واإلم
 القمؽ وعدـ الرضا.
ف لمحد مف يكمدخميف رئيسي ىاإلقتصادو  اإلدارىاإلصبلح  لىالجيود المبذولة فى مجوفى ظؿ ا

ية العربية لمكافحة تفاق،اإل5003ية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد عاـ إتفاقمصر والتصديؽ عمى  فىالفساد 
-5002وات الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر لمسن ستراتيجيةاإلعف  اإلعبلففقد تـ ، 5002الفساد عاـ 

النزاىة والشفافية والمساءلة  أف،والتأكيد عمى  اإلدارى، والتى تمثؿ رؤية نحو اإلرتقاء بمستوى األداء  5006
وضع خطة واقعية لمكافحة الفساد فى مصر  إلىدولة فى كافة المجاالت، كما تيدؼ الات ولويأ مف تعد
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الحوكمة تستيدؼ بطبيعتيا  فألو ىر الفساد. يات والطاقات المتاحة بيدؼ الحد مف مظاكانمإلتعتمد عمى ا
بأحكاـ  لتزاـاإلقواعد وأسس تؤكد أىمية  ، وتقوـ عمىدارةاإلتحقيؽ الشفافية والعدالة ومنح حؽ مساءلة 

خبلؿ تصميـ ىياكؿ إدارية محكمة وتنفيذىا، يكوف  المالي مف الرقابة عمى األداء ضمافوالنظاـ ، و  القانوف
 دارةاإلالقرارات وتوزيع السمطات بيف مجمس  إتخاذوتحديد كيفية  دارةاإلحاسبة م إلىتؤدي  أفا أنيمف ش

 تقميؿ التنازع في السمطات إلىتؤدى بالمحصمة  أفا أنيالمصمحة والتي مف ش وأصحاب دارةاإلوالمساىميف و 

لحد مف وا ، (  (Conflict of Interests ومف ثـ تخفيض التعارض في المصالح ومنع الفساد والمحسوبية،
 .)5004السمطة مف قبؿ بعضيـ في غير المصمحة العامة )عبلء عبد الوىاب،  إستغبلؿ

 مف مجموعة خبلؿ مف وذلؾ ،دارةلئل المالي الفساد ظاىرة وسائؿ الحد مف أىـ الحوكمة تعدلذلؾ 
عدادىا المالية وغير المالية المعمومات عف اإلفصاحو  الشفافية أبرزىا مف ،لياتاآل  المحاسبية، ممعاييرل وفقاً  وا 

 الوظيفتيف. ىاتيف ستقبلليةإب مايتصؿ وبخاصة ،ةوالخارجية المراجعة الداخمي وظيفتي دور تعزيز وكذلؾ
 مشكلة ايلبحث -2

عتماد والتجارة الدولى، إلمثؿ الفضيحة الشييرة لبنؾ ا –لمنشآت األعماؿ  الكبيرة اتنييار اإل فإ
فى الواليات المتحدة، والفجوة الكبيرة بيف  Saving and loan Banksدخار واإلقراض إلوكارثة بنوؾ ا

روف أنفبلسات شركة إمرتبات ومكافآت المسئوليف التنفيذييف فى الشركات وبيف أداء تمؾ الشركات، وكذلؾ 
، جعؿ اإلخفاؽ فى جذب  اإلقتصادمف الممارسات الخاطئة فى قطاعات األعماؿ و  وغيرىاوورلدكـو 

الماؿ ييدد وجود المنشآت ذاتيا، مما يكوف لػو أثار شديدة الوطأة عمى  رأسالمستويات الكافية مف 
ضاعة المكاسب ياإلقتصاد ، مما أفقد ىذه الشركات مصداقية الجدوى المالية اإلقتصاديةو  تماعيةجاإلات، وا 

جراءاتيا فى المحاسبة والمراجعة.ا  ليا و    فتقاد الشفافية فى كؿ ما يتصؿ بقوائميا المالية وا 
 مف معيف قطاع عمى سمبيات مف تفرزه ما عمى تداعياتيا في تقتصر ال المالي الفساد ظاىرة أفكما 

 الدولة قتصادإ عمى مباشراً  تأثيراً  ليا أف ذلؾ وقطاعاتو، المجتمع أفراد كافة آثارىا لتطاؿ تمتد مانا  و  المجتمع،
 انيا أكم لممجتمع، التركيبي الييكؿ ختبلؿإ إلىتؤدي  اأني إلى إضافة ،ةياإلقتصاد التنمية عجمة تعرقؿ ىاإعتبار ب

 قيـ ومبادئ، مف عميو بني ما عمى المحافظة ينشد مجتمع كؿ يرفضيا لسموكيات األفراد عتيادإ عمى تعمؿ

 .الماؿ والرشوة رأس سيطرة عمي معتمدة وىيئات ظمةأن ظيورو  السياسية الحياة عمى تأثيرىا عف ناىيؾ
 وأمريكا آسيا شرؽ دوؿ في الشركات مف العديد في حدثت التي المختمفة المالية األزمات سمسمة بعد أنو والمبلحظ

 لمرقابة فتقارىاا  و  دارةاإل وسوء المالي الفساد فجرىا والتي الماضي، القرف مف التسعينات في عقد وروسيا البلتينية

 المساىميف مف كثير تكبد إلى اتنييار اإلو  األزمات ىذه أدت الشفافية، نقص إلى باإلضافة والميارة والخبرة

 .الشركات حوكمة مفيـو تطبؽ الشركات التي عف لمبحث المستثمريف مف العديد دفع مما فادحة مادية بخسائر
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 مالية التيرأسال اإلقتصادية النظـ إلى التحوؿ إلى العالـ دوؿ مف كثير إلتجاه نتيجة الحوكمة أىمية تزايدت وقد

الوطنية  ستراتيجيةاإلالمبادئ التى تقوـ عمييا  أحد أفكما  الخاصة كاتالشر  عمى كبيرة بدرجة فييا يعتمد
تطبقو فى إتباع مبادئ الشفافية  أفلمكافحة الفساد فى مصر ىو مبدأ الحوكمة الذى يتعيف عمى الحكومة 

-5002الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر ستراتيجيةاإلالكفاءة والفاعمية ،والمساءلة والمحاسبة )و  والنزاىة
 (.03ص ،5006

 تقـو أف يجب التي األساسية الركائز مف وأصبحت الشركات حوكمة بمفيـو ىتماـاإل زاد ذلؾ لكؿ نتيجة

نا مف خبلؿ ىذا البحث سنحاوؿ عرض وجية النظر المحاسبية لتفعيؿ نإف الذ، اإلقتصادية الوحدات عمييا
حتى يمكف توطيد العبلقة بيف  دارةاإلوسوء  لىالماالرقابية لحوكمة الشركات فى محاربة الفساد  لياتدور اآل

 ستثماراتيـ المالية.ا  الشركة ومساىمييا بيدؼ حماية مصالحيـ و 
 ايلبحث: ىدف -3

 لياتمدى تأثير اآل الشركات المساىمة المصرية فى ستطبلع آراء المستثمريف فيإ إلى دراسةالتيدؼ 
، ويتفرع مف ىذا فى تمؾ الشركات دارةلئل لىالماممارسات الفساد  فى الحد مفالرقابية لحوكمة الشركات 

 اليدؼ الرئيسي األىداؼ الفرعية التالية:
 .دارةاإل جانب، ومصادر حدوث تمؾ الممارسات مف دارةلئل المالىوتحميؿ مفيـو الفساد  دراسة (أ )
 حوكمة الشركات.الداخمية والخارجية لالرقابية  لياتاآلتحديد  (ب )
فى  دارةلئل المالىكات فى تضييؽ والحد مف ممارسات الفساد الرقابية لحوكمة الشر  لياتدور اآل  (ج )

 المصرية.الشركات المساىمة 
 .ستقصاءاإلإجابات قوائـ في ضوء  ياً ناميد دراسةالفروض  إختبار (د )

 أىماة ايلبحث: -4

ا تمثؿ مجموعة ني، ألوقوية الشركات التى تتمتع بيياكؿ حوكمة سميمة إلىالمستثمريف يسعوف  فإ
بيدؼ  ؛عمى الشركة دارةاإلالشركة داخميًا، كما يتـ وفقًا ليا إشراؼ مجمس  إدارةرى بموجبيا القواعد التى تج

الكامؿ عف كؿ ما يتصؿ  اإلفصاحافية و فات المالية لممساىميف فى ظؿ وجود الشاإلستثمار حماية المصالح و 
 .دارةاإلوسوء  بنتائجيا المالية فى الوقت المناسب لتفادى األزمات المالية التى فجرىا الفساد

 المػػػالىالحوكمػػػة لتفػػػادى الفشػػػؿ  ليػػػاتأىميػػػة البحػػػث تنطمػػػؽ مػػػف ضػػػرورة التطبيػػػؽ السػػػميـ آل فإلػػػذا فػػػ
القطاع الخػاص لمحاولػة القضػاء عمػى  جانبمع عدـ إغفاؿ أىميتيا فى القطاع العاـ ب ،اإلقتصاديةواألزمات 

 ىاإلقتصػادسػتمرار النشػاط ا  يػة، و حصػوؿ الشػعب عمػى عائػد عػادؿ مػف األصػوؿ الوطن ضػمافالفساد ل إنتشار
 وتحقيؽ النمو، ودعـ القرارات التنافسية.
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 ات ايلتتيلاة :تعتبتر إليل بحث ايل اترجع أىماة ىذ يلذيلك       
الرقابية لحوكمة الشركات وممارسات  لياتندرة البحوث التطبيقية التي أجريت في مجاؿ العبلقة بيف اآل –أ 

حوكمة الشركات وبيف  آليات العبلقة بيف إختباربالسابقة  اساتالدر ىتمت معظـ إ، حيث المالىالفساد 
، مدى تطبيؽ الداخمية ، المراجعةدارةاإلمجمس  لجافجودة التقارير المالية،  والشفافية، اإلفصاح :كؿ مف

 الحوكمة فى الشركات كؿ عمى حدة. آلياتكؿ آلية مف 
الحوكمة دوف األخرى ،  آلياتبعض  ةدراسقتصرت عمى إالسابقة حيث  الدراساتوجود قصور في  –ب 

 حوكمة الشركات عمى بعض مراحؿ الرقابة داخؿ الشركة آلياتأثار بعض  دراسةقتصرت عمى إوكذلؾ 
 . راجعة والمراجعة الداخميةممثؿ لجنة ال

 منيج ايلبحث: -5
 ي معػػًا وذلػػؾسػػتنباطسػػتقرائي واإلإلفػػي إطػػار محاولػػة تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث يتبػػع الباحػػث المنيجػػيف ا

فػػػػى الشػػػػركات  المػػػػالى وممارسػػػػات الفسػػػػاداألدبيػػػػات فػػػػي مجػػػػاؿ حوكمػػػػة الشػػػػركات  وتصػػػػنيؼ إسػػػػتقراءبيػػػػدؼ 
سػػتنباط، و فػػى الشػػركات المصػػرية ستكشػػاؼ أسػػباب وجػػود تمػػؾ الظػػاىرةإمحاولػػة و  المسػػاىمة، الحمػػوؿ الممكنػػة  ا 

 لتضييؽ تمؾ الظاىرة.
 فروض ايلبحث -6

فػػى صػػورة  شػػتقاؽ الفػػروض التاليػػةإـ الباحػػث ببحػػث وطبيعػػة المشػػكمة قػػاضػػوء األىػػداؼ السػػابقة لم فػػى
 .ىا إحصائياً ختبار إل الفرض البديؿ

 والحدلحوكمة الشركات مجتمعة الداخمية والخارجية الرقابية  لياتعبلقة بيف تطبيؽ اآل : توجداألوؿالفرض 
 .دارةلئل المالىالفساد ممارسات مف 

تحدد مسؤليات مجمس  الرقابية لحوكمة الشركات التى لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيف: الثانىالفرض 
 .دارةلئل المالى الفساد والحد مف ممارساتوقواعد تشكيمو  دارةاإل

 لجافدور الرقابية لحوكمة الشركات التى تعمؽ  لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيفالثالث: الفرض 
 .دارةلئل المالىالفساد  والحد مف ممارساتأىداؼ لجنة المراجعة و  دارةاإلمجمس 

تحدد مياـ المراجعة  الرقابية لحوكمة الشركات التى لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيف: الفرض الرابع
 .الفساد المالى لئلدارة والحد مف ممارساتيا لياتبلالداخمية وتحقؽ استق

تحقؽ أىداؼ  مة الشركات التىالرقابية لحوك لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيف: الفرض الخامس
 .الفساد المالى لئلدارة والحد مف ممارساتوسوؽ المنتجات  اإلدارىالمنافسة فى سوؽ العمؿ 
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 والحد مف ممارساتالرقابية لممراجعة الخارجية  لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيفالسادس: الفرض 
 .الفساد المالى لئلدارة

الرقابية لحوكمة الشركات مف سف التشريعات  لياتالتطبيؽ السميـ لآل يفتوجد عبلقة ب: الفرض السابع
 .الفساد المالى لئلدارة والحد مف ممارسات قوانيفالو 

سوؽ  آلياتالرقابية لحوكمة الشركات التى تحقؽ  لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيفالثامف: الفرض 
 .الفساد المالى لئلدارة والحد مف ممارساتالماؿ 

 ايلستبقة ايلدراستت -7

 Goodwin and Seow,( 2002)دراسة -1
 آلياتلحوكمة الشركات عمى جودة التقارير المالية ومراجعتيا، وتتمثؿ  آلياتآثار ستة  دراسةب تقام 

في: قوة لجنة المراجعة، وجود مراجعة داخمية لدى العميؿ، قوة السموؾ األخبلقي  دراسةالالحوكمة موضع 
المراجعة، قياـ مراقب الحسابات بتقديـ خدمات المراجعة الداخمية لمعميؿ، قياـ مراقب لمشركة، تغيير شريؾ 

عمى عينة مف المديريف ومراقبي الحسابات في  دراسةالالحسابات بمراجعة جميع شركات العميؿ، وأجريت 
 500ع % فقط، كما تـ توزي06قائمة عمى المديريف وبمغت نسبة الردود  200سنغافورة، حيث تـ توزيع 

 % فقط.10قائمة عمى مراقبي الحسابات وبمغت نسبة الردود 
 عدة نتائج أىميا: إلى دراسةالوتوصمت 

ليا أىمية  كافقوة السموؾ األخبلقي لمشركة  أففي حيف  ،المراجعة الداخمية ليا أىمية معنوية عالية أف - 0
 معنوية ضعيفة، أما لجنة المراجعة فمـ يكف ليا أية أىمية معنوية.

كتشاؼالحوكمة يؤثر عمى منع و  واعدالتنفيذ الصاـر لق أفيعتقد المديريف  - 5 ، في حيف يرى دارةاإلغش  ا 
معنوي  أثروجود المراجعة الداخمية لو  أفمراقبي الحسابات عكس ذلؾ، كما يرى مراقبي الحسابات 

 .دارةاإلغش  إكتشاؼعمى قدرة الشركة عمى 
معنوي عمى جودة التقارير المالية، وىذا  أثريؾ المراجعة لـ يكف لو تغيير شر  أف إلىتشير النتائج  - 1

 .لدوليةا معايير المراجعةعكس ما تطالب بو 
 أثرفي حيف يوجد  دارةاإلقياـ المراجع بمراجعة جميع شركات العميؿ تساعده عمى مقاومة ضغوط  أف - 2

 لقوائـ المالية.أخطاء ا إكتشاؼيذه اآللية عمى قدرة المراجع عمى لمعنوي ضعيؼ 
الحوكمة اليامة األخرى مثؿ: ىيكؿ  آلياتلـ تتناوؿ  دراسةال أفوعمى الرغـ مف النتائج السابقة، إال  

رئيس  كافلمعميؿ، ما إذا  ستشارية، قياـ مراقب الحسابات بتقديـ الخدمات اإلدارية واإلدارةاإلوخبرة مجمس 
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حوكمة مثؿ المستثمريف لم ال، تحديد إدراؾ األطراؼ األخرى أـ المجمس يشغؿ وظيفة المدير التنفيذي الرئيسي
 ف.يف الداخمييوالمراجع

 Imhaff and Eugene,( 2002)  دراسة- 2
 دراسةالعبلقة بيف جودة المراجعة وحوكمة الشركات في أمريكا، حيث قامت ب دراسةالتناولت ىذه  

اضر بيدؼ مراجعة التطور التاريخي ليما تحميمية لممراجعة والمحاسبة وحوكمة الشركات في الماضي والح
قتراح إفشؿ بيئة التقارير المالية، ثـ  إلىمف أجؿ تحديد وفيـ خصائصيـ البارزة في الماضي والتي أدت 

جودة ونزاىة عممية التقارير المالية، ثـ تحفيز البحوث  ضمافالتغيرات البلزمة فييما لعبلج ىذا الفشؿ ل
إجراء تغييرات حقيقية في  دراسةالقترحت إىذه التقارير في المستقبؿ. ولقد التجريبية لدعـ جودة ونزاىة 

نوعيف مف  إلى دراسةالتطوير جودة المحاسبة والمراجعة، وفي النياية توصمت  حوكمة الشركات قبؿ
 دعـ جودة ونزاىة التقارير المالية في المستقبؿ ىما: أفالتوصيات بش

 :دارةاإلالل وكفتءة مجلس ستقإأواًل: ايلتوصاتت ايلمقترحة يلدتعم 
القيادة في تحسيف نظـ حوكمة الشركات، فى أمريكا  SECتأخذ لجنة سوؽ األوراؽ المالية  أفيجب  
 ىا التغيرات اليامة التالية:إعتبار تأخذ المجنة في  أف دراسةالوتقترح 

، وكذلؾ منعو دارةاإللمشركة مف التصرؼ كرئيس لمجمس  CEOمنع المدير المالي أو المدير التنفيذي  - 0
 .محتوياتومف التدخؿ في تعييف المديريف أو وضع جدوؿ أعماؿ المجمس و 

 في مجمس إدارتيا. أعضاءمتبلؾ أسيـ في أي شركة يكونوا إمنع كؿ المديريف الخارجييف مف  - 5
بشرط يتضمف تشكيؿ المجمس مديريف مف الخارج و  أففيما عدا المدير التنفيذي الرئيسي لمشركة يجب  - 1

أال يكوف سبؽ ليـ العمؿ كموظفيف في الشركة أو لدييـ عبلقات ىامة مع الشركة أو مع المديريف 
 العميا. دارةاإلالتنفيذييف في 

 ية معتمدة سنويًا.رأسساعة د 10المجمس مف الخارج ببرنامج تعميمي مستمر يحتوي عمى  أعضاء إلتزاـ - 2
 ايلحستبتت:ستقالل مراقب إدتعم  أناًت: مقترحتت بشنتث
أو كمراجعيف سابقيف في  إدارةمجمس  أعضاءوا يعمموف كمديريف أو ككانالذيف  مراقبى الحساباتمنع  - 0

 شركة مف مراجعة ىذه الشركة.النفس 
 SarbanesOxley of قانوفسنوات، وىذا ما أشار إليو  1التغير اإللزامي لشركة المراجعة كؿ  - 5

بدور  AICPAيقـو  أفأو بورصات األسيـ، ويفضؿ  SECبؿ يكوف إلزامي مف ق أف، ويجب  5005
لزاـ جميع الشركات المسجمة ببورصة األوراؽ المالية   بذلؾ. SECالريادة في ىذا المجاؿ وا 
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مف خبلؿ  لتحقيؽ شفافية عالية في التقارير المالية GAAPتطوير مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا  - 1
 .لية بمعايير المحاسبة الدو  لتزاـاإل
ا مجاؿ لمجدؿ والخبلؼ أنيا توصيات نظرية، كما أنيوعمى الرغـ مف أىمية التوصيات السابقة، إال  

 جودة ونزاىة التقارير المالية في المستقبؿ. ضمافبيف المنظمات المسئولة عف تطوير المحاسبة والمراجعة ل
 Adkins (2002) دراسة -2

 Board. S Blue Ribbon)عف لجنة عمى التوصيات الصادرة  دراسةالركزت ىذه  

Commission) بيدؼ منع  والمتعمقة بتحسف إجراءات حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية والمراجعة
 كما يمى: وىى دارةلئل اإلنتيازىالسموؾ 
  0التنفيذية دارةاإلعف  دارةاإلضرورة فصؿ رؤساء مجمس 

 الشركة بشكؿ  إدارة تعمؿ أفلمشركة ويجب  التنفيذية دارةاإلمستقؿ عف  دارةاإليكوف مجمس  أف
 0مستقؿ

 0إيجاد و تفعيؿ وظيفة المدير التنفيذي الرئيسى 

 0ضرورة توافر المؤىبلت والخبرات فى المديريف 

  0بيا لتزاـاإلألداء الشركات و  األخبلقىوضع قواعد لمسموؾ 

 المراجعة ووسائؿ الرقابة األخرى لمقياـ بعمميا. مجافعطاء الدور لإ 

 بمعايير المراجعة. لتزاـاإلـ المراجعيف بقيا 

 .تكويف مؤسسات لزيادة كفاءة المديريف 

 قتراحات الخاصة بمكافآت المديريف التنفيذييف. إلمراجعة التوصيات وا 

 بضرورة تنفيذ تمؾ اإلجراءات ومتابعة تنفيذىا عمى فترات دورية فى الشركات. دراسةالوطالبت 

 Klaus and Leyens ( 2002) دراسة -5
     إلى دراسةالمفيوـ حوكمة الشركات فى دوؿ أوروبا وتوصمت  تطبيؽ وتطوير دراسةب الباحثافقاـ 

 النتائج اآلتية:

  رقابة إدارية داخمية فعالة. إلىيؤدى تطبيؽ مفيـو حوكمة الشركات فى الشركات األوروبية إلي الوصوؿ 

  وأدى  ،لشركات التى تقوـ بتطبيؽ مفيوـ الحوكمةزيادة فى عدد ا الباحثاف جمترا وفرنسا وجدنإفى كؿ مف
 لجافوذلؾ عف طريؽ  ،دارةاإلووسائؿ الرقابة الداخمية المستقمة عف ىيكؿ مجمس  آلياتزيادة  إلىذلؾ 

 المراجعة.
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  يجاد وظيفة المدير التنفيذي  – دارةاإلالمطالبة بوجود المديريف المستقميف وذلؾ لتخفيض سمطة مجمس وا 
 الرئيسي.

 والذى يتطمب ضرورة ، 5005يا تـ وضع القواعد الخاصة بتطبيؽ إجراءات الحوكمة فى عاـ نامفي أل
 وجود مجمس رقابة، والذى يقوـ بدور إستراتيجي فى مراقبة الشركات .

  التطبيؽ الجيد لحوكمة  ضمافل المراجعة الداخمية لجافوجود ضرورة يطاليا يتـ التركيز عمى إفي
 .  الشركات

  المراجعة  لجافوضع قواعد لتنظيـ السموؾ داخؿ  إلىتسعى  فوحتى األ 0776منذ عاـ جمترا و إنفي
 جمترا المؤشر األساسى لجودة حوكمة الشركات وتطبيقيا بشكؿ جيد وفعاؿ.نإوالتى تعتبرىا 

 Solomon, et al. (2002) دراسة  -4
بيف حوكمة الشركات والمساءلة،  تحميؿ الحالة الراىنة لمينة المحاسبة وتحديد العبلقة دراسةالتناولت  

ستخداـ، و دارةاإل إلىوتحديد أسباب فشؿ الشركات وخداع المستثمريف وتحويؿ الثروة والموارد مف المساىميف   ا 
كؿ حوكمة الشركات بكؿ اأطراؼ مش دراسةالالمعمومات المحاسبية في خداع وغش المساىميف. وقد حددت 

 .دارةاإل، وف، العميؿ )المنشأة(، مكاتب المراجعة مف واضعي المعايير المحاسبية، المراجع
المراجعيف  إىتماـ كاف Surbane- Oxley Law قانوفقبؿ صدور  أنو إلى دراسةالوقد توصمت  

 دارةاإلبعممية المراجعة، والتعاقد مع  أقؿ إىتماـمقابؿ  ستشاراتىو زيادة اإليرادات وذلؾ مف خبلؿ تقديـ اإل
 اح بتقديـ كؿ مف المراجعة الداخمية والخارجية.ىا العميؿ، والسمإعتبار ب

 جوانبيتصؼ ببعض  دارةاإلبالنسبة لمجمس  القانوفالوضع قبؿ  أف إلى دراسةالكما توصمت  
وا أصدقاء ليـ أو ىناؾ كانبواسطة المديريف التنفيذييف سواء  دارةاإلمجمس  أعضاء إختيارالقصور أىميا 

ىناؾ قصور في الشركات  أفساس األداء. كما أليس عمى  دارةاإلمس مج أعضاءمصالح مادية، ويتـ مكافأة 
وشيوع  فاتتمثؿ في ضعؼ الرقابة الداخمية، وعدـ الربط بيف الرقابة الداخمية والخارجية، وضعؼ نظـ األم

نظاـ معقد يترتب عميو تحويؿ الثروة مف  أنوالمسئولية. كما يتصؼ النظاـ السابؽ لمحوافز اإلدارية ب
 بأي وسائؿ. دارةاإل إلىيف المساىم
 قانوفعمى الوضع السابؽ، فقد جاءت اإلصبلحات الجوىرية في أمريكا مف خبلؿ  اً وبناء 

Surbane- Oxley Law  التأكيد عمى ضرورة فعالية حوكمة الشركات وتحديد  إلىوالذي ييدؼ
، وضرورة وجود سياسات ضرورة وجود لجنة لممكافآت ولجنة لحوكمة الشركات القانوفالمسئوليات، وتطمب 

ضرورة وجود لجنة مراجعة مستقمة عف  القانوفلحوكمة الشركات، وتبني المعايير األخبلقية، كما تطمب 
ىذه  إلى، تقوـ ىذه المجنة بتعييف المراجع الخارجي وتحديد أتعابو، ويقدـ المراجع الداخمي تقريره دارةاإلمجمس 
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العميؿ إذا تعارض ذلؾ مع عممية المراجعة، كما  إلى إستشاراتيـ المجنة، مع ضرورة عدـ قياـ المراجع بتقد
ضرورة تناوب  القانوفيصدؽ عمى جودة الرقابة الداخمية لمعميؿ، كما تطمب  أفيجب عمى المراجع الخارجي 
 القائميف عمى عممية المراجعة.

   Dedman,et al(2002) دراسة -7 

تختار أدوات  أفما يمكف فعمي الشركات  أقؿويؿ مف أجؿ جعؿ تكاليؼ التم أنو دراسةالذكرت   
لمحوكمة ذات كفاءة  تقمؿ تكاليؼ الحماية لممستثمر إلي أدني حد ممكف. ىذه األدوات تختمؼ وتتنوع بيف 

، ىيكؿ التمويؿ، ىيكؿ دارةاإلما تتضمف نفس ىيكؿ مجمس  الشركات ذات الخصائص المختمفة ولكنيا غالباً 
مف األصوؿ في الشركات وىو األصوؿ غير  واحدركزت عمى عنصر  دراسةال.ىذه الممكية، عقود المكافآت 

الممموسة) وأىميا تكاليؼ البحوث والتطوير( والتي تجعؿ أدوات الحماية تتنوع بيف الشركات المرتفعة القيمة 
-Bioلؤلصوؿ غير الممموسة والتي تعتبر عنصر جوىري مف أصوؿ ىذه الشركات )شركات التقنية الحيوية 

Technology بيا عدـ  فحوكمة الشركات ألقواعد قوية لتوضع تحت سيطرة  أف( وىذه األصوؿ تحتاج
 تماثؿ كبير لممعمومات بيف المديريف وحممة األسيـ.

ولكنيا تختمؼ  ،الواحدعمي حوكمة الشركات التي تطبؽ في الشركات ذات الحجـ  دراسةالولقد ركزت ىذه   
( في شركات R&Dألصوؿ غير الممموسة وتشمؿ )تكاليؼ البحوث والتطويرفقط وىو حجـ ا واحد جانبفي 

التقنية الحيوية، حيث تمت المقارنة مع الشركات التي ال يوجد لدييا تكاليؼ بحوث وتطوير)عينة الرقابة( 
الخاص بالرقابة عمي تسريب  ىتماـاإلتنشأ مشاكؿ مختمفة لحوكمة الشركات وأىميا  أنوجد وبالتالي وٌ 

شركات التكنولوجيا الحيوية ترتبط  أف دراسةالولقد أظيرت  ،ومات المالية قبؿ نشر القوائـ الماليةالمعم
 .دراسةالبسياسات مالية، وسياسات لمحوكمة مختمفة عف مجموعة الرقابة لعينة 

 Rezaee (2005) دراسة -8

مف قبؿ القائميف عمى الغش فى القوائـ المالية لمشركات ىو محاولة متعمدة  أف إلى دراسةالأشارت 
المنشأة لتضميؿ مستخدمى القوائـ المالية المنشورة مف خبلؿ التحريؼ والتعديؿ والتبلعب فى ىذه القوائـ  إدارة

ستخداـو  ممارسة الغش فى  فإغير مشروعة لتحقيؽ عوائد غير عادية عمى حساب الغير، لذلؾ ف أساليب ا 
رتكاب إلرتكاب الغش، توافر الفرصة إللدوافع أو الضغوط ا :كافالمعمومات المحاسبية يقوـ عمى ثبلثة أر 

 .لتضميؿ مستخدمى القوائـ المالية الغش، وجود مبررات لمرتكبى الغش
 Houck,et al (2002) دراسة -9

يتـ القياـ بيا  إحتياليةالغش ىو أفعاؿ  أف إلىالفرؽ بيف الغش والفساد، وأشارت  دراسةال أوضحت
 أحدالفساد ىو سموؾ معيب يقوـ بو  أفماد عمى تصرفات خاطئة، فى حيف عتإللمحصوؿ عمى مزايا با
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ستغبلؿية و القانوناالشخاص مثؿ الرشوة واليبات غير   دارةاإلوىذا ىو ما تقوـ بو  التعارض فى المصالح، ا 
شارت أو  خرى فى المنشأة،ألا جوانبو الأمركزىا التنافسى فيما يتعمؽ بالمعمومات،  إستغبلؿمف خبلؿ 

 .دارةلئل المالى صور الفساد أحدالغش فى القوائـ المالية لمشركات ىو  أف إلى راسةدال

 Larcker,et al (2007) دراسة -00 
واع الشركات المختمفة أنإختبرت اإلختبلفات في سبعة مجموعات لمؤشرات الحوكمة بيف  دراسةالىذه 

 ىي:وىذه المؤشرات 
  دارةاإلخصائص ترتبط بمجمس . 
 ية الخاص بالمديريف التنفيذييف الممك ىيكؿ

 .دارةاإلومجمس 

 .ىيكؿ ممكية األسيـ بواسطة المؤسسات 

 .ىيكؿ ممكية األسيـ بواسطة األشخاص 

 .نسبة الديوف واألسيـ الممتازة في ىيكؿ الممكية 

  .خطط الحوافز والمكافآت 

 ستحواذ إلأدوات الحماية ضد اAnti- Takeover 
 أفلمؤشرات الحوكمة. وأظيرت نتائج التحميؿ   Indicesيف مقاييسىذه المؤشرات لتكو  إستخداـوتـ 

 أفالزيادة في عوائد األسيـ، و ب معنوياً مقاييس مؤشرات الحوكمة ترتبط باألداء التشغيمي المستقبمي، وترتبط 
وبيف مع الزيادة في عوائد األسيـ، وال توجد عبلقة بيف تمؾ المقاييس  اً منخفض اً إرتباطىذه المقاييس ترتبط 

 . Accounting restatementsالمحاسبة عف إعادة تقييـ عناصر القوائـ المالية
 Alexandre,et al (2000) دراسة -00

الداخمية  مجافإلي التحقؽ مف توافر المحددات الداخمية لحوكمة الشركات كال دراسةالىدفت ىذه 
وذلؾ  5002 إلى 0776ة في الفترة مف ى لقواعد الحوكمة فى الشركات البرازيميختيار وتقييـ التطبيؽ اإل

ىناؾ تزايد كبير فى  أفنتائج مفادىا  إلى دراسةالبالتطبيؽ عمى الشركات المساىمة الكبيرة . وقد توصمت 
كبير  تجانسىناؾ عدـ  أفمستوى تطبيؽ قواعد الحوكمة ، ولكف ىناؾ مجاالت أخرى و أكبر لمتحسيف ، و 

ى بقواعد ختيار اإل لتزاـاإل أفوقواعد الحوكمة، و  آلياتالمطبؽ مف بيف الشركات البرازيمية فى المستوى 
تخفيض أو  أفيجابيا بمستوى الحوكمة المطبؽ، و إالحوكمة وضع قيود ومتطمبات جديدة عمي الشركات ترتبط 

 األسيـ التى ليس ليا حؽ التصويت ساعد فى تطوير ممارسات الحوكمة المطبقة. إستخداـعدـ 
 (2000)ل ستيلم أحمد كتم دراسة -02

)غش  دارةاإلبواسطة سواء رتكابو إالغش فى محتوى التقارير المالية يتـ  أفب دراسةال أوضحت
مف خبلؿ التحريفات المتعمدة لمحتوى التقارير المالية، أو  يتـ(أو بواسطة العامميف بيا )غش المنشأة( دارةاإل

 أفخدمات المراجع الخارجى. كما  إلىجة أصوؿ المنشأة، ويتطمب القضاء عمى ذلؾ الحا إستخداـإساءة 
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مف الغش أو الخداع ويعتمد عمى تشويو وتزييؼ المعمومات  يتضمف نوعاً  إقتصاديةاإلحتياؿ ىو جريمة 
 والحقائؽ مف أجؿ تحقيؽ منافع خاصة.

 Gottschalk & Saether( 2000) دراسة -02
بفحص  الباحثافش والفساد، لذلؾ قاـ لحاالت الغ حتياليةاإل ساليبتعتبر الجريمة المالية  مف األ

عمى التعامؿ مع  دارةاإلبيدؼ معرفة مدى كفاءة وقدرة  النرويج الجريمة المالية  في منظمات األعماؿ في
ومنع  إدارةأسباب صعوبة و وفحص وتحميؿ الجريمة المالية،  إكتشاؼأسباب صعوبة و الجريمة المالية، 

تكنولوجيا المعمومات وبالمثؿ مصادر الحصوؿ عمى المعمومات  أساليب إستخداـالجريمة المالية، وكذلؾ أثار 
المديريف التنفيذيف ركزوا قدراتيـ وكفاءاتيـ عمى وضع  أف إلىالنتائج  شارتأمكافحة الجريمة المالية، و  فى

جراءات رقابية ترتبط ب أساليب مالية ـ بمجرد حدوث الجريمة الأني إلبيدؼ منع الجريمة المالية، ا اإلفصاحوا 
يجاد األدلة اإللكترونية التي تثبت وقوع الجريمة.نيإف  ـ ال يستطيعوف إجراء المقاببلت أو فحص المستندات وا 

وا أكثر كفاءة كان  النرويجالمديريف التنفيذيف في الشركات الكبيرة في  أف إلى الباحثافولقد توصؿ 
وذلؾ لمنع الجريمة المالية ، بينما  اإلفصاحب واإلجراءات الرقابية التي  ترتبط ساليباأل تطبيؽوقدرة عمى 

ثبات حدوث إللكترونية إلكفاءة وقدرة بالنسبة إلجراء المقاببلت ، فحص المستندات وجمع األدلة ا أقؿوا كان
الجريمة المالية  أساليبت أكثر كان اإلئتمافغش القروض وغش بطاقات  أفالجريمة المالية. أيضا تبيف 

 أساليب إستخداـ،أما فيما يتعمؽ بأثار حدوثاً  قؿت حاالت الغش الضريبي األكانما . بينوتكراراً  حدوثاً 
في جمع المعمومات  ساليبىذه األ إستخداـ أفتكنولوجيا المعمومات عمى مكافحة الجريمة المالية، فقد تبيف 

ءات الفحص إجرا إختيارفي  ساليبت األكثر أىمية، في حيف لـ تستخدـ ىذه األكانعف الجريمة المالية 
 الخاصة بالجريمة. 

 أفأما فيما يتعمؽ بأثار مصادر الحصوؿ عمى المعمومات عمى مكافحة الجريمة المالية، فقد تبيف 
أىـ مصادر الحصوؿ عمى المعمومات لمنع الجريمة تشمؿ: تبادؿ المعمومات مع الشركات األخرى، االتصاؿ 

في الجريمة داخؿ  المحتمؿ تورطيـشخاص ألا قبةمراداخؿ الشركات،  لميمةشخاص في اإلدارات األمع ا
 .المعمومات المنشورة في وسائؿ الصحافة واإلعبلـ  الشركة، وأخيراً 

 (2000 )تقترار منظمة ايلشفتفاة ايلدويلاة   -02
أسباب الفساد الوظيفي بالقطاع المالي تتمثؿ في :  ضعؼ أو عدـ مبلئمة  أف إلى التقاريرأشارت  

سيطرة المؤسسات المالية عمى و عمى المؤسسات المالية ،  دارةاإلسيطرة و ي، القانوننظاـ شراؼ المالي والإلا
الضعؼ التنظيمي وعدـ مبلئمة نظـ الثواب والعقاب في المؤسسات المالية  و الييئات التشريعية والمالية، 

األسباب الرئيسية ت مف كانحوكمة الشركات  أساليبو  آلياتضعؼ  أفتبيف  فراد، أيضاً ؤلوبالمثؿ بالنسبة ل
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نسبة األشخاص  الذيف تورطوا في  فإلتقارير منظمة الشفافية الدولية ف لحاالت الفساد والغش الوظيفي، فوفقاً 
مديرى الشركات فى  أف% في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا، كما 20ـ بمغت  5000دفع رشاوى خبلؿ عاـ 

يـ بأداء أعماؿ خارج ببلدىـ، وعمى العكس مف ذلؾ الصيف واليند وروسيا تورطوا في دفع رشاوى عند قيام
 دفعا لمرشاوى. قؿت األكاندوؿ أوروبا أو الدوؿ األكثر تقدما المديريف فى  فإف

03- Rivest &Lanoue(2002)  
خصائص  أثربخصائص مرتكبييا ، لذلؾ تـ فحص  أثرتت حاالت الغش والفساد أف دراسةالترى 

الجمعية  أعضاءظيفي بالشركات الكندية ، حيث تـ استطبلع أراء مرتكبي الغش عمى حاالت الغش الو 
خصائص مرتكبي الغش الوظيفي عمى خسائر حاالت  أثرـ لمعرفة 5004المينية لفاحصي الغش في عاـ 

خصائص مرتكبي الغش مثؿ: المركز الوظيفي )الموظؼ، المدير، المدير  أف إلىالغش ، وتشير النتائج 
عمى فعؿ الغش بيف الموظفيف ،  إتفاؽثى ( ، المستوى التعميمي ، وجود أننوع ) ذكر/ التنفيذي، المالؾ( ، ال

 ،Enronف حاالت الغش مثؿ: عالناتجة   اتنييار اإل فإف تؤثر عمى حجـ الخسائر الناتجة مف الغش ، أيضاً 
Parmalat، Bernie Madoff  التي  ةتماعيجاإلو  اإلقتصاديةالجميور بالخسائر  إىتماـزيادة  إلىأدت

 أثار خصائص مرتكبي الغش مثؿ:  دراسةب ىتماـاإلتنتج مف ىذه الجرائـ. وبالتالي تزايد 
 إتفاؽ) المركز الوظيفي، الجنس ، المستوى التعميمي ، طوؿ مدة بقاء الموظؼ بالشركة ، وجود 

 أفحيف عمى فعؿ الغش بيف الموظفيف( عمى خسائر الفساد والغش الوظيفي في الشركات الكندية ، في 
لزيادة خسائر الغش مف  فاعمى فعؿ الغش بيف الموظفيف يؤدي إتفاؽمستوى سمطة مرتكب الغش و وجود 

رتكاب الغش. وىذه النتائج لفتت نظر الشركات عمى ا  خبلؿ توفير فرصة كبيرة لتجنب الرقابة الداخمية و 
قميؿ خسائر ومخاطر حاالت غش الرقابة الداخمية في المستويات الوظيفية العميا لت أساليبضرورة تحسيف 
رقابية مثؿ: الخطوط الساخنة، الفصؿ بيف المياـ المتعارضة،  أساليبتصميـ وتنفيذ  أفالموظفيف، حيث 

كتشاؼالتقارير السرية سوؼ تساعد عمى منع و  حاالت الغش قبؿ حدوث الخسائر المالية ومف ثـ تقميؿ  ا 
األصوؿ، الفساد،  إستغبلؿت الغش الوظيفي تشمؿ: سوء حاال أفكما تبيف  التي تمحؽ بالمنظمات، األضرار

غالبية حاالت  أفرتكبيا الموظفيف والمديريف، كما أ% مف حاالت الغش  60 أفوتضميؿ القوائـ المالية، و 
الموظفيف ذوى  أفبيف الموظفيف، كما  تفاؽت بسبب موظؼ وحيد وليس بسبب اإلكانالغش الوظيفي 

 أقؿوا كاناث  فنإلامعية تزيد مف فرص وحاالت الغش الوظيفي، أما الموظفيف االمؤىبلت التعميمية قبؿ الج
 زيادة خسائر الغش. إلىرتكاب الغش الوظيفي، وبالمثؿ طوؿ فترة العمؿ بالشركة يؤدى إل ميبلً 

 (2002تعالء زيلط ) دراسة -02
 المراجعة تشمؿ:التى تقاوميا  اإلدارىو  المالىصور الغش واإلحتياؿ والفساد  أف دراسةالأشارت 
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 إختبلس األصوؿ. -

 التمثيؿ الكاذب لمقوائـ المالية.  -

 بداعية. إلالمحاسبة ا  -

 القوائـ المالية. بياناتتضخيـ  -

 عماؿ.أللمنشآت ا اإلدارىالفساد فى الييكؿ  -
 ايلستبقة ايلدراستتايلتعلاق تعلى 
 الإ، دارةلئل المالىلفساد ة أو صورتيف مف مظاىر اواحدالسابقة ركزت عمى صورة  الدراسات أفيرى الباحث 

 :منياشمؿ صور كثيرة ت دارةلئل المالىصور الغش والفساد  أف
 المعالجات الخاطئة لؤلصوؿ غير الممموسة. -

 المبالغة فى تقييـ بعض عناصر األصوؿ والخصوـ. -

 المالية. التبلعب والتضميؿ فى إعداد القوائـ والتقارير -

 فساد الموظفيف والمديريف بيا.موارد المنشأة مف خبلؿ غش و  إستغبلؿسوء  -

 المالية.لمتبلعب فى القوائـ  الميزانيةالتمويؿ خارج  أساليب إستخداـ -

 عمميات غسيؿ األمواؿ. -

 بداعية.إلالتبلعب فى األرباح مف خبلؿ ممارسات المحاسبة ا -

 دات.يراإلمرونة السياسات والمبادئ المحاسبية فى معالجة العمميات المالية وخاصة ا إستخداـسوء  -

 تجار بالمعمومات الداخمية لممنشأة.إلا -

ختبلس والتزوير، والتحايؿ إلية والسرقة واالقانونتقديـ الرشاوى واليدايا لمتستر عمى العمميات غير  -
 ومخالفتيا. قوانيفعمى الموائح وال

 تضميؿ مستخدمى المعمومات المحاسبية مف الفئات الميتمة بالمنشأة. -

 اإلطتر ايلنظرى يللبحث -8
 إلطتر ايلعتم يلحوكمة ايلشركتتا 8/0
 مفيوم وأىماة حوكمة ايلشركتت 8/0/0

ات الناشئة ياإلقتصادفى العديد مف  "بيذا بمفيوـ أو مصطمح "حوكمة الشركات ىتماـاإلولقد تعاظـ       
 واألزمات المالية اإلقتصادية اتنييار اإلوالمتقدمة عمى حد سواء خبلؿ العقود األخيرة، وخاصة فى أعقاب 

ولقد ترتب عمى ذلؾ خسارة مساىمى تمؾ الشركات لكؿ أو معظـ إستثماراتيـ بيا،  ،ثير مف الشركاتلمك
ت البنوؾ والمؤسسات المالية المتعاممة مع ناؼ العامميف والموظفيف لوظائفيـ ومعاشاتيـ، ولقد عآلا فقدافو 
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المستثمريف فى أسواؽ الماؿ و ما  ث ذلؾ تأثيرًا سمبيًا عمى ثقةأحدتمؾ الشركات مف خسائر مالية كبيرة، وقد 
صاحب ذلؾ مف حدوث ىبوط حاد فى أسعار األسيـ بالبورصات األمريكية بؿ ومعظـ البورصات العالمية. 

تقادات لمنظـ التى تمنح المزيد مف السمطات إلدارات الشركات وتحد مف نإلتزايد ا إلىوىو األمر الذى أدى 
ساءة مسئولياتيا تجاه ما تتخذه مف قرارات،  تمؾ الحرية وذلؾ بالتبلعب فى األرقاـ المحاسبية بما  إستخداـوا 

يخدـ مصالحيا الخاصة عمى حساب مصالح حممة األسيـ. ولقد تزايد القمؽ حوؿ قضية "إستقبلؿ" المراجعيف 
تياكات لمقواعد التى تمنع مراجعى الحسابات مف نإالخارجييف، خاصة فى أعقاب ما حدث مؤخرًا مف 

؛ أميف 5001ظر فى ذلؾ: البنؾ األىمى المصرى، أنفى الشركات التى يتولوف مراجعة حساباتيا ) اإلستثمار
؛ محمود فخرا 5001؛ عاطؼ أحمد، 5001؛ عبد الناصر درويش، 5001؛ حاـز حسف، 5001لطفى، 

 Demirag et al.، 5000; Beasley،et al.، 0777 and 5000; Cohen and؛ 5001وأخروف، 

Hanno، 5000; DeZoort، and Salterio، 5000; Weir and Laing، 5000; Elloumi and 

Gueyie، 5000; Walker and Fox، 5005; Ararat and Ugur، 5001; Oyelere and 

Mohamed، 5007; and Abu-Musa، 5005) 
التي يمارس مف خبلليا أصحاب المصمحة فى الشركة رقابة  لياتا "اآلأنيولقد عرفيا البعض ب

 والتي تمكف مف حماية مصالحيـ" دارةاإلـ عمى األطراؼ الداخمية و وتحك

John&Senbet,0776,p.155)ضرورية لتحقيؽ  آلياتا "نظاـ ومجموعة أني(. وقد تـ أيضًا تعريفيا ب
األىداؼ التنظيمية والمحافظة عمى التوازف بيف أصحاب المصالح المختمفة فى الشركة مع التأكيد عمى 

القرار والشفافية فى التقارير المالية  إتخاذة، والرقابة اإلدارية والمشاركة والتوازف بيف قوى الكفاءة التشغيمي
 الطريقة التى تمارس بيا الشركة  إلىا"تشير أنيكذلؾ عرفيا البعض عمى  (.5002المنشورة )سمير الجزار، 

، وزيادة رضاء أصحاب محفظة أصوليا ومواردىا بيدؼ الحفاظ عمى القيمة المضافة لممساىميف  إدارة
توجد مجموعة  أنوويؤكد البعض ( ،  Al Azzam,et al. 5003 p.42المصالح فى سياؽ رسالة المنشأة") 

ا جميعيا تتفؽ عمى مجموعة أنيمختمفة مف التعاريؼ لمعنى "ممارسة السمطة" أو"حوكمة الشركات"، ويبدو 
 تية:آلمف المبادىء التى تتضمف األفكار ا

  نية داخؿ األقساـ المختمفة لمشركة.ظمة بيأنوجود 

  المنظمة ومساىمييا والمتعامميف معيا وذوى المصالح. إدارةتنظيـ العبلقات بيف مجمس 

 (.5001المنظمة تدار بما يخدـ مصالح المساىميف والمتعامميف معيا )صالح حسيف،  أف 

وب "حوكمة الشركات" أسم فإف OECD(5001)والتنمية  ىاإلقتصادوطبقًا لمبادىء منظمة التعاوف 
عمى  –الذى تعمؿ الشركات مف خبللو، والذى يتضمف  ىاإلقتصادًا مف مكونات اإلطار واحديكوف  أفعد الي  
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عمى المستوى الكمى، ودرجة المنافسة فى أسواؽ المنتجات وأسواؽ  اإلقتصاديةالسياسات  -سبيؿ المثاؿ 
ية والتنظيمية والمؤسسية. باإلضافة القانونالبيئة  . كما يعتمد إطار "حوكمة الشركات" عمىاإلنتاجعناصر 

لماـ الشركات بالمصالح و ةثمة عوامؿ أخرى مثؿ أخبلقيات المين فإىذا، ف إلى  تماعيةجاإلات ىتماماإل، وا 
والبيئية داخؿ المجتمعات التى تعمؿ بيا، والتى تمارس تأثيرات ىامة عمى سمعة الشركات ونجاحيا فى 

ا مجموعة أني"حوكمة الشركات" بDemirag et al.، (5000)ولقد عرؼ ، (OECD,5001)المدى الطويؿ 
الشركات ومساىمييا وأصحاب المصالح فييا، وذلؾ مف خبلؿ  إدارةمف العبلقات التعاقدية التى تربط بيف 

اء تعزيز األد ضمافشئوف الشركات، وتوجيو أعماليا مف أجؿ  دارةإيجاد اإلجراءات واليياكؿ التى تستخدـ إل
والشفافية والمساءلة بالشركات، وتعظيـ الفائدة لممساىميف عمى المدى الطويؿ، مع مراعاة مصالح  اإلفصاحو 

 األطراؼ المختمفة األخرى. 

حوكمة الشركات تستيدؼ تحقيؽ العدالة والشفافية والمعاممة النزيية لجميع  أف إلىوتجدر اإلشارة 
ية أو أقموا كانحماية حقوؽ المساىميف بصفة عامة سواء  لىإاألطراؼ ذوى العبلقة بالشركة. كما تيدؼ 
فى تحقيؽ مكاسب  دارةلئلالسمطات المتاحة  إستغبلؿمنع  إلىأغمبية وتعظيـ عوائد إستثماراتيـ. باإلضافة 

 غير مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة والمساىميف وأصحاب المصالح.

يمكف  أنووـ محدد لمعنى حوكمة الشركات، إال عاـ عمى مفي إتفاؽال يوجد  أنووعمى الرغـ مف 
أصوؿ وموارد الشركة بيدؼ تحقيؽ  دارةالحوكمة "ىى الطريقة التى تستخدـ بيا السمطة إل أفلمباحث القوؿ 

ية قانونمصالح المساىميف واألطراؼ األخرى ذات العبلقة بالشركة". فحوكمة الشركات تعنى تطوير بيئة 
قتصاديةو  لشركة عمى النمو والتطور وتحقيؽ األىداؼ طويمة األجؿ كتعظيـ قيمة الشركة ومؤسسية تساعد ا ا 

 يا بتحقيؽ مصالح األطراؼ األخرى ذات العبلقة بالشركة. إلتزاموتعزيز أرباحيا مع 
 أىداف حوكمة ايلشركتت6/0/5

والقدرات التنافسية وجذب  اإلقتصادىيساعد األسموب الجيد لحوكمة الشركات في دعـ األداء 
  (Moureen,5002)بشكؿ عاـ مف خبلؿ الوسائؿ التالية: اإلقتصادات لمشركات و إلستثمار ا
جراءات المحاسبة والمراجعة المالية عمى  - 0 تدعيـ عنصر الشفافية في كافة معامبلت وعمميات الشركات وا 

 النحو الذي يمكف مف ضبط عناصر الفساد في أي مرحمة.
 ضمافسميمة و  إستراتيجيةعمى بناء  دارةاإلاعدة المديريف ومجمس الشركة ومس إدارةتحسيف وتطوير  - 5

 رفع كفاءة األداء. إلىقرارات الربح أو السيطرة بناء عمى أسس سميمة، بما يؤدي  إتخاذ
تجنب حدوث أزمات مصرفية حتى في الدوؿ التي ال يوجد بيا تعامؿ نشط عمى معظـ شركاتيا في  - 1

 أسواؽ األوراؽ المالية.
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ستثماراتيا، وبالتالي إتاحة المزيد إتحقيؽ أفضؿ عائد عمى  ضماف، و سوؽ الماؿقوية ثقة الجميور في ت - 2
 .اإلقتصاديةمف فرصة العمؿ، وزيادة التنمية 

التعامؿ بطريقة عادلة بالنسبة لممساىميف والعماؿ والدائنيف واألطراؼ األخرى ذوي المصمحة في  ضماف - 3
 حالة تعرض الشركة لئلفبلس.

الماؿ، فضبل عف  رأسالماؿ بما ينعكس عمى تخفيض تكمفة  رأسزيادة ثقة المستثمريف في أسواؽ  -4
 (.66، ص5003تشغيؿ نظاـ السوؽ بصورة فعالة )د.مجدى محمد سامى، 

 تحقاق مت الي: إيلىحوكمة ايلشركتت تيدف  أن إيلىواخلص ايلبتحث ممت سبق  
 مى األداء.والرقابة ع دارةاإلالفصؿ بيف الممكية و  - 0
 لمشركات. اإلقتصاديةتحسيف الكفاءة  - 5
 إيجاد الييكؿ الذي تتحدد مف خبللو أىداؼ الشركة، ووسائؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼ ومتابعة األداء. - 1
كبل الطرفيف وىما  إلىالحاكمة ألداء الشركات، بحيث تتحوؿ مسئولية الرقابة  قوانيفلمالمراجعة والتعديؿ  - 2

 شركة والمساىموف ممثمة في الجمعية العمومية لمشركة.ال إدارةمجمس 
ومسئوليات  دارةاإلعدـ الخمط بيف المياـ والمسئوليات الخاصة بالمديريف التنفيذييف، ومياـ مجمس  - 3

 أعضائو.
 .دارةلئل المالىثار الفساد آلالمخاطر اليامة  كتشاؼالمبكر إل اإلنذارتطوير نظـ  -4
 لمغرامات والمساءلة القضائية.الحد مف تعرض الشركة  -5
 بناء الثقة بيف الشركة وأصحاب المصالح. -6
 العميا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. دارةاإلتقييـ أداء  - 7

 .األجانبعدد أكبر مف المستثمريف المحمييف و  جانبتمكيف الشركات مف الحصوؿ عمى تمويؿ مف  - 00
وظفيف والدائنيف والمقرضيف، واإلضطبلع بدور المراقبيف بالنسبة ألداء ية مشاركة المساىميف والمكانإم - 00

 الشركات.
ستقرار نشاط الشركات العاممة ا  تجنب حدوث مشاكؿ محاسبية ومالية، بما يعمؿ عمى تدعيـ و  - 05

والعالمية، والمساعدة في  المحميةات باألجيزة المصرفية أو أسواؽ الماؿ إنييار ، وعدـ حدوث اإلقتصادب
 .اإلقتصادىستقرار إلتحقيؽ التنمية وا

ا سوؼ تساعد أنيالرقابية لحوكمة الشركات، و اآلليات ا تتحقؽ مف خبلؿ أنيكؿ ىذه األىداؼ يرى الباحث 
 مف أجؿ تحقيؽ مصالح جميع األطراؼ األخرى. دارةلئل المالىمف ممارسات الفساد  الحد عمى
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 محتور أو ركتئز حوكمة ايلشركتت 6/0/1

طبقػػػًا ىنػػػاؾ أربعػػػة محػػػاور أو ركػػػائز أساسػػػية تقػػػوـ عمييػػػا حوكمػػػة الشػػػركات  أف إلػػػىشػػػارة تجػػػدر اإل
 وىي: OECD(5001)والتنمية  ىاإلقتصادلمبادىء منظمة التعاوف 

 والشفافية:  اإلفصاح. 0

والمعمومػات الػواردة فػى  بيانػاتيجعػؿ ال اإلفصػاحالقصػور فػى متطمبػات الشػفافية و  أفومما الشؾ فيو 
المساىـ أو المستثمر الميتـ بيػذه المعمومػات  جانبالقرار مف  إتخاذالية مضممة، وىذا ينعكس عمى القوائـ الم

نييػػارفػػبلس الشػػركات و إ أفويمكػػف القػػوؿ ، بيانػػاتوال عػػدـ  إلػػىى األولػػبعػػض األسػػواؽ الماليػػة يرجػػع بالدرجػػة  ا 
 مالية.فيما يتعمؽ بالمعمومات المالية وغير ال ءسوا اإلفصاحبالشفافية و  لتزاـاإل

يجػب  اإلقتصػاديةأف اإلفصػاح بالوحػدات ( 015ص 0770كما يرى أحد الباحثيف )مصػطفى البػاز، 
 أف يشمؿ:
الناتجة عػف مزاولػة الوحػدة  اإلقتصاديةإفصاح محاسبى ذات طابع إقتصادى يكشؼ عف الربحية  - أ

 ى أو التجارى.اإلقتصادالنشاط 

 تماعيػةجاإلة الوحػدة فػى الجوانػب جتمػاعى يشػير إلػى مػدى مسػاىمإفصاح محاسػبى ذات طػابع إ - ب
 عند بيع المنتج بسعر يقؿ عف سعر السوؽ.

، لىامػف أىػـ الموضػوعات الػدائرة فػى الوقػت الحػ اإلفصػاحالشػركات بالشػفافية و  إلتزاـولذلؾ يعتبر    
      0فى كؿ مف مناحى الحياة بياناتالسريع لتكنولوجيا المعمومات وال نتشاراإلبو ناتج عف  ىتماـاإلو 

 ،المػػاؿ رأسرفػع كفػػاءة أسػواؽ  ىفػ ىامػػاً  مينػة المحاسػبة والمراجعػػة تمعػب دوراً  أفوكمػا ىػو معمػػـو    
مػػػف خػػػبلؿ القػػػوائـ الماليػػػة التػػػي تعػػػدىا وتنشػػػرىا الشػػػركات سػػػواء عنػػػد  ؾوذلػػػ اإلسػػػتثماروالتػػػأثير عمػػػى  قػػػرارات 

ببورصػة األوراؽ  -بعد ذلؾ -يا كتتاب عاـ أو خاص، أو عند تداولإإصدار أوراقيا المالية وطرحيا لمبيع في 
تػػػوفر ىػػػذه القػػػوائـ والتقػػػارير الماليػػػة المعمومػػػات الصػػػحيحة والكافيػػػة لممسػػػتثمريف فػػػي  أفالماليػػػة ، حيػػػث يجػػػب 

 عف المضاربة والشائعات. ية عمى أسس موضوعية بعيداً اإلستثمار  ـقراراتي تخاذالوقت المناسب إل
 . النزاىة والعدالة:5

ة، وكػػذلؾ حمايػػة  حقػػوؽ الواحػػدسػػاواة تجػػاه حقػػوؽ المسػػاىميف داخػػؿ المجموعػػة النزاىػػة والعدالػػة والم
مػف خػبلؿ سػجبلت  دارةاإلية مف المساىميف مف الغش والتبلعب والتجػاوزات التػى قػد يقػوـ بيػا العػامميف و قماأل

الحوكمػػة والمػػوائح. كمػػا ترتكػػز  قػػوانيفالالػػنظـ و متابعػػة تطبيػػؽ المسػػاىميف والمشػػاركة فػػى الجمعيػػات العموميػػة و 
. وتعتبػػر األمػػور المتعمقػػة بالرقابػػة الداخميػػة، دارةلػػئل الرشػػيدة عمػػى تػػوافر النزاىػػة الماليػػة واألخبلقيػػة )السػػموكية(

 الرقابة المالية مف األمور التى تضمف تحقيؽ النزاىة والعدالة.و المراجعة الخارجية، و 
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 الشركة:  إدارة.  مسئوليات 1
لموصػوؿ  أنػو( دارةاإلليات مجمػس ئو لمصػرية فيمػا يتعمػؽ بػػ )مسػويشير دليؿ قواعػد حوكمػة الشػركات ا

نيا ئو التأكػػد مػػف تػػوفير الشػػركة معمومػػات وافيػػة عػػف شػػ دارةاإلالفعػػاؿ: يجػػب عمػػى مجمػػس  دارةاإلإلػػي مجمػػس 
غير التنفيذييف بوجو خاص؛ وذلػؾ مػف أجػؿ  دارةاإلمجمس  عضاءبوجو عاـ وأل دارةاإلمجمس  أعضاءلجميع 

 وجدية . اـ بواجباتيـ وميماتيـ بكفاءةتمكينيـ مف القي

 . القابمية لممساءلة: 2

بناء عمي توازف في السمطات بيف مجمس واألطراؼ األخرى المساىميف  جانبمف  دارةاإلمساءلة 
والعمؿ  قوانيفالب لتزاـاإلوالمديريف والمساىميف ومراقبي الحسابات، مف خبلؿ مسئوليات الشركة تعنى  دارةاإل

بإحتياجات أصحاب المصالح والعامميف والعمبلء والمجتمع عف طريؽ التواصؿ مع أصحاب  عمي الوفاء
 -المصالح والمجتمع. ويتـ ذلؾ مف خبلؿ:

  دارةاإلمجمس  أعضاءتحديد دور كؿ طرؼ، وتحديد مكافأة. 

 .تقييـ العمؿ مف خبلؿ مجموعة مف المقاييس ومؤشرات األداء 

  جازات الشركة وأدائيا بشكؿ عاـ ويتـ مقارنة األداء نإحوؿ  ورياً د بإعداد تقريراً  دارةاإليقوـ مجمس
 بالشركات الرائدة في نفس المجاؿ.

 محددات حوكمة ايلشركتت 8/0/2

التطبيؽ الجيد لحوكمة الشركات يتوقؼ عمي مدي توافر مستوي مف الجودة  أف إلىتجدر اإلشارة 
في الدولة، والذي يشمؿ عمي سبيؿ  لئلستثمارعاـ المناخ ال إلىلمحددات حوكمة الشركات. وتشير المحددات 

 S.5001) (Fawazy, المثاؿ:
 الشركات، وتنظيـ المنافسة  قوانيفالماؿ، و  رأسسوؽ  قوانيف)مثؿ  اإلقتصادىالمنظمة لمنشاط  قوانيفال

 (.اإلفبلسحتكارية و إلومنع الممارسات ا

  ،معايير السموؾ األخبلقي والتي تحكـ أداء المعايير المينية مثؿ معايير المحاسبة، معايير المراجعة
 ي، وتضع ميثاؽ شرؼ لممتعامميف في السوؽ.   ناالعمؿ الميد

  الماؿ( في توفير التمويؿ البلـز لمشركات.   رأسكفاءة القطاع المالي )البنوؾ،الشركات المالية، سوؽ 
  اإلنتاجدور األسواؽ في خمؽ التنافس في أسواؽ السمع وعناصر. 

 حكاـ الرقابة عمى الشركات.كفاءة األ  جيزة الرقابية في تحقيؽ العدالة والشفافية لجميع المستثمريف وا 
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  ،المالية  ستشاراتواإل اإلئتمافالمؤسسات الخاصة لمميف الحرة مثؿ مكاتب المحاماة والمراجعة
ص الموارد ستثمارية سميمة تحقؽ كفاءة تخصيإقرارات  إتخاذية التي تساعد المستثمريف عمى اإلستثمار و 

 . اإلقتصادية

 إدارةوالقواعد التي تضمف حسف  قوانيفالوجودىا يضمف تنفيذ  أف إلىوترجع أىمية تمؾ المحددات 
 .الشركة دارةوالعائد الخاص إل اإلجتماعىالشركة، والتي تقمؿ مف التعارض بيف العائد 

 مفيوم ايلفستد 8/2
 عتم:وفقًت يللمعنى ايل دارةيلإلمفيوم ايلفستد ايلمتيلي 8/2/0

 أصحاب  حساب عمى شخصية مصالح تحقيؽ بيدؼ المنوطة بيا السمطة دارةاإل إستغبلؿ إساءة ىو
 .شخصية مصالح لتحقيؽ تار  قرا كإصدار العامة المصالح

 يقـو عندما يحدث فالفساد الخاص، لمكسب العامة الوظيفة استعماؿ إساءة " أنو عمى الدولي البنؾ عرفو 

 كما عامة، لمناقصة عف مبالغ وكميات تسريب معمومات أو عقد سييؿلت رشوة طمب أو بقبوؿ موظؼ

 أو سياسات مف اإلستفادة رشاوى بتقديـ خاصة أعماؿ أو لشركات وسطاء أو وكبلء يقـو عندما يتـ

 نتيجة يأتي دارةاإل في فالفساد . وىكذا قوانيفال إطار خارج أرباح وتحقيؽ منافسيف، عمى لمتغمب إجراءات

 ، الديني الوازع وغياب ىناسنإلا السموؾ في نحداراإلو  المفاىيـ في والمغالطة والبلمباالة ىماؿواإل التسيب
 وخطط بيا ي عمؿ وأسس تحكـ ضوابط دوف ، السميـ لؤلداء غير التوجو إلى تقود فوضوية عممية فتحدث

 الفساد. لظيور مناسبة بيئة نشوء ذلؾ عف فينجـ ، تستيدؼ

 وأبعتده ايلمتيلي دايلفست ظيور أسبتب 8/2/2 

  معظـ أسباب  أفولقد كشفت العديد مف المشاكؿ واألزمات التي تعرضت ليا بعض الشركات
فى التقارير والقوائـ المالية، ىذا فضبل عف ضعؼ  دارةاإل جانبيرجع إلي التبلعب مف  اتنييار اإل

 (Grent et al.، 5004) نظـ حوكمة الشركات والتي منيا :
 والمديريف التنفيذييف والموظفيف. دارةاإلقية مف قبؿ مجمس الممارسات غير األخبل 

  ونقص الخبرات فيو. دارةاإلضعؼ مجمس 

  ومنع المشاكؿ إكتشاؼعدـ فاعمية نظـ الرقابة الداخمية التي ال يمكف معيا. 

 األطراؼ الخارجية فى الرقابة عمى الشركات كمراقبي الحسابات والمساىميف  عدـ فاعمية 

لذلؾ قامت ، الحوكمة المصممة لمرقابة عمى سموكيا آلياتتتجاوز  أفيمكف  دارةاإل أفوىذا يدؿ عمي 
بإصدار مبادئ وتشريعات لتعزيز نظـ حوكمة  -ومف بينيا جميورية مصر العربية  –العديد مف دوؿ العالـ 

  Gadbury (0775)في القرارات التي تتخذىا، فصدر تقرير لجنة  دارةلئلالشركات والتحكـ بالسموؾ النفعي 
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 5005عاـ  Sarbanes – Oxley Act قانوف، وصدر Blue Ribbon (0777)وتقرير يا،نافى بريط
عتبر أوالشفافية الفعالة، والذي  اإلفصاحالحوكمة لتحقيؽ  لياتتباع الشركات آلإوالذي أكد عمى أىمية 

 لجافوجد أ،كما القانوفئيسية ليذا األىداؼ الر  أحدتحسيف نظـ التقارير المالية لمشركات المقيدة فى البورصة 
 مستقميف وزاد مف مسئولياتيا. أعضاءالمراجعة المكونة مف 

 ظيورىا، ودوافع أسبابيا تشخيص يتـ مالـ المجتمعات منيا تعانى التي السمبية الظواىر معالجة يمكف ال   

 المالي الفساد لظيور اباألسب مف مجموعة 5002مصرلمكافحة الفساد فى الوطنية  ستراتيجيةإلا تحدد وقد

 (4،ص5002الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر ستراتيجيةإلا) :يأتي ما أبرزىا واإلداري

 .نفسيا ىي الفساد مف تعانى تكوف وقد الرقابية، المؤسسات دور تيميش - أ

 .الدولة مؤسسات في البيروقراطية وجود - ب

 .الدولة مؤسسات عمى السيطرة أجؿ مف الصراع عف ناتج السياسية السمطة في فراغ حصوؿ - ج

 .دورىا وتيميش المدني المجتمع مؤسسات ضعؼ - د

 .الفساد لظيور المبلئمة والسياسية تماعيةجاإل البيئة فراتو  -ه
 :ومظتىره دارةيلإل ايلفستدايلمتيلي مصتدر حدوث 8/2/2

 يمثؿ وبوصفو ،والمجتمع قتصادئلل مدمرة الخطورة بالغة آثار عمى ينطوي المالى الفساد أفالقوؿ  فكيم

 الفساد، مرتكبي جيوب إلى مشروعة غير بطرؽ األمواؿ تسرب يتسبب في نوإف ،لمثروة السرقة أشكاؿ أحد

 ، اإلقتصادى تشويو القرار في يسيـ كما ،اإلقتصادية الحياة في وييمشيـ العادييف المستثمريف حقوؽ ويسمب
 إلى إلييا الحاجة بأمس ىي التي الفئات مف منافعال حويؿت في فتتسبب خاطئة، والقرارات الخيارات وتكوف

 مف مزيد عمى لمحصوؿ جديدة أخرى وسائؿ عف البحث الفساد في مرتكبو ويتمادى المكتسبة المصالح جماعات

والمساىميف  اإلقتصاديةتصاؿ بيف الوحدات إلمشروعة، والقوائـ المالية التي تمثؿ وسيمة ا غير بطرؽ األمواؿ
متعمد مف قبؿ معدي تمؾ القوائـ الذيف يرغبوف في  ةأصحاب المصالح  قد يحدث فييا تشوي وغيرىـ مف

 المالىمجاالت التبلعب والفساد  أفيرى الباحث لذلؾ ، تغيير محتواىا والرسائؿ التي يتـ إرساليا مف خبلليا
  :اآلتى يتـ مف خبلؿ أفيمكف  دارةلئل

 وايلتقترار ايلمتيلاة يللشركتت فى ايلقوائم اإلفصتحنقص ايلشفتفاة و أواًل: 

إجماع بيف  وفي مصر فيناؾ شب المالى بالشركات عف حاالت الفساد اإلفصاحفيما يتعمؽ بموقؼ الشفافية و 
مف األسباب  كافضعؼ الشفافية ونقص المعمومات عف حاالت الفساد المالي  أفالمحمميف والباحثيف عمى 

ا تحقؽ نيالفعالة أل العدالةفافية ركيزة أساسية مف ركائز الرئيسية لحدوث حاالت الفساد ، حيث تعتبر الش
ضمف ت، وبالمثؿ ستثمريفالمساواة في الحصوؿ عمى المعمومات وكذلؾ تحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف الم
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تاحة الفرصة  الشفافية كفاءة آلية السوؽ،  وتتطمب الشفافية توفير المعمومات الدقيقة في التوقيت المناسب وا 
ع لبلطبلع  عمى المعمومات الضرورية والموثقة مف أجؿ توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة أماـ الجمي

 .( 5007الجبالي ، عبد الفتاح ومحاصرة الفساد )
المحاسبية  اتنييار اإللمشركات نتيجة  حتياليةوالشفافية عف الممارسات اإل اإلفصاحعممية  أثروتت

ضغوط  الصحافة تعد المصدر  أف إلىيث أشار بعض الباحثيف عبلـ، حإلبضغوط الصحافة ووسائؿ ا
، ولقد ساعد عمى ىذه الممارسات عدة عوامؿ ىي :غش وفساد  حتياليةالرئيسي لئلفصاح عف الممارسات اإل

عف أخطاء القوائـ  اإلفصاحغش وفساد المراجع الخارجي نتيجة  تجاىمو  ،المديريف لتحقيؽ مصالح شخصية
غش حيث و جد روف أندرسوف في حالة شركة أنوىذا ما حدث مف آرثر  ،الح شخصيةالمالية لتحقيؽ مص

ولمتخفيؼ إخفاء الحقائؽ.  إلىدى أوفساد الصحفييف نتيجة العبلقة الحميمة بيف الصحفييف وبعض الشركات 
فبلبد مف  عنيا اإلفصاحالفساد المالي واإلداري وزيادة قضايا لمشركات الناتجة مف  حتياليةمف الممارسات اإل

المتورطيف في ىذه  ف، و السياسيي فلمساءلة  كؿ مف :المديريف ، المراجع الخارجي، الصحفيي آلياتوضع 
 .Bhutta & Saeed (5000) القضايا

   اة وايلتشراعاةايلقتنونضعف ومرونة ايلنظم اًت: أنث
 دارةاإل جانب مف المالىعمى ممارسات الفساد  أوالعقوبات سبب فى التجر  قوانيفالقد تكوف ضعؼ 
 وذلؾ لؤلسباب التالية:

فتػرة زمنيػة  المالىقد يستغرؽ التحقيؽ والمحاكمة فى جرائـ الفساد والقضائية: ية القانونضعؼ اإلجراءات  - أ
يػة تجػاه المفسػديف ويزيػد مػف فػرص ىػروب المتيمػيف قبػؿ القانونطويمة نسبيًا، مما يضعؼ مف قػوة الػردع 

يػػػة القانونيسػػػاىـ فػػػى ترسػػيا شػػػعور عػػػاـ بعػػدـ جديػػػة اإلجػػػراءات  ، أو ضػػػياع األدلػػػة. كػػؿ ذلػػػؾمحػػاكمتيـ
، ومػػػا يترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ مػػػف تػػػأخر إسػػػتعادة الحقػػػوؽ واألمػػػواؿ دارةلػػػئل المػػػالىوالقضػػػائية لمكافحػػػة الفسػػػاد 

 ديف.يوضياعيا عمى المستف

عػػض العقوبػػات المقػػررة عمػػى ب ؼ، وضػػعالمػػالى الفسػػاديػػذ العقوبػػات الصػػادرة ضػػد جػػرائـ فالتراخػػى فػػى تن  - ب
وتشػػتيت المسػػؤلية عػػف  المػػالىأدى التراخػػى فػػى تنفيػػذ األحكػػاـ الصػػادرة ضػػد جػػرائـ الفسػػاد  الجػػرائـ:تمػػؾ 

ة بتمػػؾ العقوبػات فػػى مقابػػؿ ناعػدـ تحقيػػؽ الػػردع المطمػوب فػػى تمػػؾ الوقػائع واإلسػػتي إلػػىممارسػات الفسػػاد 
 ديف مف تمؾ الممارسات.  يالعوائد التى تتحقؽ لممستف

   يللمنظمة األخالقىوك غار ايلقام وايلسلثتيلثًت: 
 إدارةب لمقائميف األخبلقي الفساد شيوع ىو والمؤسسات الشركات إنييار ظاىرة أسباب مف أنو أتضح لقد    

 لمرقابة السميمة الممارسة فتقادا  و  اإلدارية أو المحاسبية أو المالية جوانبال في سواء والمؤسسات الشركات ىذه
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 مقاومة إلى تيدؼ الجيدة الحوكمة تكان فإذا،  المينة وآداب األعماؿ ياتوأخبلق بسموكيات ىتماـاإل وعدـ

 حوكمة أف كما اليدؼ، ىذا لتدعيـ مناسبة األكثر ىي اإلطار الحميدة األخبلؽ فإف ،دارةلئل المالي الفساد أشكاؿ

 حوكمة مبادئب قتناعإلا فأل ،دارةاإل مجمس عضاءأل األخبلقي جانبلا عف بمعزؿ اتطبيقي يمكف ال الشركات
 ميمة تسريب معمومات لو تجيز أخبلقياتو أف أو نية سوء يضمر منيـ أي كاف إذا يفيد ال ومتطمباتيا الشركات

 ومف مبادئ المعايير االخبلقية: ،صدورىا قبؿ
دارةو  ليفئو المس يكوف أف الحوكمة مجاؿ بيا ويقصد  :ةنااألم -  عمى ما مناءأ   المحاسبة ومكاتب الشركة ا 

 .بيا التبلعب أو الحقائؽ تحريؼ أو وتشوي عدـ مع ومعمومات بيانات مف لدييـ

 المختمفة ذات األطراؼ بيف تحقيقيا ضرورة في ذلؾ ويتضح الشركات حوكمة في العدؿ تحقيؽ: العدالة  -

 عمى المعمومات لمحصوؿ األطراؼ لكافة الفرصة إتاحة عمى يعمؿ الذي األمر وىو بالشركة، الصمة

 .الصحيحة

 ألىمية وجود دليؿ السموؾ األخبلقي داخؿ الشركات وجيت العديد مف تمؾ الييئات العممية ونظراً 
 الشركات عمى أىميتو ودوره في تحسيف سمعة الشركة والقضاء عمى إدارةوالمينية النظر في مجالس 

 .التبلعبات في أسواؽ الماؿ التي تنشأ نتيجة تسريب المعمومات مف قبؿ العامميف
 عند وضع دارةاإلمف طرؼ مجمس  عتباراإل بعيفمف اإلرشادات التي يجب أخذىا  وىناؾ مجموعة

 :سياسة السموؾ األخبلقي بالشركة، حيث يتمثؿ اليدؼ مف سياسة السموؾ األخبلقي في
 .مف السموؾ األخبلقي ىبتحقيؽ مستوى عال لتزاـاإل .0

 . بو لتزاـاإلبالسموؾ األخبلقي ومعاقبة عدـ  لتزاـاإلتشجيع  .5
 ة ثقافة أخبلقية داخؿ الشركة.تنمي .1
  ايلجتمعى ايلتعلام ايلمحتسبى قصوررابعًت: 

الشركات األمريكية تحممت في عاـ  أف إلى (ACFEأشار تقرير الجمعية المينية لفاحصي الغش )
عف حاالت الغش  يا، فضبلً إكتشافبميوف دوالر بسبب حاالت الغش التي تـ  435ـ فقط خسارة تبمغ  5004

لضخامة مبالغ  عنو. ونظراً  اإلفصاحالحاالت المكتشفة بعضيا لـ يتـ  أف إلىباإلضافة  إكتشافيا،التي لـ يتـ 
 فإختبلسات والجرائـ المالية األخرى التي تحدث في مجتمعنا الحالي ، فإلوالموظفيف وا دارةاإلحاالت غش 

مجاؿ المحاسبة القضائية يتسمحوا بميارات وتدريب مناسب في  أفممارسي مينة المحاسبة والمراجعة يجب 
كتشاؼحتى يتمكنوا مف منع و  وفحص مثؿ ىذه الجرائـ مف الفساد. أيضا أدت حاالت الغش والفساد   ا 

الجميور ومينة المحاسبة   إىتماـزيادة  إلىروف وولدكوـ أنكبرى الشركات األمريكية مثؿ:  إنييارالمتسببة في 
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ذوى الخبرة في مجاؿ المحاسبة القضائية لفحص ىذه   بحاالت الغش ومف ثـ زيادة الطمب عمى المينييف
 .Seda & Kamer  (2008)الجرائـ 

ا تطبيؽ لممياـ المحاسبية مف أنيبForensic Accounting  ويمكف تعريؼ المحاسبة القضائية 
، تبويب ستخراج،إ تسوية، تسجيؿ،أجؿ تحقيؽ األغراض التوثيقية، أو التصرفات الخاصة بكؿ مف: تحديد، 

ية الحالية القانونشطة المحاسبية البلزمة لتسوية الخبلفات نأو تطبيؽ األ المالية، بياناتتقرير، التحقؽ مف الال
المستقبمية بيدؼ تسوية النزاعات  بياناتالمالية السابقة فى التوقع بال بياناتال إستخداـأو المتوقعة، أو 

ى، تقديـ الخدمات الخبيرة القانونكؿ مف : النظاـ ية. لذلؾ يعتبر المحاسب القضائى ركيزة أساسية لالقانون
، تحميؿ القوائـ المالية المرتبطة باألوراؽ المالية والضرائب، تحميؿ اإلفبلسمثؿ: تقييـ األصوؿ فى حاالت 

ات المتكررة لممحاسبة ستخداماإل أحدفحص حاالت الغش يعد  أفالقوائـ المالية فى حاالت الغش، كما 
  Curtis, E. (5006) .القضائية

وترتب عمى زيادة الطمب عمى المحاسبيف المينييف مف ذوى الخبرة في مجاؿ المحاسبة القضائية 
Forensic Accounting   تمنح بتقديـ برامج جديدة في المحاسبة القضائية  قياـ عدة جامعات أمريكية

وذلؾ كمحاولة لتقميؿ حاالت  عممية و درجات البكالوريوس والماجستير في مجاؿ المحاسبة القضائية شيادات
الغش والفساد المالي واإلداري. وبالمثؿ قامت الييئات التشريعية والمينية مثؿ: بورصة األوراؽ المالية في 

،المعيد األمريكي  (PCAOBشراؼ العاـ عمى شركات المحاسبة العامة )إل( ، مجمس ا SECأمريكا )
الموائح ( ، بإصدار مجموعة مف FASBلمحاسبة المالية )(، مجمس معايير ا ACIPAيف )القانونلممحاسبيف 

التنظيمات المينية المتطورة لحث الشركات والييئات الحكومية عمى تحسيف حوكمة الشركات بيا وىذا أيضا و 
ساىـ في زيادة الطمب عمى المينييف ذوى الخبرة في مجاؿ المحاسبة القضائية لفحص جرائـ الغش والفساد 

المدير التنفيذي الرئيسي ورئيس المعيد األمريكي لممحاسبيف  Barry Melanconلب لذلؾ طا المالي .
ـ األكاديمييف بضرورة تأىيؿ خريجي المحاسبة بالميارات والخبرات التي تمكنيـ مف 5005ييف في عاـ القانون

المحاسبة  أساليبفيـ الخصائص الرئيسية لحاالت الغش والفساد وتحديد مؤشرات وجود ىذه الحاالت وفيـ 
 القضائية.

زيادة مستوى أحكاـ وقرارات الطبلب  إلىتدريس مقررات المحاسبة القضائية أدى  أفوىذا يعنى 
ميارات المحاسبة القضائية مازالت مستمرة مع الخريجيف، األمر الذى يشجع  أفالمرتبطة بالشؾ الميني، و 

 فإارات المحاسبية القضائية، لذلؾ فكؿ مف المينييف والشركات عمى جذب وتوظيؼ الخريجيف مف ذوى مي
معرفة األثار اإليجابية لتدريس المحاسبة القضائية عمى أحكاـ وقرارات خريجي المحاسبة تعتبر مف األمور 

 :Carpenter et al. (2000)اليامة وذلؾ لؤلسباب التالية 
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اجعػػة الحاليػػة ال مقػػررات المر  أفوحيػػث  المحاسػػبة،الغػػش أصػػبح لػػو أولويػػة كبػػرى فػػي مينػػة  إكتشػػاؼ أف .0
 لػذلؾ البػد مػف معرفػة مػا الحاليػة،تؤىؿ مراجعي المسػتقبؿ بالميػارات والخصػائص البلزمػة لبيئػة األعمػاؿ 

إضافة مقرر المحاسبة القضائية سوؼ يؤىؿ المراجعيف ليكونػوا عمػى مسػتوى الميػارات المطموبػة  كافذا إ
 أـ ال.

لىحو  أف .5 ـ 0775حتى  0765خبلؿ الفترة ما بيف   SEC% مف إصدارات بورصة األوراؽ المالية 40 ا 
شػراؼ عمػى شػركات المحاسػبة إلمجمػس ا فإت ضد المراجعيف بسبب فشؿ أحكاميـ المينية ، أيضػا فػكان

قصػػور الشػػػؾ المينػػػي لممػػراجعيف وترتػػػب عمػػػى ذلػػؾ مشػػػاكؿ فػػػي فحػػػص  إلػػػى(  أشػػػار (PCAOBالعامػػة
 المراجعيف لحاالت الغش.

تػػدريس مقػػررات المحاسػبة القضػػائية سػػوؼ يزيػد مػػف ميػػارات الخػػريجيف  أفإعػبلـ األكػػاديمييف والبػػاحثيف بػ .1
كتشاؼالبلزمة لمنع و  يـ بمجػاؿ المحاسػبة القضػائية وحػاالت الفسػاد المػالي إىتمامالغش، وبالتالي زيادة  ا 

 .لئلدارة

 مرونة بدائل ايلساتستت ايلمحتسباة  إستخدامختمست: سوء  
معايير محاسبية متعارؼ عمييا، وكؿ معيار محاسبى لػو تعمؿ الشركات وتعد قوائميا المالية فى ظؿ 

عدة بدائؿ، وقد تختار شركة بديؿ معيف ثـ تتغير لبديؿ آخػر، وشػركة أخػرى قػد تختػار بػديؿ مختمػؼ، فالبػديؿ 
المحاسػػبي المختػػار قػػد يكػػوف بيػػدؼ إخفػػاء حقيقػػة معينػػة وتحقػػؽ مصػػمحة لفئػػة مػػف المسػػاىميف عمػػى حسػػاب 

قػػد يػػؤثر البػػديؿ المحاسػػبى المختػػار عمػػى زيػػادة أو خفػػض حقػػوؽ المسػػاىميف،  مصػػمحة مسػػاىميف آخػػريف، كمػػا
أصػحاب المصػالح المرتبطػة بالمنشػأة منافع والشفافية، كما يؤثر أيضًا عمى  اإلفصاحكما قد يؤثر عمى درجة 

سػبية تسػتخدـ مرونػة األدوات والسياسػات المحا أفيمكنيػا  دارةاإل، فػدارةاإلويؤثر كذلؾ عمى مسئوليات مجمس 
 الرقابيػة ليػات. فعنػد تطبيػؽ اآلخػرآ إلػىلتحقيؽ مصالح خاصة األمر الذى يترتب عميو نقؿ الثػروة مػف طػرؼ 

سػػػتخداـلحوكمػػػة الشػػػركات سػػػيتـ تحجػػػيـ تمػػػؾ البػػػدائؿ و  البػػػديؿ بصػػػورة مسػػػتمرة وعػػػدـ تغييػػػره مػػػف فتػػػرة ألخػػػرى  ا 
 اث تبلعب في األرقاـ المحاسبية. حدإل

 ستدست : تعملاتت غسال األموال
 White Collar Crimeاإليػػرادات وجػػرائـ غسػػؿ األمػػواؿ  إدارة إرتبػػاط إلػػىشػػار بعػػض البػػاحثيف أ

سػػتخدمت ممارسػػات إالشػػركات التػػي قامػػت بتضػػميؿ تقاريرىػػا الماليػػة  أف إلػػىحيػػث توصػػؿ  ،الشػػركات إنييػػارب
بفحػص  دراسػةالىػذه  خفاء حقيقة قوائميػا الماليػة عػف المسػتثمريف. وقامػتإلمتبلعب في اإليراد بيدؼ  إحتيالية

مثػؿ: ) النسػب الماليػة،  ليػاتبعػض اآل إسػتخداـاإليرادات وجرائـ غسؿ األمواؿ وتحديػد أثػار  إدارةالعبلقة بيف 
لمشػػركات قبػػؿ حػػدوثيا.  حتياليػػةإلالممارسػػات ا إكتشػػاؼحوكمػػة الشػػركات، مقػػايس التػػدفقات النقديػػة( فػػى  قواعػػد
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اإليػرادات وجػرائـ غسػؿ األمػواؿ  إدارةـ في التنبػؤ بممارسػات ساى لياتبعض ىذه اآل أف إلى دراسةالوتوصمت 
يجػابى مػف إلا اإلجتمػاعىالتغيػر  إلػىقبػؿ حػدوثيا أدى  حتياليةشطة اإلناأل إكتشاؼ أفقبؿ حدوثيا. كما تبيف 

اإليػػرادات وجػػرائـ غسػػؿ األمػػواؿ عمػػى  إدارةالضػػارة لممارسػػات  اإلجتماعيػػةو  اإلقتصػػاديةثػػار آلخػػبلؿ تخفػػيض ا
 .Tanae.,W، (5000عادة وتحسيف ثقة الجميور في أسواؽ الماؿ )إالماؿ، وبالتالي أسواؽ 

   ايلمازاناةايلتموال من خترج : ستبعت
، والذى يمكف المنشأة المستأجرة مف الميزانيةصور التمويؿ مف خارج  أحدالتأجير التمويمى ىو يعتبر 

تػوفير سػيولة مػف  إلػىضػطرار إلبػداًل مػف ا الحصوؿ عمى األصؿ الثابت مقابػؿ سػداد قسػط إيجػار متفػؽ عميػو
 إلػىإصدار أسيـ أو سندات جديدة لتمويؿ شراء ذلؾ األصؿ، كما تقػى أصػوليا مػف آثػار التضػخـ، باإلضػافة 

الميػزة الضػريبية، وىػذا  إلػىمكف المنشأة المؤجرة مػف فرصػة توظيػؼ أمواليػا، باإلضػافة الميزة الضريبية، كما ي  
 أحػدعتراؼ بالتأجير التمويمى كإلا أفحقوؽ المساىميف وأصحاب المصالح، كما األسموب يؤثر ببل شؾ عمى 

المنشأة بضرورة إظيار المعمومات المرتبطة باألصوؿ المستأجرة أو المؤجرة مما  إدارةالمعايير المحاسبية ألـز 
تبػػػاع اآل اإلفصػػػاحيػػؤثر عمػػػى مبػػدأ  اءات إخضػػػاع الرقابيػػة لحوكمػػػة الشػػركات يزيػػػد مػػف إجػػػر  ليػػػاتوالشػػفافية، وا 

سػتخدامو والتحميػؿ، ممػا يحجػـ مػف ىػذه القػرارات  دراسػةلمستئجار أو التأجير إلقرارات ا يا عنػد الضػرورة ولػيس ا 
ويجعميػػا ذات كفػػاءة تصػػب فػػى مصػػمحة الشػػركة وأصػػحاب ألغػػراض التبلعػػب وتشػػويو أرقػػاـ القػػوائـ الماليػػة ، 

 ذاتيا. دارةاإلالمصالح و 
التوريػؽ  ،الميزانيػةصور التمويؿ مف خػارج  أحدىو  اليدؼ الخاصالتوريؽ والوحدات ذات كما يعتبر 

الرئيسي الذي  ديونيا، والسببىذه األداة لتوريؽ  إلىأداة مالية حديثة حيث سعت الكثير مف البنوؾ األميركية 
د العموميػة حيػث تقضػي القواعػ الميزانيػةلتجػاء لعمميػات التوريػؽ يتمثػؿ فػي التحػرر مػف قيػود ئليدفع الشركات ل

المػاؿ، وتػدبير مخصصػات لمقابمػة الػديوف المشػكوؾ فييػا، وىػو مػا  رأسالمحاسبية والمالية مراعػاة مبػدأ كفايػة 
 الماؿ، ويقمؿ بالتبعية مف ربحية الشركة. رأسشطة التمويؿ بشكؿ عاـ، ويبطئ بالضرورة مف دورة أنيعرقؿ 

 المتعثػرة القػروض لؾوكػذ العقاريػة ىػوفالر  بتوريػؽ البنػوؾ قيػاـ الماليػة العالميػة األزمػة فصػوؿ أىـ مفو  

 عمػى الممتػازة شػبو العقاريػة الرىػوف ليػذه ىخػداع بيػع بعػرض البنػوؾ قامػت حيػث سػندات، فػي صػورة وبيعيػا
 إلػى وبيعيػا العقاريػة الرىػوف مػف مجمعػات فػي بوضػعيا قامتػا حيػث "مػاي ينافػ"و "مػاؾ فريػدي" مؤسسػتي
لػىو  سػتثماريةإ صػناديؽ  عقػار شػراء مػف أدنػى بحػد تتميػز الدرجػة رفيعػة سػتثماراتإ يػاكون عمػى الجميػور عامػة ا 

 ثمػف يرتفػع وحينمػا  ، جػودة قػؿاأل العقاريػة الرىػوف نشػوء إلػى أدى مػا وىػو المخػاطر، Subprime رىػف مقابػؿ

 جودة، قؿاأل الرىوف تسمى ىنا ومف ثانيةال الدرجة مف رىف قرض عمى الحصوؿ صاحبو يحاوؿ المرىوف العقار

 العقار. ثمف خفاضنإ حاؿ في خطورة رأكث اأني أي



28 

 

 إلػىتقػاؿ الػديوف نإ أففيذا األسموب سيؤثر ببل شؾ عمى حقوؽ المساىميف وأصحاب المصػالح، كمػا 
المنشػأة بضػرورة إظيػار المعمومػات المرتبطػة باألصػوؿ المنتقمػة ممػا يػؤثر عمػى  إدارةمنشأة جديدة يتطمب مف 

تبػػاع اآل اإلفصػػاحمبػدأ   دراسػػةلمالرقابيػػة لحوكمػػة الشػركات يزيػػد مػػف إخضػػاع قػػرارات التوريػػؽ  ليػػاتوالشػػفافية، وا 
ت ىذه القرارات قد خضعت لمبػدأ العائػد/التكاليؼ لمحكػـ عمػى جػدوى عمميػة التوريػؽ، ممػا كانوالتحميؿ وما إذا 

 ذاتيا.     دارةاإليحجـ مف ىذه القرارات ويجعميا ذات كفاءة تصب فى مصمحة الشركة وأصحاب المصالح و 

 دارةيلإل ايلمتيلي آثتر ايلفستد 8/2/2

 أخػرى متيػازاتا  و  ماليػة مكاسػب عمػى الحصػوؿ يػتـ حيػث الشػركات، فػي خاصػة تكمفػة المػالي لمفسػاد فإ

 ثػـ ومػف المعاممػة، تكمفػة عمى تطرأ التي المباشرة الزيادة في ىالمال الفساد تكاليؼ وتتمثؿ حساب المجتمع، عمى

 أف .الرشػوة تػدفع التػي الجيػة تقػدميا التػي الخػدمات مػف المسػتفيد أو المسػتيمؾ لمسػمع يدفعػو الػذي السػعر عمػى

 إحتماؿ يكوف فعندما األخرى، جوانبال خطورة مف األكثر جانبلا األحواؿ مف حاؿ بأي تعد ال التكمفة في الزيادة

 فػي د اليػاـالوحيػ العنصػر ليكػوف سػريعاً  يتحػوؿ نػوإف العناصػر، مػف عنصػراً  شخصػية مكاسػب عمػى الحصػوؿ

 يػةالقانون اتعتبػار اإل وجميػع ، التسػميـ وكيفيػة وموعد ، نوعيةلا، التكمفة ات أخرى مثؿإعتبار  إزاحة مع معاممة،ال

 غيػر مقػاوليف أو مناسػبيف، غيػر مػورديف إختيػار ذلػؾ عػف وينػتج .مػنح العقػود عمػى الموافقػة عنػد اً جانبػ األخػرى

 الغيػر لممشػروعات ويػةاألول يػتـ إعطػاء ذلػؾ مػىع وبنػاء ،المناسػبة غيػر السػمع شػراء إلػى باإلضػافة مبلئمػيف،

 عمػى مػف الحصػوؿ فػى الشػركات القرار متخذي تمكيف سوى سبب بدوف اليامة وياتاألول حساب عمى ضرورية

 : تشمميا آثار الفساد ىى كما يمى جوانبوىناؾ عدة ، وسريعة كبيرة رشاوى
 :ومنيت ايلمتيلى يللفستد اإلقتصتداة اآلثتر -0

ضعاؼ اإلستثمار كفاءة دنيت في الفساد يساىـ -  التي الرشاوى بسبب وذلؾ ،بالشركات الجودة مستوى وا 

 .تكمفتيا مف تزيد أو توجيييا وتسيء لئلستثمار المخصصة الموارد مف تحد

 مف اتاإلستثمار  ىذه عميو تنطوي لما األجنبي اإلستثمار موارد ونوعية حجـ في مباشر أثر لمفساد -

 وقد يةاإلستثمار  التدفقات ىذه يضعؼ الفساد أف الدراسات أثبتت فقد ولوجيا،والتكن الميارات نقؿ اتكانإم

 يتعمؽ فيما خاصة البشرية التنمية تراجع مؤشرات ثـ ومف الضرائب حجـ تدني في يسيـ وبالتالي يعطميا،

 .والصحة التعميـ بمؤشرات

 في المميزة لمواقعيـ النفوذ أصحاب إستغبلؿ خبلؿ مف والثروة، الدخؿ توزيع حالة بتردي الفساد يرتبط -

تراكـ  عمى قدرتيـ إلى باإلضافة اإلقتصادية المنافع مف األكبر جانبلبا ستئثارإلا ليـ يتيح مما ، المجتمع
 . المجتمع أفراد وبقية النخبة ىذه بيف الفجوة توسيع إلىيؤدي  مما مستمر بشكؿ مالية ليـرأسالعوائد ال
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 الخاصة المشروعات شاءنإ في التوسع أماـ العراقيؿ وضع إلى الفساد إنتشار فيؤدي التوظيؼ خفض -

 بالضرورة يؤدي ما الرسمي غير القطاع إلى األعماؿ تمؾ دفع ثـ ومف األعماؿ؛ ممارسة تكاليؼ وزيادة

 ويقع النمو مف تمكفت لف عمى األرجح الشركات ىذه فإ ذلؾ الخاص بالقطاع العمؿ فرص مف التقميؿ إلى

 الصغيرة. مؤسساتال عمى أكثر الضرر

  اإلجتمتتعاةتعلى ايلنواحي  ايلمتيلى ايلفستد أثر -2
ظيػػور الفسػػاد  أفوالقيمػػي إذ  اإلنسػػانىببعديػػو  اإلجتمػػاعىبإعػػادة تشػػكيؿ الييكػػؿ  المػػالىيسػػيـ الفسػػاد 
تسػػاع نطػػاؽ مجػػاؿ العناصػػر الفاسػػدة وكسػػبيا لممنػػافع مػػف جػػراء الممارسػػات ا  ستشػػرائو و ا  المػػالي فػػي المجتمػػع و 

زاء ىػذه الظػاىرة فػي ضػوء مػا يرونػو إالميؿ  إلىعمى تشجيع العناصر الغير المتورطة بالفساد  المنحرفة يعمؿ
القػػيـ غيػػر األخبلقيػػة  إنتشػػار إلػػىيػػة التػػي تتحقػػؽ لممفسػػديف دوف رقيػػب ، ممػػا يػػؤدي القانونمػػف المكاسػػب غيػػر 

شػػيوع حالػػة ذىنيػػة لػػدى  إلػػىممػػا يػػؤدي   مقػػي، وتقػػديـ المنفعػػة الشخصػػية عمػػى شػػرعية الوسػػيمة،حػػبلؿ الخ  نإلوا
سػػػتمراره، ويسػػػاعد فػػػي نطػػػاؽ مفعولػػػو فػػػي الحيػػػاة اليوميػػػة  إاألفػػػراد تبػػػرر الفسػػػاد وتجػػػد لػػػو مػػػف الػػػذرائع مػػػا يبػػػرر 

 اآلثار اآلتية: إلىيؤدي  نوإوبالتالي ف
  المستثمريف الحاييف والمرتقبيفإشاعة روح اليأس بيف. 

  نتشارو  اإلجتماعى اإلحتقاف إلىدي بالظمـ وعدـ العدالة مما يؤ  أغمبية المستثمريفشعور الحقد بيف  ا 
 .المستثمريفشرائح 

  ىيبتو ويفمت الفاسدوف مف العقاب وىذا ما يخمؽ  القانوفيشوه صور النزاىة العامة وذلؾ عندما يفقد
  .العدالة إلىالشؾ وعدـ القدرة عمى التنبؤ بالتطورات المستقبمية بالنسبة ألولئؾ الذيف يمتمسوف الوصوؿ 

 المحاباة والمحسوبية وغيرىا، مف الخوؼ بسبب  س األمواؿو ىروب رؤ مف  المالى الفساد إنتشارـ يعظ
 يات.كانمما يدع المجاؿ فسيحًا لتيميش القدرات واإلم

 تعلى ايلنواحي اإلداراة وايلتنظاماة ايلمتيلى ايلفستد أثر -2
 والحيمولة دوف لشركاتداخؿ اضعاؼ قواعد العمؿ الرسمية ونظمو المعتمدة إ إلى المالىيؤدي الفساد 

اتػػو الماديػػة وطاقاتػػو البشػػرية عػػف ىػػذه األىػػداؼ وخمػػؽ يكانإمحػػراؼ نا  تحقيقػػو ألىدافػػو الرسػػمية كميػػًا أو جزئيػػًا و 
يضعؼ دور القيادات  أف المالىالفساد  أفالقرارات فيو. كذلؾ مف ش إتخاذتظاـ في عمميات نإلالتشويش بدؿ ا
 .الشركاتوفاعميتيا داخؿ 

تقيػيـ ب فافمػيس ىنػاؾ تحديػدًا لممسػؤولية إذ يسػتي ،يتـ التجاوز عمػى اليياكػؿ التنظيميػة وفي ضوء ذلؾ
ولية والتجػاوز عمػى االختصاصػات كمػا يفقػد القػرار اإلداري اسػتقبلليتو ويصػبح ئ، ويعـ التيرب مػف المسػاألداء

ضػعؼ كفػاءة المنشػأة  إلػىالقػرارات. األمػر الػذي يػؤدي  إتخػاذعرضو لمتأثير غير الرسمي وتعـ العشػوائية فػي 



31 

 

الحمػػاس والدافعيػػة  فقػػدافنظػػرًا لصػػرؼ الطاقػػات نحػػو المصػػالح واألغػػراض الذاتيػػة، كػػػػػػػػػؿ ذلػػؾ يوجػػد نوعػػًا مػػف 
نتشارلمعمؿ و   ية وعبلقة عدـ الثقة بيف الموظفيف.ناناأل إنتشارعف  ، فضبلً شركةتماء لمنإلروح الممؿ وعدـ ا ا 

 دارةيلإل ايلمتيلىتد ايلرقتبة ضد ايلفس -حوكمة ايلشركتت  8/2

ستراتيجيات متكاممة وشاممة لمحاربة الفساد في إتباع إللقد دعت المنظمات والخبراء األكاديمييف 
الحد مف فرص  إلىوالتي تيدؼ  ،وىذا يشمؿ إدخاؿ تشريعات جديدة أو تعديميا ،حاء العالـأنجميع 

يات تفاقوتوقيع اإل مواجية الفسادرى في األخ الدوؿوبناء تحالفات مع  ،مواؿألالمسؤوليف مف الحصوؿ عمى ا
الدولية لمكافحة الفساد؛ وتنفيذ برامج لمكافحة الفساد. وبالتالي تصاعد إجراءات مكافحة الفساد عمى جدوؿ 

شاء المبادرات العالمية نإ إلىاألعماؿ والجيود العالمية لمكافحة الفساد مف قبؿ المجتمع الدولي أدت 
 اإلعبلفوما حدث فى مصر مف  ،ية األمـ المتحدة لمكافحة الفسادإتفاقومف بينيا  ديمية لمحاربة الفساقمواأل
البلزمة لمنع وكشؼ ومعاقبة  لياتوالتي وضعت اآل،  5002الوطنية لمكافحة الفساد عاـ ستراتيجيةاإلعف 

ألطراؼ مرتكبييا والقضاء عمى الفساد والجرائـ ذات الصمة. وتنسيؽ السياسات والتشريعات بيف الدوؿ ا
عف طريؽ  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةالفساد وتعزيز التنمية  والقضاء عمىألغراض الوقاية والكشؼ والعقاب 

عف الحقوؽ المدنية  والثقافية فضبلً  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةإزالة العقبات التي تحوؿ دوف التمتع بالحقوؽ 
 مف خبلؿ:الشركات  إدارةءلة في والسياسية وتييئة الظروؼ البلزمة لتعزيز الشفافية والمسا

لحوكمػة  الداخميػة والخارجيػة ليػاتاآل مػف خػبلؿ المػالى فعالػة لمعالجػة الفسػاد إسػتراتيجيةصياغة وتطبيػؽ  -
أسػاس القواعػد والمعػايير المقبولػة قائمػة عمػى فعالػة لمكافحػة الفسػاد  إسػتراتيجيةتكوف  أفيجب  الشركات،

فػػػػاذ والػػػػوعي العػػػػاـ وبنػػػػاء نإلوقايػػػػة والكشػػػػؼ والتحقيػػػػؽ وا، تضػػػػـ عناصػػػػر مػػػػف الجوانػػػػبدوليػػػػا متعػػػػددة ال
وعػػدـ اإلفػػبلت مػػف  القػػانوفاإلرادة السياسػػية والقيػػادة لػػدعـ سػػيادة  مسػػاندةتبػػدأ مػػع  أفالمؤسسػػات. ويجػػب 

يػػة والقضػػائية والنيابػػة العامػػة وتعزيػػز إضػػفاء الطػػابع القانونالعقػػاب؛ وتنطػػوي عمػػى إجػػراء إصػػبلح  الػػنظـ 
أف  الواقعيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد أيضػػػاً  سػػػتراتيجيةاإلويجػػػب عمػػػى ، عػػػف عمميػػػـ لشػػػركاتعمػػػى إدارة االمينػػػي 
ويات المجتمعية األوسع، مف خبلؿ األولينظر داخؿ سياؽ التحديات و  أفمحاربة الفساد يجب  أفتعترؼ 

الحػػد مػػف الفسػػاد ىػػو عنصػػر فػػي مكافحػػة الفسػػاد، والمسػػتوى األمثػػؿ مػػف الفسػػاد قػػد ال يكػػوف اإلعتقػػاد أف 
 إلػػػىرئيسػػػي فػػي تصػػػميـ و تنفيػػذ حمػػػبلت واقعيػػة لمكافحػػػة الفسػػاد لمحػػػد منػػو  إعتبػػارىنػػػاؾ لكػػف و  ،اً صػػفر 

فقػت أن، لػيس فقػط مػف حيػث األمػواؿ التػي ةتكوف جيػود مكافحػة الفسػاد مكمفػ أفالمستوى المقبوؿ ويمكف 
لذلؾ لويات أخرى. عف أو  والكفاءة التنظيمية بعيداً  ىتماـاإلحراؼ مف نإلفي ا لمسيطرة عمييا، ولكف أيضاً 

 نػػوإف وال يمكػػف تحقيقػػو فػػي المػػدى القصػػير لػػيس سػػيبلً  المػػالى مواجيػػة الفسػػادالنجػػاح فػػي  أفيمكػػف القػػوؿ 
 ومتماسكة واسعة النطاؽ و منظور طويؿ األجؿ. متسقة إستراتيجيةيتطمب 
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يـ فػػى حممػػة األسػػا يتعػػرض ليػػ أفالبػػاحثيف بصػػياغة مصػػفوفة لمصػػور المختمفػػة التػػى يمكػػف  أحػػدوقػػد قػػاـ 
 كما يمى: األخبلقىالسموؾ  جوانبت بيئة ضعيفة/قوية سواء لحوكمة الشركات أو إحتماالالشركات فى ظؿ 

  إطتر حوكمة ايلشركتت
 جتنبيلا

ايلسلوكى 
 األخالقى

  ضعيؼ قوى

 جانػػػػػػػبلالتركيػػػػػػػز يكػػػػػػػوف عمػػػػػػػى بنػػػػػػػاء ا ضعيؼ
 نشأةلمم األخبلقى

التركيػػػز يكػػػوف التغمػػػب عمػػػى الفسػػػاد 
 systematicالنظامى

عػػػف  اإلفصػػػاحالتركيػػػز عمػػػى األمثميػػػة و 
 فضؿ ممارسات لمحوكمةأ

التركيػػز عمػػى تحسػػيف إطػػار حوكمػػة 
 قوى الشركات

 (  John,D.,Sulivan,5007p.2:)المصدر

فػػػى  المػػػالىمكافحػػػة الفسػػػاد  سػػػتراتيجيةإلىػػػداؼ التاليػػػة ألسػػػتنتاج اإلمباحػػػث ممػػػا سػػػبؽ  يمكػػػفممػػػا سػػػبؽ 
 الشركات:

 .ركة وتحسيف الخدمات المقدمة لمعمبلءرتقاء بمستوى أداء الشإلا .0
 .إرساء مبدأ الشفافية والنزاىة لدى العامميف بالشركة .5

 .اإلجراءات الداعمة لمكافحة الفسادالتشريعات و سف وتحديث  .1

 الناجزة.تطوير اإلجراءات القضائية لتحقيؽ العدالة  .2

 الداخمية. المراجعةالمراجعة، مثؿ لجنة  دعـ الجيات المعنية داخؿ الشركة بمكافحة الفساد .3

  لجميع األطراؼ. اإلجتماعيةرتقاء بالمستوى المعيشى ألصحاب المصالح وتحقيؽ العدالة إلا .4

وأىميػة مكافحتػو وبنػاء الثقػة لػدى  دارةلػئل المػالى رفع مستوى الوعى لدى المساىميف بخطورة الفساد .5
 .فى الشركات لئلستثمارالمساىميف 

  .المالى مكافحة الفسادمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى  .6

 .تعزيز مجاالت التعاوف بيف الجيات الرقابية سواء داخؿ الشركة وخارجيا لمكافحة الفساد .7
 :دارةيلإل ايلمتيلي ايلفستد من ايلحد في ايلحوكمة آيلاتت دور  8/2/0

 بالمكاسب المالي الفساد ويتمثؿ الشركات، منيا تعانى التي المشكبلت أخطر مف المالي الفساد يعد

 تنعكس تكاليؼ إضافية الشركات تحمؿ عمييا ويترتب ،مشروع غير بشكؿ عمييا الحصوؿ يتـ التي متيازاتإلوا

 تآكؿ وبالتالي والبقاء، التنافس عمى قدرتيا يضعؼ مما تقدميا، التي الخدمات أو تنتجيا التي السمع أسعار عمى
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 عمى عبئاً  تصبح النمو، عوامؿ مف وعامؿ داإلقتصا محركات أحد الشركات ىذه تكوف أف مف وبدالً ، الماؿ رأس

 .بأسره المجتمع يتحممو الوطني اإلقتصاد
 مف والتي الشركات، ىذه منيا تعانى التي المشكبلت معالجة في ميما دورا الشركات حوكمة وتؤدي

 ,Hess& Impavidoمف كؿ صنفيا والتى لياتىذه اآل تناوؿ سيتـ ، المالي الفساد مشكمة أبرزىا

5002,p.33) ( يأتي خارجية كما وأخرى داخمية حوكمة آليات إلى: 

 :ايلشركتت يلحوكمة ايلداخلاة يلاتتاآل-0
القرارات وتوزيع السمطات  إتخاذالقواعد واألسس التي تحدد كيفية  إلىوتشير المحددات الداخمية  

وافرىا مف ناحية، والمديريف التنفيذييف، والتى يؤدى ت دارةاإلداخؿ الشركة بيف الجمعية العامة ومجمس 
النقاط التالية يمكف  أفويمكف القوؿ  ،تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ إلىوتطبيقيا مف ناحية أخرى 

 :دارةلئل المالىوالحد مف ممارسات الفساد  تسيـ بدور فعاؿ فى تحقيؽ الحوكمة الجيدة لمشركات أف
  في ذلؾ الوسائؿ التى تضمف قياـ الموظفيف بالعمؿ  وسياسات لمرقابة الداخمية في الشركات بما آلياتوجود

عف المعمومات  اإلفصاحشتراكيـ في عمميات تداوؿ بناء عمى معمومات داخمية، أو إلصالح الشركة، وعدـ 
 الخاصة.

  العميا في حالة تجاىؿ السموؾ  دارةاإلو  دارةاإلمجمس  أعضاءتوقيع عقوبات مناسبة عمى أصحاب الشركة و
 الجيدة. الخاص بالحوكمة

  قضائية  آلياتالماؿ مع وجود تشريع كاؼ وفعاؿ و  رأستستبعد مف سوؽ  أفيجب  دارةاإلالشركات سيئة
دارية فعالة.  وا 

 ليات األساسية لؤلجيزة المختمفة لمشركة مثؿ ئو ساسى حدًا أدنى مف األدوار والمسأليتضمف النظاـ ا أف
 الداخمية. مجافوال دارةاإلالجمعية العمومية ومجمس 

 ضمحبلؿ أو الخسائر فى قيمة السيـ مف جراء المعامبلت غير السميمة، إيتـ حماية المساىـ ضد  أف
 باإلضافة إلي توفير التقرير السنوى الذى يتضمف المعمومات اليامة والتي تمت مراجعتيا بشكؿ سميـ 

 العمؿ،  قوانيفماؿ، و ال رأسالشركات وأسواؽ  قوانيفوتأكيد نزاىة سجؿ المساىميف عف طريؽ  ضمافيتـ  أف
 .قوانيفالوالمراجعة وغيرىا مف 

تخاذو  الشركة، آلياتوفع شطةأن عمى الداخمية الشركات حوكمة آليات تنصبو   البلزمة اإلجراءات ا 

 :يأتي ما إلى الداخمية الشركات حوكمة آليات ويمكف تصنيؼ الشركة أىداؼ لتحقيؽ
  :دارةاإل مجلس دور .0

 سموؾ لمراقبة أداة أحسف دارةاإل مجمس يعدوف والممارسيف والباحثيف الشركات حوكمة مجاؿ في الناشطيف فإ

 قبؿ مف ستعماؿإلا سوء مف الشركة في المستثمر الماؿ رأس يحمي أنو إذ ،والحد مف التبلعب والفساد دارةاإل
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عفاء في تعييف يةالقانون صبلحياتو خبلؿ مف وذلؾ ،دارةاإل  دارةاإل مجمس أف كما العميا دارةاإل ومكافأة وا 

 ويقـو سموكيا ويراقب ،دارةلئل المناسبة الحوافز ويقدـ الشركة، إستراتيجية وضع في بفاعمية يشارؾ القوي

 يؤىميا الذي الموقؼ في تكوف أف ينبغي فعالة اآللية ىذه تكوف ولكي الشركة قيمة تعظيـ وبالتالي أدائيا،

 أف يجب كما ،عتباراإل بعيف لمشركة تماعيةجاإل ؼاألىدا تأخذ الوقت ذات وفي الشركة، لمعمؿ لمصمحة

 نيا،ئو ش في والبيروقراطية السياسية التدخبلت عف بعيداً  أحكاميا الخاصة لممارسة البلزمة السمطة تمتمؾ

 .ذلؾ عف اإلفصاحالشركة و  أداء عمى المستمر اإلشراؼ عف فضبل العميا، دارةاإل إختيارب وتقـو
 مف مجافال مف مجموعة شاءنإلى إ يمجأ والمراقبة، ةالتوجي في بواجباتو القياـ مف دارةاإل مجمس يتمكف ولكي

 برفع تقـو فيي دارةاإل مجمس محؿ تحؿ ال اأني مجافال ليذه الرئيسية التنفيذييف، والميزة غير مف أعضائو بيف

  الكاممة. ليةئو والمس النيائي القرار صاحب ىو فالمجمس بالتالي لممجمس مفصؿ تقرير

  :ايلمراجعة نةيلج .2
ويتمثؿ دور  الشركات.المحددات الداخمية دورًا ىامًا في تفعيؿ حوكمة  أحدالداخمية ك مجافوتمعب ال

قرارات مستندة الي معرفة جيدة.  إتخاذوالميارات التي تساعد المجمس في  ستشاراتـ اإليفي تقد مجافال
 ي:ستعراض أىمية تمؾ المجنة فيما يمإمثؿ لجنة المراجعة ويمكف 

 والمحمية الدولية، العممية الييئات قبؿ مف بالغ إىتماـب الحاضر الوقت في المراجعة لجنة حظيت لقد

 ،العالمية الشركات في حصمت التي المالية ضطراباتإلوا بعد اإلخفاقات وبخاصة والباحثيف، المتخصصة
 زيادة في الشركات حوكمة دواتمف أ كأداة المراجعة لجنة تؤديو أف يمكف الذي لمدور ىتماـاإل ىذا ويرجع

التقارير  إعداد في دورىا خبلؿ مف وذلؾ ، الشركات عنيا تفصح التي المالية المعمومات في والشفافية الثقة
شرافيا المالية  وزيادة ةالخارجي المراجعة دعـ في دورىا وكذلؾ الشركات، في الداخمي المراجعة وظيفة عمى وا 

 .الشركات حوكمة بمبادئ لتزاـاإل عمى التأكيد في عف دورىا فضبلً  ، ستقبلليتياإ

 مكونة لجنة " اأنيب (CTCA) ييفالقانون لممحاسبيف الكندية الييئة قبؿ مف المراجعة لجنة عرفت لقد

 إلى تسميميا قبؿ السنوية المالية القوائـ مراجعة لياتيـ فيئو مس الذيف تتركز الشركة إدارة مجمس أعضاء مف

 وكذلؾ معو، المراجعة ونتائج ومناقشة نطاؽ الخارجي المدقؽ ترشيح في نشاطاتيا خصوتتم ،دارةاإل مجمس

 في حوكمة الشركات قواعد تطبيؽ مف التأكد وكذلؾ فاعميتو، مف والتأكد لمشركة الداخمية الرقابة نظاـ مراجعة

  .الشركة

 ، لياتيائو ومس يتياعضو  ضوء في المجنة ىذه تعريؼ يتـ أنو السابقة التعاريؼ خبلؿ مف لنا ويتضح
 غير مف دارةاإل مجمس أعضاء عمى عضويتيا وتقتصر دارةاإلمجمس  عف منبثقة اأنيب تتميز اأنيو 

 بتدقيؽ تيااليئو مس وتتعمؽ والمراجعة، المحاسبة مجاؿ في والخبرة ستقبلليةإلا لدييـ تتوافر والذيف التنفيذييف،
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 بتطبيؽ لتزاـاإل مراجعة وكذلؾ والخارجي، الداخمي لمراجعةا عمميات ومراجعة المالية التقارير إعداد عمميات

 .الشركة إدارة قبؿ مف الشركات قواعد حوكمة
   :ايلمراجعة يلجنة وميتم وظتئف

 أنو إلى فى مصر اإلستثماريشير دليؿ قواعد الحوكمة الصادرة عف مركز المديريف التابع لوزارة 
 –التنفيذييف  دارةاإلمجمس  أعضاءمف غير  -ة لجنة المراجعة عف ثبلث أعضاءيجب أال يقؿ عدد 

 وتتمثؿ مياميا ومسؤولياتيا ما يمى:
المراجعة الداخمية في الشركة، مف أجؿ التحقؽ مف مدى فاعميتيا في تنفيذ األعماؿ  إدارةاإلشراؼ عمى  •

 .دارةاإلوالميمات التي حددىا ليا مجمس 
 .أنوب عف رأييا وتوصياتيا في شنظاـ الرقابة الداخمية ووضع تقرير مكتو  دراسة •
 تقارير المراجعة الداخمية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمممحوظات الواردة فييا.   دراسة •
ييف وفصميـ وتحديد أتعابيـ، ويراعى عند التوصية القانونبتعييف المحاسبيف  دارةاإلالتوصية لمجمس  •

 بالتعييف التأكد عمى استقبلليـ.
عتماد أي عمؿ خارج نطاؽ أعماؿ المراجعة التي يكمفوف بيا ا  ييف، و القانونأعماؿ المحاسبيف  متابعة •

 أثناء قياميـ بأعماؿ المراجعة.
بداء ممحوظاتيا عمييا.القانونخطة المراجعة مع المحاسب  دراسة •  ي وا 
 ا.أنيي عمى القوائـ المالية ومتابعة ما تـ في شالقانونمبلحظات المحاسب  دراسة •
بداء الرأي والتوصية في ش دارةاإلالقوائـ المالية الفترية والسنوية قبؿ عرضيا عمى مجمس  دراسة •  ا.  أنيوا 
بداء الرأي والتوصية لمجمس  دراسة •  ا.أنيفي ش دارةاإلالسياسات المحاسبية المتبعة وا 

 ايلمراجعة ايلداخلاة: .2
 الميـ الدور عمى وتأكيداً  الشركات، حوكمة يياعم تقـو التي لياتاآل أىـ أحد الداخمية مف تعد المراجعة

 مف الصادر الداخمية لممراجعة تعريؼ آخر في صريحاً  ذلؾ ظير فقد حوكمة الشركات في الداخمية لممراجعة

 إستشارية خدمات يقدـ وموضوعي، مستقؿ نشاط" اأنيب تعريفيا تـ إذ IIAالداخمييف  المراجعيف معيد

 مفلمنشأة ا أىداؼ تحقيؽ في النشاط ىذا ويساعد ،عممياتيا وتحسيف أةنشقيمة لمم إضافة بيدؼ مصممة

دارة الحوكمة عمميات فاعمية وتحسيف لتقييـ منظـ أسموب منيجي إتباع خبلؿ  ,IIA)والرقابة المخاطر وا 

ا تعزز ىذه العممية ، أنيفي عممية الحوكمة، إذ  ميماً  تؤدي وظيفة المراجعة الداخمية دوراً . و  (5005
الشركة. حيث يقوـ المراجعوف الداخميوف مف خبلؿ  إدارةعمى مساءلة  ساىميفؾ بزيادة قدرة الموذل
شطة التي ينفذونيا بزيادة المصداقية، العدالة، تحسيف سموؾ الموظفيف العامميف وتقميؿ مخاطر الفساد ناأل
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 مف الكثير ، فينالؾ اتالشركعمي المراجعة الداخمية نابع مف طبيعة عمميا داخؿ  ىذا التركزو المالي. 

منيا:  نذكر أف ويمكف غيرىا، عف تميزىا والتي الداخمية المراجعة بيا تتمتع التي المزايا
http://infotechaccountants.com 

 نشاطاتو نواحي كؿ عمى التعرؼ يستطيع ثـ ومف المشروع في دائماً  متواجد الداخمي المراجع أف .1

جراءاتو  .وا 

 .العمميات لكافة شاممة بمراجعة تقـو انيأل العاـ مدار عمى مستمرة الداخمية المراجعة أف  .2

 .الداخمية الرقابة فاعمية وتقييـ قياس عمى تعمؿ .3

عترفت الييئات المينية والتنظيمية بأىمية وظيفة المراجعة الداخمية في عممية الحوكمة فقد إوقد 
كتشاؼراجع الداخمي في منع و كادبيري عمى أىمية مسؤولية الم Cadbury committee أكدت لجنة  ا 

تشريع  إلىتكوف مستقمة وتنظـ بشكؿ جيد وتستند  أفالغش والتزوير ولتحقيؽ ىذه الوظيفة ألىدافيا، يجب 
ستقبللية ىذه الوظيفة عندما ترفع إيتـ تقوية  أنوعمى (   (Cohen & al 5000ويرى  ،خاص بيا
 . دارةإلا إلىلجنة المراجعة بشكؿ مباشر وليس  إلىتقاريرىا 

 دور ايلمراجعة ايلداخلاة فى تفعال حوكمة ايلشركتت طبقًت يلمعتاار ايلمراجعة ايلداخلاة
عداد التوصيات البلزمة لدعـ عممية الحوكمة فى مسعاىا لتحقيؽ ا  الداخمية بتقييـ و  المراجعةتقوـ 
  األتية:األىداؼ 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 المراجعة الداخلية

 

 (1الهدف )

 دعم القيم وقىاعذ السلىك األخالقى

 

 (2الهدف )

دعم المساءلت واإلدارة الفعالت 

 لألداء

 (3الهدف )

تىصيل المعلىماث المتعلقت بالرقابت 

 والمخاطر للجهاث المختصت

 

 (4الهدف )

تنسيق وتىصيل المعلىماث بين 

مجلس اإلدارة والمراجع الخارجى 

 واإلدارة والمراجعين الذاخليين

 شكل يىضح دور المراجعت الذاخليت فى حىكمت الشركاث

 2111طبقا لمعيار المراجعت الذاخليت رقم 

(2112, Schneider., A Sheikh., K , Simione( 
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 :ايلشركتت يلحوكمة ايلخترجاة يلاتتاآل
 عمى الخارجييف المصالح أصحاب يمارسيا التي بالرقابات الخارجية الشركات حوكمة آليات تتمثؿ

 أحد المصدر ىذا يشكؿ حيث الموضوع، الميتمة بيذا المنظمات الدولية تمارسيا التي والضغوط الشركة،

 :يأتي ما لياتاآل ىذه عمى األمثمة ومف الحوكمة قواعد تطبيؽ جؿأ مف ىائؿ لضغط المولدة الكبرى المصادر

الرقابية التى يتـ  لياتوىى مجموعة اآل  :اإلداري ايلعمل وسوق ايلخدمتت /ايلمنتجتت وسوق منتفسة .0
 تعد ستجابة لممنافسةإلالقرارات التي تمكف الشركات مف ا تخاذإل دارةاإلتصميميا خارج الشركة لمراقبة 

 كؿ األىمية ىذه عمى ويؤكد الشركات، لحوكمة الميمة لياتاآل أحد الخدمات /سوؽ المنتجات منافسة

 تفشؿ سوؼ  الصحيح بالشكؿ بواجباتيا دارةاإل تقـ لـ إذا بقوليـ وذلؾ (Hess&Impavido5002)مف

 لياتتقوـ ىذه اآل ،لئلفبلس تتعرض وبالتالي ، الصناعة حقؿ نفس في تعمؿ التي الشركات منافسة في
يا في السوؽ وبالتالي تعتبر القدرة لوضع الشركة فى منافسة مع مثيبلت دارةاإلبوضع القيود عمى سموؾ 

 دارةاإل سموؾ الخدمات تيذب أو المنتجات سوؽ منافسة أف إذف الحوكمة. آليات أحدالتنافسية لمشركة 
 وىذا العميا، دارةلئلاإلداري  لمعمؿ فعالة سوؽ ىناؾ تكان إذا وبخاصة المالىوتحد مف ممارسات الفساد 

 مجمس أعضاءو  المدير مستقبؿ عمى سيئ تأثير لو يكوف سوؼ ساإلفبل حالة إلى الشركة تعرض أف يعني

 مجمس أعضاء المسؤولية مف مواقع إشغاؿ يتـ ال أنو لمتعييف المبلئمة اتإختبار  تحدد ما غالبا إذ ، دارةاإل

 .التصفية أو اإلفبلس إلى شركاتيـ قادوا أف سبؽ تنفيذييف مديريف أو إدارة

 تحقيؽ في كبيرة أىميةوفقا لموائح وقواعد سوؽ الماؿ  والشفافية اإلفصاح يكتسب  :سوق ايلمتل آيلاتت .5
 تقييـ إعادة مف الماؿ لسوؽ العامة الييئة وفقا لمعايير والشفافية اإلفصاح يمكف حيث الفعالة، الحوكمة

تخاذو  الشركة في اإلستثمار جدوى مدى دراسةو   أداء عف اإلفصاح تطوير ، حيث يتـالمبلئـ القرار ا 
 والمحاسبة المراجعة بمعايير لتزاـاإل خبلؿ مف وذلؾ، المناسب التوقيت وفى سميمة ورةبص الشركة
 األخري الرقابية الييئات ومتطمبات المراجعة لجافو  الحسابات ومراقبي الداخمية المراجعة دور وتفعيؿ

 (.، والييئة العامة لمرقابة الماليةالماؿ سوؽ ىيئة مثؿ)
فؽ عميو مينيا و أكاديميا أف المراجعة الخارجية مينة مضيفة لمقيمة مف المت   :ايلخترجاة ايلمراجعة .1

، خاصة المساىميف ، و ذلؾ مف خبلؿ  اإلقتصاديةفى الوحدة   Stakeholdersألصحاب المصالح 
 Managementبشأف تأكيدات اإلدارة   Positive Assuranceما توفره مف توكيد إيجابى 

Assertions  يضاحاتيا المتممة ، و أف الرأى الفنى لمراقب الحسابات ىو المنتج بالقوائـ المالية و إ
المينى الذى يعبر عف التوكيد مف جية ، و يتـ توصيمو ألصحاب المصالح مف خبلؿ تقرير مراقب 

 (.0،ص5001) عبد الوىاب نصر،الحسابات مف جية أخرى 
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 ينبغي ذلؾ ولتحقيؽ المالية، لقوائـا نوعية تحسيف عمى المساعدة في ميما دوراً  الخارجي المراجع اؤدي .2

 مجالس دور عمى التركيز تزايد ومع .فقط مقبوليتيا وليس القوائـ، تمؾ في نوعية المراجعة لجنة مناقشة عميو

 يرى تكميفو، في واالستمرار المراجع الخارجي إختيار المراجعة في لجنة الخصوص وجو وعمى ،دارةاإل

(Abbot & Parker 5000,p33),نوعية ذا تدقيقا تطمب سوؼ والنشيطة المستقمة المراجعة افلج أف 

 تمثؿ .الشركة فيو تعمؿ الذي الصناعة حقؿ في والمتخصصيف األكفاء راجعيفالم إختيار وبالتالي عالية،

 الشركات ىذه الخارجيوف المراجعوف يساعد إذ ، لمشركات جيدة لحوكمة الزاوية حجر الخارجية المراجعة

 والمواطنيف المصالح أصحاب بيف الثقة ويغرسوف ، فييا العمميات وتحسيف والنزاىة اءلةتحقيؽ المس عمى

 الواليات فى  Institute of Internal Auditors (IIA)  الداخمييف المراجعيف معيد ويؤكد ،عاـ بشكؿ

 شراؼاإل Oversight في الحوكمة مسؤوليات يعزز الخارجية المراجعة دور أف األمريكية عمى المتحدة

Insight التبصر Foresight ما تعمؿ الشركات تكان إذا مما التحقؽ عمى اإلشراؼ ينصب ، والحكمة 

 متخذي يساعد نوإف التبصر أما والمالي اإلداري الفساد ومنع إكتشاؼ في ويفيد تعممو أف مفروض ىو

 الحكمة تحدد وأخيرا ج،والنتائ العمميات والسياسات، لمبرامج مستقؿ بتزويدىـ بتقويـ وذلؾ القرارات،

 الخارجيوف المراجعوف يستخدـ األدوار ىذه مف دور كؿ جازنإلو  الشركة تواجييا التي والتحديات اتإلتجاىا

 المينية والييئات المنظمات بعض أكدت وقد ستشاريةاإل والخدمات والتحقؽ األداء، وتدقيؽ ،المالي التدقيؽ

  . الخارجي المراجعقبؿ  مف عتبارإلا عيف لداخميا لمراجعا وظيفة خذأ ضرورة عمى التنظيمية

 يشتركوف الذيف األطراؼ بيف تجري التي التفاعبلت عمى لياتاآل ىذه تؤثر ما غالبا: قوانانايلو  ايلتشراع .3

ت أثر  دالحكومة، لقوالتشريعات التى تفرضيا  قوانيفالوىى مجموعة  الحوكمة عممية في مباشر بشكؿ
 ىذه في ووظيفتيـ بدورىـ يتصؿ فيما ليس الحوكمة، عممية في األساسييف الطرفيف عمى التشريعات بعض

 .مع بعضيـ تفاعميـ كيفية عمى بؿ العممية،

 القانوف ىو منازع ببل أصبح5005 سنة في Sarbanes-Oxly Act قانوف إصدار مع المثاؿ سبيؿ فعمى

 وفرض المالية األوراؽ عف بلثيناتالث في يةاألول قوانيفال صدور منذ الشركات بحوكمة يتصؿ فيما األقوى
 إشراؼ وتقوية المستقميف، دارةاإل مجمس أعضاء عدد بزيادة تتمثؿ المساىمة الشركات عمى جديدة متطمبات

 الشؤوف ومدير (CEO) التنفيذي المدير مف والطمب المالية، التقارير إعداد عممية عمى المراجعة لجنة

 اتصاؿ خطوط ووضع الداخمية، الرقابة نظاـ وعمى المالية رالتقاري صحة عمى الشيادة (CFO)المالية

 عمى المصادقة عمى الشركة في المسؤوليف قدرة وتحديد المراجعة ولجنة الخارجي راجعالم بيف فعالة

 اآلخريف المصالح وأصحاب بمصالح المالكيف مضرة تكوف قد والتي الشركة، في تخصيـ التي المعامبلت
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عفاء تعييف وليةمسؤ  اطأن كما الشركة في اآلخرى غير  الخدمات عمى والمصادقة الخارجي راجعالم وا 
  .المراجعة بمجنة لزبائنيا المراجعة شركات تقدميا أف التي يمكف المراجعة

بقواعد حوكمة الشركات  لتزاـىناؾ ضرورة ممحة لئل تصبحأ أنو سبؽ يرى الباحث ممامف كؿ     
مما لو  ،عمى المستوى المحمى أو المستوى الدولى كافعاـ سواء ى الاإلستثمار لتأميف وتحسيف المناخ 

الخاص وتحفيز المدخريف عمى ضا أمواليـ فى السوؽ فى ظؿ توفير  اإلستثمارعاش نإمف قدرة عمى 
حتراـ إحوكمة الشركات التعنى فقط مجرد  أفدرجة عالية مف الثقة لمرقابة والسيطرة عمى المعامبلت.

ما ىى ثقافة وأسموب لضبط العبلقة بيف مالكى أنسيرىا تفسيرًا جامدًا وحرفيًا، و مجموعة مف القواعد وتف
 الشركة ومديرييا والمتعامميف معيا.

 إدارةوالقواعد واألصوؿ الواجبة فى  القانوفىناؾ الكثير مف الممارسات واألعماؿ التى تتجاوز  أف
وما الحوكمة  فإ، لذلؾ فوالدقيقة تخالؼ اقتصاديات السوؽ الصحيحة  إلىالشركات واألعماؿ وبالت

الوطنى لمدولة  اإلقتصادتتضمنو مف قواعد صارمة لضبط األعماؿ والمعامبلت والشركات لحماية 
وكذلؾ جيود المستيمكيف والعمبلء حيث يمثموف المنظومة التى تصنع ،  وحماية المستثمروف المساىموف
طريؽ  إلىحراؼ وتقوده نإلريؽ السوء والفساد واقتصاد وتخرجو عف طئلفى النياية القدرة التنافسية ل

 تعاش والتقدـ والتحديث.نإلالنمو وا
كتشاؼى فى منظومة الفساد، و األولالغش والخداع ىما المبنة  فإ      الغش خاصة فى االمور المالية ا 

، آلخر أفيمثؿ تحديًا كبيرًا لممحاسبيف، حيث يممؾ ىؤالء المفسديف أدوات جديدة ويطورونيا مف 
جديدة لمرقابة تعمؿ فى ظؿ  آلياتالبد مف مقابمتيا بإجراءات وقائية متطورة تطورًا كامبًل تمثؿ  إلىوبالت

جراءات فعالة ضد الفساد بتحديد وتضميف  وضوح وجبلء أكثر.اذًا البد مف تأسيس وتنفيذ استراتيجيات وا 
تكوف  أفالشفافية، حيث مف الضرورى المعنية وتبنى مبدأ  قوانيفالية وتوضيح القانونالقواعد والموائح 

ات الحديثة لمواجية الفساد فى مجتمع الشركات تقـو إلتجاىاو ، واضحة ومفيومو لدى جميور المتعامميف
ؾ الشركات، وتشجيع مفاىيـ الشفافية، النزاىة، الحوكمة مقوية لممستثمريف بت إرتباطعمى بناءعبلقة 

الحؿ الكثر  أفويرى البعض  ة لمواجية الفساد فى الشركاتىذا يعتبر مف التدابير المضاد فالقوية أل
ظمة أنفاعمية لمواجية الفساد ىو التدابير التنظيمية والمؤسسية لمشركات ، وىناؾ العديد مف الدوؿ تبنت 

مواجية  فإليس فقط لتحقيؽ منفعة ألصحاب المصالح مف حممة األسيـ بؿ لممجتمع بأسره. لذلؾ ف
فقط ولكف يتطمب  قواعد الحوكمةوتطبيقيا، وتطبيؽ  قوانيفالديؿ عتطمب فقط تالفساد فى الشركات الي

 .(Rasheed,et al.,5001,p004 )جميعيا  ظمةنالتكامؿ بيف تمؾ األ
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 إلطتر ايلمقترحا -9

 ىى: عة مصادربتتمثؿ فى س دارةلئل المالىمصادر حدوث الفساد  أفيتضح مف الشكؿ السابؽ 
 ية والتشريعيةالقانونضعؼ ومرونة النظـ  -5   لتقارير المالية لمشركاتفى ا اإلفصاحنقص الشفافية و  -0
مرونة  إستخداـسوء -3 قصور التعميـ المحاسبى الجامعى-2لممنظمة  األخبلقىالقيـ والسموؾ غير  -1

 الميزانيةالتمويؿ مف خارج  -5 عمميات غسيؿ األمواؿ-4السياسات المحاسبية 
ية لمحد مف التبلعب أثر ية وخارجية لحوكمة الشركات ذات عبلقة ترقابية داخم آلياتىناؾ  أفكما 

تحجيـ الفساد  إلىمكاحة الفساد كؿ ذلؾ يؤدى  إستراتيجيةتحقيؽ أىداؼ  إلىمف خبلؿ تمؾ المصادر، وبالت
 إلىوبالترتفاع قيمة الشركة ا  ات و اإلستثمار ، يترتب عمى ذلؾ زيادة جودة التقارير المالية وزيادة دارةلئل المالى

 ككؿ. اإلقتصادعمى مستوى  اإلقتصاديةزيادة التنمية 

 لإلدارة المالىالرقاباة لحوكمة الشركا  للحد من الفساد  لاا اطار مقترح لدور اآل

 بتيلشركتت يلإلدارة ايلمتيلىمصتدر ايلفستد 

 في التقارار المالاة للشركا . واإلفصاح نقص الشفافاة -1

 اة والتشراعاةالقانونضعف ومرونة النظم  -2

 للمنظمة. األخالقىالقام والسلوك غار -3

 .الجامعى  التعلام المحاسبي قصور-4

 مرونة السااسا  المحاسباة. إستخدامسوء  -5

 عملاا  غسال األموال. -6

 .المازاناةالتموال من خارج  -7

 

 الرقاباة لحوكمة الشركا  لاا اآل

 اخلاةآلاا  د
 . اإلدارةدور مجلس  -1
 لجنة المراجعة . -2
 المراجعه الداخلاة . -3

 آلاا  خارجاة
 وسوق اإلدارىسوق العمل  منافسة -1

 المنتجا  .
 جعه الخارجاة .االمر -2
 . القوانانالتشراع و -3
 . سوق المال -4

 

تعالقة 
 تأثاراة

 

 اإلقتصتداةزاتدة ايلتنماة 

 ات وارتفتع قامة ايلشركةاإلستثمتر زاتدة 

 جودة ايلقوائم ايلمتيلاة زاتدة

 يلإلدارة ايلمتيلىتحجام ايلفستد 

 مكتفحة ايلفستد إستراتاجاةتحقاق أىداف 
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   ماداناةايل دراسةايل -00
 دراسةالىدافيا وتحديد مجتمع وعينة أمف حيث  ميدانيةال دراسةلمساسية ألالعناصر ا الجزءىذا  يتناوؿ

 .بياناتة المستخدمة فى تحميؿ الاإلحصائى ساليبواأل دراسةالجراءات ا  دوات و أومنيجية و 
   دراسةايل: ىدف اوال
 : إلى دراسةالتيدؼ ىذه  
 . دارةلئل المالىالحد مف ممارسات الفساد فى  الرقابية لحوكمة الشركات لياتاآلتطبيؽ  أثر إختبار  
  دراسةايلات : توصاف متغارات نتث

 فى : دراسةالتتمثؿ متغيرات         
Y            المصرية المساىمة فى الشركات دارةلئل المالىاد الفسممارسات تمثؿ المتغير التابع مصادر حدوث. 

X0             (دارةاإلمسؤليات مجمس عف )معمومات  األوؿتمثؿ المتغير المستقؿ 
     X2    ومنيا لجنة المراجعة( دارةاإلمجمس  لجاف)معمومات عف  الثانىتمثؿ المتغير المستقؿ 

X2            المراجعة الداخمية( عف آلية مومات مع) تمثؿ المتغير المستقؿ الثالث 
 X2           (اإلدارىمعمومات لجنة الترشيحات ومنافسة سوؽ العمؿ ) تمثؿ المتغير المستقؿ الرابع 
 X5           المراجعة الخارجية(آلية تمثؿ المتغير المستقؿ الخامس )معمومات عف 

X2           (قوانيفالالتشريعات و سف  تمثؿ المتغير المستقؿ السادس )معمومات عف 

X7           (سوؽ الماؿ آلياتمعمومات عف ) تمثؿ المتغير المستقؿ السابع 
 

  باتنتتجمع ايل أستيلابثتيلثت : 
 الفروض عمى : إختبارو  دراسةلمية البلزمة األول بياناتإعتمد الباحث فى الحصوؿ عمى ال

 .بياناتكوسيمة أساسية لجمع ال ستقصاءاإلقائمة  - أ

، مغزى دراسةالموضوع  ستقصاءاإلسبلمة وفيـ المتمقيف لقوائـ  ضمافب المقابمة الشخصية لأسمو  - ب
 سبلمة الردود. ضمافاألسئمة، و 

  دراسةايلمجتمع وتعانة رابعت : 
والمقيػدة فػى سػوؽ األوراؽ  المصرية المساىمةمف مجموعة المستثمريف فى الشركات  عينة البحث إختيارتـ   

مكػف الوصػوؿ الػييـ لعمػؿ مقابمػة شخصػية لمػرد أ و عمى العينػة إستقصاءقائمة  (050يع). كذلؾ تـ توز المالية
 ستقصػػاءاإلجابػػات قائمػػة إثػػـ اسػػتيفاء  ، ولػػىأكمرحمػػة  ستقصػػاءاإلعمػػى بعػػض االستفسػػارات المرتبطػػة بقائمػػة 

قائمػػػة ( 65الصػػػحيحة ) ستقصػػػاءاإلو قػػػد بمػػػغ عػػػدد قػػػوائـ  إستقصػػػاء( قائمػػػة 70سػػػتبلـ )إ و تػػػـ ثانيػػػةكمرحمػػػة 
 .% 31االجابات بيا . و قد بمغت نسبة الردود  إكتماؿلعدـ  إستقصاء( قائمة 6وتـ استبعاد ) إستقصاء
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 ة ايلمستخدمة اإلحصتئى ستيلاباأل ختمست:
 Statistical.اإلحصػائىلمقيػاـ بعمػؿ التحميػؿ  اإلجتماعيػةة لمعمػـو اإلحصػائىبرنػامج الحزمػة  إسػتخداـتػـ     

Package for Social Sciences (SPSS)Version(50) ة التالية:اإلحصائىات ختبار اإل إستخداـتـ  و 
 Reliability Analysisتحميؿ المصداقية   إختبار  (1)

  دراسةالفروض  ختبارإل   Regression Analysis نحداراإلتحميؿ    (2)

 ستقصتءاإلوصف قتئمة  ستدست: 
 أربعػػػةحيػػػث تضػػمنت  دراسػػةلممختمفػػة ال جوانػػػبتغطػػى ال بيانػػػاتلجمػػع  ستقصػػاءاإلتػػـ تصػػميـ قائمػػػة  

تكػوف األسػئمة واضػحة. وىػذه  أفوقػد روعػى يػة أقسػاـ ناثم إلى ستقصاءاإلوخمسوف سؤااًل وقد تـ تقسيـ أسئمة 
 األقساـ تـ ترتيبيا وفقًا لترتيب الجزء النظرى مف ىذا البحث كاآلتى:

الفسػػاد وممارسػػات حػػدوث مصػػادر عػػرؼ لمت ويتضػػمف أسػػئمةيعبػػر ىػػذا القسػػـ عػػف المتغيػػر التػػابع  :األوؿالقسػػـ 
 فى الشركات المصرية. دارةلئل المالى

 دارةاإلمعمومػات مسػؤليات مجمػس و يتضػمف أسػئمة  األوؿالمسػتقؿ  يعبر ىذا القسـ عف المتغير :الثانىالقسـ 
 . دارةلئل المالىالفساد لمحد مف ممارسات 

 دارةاإلمجمػس  لجػافمعمومػات عػف  ويتضػمف أسػئمة ىالثػانالمستقؿ  يعبر ىذا القسـ عف المتغير القسـ الثالث:
 .دارةلئل المالىلمحد مف ممارسات الفساد  ومنيا لجنة المراجعة

لمحػد و يتضػمف أسػئمة عػف دور المراجعػة الداخميػة المسػتقؿ الثالػث  يعبػر ىػذا القسػـ عػف المتغيػر القسـ الرابع:
 .  دارةلئل المالىمف ممارسات الفساد 

معمومػات لجنػة  دور لمتعرؼ عمى ويتضمف أسئمةالمستقؿ الرابع  ر ىذا القسـ عف المتغيريعب القسـ الخامس: 
 . دارةلئل المالىلمحد مف ممارسات الفساد  اإلدارىالترشيحات ومنافسة سوؽ العمؿ 

المراجعػػة  لمتعػػرؼ عمػػى دور ويتضػػمف أسػػئمةالقسػػـ السػػادس: يعبػػر ىػػذا القسػػـ عػػف المتغيػػر المسػػتقؿ الخػػامس  
 . دارةلئل المالىلمحد مف ممارسات الفساد  الخارجية

التشػػريعات لمتعػػرؼ عمػػى دور  ويتضػػمف أسػػئمة لسػػادس: يعبػػر ىػػذا القسػػـ عػػف المتغيػػر المسػػتقؿ ابعالقسػػـ السػػا
 .دارةلئل المالىلمحد مف ممارسات الفساد  قوانيفالو 

رؼ عمػػػػػػى دور                               و يتضػػػػػػمف أسػػػػػػئمة لمتعػػػػػػ السػػػػػػابع: يعبػػػػػػر ىػػػػػػذا القسػػػػػػـ عػػػػػػف المتغيػػػػػػر المسػػػػػػتقؿ ثػػػػػػامفالقسػػػػػػـ ال
 .دارةلئل المالىلمحد مف ممارسات الفساد  سوؽ الماؿ آليات
( لمتعبيػػر عػػف تػػوفر 3مقيػػاس )ليكػرت( ذى الػػدرجات الخمسػػة مرتبػػا مػػف الدرجػة رقػػـ ) إسػػتخداـوقػد تػػـ 

 . رجة عالية( لمتعبير عف عدـ توفر المقياس بد0الدرجة رقـ ) إلىذلؾ المقياس بدرجة عالية 
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 يلفروض ايلبحث اإلحصتئىنتتئج ايلتحلال  ستبعت:
 : Reliability Analysisتحميؿ المصداقية   إختبار (0)

 ( نتائج تحميؿ المصداقية0يوضح الجدوؿ رقـ )
 (0جدوؿ رقـ )

 N of Items Cronbach's Alpha ايلمتغار
 822. 20 مجموتعة ايلمتغارات ايلمستخدمة ككل

 Y07 ,( Y00 7 .822 )    دارةيلإل ىايلمتيلمصتدر حدوث ايلفستد 

 7 .952 ( X07  ,X00 )  ايلعلات دارةاإلمسؤيلاتت 

 02 .720 (X202 , X20 ويلجنة ايلمراجعة    )  دارةاإلمجلس  يلجتن

 X25  ,  ( X20 5 .829 )          ايلمراجعة ايلداخلاة

 9 .729 (X29 , X20 )       اإلدارىمنتفسة سوق ايلعمل 

 5 .882 (X55 , X50 رجاة           ) ايلمراجعة ايلخت

 5 .825 (,X25 X20)                  قوانانايلايلتشراعتت و 

 7 .702 (X70, X77)                     سوق ايلمتل آيلاتت
 

بنود المتغيػرات  تجانسالذى يبيف مدى  Cronbach's Alphaكرونباخ  –ألفا  إختبارحيث يستخدـ  
و يكػوف  بيانػاتتتػوافر المصػداقية ألداة جمػع ال ختبػاررة معينػة   وفػى ضػوء ىػذا اإلالمستخدمة فى قيػاس ظػاى

الصػحيح بينمػا يكػوف ىنػاؾ  الواحػدمػف Alpha كبيػر بػيف المتغيػرات كممػا اقتربػت قيمػة إتسػاؽو  تجانسىناؾ 
ىنػػاؾ درجػػة عاليػػة مػػف  أف( 0مػػف الصػػفر. و يوضػػح الجػػدوؿ رقػػـ ) Alpha قتربػػت قيمػػةأكممػػا  تجػػانسعػػدـ 

 إختيػػاربػػيف مجموعػػة المتغيػػرات المسػػتخدمة ممػػا يػػدؿ عمػػى حسػػف  Alphaتعكسػػيا قيمػػة  تسػػاؽو اإل تجػػانسلا
 . دراسةالمجموعة متغيرات 

 األولايلفرض  إختبترنتتئج 
 حػػد مػػفوال اآلليػػات الرقابيػػة لحوكمػػة الشػػركات الداخميػػة والخارجيػػة مجتمعػػة بػػيف تطبيػػؽ عبلقػػة توجػػد

 .الفساد المالى لئلدارة ممارسات
 المتعدد. نحداراإل( ممخص نتائج نموذج 5و يوضح الجدوؿ رقـ )

 (5جدوؿ رقـ )
رقم 

 ايلنموذج
متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted 
R Square 

F Sig. 

0 
 

 .229 2.205 .028 

.898 
 

.887 

 
92.827 

 
.000(b) 

 

X0 .222 2.297 .029 
X2 .292 2.072 .027 
X2 .227 2.222 .022 
X2 .225 2.522 .000 
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X5 .285 2.822 .028 
 X2 .229 2.225 .022     
 X7 .225 2.527 .028     

 التحديػد لنمػوذجمعامػؿ  أفالمتعػدد المسػتخدـ معنويػة النمػوذج حيػث  نحػداراإلنتػائج نمػوذج  أوضحت 
، ولجنػػػة المراجعػػػة دارةاإلمجمػػػس  لجػػػاف X2،ووقواعػػػد تشػػػكيم دارةاإلمسػػػؤليات مجمػػػس X0المتغيػػػرات المسػػػتقمة )

X2المراجعػػػػػة الداخميػػػػػة،X2  اإلدارىلجنػػػػػة الترشػػػػػيحات ومنافسػػػػػة سػػػػػوؽ العمػػػػػؿ،X5 المراجعػػػػػة الخارجيػػػػػة،X2 
فػػى  دارةلػػئل المػػالىالفسػػاد وممارسػػات مصػػادر Yالتػػابع) سػػوؽ المػػاؿ( والمتغيػػر آليػػات X7،قػػوانيفالالتشػػريعات و 
Rالشػػركات(ىى

2
 =.665) .(Adj  000. أفو) (F=72.645, Sig= ( 73وبمسػػتوى ثقػػة ) أنػػوممػػا يعنػػى%

  فػػػى الشػػػركات دارةلػػػئل المػػػالىمصػػػادر الفسػػػاد  الحػػػد مػػػفحصػػػائية بػػػيف إذو داللػػػة  أثػػػريوجػػػد  أنػػػويمكػػػف القػػػوؿ 
المراجعػة الداخميػة، منافسػة ، لجنػة المراجعػة، دارةاإلمسػؤليات مجمػس  وىػى الرقابية لحوكمة الشػركات لياتواآل

نتػػػائج  أوضػػػحتسػػػوؽ المػػػاؿ. كمػػػا  آليػػػات، قػػػوانيفالالتشػػػريعات و  ، المراجعػػػة الخارجيػػػة،دارىاإلسػػػوؽ العمػػػؿ 
 B0 ، B2، B2  ، B2   ،B3  ،( B5 ) المتغيػر التػابع عمػى المتغيػرات المسػتقمة إنحػدارمعامػؿ  أفنمػوذج ال

B2 أقػؿ ىعنػد مسػتو  معنويػةقػيـ   لىاعمى التػو  (153.،  557.،  163. ،543. ،125. ،172.، 542.)ىى 
 مجتمعػػة الرقابيػة ليػاتاآل تطبيػػؽبػيف  معنويػة وجػد عبلقػةت بأنػػو األوؿوىػذا يعنػػى قبػوؿ الفػرض  .(03.)  مػف

 .دارةلئل المالىالفساد ممارسات لحوكمة الشركات والحد مف 
 ايلثتنى ايلفرض إختبتر

ات مجمػػس اإلدارة التطبيػػؽ السػػميـ لآلليػػات الرقابيػػة لحوكمػػة الشػػركات التػػى تحػػدد مسػػؤلي توجػػد عبلقػػة بػػيف   
 المالى لئلدارة. الفسادمف ممارسات  والحدوقواعد تشكيمو 

 . نحداراإل( ممخص نتائج نموذج 1يوضح الجدوؿ رقـ )و  
 (1جدوؿ رقـ )

 حيث تمثؿ:
             Y     فى الشركات. دارةلئل المالىمصادر حدوث الفساد التابع  المتغيرتمثؿ 
            X0    وقواعد تشكيمو دارةاإلمسؤليات مجمس تمثؿ المتغير المستقؿ معمومات عف. 

 التحديػد لنمػػوذجمعامػؿ  أفمػوذج حيػػث المسػػتخدـ معنويػة الن البسػيط نحػداراإلنتػائج نمػػوذج  أوضػحت
 المػػػالىمصػػػادر حػػػدوث الفسػػػاد والمتغيػػػر التػػػابع ) وقواعػػػد تشػػػكيمو( دارةاإلالمتغيػػر المسػػػتقؿ )مسػػػؤليات مجمػػػس 

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted R 
Square 

F Sig. 

  
0 

 
.292 0.509 .025  

.220 
 

 
.225 

 

020.92 
 

.000b 
X0 .880 00.902 .000 



44 

 

R( ىى فى الشركات دارةلئل
5
 =.413)  .(Adjأف و  (F=020.72 )،( sig .000)  وبمستوى  أنومما يعنى

و  دارةلػػئل المػػالىالحػػد مػػف مصػػادر الفسػػاد اللػػة احصػػائية بػػيف ذو د أثػػريوجػػد  أنػػو%( يمكػػف القػػوؿ 77ثقػػة )
 إنحػػػدارمعامػػػؿ  أفنمػػػوذج النتػػػائج  أوضػػػحت. كمػػػا بقواعػػػد تشػػػكيمو لتػػػزاـاإلو  دارةاإلوتفعيػػػؿ مسػػػؤليات مجمػػػس 

وىػذا  (00.)  مػف  أقػؿ عنػد مسػتوى معنويػةو ىػى قيمػة  B0 = (660.) المتغير التػابع عمػى المتغيػر المسػتقؿ
 لتػػزاـاإلو  دارةاإلالرقابيػػة لمسػػؤليات مجمػػس  ليػػاتتطبيػػؽ اآلوجػػد عبلقػػة بػػيف ت و ىػػو الثػػانىض الفػػر قبػػوؿ  يعنػػى

 فى الشركات. دارةلئل المالىالفساد  ممارساتالحد مف  وبيف بقواعد تشكيمو
  يلثايلفرض ايلثت إختبتر
مجمس  لجاف الرقابية لحوكمة الشركات التى تعمؽ أىداؼ لياتالتطبيؽ السميـ لآل توجد عبلقة بيف     
( ممخص 2رقـ ) ويوضح الجدوؿ. دارةلئل المالىالفساد  والحد مف ممارساتلجنة المراجعة ومنيا  دارةاإل

                               .نحداراإلنتائج نموذج 
   (2جدوؿ رقـ )

 
 
 
 

 تمثؿ:حيث 
           Y   دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 

  X2               ولجنة المراجعة. دارةاإلمجمس  لجافتمثؿ المتغير المستقؿ معمومات 
 التحديػد لنمػػوذجمعامػؿ  أفالمسػػتخدـ معنويػة النمػوذج حيػػث  يطالبسػ نحػداراإلنتػائج نمػػوذج  أوضػحت

 المػػالىمصػػادر الفسػػاد المتغيػػر التػػابع ) و ولجنػػة المراجعػػة( دارةاإلمجمػػس  لجػػافالمتغيػػر المسػػتقؿ )معمومػػات 
R (544.=( ىى دارةلئل

2  .(Adj أفو (F=544.074) ،( sig .000)  ( 77وبمستوى ثقػة ) أنومما يعنى%
ولجنػة  دارةاإلمجمػس  لجػافو  دارةلػئل المالىالحد مف الفساد ذو داللة احصائية بيف  أثروجد ي أنويمكف القوؿ 

 B2= ( 670.) المتغير التابع عمى المتغير المستقؿ إنحدارمعامؿ  أفنموذج النتائج  أوضحتالمراجعة. كما 

التطبيؽ  جد عبلقة بيفتو وىو الثالث و ىذا يعنى قبوؿ الفرض  (00.)مف  أقؿ عند مستوى معنويةوىى قيمة 
والحػد لجنػة المراجعػة لجػاف مجمػس اإلدارة ومنيػا السميـ لآلليات الرقابية لحوكمػة الشػركات التػى تعمػؽ أىػداؼ 

 .الفساد المالى لئلدارة مف ممارسات
 ايلرابعايلفرض  إختبتر

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted 
R Square 

F Sig. 

  
2 

 .225 0.702 .092  
.729 

 

 
.722 

 

222.092 
 

.000(b) 
X2 .890 02.202 .000 
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لمراجعػػػة الداخميػػػة الرقابيػػػة لحوكمػػػة الشػػػركات التػػػى تحػػػدد ميػػػاـ ا ليػػػاتالتطبيػػػؽ السػػػميـ لآل وجػػػد عبلقػػػة بػػػيفت    
( ممخػص نتػائج نمػوذج 3ويوضػح الجػدوؿ رقػـ ) .دارةلػئل المػالى الفسػاد والحد مػف ممارسػاتيا لياتبلوتحقؽ استق

 . نحداراإل

 (3دوؿ رقـ )ج
 
 
 
 
 
 
 
 

  حيث تمثؿ :
   Y  دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 

      X2    يالياتبلؽ استقيمياـ المراجعة الداخمية وتحقتمثؿ المتغير المستقؿ معمومات عف 
 التحديػد لنمػػوذجمعامػؿ  أفالبسػيط المسػػتخدـ معنويػة النمػوذج حيػػث  نحػداراإلنتػائج نمػػوذج  أوضػحت

مصػػػادر التػػػابع )المتغيػػػر  و يا(لياتبلالمتغيػػػر المسػػػتقؿ )معمومػػػات عػػػف ميػػػاـ المراجعػػػة الداخميػػػة وتحقيػػػؽ اسػػػتق
R  (456.=( ىػػػى دارةلػػػئل المػػػالىالفسػػػاد 

2 .(Adj  أفو (F=015.64)، (sig= .000)  أنػػػوممػػػا يعنػػػى 
و  دارةلػػئل المػػالىالحػػد مػػف الفسػػاد احصػػائية بػػيف ذو داللػػة  أثػػريوجػػد  أنػػو%( يمكػػف القػػوؿ 77وبمسػػتوى ثقػػة )

المتغيػػر التػػابع  إنحػػدارمعامػػؿ  أفنمػػوذج النتػػائج  أوضػػحتيا. كمػػا لياتبلميػػاـ المراجعػػة الداخميػػة وتحقيػػؽ اسػػتق
قبػوؿ  وىػذا يعنػى (00.) مػف  أقػؿ عنػد مسػتوى معنويػةوىػى قيمػة   B2 = ( 453.) عمػى المتغيػر المسػتقؿ

التطبيػػػؽ السػػػميـ لآلليػػػات الرقابيػػػة لحوكمػػة الشػػػركات التػػػى تحػػػدد ميػػػاـ  بلقػػػة بػػيفتوجػػػد ع الرابػػػع و ىػػػو الفػػرض
 .المالى لئلدارة الفساد والحد مف ممارساتلياتيا بلالمراجعة الداخمية وتحقؽ استق

 ايلختمسايلفرض  إختبتر
سػة فػى سػوؽ التطبيؽ السميـ لآلليات الرقابية لحوكمػة الشػركات التػى تحقػؽ أىػداؼ المناف بيف توجد عبلقة    

 .المالى لئلدارة الفساد والحد مف ممارساتالعمؿ اإلدارى وسوؽ المنتجات 
  نحداراإل( ممخص نتائج نموذج 4و يوضح الجدوؿ رقـ ) 

 (4جدوؿ رقـ )
  
 
 

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted R 
Square 

F 

 

Sig. 

  
2 

 0.000 5.589 .000  
.222 

 

 
.228 

 

027.82 
 

.000(b) 
X2 .225 00.720 .000 

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted 
R Square 

F 

 

Sig. 

  
5 

 .205 8.222 .007  
.295 

 

 
.290 

 

080.920 
 

.000(b) 
X2 .885 02.289 .000 
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 حيث تمثؿ :
       Y      دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 

X2            وسوؽ المنتجات اإلدارىالمنافسة فى سوؽ العمؿ تمثؿ المتغير المستقؿ معمومات عف   
 التحديػد لنمػػوذجمعامػؿ  أفلنمػوذج حيػػث المسػػتخدـ معنويػة ا البسػيط نحػداراإلنتػائج نمػػوذج  أوضػحت

 المالىمصادر الفساد المتغير التابع ) و وسوؽ المنتجات( اإلدارىالمتغير المستقؿ )المنافسة فى سوؽ العمؿ 
وبمسػتوى ثقػة  أنػوممػا يعنػى  ) (sig= .000 ، (F=060.740) أفو Adj).  R5 (  470.=( ىػى دارةلػئل
و المنافسػة فػى سػوؽ  دارةلئل المالىمصادر الفساد  اللة احصائية بيفذو د أثريوجد  أنو%( يمكف القوؿ 77)

المتغيػر التػابع عمػى المتغيػر  إنحػدارمعامػؿ  أفنمػوذج النتػائج  أوضػحتوسوؽ المنتجات. كما  اإلدارىالعمؿ 
قبوؿ الفرض الخامس و و ىذا يعنى  (00.)مف  أقؿ عند مستوى معنويةو ىى قيمة   B 2 = (663.)المستقؿ

التطبيؽ السميـ لآلليات الرقابيػة لحوكمػة الشػركات التػى تحقػؽ أىػداؼ المنافسػة فػى سػوؽ  بيف جد عبلقةتو  ىو
 .المالى لئلدارة الفساد والحد مف ممارساتالعمؿ اإلدارى وسوؽ المنتجات 

 ايلستدسايلفرض  إختبتر
الفسػػاد المػػالى  ممارسػػات والحػػد مػػفالتطبيػػؽ السػػميـ لآلليػػات الرقابيػػة لممراجعػػة الخارجيػػة  توجػػد عبلقػػة بػػيف   

 . نحداراإلممخص نتائج نموذج  (5و يوضح الجدوؿ رقـ ). لئلدارة
   (5جدوؿ رقـ )

 
 
 

 ثؿ :حيث تم
          Y    دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 

  X5              الرقابية لممراجعة الخارجية لياتآلتمثؿ المتغير المستقؿ ا 
المتغير  التحديد لنموذجمعامؿ  أفالمستخدـ معنوية النموذج حيث  البسيط نحداراإلنتائج نموذج  أوضحت   

 (453.=( ىػى دارةلػئل المػالىمصػادر الفسػاد المتغير التػابع ) و الرقابية لممراجعة الخارجية( لياتالمستقؿ )اآل
R

2  .(Adj أفو (F=047.141)،( sig= .000)  أنػػو%( يمكػف القػوؿ 77وبمسػتوى ثقػػة ) أنػوممػا يعنػػى 
ة الخارجيػػة. كمػػا الرقابيػػة لممراجعػػ ليػػاتو اآل دارةلػػئل المػػالىالحػػد مػػف الفسػاد ذو داللػػة احصػػائية بػػيف  أثػػريوجػد 

و ىػى قيمػة  B5 = ( 650.) المتغيػر التػابع عمػى المتغيػر المسػتقؿ إنحػدارمعامػؿ  أفنموذج النتائج  أوضحت

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 

Square 
Adjusted

R Square 
F 

 

Sig. 

  
2 

 .580 2.250 .00  
.279 

 

 
.275 

 

029.222 
 

.000(b) 
X5 .820 02.002 .000 
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التطبيػػؽ السػػميـ لآلليػػات  توجػػد عبلقػػة بػػيف بأنػػوالسػػادس قبػػوؿ الفػػرض  (00.) مػػف  أقػػؿ عنػػد مسػػتوى معنويػػة
 . الى لئلدارةالفساد الم والحد مف ممارساتالرقابية لممراجعة الخارجية 

 ايلستبعايلفرض  إختبتر
والحد مف  قوانيفالالرقابية لحوكمة الشركات مف سف التشريعات و  لياتالتطبيؽ السميـ لآل بيف توجد عبلقة    

  نحداراإل( ممخص نتائج نموذج 6و يوضح الجدوؿ رقـ ). ممارسات الفساد المالى لئلدارة
   (6جدوؿ رقـ )

 
 
 
 

 حيث تمثؿ :
          Y    دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 

  X2           قوانيفالسف التشريعات و الخاصة ب لياتآلتمثؿ المتغير المستقؿ ا. 
 التحديػد لنمػػوذجمعامػؿ  أفالمسػػتخدـ معنويػة النمػوذج حيػػث  البسػيط نحػداراإلنتػائج نمػػوذج  أوضػحت

 (653.=( ىػػى دارةلػػئل المػػالىمصػػادر الفسػػاد المتغيػػر التػػابع ) و (قػػوانيفالالمتغيػػر المسػػتقؿ )سػػف التشػػريعات و 
R

2  .(Adj أفو (F=345.462)،( sig= .000)  أنػػو%( يمكػف القػوؿ 77وبمسػتوى ثقػػة ) أنػوممػا يعنػػى 
. قػوانيفالالرقابيػة سػف التشػريعات و  ليػاتو اآل دارةلػئل المػالىالحد مػف الفسػاد ذو داللة احصائية بيف  أثريوجد 
و ىػى  B5 = (750.) المتغيػر التػابع عمػى المتغيػر المسػتقؿ إنحػدارمعامػؿ  أفنمػوذج النتػائج  أوضػحتكمػا 
التطبيػؽ السػميـ لآلليػات  توجػد عبلقػة بػيف السػابع وىػوقبػوؿ الفػرض  (00.)مػف  ؿأقػ عند مسػتوى معنويةقيمة 

 .والحد مف ممارسات الفساد المالى لئلدارةالرقابية لحوكمة الشركات مف سف التشريعات والقوانيف 
 ايلثتمنايلفرض  إختبتر 

والحػد  آليػات سػوؽ المػاؿؽ التطبيؽ السميـ لآلليات الرقابية لحوكمة الشػركات التػى تحقػتوجد عبلقة بيف     
  نحداراإل( ممخص نتائج نموذج 7و يوضح الجدوؿ رقـ ).الفساد المالى لئلدارة مف ممارسات

   (7جدوؿ رقـ )
 
 
 

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted 
R Square 

F 

 

Sig. 

  
7 

 .252 0.908 .002  
.872 

 

 
.875 

 

527.822 
 

.000(b) 
X2 .920 22.822 .000 

رقم 
 ايلنموذج

متغارات 
 ايلنموذج

B t Sig. R 
Square 

Adjusted 
R Square 

F 

 

Sig. 

  
8 

 .295 2.208 .022  
.700 

 

 
.297 

 

087.290 
 

.000(b) 
X7 .828 002.700 .000 
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 يث تمثؿ :ح

          Y    دارةلئل المالىمصادر الفساد التابع  المتغيرتمثؿ. 
  X7             لسوؽ الماؿ.الرقابية  لياتآلتمثؿ المتغير المستقؿ ا 

 التحديػػػد لنمػػػوذجمعامػػػؿ  أفالمسػػػتخدـ معنويػػػة النمػػػوذج حيػػػث  البسػػػيط نحػػػداراإلنتػػػائج نمػػػوذج  أوضػػػحت
 (475.=( ىػػى دارةلػػئل المػػالىمصػػادر الفسػػاد المتغيػػر التػػابع ) و (لسػػوؽ المػػاؿالرقابيػػة  ليػػاتالمسػػتقؿ )اآل المتغيػػر

R2  .(Adj أفو (F=065.470)،( sig= .000)  يوجػد  أنػو%( يمكػف القػوؿ 77وبمسػتوى ثقػة ) أنػوممػا يعنػى
نتػػائج  أوضػحتبيػة لسػػوؽ المػاؿ. كمػػا الرقا ليػػاتو اآل دارةلػئل المػالىالحػػد مػف الفسػػاد ذو داللػة احصػػائية بػيف  أثػر
 عنػد مسػتوى معنويػةو ىػى قيمػة  B7 = ( 626.) المتغير التابع عمى المتغير المسػتقؿ إنحدارمعامؿ  أفنموذج ال

التطبيػؽ السػميـ لآلليػات الرقابيػة لحوكمػة الشػركات توجػد عبلقػة بػيف  الثػامف و ىػو قبػوؿ الفػرض (00.) مػف  أقػؿ
  .الفساد المالى لئلدارة والحد مف ممارسات آليات سوؽ الماؿالتى تحقؽ 

 خالصة ايلدراسة ايلماداناة
الرقابيػة لحوكمػة الشػركات  ليػاتالمتعدد يؤكد معنويػة تػأثير اآل نحداراإلالبسيط و  نحداراإل إختباركؿ مف 

 ، المراجعػػػػةاإلدارى، لجنػػػػة المراجعػػػػة، المراجعػػػػة الداخميػػػػة، منافسػػػػة سػػػػوؽ العمػػػػؿ دارةاإلوىػػػػى مسػػػػؤليات مجمػػػػس 
 .دارةلئل المالىالفساد ممارسات الحد مف  فىسوؽ الماؿ  آليات، قوانيفالالخارجية، التشريعات و 

 ايلنتتئج وايلتوصاتت -11
عدد  إلى ؿ الباحثتوصوقد  دارةلئل المالىكفيمة بمعالجة حدة الفساد الشركات  حوكمةالرقابية ل لياتاآل

 مف النتائج نوجزىا فيما يمي:
 ضماف، ولدارةلئل ظاىرة الفساد المالي لمحد مفو المخرج والحؿ الفعاؿ تطبيؽ حوكمة الشركات ى أف -0

 .حقوؽ أصحاب المصالح داخؿ الشركات وخاصة المستثمريف
تمعات في العديد مف لمجتأثير وأىمية حوكمة الشركات ودورىا في حماية مصالح األفراد والمؤسسات وا -5

 .اإلجتماعيةية و القانونو  اإلقتصاديةالنواحي 
ات سواء األجنبية أو المحمية،كما تساعد عمى الحد اإلستثمار حوكمة الشركات الجيدة عمى جذب تساعد  -1

 ·القومى اإلقتصادعمى مستوى  اإلقتصاديةتحقيؽ التنمية  لىاتلوبامف ىروب رؤوس األمواؿ 
الفساد  المتسبب فىمف خبلؿ مبدأ محاسبة  الشركاتظمة فعالة وجدية لتقويـ أداء أنوضع ال بد مف  -2

 · دارةلئل المالىوذلؾ لتحجيـ ممارسات الفساد 
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، سف التشريعات ةالخارجي ةالمراجع ةخاص–الشركات  ةلحوكم ةالخارجي ةالرقاب آليات ةترجع أىمي -3
، والتي تقمؿ  ةالشرك إدارةوالقواعد التي تضمف حسف  قوانيفالوجودىا يضمف تنفيذ  أف ىإل –والقوانيف

 .دارةلئلة والمنافع الخاص لممجتمع ككؿ اعىاإلجتمالتعارض بيف مصالح العائد 

                                           توصاتت ايلبحث
وتعميؽ  القومي، اإلقتصادفي  ةالثقزيادة  إلىالتى تؤدى لمشركات  ةالجيد ةالحوكم ضرورة تطبيؽ -0

عمي حقوؽ  لحفاظ، وااإلستثمارقدرتو عمي تعبئو المدخرات ورفع معدالت  الماؿ، وزيادةدور سوؽ 
عمي نمو القطاع الخاص  ةالجيد ةومف ناحيو أخري تشجع الحوكم المستثمريف،يو أو صغار قماأل

وخمؽ  وتساعد المشروعات في الحصوؿ عمي التمويؿ وتوليد مزيدا مف األرباح ،ةالتنافسيودعـ قدراتو 
 فرص العمؿ.

ولكف يمتد ليشمؿ توفير  تطبيقيا، تنفيذىا أو ةعمي وضع القواعد ومراقب ةال يقتصر دور الحوكم -5
 ةالرقابي ةوالسمط ةوىذا ال يتحقؽ إال بالتعاوف بيف كؿ مف الحكوم مصداقيتيا،لدعـ  ةالبلزم ةالبيئ

 .     دارةلئلألشكاؿ الفساد المالي  ةصارم ةوالقطاع الخاص وذلؾ في مواجي

عمى مستوى الدولة لمحفاظ  ىناؾ حاجة لتضافر جيود جميع فئات المجتمع المدنى لمكافحة الفساد -1
 لوطف وتحسيف مستوى المعيشة عمى جميع المستويات.عمى مقدرات ا

تطوير التعميـ المحاسبى الجامعى ليتضمف مناىج المحاسبة القضائية وذلؾ لتوفير خرجيف قادريف  -2
 .دارةلئل المالىالغش وممارسات الفساد  إكتشاؼعمى 

 مقترحتت ببحوث مستقبلاة -11
الشركات التى تتداوؿ أسيميا فى أسيـ عمى  دارةلئل المالىالفساد يف ضد مخاطر التأم أثر دراسة -0

 البورصة المصرية.

 لتحقيؽ منافع ذاتية. دارةلئلتيازية نإلالممارسات ا إكتشاؼفى  دارةاإلمجمس  لجافدور  دراسة -5

 .عمى قيمة الشركة  دارةلئل المالىعف ممارسات الفساد  اإلفصاح أثر دراسة -1

بالتطبيؽ عمي البنوؾ  المالى والحد مف الفسادبة القضائية في مكافحة غسيؿ األمواؿ دور المحاس -2
 التجارية المصرية.
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 مراجع ايلبحث

 أواًل: مراجع بتيللغة ايلعرباة

"الربط بيف حوكمة تكنولوجيا المعمومات وتفعيؿ حوكمة الشركات: (، 2005)أحمد عبدالسبلـ أبوموسى -
جامعة  –، المجمة العممية لكمية التجارة مجلة ايلتجترة وايلتموال"، ة اإلداريةنموذج مقترح مف سياؽ المحاسب

 . 006 -33، ص الثانىلمعدد  األوؿطنطا، المجمد 

ى فى مصر : الطمب عمى الخدمة والتنظيـ المينى القانون المالى(، "خدمة التقصى 5000كامؿ سالـ) أحمد -
جامعة طنطا، العدد  –التمويؿ، المجمة العممية لكمية التجارة ليا فى بيئة الممارسة المينية"، مجمة التجارة و 

 .35 -0، ص  األوؿ
الرشػػيدة فػػى الشػػركات "حوكمػػة الشػػركات  دارةاإل(، "أسػػموب ممارسػػة سػػمطات 5001البنػػؾ األىمػػى المصػػرى ) -

Corporate Governance ،المجمػػد السػػادس الثػػانى، العػػدد اإلقتصررتداةايلنشرررة "، البنػػؾ األىمػػى المصػػرى ،
 . 25 - 00والخمسوف، القاىرة، ص: 

ايلمتيلارررة  ايلدراسرررتتمجلرررة (، "حوكمػػػة الشػػػركات وفجػػػوة توقعػػػات المراجعػػػة"، 5001أمػػػيف السػػػيد أحمػػػد لطفػػػى ) -
 س. –، مارس، ص: أ األوؿ، كمية التجارة، جامعة القاىرة، السنة الثالثة عشرة، العدد وايلتجتراة

، مجمػػة ايلمحتسرربيكػػؿ حوكمػػة الشػػركات فػػى مصػر"  لي اإلفصػاحطػػار المحاسػػبى و إل(، "ا5001حػاـز حسػػف ) -
مارس، ص:  -عممية متخصصة تصدرىا جمعية المحاسبيف والمراجعيف المصرية، العدد السابع عشر: يناير 

6 - 00. 
مقدمػة قسػـ المحاسػبة، كميػة التجارة،جامعػة  ورقرة تعمرل(، "حوكمػة الشػركات"،   5002سمير محمػد الجػزار ) -

 طنطا .
دارة"ممارسػػة و  (،5001صػػالح حسػػيف ) - السػػمطة فػػى منظمػػات األعمػػاؿ: التطػػورات العالميػػة والوضػػع القػػائـ "  ا 
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 .504 – 057، ص: 5001مايو 3إلى - 1المممكة العربية السعودية في الفترة مف
يػػة ألثػػار حوكمػػة الشػػركات عمػػى جػػودة التقػػارير الماليػػة وفعاليػػة إختبار  دراسػػة(، "5001عػػاطؼ محمػػد أحمػػد ) -

ة القػػاىرة، ، كميػػة التجػػارة، جامعػػايلمتيلاررة وايلتجتراررة ايلدراسررتتمجلررة عمميػػة تػػدقيؽ الحسػػابات فػػى األردف"، 
 .530-500، مارس، ص: األوؿالسنة الثالثة عشرة،  العدد 

( ، سمسػػػمة أوراؽ سياسػػػات تعزيػػػز الشػػػفافية ومكافحػػػة الفسػػػاد ، " الشػػػفافية فػػػي  5007عبػػػد الفتػػػاح الجبػػػالي ، ) -
مرررؤتمر المنافسػػػة المتكافئػػػة لؤلعمػػػاؿ الصػػػغيرة والمتوسػػػطة"،  ضػػػمافالمشػػػروعات والمشػػػتريات الحكوميػػػة ل
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 .اإلقتصادية
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بة والمراجعػة المحاسػ آليػات"تفعيؿ بعنواففى المحاسبة والمراجعة  األوؿالبيئة المصرية "، المؤتمر الدولى 

 .5001أبريؿ 6-5 -جامعة بنى سويؼ -، كمية التجارةاإلدارىو  المالىلمكافحة الفساد 
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 .15-10ص  فافي الييئة العامة لسوؽ الماؿ في مسقط سمطنة عم ميدانية دراسة
ات الناميػػػة اإلقتصػػػادى(، " تأسػػػيس حوكمػػػة الشػػػركات فػػػي 5005) فاكػػػاتريف ؿ. كوشػػػتا ىمبميػػػنج، جػػػوف سػػػوليف -

 ، مارس.CIPEمركز ايلمشروتعتت ايلدويلاة ايلختصة تقالية"، نوالصاعدة واأل
حوكمة الشركات المساىمة  أثر( "5001محمود عبد الممؾ فخرا، حسيف عمى العمر، منصور صباح الفضمى ) -
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530. 
ىػا عمػي جػودة التقػارير الماليػة"، أثر المراجعػة فػي حوكمػة الشػركات و  لجػاف(، "دور 5003مجدي محمػد سػامي ) -
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 دارةيلإل ايلمتيلىايلرقتباة يلحوكمة ايلشركتت فى ايلحد من ممترستت ايلفستد  يلاتتدور اآل
 ماداناةنظراة و  دراسة

The Role of Corporate Governance Oversight Mechanisms in Reducing Financial 

Corruption 

 رم/ حتايلساد ايلفتضل ايلم
. برجتء دارةيلإل ايلمتيلىايلرقتباة يلحوكمة ايلشركتت فى ايلحد من ممترستت ايلفستد  اتتيلدور اآل دراسةأقوم ب نىأننحاطكم تعلمًت ب

سوف تظل  اإلستباتنأجوبتكم تعلي أسئلة ىذا  أنايلمرفق، واتعيد ايلبتحث أمتم اهلل  اإلستباتنايلتكرم بتإلجتبة تعلى أسئلة 
تعم ايلبحث ايلعلمى بمت فاو من مصلحة سراة ويلن تستخدم إال فى أغراض ايلبحث ايلعلمى. وأكون شتكرا مجيوداتكم فى د

 خار ايلجزاء. ايلبالد وايلعبتد. وجزاكم اهلل تعلى حسن تعتونكم معى
 ايلبتحث                                                

 دكتور / اتسر أحمد ايلساد ايلجرف

 أستتذ مستتعد بقسم ايلمحتسبة
يلشركتت، واتمثل ايلفستد ايلمتيلي بتيلمكتسب واالمتاتزات منيت ا تعتنىاعد ايلفستد ايلمتيلي من أخطر ايلمشكالت ايلتي 

ايلتي اتم ايلحصول تعلايت بشكل غار مشروع ، واترتب تعلايت تحمل ايلشركتت تكتيلاف إضتفاة تنعكس تعلى أسعتر ايلسلع ايلتي 
تكون  أن ايلمتل.وبدال من رأستنتجيت أو ايلخدمتت ايلتي تقدميت، ممت اضعف قدرتيت تعلى ايلتنتفس وايلبقتء، وبتيلتتيلي تآكل 

 ايلوطني اتحملو ايلمجتمع بأسره اإلقتصتدتعلى  وتعتمل من تعوامل ايلنمو، تصبح تعبئتً  اإلقتصتدمحركتت  أحدىذه ايلشركتت 
منيت ىذه ايلشركتت، وايلتي من أبرزىت  تعتنىيلحوكمة ايلشركتت دورا ميمت في معتيلجة ايلمشكالت ايلتي  ايلرقتباة يلاتتوتؤدي اآل

 مشكلة ايلفستد ايلمتيلي.

 
   

 جميوراة مصر ايلعرباة 
 جتمعة طنطت
 كلاة ايلتجترة
 )قسم ايلمحتسبة(



57 

 

 متت تعتمةمعلو 

 

 " تعلى ايلمربع ايلذى تختتره يلكل سؤال تعلى حدةمن فضلك ضع تعالمة " 
 .  ىؿ الشركة مسجمة فى سوؽ األوراؽ المالية المصرية؟0

الشركة مسجمة فى سوؽ األوراؽ المالية المصرية   -نعـ     

الشركة غير مسجمة فى سوؽ األوراؽ المالية المصرية   -ال     
" تعلى ايلمربع ايلذى تختتره يلكل سؤال تعلى حدة)ايلمتغار ايلتتبع(من فضلك ضع تعالمة "   

أوافؽ  فى ايلشركتت دارةيلإل ايلمتيلىايلفستد  ممترستت مصتدرومظتىر
 بشدة

 ال محايد أوافؽ
 أوافؽ

الأوافؽ 
 بشدة

      فى التقارير المالية لمشركات. اإلفصاحنقص الشفافية و . 0

      ة.ية والتشريعيالقانونضعؼ ومرونة النظـ . 5

      لممنظمة. األخبلقىالقيـ والسموؾ غير .1

      قصور التعميـ المحاسبى الجامعى.. 2

      مرونة السياسات المحاسبية. إستخداـسوء . 3

      عمميات غسيؿ األمواؿ.. 4

      .الميزانيةالتمويؿ مف خارج .5

 المتغيرات المستقمة
أوافق  حوكمة ايلشركتت آيلاتت

 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محتاد وافقأ
 بشدة

      دارةاإلمسؤيلاتت مجلس 

      الشركة. دارةجميع الصبلحيات والسمطات البلزمة إل دارةاإلمجمس  لدى.  0

      .دارةاإل. يحدد النظاـ االساسى لمشركة مسؤليات مجمس 5

ىتماـميامو بمسؤلية وحسف نية وجدية و  دارةاإل. يؤدى مجمس 1       ب المصالح.أصحا ا 

      التنفيذية. دارةلئلالصبلحيات التى يفوضيا  دارةاإل. يحدد مجمس 2

      بمايحقؽ مصمحة الشركة عموما. دارةاإل.  يمتـز عضو مجمس 3

      . دارةاإلمجمس  أعضاء. توفر الشركة معمومات وافية عف شؤونيا لجميع 4

أو بيع عقارات الشركة أو    ى تجاوز آجاليا ثبلث سنواتعقد القروض الت دارةاإل. اليجوز لمجمس 5
 اتيـ .إلتزامرىنيا أوأبراء مدينى الشركة مف 

     

      واستقبلليتيا ولجنة المراجعة دارةاإلمجمس  لجاف

      مف تأدية ميماتو بشكؿ فعاؿ. دارةاإلوالذى يمكف مجمس  مجاف. يوجد عدد مناسب مف ال6

 وتحديد مياميا ومدة عمميا والصبلحيات الممنوحة ليا يتـدارةاإلتابعة لمجمس ال مجاف. تشكيؿ ال7
 وفؽ اجراءات عامة.

     

      . يتـ تحديد مياـ كؿ لجنة ومدة عمميا والصبلحيات الممنوحة ليا.00

عف حاالت  التى قد ينتج مجافغير التنفيذيف فى ال دارةاإلمجمس  أعضاء. ىناؾ عدد كاؼ مف 00
 مصالح.تعارض 
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أوافق  حوكمة ايلشركتت آيلاتت
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محتاد وافقأ
 بشدة

      التنفيذيف. دارةاإلمجمس  أعضاء. يتـ تشكيؿ لجنة المراجعة مف غير 05

      لجنة المراجعة عف ثبلثة مف بينيـ مختص بالشؤوف المالية والمحاسبية. أعضاء. اليقؿ عدد 01

      المجنة.عمؿ وأسموب لجنة المراجعة ومدة عضويتيـ  أعضاء إختيار. تحدد الجمعية العامة قواعد 02

      . تشمؿ ميمات لجنة المراجعة ومسؤولياتيا ما يمي:

المراجعة الداخمية في الشركة، والتحقؽ مف مدى فاعميتيا في تنفيذ األعماؿ  إدارةاإلشراؼ عمى  .15
 .دارةاإلوالميمات التي حددىا ليا مجمس 

     

      .أنووتوصياتيا في شنظاـ الرقابة الداخمية ووضع تقرير مكتوب عف رأييا  دراسة.04

      تقارير المراجعة الداخمية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمممحوظات الواردة فييا. دراسة.05

ييف وفصميـ وتحديد أتعابيـ، ويراعى عند القانونبتعييف المحاسبيف  دارةاإل.التوصية لمجمس 06
 التوصية بالتعييف التأكد مف استقبلليتيـ.

     

،واعتماد أى عمؿ خارج نطاؽ أعماؿ المراجعة التى يكمفوف انونييف .متابعة أعماؿ المحاسبيف الق07
 بيا أثناء قياميـ بأعماؿ المراجعة .

     

بداء ممحوظاتيا عمييا.القانونخطة المراجعة مع المحاسب  دراسة.50       ي وا 

      ا.أنيومتابعة ما تـ في ش ي عمى القوائـ الماليةالقانونممحوظات المحاسب  دراسة.50

بداء الرأي والتوصية في  دارةاإلية والسنوية قبؿ عرضيا عمى مجمس األولالقوائـ المالية  دراسة.55 وا 
 ا.أنيش

     

بداء الرأي والتوصية لمجمس  دراسة.51 والحد مف اأنيفي ش دارةاإلالسياسات المحاسبية المتبعة وا 
 .تغيرىا عمى مدى زمنى قصير

     

      المراجعة الداخمية

      تاج تقارير مالية دقيقة وشاممة.نإ ضمافحماية االصوؿ مف االخطاء والمخالفات و  ضماف.52

      وتبنى مدخؿ المراجعة عمى اساس الخطر. دارةاإل.التركيز عمى مراجعة االداء وتقييـ عمؿ 53

      .دارةاإلمجمس  إلىعة أو لجنة المراج إلى.يتـ رفع تقارير المراجعة الداخمية 54

.يتـ تعييف المراجعيف الداخمييف ومكافأتيـ وترقيتيـ واالستغناء عنيـ بمعرفة لجنة المراجعة أو 55
 .دارةاإلمجمس 

     

      خارجييف فى أداء مياـ المراجعة الداخمية.  أعضاء.قياـ أومشاركة 56

      إلدارىايلجنة ايلترشاحتت وايلمكتفآت ومنتفسة سوق ايلعمل 

لجنة الترشيحات والمكافآت وتحدد مدةعضويتيـ  أعضاء إختيار. تصدر الجمعية العامة قواعد 57
 واسموب عمؿ المجنة.

     

      .تغييره مف عدموواقتراح  دارةاإلالضعؼ والقوة فى مجمس  جوانب. تقـو ىذه المجنة بتحديد 10

      وكبار التنفيذيف. دارةاإلمجمس  ضاءأع. توجد سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت 10

اجتماعات المجمس وجدوؿ و  بالترشيح لعضوية المجمس دارةاإل. تقـو ىذه المجنة بالتوصية لمجمس 15
 االعماؿ.

     

: عضو تنفيذى أوعضوغير تنفيذى أوعضو إلىوتصنيؼ كؿ عضو  دارةاإل. تكويف مجمس 11
 مستقؿ
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أوافق  حوكمة ايلشركتت آيلاتت
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محتاد وافقأ
 بشدة

 يضات المدفوعة لكؿ مف األتى كؿ عمى حدة :تعو الت و المكافآ. تفصيؿ 12
ى جية أعقوبات عمى الشركة مف الييئة أو وال،خمسة مف كبار التنفيذيف، دارةاإلمجمس  أعضاء

 أشرافية أو رقابية

     

      تقارير المراجعة الداخمية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية لمممحوظات الواردة فييا. دراسة.13

ييف وفصميـ وتحديد أتعابيـ، ويراعى عند القانونبتعييف المحاسبيف  دارةاإللمجمس  .التوصية14
 التوصية بالتعييف التأكد مف استقبلليتيـ.

     

،واعتماد أى عمؿ خارج نطاؽ أعماؿ المراجعة التى يكمفوف انونييف .متابعة أعماؿ المحاسبيف الق15
 بيا أثناء قياميـ بأعماؿ المراجعة . 

     

      يلمراجعة ايلخترجاةا

 اإلقتصاديةاث حدات تتـ عف مدى صحة القوائـ المالية وتعبيرىا بصدؽ عف األإختبار . ىناؾ 16
 لمشركة.

     

ات اإلستثمار ترشيد وتشجيع  لىا. زيادة الثقة فى المعمومات الواردة بالقوائـ المالية لمشركات وبالت17
 بالشركة.

     

      عف وسائؿ الرقابة الداخمية. دارةاإلجى لتقديرات . تقييـ المراجع الخار 20

تيـ بالغش واالحتياؿ ناالشركة ومراجعى الحسابات فى حالة اد إدارة. توجد مسئولية تضامنية بيف 20
 واصدار معمومات مالية مضممة.

     

      .تساعد المراجعة الخارجية فى تحقيؽ المساءلة والنزاىة وتحسيف العمميات.25

      قوانانايليلتشراعتت و ا

      المالىالمتعمقة بمكافحة الفساد  قوانيفال.توافر التشريعات و 21

      القانوف.توافر مبدأ الفصؿ بيف السمطات وسيادة 22

بطريقة  المتعمقة بمكافحة الفساد قوانيفاليذ ومتابعة تنف.ىناؾ جياز قضائى مستقؿ وكؼء يتكفؿ ب23
 موضوعية وبينية عالية

     

      المالى.مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد 24

      ستقبللية االجيزة الرقابية.إل. ىناؾ تدعيـ 25

      سوؽ الماؿ آليات

جراءاتو و  اإلفصاحبسياسات  إلتزاـ. ىناؾ 26       . ظمتو اإلشرافية المحددة وفقا لبلئحة سوؽ الماؿأنوا 

      الذى يرفؽ بالقوائـ المالية السنوية لمشركة مايمى : دارةاإل . يتضمف تقرير مجمس

      عف ما تـ تطبيقو مف أحكاـ الئحة حوكمة الشركات المصرية وما لـ يتـ تطبيقو  اإلفصاح. 27

      عضوا فى مجالس ادارتيا دارةاإلالمساىمة التى يكوف عضو مجمس  . أسماء الشركات30

      : عضو تنفيذى أوعضوغير تنفيذى أوعضو مستقؿإلىوتصنيؼ كؿ عضو  ارةداإل. تكويف مجمس 30

الرئيسية وميماتيا مثؿ لجنة المراجعة،لجنة الترشيحات  دارةاإلمجمس  لجافختصاصات إ. وصؼ 35
 ورؤسائيا وأعضائيا وعدداجتماعاتيا. مجافوالمكافأت، مع ذكر أسماء ىذه ال

     

      بة والمراجعة عند إعداد القوائـ والتقارير المالية.اإللتزاـ بمعايير المحاس. 31

      جراءات الرقابة الداخمية بالشركة.إمدى فاعمية  و. نتائج المراجعة السنوية 32
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