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 مقدمة

  وحاااماه و ولاار عااو  عاماااة  إال إن ع فتهاا  التمتتتاا ت اإليساا يمه  ااامته ةالفساا ا اإلاا ي هاا    
واالمتت عماه  الها و  اال تعا امه أشا فتكً  وأكا  تتقماًا تن الس بق يها ًا لتحاوالت التيتش  الفس ا اإلاا ي

 .والتكيولوممه لتمك التمتتت ت هواإلاا موالسم سمه 

تاان  باال  اومحهااب ب  تتاا م تت اماا أخطاا  التحااام ت التااه تواماار الاااول ومتااا الفساا ا اإلاا ي تاان
اليتاو اال تعا اي وتاايه  حكوت ته  يه ًا لمتشا كل اال تعا امه وتا اكم الاامون الخ  مماه وايخفا ت تتااالت

 موالقط ع الت  فه تتاالت األااء واإليت ممه

أضاااحه لهااا  تااا  مشااابر التك ياااه ال ساااتمه فاااه الخطااا ب الااااوله  اإلاا ي تك فحاااه الفسااا او ضااامه  
هااا  تقاااام    واحت اتهااا  لمتب حاااث بشااامن تك فحتهااا  فاااه تختمااا  بمااااان والت باااه وتتتااا ون ب يتهااا م تيهتااا ت ل

 متغمغاال معاابل ك لساا ط ن الااإي متتااا إلااب كاال خممااه تاان خبلماا  الكاا  ن الحااه ميهااك عيااات  ألياارالتاا لم  

 هاإلاا مااألتا ات  األمه ة الحكوتمه ومضت  أاا ه  ومهاا  توا ا ا  ومضات  تي عتها  ومكاا  تان ايتشا  
 .فمه  الت تيه

عقا التستميم ت تن  في السيوات الس بقه وبخ عه في تؤخ ًا بتعطمل الحوكته لقا ت اما اال تت م     
التااعم ت وااليهم  ات الت لمه والتح سبمه  الق ن التش من وإلك يتممه لت  شهاه اال تع ا الت لته تن

  تبته  تن اي ون وت ميوب ش ق آسم  وفضمحه ش كه في لتاا تن الش ك ت الت لتمه ك لته حعمت
 .الت لم في ش ك ت التا مق الختس الكب   إحاىأيا سون  –ايهم   لش كه آ ا 

 عتممه اتخ إ الق ا  أي ال في التؤسسه في أن تتال إش اك متمع األط ا  متكن ب ختع  والحوكته      

متمع تتوف  التتموت ت ل التؤسسه الواحاة وكإلك أن في مكون الق ا  تقتع ًا عمب تمتوعه تتميه
عن إاا ة التؤسسه وإلك  التس ولمن األط ا  بشف فمه ووضوح وتحاما تسؤولمه وحقوق ووامب ت متمع

التواتل إلب التمكا تن أن التؤسس ت تاا  بط مقه  لتميب حاوث ح الت الفس ا اإلاا ي  كت  تها   إه
يه  تخضع لم   به والتت بته   .والتس ءله سممته وا 

الحوكته  و ضت ن إن مهوا اإلاا ة تيعب لمحف ه عمب  إلمه الته تستب  كت  أن أحاى األ اا      
ويتممه لت   و التتل في لمتمتتع والاوله والت تممن والوعول إلب أعمب ا م ت الكف ءة التع لل التمم 

 و"  كم ء تن الحلاإلاا يسبق م ء  إا البحث والتوسوم" او  الحوكته فه تك فحه ته    الفس ا 
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 بحثمشكمة ال
التاما تن الاول وخ عه تمك الته تت  بت حمه ايتق لمه  سواء ك يت سم سمه    تا تع ام توامر      

تال التحول تن األيهته الشتولمه إلب األيهته الامتق اطمه   أو ا تع امه   تال التحول تن اال تع ا 
ت له واإلاا ي   وت  مس عا التخطط إلب ا تع ا السوق تحا كبم  متتال ب م اة ف ص تت  سه الفس ا ال

عمب إلك  و عام اكتت ل بي ء التؤسس ت الوطيمه والقوايمن الته توف  بم ه تي سبه لمف سامن   تستغممن 
 ضت  األمه ة ال   بمه والقض  مه فه تومه  إا الخط  الاا م و

التتموكه لماوله لإا ف ن تشكمه البحث الته مح ول البحث التعاي له  تت ك  فه افتق   الش ك ت      
  يه تيه   إه الش ك ت تإلب آلم ت حوكته تن ش يه  أن تحا تن تشكمه الفس ا الت له واإلاا ي الته ت

 فرضية البحث
 "اإلاا يمستيا البحث عمب ف ضمه تف ا   " لمس لحوكته الش ك ت او  فه الحا تن ته    الفس ا 

 ىدف البحث 
وأسب ب ههو ه   وا م ته   ه ويت  مر  الفس ا اإلاا ي فهومتمها  البحث إلب إلق ء الضوء عمب      

تفهوم حوكته تحاما  إلب  كت  مها  عمب اال تع ا الوطيه بشكل خ ص وعمب التمتتع بشكل ع م
لم ت حوكته آوتحاما الش ك ت   يشمته  وتطو      أ تمته  وتب  اته    وكإلك استت ات أ م آلم ته و 

 و فه الحا تيروالتح سبمه واو       والمهوا الاولمهالش ك ت 
  أىمية البحث

 مستتا  إا البحث أ تمتر تن م يبمن :     
ومتتال بخطو ة الفس ا الت له واإلاا ي الإي استش ى فه تؤسس ت الاوله وتيه  الش ك ت  : األول

 ه والتتموكه له    وت  مت كر تن آا   كبم ة عمب اال تع ا الوطيه وتن ام عمب التمتتع بمس  
 و ت اما اال تت م بتوضوع حوكته الش ك ت فه السيوات األخم ة   وكون أسسه  وتب ا ه   : الثاني

والم ته  تتا تن التف  مم الحاماه عمب التستوى الت لته بعفه ع ته   وعمب التستوى التحمه بعفه 
 فمه والتااله   وكإلك خ عه و وان الوعه بهإه التف  مم وتطبمق ته  مؤاي إلب تحقمق  ا  كبم  تن الشف

تيل حق تس ءله الش كه   وب لت له حت مه حقوق الاوله ومتمع أعح ب التع لل فمه    والحا تن 
تشكمه الفس ا الت له واإلاا ي   الإي متتال بشكل كبم  فه استغبلل السمطه والوهمفه فه غم  

همم  متته  وب لت له توسته  وتوفم  التعمحه الت ته   تت  مؤاي إلب  م اة كف ءة أااء  إه الش ك ت وتت
 ف ص عتل ماماة لمتواطيمن و
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 محاور البحث
 ور التالية:اتضمن البحث المح

   تفهوم الفس ا اإلاا ي وتت فه عو ه وأشك لر  وعبل تر بتهيه التح سبهو و1

   ا الت له واإلاا يولتك فحه الفس  والتح سبمه المهوا الاولمه و2

  واألس سمه وتب ا ه  وأ اافه ويشمته  حوكته تفهوم ال و3        

 الحوكته التستخاته فه الحا تن الفس ا اإلاا يو تإست اتممم  و4        

 أوال. الفساد اإلداري )مفيومو، صوره، عالقتو بمينة المحاسبة(. 

بتتياه الكسا  آي أن شام   تا  تام  Rumpereتن الفتل البلتميه  Corruptionمشتق لفه الفس ا 
 ه   ااإا الشااهء  ااا مكااون سااموك  أخبل مااً  أو امتت عماا  أو إاا مااً   وفااب السااته لتت ماا  الفساا ا ومااا أياار كساا

مااا تبط بفتااال ال أخبل اااه وغمااا   ااا يويه  كتااا  أيااار متطاااو  عماااب تااااى التااا  م  لميتشااا  فاااه الاااببلا التتقاتاااه 
 *ساو  القا آن الكا ممتا ة فاه التاماا تان  23والتتخمفه عمب حا سواء  ولقا و ا تعطمل الفس ا أكا  تان 

:" فموال ك ن تن الق ون تن  ابمكم أولاوا بقماه ميهاون عان  **فتن الي حمه الت  مخمه مقول التولب ع  ومل  
 إال  ممبًل تتن أيممي  تيهم واتبع الإمن همتوا ت  أت فوا فمر وك يوا تم تمن"والفس ا فه األ ت 

 ا فاه الباا  والبحاا  بتا  كساابت أماااي " ههاا  الفساا:***مقاول التااولب عاا  ومال  وعــن ظيــور الفســاد
 الي س لمإمقهم بتت الإي عتموا لتمهم م متون"

" إيتا  ما اؤا الاإمن محا  بون اس و ساولر ومساتون :****وعن تك فحه الفس ا مقول التولب عا  ومال 
أماامهم وأ ممهام تان خابل  أو ميفاوا فاه األ ت إلاك لهام فه األ ت فس اًا أن مقتماوا أو معامبوا أو تقطاع 
 خ ي فه الايم  ولهم فه اآلخ ة عإاب عهمم"و

معااتب إمماا ا تت ماا  توحااا لمفساا ا اإلاا ي  و ااإه العااتوبه ت مااع ألسااب ب عاماااة تاان بميهاا : و  
تتقا ه   ة الفس ا وتشتب تت لتها  وأساب به   واخاتبل  تيا  ا ا اساته  وتتااا أشاك ل التتبما  عيها  وتياوع 

يتتاون لحقاول تت فماه عامااة تاال التماوم الق يويماه والسم سامه خمفم ت التش  كمن فه يق شاه  وبحاها  حماث م
ب إلضا فه إلاب االخاتبل  فاه التوا ا  األمالومماه وتبا من التماول  واإلاا يوالتموم االمتت عمه واال تع امه 

 و(6-5  2009)الس لم  واالتم   ت لاى الب حامن

                                                 
*
(آل 11/11/03/03/132/121البقااااااااااااااااااااااااااااا   منهااااااااااااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااااااااااا     

(  4(اإل ااااااااااااااااا ا  52/110(هااااااااااااااااا   52/50/130(األعااااااااااااااااا ا  00(الم ئااااااااااااااااا   00عمااااااااااااااااا ا  
 (.10(غ ف  15(ص 41(ال  م 00-03(العنكب ت 33/50(القصص 150(الشع ا  12(ال ع  30ي    

**
 . 110     ه  ، اآلية  

***
 .41     ال  م، اآلية  

****
 .00، اآلية الق آ  الك يم،      الم ئ     
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 وتن ضتن تت  م  الفس ا اإلاا ي ت  ممه:
 1995طه الت ته  التتيوحه لمتوهفمن عان األ ااا  التقا  ة لها    يوياً  " )حكتات  و " كل ايح ا  ب لسم

 (و 5  
عيااا األفاا اا الااإي ممتمهاام غماا   اا ا من عمااب تقااامم االلت اتاا ت الإاتمااه التماا اة التااه  ألقمتااه ااو " القعااو  

 (و 299   1995تخام التعمحه الت ته " ) األع مه   
 ( 11   1996القواعا واألخبل مه " ) تميب  و " ت  تح تر القوايمن التهيمه و 

ومتاا   بمياار " سااوء اسااتغبلل لمساامطه واليفااوإ التسااتتاة تاان التيعااب أوتاان التبل اا ت تاان أماال 
عااام اإلإعاا ن لتباااأ التح فهااه عمااب الحاااوا باامن التؤسساا ت الااإي ماايص عمااب أن التبل اا ت الشخعاامه أو 

تعا امه التاه متخاإ   التوهفاون التتيماون فاه القطا ع الت  ممه ال ميبغه أن تمتب أي او  فه القا ا ات اال 
 (و224  2001 الخ ص أو الحكوته" )ف ما 

األتاام التتحاااة بمياار "اسااتغبلل الساامطه الت تااه لتحقمااق تكسااب خاا ص  و ااإا التكسااب كتاا  تت فاار 
 "  وتت فااار تيهتاااه الشاااف فمه الاولماااه بميااار:" ساااوء اساااتتت ل الوهمفاااه فاااه الخااا ص أحاااا المااا ا م اال تعااا امه

 (و6 2005القط ع الت م تن امل تحقمق تك سب شخعمه" )متته وال ف عه 
وم ى الب حث إن كل التف  مم الته تم ع ضه  تعب فه تتيب واحاا عا م و او تحقماق التك ساب 

 الته مشغمويه  بط ق غم  تش وعهو اإلاا يالشخعمه تن خبلل التي عب 
تتقااة وأساب به  تتشاتبه  ومهها  وعاه و أت  عان عاو  وأشاك ل الفسا ا اإلاا ي فهاه تختمفاه وتتي 

حااول  وااللتفاا  بعااو  كاماا ة وم تاااي عشاا ات األ يتااه  ولاار  ااا ة ع لمااه عمااب تطااوم  أساا لمبر فااه التح ماال 
 (:12-7  2009  وتن عو  الفس ا ت  ممه )الس لم األيهته الته تسن لتق وتتر

 الرشوة. -1
 السرقة واالختالس. -2
 ىدر المال العام.  -3
 عب بشروط ومواصفات العقود.التال -4
 تقاضي العموالت. -5
 فتح حسابات خارج حدود الدولة. -6
 خارج حدود الدولة  واستثماراتشراء عقارات  -7
 غسيل األموال -8
 قبول اليدايا واإلكراميات   -9

 التالعب بمحتويات الممفات في الجيات الرسمية. -10
 التالعب باألختام الرسمية. -11
 وصيات.بيع الت -12
 بيع الوظائف والترقيات. -13
 بيع االمتيازات والتسييالت والرخص والعقود. -14
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 التالعب بعممية الخصخصة. -15
 الحصول عمى قروض استثمارية من جيات عامة أو خاصة. -16
 .استثمار موارد الدولة لتحقيق مكاسب خاصة -17
 التالعب بأسعار صرف العمالت األجنبية -18
 بسوق األسيم والدخل القومي.التالعب  -19
 بيع الطوابع الخاصة برسوم الخدمات -20
 تزوير الفواتير -21
 إنشاء الخدمات بأسماء جيات حكومية أو أشخاص من ذوي النفوذ. -22
 التزوير في جمع الضرائب وكذلك التزوير في التقديرات الضريبية. -23
 التالعب بتحرير المخالفات النظامية. -24
 ك األنظمة والموائح.انتيا -25
 إنشاء مشاريع وىمية -26
 عقود المشاريع عمى شركات ليا صمة بأصحاب النفوذ ترسيواحتكار  -27
 تبادل المنافع والخدمات -28
 التدخل في أعمال السمطة القضائية -29
 االبتزاز -30
 اضطياد رجال األمن والمرور والجوازات والجيش لممواطنين والمقيمين. -31
 تغالل األجيزة المكتبية ألغراض شخصيةاس -32
 استخدام بعض وسائل النقل لألغراض الخاصة  -33

 (:6  2005)متته وال ف عه  كت  توما التاما تن التت مم  لتعيم  الفس ا
 :المعيار األول: انتماء األفراد المنخرطين فيو إلى القطاع العام أو الخاص

 ا القطاا ع التخااتمط  ومتتباا  اليااوع األول أشااا عاا  ق معااي  الفساا ا إلااب فساا ا القطاا ع التاا م وفساا 
خ عاه أاوات السم ساه تاال التت مفا ت واال تتا ن  ملمتيتمه عمب تستوي الت لم و او اساتغبلل التيعاب التا 

واإلعف ءات ألغ ات خ عه ومتواطم التوهفون ال ستممن تت  لتحومل الفوا اا أليفساهم بطا ق تختمفاه تاال 
لت تااه وال شااوةن بميتاا  اليااوع الااا يه و ااو األوسااع ايتشاا  ا ومتيااه اسااتغبلل يفااوإ االخااتبلس وساا  ه األتااوال ا

شاكل  فاهالقط ع الخا ص لمتامام  عماب تغمما  السم سا ت الحكوتماه تتا  متاوا با ليفع عماب متماع األطا ا  
ع ي ت تختمفه تن القط ع الت مو عف ءات وا    ش وى و اام  تن القط ع الخ ص وا 

 
 

 :نيف الفساد فيتصل بالتنمية االقتصاديةالمعيار الثاني لتصوأما 
وتبتااً  ليااوعمن تاان التباا ال مومااا أيااواع تختمفااه تاان الفساا ا  فاا ليوع األول تاان التباا ال مسااته حاااق 
التب ال غم  التش وط )الفس ا التوسع( يتمماه الح ماه اال تعا امه  وماؤاي إلاب  ما اة اا وة التمتتاع ككال  
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الح  التقما بشا وط )الفسا ا التحااوا( حماث ماؤاي إلاب يقال الاا وة  واليوع الا يه تن التب ال مسته التب ال
 تن أعح به  إلب أف اا آخ من بااًل تن تو مته  عمب أف اا التمتتعو

فتتتبااا  تهياااه التح سااابه بميواعهااا  التختمفاااه أحاااا بتهياااه التح سااابه  اإلاا يعااان عبل اااه الفسااا ا  أتااا 
تسااااتياات وافاااا ت  وتقاااا  م  لمقماااا س  - ت فيمااااه التي عاااا  اله تااااه لتك فحااااه الفساااا ا لتاااا  تتتمااااك تاااان تقوتاااا

اا مااه تشااتل أيهتااه    بمااه وتح ساابمه ب إلضاا فه إلااب  -والتق ماا  وتتاا مم  تهيمااه و  يويمااه  و ااا ات بشاا مه وا 
اإليسا يمه أو التتتتااة عماب الح ساب  ولبما ن عبل اه الفسا ا بتهياه  تالبم ا  فاهاستو  وتت  سا ت أخبل ماه 

عمب أساب ب الفسا ا  وتامام ه أو بتتياه أخا  تحممال تكا لم  وتيا فع الفسا ا   التح سبه ممب أن يتت   أوالً 
أشاا  ت فمهاا  إلااب أن االيحاا ا  اال تعاا اي فااه التمتتتاا ت  1976عاا م  Hoogveltففااه ا اسااه أعاااته  

عمااب ساابمل  –وتاان ااام فهااو ممخااإ أشااك اًل يتطماار  Process Tradeالي تمااه مفهاام عمااب أياار عتممااه أتماا   
م  ة تن أمل الا وة  والا وة تما  ة تان أمال الهمباه  والهمباه تما  ة تان أمال الاا وة  والاا وة القوة ت -التا ل

 تم  ة تن أمل القوة  و كإا حمق ت تتعمهو 
بتيوان: اال تع ا األت مكه بمن تط  ه الفسا ا وساياان   2002وفب ا اسه أعا   " التي يه " ع م 

األ تاه الح لماه و اإه التواتال متكان  فاهواتال التاه أساهتت التولته فقاا أشا   إلاب أن  يا ك التاماا تان الت
 تقسمته  إلب يوعمن األولب: التواتل التب ش ة وتشتل:

 (الفض  ل التح سبمه لمش ك تو  1) 
 ( فس ا التام من التيفمإممنو2 ) 
 ( تق  م  بموت الستس ة والت لو3) 

 أت  الا يمه التواتل غم  التب ش ة وتشتل: 
 التكيولومم و ( تضخم فق عه 1)
 ( تضخم اال تع ا األت مكهو 2)      
 إط   تطبمق تف  مم اال تع ا الح و فه( تقممص او  الاوله إلب أايه حا 3)      
 الش ك ت بح مه استي اا إلب الاعم السم سهو ء( تع   تا  ا4)      

ه ت مممويا ت     تمماون تاواطن أت مكاه حاواله ختسا 100فاه خسا  ة  تتاماتأت  تكمفه الفس ا فقا  
 5و6-6تمماااا      أتاااا  خساااا    أسااااواق التاااا ل فقااااا ت اوحاااات باااامن  460وخساااا  ة تسااااتات من آخاااا من تبماااا  

 ت مممون  يتممه له وب التستات من تن األسواق األت مكمهو
إلااب أن التكمفااه اال تعاا امه لمفساا ا تتتااال فااب تشااومر  ااا ة   2001كتاا  تشاام  ا اسااه " ف مااا " عاا م 

حااث الحكوته عمب التخ تن خبلل التمام  عمب القواعا التيهته لتو ماع الااعم اال تتا يه  التوا نعمص وا 
واإلعفااا ءات الضااا مبمه عماااب العاااي ع ت التختمفاااه  وباااااًل تااان وضاااع إسااات اتممم ت لتوممااار تماااك األاوات 
لمعااي ع ت التااه تحتاا ج إلمهاا  مااتم تومماار تتهاام الاااعم والتتاا تبلت الخ عااه إلااب العااي ع ت إات اإليتاا ج 
الضخم  وموضل  إا التا ل أن الفس ا مشوه الاو  التعاحمحه لمحكوتاه ومضات  تان الكفا ءة فاه الساوق 
إلاب م ياب أن اليها م الف سااا ساو  ماو ع عقاوا التشاات م ت الحكوتماه بط مقاه تاؤاي إلااب التقممال تان مااواة 

  مخضاع لمفا ص البيمه التحتماه وتشا  مع الخاات ت الت تاه  ويها ًا ألن اختما   تاال  اإه التشا وع ت ساو 
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التحتتمه لمحعول عمب ال ش وى بااًل تن الط  ه اإليت ممه لمتش وع تن أمل الع لل التا م فا ن تاال إلاك 
الساااموك التتحمااا  مقمااال تااان الكفااا ءة فاااه تخعاااامص وتو ماااع التاااوا ا وم ماااا تااان التكمفاااه الكمماااه لمخااااات ت 

شااا وع ت العاااحه والتتمااامم تااان الحكوتماااه وب لتااا له ماااتم اساااتبت ا تشااا وع ت الخاااات ت االمتت عماااه تاااال ت
خطط الحكوتاه لمتيتماه تتا  ماؤاي إلاب يتا  ا عسام ة عماب التااى الطومال حماث متا مم عاام تكا فؤ الفا ص 

 التتممم إلب عام التس واة فه تو مع الاخل األت  الإي م ما الفموة بمن الطبق ت التختمفهو فه
 وته وم مع إلك إلب ع تممن البيمه التشو ه لؤليف ق الحك فهكت  مهه  أا  الفس ا ممم  

 األول: اختم   التش وع ت الته تا  أعمب  ش وىو
الااا يه: ت امااع ع  ااا الضاا ا ب الياا تا عاان الساات ح باا لته ب الضاا مبه أو حعااول التسااتو امن عمااب 

لاااب ال مااا اة  األيفااا ق التااا م حماااث أن الفسااا ا متمااال إلاااب  فاااع تكمفاااه إاا ة الحكوتاااه  فاااهإعفااا ءات ضااا مبمه وا 
تختمفه  ب إلض فه إلب إلاك فا ن الفسا ا ميتهاك الاقاه الت تاه حماث ماؤاى إلاب تةكال الاا وة البشا مه بهم ته  ال

 عن ط مق التش وع ت عامته الماوى تت  مؤا  سمبً  عمب تعاا مه األته ككلو
كت  متكن تقام  أا  الفس ا عمب إمت له الي تا التحمه بتاا أما م التتال الضا  ته إل يا ع التوها  

س وتتر لبلتف ق عماب  متاه ال شاوة وب لتا تممن األكفا ء الاإمن ماتم فقاا م لعا لل الفسا ا  فت تال الحكوته وت
الو ت الإي مفقا تير كم    ل خبلل عتممه التف وت الس ي حاول العافقه والضات ي ت ضاا الخطا  الااا م 

تساتغ ق و تاً   احتت ل عام تسممم التو مع أو التا خمص التطماوب تاال  اإه األفتا ل أو األيشاطه فهالك تن 
كامفااً  ف لتبل ااه ط امااه باامن تسااتوى ال شااوة والو اات الااإي متضاامر التسااتات  تااع التااوهفمن الحكااوتممن عمااب 

فااه  -عماب ساابمل التاا ل  -حسا ب الكفا ءة فااه إاا ة الشا كه الخ عاه أو التو ااع الحكاوته عماب حااا ساواء
ا تقااامم ال شااوة ومااا أن تمااك أوك ايماا  باامن أعااح ب الشاا ك ت الااإمن اعتاا او  فااهتاام عتاال تساال  1996عاا م 

الشا ك ت تساتيفإ اماث الو اات تاع التاوهفمن إل ياا عهم ب لعافقه  ومامته  اإا تساا ومً  لختاس وسابتمن أساابوع 
 و(19)عتل ب لتق  يه الايمن وعش من أسبوع عتل فقط لمش ك ت الته تستخام ال شوة با مه أ ل

المها ت الحكوتماه التختمفاه)  فاه وفه تع  مقا   أس الت ل التفقاوا فاه اال تعا ا بسابب الفسا ا 
% تن اال تعا ا أي حاواله أ بتاه با لممن ميمهاً   وميباع 30% و 20 ط ع االتع الت والتواعبلت( بمن 

 فاهالقطا ع الحكاوته وااليخفا ت  فاهالفس ا تن عام كف ءة االساتات   البشا ي الاإي موماا التت لاه ال ا ااة 
لااب  بااول ال شااوة لتحساامن اخمهاام التتااايه  ومههاا   أس تسااتوى األمااو  تتاا  مااافع باا لتوهفمن الحكااوتممن إ

"سااوء تو مااع التوا ااب" حمااث تكااون الوهاا    التااه تحتاال إتك ياا ت أكباا  لم شاا وى أكااا   فااهالتاا ل التفقااوا 
م إبمااااه تاااان الوهاااا    التيتمااااه  أي أن اإلغاااا اء التاااا اي لمفساااا ا متكاااان أن مضاااامل الف ااااه األكااااا  تو بااااه 

 ا  الكام  تن الكف ءات والقا ات اإليت ممهوواألفضل تتممتً  فه التمتتع و إ ا
وتشم  " ف ما "  لقا أم مت التاماا تان الا اسا ت لتقمامم أاا  الفسا ا إحااا   أعاات بواساطه التيتااى 

اولاه كشافت الا اساه عان أضا ا  التساتات من  49اال تع اي الت لته فاه عاو ة تسال أللفاه شا كه عبا  
ه والتااخل البم و  اطاه تان  بال الاولاه فاه أعتا لهم تتا  م ماا تان إلب المموء لم شوة بسبب القواعا التتتيتا

% ضا ا ب خ عاه " ومضات  الحا ف  لبلساتات   ومتماق اليتاو اال تعا اي 20تكمفه تمك األعت ل بتقااا  
 ال  مسمه لبلستات  و التتو  توأابتت الا اسه أن الفس ا فه القط ع الت م متا تن 
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أن ال شاوة متكاان أن   ف ماا   والماو  ي " تيطاق تب ما ي تا ى " أتا  التيفتاه اال تعا امه لمفسا ا فتان
تتااال وسااممه ي محااه لتميااب بتاات اإلماا اءات الطوممااه التتمااه واأليهتااه الق يويمااه الغماا  فت لااه اآلتاا  الااإي 
ال  موما تب م ًا تش وعً  الستخاام الش ك ت لم شوة لتت ما  الكفا ءة وتقممال الو ات الابل م لؤلعتا ل التكتبماه وا 

 ت التت تبلت وتو   اليتو  ولإلك ف ن تي فع الفس ا فه الاول الي تمه تكتن فه ت  ممه:تو ف
تت ماا  تكااومن  أس التاا ل: حمااث أن  أس التاا ل التحمااه مقاال فااه الاااول الي تمااه بساابب الاااخول  -1

التيخفضاااااه والفااااا ص التحااااااواة لمتتااااا تبلت التم  ماااااه خ عاااااه فاااااه وماااااوا  أس التااااا ل التااااا لته والتقاااااام 
 ه تت  معتب عمب التستات من الاخول إلب السوق الت لتمه واالستتت ع بم يب تن ال بلو التكيولوم
توفم  تعا  بامل ل أس التا ل: حماث مساتغل السم سامون والبم و  اطماون تان خابلل تي عابهم  -2

 أس التااا ل التتااا ح لتمسااامس أعتااا لهم الخ عاااه التاااه تاااوف  الت ماااا تااان فااا ص التتااال وتاااؤاي إلاااب  مااا اة 
 وبإا تيشم طبقه تستات ة ماماةو االستات  
 خمق مت عه التيتفتمن الته تحته اليه م السم سه الف سا) خمق الوالء السم سه(و -3
 فااع كفاا ءة األااء الحكااوته: حمااث اياار مااؤاي إلااب تبساامط اإلماا اءات وتمساام  التتاا تبلت تااع  -4

 البم و  اطمهو
 تحاما يق ط الضت  فه القوايمنو -5

ياااااااا ك عبل ااااااااه عكساااااااامه باااااااامن الفساااااااا ا وتهيااااااااه التح ساااااااابه حمااااااااث أن وتتاااااااا  تقااااااااام متضاااااااال أن  
التا ق الااخمه( كوهمفاه خاتماه ساواء عماب تساتوى األفا اا    ) تح سابه  –التح سبه)التح سب التوه  

التيشاااااااةت الف اماااااااه أو شااااااا ك ت األشاااااااخ ص( أو المت عااااااا ت) الشااااااا ك ت التسااااااا  ته( أو عماااااااب تساااااااتوى 
ه وكمت  تم تعتمم وتيفمإ الاو  ال  ا به لمتح سابه بكفا ءة وفت لماه الاوله)الوحاات الحكوتمه( فهه أااة    بم

كمتاا   اال الفساا ا  فضاابًل عاان إلااك فاا ن التح ساابه ب عتب   اا  أااة تحممممااه تاان أاوات عماام اال تعاا ا  و وح 
القااا يون ف يهااا  تهاااتم بااا لا وة وح كاااه األتاااوال  ف لتح سااابه تهاااتم بااا لتو مع التااا ال لماااا وة تااان خااابلل اختمااا   

 ت التح سااااااااابمه التاااااااااه تهاااااااااا  إلاااااااااب تحقماااااااااق التاااااااااوا ن فاااااااااه تو ماااااااااع الاااااااااا وة بااااااااامن األطااااااااا ا  السم سااااااااا
)التستهمكمن(واال تع امه)التستات من(والسم ساامه)الاوله(  كتاا  أيهاا  تهااتم بح كااه األتااوال بهااا  االمتت عمه

 وبم ن يت  ا األعت ل والت ك  الت له عمب ك فه التستوم ت
تااا ق حكااوته( لهاا  او  فااه خاتااه  -بمه)تااا ق خاا  مهومتيااه تاا  تقااام أن التح ساابه كتهيااه     

الفاا ا والتمتتااع والاولااه تاان خاابلل تيااع) التااا مق الت يتااه( واكتشاا  ) التااا مق الو   مااه( وتعااحمل) التااا مق 
التعااححه( تساابب ت الفساا ا  إال أن تيطااق تب ماا  الفساا ا خاا اع فااه تحتااواه ألن ال شااوة التساابب ال  مسااه 

  ل القواعاا وتضا  ب أل ااا  االمتت عماه والقوتماه التاه تخااته  تماك القواعاا لمفس ا بعو    التختمفه تتم
والقوايمن وفه يه مه األت  إع  ه التيتمه اال تع امه التستااته فه أي تك ن فه الكوكباه األ ضامه )متتاه 
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 إلابالباء ب ستت ات المهوا الاولمه والتح سبمه فه تك فحه الفس ا اإلاا ي البا تن التطا ق   بل
فهيااا ك أسااا لمب كامااا ة لتعااايم  اإلسااات اتممم ت التتتمقاااه بتق وتاااه لتك فحتااار  هأياااواع االسااات اتممم ت البل تااا

 (:15-14  2009الفس ا اإلاا ي و كت  ممه )الس لم 
 أ. اإلستراتيجية السياسية

أعااح به  باامن تق وتااه الفساا ا تاايمل فااه هاال إ  تااه اليهاا م الااامتق اطه بتواعااف تر التعاا مه وتااااول  وماا ى
السامطه عاان ط ماق االيتخ باا ت  والفعاال بامن الساامط ت الاابلث  واحتاا ام حقااوق اإليسا ن واعتتاا ا الشااف فمه 

طمااه باا لتفهوم الغ بااه والتساا ءله والتااا مق ووو إال أن التيتقااامن لهااإه ال ؤمااه ماا ون عااتوبه تطبمااق الامتق ا
التتحم  فه كام  تن بماان الت لم الي ته الختبل  اله و  البم ماه وعاام تاوف  اليضاا السم ساه  كتا  أن 
الامتق اطمااه فشاامت فااه است عاا ل الفساا ا فااه بتاات اول التاا لم العااي عه وتحولاات إلااب تاااخل لتت  سااه 

 الفس او الفس ا ووو و   ه التولته بشت  اته  الب ا ه تسهم فه ايتش  
 ب. اإلستراتيجية االقتصادية

وماا ى أعااح به  أن الفقاا  وتااايه تسااتوم ت الاااخل وسااوء األوضاا ع التتمشاامه تساا عا عمااب إشاا عه الفساا ا 
بمشك لر التختمفه  وم ى التيتقامن لهإه ال ؤمه أن ال خ ء وال ف  ماه  اا تاؤاي إلاب إخاتبلل القامم اإلمم بماه ) 

التمتتتاا ت الي تمااه ومحاال تحمهاا  اق فااه الكسااب الساا مع واالسااتتت ع  تااال الي ا ااه والعااب  والتقشاا  ( فااه
بتماااإات الحمااا ة وت اماااا تتااااالت االساااتهبلك لمسااامع الكت لماااه والت فمهماااه  و اااإا تااا  مفسااا  شاااموع الفسااا ا فاااه 
التمتتت ت التتطو ة ا تع ام  وبمن الف  ت التاه تتتماك  ؤوس األتاوال الكبما ة وتوا اع القاوة واليفاوإ  حماث 

 الطبقه ال أست لمه ب لسمط ة عمب السمطه وتوهم  أتواله  وتحومل الاوله إلب سوق الستات  اته وتقوم 
 والحكمانية ةج. اإلستراتيجية اإلداري

( إ  تاه يهام بامماه لتفا ا الحكوتا ت وسامط ته  فاه إاا ة متماع شاؤون  Governanceوتتيه الحكت يماه ) 
التطوعه  ولتيهت ت التمتتع التاايه  وخ عاًه أن كاما  التمتتت ت وتهتمشه  القط ع الخ ص  ولمقط ع 

تاان الاايهم الشااتولمه تضااختت  م كمهاا  وكواا  اا  وتوا ي تهاا  الساايومه  وتااايب أااؤ اا  وفقااات اقااه التااواطيمن 
بي ا ته  ووو وتقوم الحكت يماه بتخفما  أعبا ء الحكوتاه ويقال الكاما  تان ته تها  التتتمقاه با اا ة التؤسسا ت 

ع الخاا ص والقطاا ع التتاا ويه والتطااوعه لكااه تتفاا ؤ الاولااه لتسااؤولم ته  الساام امه الكباا ى اال تعاا امه لمقطاا 
 ووو وكل إلك سمؤاي إلب الحا تن الفس او

إال أن  ااإه اليهاا ة التا لمااه لاام تاايمل فااه اول التاا لم الا لااث ألن الفساا ا أخااإ ممتاا  حااول األيهتااه وأعاابل 
مقوتون ب يش ء الش ك ت بمسات ء أ ا  بهم وأعاا   هم وماتم إوي اليفوإ  م التحتك من لمتوا ا والتي  ع ت  و 

التش  مع عممه  اون ت اع ة لضوابط الكف ءة  األت  الإي متيه أن التخعامص تما ا شات   وشاكل  ت سمر
و تااه وال م تقااه لتسااتوى كفاا ءة القطاا ع الخاا ص فااه الاااول التتقاتااه  و ااإا باااو ه مسااهم فااه يشاا  الفساا ا 

 عو  الفس اواإلاا ي ومسبب الكام  تن 
 د. اإلستراتيجية األمنية والقضائية

وماعو أيع    إه اإلست اتمممه إلب تفتمل او  األمها ة األتيماه  والتحا كم و م ا ت اإلاعا ء التا م وتتاامل 
 األتوال الته تيهب بغم  ومر حق ووو  واست م عالقوايمن القامته لتم مم الفس ا 
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و اإا  اا ماؤاي  استخااترن أن الت  مب تن تت  سه الفس ا  ا مس ء إال أن التيتقامن لهإه اإلست اتمممه م و 
ااا  ة الااإع  تاان خاابلل يشاا  الفضاا  ل والتب لغااه وتعاافمه الحساا ب ت الشخعاامه وتشااومر سااتته  إلااب البمبمااه وا 

 مبااه تمااك األمهاا ة و  مبااه اليهاا م  إضاات  بتاات القماا اات باا ألمه ة الحكوتمااه  األتاا  الااإي مااؤاي إلااب 
 السم سمه ككلو

  أن الاابتت مخشااب تاان تحاا ل  بتاات شاا ا ل التفسااامن تااع أعضاا ء  ااإه المهاا ت األتيمااه والقضاا  مه كتاا
المت ع ت التايمه واإلعابلحمه  األتا  الاإي ماؤاي لتشاومر ساتته بتات عاغ   التاوهفمن وعاام  واخت اق

 و وع الكب   الي فإمن فه ما التاالهو
 اإلساات اتمممهعمااب كاال اولااه ان تضااع امم بماا ت وساامبم ت و  إساات اتمممهلكاال  إنمبلحااه تتاا  ساابق 

 و  اإلاا يالتي سبه له  ولبم ته  لمحا تن الفس ا 
 وفمت  ممه توضمل المهوا الاولمه والتح سبمه لمحا تن الفس ا: 

ب إلضااا فه إلاااب  UNواألتااام التتحااااة USAواإلاا ة األت مكماااه  ITOلاولماااهتباااإل تيهتاااه الشاااف فمه ا
وتكتاااااب  IFACوتمماااااس االتحااااا ا الااااااوله لمتح سااااابمن OECDتيهتاااااه التتااااا ون والتيتماااااه اال تعااااا امه

وبتااات البااا حامن مهاااواا تتب مياااه لمتتااا   عماااب أساااب ب الفسااا ا ووضاااع التااابلج  GAOالتح ساااب التااا م 
التي سب ب إلض فه إلب االتف  م ت المت عماه التاه أب تات خابلل عقاا التساتمي ت السا بق إك  ا   وتان أ ام 

 تااااااا  مماااااااه: الفسااااااا اتساااااااممط الضاااااااوء عماااااااب لت لتماااااااه المهاااااااوا التبإولاااااااه ح لماااااااً  عماااااااب السااااااا حه ال

www.transparency.org 
   :ITO: منظمة الشفافية الدولية1

ومقاااع تق  ااا  فاااه  1993اولماااه غمااا  حكوتماااه تمسسااات عااا م  تيهتاااه تتاااا تيهتاااه الشاااف فمه الاولماااه
و او  1998عا م  وفاه   اه عماب التساؤولمن التحماه والااولهأيهتاه الي ا اعام  فاه ته وتتتال  س ل  ب لمن
ك ياات اول اسااكياي فم  فااه و  فقااا تاام يشاا  تؤشاا  تااا ك ت الفساا ا التاا لته الااإي تتااواف  عياار بم ياا ت التاا م
فساا اًا فااه  األكااا أتاا  الاااول   اولااه شااتمه  التؤشاا  85العاااا ة بتتيااب أيهاا  األ اال فساا اًا تاان باامن  تكاا ن
 والك تم ون يوالب  امو ي ايم  و ياو اس يممم م  وت ك يتالت لم 

www.transparency.org
 

العاا ة بتتيب أيه  األ ال فسا اًا  تك ناول اسكياي فم  فه أهه  التق م  استت ا   2003وفه ع م 
)يهما  مااًا( وعف )ف سااا 10  الاإي تتا اوح يتممتاار بامن 2003لتا م  اولاه شاتمه  التؤشاا  133تان بامن 

  بايغبلا    وفاب عا م يممم ما   ه  ممت  والب  اموي ك يت تميت   فس اًا فه الت لم  األكا أت  الاول  ماًا(
ب ليساابه لماااول  اولااه أتاا  146تكاا ن العاااا ة تاان باامن فااهأههاا  التق ماا  اسااتت ا  اول اسااكياي فم   2004

 ( التااااااااااااااا له1وضاااااااااااااااحه  المااااااااااااااااول )تااااااااااااااا  مك 2004-2003الت بماااااااااااااااه فكااااااااااااااا ن ت تمبهااااااااااااااا  أعاااااااااااااااوام 

www.transparency.org: 
 (1ماول )

 موضل ت تمب الاول الت بمه وفقً  لتؤش  تا ك ت الفس ا
CPI - 2004 ت تمب الاوله CPI - 2003 ت تمب الاوله 

 26 عت ن 3و6 29 عت ن 1و6

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/


 02 

 27 البح من 1و6 34 البح من 8و5

 32  ط  6و5 38  ط  2و5

 35 الكومت 3و5 43 الكومت 6و4

 37 اإلت  ات 2و5 30 اإلت  ات 1و6

 39 تويس 9و4 40 تويس 0و5

 43 األ ان 6و4 37 األ ان 3و5

 46 الستوامه 5و4 72 الستوامه 4و3

 66 سو م  4و3 73 سو م  4و3

 70 تع  3و3 78 تع  2و3
 70 التغ ب 3و3 80 التغ ب 2و3
 78 لبي ن 3 98 بي نل 7و2
 78 فمسطمن 3 111 فمسطمن 5و2
 88 الم ا   6و2 91 الم ا   7و2
 88 المتن 6و2 112 المتن 4و2
 106 السواان 3و2 127 السواان 2و2
 113 الت اق 2و2 130 الت اق 1و2
 118 لمبم  1و2 110 لمبم  5و2

أ بته اول ع بماه حاول التبل اه اوله تيه   85عمب   Wilhelm,2002وفه الا اسه الته   م به  
( حمام الساوق الساوااء وعبل تها  2( تما و  التشا مت ت )1وتق ممس الفس ا ) 1998بمن تؤش  الفس ا لت م

( 2ب لياا تا التحمااه اإلمتاا له الحقمقااه لمفاا ا فقااا توعاال الب حااث إلااب اليتاا  ا الت لمااه كتاا  موضااحه  ماااول )
 : الت له

 
 

 (2)ماول
 عمب الي تا التحمه اإلمت له موضل تمام  تؤش ات الفس ا

% إلب الي تا 
 التحمه اإلمت له

يت  ا السوق 
 السوااء

يت  ا تم و  
 التش مت ت

 ت تمب  الاوله CPIيت  ا 

 35 تويس 0و5 2 3 261و5

 38 األ ان 7و4 3 4 187و4

 50 التغ ب 7و3 3 3 477و3

 67 تع  9و2 4 3 829و3
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عكساااه بااامن تؤشااا  الفسااا ا الااااوله وتؤشااا  الساااوق  كتااا  توعااامت الا اساااه إلاااب أيااار موماااا ا تبااا ط
الساااوااء وتؤشااا  تمااا و  التشااا مت ت عماااب التاااواله  كتااا  موماااا ا تبااا ط توماااب بااامن تؤشااا  الفسااا ا الااااوله 
والي تا التحمه اإلمت له الحقمقاه لمفا ا  وبامن تؤشا  الساوق الساوااء وتؤشا  تما و  التشا مت ت  وا تبا ط 

تم و  التش مت ت والي تا التحمه اإلمت له الحقمقاه لمفا ا  وماال سمبه بمن تؤش  السوق السوااء وتؤش  
تاا  تقااام عمااب أن  ااإه التقاا ممس تتساام ب لاباا ت والتواو مااه أتاا  إمماا ا اال تباا ط فااه االتماا ه التتيباام باار باامن 
تق ممس الفس ا الابلث وبمن الي تا التحمه اإلمت له الحقمقه لمف ا سو  مسا عا فاه الب  ياه عماب اليه ماه 

 ه تقول بمن الفس ا لر تمام  سمبه عمب اليتو اال تع ايوالت
ومبلحاه أن تؤشاا  تااا ك ت الفساا ا ب ليسابه لماااول الت بمااه األ بااع عماب الاا غم تاان اخااتبل  الت تمااب 

 اا أ تفاع ب ليسابه لتعا  وايخفات لااى  1998تق  يه تع ع م  2003بسبب ايضت م اول أخ ى لتقم س 
تق  يااه بتاا م  2004وب ليساابه لتؤشاا   1و0لتااويس واأل ان بيساابه    وأيخفاات ب ليساابه4و0التغاا ب بيساابه 

عماااب التاااواله  وأيخفاااات ب ليسااابه لتعاااا   1و0   7و0ب ليساااابه لاااؤل ان وتاااويس بيساااابه  ع اااا أ تفااا 2003
 و    1و0والتغ ب بيسبه 

 ياا ك اعتا ا  عاا م باامن أ  اا م تؤشا  الفساا ا التاا لته تتساام أن    Wilhelm,2002ماا ى  إلااك وتاع
الفساا ا  ألن ات الإاتمااه أليار تان التسااتحمل الوعاول إلاب تاااخل توضاوعه فاه  ااإا العااا  التقاام بابتت

التا ل التا م تان  اساتتت لمحكم تت مفار أتا  خفاه أليار مشاتل تمتوعاه تان التعا ف ت السا مه تاال إسا ءة 
 الت تااهو ومسااتب تؤشاا  الفساا ا التاا لته األتااوالواالخااتبلس تاان  م يااب التسااؤولمن الحكااوتممن  وال شاا وى 
والسم سااااممن فااااه اول تحااااااة فااااه الفساااا او والبم ياااا ت  الحكااااوتممنإلااااب تقااااام  ا مااااه تشاااا  كه التساااا ولمن 

عن اليه م القض  ه وعن وس  ل اإلعبلمو وتع إلك فا ن تماك البم يا ت تقامس  تيتاالتوضوعمه عن الفس ا 
عماب  تتو ا تا  األتا  تااى فت لماه وسا  ل اإلعابلم فاه الكشا  عان الفضا  ل واإلبابلؤ عيها   ك حقمقهفه 

 مواة التا مب فه التم ل القض  هو
 أليار"  Poll of Polls"التقا ممس تقما س" متااالتقما س السا بق  إن   Wilhelm,2002ومضام  

تان الكتا ب التي فساه السايوي  تقم سامنالتقا ممس   اإهوتضام    متكون تن سبته تق ممس تان عااة تعا ا 
وتقمااا س تااان الشااا كه االساااتات  مه التحااااواة  سومسااا ا ب Lausanneالعااا ا ة عااان تتهاااا التيتماااه اإلاا ماااه 

الاولمااه السااتطبلع ت الاا أي   Gallupكااويا  وتقماا س تاان  م ااه  بهااويالمتخاا ط  السم ساامه واال تعاا امه 
عاان خاتااه التخاا ط ة  وتقماا س DRI/McGraw-Hillالاولمااه العاا ا ة عاان  التخاا ط ةوااياامن تاان خاتااه 

األلت يمااه عبااا  اإليت يااتو ولتااا   Gottingenلااإي أم تاار م تتاااه الاولمااه بيمومااو ك وأخمااا ًا إلااك التقمااا س ا
  ف يار متكان القاول أيها  تشام  إلاب تتاع بتضاه  الابت تتساقهك يت  اإه التقا ممس مياتا عيها  عا اة يتا  ا 

إمما ا  ط ماقإلك فهي ك ح ماه لمتحقاق تان عااق تؤشا  الفسا ا التا لته عان  وتع  ه   ة ع لتمه حقمقمه
 من تق ممس الفس ا األخ ىواال تب ط بمن التؤش  وب

 مو  ماهك ن ليش  بم ي ت تؤش  الفسا ا التا لته آاا   سم سامه  لقا  " Wiehen,1998وم ي" 
عبل اه بامن الفسا ا  بوماوا ما  واأل ميتامن ألن  ا اة الااول متمتاون مل فه التاماا تان الااول تاال ب كسات ن وت

التيهتا ت الف عمااه التيباقاه عاان تيهتااه  تااعوبامن االسااتات   األميباه التب شاا   وبااأ بتاات القاا اة متتماون 
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البيااك  إلااب أن    Phillips,1999ن ومشاام  فااه التسااتقبل الفساا اتسااتوم ت  تايماارالشااف فمه الت لتمااه بهااا  
الت لمااه  األ تااهفااه توامهااه الفساا ا التستشاا ي فااه إياويمساام   باال  ب خف  اارأ اا  عمااب ساابمل التااا ل  الاااوله

 أمااا ت KMPGشااا كه أن  Thomas,1998ن وأوضااال  1997 الحااا اة التاااه تت ضااات لهااا  الاااببلا عااا م
اوله وتوعمت الا اسه إلب أن أغمب تمك الش ك ت تتو ع ا اما ا ها   ة  18فه  ش كه 4000عمب  تسح ً 
 أس سامهوتختما  أساب ب إلاك تان تيطقاه ألخا ى لكيها  تتاوا بعافه    فاه األعاوام الق اتاه والتاالمسالغ  

بفتااال التقاااام  والتاااالمسو  القااامم االمتت عماااه وت اماااا فااا ص الغااا  إلاااب تاااا و  األحاااوال اال تعااا امه وتاااا 
 هواإللكت ويمالتكيولومه تال اإليت يت والتحومبلت الت لمه الاولمه 

   المنظمات المينية المحاسبية والباحثين:. 2
وفاااه تحااا ك بطاااهء ال متي ساااب تاااع او ة فاااه تطاااوم  تهياااه التح سااابه عماااب تساااتوي التااا لم عااا ت 

 24/5/2004و  تااامن لميقااا   فاااه تو تاااه عماااب شااابكه اإليت يااات فاااه  له لمتح سااابمنتمماااس االتحااا ا الااااو 
 Corruption: Rising to theتوضاوع:   *Hardingتي ولات الو  اه األولاب التاه أعاات بواساطه 

Challenge ولتل أ م ت  أش  ت إلمر الو  ه أن الفسا ا متياه ال شاوة والغا  والتاافوع ت غما  الق يويماه  
وأن لاااى لمتمااع وامااب أخبل ااه لتح  بااه الفساا ا  لكاان ال أحااا  Smugglingوالته مااب وغساامل األتااوال 

متكاان أن مشاان  ااإه التت كااه وحماااًا  ف لحكوتاا ت ممااب أن تماا م بيفسااه  بمخااإ الخطااوة األولااب تاان خاابلل 
تقااامم  مكاال تشاا مته وتيهمتااه عاامب محهاا  أعتاا ل الفساا ا وتتت تاال بعاا اته تااع متمااع الااإمن م تكبو اا  

أن التسااؤولمه األس ساامه  Hardingء الااإمن متاا يون تاان أخطاا   الفتاال االيتقاا ته  ومضاام  وحت مااه  ااؤال
وتيع الفس ا سواء فاه عا لم األعتا ل أو فاه القطا ع)الحكوته( التا م تقاع عماب  Discouragingإلحب ط 

  واإلفعاا ح Corporate Governanceعاا تق اإلاا ة بواسااطه تقااامم أيهتااه تي ساابه لمااتحكم التؤسسااه 
ك فحااه الفساا ا  ولكاان لاااى التح ساابمن او  أس سااه ضااتن مهااوا التمتتااع لتخفاامت خطاا  الفساا ا عاان ت

 (:  19_18  2005) متته  ال ف عه:   وإلك تن خبلل األته
كتهيماااامن: فاااا يهم متمكااااون حت مااااه التعاااامحه الت تااااه تاااان خاااابلل اتااااتبلكهم أخبل ماااا ت تهيمااااه  -1

 وشخعمه بتستوم ت ع لمه تاعوا إلب الي ا ه والتوضوعمه عيا تقممم األعت ل التسياة إلمهمو
تو تهم التيهمته االست اتممه ااخل التيهتا ت أو التؤسسا ت ساواء كا يوا تاا قمن ااخممامن أو  -2

تاااوهفمن أو تاااا قمن خااا  مممن أو استشااا  ممن متكااايهم تااان الوعاااول إلاااب تتموتااا ت توااااوق بهااا  تح سااابمن 
 وعمب ا مه ع لمه تن الس مهو

التت مم  التحممه و الاولمه لتت  سه تهيه التح سابه تتطماب تان األعضا ء ساواء فاه التت  ساه  -3
ماه  ولكان تا إا مماب أن مفتال التق ما  عان اليتا  ا لائلاا ة الااخم -الغا  تاابلً  –الت ته أو لغا ت خا ص 

التح سااب إإا فشاامت اإلاا ة فااه اتخاا إ األماا اء التعااحل لموضااعو يه مااً   ااا مقااوم التح سااب باا إلببلؤ إلااب 
ااخال  تالسمط ت التش متمه والتيفمإمه  وب لتا له ساو  متتا ت التح سابمن لمتاماا تان التخا ط  والتهامااا

 مه لمتح سبمن لمقم م بهإا الاو والتتل وخ  مه وال توما الحت مه الق يويمه الك ف

                                                 

 .1331 -1993ال ئيس ال  بق لمجلس االتح   ال  لي للمح  بي  في الفت   م   *



 05 

 The Accountancyوعيوايهااا :  IFACكتااا  أكاااات الو  اااه الا يماااه والتاااه أعاااات بواساااطه  

Profession and The Fight Against Corruption عماب أن تهياه التح سابه تحتا ج إلاب الااعم  
 الق يويه والحكوته لمقم م باو    فه تك فحه الفس ا كت  متضل تن األته:

“The accountancy profession cannot fight this battle alone but, as are 

integral part of society and a major player in the business world, it must be and 

is ready to play its part. If the requisite infrastructure is in place and there is 

appropriate public support, the profession can and will participate alongside 

members of the other business profession and institutions both in the public 

and private sectors”. 

السا بق كت  أكات الو  ه عمب أن تممس االتح ا الاوله لمتح سبمن سمستخام يفوإه تاع التيهتا ت 
بياااك الاااوله وعاااياوق اليقااا الااااوله وتيهتااه التتااا ون والتيتمااه اال تعااا امه لتشااممع تطاااوم  تااال الإك  اا  

القاا يون التي سااب فااه كاال الاااول األعضاا ء  وسميشاال ومحاا فه عمااب الاا وابط تااع التيهتاا ت تااال تيهتااه 
لضاات ن تتامال تهياه التح ساابه فاه تم لساهم  الح كتااه  FATFالشاف فمه الاولماه وتمتوعااه التتال الت لماه 

 ؤتت اتهم الاو مه كوسممه لتحسمن العو ة الم يبمه فه الح ب ضا الفس اووت
الت ا ب الت م فه الوالم ت التتحاة األت مكمه فاه التيتااى  walkerش  ك  IFACوفه يفس اتم ه 

 The Role of GAO and Otherبو  اه توضاوعه :  2002ال اباع عشا  لمتاا قمن الحكاوتممن عا م 

Government Auditors in the 21
st 

Century و اا أشا   فاه و  تار أن الفسا ا لار تامام  سامبه  
عمب اليتو اال تع اي آلمه أته وعمب  ا ته  فه تشكمل أو بي ء يه م الاامتق اطه لمحكوتاه فاه أي تكا ن 

 We must lead theكت  أيي  سيقوا تسؤولمه تح  به الفس ا إليما    اإه األ ااا  التهتاه فه الت لم   

charge in the fight to achieve these important objectives   تاؤ ممن ف لتاا قمن الحكاوتممن
لتح  بااه و تاا ل الفساا ا تاان خاابلل السم ساا ت الحكوتمااه التي ساابه وتت ماا  األااء  والشااف فمه الك فمااه والتمكمااا 

وماه ليها م عمب التس ءله التح سابمه لمحكوتاه لتعامحه التاواطن األت مكاه  تماك األاوات ك فمار لتك فحاه  
 الفس ا كت  أيه  تخام فه تحسمن األااء الحكوته ككل واحت ام الشتب وتحسمن اقتر فه الحكوتهو

إلاب تكتااب   3/11/2003 سا له فااه  Gbe Snehأ ساال  Liberiaع عاته  Monroviaوتان 
 War Against Corruption: A Big Job for the GAO :  التح ساب التا م فاه أت مكا  بتياوان

 الفس ا فه لمبم م و  stamp outيه م تقت ح إلخت ا مطمب تير 
أن التاا قمن متكايهم   Wells,2003و  Pomeranz, 2000مؤكاا كال تان  مب إلض فه إلب ت  تقا

وممااب عماامهم أااء او  اام  باال أن معاال  Kickbacksأن ممتبااوا او ًا   تااً  فااه تك فحااه ال شااوة وال اماا ت 
 بي  الفس ا إلب ت حمه األ ته القوتمهو

 .األساسية ومبادئيا وأىدافيا مفيوم الحوكمةثالثا. 
الشك اير  ي ك التاما تن التعطمح ت فه المغه االيكمم مه يما له  تتيب واضح  وتتفق  عممر إلب      

حا اإلمت ع فه المغه الت بمه و ولكن فه تق بل إلك  ي ك التاما تن التف  مم الته ال توما له  ت مته 
 بمه   تتكس إات التتيب والاالالت الته تتكسه  المغه االيكمم مه   وان احا األتامه ح فمه فه المغه الت

و وعمب التستوى التحمه واإل ممته لم متم  Governanceالحمه عمب  إه التف  مم  و تعطمل 
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التوعل إلب ت اا  تتفق عممر فه المغه الت بمه لهإا التعطمل   كت  إن ا ت ان  إا التعطمل تع كمته 
Corporate  (  اير وما الأعط ه أكا  تن تالول و وفه  إا السم ق مإك ) تتيب  ختسه عش ع لل

الش كه   و حكت  يمه  ح كتمرو   فه المغه الت بمه لتفسم  التعطمل التإكو  و ه ) حوكته الش كه
و السمط ة الش كه   و التحكم التشت ك   و التحكم التؤسسه   و اإلاا ة التمتتته   و ضبط الش كه   

عمب الش كه   و التش  كه الحكوتمه   و إاا ة شؤون الش كه    و الش كه ال شماة   و توممر الش كه   
وألغ ات  إا و و اإلاا ة الحقه لمش كه   و الحكم الع لل لمش كه   و أسموب تت  سه سمطه اإلاا ة

  الإي   Corporate Governanceالبحث سو  متتتا الب حث تعطمل حوكته الش ك ت عمب 
 (   الإي حااه التمتع التمته التع ي و CGم ت  لر اختع  ا ) 

 . مفيوم الحوكمة.1

إلمه  والب  الو ت الح له وممب اإلش  ة في التواضمع الحاماه الته متم تااوله  تتا الحوكته تن     
م اءات وإلك تن خبلل عبل ته  بة الاوله والش ك ت التختمفه تتطوم  تؤسس  في أ تمته  لم ت وا 

 ضبط التتل وتوممر في يه م الحوكته الإي مس  م في اإلاا ي الإي متا احا التي ع  التهته اإلعبلح

   .التتمم ت يحو اليم ح والتطو  التستت 

و ااا تتاااات التتاا  م  التقاتااه لهااإا التعااطمل بحمااث مااال كاال تيهاا  عاان ومهااه اليهاا  التااه متبي  اا       
 مومااااا عمااااب التسااااتوى التاااا لته تت ماااا  توحااااا تتفااااق عمماااار باااامن التح ساااابمن تقااااام  ااااإا التت ماااا    إإ ال

و و  Corporate Governanceواإلاا ماامن والقاا يويممن والتحمماامن التاا لممن لتفهااوم حوكتااه الشاا ك ت 
تقع التت  م  التومواة لحوكته الش ك ت فاه إطا   طما  واساع تان التضا تمن   إإ تتبا من التتا  م  تان 

ومهه يه  ضمقه فه ط   تن أط افر إلب التت  م  التاه تيطماق لتتبا  عان ومها ت  تمك الته تتب  عن
 ويه  أوسع يط    وأكا  شتوال فه الط   اآلخ  تير

بميهاا  " التمتوعااه الك تمااه تاان الت تمباا ت التشاا متمه  Berlinتباا ا ة تت ماا   وتاان  ااإه التتاا  م 
 إلاا ة الش كه واإلش ا  عممه  " والتؤسسمه الته تحاا اإلط   التيهمته الوا ته والق يويه

حوكته الش ك ت بميه  " عتمم ت تتم تن  Rittenbergو  Herman sonكل تن  مت  و  
اا ته  تن خبلل اإلاا ة  خبلل إم اءات تتخإ تن  بل أعح ب التع لل لتوفم  إش ا  عمب التخ ط  وا 

ب  إه التخ ط    تت  مؤاي إلب وت ا به تخ ط  التيهته والتمكما عمب كف مه الضوابط ال   بمه لتمي
التس  ته التب ش ة فه ايم   أ اا  الش كه وحفه  مته    تع األخإ بيه  االعتب   إن أااء أيشطه 

   "والحوكته مكون تن تسؤولمه أعح ب التع لل فمه    لتحقمق فت لمه  ع مه التهاة 

تؤسس ت إلب تمتوعه تن يه م متم بتومبر إخض ع يش ط البمير ( 5: 2006)حسمن   كت  مت   
األس لمب  األااء عن ط مق اختم   في تها  إلب تحقمق المواة والتتم  القوايمن واليهم والق ا ات الته

 في األس سمه الته تؤا  التي سبه والفت له لتحقمق خطط وأ اا  التؤسسه وضبط التبل  ت بمن اإلط ا 
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حزمة من القوانين  يد الذي يتم تطبيقو عبرعرفتو األوساط العممية عمى انو الحكم الرش األااء 
  . القانون والقواعد التي تؤدي إلى الشفافية وتطبيق

 .. مبادئ الحوكمة2

 في واإلاا ة ال شماة لتؤسس ت الاوله تؤاي إلب تحقمق أ اافه  و الخطوة األولب أن الحوكته السممته     

تيهته التت ون والتيتمه والته  اعتتاته ئ الته التب ا اليه  إلب في تتتال عتممه إيش ء يه م الحوكته
أعض ء التيهته وتكممفه  بت  مخام تحقق أ اا  تؤسس ت الاوله التختمفه  وافقت عممه  حكوت ت الاول

 (:5_2باون سيه يش :  الح فه عبا ) عبا ال  اق   ممته وكت 

  ):الشعب المحافظة عمى أموال الدولة )حقأ.

الت م الها  األول لمتمع األط ا  وتن أ م السبل الكفممه بتحقمق إلك  لتتا التح فهه عمب الت   
 البم ه اال تع امه عتوت ً  في الق يويمه والتش متمه وبت  متبل م تع التغم ات الح عمه أكت ل التهمه

  .والبم ه اال تع امه التحممه بومر خ ص

  : الدولة ضمان حقوق المتعاممين مع مؤسساتبو  

ب لتيهته تن تستات من أو تمه من أو تو امن أو ع تممن ووو ال   ف ه  بم ه التحمطهتتال ال     
ب ليسبه لكل تيهته  وتتا حوكته تؤسس ت الاوله تن أ م األس لمب الته تحف   ؤالء  أعح ب التع لل

 أس الت ل مبحث  إنتع تمك التؤسس ت حمث أن التقوله الشهم ة  تختم  التت تبلت في الاخول لغ ت
مؤاي إلب مإب  ؤوس األتوال إلب التيهت ت الته تق  عمب أ ت عمبه  ا ت " عن االستق ا  بت ا

  .تته  و وايمن ا بته تت  مشمع  وح االطت ي ن ب ليسبه لك فه التتت تممن وتتتل ضتن تت مم 

  : اإلفصاح والشفافيةج .

أو تطبمق يه م حوكته تؤسس ت  والشف فمه تن أ م التب ائ البل ته لتحقمق تا تب ائ اإلفع حت     
هه     لممتهو  الاوله تن  خبلل ض و ة توف  متمع التتموت ت با ه ووضوح وعام إخف ء أي تتموته وا 

عن ك فه البم ي ت الت لمه والتتموت ت األخ ى وتق  م  األااء والتمكمه  الو ت التي سب واإلفع ح في
  -:لتتموت ت اآلتمهاستخاام العبلحم ت وأن متم اإلفع ح عن ا وأسموب

 تب ائ التؤسسه.  

 أ اا  التؤسسه 

 الت تمن ال واتب والت ام  التتيوحه إلب التا اء 

 التؤسسه التخ ط  الته تن التتو ع أن تحمط بتتل.  
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 البم ي ت الت لمه 

 ب لت تممن التس  ل الت امه التتعمه 

 م كل وسم س ت الحوكته التتتتاة  

  : ميام وصالحيات اإلدارة او 

تسؤولم ت اإلاا ة وسبل التت بته الفت له لئلاا ات التيفمإمه تن خبلل توف   محاا يه م حوكته     
التمق ة  لك فه التستوم ت اإلاا مه وبإل التي مه التهيمه البل ته وبت  متي سب تع التسؤولم ت التتموت ت

والتق  م  الت لمه  ش طعمب ع تقه  وب لشكل الإي مضتن األااء األتال وكإلك ضت ن سبلته تق م  الي
  .والتح سبمه

  .الحوكمة أىداف و 3 

األ اا  إلب تحقمق  فع الكف ءة أااء التؤسس ت ووضع األيهته الكفممه  تستب الحوكته تن خبلل     
 الغ  وتض  ب التع لل والتع ف ت غم  التقبوله ووضع أيهته لم   به عمب أااء تمك بتخفم  أو تقممل

والتخطط ت  محاا تو مع ك فه الحقوق والتسؤولم ت وتحاما القواعا واإلم اءات التؤسس ت ووضع  مكل
يتممه تطبمق يهم  التتتمقه بسم  التتل ااخل التؤسسه ومتكن أمت ل األ اا  الته متكن تحقمقه 

 : الحوكته بت  ممته

 لممه ت التتيمه تس ءله إاا ة التؤسسه في تحقمق الشف فمه والتااله وتيل الحق.  

 ت اع ة تع لل التتت تممن تع تؤسس ت الاوله  مق الحت مه البل ته لمتمكمه الت ته تعتحق
  .الت ته تفضمل التعمحه في والحا تن استغبلل السمطه  التختمفه

 اإلاا ة التيفمإمه تكون له  ته م واختع ع ت  تحقمق ف عه ت امته األااء تن خ  ج أعض ء
  .وتستقمه وعبلحم ت لتحقمق    به فت له

 االستات   وتحقمق تتاالت يتو   فع تتاالت في مس  م أاا ة اال تع ا القوته بت  في  م اة الاقه
  .الاخل القوته في ت تفته

 الحوكمة المستخدمة في الحد من الفساد اإلداري. تإستراتيجيا . ابت 

او ا تهت  فه   فمتكن القول أن له  واإلاا يعن او  الحوكته فه الحا تن ته    الفس ا الت له  أت 
تت لمه التشكبلت الته تت يه تيه  الش ك ت   والته تن أب     تشكمه الفس ا الت له واإلاا ي   وإلك 

إلب آلم ت حوكته ااخممه  Impavidoو  Hessتن خبلل تمتوعه تن اآللم ت عيفه  كل تن 
-11باون سيه يش  :) التتمته وأخ ى خ  ممه و سمتم تي ول  إه اآللم ت بشكل تختع  وكت  ممته 

16) 
   . اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات 1
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تيعب آلم ت حوكته الش ك ت الااخممه عمب أيشطه وفت لم ت الش كه   واتخ إ اإلم اءات البل ته      
 لتحقمق أ اا  الش كه و ومتكن تعيم  آلم ت حوكته الش ك ت الااخممه إلب ت  ممته : 

 مجمس اإلدارة  –أ 
إن الي شطمن فه تم ل حوكته الش ك ت والب حامن  Hariantoو   Singhكل تن مإك       

والتت  سمن متاون تممس اإلاا ة أحسن أااة لت ا به سموك اإلاا ة   إإ اير محته  أس الت ل التستات  
عف ء  فه الش كه تن سوء االستتت ل تن  بل اإلاا ة   وإلك تن خبلل عبلحم تر الق يويمه فه تتممن وا 

ك فمة اإلاا ة التمم  و كت  إن تممس اإلاا ة القوي مش  ك بف عممه فه وضع إست اتمممه الش كه   ومقام وت
 والحواف  التي سبه لئلاا ة   وم ا ب سموكه  ومقوم  أاا ه    وب لت له تتهمم  مته الش كه

ل لتعمحه الش كه ولكه تكون  إه التم لس فت له ميبغه أن تكون فه التو   الإي مؤ مه  لمتت       
  وفه إات الو ت تمخإ األ اا  االمتت عمه لمش كه بتمن االعتب     كت  ممب أن تتتمك السمطه 
البل ته لتت  سه أحك ته  الخ عه بتماا عن التاخبلت السم سمه والبم و  اطمه فه شؤويه    وتقوم 

ه واإلفع ح عن إلكو وفه  إا ب ختم   اإلاا ة التمم    فضبل عن اإلش ا  التستت  عمب أااء الش ك
( عمب ض و ة أن تق ا كل ش كه تن الش ك ت التتموكه لماوله بتممس  PSCGTالسم ق ممته تمكما ) 

 وإاا ة فت ل   مت  س القم اة ومومر الش كه بي ا ه وحكته ومتتل لتعمحه الش كه بشف فمه وتسؤولمه
وله تن القم م بوامب تر فه التوممر والت ا به   ولكه متتكن تممس اإلاا ة فه الش كه التتموكه لما     

 :ممم  إلب تملم  تمتوعه تن المم ن تن بمن أعض  ر تن غم  التيفمإممن   أب     ت  ممته 
 لجنة التدقيق  

لقااا حهماات لميااه التااا مق فااه الو اات الح ضاا  ب  تتاا م باا ل  تاان  باال الهم اا ت التمتمااه الاولمااه        
حامن   وبخ عاه بتاا اإلخف  اا ت واالضاط اب ت الت لماه التااه حعامت فااه والتحمماه التتخععاه والباا 

الش ك ت الت لتمه و وم مع  اإا اال تتا م لمااو  الاإي متكان أن تؤامار لمياه التاا مق كامااة تان أاوات 
حوكته الش ك ت فه  م اة الاقه والشف فمه فه التتموت ت الت لمه الته تفعال عيها  الشا ك ت   وإلاك 

شاا افه  عمااب وهمفااه التااا مق الااااخمه فااه الشاا ك ت   تاان خاابلل او  اا   فااه إعااااا التقاا  م  الت لمااه وا 
وكااإلك او  اا  فااه اعاام  م اا ت التااا مق الخاا  مه و ماا اة اسااتقبللمته    فضاابل عاان او  اا  فااه التمكمااا 

 عمب االلت ام بتب ائ حوكته الش ك ت و 
ففـي لشا ك ت الكبما  كتا  تام إكا ه و لقا هه  تفهوم  إه الممياه بتاا االيهما  ات الت لماه لابتت ا    

  الاإي  2002فاه سايه   Sarbanse Oxley Actتم إعاا   ا يون  الواليات المتحدة األمريكية
ألاا م متمااع الشاا ك ت بتشااكمل لميااه التااا مق لتاا  لهاا  تاان او   اا م فااه تيااع حاااوث تمااك االيهماا  ات 

وا م الت لماااه وكااإلك فاااه  مااا اة الت لمااه فاااه التساااتقبل   وإلااك تااان خااابلل او  اا  فاااه عتمماااه إعااااا القااا
 استقبللمه كل تن التا ق الااخمه والخ  مه و 

( بميهااا  " لمياااه  CTCAلقاااا ع فااات لمياااه التاااا مق تااان  بااال الهمااامة الكياماااه لمتح سااابمن القااا يويممن ) 
تكوياه تاان أعضا ء تممااس إاا ة الشا كه الااإمن تت كا  تسااؤولم تهم فاه ت امتااه القاوا م الت لمااه الساايومه 

ت شاامل التااا ق الخاا  مه وتي  شااه يطاا ق  ته  إلااب تممااس اإلاا ة   وتااتمخص يشاا ط ته  فااه باال تساامم
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ويتاا  ا التااا مق تتااار   وكااإلك ت امتاااه يهاا م ال   باااه الااخممااه لمشااا كه والتمكااا تااان ف عممتاار   وكاااإلك 
 والتمكا تن تطبمق  واعا حوكته الش ك ت فه الش كه

 وظائف وواجبات لجنة التدقيق 
 مسه لمميه التا مق فمت  متعل بهإا اليه م با لتحقمق تان كف متار   وف عمماه تيفماإه متتال الاو  ال  

وتقامم التوعم ت إلب تمماس اإلاا ة   والتاه تان شا يه  تفتمال اليها م وتطاوم ه   بتا  محقاق أغا ات 
الشاا كه ومحتااه تعاا لل التاا لكمن وبقمااه أعااح ب التعاا لل بكف مااه ع لمااه وتكمفااه تتقولااه و وتقتاا ح 

PSCGT   :(2010:22) الخف   الوه    الت لمه لمميه التا مق 
 ت امته الكشوف ت الت لمه  بل تقامته  إلب تممس اإلاا ة و 
 عف ء التا ق الخ  مه و  التوعمه بتتممن وتك فمة وا 

 تي  شه يط ق وطبمته األولوم ت فه التا مق واالتف ق عممه  و 

 كبلت تيشم أاي ء عتممه التا مق والتي  شه تع التا قمن الخ  مممن ألمه تحفه ت أو تش 

  اا ة التي  شااه تااع التااا قمن الخاا  مممن والااااخمممن لتقااومم ف عممااه يهاا م ال   بااه الااخممااه فااه الشاا كه وا 
 التخ ط  فمه  و

   اإلشاا ا  عمااب وهمفااه التااا مق الااااخمه وت امتااه التقاا  م  التااه تقاااته  واليتاا  ا التااه تتوعاال إلمهاا
 تخ إ اإلم اءات البل ته ووتقامم التوعم ت لئلاا ة ال

 القم م بممه وامب ت تكم  به  تن  بل تممس اإلاا ة   والته له  عمه بمعت ل التا مق وال   به و 

 لجنة المكافآت 
توعه اغمب الا اس ت الخ عه بحوكته الش ك ت  والتوعم ت الع ا ة عن المه ت التهتته به       

ء تممس اإلاا ة غم  التيفمإممنو وفه تم ل الش ك ت بمير ممب أن تشكل لم ن التك فةت تن أعض 
( تمكماا عمب  OECD)      التتموكه لماوله فقا تضتيت إ ش اات تيهته التت ون اال تع اي والتيتمه

ض و ة أن تكون تك فةت أعض ء تممس اإلاا ة و اإلاا ة التمم  تتقوله    وإلك لضت ن تت م  تع لل 
 و    بلل مإب التهيممن تن إوي الكف ءات الت لمهالش كه فه األتا البتما تن خ

 وظائف لجنة المكافآت وواجباتيا
تت ك  وه    لميه التك فةت ووامب ته  فه تحاما ال واتب والتك فةت والت ام  الخ عه ب إلاا ة التمم       

                       :حاا تمك الوامب ت بت  ممته Mintzلإا ف ن  
 ةت والت ام  األخ ى لئلاا ة التمم    و ت امتته  والتوعمه     تحاما والتك ف - 
 لتممس اإلاا ة ب لتع ا ه عممه  و    
 وضع سم س ت إلاا ة ب اتا تك فمة اإلاا ة التمم  و ت امته  إه  - 
 السم س ت بشكل او ي و   
 اتخ إ خطوات لتتامل ب اتا تك فةت اإلاا ة التمم  الته ميتا عيه  افت ت  - 

 ال ت تبط  بشكل تتقول بمااء عضو اإلاا ة التمم  و     
 وضع سم س ت لت ام  اإلاا ة وت امتته  ب ستت ا  و - 
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   لجنة التعيينات
ممب أن متم تتممن أعض ء تممس اإلاا ة والتوهفمن تن بمن أفضل الت شحمن الإمن تتبلءم      

لش كه و ولضت ن الشف فمه فه تتممن أعض ء ته  اتهم وخب اتهم تع الته  ات والخب ات التحااة تن ا
 لهإه المميه تمتوعه تن الوامب ت  ه :   PSCGT تممس اإلاا ة وبقمه التوهفمن فقا وضتت 

 أن تقوم لميه التتممي ت فه الش كه تع تممس اإلاا ة وبتع ا ه الو م   –
 التختص بوضع الته  ات والخب ات التطموب تواف    لاى عضو تممس    
 إلاا ة والتوهفمن التطموبمن و ا   
 ممب عمب لميه التتممي ت أن تضع آلم ت شف فه لمتتممن  بت  مضتن  –
 الحعول عمب أفضل الت شحمن التؤ ممن و      
 أن تقوم المميه تع بقمه أعض ء تممس اإلاا ة بتقومم الته  ات التطموبه  –
 لمش كه ب ستت ا  و   
 عن الوهمفه التطموب إشغ له    واعوة ممب أن تقوم المميه ب إلعبلن  –
 التؤ ممن لتقامم  طمب تهم لمتتممنو   
 عمب المميه أن تتوخب التوضوعمه   وإلك بتق  يه تؤ بلت وته  ات  –
 التتقام تع التواعف ت التوضوعه تن الش كه و    

 
 التدقيق الداخمي   -ب

مه الحوكته   إإ إيه  تت    إه التتممه   وإلك تؤاي وهمفه التا مق الااخمه او ا تهت  فه عتم         
ب م اة  ا ة التواطيمن عمب تس ءله الش كه و حمث مقوم التا قون الااخممون تن خبلل األيشطه الته 
ميفإويه  ب م اة التعاا مه   التااله   تحسمن سموك التوهفمن الت تممن فه الش ك ت التتموكه لماوله 

إن كل تن التا مق   Archambeaultي والت له و وفه  إا السم ق م ى وتقممل تخ ط  الفس ا اإلاا  
الااخمه والخ  مه متا آلمه تهته تن آلم ت الت ا به ضتن إط    مكل الحوكته   وبشكل خ ص فمت  
متعل بضت ن ا ه وي ا ه التق  م  الت لمه وتيع واكتش   ح الت الغ  والت وم   و و ا اعت فت الهم  ت 

يهمتمه بم تمه وهمفه التا مق الااخمه فه عتممه الحوكته و فقا أكات لميه التهيمه والت
واكتش   الغ  ه عمب أ تمه تسؤولمه التا ق الااخمه فه تيت  Cadbury committeeك ابم ي
  ووالت وم 
ولتحقمق  إه الوهمفه أل اافه    ممب أن تكون تستقمه وتيهم بشكل مما وتستيا إلب تش مع       

 و خ ص به  
عمب اير متم تقومه استقبللمه  إه الوهمفه عيات  ت فع  .Cohen et alوفه  إا االتم ه مؤكا       

تق  م    إلب لميه التا مق بشكل تب ش  ولمس إلب اإلاا ة و مض   إلب إلك متكن أن ت ااا ف عممه لميه 
عول عمب تتموت ت تهته عن التا مق الااخمه عيات  تكون   ا ة عمب تو مع تبلك التا مق الااخمه لمح

 و ض م  خ عه ب لش كه   تال تقومه يه م ال   به الااخممه ويوعمه السم س ت التح سبمه التستخاته



 22 

 .  اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات   2
تتتال آلم ت حوكته الش ك ت الخ  ممه ب ل   ب ت الته مت  سه  أعح ب التع لل الخ  مممن عمب    

وط الته تت  سه  التيهت ت الاولمه التهتته بهإا التوضوع   حمث مشكل  إا التعا  الش كه   والضغ
احا التع ا  الكب ى التولاة لضغط    ل تن امل تطبمق  واعا الحوكته و وتن األتامه عمب  إه 

 اآللم ت ت  ممته: 
 منافسة سوق المنتجات ) الخدمات ( وسوق العمل اإلداري  - أ 

ق التيتم ت ) أو الخات ت ( احا اآللم ت التهته لحوكته الش ك ت و ومؤكا عمب تتا تي فسه سو       
(   وإلك بقولهم إإا لم تقم اإلاا ة بوامب ته  ب لشكل  Hess and Impavido إه األ تمه كل تن ) 

العحمل     ) أو إيه  غم  تؤ مه (   إيه  سو  تفشل فه تي فسه الش ك ت الته تتتل فه يفس حقل 
ه   وب لت له تتت ت لئلفبلس و إإن إن تي فسه سوق التيتم ت ) أو الخات ت ( تهإب سموك العي ع

لئلاا ة التمم    و إا  Labor Marketاإلاا ة   وبخ عه إإا ك يت  ي ك سوق فت له لمتتل اإلاا ي 
 متيه إن إاا ة الش كه إلب ح له اإلفبلس سو  مكون لر تمام  سمل عمب تستقبل التام   وأعض ء
تممس اإلاا ة   إإ غ لب  ت  تحاا اختب  ات التبل ته لمتتممن اير ال متم إشغ ل توا ع التسؤولمه تن 

 و  اوا ش ك تهم إلب اإلفبلس أو التعفمه أنأعض ء تممس إاا ة أو تام من تيفمإممن سبق 
 

 االندماجات واالكتسابات  -ب 
وات التقممامه إلع اة الهمكمه فه  ط ع الش ك ت تت  الشك فمر إن االيات م ت واالكتس ب ت تن األا     

( إلب وموا التاما تن األابم ت واألاله الته  John and Kediaفه أيح ء الت لم و ومشم  كل تن )
تاعم ومهه اليه  الته ت ى إن االكتس ب آلمه تهته تن آلم ت الحوكته ) فه الوالم ت التتحاة األت مكمه 

ال متكن السمط ة عمب سموك اإلاا ة بشكل فت ل   حمث غ لب  ت  متم  عمب سبمل التا ل (   وباوير
 االستغي ء عن خات ت اإلاا ات إات األااء التيخفت عيات  تحعل عتممه االكتس ب أو االيات ج و 

إلب إن الحكوته العميمه عمب سبمل التا ل  ا  OECDأت  فه الش ك ت التتموكه لماوله فتشم       
آللمه   وإلك بتا إعط ء  إه الش ك ت  ا ا تن االستقبللمه فه اتخ إ الق ا ات وتيه  استف ات تن  إه ا

  ا ات االكتس ب وااليات ج   ولكن تبقب الاوله بح مه إلب أن تتمكا تن عام اإلض ا  بحقو ه  كت لك 
 ولؤلسهم م اء تال  إه الق ا ات التهته الته تتخإ   اإلاا ات 

 التدقيق الخارجي   -ج 
مؤاي التا ق الخ  مه او ا تهت  فه التس عاة عمب تحسمن يوعمه الكشوف ت الت لمه   ولتحقمق      

إلك ميبغه عممر تي  شه لميه التا مق فه يوعمه تمك الكشوف ت   ولمس تقبولمته   فقط و وتع ت اما 
الخ  مه الت كم  عمب او  تم لس اإلاا ة   وعمب ومر الخعوص لميه التا مق فه اختم   التا ق 

إن لم ن التا مق التستقمه واليشمطه سو  تطمب  Abbot and Parkerواالستت ا  فه تكممفر   م ى 
تا مق  إا يوعمه ع لمه   وب لت له اختم   التا قمن األكف ء والتتخععمن فه حقل العي عه الإي تتتل 

 وفمر الش كه
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ت التتموكه لماوله   إإ مس عا التا قون متال التا مق الخ  مه حم  ال اومه لحوكته مماة لمش ك      
الخ  ممون  إه الش ك ت عمب تحقمق التس ءله والي ا ه وتحسمن التتمم ت فمه    ومغ سون الاقه بمن 
أعح ب التع لل والتواطيمن بشكل ع م و ومؤكا تتها التا قمن الااخمممن فه الوالم ت التتحاة 

عمب إن او  التا مق الخ  مه مت     Institute of Internal Auditiors ( IIA )األت مكمه 
و ميعب   Foresightوالحكته  Insight  التبع   Oversightتسؤولم ت الحوكته فه اإلش ا  

اإلش ا  عمب التحقق تت  إإا ك يت الش ك ت التتموكه لماوله تتتل ت   و تف وت أن تتتمر ومفما فه 
لتبع  ف ير مس عا تتخإي الق ا ات   وإلك بت وما م بتقومم اكتش   وتيع الفس ا اإلاا ي والت له و أت  ا

تستقل لمب اتا والسم س ت  التتمم ت واليت  ا و وأخم ا تحاا الحكته االتم   ت والتحام ت الته توامهه  
الش كه و واليم   كل او  تن  إه األاوا  مستخام التا قون الخ  ممون التا مق الت له   وتا مق األااء 

 هوق والخات ت االستش  م  والتحق
و ا أكات بتت التيهت ت التهيمه والهم  ت التيهمتمه عمب ض و ة اخإ وهمفه التا مق الااخمه     

الع ا   SAS No. 65 تتم   التا مق بيه  االعتب   تن التا ق الخ  مه و فتمب سبمل التا ل تطمب
ه أن ممخإ بتمن االعتب   وهمفه التا مق تن التا ق الخ  م الق يويممن نعن التتها األت مكه لمتح سبم

فقا ع   وهمفه التا مق  SAS No.78 تتم   التا مق أت و الااخمه عيا التخطمط لتتممه التا مق 
الااخمه كتعا  لمت ا به ممب عمب التا ق الخ  مه أن ممخإه بيه  االعتب   عيا تقممتر ليه م ال   به 

 والااخممه فه الش كه 
  وانينالتشريع والق -ا 

غ لب  ت  تشكل وتؤا   إه اآللم ت عمب التف عبلت الته تم ي بمن الف عممن الإمن مشت كون بشكل      
تب ش  فه عتممه الحوكته و لقا أا ت بتت التش مت ت عمب الف عممن األس سممن فه عتممه الحوكته   

م تع بتضهم و فتمب سبمل لمس فمت  متعل باو  م ووهمفتهم فه  إه التتممه   بل عمب كمفمه تف عمه
تتطمب ت ماماة عمب الش ك ت التس  ته الت ته     Sarbanes-Oxly Actالتا ل  ا ف ت   يون 

تتتال ب م اة عاا أعض ء تممس اإلاا ة التستقممن   وتقومه إش ا  لميه التا مق عمب عتممه إعااا 
( الشه اة عمب  CFOلشؤون الت لمه ) ( وتام  ا CEOالتق  م  الت لمه   والطمب تن التام  التيفمإي ) 

عحه التق  م  الت لمه وعمب يه م ال   به الااخممه   ووضع خطوط اتع ل فت له بمن التا ق الخ  مه 
ولميه التا مق وتحاما  ا ة التسؤولمن فه الش كه عمب التع ا ه عمب التت تبلت الته تخعهم فه 

وأعح ب التع لل اآلخ من فه الش كه و كت  أي ط الش كه   والته  ا تكون تض ة بتع لل الت لكمن 
عف ء التا ق الخ  مه والتع ا ه عمب الخات ت غم  التا مقمه الته متكن أن تقاته   تسؤولمه تتممن وا 

( لسيه  22ش ك ت التا مق ل ب  يه  بمميه التا مقو وفه الت اق   فقا يهم   يون الش ك ت الت ته   م )
ه لماوله تن حمث التمسمس واإلاا ة والتعفمه وكإلك أخضته  ل   به شؤون الش ك ت التتموك 1977

  واموان ال   به الت لمه
 آليات حوكمة خارجية أخرى   -ىـ 
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 ي ك آلم ت حوكته خ  ممه أخ ى  فضبل عن ت  تقام إك ه   تؤا  عمب ف عممه الحوكته بط ق      
 Cohen etع لل فه الش كه و ومإك    ته وتكتمه لآللم ت  األخ ى فه حت مه تع لل أعح ب الت

al.  و  إيه  تتضتن ) ولكن ال تقتع  عمب ( التيهتمن   التحمممن الت لممن وبتت التيهت ت الاولمه
فتمب سبمل التا ل تت  س تيهته الشف فمه الت لتمه ضغوط     مه عمب الحكوت ت والاول   تن امل 

( تن امل تحسمن اليهم  WOTلتم  ة الت لتمه ) تح  به الفس ا الت له واإلاا ي   وتضغط تيهته ا
 الت لمه والتح سبمه   وفه  ط ع البيوك   تت  س لميه ب  ل ضغط  تن امل تت  سه الحوكته فمه  و   

بسبب تيوع آلم ت الحوكته وتتاا تع ا      ف ن تيفمإ   متطمب وضع إط    وم ى الب حث اير     
ع أعح ب التع لل فه الش ك ت  سواء أك يت خ عه أم تتموكه ش تل له    ممخإ بيه  االعتب   متم

يه  تتف عل فبت  بميه   لماوله و إإ أن كل ط   تن  إه األط ا  مؤاي او ا تهت  فه عتممه الحوكته   وا 
ضتن إط   الحوكته و تا ل عمب إلك التف عل فمت  بمن لميه التا مق والتا ق الخ  مه   التا ق 

 ة واإلاا ة التمم  و وان لهإا التف عل تمام ا كبم ا فه الحا تن ح الت الفس ا الت له الااخمه   تممس اإلاا
 واإلاا ي و 

 
 
 

 المقترحاتالستنتاجات و ا
 أوال.االستنتاجات:

بعفه ع ته    الته تت يه تيه  تؤسس ت الاوله تا الفس ا الت له واإلاا ي تن اخط  التشكبلتوم1
خ عه   ومت تب عممر تحتل الش ك ت تك لم  إض فمه تيتكس عمب والش ك ت التتموكه لماوله بعفه 

 أست   السمع الته تيتمه  أو الخات ت الته تقاته    تت  مضت   ا ته  عمب التي فس والبق ء و

اا مه وأخبل مه و و2  لمفس ا الت له واإلاا ي ته    وتممم ت سم سمه وت لمه وا 
وتان أب   ا   اإلاا ياماه لمكش  والحا تن تت  س ت الفس ا و ي ك التاما تن االتم   ت واألس لمب الح3

 حوكته الش ك ت ولم ن الت امته وغم   و
تن  بل الش ك ت التتموكه لماوله إلب الحا تن الفس ا الت له  مؤاي االلت ام ب لم ت الحوكته و واعا  و4

تحمممن واألم يب ب لش ك ت التتموكه  م اة اقه التستات من الواإلاا ي فمه  و م اة كف ءة أاا ه    وب لت له 
الاوله كمه    وب لت له م ما تن  ا ة الاوله عمب مإب االستات   وت  ميتا عير تن  فه لماوله وتن ام

 تيتمه ال تع ا البما و

تاااان األتااااو  العااااتبه والتتقاااااة   ولهااااإا فاااا ن عمااااب  اإلاا يوتتتباااا  عتممااااه تك فحااااه تت  ساااا ت الفساااا ا 5
 ل السااته ب سااتت ا  لكشاا  تمااك التت  ساا ت وتاان ااام التح ولااه لمحااا تيهاا  وتتتباا  التهتتاامن فااه  ااإا التماا

 مقهااااه وكفاااا ءة التاااا امتمن والتاااا ا بمن فااااه اكتشاااا   تااااال تمااااك التت  ساااا ت  ااااه الوسااااممه األ اااام واأل ااااوى
 لتك فحته و
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 اسه    بمه فت له تت بع عتل المه   اإلاا ي وتقوم با لغ ت تفتمل تب ائ الحوكته البا تن أمه ةو  6
  .عمب وفق التت مم  التتت    عممه  السبل الكفممه بتقومم أاا ر

 المقترحاتو ثانيا
بث الوعه الك فه لتت فه وتوضمل  ته    الفس ا الت له واإلاا ي وإلك بغ ت بم ن أض ا     و1

 ووب لت له الحا تيه  وتح  بته  ب لوس  ل العحمحه

حث الش ك ت و ( CORPORATE  GOVERNANCEتفتمل او  ) حوكته الش ك ت  و2
لت  لر تن او  فه  م اة الشف فمه واإلفع ح األت  الإي مس عا والتؤسس ت الت لمه عمب تطبمقر 

 عمب التقممل تن تت  س ت الفس ا اإلاا يو
  ممخإ بيه  االعتب   متمع أعح ب التع لل فه الش ك ت   لمحوكته وضع إط   ش تلض و ة  و3

و إإ أن كل ط   تن  إه األط ا  مؤاي او ا تهت  فه  سواء أك يت خ عه أم تتموكه لماوله
 وعتممه الحوكته

 .الحوكته تبتً  لتغم ات كل ت حمه أم اء تقممم او ي لتب ائو 4

  -:خبلل اإلم اءات اآلتمه عم األمه ة ال   بمه تنا 5.

 .استقبللمته  ضت ن  أو  

 .لكل تيه العبلحم ت التتيوحه له  بتومب القوايمن التختعه  تت م  .ب  

 .متبل م تع تتطمب ت الت حمه ال ا يه جو تطوم  القوايمن وبت   

   .تخ م ت إعت له  كمحا أاوات تقمم اإلاا ات اعتت ا .ا  

  .بتحاما تتطمب ت الحوكته والسته لتطبمقر والتتل بتومبر إل ام ك فه أمه ة الاولهو 6

وس  ل األعبلم ب لتت م  بتب ائ الحوكته وتاى وتيهت ت التمتتع التايه و   م م المتتم ت التهيمهو 7 
  .الاوله التختمفه اعم البيب التحتمه لتؤسس ت في تمام   
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 المصادر

 العربية المصادراوال . 
 . القران الكريم.أ

 . الرسائل واالطاريحب

الت به لمتح سبمن    التتها"التا مق الااخمه في اا  حوكته الش ك ت (   "2006)سياس ستاي حسمن  و1
 .(  بغاااالق يويمه التح سبهالق يويممن )بحث تقام ليمل شه اة 

 . الدوريات.ج

( " تاخل تقت ح لتطاوم  التاا مق الحكاوته لتك فحاه الفسا ا 2005واحتا حمته متته  غ لب عوت ال ف عه )1
الساايوي الاااوله الخاا تس تااه التم لمتااؤتت  تقااام بحااث هاال اال تعاا ا التبيااه عمااب التت فااه" فااهفااه التاا لم الت بااه 

م تتااااااااه ال متويااااااااه األ ايمااااااااه وتوضااااااااوعه: ا تعاااااااا ا التت فااااااااه والتيتمااااااااه  ه  اال تعاااااااا ا والتمااااااااوم اإلاا مااااااااه لكمماااااااا
 اال تع امه عت ن_ األ انو

إست اتمممه الحا تن الفس ا اإلاا ي: ح له ا اسمه عن التتمكه الت بمه (  " 2009و عبا اس عبا الك مم الس لم ) 2
 كممه اال تع ا واإلاا ة م تته التمك بن عبا الت م   ياوة إاا ة الت ل الت م فه ت لم م و الستوامه"
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لتك فحااه الفساا او  إساات اتمممه(و " الاااو  التشاا مته فااه تك فحااه الفساا ا "   ياااوة : يحااو 1995وطاا    حكتاات ) 3
 األ ان: و ا ة التيتمه اإلاا مهو 

 و عت ن: اا  الفك 1التطوم  اإلاا يو ط (و ا اس ت تت ع ة فه1995ع عم األع مه ) .4
(و " الفساااا ا فااااه يه مااااه القاااا ن:  اااامم التغماااا  واأل تااااه والتحااااول "  التممااااه الاولمااااه لمتماااااوم 1996وإماااا  تميااااه )5

 وو149ا االمتت عمهو التا
 " آلماا ت الحوكتااه واو  اا  فااه الحااا تاان الفساا ا التاا له واإلاا ي فااه الشاا ك ت التتموكااه عباا س حتمااا التتمتااهو6
 ماوله"وبحث غم  تيشو ول
   بحث غم  تيشو و" اإلاا ي اإلعبلحو وس م عبا ال  اق  شفق عبا الح فه  " او  الحوكته فه 7
   الق   ةو143  التاا مجمة السياسة الدولية(  "الفس ا :  ؤمه يه مه"   2001وته ف ما ) 8 
 اإلاا ة"  تاااؤتت  كمماااه اإلاا يالفسااا ا ب كتشااا   تهااا     التاااا ق(  " تفتمااال او  2010و  ماااام   شااام الخفااا   )9

 واال تع ا الم تته التستيع مه   بحث تيشو و
 األجنبيةالمصادر   :ثانياً 
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