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 والمالي اإلداريدور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد 
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 الملخص
هدفت الدراسة الى التعرف على دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي    

 ل تبيي  الشفافية في العم ل تستبي  المنممات تنن  حاتات الفساد فمن خال .واإلداري
حيث يعتير الفساد في المنممات من أهم األسيا  التي تؤدي الى فش ل  ،واإلداريالمالي 

المنممات. قام الياحث يمرانعة اليحوث السايقة والدراسات والتقارير لنم  المعلومات 
تخالص أهم النتائج التوصيات. أشارت النتائج إلى والييانات المتعلقة يموضوع الدراسة واس

أن معمم المنممات تستخدم حوكمة الشركات للحد من الفساد المالي واإلداري ولتحقي  
نتينة لك ل ذلك، زاد اإلهتمام يمفهوم حوكمة الشركات نناح المنممة ومن  فشلها. 

 المنممات.وأصيحت من الركائز األساسية التي ين  أن تقوم عليها 

Abstract  

The study aimed to identify the role of corporate governance in 

combating financial and administrative corruption. Organizations 

can avoid any financial or administrative corruptionsby applying 

transparency in work, which is considered as one of the most 

important reasons might lead to the organizations' failure. Theauthor 

has reviewed previous studies and reports, in order to collect 

information related to this study and to conclude the most significant 

recommendations. The results indicate that most organizations are 

using corporate governance to reduce financial and administrative 

corruption and to achieve the organization's success. Consequently, 

the concept of corporate governance has received a substantial 

attention and has become one of the main pillars on which 

organizations could build. 
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 المقدمة
في عالم األعما ل؛ حيث  م والمصبلحات الشائعةيتعتير حوكمة الشركات من أهم المفاه

فرض نفسه بوعًا أو قسرًا، حيث أوندت حوادث عنيفة واضبرايات قلقة ومروف غير 
مستقرة والتي اكتسحت أسوا  الما ل واألعما ل، وألقت على عاتقها ألوان من القل  

منموعة من الشكوك حو ل مصداقية الييانات التي تصدر عن  والهوانس، والتي انيث  منها
تلك الشركات، وكذلك نسية اإلعتماد عليها في عمليات اتخاذ القرارات وصد  التعيير عن 

(، فال تقتصر أهمية الحوكمة فقب 2014)المناصير،  الراهنةواق  الشركات وأوضاعها 
ساتها ومنشآت األعما ل أيضًا، وتا على المتعاملين في األسوا  ي ل وصلت إلى الدو ل ومؤس

سيما يعد إنهيار أكير الشركات في العالم، المتواندة في روسيا والوتايات المتحدة 
األمريكية،واليايان ودو ل شر  آسيا، المملكة المتحدة، وروسيا؛ مما أنتج آثار ونتائج سليية 

(. ويناًء على 2016المليني،مدمرة، والتي ساهمت يشك ل كيير في يروز أهمية الحوكمة )
عن بري  مفهومها ومناقشة أهميتها وميرراتها، األمر  يات لزامًا دراسة الحوكمة ماسي 
 هذه الدراسة. تستهدفهالذي 

حيث أن الحوكمة وآلياتها تعتير هامة كونها تعم ل على الحد من حدوث األزمات أو 
مث ل ياإلفصاح عن منعها، والذي يمكن أن يكون يواسبة منموعة من اآلليات والتي تت

المعلومات المالية وغيرها، والشفافية في اإلفصاح، وفقًا للمعايير المحاسية المقررة وذات 
(. كما أن تعزيز الدور الوميفي للتدقي  الخارني والداخلي وعلى 2008العالقة )أحمد، 

؛ حيث يتم تشكي ل خاصة من قي ل منلس اإلدارة ياستقالليتهماونه الخصوص ما يتعل  
 (.2006عليا من األن ل اإلشراف على أعمالهما )الرحيلي، ال

نالت الحوكمة أهمية خاصة في الشركات؛ كونها تؤدي الدور الحيوي والمياشر في تأثيرها 
على األنشبة اإلقتصادية في معمم دو ل العالم، كما وأنها توفر فرص العم ل، وتمث ل أهم 
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سيبرتها على يعض الصناعات ذات نزء من أنزاء الناتج المحلي اإلنمالي، فضال عن 
 (. 2012وغيرها )نون،  المناف  العامة كالباقة، واإلتصاتات والنق ل

 ومن ناحية أخرى، إذا قررت الدولة خصخصة أقسام الشركات في هذه الحالة تعد الحوكمة
وتحقي  أكير عائد لعمليات  من أهم متبليات الخصخصة؛ من أن ل تشني  اإلستثمار

ؤدي لتنن  الفساد يكافة أشكاله وأنواعه وتا سيما يالفساد المرتيب يتلك الخصخصة؛ مما ي
 (.2007العملية )حماد، 

واإلداري وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور حوكمة الشركات في مكافحة الفساد المالي 
ياعتياره من أهم  ،للفساد المالي واإلداري من خال ل تبيي  الشفافية في العم ل تننياً 

 .التي تؤدي الى فش ل هذه الشركاتاألسيا  
 مشكلة الدراسة:

شكلت التغيرات المتسارعة والمتكررة في ييئة األعما ل، ومهور تكنولونيا نديدة تحديات 
(، وخصوصًا في الدو ل التي شهدت مراح ل 2014على اقتصاد يعض الدو ل )السيد، 

النمام الشمولي الى حو ل من انتقالية سواء أكانت تحوتات إقتصادية أو سياسية؛ مث ل الت
 من اتاقتصاد المخبب له والذي يعم ل على قرابي، والتحو ل الى اقتصاد السو  يدتاً الديم

زيادة فرص ممارسة الفساد المالي واإلداري، والذي يدورة يساهم يعدم اكتما ل يناء 
المؤسسات الوبنية والقوانين التي توفر مناخ مناس  للفاسدين، مستغلين ضعف األنهزة 

(؛ 2016ضائية والرقايية في التصدي إلستغال ل القصور في األنممة الرقايية )حمدي، الق
والتي تساعد في الحد  حيث تتمحور مشكلة الدراسة في إفتقار الشركات إلى آليات حوكمة

من الفساد اإلداري والمالي الذي يوانه المنممات سواء في الدو ل المتقدمة أو في الدو ل 
 النامية. 
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 دراسة: منهجية ال
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، كونه من أفض ل المناهج المعمو ل 

(، خاصة في 2009يها في معمم الدراسات واليحوث المتعلقة يموضوع الدراسة )يوسف، 
الدراسات التي تتناو ل المواهر اإلنتماعية تتعل  يالممارسات الدورية واليومية، حيث تم 

والدراسات المنشورة في  منموعة من اليحوث والمنالت العلمية المتخصصةاتابالع على 
وقواعد الحوكمة  الدوريات، والمنشورة على شيكة اتانترنت، وكذلك اإلبالع على آليات

العالمية والمحلية، والتي تم تحليلها ومناقشتها لتحقي   ت والمنمماتالصادرة عن الهيئا
توصيات للمساهمة في إثراء المعرفة وتقديم مرنعية أهداف الدراسة، والتوص ل لنتائج و 

 مفيدة للشركات.
 تعريف حوكمة الشركات:

لى الشركات يها تحكم التي البريقة إلى الشركات حوكمة تشير  من ويحدد   غرض. أي وا 
 اإلدارة تمكن أدوات منموعة نوهرها في إنها القرارات. يتخذ والذي والمساءلة، السلبة لديه

 الشركات حوكمة الشركة. تضمن إدارة تحديات م  فعالية أكثر يشك ل التعام ل من والمنلس
 مصالح تكون يحيث مكانها في القرار تاتخاذ مناسية وضوايب عمليات لديها الشركات أن

 والمنتم ( متوازنة. والعمالء والموردين والمومفين )المساهمين المصلحة أصحا  نمي 
 الشركة أهداف تحديد خاللها من يتم التي لعملياتا الشركات مستوى على الحوكمة تشم ل

 يالممارسات تهتم والسوقية. وهي والتنميمية اتانتماعية الييئة سيا  في ومتايعتها
 يث  أي أن أهدافها، معمم تحق  يبريقة تدار الشركة أن من التأكد لمحاولة واإلنراءات
 (.2009)العاي ،  ليمةس أسس على قائمة الشركة هذه في ثقتهم يأن المصلحة أصحا 
 يشم ل يها. قد والتحكم الشركات تونيه خالله من يتم الذي النمام هي الشركات حوكمة
 في الشركات حوكمة لكن اإلقليمية، الفوار  العالم مستوى على الشركات حوكمة تعريف

 دالعدي يين والعالقات األدوار يين والتوفي  وسو ، تنميمية آليات تتضمن الدو ل المتقدمة
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 الشركة داخ ل الحوكمة وأهداف المنممة داخ ل الشركات في المصلحة أصحا  من
 (.2006)الصالح، 

 مايلي: الداخلية يالحوكمة المعنية النهات تشم ل
 الشركة إدارة .1
 المديرين .2
 مخرنين منموعة .3
 اآلخرين المصلحة وأصحا  المساهمين .4
 المومفين .5

 يلي: ما الخارنية يالحوكمة المعنية النهات تشم ل
 لمساهمينا .1
 نينالمدي .2
 التناريين الدائنين .3
 الشركة أنشبة من المتضررة والمنتمعات والعمالء الموردين .4

 أهمية حوكمة الشركات 
 وتعبيها للمستثمرين وشفافية مسئولية أكثر الشركات نع ل على الشركات حوكمة تعم ل

 لييئيةا التنمية مث ل الشرعيين المصلحة أصحا  لمخاوف لالستناية الالزمة األدوات
 اتاستثمارات وتشن  ما ل رأسما ل وزيادة التنمية في وتساهم  المستدامة. واتانتماعية

 إلى اتافتقار يؤدي أن يمكن العم ل. فرص ويوفر اتاقتصادي، النمو ويعزز النديدة،
 أسوأ حتى أو للمنتم ، ي ل للشركة، فقب ليس والفساد، األرياح فقدان إلى الشركات حوكمة

 كك ل. العالم ىعل سيؤثر ذلك من
 على والقضاء المخابر من للحد الشركات حوكمة إدارة من النوع هذا تصميم تم كما

 اعتراف هو الشركات حوكمة ميادئ أحد المؤسسة. داخ ل للتآك ل المسيية العناصر
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 الداخلي العم ل في رأي المساهمين لنمي  يكون أن تضمن سياسة وهي المساهمين،
 قواعد توضيح أيًضا الشركة. ين  أسهم قيمة ساهمينالم تقدير يضمن للشركة. كما
 لمستقي ل موحدة رؤية لديه شخص ك ل أن من للتأكد اإلدارة منلس أعضاء ومسؤوليات
 الشركة. 
 الميادئ المساهمين. من ليسوا الذين المشاركين ياحتيانات المصلحة أصحا  اهتمام

 على والحفام ريح أعلى انلضم حاسمة أيضا هي الشركات لحوكمة األخالقية التونيهية
 منلس أعضاء و المومفين على القواعد هذه تنبي  القانونية. المتاع  من الشركة

 وتقارير السنالت حفم شك ل تأخذ أن ين  والتي واضحة، الشفافية تكون أن اإلدارة. ين 
 (.2014)المناصير،  الدخ ل

 في الحد من الفساد المالي واإلداري  آليات الحوكمة ودورها
والشركات خاصة.  المؤسسات الدولية عامة وانهيعتير الفساد من أخبر المشكالت التي ت

، التي يترت  عليها تحم ل أعياء مالية المشروعةيتمث ل يالمكاس  واتامتيازات غير  فهو
وتكاليف تنعكس على أسعار السل  والمنتنات أو الخدمة المقدمة؛ األمر الذي يضعف 

(. ويدتًا من أن 2009رأس الما ل )الشواشرة،  ويالتالي إنهيار وتآك لنافسية واليقاء، تقدرة ال
للدولة فهي تصيح  واتازدهار تكون تلك الشركات أحد المحركات اتاقتصادية وعوام ل النمو
كافة أبراف المنتم . نتائنه  يذلك عيئًا كييرًا على عات  اتاقتصاد الوبني والذي يتحم ل

في معالنة المشاك ل والعقيات التي تعاني منها حوكمة الشركات أهم دور  حيث تؤدي
الشركات، وعلى رأسها ماهرة الفساد المالي واإلداري، وذلك عن بري  منموعة معينة من 

 (.Monk, and Minow,2001الداخلية والخارنية) آليات الحوكمة
تركز آليات حوكمة الشركات الداخلية على إتخاذ اإلنراءات الالزمة لتحقي  األهداف، 
وتركز أيضًا على أنشبة الشركات وفعالياتها، حيث تصنف اآلليات لحوكمة الشركات 

 (2009يلي: )العاي ،  يما الداخلية
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 مجلس اإلدارة  -1
أكد الياحثون والممارسون والناشبين في منا ل حوكمة الشركات أن منلس اإلدارة يعتير 

رأسما ل المستثمرين في من أحد أهم أدوات المراقية للسلوكيات اإلدارية، كونها تحمي 
الشركات من سوء اإلستخدام من قي ل اإلدارة عن بري  الصالحيات القانونية في إعفاء 
وتعيين ومكافآة اإلدارة العليا. حيث يشارك منلس اإلدارة القوي يفاعلية وض  إستراتينيات 

دارة، األمر الشركات، ومراقية سلوكها وتقويم أدائها،وتقديم الحوافز المناسية والالزمة لإل
 (.2006الذي يساهم في تعميم قيمة الشركة ومكانتها )الصالح، 

ومن أن ل تعزيز فعالية تلك المنالس فال يد من تواندها في المواقف التي تؤهلها يالقيام 
يأعما ل لصالح الشركة، حيث تؤخذ األهداف اتانتماعية للشركة يعين اتاعتيار، وينيغي 

زمة لمتايعة أحكامها الخاصة ومتايعتها يعيدًة عن التدخالت أيضًا أن تمتلك السلبات الال
الييروقرابية والسياسية في شؤونها، حيث تقوم يتحديد اإلدارة العليا،وكذلك اإلشراف 
المستمر على أداء الشركات واإلفصاح عنها أيضًا، ومن أن ل تمكين منلس اإلدارة من 

كما يلنأ المنلس لتكوين وتأليف منموعة من  ،والتونيهالقيام يوانياته والمتمثلة يالمراقية 
أعضائه من غير التنفيذيين، وتتمث ل أيرز تلك اللنان اللنان والذي يتم اختيارهم من يين 

 (Michael et al., 2003)ياآلتي: 
 لجنة التدقيق  .أ 

العلمية الدولية، والمحلية المتخصصة والياحثين على لنان التدقي ،  الهيئاتيات تركيز 
التي حدثت في الشركات العالمية؛ ويعود  يعد اتاضبرايات واإلخفاقات المالية وتاسيما
لنان التدقي  كأداة هامة ورئيسية  تؤديهيلنان التدقي  نمرًا للدور الذي  الفئاتتلك  اهتمام

في تعزيز الشفافية والثقة في المعلومات المفصح عنها وخصوصًا المعلومات المالية، حيث 
ن الداخليين، وكذلك قيلذي تقوم يه ياإلشراف على المدقالدور المحوري ايتم ذلك عن بري  

مساهمتها في إعداد التقارير المالية، ودعم الهيئات المتمثلة يالتدقي  الخارني وضمان 
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إستقالليتها ودورها أيضًا في التأكيد على اتالتزام يميادئ حوكمة الشركات )ميخائي ل، 
2006 .) 

نشأ مفهوم لنان التدقي  يعد اتانهيارات المالية لمعمم الشركات الكييرة، حيث قامت 
حيث ،2002في عام " SarbanseOxleyActالوتايات المتحدة األمريكية يإصدار قانون "

تضمن القانون إلزام كافة الشركات يتشكي ل لنان تدقي ، نمرًا ألهميتها في تفادي 
كاًل من المدق   لدور الفعا ل الذي تقوم يه في زيادة إستقالليةاإلنهيارات المالية عن بري  ا

القوائم المالية الداخلي والمدق  الخارني، وكذلك من خال ل دورها في عمليات إعداد 
(Shawwa, 2007 يينما قامت المملكة المتحدة يإصدار منموعة من التوصيات من .)

" والذي SmithReportسميث "أن ل تشكي ل لنان التدقي ، حيث كان من أيرزها تقرير 
، حيث شم ل التقرير على عدة توصيات متعلقة يمسؤوليات ودور لنان 2003صدر عام 

التدقي  وبر  اإلفصاح عن تلك المسؤوليات في التقارير السنوية الصادرة عن الشركات 
(Joshua, 2009.) 
 لجنة المكافآت .ب 

ت معمم تلك الدراسات أنريت منموعة من الدراسات حو ل حوكمة الشركات، حيث أوص
واألدييات يضرورة تشكي ل لنان المكافآت من أعضاء منلس اإلدارة غير التنفيذيين. كما 

( يضرورة نع ل مكافآت OECDتضمنت إرشادات منممة التعاون اتاقتصادي والتنمية )
ومنلس اإلدارة معقولة نسييًا من أن ل ضمان وتعزيز المصالح المشتركة على  اإلدارة العليا

مدين اليعيد والقري  عن بري  نذ  األيدي المهنية المهرة وذوي الكفاءات العالية األ
 (.2009)الريحاوي، 

 لجنة التعيينات  .ج 
تا يد أن تقوم لنان التعيين يتوميف وتعيين أعضاء منلس اإلدارة والعاملين يناًء على 

ات المحددة من قي ل أفض ل المرشحين، والذين تتالئم خيراتهم ومهاراتهم م  الخيرات والمهار 
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يوض   التعيينشفافية التعيينات وضمانها قامت لننة الوصو ل إلى الشركة. ومن أن ل 
نملة من الوانيات من أن ل تعيين أعضاء منلس اإلدارة ويقية المومفين وهي: )الصالح، 

2006) 
أن يتم المصادقة على كافة الخيرات والمهارات الالزم توافرها لدى المومفين  .1

نلس اإلدارة من قي ل الوزير، وذلك يضرورة مشاركة لنان التدقي  لمنلس وأعضاء م
 اإلدارة في الشركة.

ين  على اللننة اإلعالن عن كافة الومائف المبلوية والمناص  المبلو   .2
 يهم. الخاصةإشغالها، وكذلك دعوة المؤهلين لتلك الومائف لتقديم بليات التعيين 

على تقويم المهارات  اء منلس اإلدارة العم لي  وكافة أعضينيغي على لننة التدق .3
 المبلوية يشك ل مستمر.

ين  على لننة التعيين توخي الحذر والموضوعية؛ عن بري  المقارنة الفعلية  .4
 لمهارات ومؤهالت المتقدم م  ضرورة تواند المواصفات المحددة من قي ل الشركة.

يكف ل إحتوائها على  ن، يالشك ل الذييتايد من توافر آليات واضحة وشفافة للتعي .5
 أكفأ المرشحين وأفضلهم.

 التدقيق الداخلي  .د 
تكمن وميفة المدق  الداخلي في عمليات الحوكمة، كما وتقوم وميفة التدقي  الداخلي يدور 
كيير وهام في تعزيز الحوكمة، من خال ل زيادة قدرة الموابنين على مسائلة الشركة. كما 

نشبة المنفذة يعدالة ومصداقية على تحسين سلوك ن وعن بري  األالداخليييعم ل المدققون 
المومفين العاملين في الشركات وكذلك تقلي ل مخابر الفساد اإلداري والمالي )الوائلي، 

2005.) 
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 الخاتمة:
 أعضاءأن المشاك ل واألخبار التي تنشأ نتينة تعارض المصالح وتضاريها يين كافة 

رأسها ماهرة الفساد يشتى أنواعه وأشكاله، منلس اإلدارة ويين المالكين والتي تق  على 
م  ونو   لزيادة التفكير وتركيز اإلهتمام اإلداريوالمتمثلة يمشكلة الفساد المالي والفساد 

تواند منموعة من اآلليات واللوائح والقوانين والتي تؤدي دورًا حاسمًا وفعاتًا في حماية 
ا  المصالح؛ من خال ل الحد من المصالح المشتركة يين المالكين وكافة أبراف وأصح

في تلك الشركات؛  التنفيذيةالغش والتالع  اإلداري والمالي والذي يتم من قي ل اإلدارات 
 على إعتيار أنها النهة المسيبرة على كافة األمور داخ ل الشركة.

كما ويعتير الفساد يشقية اإلداري والمالي من أحد أخبر المشاك ل التي تعاني منها 
ولة وعلى ونه التحديد الشركات، مما يترت  عليها تحمي ل التكاليف اإلضافية مؤسسات الد

تنعكس ينهاية المباف على أسعار السل  والخدمات والمنتنات س والت على عات  الشركة
ستمرارية الشركة  المعروضةالمقدمة او  األمر الذي يؤثر يالسل  على القدرة التنافسية وا 

 ويقاؤها.
اتناه الكثير من الدو ل سواء دو ل متقدمة أم  ة خاصة، فيالرغم منتكتس  الشركات أهمي

دو ل نامية الى نمام الخصخصة والذي انتشر في العديد من دو ل العالم، إتا أنه مازالت 
مساهماتها تشك ل النزء األساسي من القيمة المضافة والناتج اإلنمالي المحلي وتوفير 

تنليات  حيث أن للفساد المالي واإلداريفرص العم ل ألكير عدد ممكن من الموابنين. 
دارية تؤدي لإللتزام يآليات وقواعد الحوكمة للشركات،  ومماهر مالية وسياسية وأخالقية وا 

والحد من ماهرة الفساد وزيادة كفاءة أدائها، األمر الذي يعم ل على زيادة ثقة المستثمرين 
ة يأكملها، ويالتالي يزيد من قدرة المحليين واألنان  يالشركات ومن ثم زيادة الثقة يالدول

 ياإلستثمار ونذ  مستثمرين ندد والذي يص  في تنمية اإلقتصاد الدولة على اإلزدهار
 في الدولة. 
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 النتائج:
في المنممات وذلك عن بري   خلصت هذه الدراسة إلى أنه يمكن تبيي  آليات الحوكمة
استخدام وسائ ل اإلعالم  بري  نشر ثقافة الحوكمة في يين العاملين وفي المنتم ، وعن

ومؤسسات المنتم  المدني. وهنا ين  أن يدرك المنتم  أن هناك دور كيير ومهم 
لحوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي واإلداري حيث يمث ل خب الدفاع األو ل ضد 

 أي فساد.
 التوصيات:

الدراسة، ومن أهمها  يتضمن هذا القسم أهم التوصيات والتي يراها الياحث لمعالنة مشكلة
 ما يلي:

الفساد  أشكا لفي الشركات من أن ل الحد من  ينيغي تبيي  وتنفيذ الحوكمة .1
 مشكلة توانه المنممات يالوقت الحالي.  ياعتيارهوالمالي  اإلداري

نشاءضرورة تبيي  الحوكمة  .2 عدادمراكز تختص يالحوكمة  وا  يرامج تدرييية عن  وا 
  الحوكمة وترسيخ ثقافة الحوكمة.

 -ين  أن تلتزم الشركات يميادئ الشفافية واإلفصاح، من خال ل: .3
لشركات تحقيقها، ونشر تقرير يتضمن ا تحديد األهداف المستهدفة والتي تسعى - أ

بويلة وقصيرة األن ل، وكذلك  اإلستراتينية مستوى تحقي  األهداف الموضوعة لها، وتحديد
 بالع عليها.اإلفصاح عنها عير الوسائ ل التي تمكن النمهور من اتا

 مث ل منلس اإلدارة إلزام الشركات ينشر وعرض التقارير واإليضاحات المالية السنوية -  
وتقرير مراق  الحسايات، على أن تتضمن العديد من المؤشرات المالية وغيرها والتي 
تعكس أداء الشركة كنس  السيولة والريحية وتحدث من سنة ألخرى، ونشرها ليتمكن 

 ع عليها. النمهور من اإلبال
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نشر الوعي الديني والفكري واتانتماعي واإلقتصادي، من أن ل رف  المستوى  .4
كمهمة وبنية يشارك فيها  وأنواعهالحضاري للمنتم  واعتيار محارية لكافة أشكا ل الفساد 

كافة أبراف النمي ، وكاًل في موقعه، لما للمنتم  الدور الكيير في المساهمة ويشك ل 
 اد. فعا ل في الحد من الفس

توفير فرص عم ل والعم ل على تقلي ل نس  اليبالة، وتأمين دخوتًا ثايتة ومتوازنة  .5
م  كافة أبراف المنتم ، والعم ل على تقوية شيكة الحماية اإلنتماعية والتأمين الصحي، 

 حرصًا على شعور الموابن ياألمان واتايتعاد عن السرقة والغش والفساد يشك ل عام. 
يلها لتشم ل فرض العقويات الصارمة على مرتكيي ضرورة سن القوانين وتعد .6

الفساد يشتى وسائله وأنواعه، وكذلك إعتيار المتالعيين يأموا ل الشع  نريمة والتي هي 
 من أخبر أنواع الفساد والنرائم المخلة يالشرف.

 المراجع
 أواًل: المراجع باللغة العربية

آليات حوكمة الشركات (، دراسة واختيار تأثير 2016المليني ) إيراهيم السيد [1]
على فنوة التوقعات في ييئة الممارسة المهنية في مصر، عن موق : 

www.faculty.ksu.edu.sa/72669/Publications 
(، يناء محافم رأس الما ل الفكري من األنماب 2006الصالح ) أحمد علي [2]

ية ومدى مالءمتها لحاكمية الشركات في القباع الصناعي المختلب في يغداد، المعرف
ابروحة مقدمة إلى منلس كلية اإلدارة واتاقتصاد ينامعة يغداد كنزء من متبليات شهادة 

 الدكتوراه فلسفة في إدارة األعما ل.
(، دور حوكمة الشركات في تحديد السعر العاد ل 2008أحمد رن  عيد الملك ) [3]

دراسة تحليلية، منلة كلية التنارة لليحوث العلمية، العدد  -في سو  األورا  المالية لألسهم
 ، اإلسكندرية.45(، المنلد 1)
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(، تدقي  الحسايات في إبار منمومة حوكمة 2006أشرف حنا ميخائي ل ) [4]
الشركات، يحوث وأورا  عم ل المؤتمر العريي األو ل حو ل التدقي  الداخلي في إبار 

 ، القاهرة.حوكمة الشركات
(، حوكمة الشركات، شركات قباع عام وخاص 2007حماد بار  عيد العا ل ) [5]

 المتبليات، الدار النامعية، مصر. -التنار  -الميادئ -ومصارف، المفاهيم
 -تناري -(، عولمة الفساد وفساد العولمة: إداري2016حمدي عيد العميم ) [6]

 كندرية.دولي، الدار النامعية، البيعة األولى، اإلس -سياسي
(، اليوصلة األخالقية للشركات.أدوات مكافحة 2012نون ونورج كي ل ) سوليفان [7]

الفساد قيم وميادئ األعما ل، وآدا  المهنة، وحوكمة الشركات، المنتدى العالمي لحوكمة 
 الشركات، الدلي ل الساي .

(، إشكالية حوكمة الشركات واحترام أخالقيات 2009العاي  ) عيد الرحمن [8]
م ل األزمة اتاقتصادية الراهنة، الملتقى الوبني حو ل الحوكمة وأخالقيات  األعما ل في

 األعما ل في المؤسسات، عناية: نامعة ياني مختار، النزائر.
(، مرانعة الحسايات وحوكمة الشركات في 2014شحاته )السيد  عيد الوها  [9]

 ييئة األعما ل العريية والدولية المعاصرة، الدار النامعية، مصر.
(، أثر تبيي  قواعد حوكمة الشركات على أداء 2014المناصير ) يعمر عيس [10]

ير في المحاسية، نامعة شركات الخدمات المساهمة العامة األردنية، رسالة مانست
 الهاشمية.

–(، لنان المرانعة كأحد دعائم حوكمة الشركات 2006الرحيلي) عوض سالمة [11]
 ل حو ل التدقي  الداخلي في إبار حالة السعودية، يحوث وأورا  عم ل المؤتمر العريي األو 

 حوكمة الشركات، القاهرة.
(، قواعد الحوكمة وتقييم دورها في مكافحة ماهرة 2009الشواورة ) فيص ل محمود [12]

الفساد والوقاية منه في الشركات المساهمة العامة األردنية، منلة نامعة دمش  للعلوم 
 ، العدد الثاني.25اتاقتصادية والقانونية، المنلد 
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التبيي : ميادئ وممارسات حوكمة الشركات، منشورات المنممة العريية للتنمية اإلدارية، 
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(، الشركات المساهمة مايين الحوكمة 2009الريحاوي) مها محمود رمزي [14]

مة العامة العمانية، منلة نامعة دمش  والقوانين والتعليمات: حالة دراسية للشركات المساه
 ، دمش .24(، المنلد 1للعلوم اتاقتصادية والقانونية، العدد )
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 www.mesr.netمركز دراسات المستقي ل، 
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