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Abstract: 
The financial and administrative corruption phenomena are interesting to a lot of researchers. Those 

concerned agreed on the importance of developing an "institutional framework" intended to combat corruption in 
order to accelerate economic development.  

Researchers have reached a common understanding that “Corporate Governance” is one of the important 
mechanisms needed by all companies، for combating financial and administrative corruptionو strengthening 
control، following up with the implementation of strategies، defining the roles of each of the (shareholders، board 
of directors، executive management، and stakeholders). In addition to its importance in assuring of transparency 
and disclosure of financial and non-financial information as well as enhancing the internal and external audit 
roles. 

The findings of this field study show that the “Corporate Governance System” is considered as the right tool 
to combat financial and administrative corruption، strengthen control، and solve conflicting problems for all parties 
and stakeholders in the Jordan Petroleum Refinery Company. 
Keywords: Corporate governance، Financial and administrative corruption، corporate governance mechanism.  
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 ومكافحة الفساد  الحوكمـة المؤسسية في تعزيز الرقــابــةأهميــة 

 "دراسة حالة شركة مصفاة البترول األردنية"
  

 أحمــد يوســف دوديــند. 

 االقتصاد والعلوم االداريةكلية  -نظم المعلومات اإلداريةقسم 

 االردن- الزرقاءجامعة 

dudin_Ahmed@yahoo.com             

 لخص م
وضع "إطار تعد ظاهرة الفساد المالي واإلداري من الظواهر التي اهتم بها الكثير من الباحثين. وقد اتفقت آراء المهتمين بهذه الظاهرة على أهمية 

؛ لتعجيل التنمية االقتصادية. وتعتبر الحوكمة المؤسسية من الموضوعات المهمة لجميع الشركات، وتعد أهم آلية مؤسسي" الغرض منه مكافحة الفساد
واإلدارة التنفيذية،  في مكافحة الفساد المالي واإلداري وتعزيز الرقابة، ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجيات، وتحديد األدوار لكل من المساهمين، ومجلس اإلدارة،

لمصالح. عالوة على أهميتها في تأكيد الشفافية واإلفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، وكذلك تعزيز وظيفتي التدقيق الداخلي وأصحاب ا
 والخارجي. 

بة، وحل السليم لمكافحة الفساد المالي واإلداري، وتعزيز الرقا وقد توصلت هذه الدراسة الميدانية إلى أن نظام الحوكمة المؤسسية يعد الحكم
 المشاكل المتعارضة لكافة األطراف وأصحاب المصالح في شركة مصفاة البترول األردنية. 

 .الكلمات االفتتاحية: الحوكمة المؤسسية، الفساد المالي واإلداري، آليات الحوكمة
 مقدمة

( الكثير من الباحثين، وقد corruptionبمشكلة الفساد ) اهتم
شكلة على أهمية وضع إطار عمل اتفقت آراء المهتمين بهذه الم

مؤسسي، الغرض منه الحد من الفساد ومكافحته في كافة مجاالت 
 (.2102الحياة، لتعجيل التنمية االقتصادية )زين الدين،

إن االنهيااارات والفضااااح واألزمااات المالياااة التااي طالاات العدياااد  
ماااااان الشااااااركات الكباااااارم العالميااااااة فااااااي دول مثاااااال: الواليااااااات المتحاااااادة 

كيااة، المملكااة المتحاادة، روساايا، اليابااان، دول شاارق آساايا؛ أثبتاات األمري
فشاال األساااليب التقليديااة فااي منااع أسااباب حاادوت هااذه االنهيااارات. هااذا 
األمار دفااع الجهااات المعنياة علااى المسااتوم الاوطني والاادولي إلااى إجااراء 
دراسااات معمقااة لتحديااد األسااباب الرايسااة التااي كاناات وراء حاادوت هااذه 

زمااات الماليااة العالميااة، والتااي كاناات تاارتبط بشااكل كبياار االنهيااارات واأل
بالفساد المالي والفسااد اإلداري وغيااب الرقاباة المالياة، ونقاف الشافافية 
في الجوانب المحاسبية والتدقيقية. لذلك زاد االهتمام بحوكمة الشركات، 
باااال أصاااابحت ماااان الركااااااز األساسااااية التااااي يجااااب تطبيقهااااا فااااي كافااااة 

االقتصااااادية، لغاااارض تعزيااااز الرقابااااة ومكافحااااة  المؤسسااااات والوحاااادات
 (.  2102الفساد المالي والفساد اإلداري )التميمي،

والسااؤال الاااذي يطااارح نفسااه هاااو: ماااا أهميااة الحوكماااة المؤسساااية 
 ودورها في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد؟ 

 

 مشكلة البحث: 
تشاااااير الدراساااااات والمعطياااااات إلاااااى أن االنهياااااارات، واألزماااااات  
، للكثياار ماان الشااركات الكباارم العالميااة، والوحاادات االقتصااادية الماليااة

المختلفة، كان سببها مظاهر وآثار الفساد الماالي والفسااد اإلداري، مماا 
أدم إلى ضياع حقوق المستثمرين الحااليين فاي هاذه الشاركات، وكاذلك 

 فقدان الثقة عند المستثمرين الجدد بهذه الشركات. 
مفهااوم الحوكمااة المؤسسااية هااو الحاال  لااذا كااان االهتمااام لتطبيااق 

األفضاااال لمعالجااااة الفساااااد ومكافحتااااه، وتجاااااوز الساااالبيات التااااي رافقاااات 
انهياار العديااد مان الشااركات الكبارم العالميااة، باإلضاافة إلااى أن تطبيااق 
مفهااوم الحوكمااة يعماال علااى تعزيااز الرقابااة الماليااة الوقاايااة والعالجيااة، 

 لكثير من الوحدات االقتصادية. لمكافحة الفساد بأشكاله المختلفة في ا
وعلياه تتمحااور مشااكلة البحات فااي اإلجابااة عان األسااالة التاليااة،  

المتعلقاااااة بالشاااااركة موضاااااوع الدراساااااة، وهاااااي شاااااركة مصااااافاة البتااااارول 
 األردنية: 

هاااال يمكاااان للحوكمااااة المؤسسااااية ب لياتهااااا الداخليااااة والخارجيااااة  .0
اة معالجااة الفسااااد ومكافحتاااه، وتعزياااز الرقاباااة فاااي شاااركة مصاااف

 البترول األردنية؟
هل نظام الحوكمة المؤسسية يعاد الحال الساليم لمكافحاة الفسااد  .2

الماااالي واإلداري، وحااال المشااااكل المتعارضاااة لكافاااة األطاااراف 
 ذات العالقة في شركة مصفاة البترول األردنية؟
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 أهمية البحث: 
 يستمد هذا البحت أهميته من جانبين؛ وهما: 

د المااااااالي، والفساااااااد اإلداري، اللااااااذين ويتمثاااااال بخطااااااورة الفسااااااا -األول:
استشااااريا فااااي مؤسسااااات الاااادول، ومااااا يتركانااااه ماااان آثااااار كبياااارة علااااى 

 االقتصاد الوطني، ومن ثم على المجتمع بأكمله. 
هااو تزايااد االهتمااام بحوكمااة الشااركات فااي الساانوات األخياارة،  -الثاااني:

فهو مفهوم حديت على المستوم العالمي بصافة عاماة، وعلاى المساتوم 
لمحلااي بصاافة خاصااة، وأن الااوعي بمفهااوم الحوكمااة وتطبيقاتااه يااؤدي ا

إلاى تحقيااق قادر كبياار ماان الشافافية والعدالااة، وكااذلك مانح حااق مساااءلة 
الشركات، وبالتالي حماية حقوق الدولة، وجميع أصاحاب المصاالح فاي 
الشااركات، ويحاااد مااان مكافحاااة الفساااد الماااالي، والفسااااد اإلداري، والاااذي 

فااي اسااتغالل الساالطة والوظيفااة فااي غياار المصاالحة يتمثاال بشااكل كبياار 
العاماااة، باإلضاااافة إلاااى أن الحوكماااة تاااؤدي إلاااى تعزياااز الرقاباااة المالياااة 
واإلدارياااة، مماااا ياااؤدي إلاااى زياااادة كفااااءة أداء هاااذه الشاااركات، وتعظااايم 

 قيمتها. 
 هدف البحث: 

   -يهدف هذا البحت إلى ما يلي:
ته، وتطااوره، إلقاااء الضااوء علااى مفهااوم حوكمااة الشااركات، نشااأ .0

 وأهميته، ومبرراته، وكذلك استعراض أهم آليات الحوكمة. 
التركيز على دور لجاان التادقيق فاي مجاالس اإلدارة، باعتبارهاا  .2

مااان أبااارز دعااااام تحقياااق هاااذا المفهاااوم وتطبيقاااه. وعالقاااة هاااذه 
 اللجان بكل من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. 

لااى خطار الفساااد المااالي، لفات انتباااه جمياع الجهااات المساؤولة إ .3
والفساااااد اإلداري، وبيااااان دور نظااااام الحوكمااااة المؤسسااااية فااااي 
مكافحة الفساد، وحل المشاكل المتعارضة لكافة األطراف ذات 

 المصالح في شركة مصفاة البترول األردنية. 
دور آلياااات الحوكماااة المؤسساااية فاااي الحاااد مااان الفسااااد وتعزياااز  .4

 دنية. الرقابة في شركة مصفاة البترول األر 

 :فرضيات البحث: تتمثل بالفرضيات التالية
 (α≤0.05)يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااااية عنااد مسااتوم داللااة  -

العتبااار الحوكمااة المؤسسااية ب لياتهااا الداخليااة والخارجيااة الحاال 
األمثاااال لمكافحااااة الفساااااد، وتعزيااااز الرقابااااة فااااي شااااركة مصاااافاة 

 البترول األردنية. 
( α≤0.05) ند مساتوم داللاةال يوجد أثر ذو داللة إحصااية ع -

العتبااار نظااام الحوكمااة المؤسسااية، أنااه الحاال السااليم لمكافحااة 
الفساااااااد المااااااالي واإلداري، وتعزيااااااز الرقابااااااة، وحاااااال المشاااااااكل 
المتعارضااة لكافااة األطااراف ذات المصااالح فااي شااركة مصاافاة 

 البترول األردنية.

 الدراسات السابقة: 
للحد من  الفسناد  (: "حوكمة الشركات 2102دراسة عبدالغني )
 المالي واإلداري" 

بينت هذه الدراسة أن حوكمة الشركات مان الموضاوعات المهماة 
لجميع الشركات المحلية، والعالمية في عصرنا الحاضار، وأن األزماات 
الماليااااااة العالميااااااة، وضااااااعت مفهااااااوم حوكمااااااة الشااااااركات ماااااان ضاااااامن 

يااة فااي األولويااات، لكونهااا تركااز علااى الحااد ماان اسااتخدام الساالطة اإلدار 
غياار مصااالح المساااهمين، وتعماال علااى تفعياال أداء مجااالس اإلدارة فااي 
الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعاة تنفياذ اإلساتراتيجيات، 
وتحدياااد األدوار والصاااالحيات لكااال مااان المسااااهمين، ومجاااالس اإلدارة، 

فية واإلدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، عالوة على تأكيد أهمية الشفا
واإلفصاااح. وأوصاات هااذه الدارسااة بأهميااة اسااتخدام حوكمااة الشااركات، 
كمااااانهح إصاااااالحي، وآلياااااة عمااااال جديااااادة، مااااان شاااااأنها ترساااااي  نزاهاااااة 
المعااامالت الماليااة، بوضاااع محااددات تخاادم المصاااالح العامااة والحقاااوق 

 الخاصة للمساهمين. 
( بعننوا : "حوكمنة الشنركات كةلينة  2102دراسة زين  الندي  ) 

 فساد المالي واإلداري" للحد م  ال
أوضاااحت هاااذه الدراساااة أن ظااااهرة الفسااااد الماااالي واإلداري، تعاااد 
ماان الظااواهر الخطياارة التاااي تواجااه العديااد مااان البلاادان وعلااى األخاااف 
الاااااادول الناميااااااة، ممااااااا أدم إلااااااى ركااااااود فااااااي عمليااااااة البناااااااء والتنميااااااة 
االقتصاااادية. وبيناااات هااااذه الدراسااااة فشااال األساااااليب التقليديااااة فااااي منااااع 

باب االنهيارات، والفضااح المالية، التي طالت كبريات الشركات فاي أس
 العالم، والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خاف. 

وأوصااات هاااذه الدارساااة بضااارورة تطبياااق الحوكماااة فاااي معالجاااة  
ظاهرة الفساد المالي واإلداري، وذلاك مان خاالل مجموعاة مان ا،لياات، 

لمعلومات المالياة وغيار المالياة، ومن أبرزها: الشفافية، واإلفصاح عن ا
عدادها وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.   وا 

( بعننوا : "للينات الحوكمنة ودورهنا فني 2102دراسنة التميمني )
 الحد م  الفساد المالي واإلداري في الشركات المملوكة للدولة" 
أظهاارت هااذه الدراسااة أن ساابب االنهيااارات والفضااااح الماليااة فااي 

رم العالمياة؛ هاو بسابب فشال األسااليب التقليدياة فاي مناع الشركات الكب
 مسببات تلك االنهيارات والفضااح. 

وبينت الدراسة أيضا افتقار الشركات المملوكة للدولاة إلاى آلياات 
حوكمااة، مااان شاااأنها أن تحاااد ماان مشاااكلة الفسااااد الماااالي واإلداري التاااي 

 تعاني منها هذه الشركات. 
بيااق آليااات الحوكمااة، لمعالجااة وأوصاات هااذه الدراسااة بأهميااة تط

مشكلة الفساد المالي واإلداري، وكذلك بأهمية التازام الشاركات المملوكاة 
 للدولة بمبادئ الشفافية واإلفصاح، ونشر تقاريرها المالية السنوية. 
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( بعننننوا : "حوكمننة الشننركات سنننبيل 2112دراسننة أبننو الع ننا )
 التقدم" 

المؤسساااية التاااي بااادأ  هااادفت الدراساااة إلاااى بياااان أهمياااة الحوكماااة
دورها يتعاظم في العديد من االقتصادات المتقدمة والناشاة، في أعقااب 
االنهيااارات االقتصااادية، واألزمااات الماليااة التااي شااهدتها دول عاادة فااي 
شاارق آساايا، وأمريكااا الالتينيااة، وروساايا فااي عقااد التسااعينات ماان القاارن 

 العشرين. 
سااة: إظهااار أهميااة كاال وماان أباارز النتااااح والتوصاايات لهااذه الدرا

ماان التاادقيق الااداخلي والخااارجي ودورهمااا فااي المحافظااة علااى الساامعة 
االقتصادية للشاركات، ورفاع قيماة أساهمها فاي األساواق المالياة. وكاذلك 
بياااان أهمياااة كااال مااان معاااايير اإلفصااااح والشااافافية، والمعاااايير الدولياااة 

 للمحاسبة والتدقيق في حوكمة الشركات. 
: بعنوا  ( Ruud T, 2003) دراسة    

(The Internal Audit Function Integral Part of 
Organization Governance ( 

هاادفت هااذه الدراسااة إلااى بيااان أهميااة التاادقيق الااداخلي، باعتباااره  
الااااداعم الاااارايس بااااين اإلدارة العليااااا، ولجنااااة التاااادقيق، ومجلااااس اإلدارة، 

 والمدقق الخارجي، وأصحاب المصالح. 
ة إلااى إظهااار أهميااة التاادقيق الااداخلي لكاال ماان وتوصاالت الدراساا

 اإلدارة، ولجان التدقيق، وأنه يدعم بفاعلية الحوكمة المؤسسية. 

 اإل ار النظري لحوكمة الشركات:
 مقدمننة: 

باااالرغم مااان االساااتعمال الحاااديت لهاااذا المصاااطلح، إال أن ظهاااوره 
يعااود إلااى زماان بعيااد، فاألساااس النظااري والتاااريخي لحوكمااة الشااركات 

( التااااي يعااااود ظهورهااااا Agency Theoryرجااااع لنظريااااة الوكالااااة )ي
(، اللاذين الحظااا أن 0332( سانة )Berle & Means) لألماريكيين

هناااااك فصااااال بااااين ملكيااااة رأس مااااال الشااااركة وعمليااااة اإلدارة والرقابااااة 
 واإلشراف داخل الشركة. 

( Jensend & Mecklingاهاتم األماريكيين ) 0391وفاي عاام 
براز دورها في الحد أو التقليل من المشاكل بمفهوم حوكمة الشر  كات، وا 

التاااي قاااد تنشاااأ مااان الفصااال باااين الملكياااة واإلدارة والتاااي مثلتهاااا نظرياااة 
الوكالااة، وقاادتما تعريفااا لهااذه النظريااة علااى أنهااا: "عالقااة بموجبهااا يلجااأ 
الشخف الرايس )صاحب رأس المال( لخدمات شخف آخر )العامال( 

هااام، وهااذه المهااام تسااتوجب نيابتااه فااي لكااي يقااوم باادال عنااه باابعض الم
 السلطة". 

وتباع ذلااك مجموعااة مان الدراسااات العامااة والعملياة، والتااي أكاادت 
على أهمية االلتزام بمبادئ الحوكمة، وأثرها على زياادة ثقاة المساتثمرين 
فااي أعضاااء مجااالس إدارة الشااركات، وبالتااالي قاادرة الاادول علااى جااذب 

و أجانااب، ومااا يترتااب علااى ذلااك ماان المسااتثمرين سااواء أكااانوا محليااين أ
 (. 2101تنمية القتصاديات الدول )بن شايطة، 

إذًا حوكماااااااة الشاااااااركات جااااااااءت كااااااارد فعااااااال واساااااااتجابة لناااااااداء 
المساااااهمين، ماااان أجاااال الحااااد ماااان التصاااارفات الساااالبية لمجااااالس إدارة 
الشااااركات، ولفاااارض رقابااااة تحمااااي المصااااالح المشااااتركة لألطااااراف ذات 

 (.2101ارية الشركة )آل غزوي، العالقة، ولتحافظ على استمر 

 : (Corporate Governance) تعريف حوكمة الشركات
لقد تعاددت التعريفاات المقدماة لحوكماة الشاركات، بحيات أن كال 
تعريااااف لهااااذا المصااااطلح يعباااار عاااان وجهااااة النظاااار التااااي تتبنااااى هااااذا 

 التعريف.
 ( فتعااارف مؤسساااة التمويااال الدولياااةIFC الحوكماااة بأنهاااا: "هاااي )

 يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها".النظام الذي 
 ( وتعااااااارف منظماااااااة التعااااااااون االقتصاااااااادي والتنمياااااااةOECD )

الحوكمة بأنها: "مجموعة مان العالقاات فيماا باين القااامين علاى 
إدارة الشااااركة، ومجلااااس اإلدارة، وحملااااة األسااااهم، وغياااارهم ماااان 

 األطراف ذوي العالقة". 
 ( ويعاارفHermanson & Rittenberg :الحوكمااة بأنهااا )

"عمليااااات تااااتم ماااان خااااالل إجااااراءات تتخااااذ ماااان قباااال أصااااحاب 
دارتهااا، ماان خااالل  المصااالح، لتااوفير إشااراف علااى المخاااطر وا 
اإلدارة ومراقبة مخااطر المنظماة، والتأكياد علاى كفاياة الضاوابط 
الرقابيااااة لتجناااااب هاااااذه المخااااااطر، ممااااا ياااااؤدي إلاااااى المسااااااهمة 

فظ قيمها، مع األخذ بعين المباشرة في إنجاز أهداف الشركة وح
االعتبار أن أداء أنشطة الحوكماة يكاون مان مساؤولية أصاحاب 

 المصالح فيها".
 ( ويعاارفSir Adrian Cadbury الحوكمااة بأنهااا: "تعنااى )

بإقاماااة التاااوازن باااين األهاااداف االقتصاااادية واالجتماعياااة، وباااين 
األهااداف الفرديااة والجماعيااة، وأن إطااار حوكمااة الشااركات هنااا 

االساااااتخدام الكااااافء للماااااوارد. وطلاااااب المسااااااءلة عااااان  لتشاااااجيع
الوصايا عليها، وأن الهدف هو الربط قدر اإلمكان بين مصاالح 

 األفراد، والشركات، والمجتمع كله". 
ماان خااالل مااا تقاادم ماان تعريفااات لحوكمااة الشااركات؛ يتضااح أن 
حوكمااااة الشااااركات هااااي شاااابكة ماااان العالقااااات لاااايس فقااااط بااااين الشااااركة 

لشاااركة ومجموعاااة كبياااارة مااان أصاااحاب المصااااالح ومالكيهاااا، بااال بااااين ا
( العاااااااااااااملين، العمااااااااااااالء، المجهاااااااااااازين، Stakeholdersا،خاااااااااااارين )

المقرضااين، المساااهمين... الاا ، كمااا أنهااا تنسااجم مااع نظريااة أصااحاب 
 المصالح، التي هي الشكل الموسع لنظرية الوكالة. 

 أهمية الحوكمة وأهدافها ومبرراتها:
ة أهمياة حوكماة الشاركات بشاكل لقد تعاظمت فاي ا،وناة األخيار  

كبيااار لتحقياااق التنمياااة وتعزياااز الرقاباااة، ولتحقياااق الرفاهياااة االقتصاااادية 
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-0339للشعوب، إذ برزت هذه األهمية بعاد األزماة المالياة ا،سايوية )
(، واالنهياااارات والفضاااااح التاااي طالااات الشاااركات الكبااارم، مثااال 0331

سااالة اكتشااااف ( للطاقاااة، وماااا تاااال ذلاااك مااان سلEnronشاااركة )إنااارون 
تالعب الشركات في قواامها وبياناتها المالياة، التاي كانات ال تعبار عان 
الواقع الفعلي لها، وذلك بالتواطؤ ماع كبارم الشاركات العالمياة الخاصاة 
بالتااادقيق والمحاسااابة، األمااار الاااذي جعااال منظماااة التعااااون االقتصاااادية 

( تصااادر مجموعاااة مااان القواعاااد لحوكماااة الشااااركات OECDوالتنمياااة )
(، ولحوكماااة الشااركات المملوكاااة للدولااة فاااي 2114لخاصااة فاااي عااام )ا

 (.  2112عام )
 ويمكن تلخيف أهمية الحوكمة وأهدافها ومبرراتها با،تي: 

أهميااة الحوكمااة تكمااان فااي تحقيااق التنمياااة االقتصااادية وتجناااب  .0
الوقاوع فاي قضااية األزماات المالياة العالميااة، وتاؤدي أيضاا إلااى 

ساااواق المالياااة؛ وبالتاااالي تحقياااق كساااب ثقاااة المتعااااملين فاااي األ
 التقدم االقتصادي المنشود. 

محارباااة الفساااااد المااااالي واإلداري فاااي الشااااركات وعاااادم السااااماح  .2
 بوجوده أو عودته مرة أخرم. 

تحقيااق ضاامان النزاهااة، والحياديااة، واالسااتقامة، لكافااة العاااملين  .3
فااااي الشااااركة، باااادءا ماااان مجلااااس اإلدارة والمااااديرين التنفيااااذيين 

 لى أدنى مستوم من العاملين. ووصوال إ
تفادي وجود أخطاء عمدية، أو انحراف متعمد، أو غير متعمد،  .4

ومنااع اسااتمراره، أو العماال علااى تقليلااه إلااى أدنااى قاادر ممكاان، 
 وذلك باستخدام النظم الرقابية المتطورة. 

تحقيق االستفادة القصوم من نظم المحاسبة والمراقبة الداخلياة،  .2
 ق، وربط اإلنفاق باإلنتاج. وتحقيق فاعلية اإلنفا

تحقيااااق قاااادر كاااااف ماااان اإلفصاااااح، والشاااافافية فااااي الكشااااوفات  .1
 والبيانات المالية. 

ضاامان أعلااى قاادر ماان الفاعليااة لمراقبااي الحسااابات الخااارجيين،  .9
والتأكاااد مااان كاااونهم علاااى درجاااة عالياااة مااان االساااتقاللية، وعااادم 
خضاااوعهم ألياااة ضاااغوط مااان مجلاااس اإلدارة أو مااان الماااديرين 

 ذيين. التنفي
تهاادف حوكمااة الشااركات إلااى حمايااة االسااتثمارات ماان التعاارض  .1

للخساااااارة بسااااابب ساااااوء اساااااتخدام السااااالطة فاااااي غيااااار مصااااالحة 
 المستثمرين. 

تقوياااة ثقاااة الجمهاااور فاااي نجااااح الخصخصاااة، وضااامان تحقياااق  .3
 الدولة ألفضل عااد على استثماراتها.

 (2112)ميخاايل، 
 مفهوم الفساد المالي واإلداري:

فساااااااد المااااااالي واإلداري ظاااااااهرة عالميااااااة واسااااااعة تعااااااد ظاااااااهرة ال
االنتشااااار، وذات جااااذور تأخااااذ أبعااااادا واسااااعة، وتتااااداخل فيهااااا عواماااال 

مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شاموليتها مان مجتماع إلاى 
آخر، وهو داء يهلك الحرت والنسل، ولم تسلم منه أي دولة في العاالم؛ 

ونسااب متفاوتاة. وهااذا ماا تؤكااده  متقدماة كاناات أم نامياة، ولكاان بادرجات
العديااد ماان الدراسااات بااأن الفساااد المااالي واإلداري يقاال كثياارا فااي الاادول 
ذات االقتصاااد القااوي، ومسااتوم معيشااي مرتفااع، بينمااا يرتفااع بمعاادالت 
وتأثير كبيرين في الدول النامية بصفة عاماة، وذات المساتوم المعيشاي 

 المنخفض على وجه الخصوف. 
المالي واإلداري من خالل األوجه العديادة ا،تياة: ويتجلى الفساد 

انتشاااااار الرشاااااوة، التسااااايب باااااين الماااااوظفين، ضاااااعف اإلنتاجياااااة، زياااااادة 
 الروتين، تعقيد اإلجراءات في تنفيذ المعامالت... ال . 

 أوال: الفساد المالي:
تعد ظاهرة الفسااد الماالي ظااهرة واساعة االنتشاار، وذات جاذور  

 تداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها.تأخذ أبعادا واسعة، وت

 مفهوم الفساد المالي:
هو االنحرافات المالية، ومخالفة األحكام والقوانين المعتمدة حاليا 
فاااي منظماااات الدولاااة ومؤسسااااتها، ماااع مخالفاااة ضاااوابط الرقاباااة المالياااة 

 (.  2119وتعليماتها )عبداهلل، 
 ي:وتعرفه موسوعة العلوم االجتماعية كالتال

 "سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة".  الفساد المالي:
"هاااو الخاااروج عااان القاااانون والنظاااام العاااام وعااادم  وعرفتاااه كاااذلك:

االلتاازام بهمااا ماان أجاال تحقيااق مصااالح سياسااية واقتصااادية، واجتماعيااة 
 للفرد أو لجماعة معينة".

الساالطة "إساااءة اسااتخدام  وتعرفااه منظمااه الشاافافية العالميااة بأنااه:
 العامة لتحقيق كسب خاف". 

 أسباب الفساد المالي:
  أساااااااباب سياساااااااية: وتتمثااااااال فااااااااي غيااااااااب الحرياااااااات والنظااااااااام

الديمقراطي، ضمن مؤسسات المجتمع المادني، وكاذلك ضاعف 
 اإلعالم والرقابة. 

  ،أساااااباب اجتماعياااااة: ممثلاااااة باااااالحروب، والطاافياااااة والعشااااااارية
 وسيلة.  والمحسوبية مما يؤدي إلى جمع المال بأي

  أسااااباب اقتصااااادية: األوضاااااع االقتصااااادية المترديااااة والمحفاااازة
 لسلوك الفساد، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. 

  أساااباب إدارياااة وتنظيمياااة: وتتمثااال فاااي اإلجاااراءات البيروقراطياااة
 المعقدة، وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها. 

 .تهميش دور المؤسسات الرقابية 
 الفسناد المننالي: لثننار

إن للفساااد المااالي تكلفااة، وخاصااة فااي الشااركات العامااة، حياات  
يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرم على حساب المجتمع 
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ويمكن بصفة عامة تحديد بعض ا،ثار االقتصادية للفساد الماالي علاى 
 النحو التالي:

ام، وضاعف يساهم الفساد المالي في تادني كفااءة االساتثمار العا -
 مستوم الجودة في البنية التحتية العامة، وذلك بسبب الرشاوم. 

 الفساد المالي يضعف تدفق االستثمارات األجنبية ويعطلها.  -
يااارتبط الفسااااد الماااالي بتاااردي حالاااة توزياااع الااادخل والثاااروة، مااان  -

خااالل اسااتغالل أصااحاب النفااوذ لمااواقعهم الممياازة فااي المجتمااع 
 والنظام السياسي. 

األسااااعار السااااوقية ألسااااهم الشااااركات فااااي البورصااااات  انخفاااااض -
الماليااااة، ممااااا يترتااااب عليهااااا ماااان خساااااار ماليااااة فادحااااة تضاااار 
بمصااااااالح حملااااااة األسااااااهم واألطااااااراف ذات المصااااااالح األخاااااارم 

 (.2102)عبدالغني، 

 ثانيا: الفساد اإلداري:
 تعريف الفساد اإلداري:

عمااال منظماااة الشااافافية الدولياااة تعااارف الفسااااد اإلداري بأناااه: "كااال 
يتضااامن ساااوء اساااتخدام المنصاااب العاااام لتحقياااق مصااالحة خاصاااة 

 ذاتية لنفسه أو جماعته". 

 أسباب الفساد اإلداري: 
يمكاااان إجمااااال مجموعااااة ماااان األسااااباب العامااااة لظاااااهرة الفساااااد  

 اإلداري؛ وهي:
  انتشار الفقر والجهل ونقاف المعرفاة باالحقوق الفردياة، وسايادة

 لقاامة على النسب والقرابة.القيم التقليدية،والروابط العامة ا
  :عااادم االلتااازام بمبااادأ الفصااال المتاااوازن باااين السااالطات الاااثالت

التنفيذياة، التشاريعية، والقضاااية فاي النظاام السياساي، وطغيااان 
الساالطة التنفيذيااة علااى الساالطة التشااريعية وهااو مااا يااؤدي إلااى 

 اإلخالل بمبدأ الرقابة. 
 يتها. ضعف أجهزة الرقابة في الدول وعدم استقالل 
  تزداد الفرف لممارساة الفسااد فاي المراحال االنتقالياة. والفتارات

التااي تشااهد تحااوالت سياسااية واقتصااادية، واجتماعيااة، ويساااعد 
علاااى ذلاااك حداثاااة أو عااادم اكتماااال البنااااء المؤسساااي واإلطاااار 
القاااااانوني، الاااااذي ياااااوفر البيااااااة المناسااااابة للفاسااااادين، مساااااتغلين 

 لعامة في هذه المراحل. ضعف الجهاز الرقابي على الوظااف ا
  غياااب قواعااد العماال، واإلجااراءات المكتوبااة، وماادونات الساالوك

للمااوظفين فااي قطاعااات العماال العااام والخاااف، وهااو مااا يفااتح 
 المجال لممارسة الفساد. 

  غياااااب حريااااة اإلعااااالم، وعاااادم السااااماح ل عااااالم أو للمااااوظفين
بالوصااول إلااى المعلومااات والسااجالت العامااة، ممااا يحااول دون 

مارساااتهم لااادورهم الرقاااابي علاااى أعماااال الاااوزارات والمؤسساااات م
 العامة والخاصة. 

  ضااعف دور مؤسسااات المجتمااع الماادني والمؤسسااات الخاصااة
 في الرقابة على اإلدارة الحكومية. 

  األسااااباب الخارجياااااة للفسااااااد اإلداري، وهااااي تناااااتح عااااان وجاااااود
مصالح وعالقاات تجارياة ماع شاركاء خاارجيين أو منتجاين مان 

خااارم، واساااتخدام وسااااال غيااار قانونياااة مااان قبااال شاااركات دول أ
خارجيااااة للحصااااول علااااى امتيااااازات واحتكااااارات داخاااال الدولااااة 

 (.2101)مهدي، 

 لثار الفساد اإلداري: 
 للفساد اإلداري مجموعة من ا،ثار السلبية، من أهمها ما يلي:  

  :آثار الفساد اإلداري على النواحي االجتماعية 
القااايم األخالقياااة، وباااروز التعصاااب  ياااؤدي الفسااااد إلاااى خلخلاااة

والتطااارف، وانتشاااار الجريماااة، وانتشاااار الحقاااد باااين شااارااح المجتماااع، 
 وانتشار الفقر.

 :آثار الفساد على التنمية االقتصادية، وتتمثل في ا،تي 
الفشااال فاااي جاااذب االساااتثمارات األجنبياااة الخارجياااة، وهاااروب  -

 رؤوس األموال المحلية.
صاالح الشخصاية فاي المشاااريع هادر الماوارد بسابب تااداخل الم -

 التنموية العامة.
هجااااارة الكفااااااءات االقتصاااااادية نظااااارا لغيااااااب التقااااادير وباااااروز  -

 المحسوبية. 
  :آثار الفساد اإلداري على النظام السياسي 

يترك الفساد اإلداري آثارا سلبية على النظام السياسي برمتاه،  
 وهي كما يلي: 

ثقااة بالمؤسسااات يضااعف المشاااركة السياسااية؛ نتيجااة لغياااب ال -
 العامة، وأجهزة الرقابة والمساءلة. 

يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعالقاته الخارجية، خاصاة  -
 مع الدول التي يمكن أن تقدم الدعم المادي له. 

يااااؤدي إلااااى خلااااق جااااو ماااان النفاااااق السياسااااي كنتيجااااة لشااااراء  -
 الوالءات السياسية.

ارضات المصاالح يقود إلى الصراعات الكبيرة السلبية إذا ما تع -
 بين مجموعات مختلفة. 

يحاااد مااان شااافافية النظاااام وانفتاحاااه، وياااؤثر علاااى مااادم تمتاااع  -
النظااااام بالديمقراطيااااة وقدرتااااه علااااى احتاااارام حقااااوق المااااواطنين 
 السياسية، وفي مقدمتهم الحق في المساواة، وتكافؤ الفرف. 

حتاااى المصااايرية -ياااؤدي إلاااى حالاااة ياااتم فيهاااا اتخااااذ القااارارات  -
 مصالح شخصية، دون مراعاة للمصالح العامة.طبقا ل -منها
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 دور لليات الحوكمة في الحد م  الفساد اإلداري والمالي: 
تلعااب حوكمااة الشااركات دورا مهمااا فااي الحااد ماان الفساااد المااالي  

واإلداري، ومعالجااة المشااكالت التااي تعاااني منهااا هااذه الشااركات، وذلااك 
ياااات خارجياااة مااان خاااالل مجموعاااة مااان ا،لياااات، ياااتم تصااانيفها إلاااى آل

 وآليات داخلية. 
 أوال: دور لليات الحوكمة الداخلية: 

( أن البااحثين Harianto  &Singhيذكر كل من ) مجلس اإلدارة: .أ
فاي مجاال حوكمااة الشاركات، يعتبارون أن مجلااس اإلدارة هاو أحساان 
أداة داخلياااااة لمراقباااااة سااااالوك اإلدارة. إذ أناااااه يحماااااي أسااااااس الماااااال 

االسااتعمال ماان قباال اإلدارة. كمااا أن المسااتثمر فااي الشااركة ماان سااوء 
مجلااس اإلدارة القااوي يشااارك بفاعليااة فااي وضااع إسااتراتيجية الشااركة، 
ويقاادم الحااوافز المناساابة لاا دارة، ويراقااب ساالوكها وأداءهااا، وبالتااالي 

 تعظم قيمة الشركة. 
لقد حظيت لجنة التدقيق في الوقت الحاضر باهتماام  لجنة التدقيق: .ب

لعلمياااااة الدولياااااة والمحلياااااة المتخصصاااااة باااااالق مااااان قبااااال الهيااااااات ا
والباااااحثين، وخاصااااة بعااااد اإلخفاقااااات واالضااااطرابات الماليااااة، التااااي 
حصااالت فاااي الشاااركات العالمياااة، ويرجاااع هاااذا االهتماااام للااادور الاااذي 
يمكن أن تؤديه لجنة التدقيق، كأداة من أدوات حوكمة الشاركات فاي 

تفصاااح عنهاااا زياااادة الثقاااة. والشااافافية، فاااي المعلوماااات المالياااة التاااي 
الشااااركات، وذلااااك ماااان خااااالل دورهااااا فااااي إعااااداد التقااااارير الماليااااة، 
شاارافها علااى وظيفااة التاادقيق الااداخلي فااي الشااركات، وكااذلك دورهااا  وا 
فااي دعاام هياااات التاادقيق الخارجيااة، وزيااادة اسااتقالليتها، فضااال عاان 

 دورها في التأكيد على االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات.
هي لجناة منبثقاة مان مجلاس اإلدارة، تتكاون مان  تعريف لجنة التدقيق:

عاادد مااان األعضاااء غيااار التنفيااذيين، ويحضااار اجتماعااات هاااذه اللجناااة 
الماادققون الااداخليون والخااارجيون إذا اقتضااى األماار ذلااك. وتفااوض هااذه 
اللجنة صالحيات للعمل طبقا لألحكام التي يقرها مجلس اإلدارة، وترفع 

 (.2112اإلدارة )ميخايال، تقاريرها الدورية إلى رايس مجلس 
 مهام لجنة التدقيق: 

مراجعاااااة الكشاااااوفات والبياناااااات المالياااااة قبااااال تقاااااديمها لمجلاااااس  -
 اإلدارة.

عفااه.  -  التوصية بتعيين المدقق الخارجي، ومكافأته وا 
المناقشاااة ماااع المااادققين الخاااارجيين ألي المشاااكالت تنشاااأ أثنااااء  -

 عملية التدقيق.
والداخليين لتقاويم فاعلياة نظاام  المناقشة مع المدققين الخارجيين -

دارة المخاطر.   الرقابة الداخلية في الشركة وا 
اإلشراف على وظيفاة التادقيق الاداخلي، ومراجعاة التقاارير التاي  -

تقاادمها، والنتااااح التااي تتوصاال إليهااا. وتقاادم التوصاايات لاا دارة 
 التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

 لجنة المكافةت:  .ج
اصااااة بحوكماااة الشاااركات بأهميااااة توصاااي أغلاااب الدراساااات الخ 

تشكيل لجان المكاف ت مان أعضااء مجلاس اإلدارة غيار التنفياذيين، فقاد 
( علااى أن تكااون OECDأكاادت منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة )

 مكاف ت أعضاء مجلس اإلدارة معقولة. 

 وظائف لجنة المكافةت: 
  -( واجبات لجنة المكاف ت كما يلي:Mintsحدد )

افااااا ت والمزايااااا األخااااارم لاااا دارة العلياااااا، والتوصاااااية تحديااااد المك -
 لمجلس اإلدارة بالمصادقة عليها. 

وضااع سياسااات إلدارة باارامح المكافاا ت لاا دارة العليااا، ومراجعااة  -
 هذه السياسات بشكل دوري. 

 لجنة التعيينات:  .د
   -مهام لجنة التعيين وواجباتها هي:

حصاااول أن تقاااوم بوضاااع آلياااات شااافافة للتعياااين، بماااا يضااامن ال -
 على أفضل المرشحين المؤهلين. 

 تقويم المهارات المطلوبة للشركة باستمرار.  -
أن تقوم اللجنة باإلعالن عن الوظيفة المطلاوب إشاغالها ودعاوة  -

 المؤهلين للتقديم للتعيين. 
 التدقيق الداخلي:  -و

تؤدي وظيفة التدقيق الداخلي دورا مهما في عملية الحوكمة، إذ  
عملياااة، حيااات يقاااوم المااادققون الاااداخليون مااان خاااالل أنهاااا تعااازز هاااذه ال

األنشاااطة التاااي ينفاااذونها بزياااادة المصاااداقية، والعدالاااة، وتحساااين سااالوك 
المااوظفين العاااملين فااي الشاااركات المملوكااة للدولااة، والمملوكااة للقطااااع 

 الخاف، وتقليل مخاطر الفساد اإلداري والمالي. 
يعاد آلياة  ( أن التادقيق الاداخليArchambeault,2002ويارم )

مهمة من آليات المراقبة في إطار هيكل الحوكمة. وبشاكل خااف فيماا 
يتصاال بضاامان دقااة التقااارير الماليااة ونزاهتهااا، اكتشاااف حاااالت الغااش 

 والتزوير ومنعها.
( علااااى أهميااااة Cadbury Committeeوقااااد أكاااادت لجنااااة )

مسؤولية المدقق الاداخلي فاي اكتشااف حااالت الغاش والتزويار ومنعهاا، 
قيااق هااذه الوظيفااة ألهاادافها، يجااب أن تكااون مسااتقلة، وتسااتند إلااى ولتح

( Cohen @ al.,2004تشاريع خااف بهاا. وفاي هاذا االتجااه يؤكاد )
على أهمية تقوية اساتقالل هاذه الوظيفاة عنادما ترفاع تقاريرهاا إلاى لجناة 

 التدقيق بشكل مباشر وليس إلى اإلدارة.

 ثانيا: اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات: 
تتمثال آليااات حوكماة الشااركات الخارجيااة بالرقاباة التااي يمارسااها  

أصااحاب المصااالح الخااارجيين علااى الشااركة، والضااغوط التااي تمارسااها 
المنظمااات الدوليااة المهتمااة بهااذا الموضااوع، حياات يشااكل هااذا المصاادر 
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أحااد المصااادر الكباارم، المولاادة لضااغط هاااال ماان أجاال تطبيااق قواعااد 
 (:2102هذه ا،ليات ما يلي )زين الدين، الحوكمة، ومن األمثلة على 

 التدقيق الخارجي:   .0
يؤدي المدقق الخارجي دورا مهماا فاي المسااعدة علاى تحساين  -

نوعياااة الكشاااوفات والتقاااارير والبياناااات المالياااة. ولتحقياااق ذلاااك 
ينبغي عليه مناقشة لجنة التدقيق في نوعياة الكشاوفات المالياة 

 وليس مفعوليتها فقط. 
الخاااااارجي حجااااار الزاوياااااة لحوكماااااة الشاااااركات يمثااااال التااااادقيق  -

المملوكاااة للدولاااة، والمملوكاااة للقطااااع الخااااف، حيااات يسااااعد 
المااادققون الخاااارجيون هاااذه الشاااركات علاااى تحقياااق المسااااءلة، 

 والنزاهة، وتحسين العمليات فيها. 
الماااااادقق الخااااااارجي يغاااااارس الثقااااااة بااااااين أصااااااحاب المصااااااالح  -

 والمواطنين بشكل عام.
ساااااؤولية الحوكماااااة فاااااي اإلشاااااراف المااااادقق الخاااااارجي يعااااازز م -

(oversight( والتبصاااااااااااااااااااااااااااااار ،)Insight والحكماااااااااااااااااااااااااااااااة ،)
(Foresight.) 

ينصاااااب اإلشاااااراف: علاااااى التحقاااااق مماااااا إذا كانااااات الشاااااركات  -
المملوكااة للدولااة تعماال مااا هااو مفااروض أن تعملااه، ويفيااد فااي 

 اكتشاف الفساد المالي واإلداري ومنعهما. 
وذلااك بتزوياادهم أمااا التبصاار: فإنااه يساااعد متخااذي القاارارات،  -

 بتقويم مستقل للبرامح والسياسات، والعمليات، والنتااح. 
أمااا الحكمااة: فهااي تحاادد االتجاهااات والتحااديات التااي تواجههااا  -

 الشركة. 
ولتحقيااااق األدوار المااااذكورة أعاااااله، فااااإن الماااادققين الخااااارجيين  -

يسااااااااتخدمون التاااااااادقيق المااااااااالي، وتاااااااادقيق األداء، والتحقااااااااق، 
 والخدمات االستشارية. 

 التشريع والقواني : .2
إن القااوانين والتشااريعات تااؤثر علااى آليااات الحوكمااة، ممااا يمثاال  

 الرادع من االنسياق نحو التالعب والفساد. 
 االندماجات واالستحواذات:  .2

( إلااى أن االكتسااب، واالناادماجات، John & Kedlaيشاير ) 
تم واالستحواذات؛ تعد آليات مهمة من آليات الحوكمة، حيت غالبا ما ي

االسااتغناء عاان خاادمات اإلدارات ذات األداء الماانخفض عناادما تحصاال 
 عملية االكتساب أو االندماج. 

منافسنننننة )سنننننوق المنتجنننننات والخننننندمات( وسنننننوق العمنننننل  .4
 اإلداري: 

تعد منافسة سوق )المنتجات/ الخدمات( أحد ا،ليات المهمة  
 & Hessلحوكمة الشركات، وتؤكد على هذه األهمية كل من )

Impavido, 2003 وذلك بقولهم إذا لم تقم اإلدارة بواجباتها بالشكل ،)

الصحيح )أو أن تكون غير مؤهلة( فإنها سوف تفشل في منافسة 
 الشركات األخرم التي تعمل في حقل الصناعة نفسه. 

 منظمة الشفافية العالمية:  .5
من خالل دورها في ممارسة الضغوط من أجل محاربة الفساد  

 .ي الدولالمالي واإلداري ف
فمثال تضغط منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين النظم 
المالية والمحاسبية. وفي قطاع البنوك تمارس لجنة بازل ضغطا من 

 أجل ممارسة الحوكمة فيها. 

 اآلليات األكاديمية:  .6
يقع على عاتق األكاديميين من ذوي االهتمام بالمحاسبة  

مح التعليم. ويمكن تحديد دور والتدقيق عبء التطوير المستمر في برا
األكاديميين في تدعيم دور التدقيق والمحاسبة في حوكمة الشركات من 

 خالل ما يلي:
تطاااوير بااارامح التعلااايم المحاسااابي وتوجياااه البحاااوت المحاسااابية  -

 .لحل مشاكل الحوكمة
عقاااد المااااؤتمرات فااااي مجااااال التااادقيق والمحاساااابة ودورهااااا فااااي  -

ر المعااااااايير الدوليااااااة حوكمااااااة الشااااااركات، وتركيزهااااااا علااااااى دو 
للمحاسااابة والتااادقيق، كمساااتويات لاااألداء المهناااي فاااي ضااامان 

 جودة التدقيق لحماية مصالح المصلحة وأصحابها. 

 اآلليات التنظيمية المهنية: وتتمثل في اآلتي:  .7
تطااوير معااايير المحاساابة الماليااة العالميااة ماان قباال الجمعيااات  -

 المهنية الدولية.
 لية من قبل الجمعيات الدولية.تطوير معايير التدقيق الدو  -
 تفعيل برامح التعليم والتدريب المهني المستمر.  -

 ال ريقنة واإلجراءات: 
تم استخدام المنهح الوصافي التحليلاي، ألغاراض اختياار صاحة  

فرضاااية الدراساااة، وتااام جماااع المعلوماااات مااان خاااالل المصاااادر األولياااة 
اصااااة بهااااذا والثانويااااة، وذلااااك ماااان خااااالل االطااااالع علااااى األدبيااااات الخ
 .الموضوع، ومن خالل توزيع االستبيانات على المبحوثين

يتكاون مجتماع الدراساة مان العااملين فاي المساتويات مجتمع الدراسنة: 
اإلدارية الوسطى ومديري اإلدارة الدنيا )مديري المساتوم التشاغيلي( فاي 

 موظفا. 0231شركة مصفاة البترول األردنية، والبالق عددهم 

موظفااا،  232تاام أخااذ عينااة عشااوااية طبقيااة عااددها  عيينننة الدراسننة:
 حيت تعتبر هذه العينة ممثلة للمجتمع.

علاااى المااااديرين العااااملين فااااي  وقاااام الباحااات بتوزيااااع االساااتبانات
اساتبانة،  290اإلدارة الوسطى، ومديري اإلدارة الدنيا، وقد تم استرجاع 

 من العينة المختارة. %3183وتشكل ما نسبته 
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  أداة الدراسة:
بهادف إجااراء الدراسااة ونظارا لطبيعااة الماانهح المتباع فااي الدراسااة، 
والبياناااات المتاحاااة، واإلمكاناااات المتاااوفرة، والوقااات المتااااح، وعااادم تاااوفر 
بيانااااات منشااااورة متعلقااااة بموضااااوع الدراسااااة، وصااااعوبة الحصااااول علااااى 
معلوماااات دقيقاااة باساااتخدام المقاااابالت الشخصاااية أو المالحظاااة، وجااااد 

المناسابة للقياام بهاذه الدراساة هاي )االساتبانة(، حيات الباحت بأن األداة 
تم تطوير استبانة باستخدام مقياس ليكرت الخماسي، والذي يتاراوح باين 
موافااق بشاادة وعاادم الموافقااة بشاادة، وباالعتماااد علااى الدراسااات األجنبيااة 

 والعربية، بهدف الوصول إلى نتااح وتوصيات يستفاد منها.

الجانب العملننني:   
صفاة البترول (: تحليل النتااح الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة في شركة م0)الجدول 

 األردنية:
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 3389 213 ذكر
 183 0 أنثى

 01181 231 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 العمر

 189 2 سنة 22أقل من 
 32ن أقل م -سنة  22

 4481 031 سنة

 42أقل من  -سنة  32
 2381 021 سنة

 189 2 سنة فأكثر 42
 01181 231 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 المستوى التعليمي

 1181 220 ثانوية فأقل
 181 03 دبلوم

 181 03 بكالوريوس
 183 0 دراسات عليا

 01181 231 المجموع
 النسبة المئوية التكرار اتالفئ المتغير

 المسمى الوظيفي

 183 0 مدير داارة
 981 22 رايس قسم أو شعبة

مراقب عمليات اإلنتاج 
 3081 214 أو أنشطة أخرم

 081 3 مهندس/ موظف
 01181 231 المجموع
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 الخبرة

 081 3 سنوات 2أقل من 
 4283 033 01أقل من  -2
 2081 041 سنة 02أقل من  -01

 280 1 سنة فأكثر 02
 01181 231 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس:
( 213( أن توزيع الذكور في العينة بلق )1يتضح من الجدول )

( من مجموع المبحوثين، وهذا يعني أن معظم %3389فردا، وبنسبة )

( 0ر، علما بأن عدد اإلنات بلق )أفراد عينة الدراسة هم من الذكو 
(، ويعزي ذلك إلى تفضيل المجتمعات العربية بأن %183وبنسبة )

يكون عمل المرأة في مجاالت أخرم بعيدا عن الشركات الصناعية؛ 
كونها مجتمعات محافظة، كما يتطلب العمل بهذا الشركات الجهد 

 العضلي الكبير.

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر: .أ
( أن عدد أفراد العينة الذين تبلق أعمارهم أقل 1ضح الجدول )يو 

(، في حين بلق عدد %189( وهو ما يمثل نسبة )2سنة بلق ) 22من 
( 031سنة ) 32أقل من  –سنة 22أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم 

 32(، بينما بلق عدد أفراد العينة الذين تبلق أعمارهم %4481وبنسبة )
(، ويبلق عدد %2381( فردا، وبنسبة )021)سنة  42أقل من  –سنة

(، و %189( وبنسبة )2سنة ) 42األفراد الذين تزيد أعمارهم عن 
يالحظ بأن الفاة األولى والرابعة لألعمار كانت أدنى الفاات المشاركة 

 في عينة الدراسة.

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي: .ب
مستوم التعليمي الذي كانت نسبته ( أن ال0يبين الجدول رقم )

( وبنسبة 220عالية في عينة الدراسة هو ثانوية، فأقل حيت بلق )
(، ويليها الدبلوم والبكالوريوس على التساوي، حيت بلغت 1181%)
(، وأدنى نسبة كانت لدراسات العليا حيت %181( فردا وبنسبة )03)

 (.%183( وبنسبة )0بلق عددهم )

 وفق متغير المسمى الوظيفي: توزيع عينة الدراسة .ج
( أن أعلى نسبة في أفراد العينة هم 0من المالحظ في الجدول )

من يعملون في المسمى الوظيفي مراقب عمليات اإلنتاج أو أنشطة 
(، يليها المسمى %3081( وبنسبة )214أخرم، حيت بلق عددهم )

( وبنسبة 22الوظيفي رايس قسم أو شعبة، حيت بلق عددهم )
( 3ومن ثم المهندس أو الموظف، حيت بلق عددهم ) (،981%)

( 0(، وأدنى نسبة كانت لمدير الداارة حيت بلق عددهم )081وبنسبة )
(، ومن المالحظ زيادة عدد األفراد في المستويات %183وبنسبة )

الدنيا على عدد األفراد في المستويات اإلدارية المتوسطة، كما هو 
 ت.الوضع الطبيعي في أي منظمة كان

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الخبرة: .د
( أن أعلى نسبة خبرة في عينة الدراسة 0يوضح الجدول رقم )

( وبنسبة 041سنة، حيت بلق عددهم ) 02أقل من  -01كانت 
( 033، حيت بلق عددهم )01أقل من  -2(، ويليها فاة 2081%)

( 1سنة فأكثر وبلق عددهم ) 02(، ومن ثم فاة %4283وبنسبة )
سنوات حيت بلق  2(، وكانت أدنى نسبة للفاة أقل من %280نسبة )وب

 (.%081( وبنسبة )3عددهم )
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 :الدراسةات اختبار فرضي
 (α≤0.05)يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااااية عنااد مسااتوم داللااة  .0

العتبااار الحوكمااة المؤسسااية ب لياتهااا الداخليااة والخارجيااة الحاال 
ي شااااركة مصاااافاة األمثاااال لمكافحااااة الفساااااد، وتعزيااااز الرقابااااة فاااا

 البترول األردنية. 
 (α≤0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصااية عند مساتوم داللاة  .2

العتبااار الحوكمااة المؤسسااية ب لياتهااا الداخليااة والخارجيااة الحاال 
األمثاااال لمكافحااااة الفساااااد، وتعزيااااز الرقابااااة فااااي شااااركة مصاااافاة 

 البترول األردنية. 
عياري لفقرات الفرضية(: المتوسط الحسابي واالنحراف الم2الجدول )  

النسبة 
 الماوية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التسلسل الفقرة

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  4.02 0.80 80.4
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
أصاااحاب المصاااالح فاااي الشاااركة، عااان 
طريااااااق تحقيااااااق الشاااااافافية فااااااي عماااااال 

 مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. 

1. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  3.07 0.51 61.4
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان 
طرياااق اإلفصااااح والشااافافية فاااي اتبااااع 
اإلجاااااااااااراءات والطراااااااااااااق المحاسااااااااااابية 

 السليمة. 

2. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  3.79 0.56 75.8
ل مشاااااكل الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااا

أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان 
طريق ضمان حقاوق المسااهمين بكافاة 

 أنواعهم حمايتها. 

3. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  4.67 0.61 93.4
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان 
طريااق رفااع كفااااءة أداء عناصاار نظاااام 

 .الرقابة الداخلية

4. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  3.53 0.67 70.6
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان 
طرياااق اختيااااار مجلااااس إدارة وماااادريرن 

 .تنفيذيين أكفاء

5. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  4.16 0.81 83.2
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
 أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان
طرياااااااااق تحقياااااااااق جاااااااااودة المعلوماااااااااات 

 .المحاسبية من خالل القوانين المالية

6. 

تعمل الحوكمة المؤسسية على مكافحة  3.42 0.85 68.4
الفساااااد وتعزيااااز الرقابااااة وحاااال مشاااااكل 
أصااااحاب المصااااالح فااااي الشااااركة عاااان 
طريااااااق حماياااااااة مصااااااالح المسااااااااهمين 

 والعمل على تحقيق أهدافهم. 

7. 

  جموعالكلي الم 3.81 0.39 76.2
( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية 2جدول )  

( أن الفقرة الرابعة )تعمل الحوكمة المؤسسية 2يبين الجدول )
على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل المشاكل ألصحاب المصالح 
داخل الشركة عن طريق رفع كفاءة أداء عناصر نظام الرقابة 

ت الترتيب األول بين فقرات الفرضية، وهي بذلك الداخلية(؛ قد احتل
تمثل أبرز نقاط مجال نظام الحوكمة المؤسسية داخل الشركة. إذ 

(، 3384( وبأهمية نسبية )4819تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )
وهي تقترب من التأكيد التام، وهذا يعني أنه بتوفر نظام الرقابة 

توفير معلومات لكل من  الداخلي الكفء سيلعب دورا أساسيا في
أدوات الحوكمة؛ المتمثلة بالتدقيق الداخلي والخارجي، مما سوف 

 يساعد على مكافحة الفساد.
بينما كانت أقل فقرات هذا المجال هي الفقرة الثانية )تعمل  

الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وحل مشاكل 
إلفصاح والشفافية في اتباع أصحاب المصالح في الشركة عن طريق ا

اإلجراءات والطرااق المحاسبية السليمة( إذ تحققت بمتوسط حسابي 
(. وبلق متوسط المتوسطات 1084( وبأهمية نسبية بلغت )3819)

 (.9182( وبأهمية نسبية )3810لفقرات الفرضية )
وللتحقق من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من  

بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وأن هذا الفرق ال  أفراد العينة اكبر
( One Sample T – Testيعود للصدفة؛ تم اسخدام اختبار )

 إلجابات عينة الدراسة والخاصة بفقرات الفرضية.
( أدناه يوضح النتااح التي تم التوصل إليها 3والجدول رقم )

 لفقرات الفرضية مجتمعة.
مستوم 
 الداللة

T االنحراف  قيمة
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجال

نظام الحوكمة  3.81 0.39 13.57 0.000
المؤسسية لمكافحة 
ابة الفساد وتعزيز الرق

ف والحل السليم لألطرا
المتعارضة داخل 

 الشركة. 
لفقرات الفرضية   One Sample T-test ( اختبار3جدول رقم )  

 H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصااية عند مستوم داللة : (0.05≥α )
العتبار نظام الحوكمة المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة 
الفساد المالي واإلداري، وتعزيز الرقابة، وحل المشاكل 
المتعارضة لكافة األطراف ذات المصالح في شركة مصفاة 

 البترول.
H1: ( 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصااية عند مستوم داللة≥α )

سسية، يعد الحل السليم لمكافحة العتبار نظام الحوكمة المؤ 
الفساد المالي واإلداري، وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة 

 البترول األردنية.
المحسوبة أكبر من  T( يتضح أن قيمة 3من خالل الجدول )

، 18111الجدولية ولفقرات الفرضية وهي معنوية عند مستوم  Tقيمة 
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لى انه ال يوجد أثر وبالتالي يتم رفض الفرضية العدمية التي تنف ع
العتبار نظام ( α≤0.05ذو داللة إحصااية عند مستوم داللة )

الحوكمة المؤسسية يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي واإلداري، 
 وتعزيز الرقابة في شركة مصفاة البترول األردنية.

وقبول الفرضية البديلة التي تنف على أنه يوجد أثر ذو داللة 
العتبار نظام الحوكمة ( α≤0.05ستوم داللة )إحصااية عند م

المؤسسية، يعد الحل السليم لمكافحة الفساد المالي واإلداري، وتعزيز 
 الرقابة في شركة مصفاة البترول األردنية.

 النتائج والتوصيننات 
 أوال: النتائننج:

من خالل ما تم التطرق إليه للمفاهيم المرتبطة بحوكمة  
الي والفساد اإلداري. وآليات الحوكمة المختلفة الشركات، والفساد الم

الداخلية والخارجية، الكفيلة بالحد من الفساد وتعزيز الرقابة، ومن 
خالل تحليل اختبار صحة الفرضيات المرتبطة بالبحت؛ فقد توصلت 

 هذه الدراسة إلى النتااح التالية:
 (α≤0.05)يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااااية عنااد مسااتوم داللااة  -

ار الحوكمااة المؤسسااية ب لياتهااا الداخليااة والخارجيااة الحاال العتباا
األمثاااال لمكافحااااة الفساااااد، وتعزيااااز الرقابااااة فااااي شااااركة مصاااافاة 

 البترول األردنية. 
( α≤0.05يوجااد أثاار ذو داللااة إحصااااية عنااد مسااتوم داللااة ) -

العتبااار نظااام الحوكمااة المؤسسااية، يعااد الحاال السااليم لمكافحااة 
عزيااااز الرقابااااة فااااي شااااركة مصاااافاة الفساااااد المااااالي واإلداري، وت

 البترول األردنية.
إن تطبيق حوكمة الشركات هو المخرج والحل الفعاال لمعالجاة  -

ظاااااهرة الفساااااد الماااااالي واإلداري، ولتعزيااااز الرقابااااة، ولضااااامان 
 حقوق أصحاب المصالح داخل الشركة وخاصة المستثمرين. 

لى أدم ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء ع -
المشاااكالت التاااي تنشاااأ نتيجاااة تضاااارب المصاااالح باااين أعضااااء 
مجلااس إدارة الشااركة وبااين المااالكين، والتااي ماان أبرزهااا مشااكلة 
الفسااااااد الماااااالي واإلداري، إلاااااى زياااااادة االهتماااااام والتفكيااااار فاااااي 
ضااارورة وجاااود مجموعاااة مااان القاااوانين واللاااوااح وا،لياااات التاااي 

 المصالح.  تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب
يعاد الفسااد المااالي واإلداري مان اخطار المشااكالت التاي تعاااني  -

منهاااا مؤسساااات الدولاااة، والشاااركات المملوكاااة للدولاااة وللقطااااع 
الخااااف، ويترتاااب عليهماااا تحميااال هاااذه المؤسساااات والشاااركات 
تكااااليف إضاااافية تااانعكس علاااى أساااعار السااالع التاااي تنتجهاااا أو 

علااااى التنااااافس الخاااادمات التااااي تقاااادمها، ممااااا يضااااعف قاااادرتها 
  والبقاء.

تسااااااعد حوكماااااة الشاااااركات علاااااى جاااااذب االساااااتثمارات ساااااواء  -
األجنبية أو المحلية، كما تساعد علاى الحاد مان هاروب رؤوس 

 األموال المحلية للخارج. 
أضااااحت أهميااااة تطبيااااق مبااااادئ الحوكمااااة فااااي إدارة الشااااركات  -

حاجة ملحة في ظل العولمة، واالنفتاح االقتصاادي، واألزماات 
 عن سوء ممارسات اإلدارة في الشركات. الناجمة 

تبين من خالل االستبانة، أن أكثر عنصار تعمال فياه الحوكماة  -
المؤسسااااية لمكافحااااة الفساااااد، وتعزيااااز الرقابااااة، وحاااال مشاااااكل 
األطراف وأصحاب المصالح في الشركة؛ يتمثل في رفع كفاءة 
عناصار نظااام الرقاباة الااداخلي، فقاد احتلاات الترتياب األول بااين 

 4819الفرضية؛ إذ تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته فقرات 
 .  1810وبانحراف معياري 

 :ثانيننا: التوصينننات
أهمياااة تطبياااق آلياااات الحوكماااة الداخلياااة والخارجياااة التاااي تااام  .0

التطارق اليهاا فااي هاذا البحاات، لمعالجاة ظاااهرة الفسااد المااالي 
 .واإلداري، ولتعزيز الرقابة في الشركة

بمباادئ اإلفصااح والشافافية، عان طرياق ضرورة الزام الشاركة  .2
تحديااد أهااادافها، واساااتراتيجياتها التااي ساااتحقق هاااذه األهاااداف، 
ونشاار تقاريرتتضاامن درجااة فاعليااة ومسااتوم تحقيااق األهااداف 
الموضوعة. مع ضارورة الازام الشاركات فاي القطااع الخااف، 
والمملوكة للدولة بنشر التقارير المالية، وغير المالية السنوية، 

احات المكملة لها، وتقرير مراقب الحسابات المساتقل، وااليض
 وتقرير مجلس إدارة هذه الشركات. 

وضااع القااوانين لفاارض عقوبااات صااارمة بحااق مرتكبااي الفساااد  .3
المااااالي واإلداري، والمتالعبااااين بااااأموال المااااواطنين وأن تكااااون 
هناك ارادة سياسية و سيادية قوياة، لتفعيال هاذه القاوانين، مان 

 لصارم والَفَعال لها على كافة الفاسدين. خالل التطبيق ا

يتطلااب تطبيااق آليااات الحوكمااة ضاارورة نشاار ثقافااة الحوكمااة  .4
فاااي المجتماااع، ماااع أهمياااة نشااار الاااوعي الفكاااري االقتصاااادي 
واالجتماعي في مختلف وساال االعالم، وذلك لرفع المستوم 
الحضاااري للمجتمااع، واعتبااار محاربااة الفساااد المااالي واإلداري 

 يشارك فيها الجميع.  مهمة وطنية

تقلياااال نسااااب البطالااااة، وتااااوفير فاااارف عماااال للعاااااطلين عاااان  .2
العماااال، ممااااا يااااؤمن دخاااال ثاباااات ومتااااوازن لكافااااة المااااواطنين 
ليشاااعروا باالماااان االجتمااااعي ولالبتعااااد عااان الغاااش والسااارقة 

 والفساد بشكل عام. 
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