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الممخص
 ومن الطبيعي أن.تتميز شركات األعمال الحديثة المساىمة بانفصام ممكيتيا عن إدارتيا

 ولكن ذلك قد يتحقق، تعظيم ثرواتيما وعائداتيما في وقت واحد- المالكون واإلدارة- يستيدف الطرفان
 ورغم أنو من المتوقع أن تعمل اإلدارة عمى خدمة مصمحة المالكين.عمى حساب بعضيما البعض

 إال أنيا قد تحيد عن ىذه الغاية بدرجة أو أخرى باتجاه تحقيق مصالحيا ىي عمى،بأفضل شكل ممكن

 أي-  ولذلك فإن نشاطاتيا قد ال تحكميا دائماً آثارىا المتوقعة بالنسبة لثروة اآلخرين.حساب المالكين

 ويؤدي ذلك إلى التأثير عمى. مما يتوقع أن ينشأ عنو تضارب في المصالح بين الطرفين-المالكين
 وبعض معامبلت المشروع أو، ومشاريع مكافآت اإلدارة، والييكل التنظيمي،ق اررات االستثمار والتمويل

 وبذلك تحتاج تمك اإلطراف إلى جية محايدة توفق مابين أداره الشركة وأصحاب، الشركة المعنية

 وىذا اليكون إال بوجود نظام كفوء يتجسد بأدوات ألحاكميو ألمؤسسيو التي يؤمل،المصالح المختمفين
. ان تكون المفتاح الحقيقي الزالة التعارض مابين أطراف نظريو الوكالة

لذلك حاولت ىذه الدراسة بيان أىميو ىذا النظام في أزالو أي تعارض من الممكن حدوثو من

 وتوصمت ىذه الدراسة أيضا إلى ضرورة وجود ىذا النظام باعتباره. قبل أصحاب المصالح المختمفين
.الحل السميم لؤلطراف المتعارضة في ظل نظريو الوكالة
Abstract

Characterized by modern business ownership contribute to schizophrenia for
management. It is natural that the parties intended - the owners and
management - maximizing their fortune and their profits at one time. But this

may be achieved at the expense of each other. Although it is expected that
the Department is working to serve the best interest of owners as possible,

but may deviate from this end, more or less towards their own interests at the
expense of the owners. Therefore, the activities may not always governed by
their expected impacts to the wealth of the last two - the owners, which is
expected to give rise to a conflict of interests between the parties. This leads
to influence investment decisions and financing, organizational structure,

projects and rewards management, and some of the transactions of the
project or the company concerned, and thus need these Parties to the neutral
reconcile between the company and various stakeholders, and that to not be
only be given antibiotic drops system efficiently as tools of corporate
governance that it is hoped to be the real key to avoid the conflict between
the parties to agency theory. so I tried the study demonstrate the importance

of this system to remove any conflict can be done by the various
stakeholders, the study found the necessity and quality of this system as a
proper solution to the parties opposing the light of agency theory.

المقدمو
دفعت االنييارات األخيرة الكثير من الشركات إلى محاولة تحسين الصورة السيئة التي تكونت

عن مجالس إدارة الشركات المساىمة بشكل عام ،وكان ال بد من البحث عن وسيمة لتغيير ىذه الصورة
واستعادة ثقة المستثمرين من خبلل إبراز سياسات الشركات واالستراتيجيات المتبعة في عمميات اتخاذ
الق اررات ،وبروز مفيوم مختمف المعاني محدد اليدف أال وىو مفيوم (الحاكمية المؤسسية) ،فمفيوم

الحاكمية المؤسسية يقوم عمى أساس تنظيم العبلقات القائمة بين مجمس اإلدارة في الشركات وبين مديري
الفروع التنفيذيين و لجان التدقيق المعينة في مجمس اإلدارة أوالً ،والمساىمين ومدققي الحسابات

وأصحاب المصالح المباشرة مع الشركات ثانياً (.)Duffy,2004,p5

لذلك فإن إحدى الجيات المتأثرة بتطور وظيور ىذا المفيوم ىم المدققون الداخميون والخارجيون

الذين وضع عمى عاتقيم الكثير من الخدمات لمواجية التطور الكبير في مفيوم الحاكمية ،وذلك بما
يتوافق ومتطمبات الرقابة الشاممة والمستمرة عمى كافة األنشطة المطبقة والمنفذة داخل الشركات ،وذلك
باستخدام سياسات حديثة لقياس بيئة الرقابة وتقييم مخاطر وسائل االتصال وانتقال المعمومات  ،ومتابعة

أنشطة الرقابة واإلفصاح عن مجموعة من ىذه السياسات الخاصة بالشركات من خبلل القوائم المالية
( )Mutchler, 2003, p.20واإليضاحات المرافقة ليا  ،بدرجة من الشفافية تسيل عمى مجموعة
الميتمين بدراسة وضع الشركات الحصول عمى فيم دقيق يمكنيم من اتخاذ ق اررات االستثمار.

لقد حدد معيد المدققين الداخميين اربعة اركان او ركائز أساسية لمحاكمية المؤسسيو

ىي(:)Ratliff & Reding,2002, p.5
 -1التدقيق الداخمي
 -2االداره التنفيذيو
 -3لجنة التدقيق

 -4التدقيق الخارجي

وعندما تعمل ىذه األركان او الركائز مع بعضيا بشكل جيد وباستقبلليو فإن التحكم المؤسسي

سيكون فعاال.
ولكن كيف ستعمل ىذه األدوات في إيجاد الحل السميم لؤلطراف المتعارضة في ظل نظريو
الوكالة ,ىذا ما سوف نبينو .

أىداف الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

 -1التعرف عمى دور نظام الحاكميو الموسسيو في تحقيق التوافق ما بين اإلطراف المتعارضو في
ظل نظريو الوكالو.

 -2التعرف عمى مفيوم وأىمية الحاكمية,وماىي أدوات الحاكمية المؤسسية الواجبة التطبيق في أي
نوع من أنواع الشركات ،واذا ما طبقت بشكل سميم ،فإن ىذا سيمكن تمك الشركات من تحقيق
التوافق مابين االطراف المتعارضو في ظل نظريو الوكالو.

 -3بيان مفيوم نظريو الوكالو وتكاليفيا وافتراضتيا.
أىمية الدراسة:

 -1تتأتى أىمية الدراسة من محاولة معرفة أىمية دور نظام الحاكميو الموسسيو في تحقيق
التوافق مابين االطراف المتعارضو في ظل نظريو الوكالو.

مشكمو الدراسو :

تتبمور مشكمو الدراسو في التساؤل األتي :ىل يعتبر نظام الحاكميو المؤسسيو الحل السميم لؤلطراف

المتعارضو داخل الشركات والتي تجسدىا نظريو الوكالو.
فرضيو الدراسو :
تبنى الدراسو عمى الفرضيو التالية التي مفادىا :

يعتبر نظام الحاكميو المؤسسيو الحل السميم لبلطراف المتعارضو داخل الشركات والتي تجسدىا

نظريو الوكالو
عينة الدراسو ومجتمعو:
تتكون عينو الدراسو من العاممين في مكاتب تدقيق الحسابات قي األردن من ذوي الباع الطويل في
مجال العمل المحاسبي والتدقيقي حيث بمغت عينة الدراسو ( )45مكتب تدقيق حسابات  ,وتم إعداد
استبانو مخصصو ألغراض ىذا البحث  ،وتم توزيع إستبانو عمى تمك المكاتب تم استرجاعيا

جميعا،ولكن تم إىمال( )10إستبانات لعدم موضوعية وجدية المستبانين في األجابة عمييا ،حيث حممت
بعض االستبانات المسترجعة إجابات متحيزة باتجاه الموافقة الشديدة عبارة (موافق بشدة) كما وحممت

بعض االستبانات اجابات متناقضة عمى نفس المجال ومن االستبانات المسترجعة كانت ىنالك بعض
استبانات فارغة ,وتشكل النسبة المتبقية من األستبانات  %77وىي صالحو ألىداف ىذه الدراسو.
أساليب جمع البيانات:

لقد تم الحصول عمى البيانات البلزمة ليذه الدراسو من المصادر التالية :
-1المصادر األولية Primary Sources .

لقد تم الحصول عمى البيانات األولية البلزمة ليذه الدراسو من خبلل استبانة تم إعدادىا وتوزيعيا عمى

مجموعو من مدققي الحسابات التي شكمت عينة ىذه الدراسو ومن ثم جمعيا وتحميل البيانات باستخدام

برمجية الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) ، (SPSSوذلك الختبار صحةالفرضيات.
-2المصادر الثانوية Secondary Sources.

لقد تم الحصول عمى البيانات الثانوية المتعمقة ليذه الدراسو بالرجوع إلى الكتب والرسائل الجامعية

والبحوث العممية والتقارير والمقاالت في الصحف والمجبلت اضافو الى شبكو االنترنت وذلك من اجل
بناء اإلطار النظري لمدراسو وتحقيق أىدافيا .
الدراسات السابقو.

دراسو التميمي(( :) 2007آليات الحوكمة ودورىا في الحد من الفساد المالي واإلداري في الشركات

الممموكة لمدولة)
بينت الدراسو ان سبب االنييارات والفضائح المالية  ،التي طالت كبريات الشركات في العالم

 ،والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خا ص  ،في دول مثل الواليات المتحدة األمريكية  ،والمممكة
المتحدة  ،وروسيا  ،واليابان ودول شرق آسيا  ،ىو فشل األساليب التقميدية في منع مسببات تمك
االنييارات والفضائح  ،والتي كان لظيورىا آثار مدوية ونتائج مدمرة  ،األمر الذي دفع الجيات المعنية

وعمى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد األسباب الرئيسة التي كانت وراء
حدوث األزمات واالنييارات المشار إلييا في أعبله  ،والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية

والتدقيقية  .وكانت الحوكمة والياتيا ثمرة ىذه الدراسات لمنع حدوث مثل ىذه األزمات أو الحد منيا في
اقل تقدير  ،وذلك من خبلل مجموعة من اآلليات  ،من أبرزىا الشفافية واإلفصاح عن المعمومات المالية

وغير المالية واعدادىا وفقا لممعايير المحاسبية ذات الصمة  ،وكذلك تعزز دور وظيفتي التدقيق الداخمي

والخارجي  ،وبخاصة ما يتصل باستقبللية ىاتين الوظيفتين وتشكيل لجنة التدقيق من مجمس اإلدارة
لئلشراف عمييما  .أما عن جذور فكرة حوكمة الشركات فبين الباحث إنيا تعود إلى Berle & Means
المذين يعدان أول من تناوال موضوع فصل الممكية عن اإلدارة  ،وذلك في سنة  . 1932وتأتي حوكمة
الشركات لسد الفجوة التي يمكن أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السمبية التي
من الممكن أن تضر بالشركة وبالصناعة كميا وفي ىذا السياق يأتي تأكيد  Mitchel et al.و

 Monks & Minowبعد فترة من الزمن عمى إمكانية حل مشكبلت الوكالة أو تخفيفيا  ،وذلك من
خبلل التطبيق الجيد آلليات حوكمة الشركات.

وقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات وأثرىا في زيادة ثقة
المستثمرين في أعضاء مجالس إدارة الشركات  ،وبالتالي قدرة الدول عمى جذب مستثمرين محميين أو
أجانب  ،وما يترتب عمى ذلك من تنمية اقتصادات تمك الدول  .وصاحب ذلك قيام العديد من دول

العالم والمنظمات الدولية باالىتمام بمفيوم حوكمة الشركات  ،وذلك من خبلل قيام الييئات العممية ،
والجيات التشريعية بإصدار مجموعة من الموائح والقوانين والتقارير والقواعد التي تؤكد عمى أىمية التزام

الشركات بتطبيق تمك المبادئ.

دراسة مطر ونور ( ) 2007بعنوان ":مدى التزام الشركات المساىمو العامو االردنية بمبادئ
الحاكمية المؤسسيو  :دراسة تحميمية مقارنة بين القطاعيين المصرفي والصناعي"
ىدفت الدراسة الى تقييم مدى التزام الشركات المساىمو العامو األردنية بمبادئ الحاكمية

المؤسسية  .ولتحقيق ىذا اليدف اجرى الباحثان دراسة ميدانية عمى عينة من الشركات المساىمو العاممة
في القطاعيين المصرفي والصناعي عددىا ( )20شركو أي ما يعادل حوالي(  )%32من حجم مجتمع

الدراسة .

وأشارت نتائج الدراسة الى أن تبادر جيات الرقابو واإلشراف عمى تمك الشركات باصدار دليل

يوضح المبادئ األساسيو لنظام الحاكمية الؤسسسيو وأرشادات بتطبيقو في الواقع العممي ومن ثم تشجيع
الشركات عمى االلتزام بو  .ىذا باالضافو الى تشجيعيا عمى تشكيل لجان لمحاكمية المؤسسيو من
أعضاء مستقمين وذلك عمى غرار لجان التدقيق الموجوده فييا حالي ًا.
د ارسة الينيني (,)2005بعنوان ":تطوير نظام لمحاكميو المؤسسيو في الشركات المساىمو

العامو االردنيو لتعزيز استقبللية مدقق الحسابات القانوني

ىدفت ىذه الدراسو الى تطوير نظام الحاكميو المؤسسيو يوصى بتطبيقو في الشركات المساىمو
العامو األردنيو لتعزيز استقبللية مدقق ال حسابات القانوني ,واختبار مدى إدراك مدقق الحسابات في
األردن لمفيوم وكفاءة نظام الحاكميو المؤسسيو المطبق في الشركات المساىمو العامو األردنيو .حيث تم

اخذ عينو من(  )120مدققاً ممارساً لممينو باإلضافو الى المقاببلت الشخصيو مع مجموعو من

المدققين .

وكانت من أىم نتائج الدراسو وجود إدراك جيد من قبل مدقق الحسابات في األردن لمفيوم
الحاكميو المؤسسيو ,وكذلك يوجد اىتمام من قبميم بيذا المفيوم ,وايضاً تؤثر كفاءة نظام الحاكميو
المؤسسيو في الشركات المساىمو العامو ايجابياً عمى استقبلليو مدقق الحسابات  ,وتؤثر مبادئ نظام
الحاكميو المؤسسيو المتعمقو بعبلقة الشركو مع اصحاب المصالح والمجتمع المحمي ايجابياً عمى
استقبللية المدقق وكذلك تاثير تقييم مجمس اإلداره إلى لجان مثل لجنة التدقيق الداخمي ولجنة الحاكميو

المؤسسيو ولجنة المكآفات إيجابياً عمى استقبللية مدقق الحسابات .
دراسة خميل وىبللي ( ،)2003بعنوان" :نموذج مقترح لدعم اتخاذ الق اررات اإلدارية في إطار عبلقة
لجان التحقيق بالتحكم المؤسسي".

الدراسة إلى صياغة نموذج مقترح لرفع كفاءة الق اررات اإلدارية في إطار عبلقة لجان
ىدفت ّ
التدقيق الداخمي بالحاكمية المؤسسية.
الدراس ة :ضعف نظام الرقابة المحاسبية والتدقيقية بمنظمات األعمال في
وكان من أىم نتائج ّ

كل من التدقيق
غياب الحاكمية المؤسسية ،تدني ممارسة وظيفتي اإلفصاح والشفافية وضعف أداء ّ
الداخمي والخارجي من حيث عدم امتبلكيم لممعرفة المتجددة.
دراسة أبو العطا ( ،)2003بعنوان "حوكمة الشركات سبيل التقدم".

الدراسة إلى بيان أىمية الحاكمية المؤسسية الّذي بدأ يتعاظم في العديد من االقتصادات
ىدفت ّ
المتقدمة والناشئة في أعقاب االنييارات االقتصادية واألزمات المالية الّتي شيدتيا عدد من دول شرق
آسيا وأمريكا البلتينية وروسيا في عقد التسعينيات من القرن العشرين.

كل من التدقيق الداخمي والخارجي لممحافظة عمى
وكان من أبرز النتائج والتوصيات :إبراز دور ّ
كل من معايير
السمعة االقتصادية لمشركة ورفع قيمة أسيميا في األسواق المالية ،لذلك يجب أن تكون ّ
اإلفصاح والشفافية ومعايير المحاسبة والتدقيق عصب مبادئ حوكمة الشركات.

دراسة ) ،Scren (2006بعنوان "."Responsiblity of corporate Governance
الدراسة :أصبح المستيمكون والمستثمرون والحكومات اليوم أكثر تطو اًر ووعياً لمعرفة مدى تحسن سموك
ىدف ّ

حاكمية الشركات وكفاءتيا ،فيذا يعتمد عمى وجود بيئة جديدة سريعة التغير ،ولمواكبة ىذا التغير والتجدد ال بد من
امتبلك مورد ميم أال وىو المعرفة المتمثمة براس المال الفكري

الدراسة أن رأس المال الفكري يعتبر مورداً ميماً يعتمد عميو في تحقيق ازدىار لسمعة
وكانت نتائج ّ
الشركة االقتصادية وتحسين أدائيا بل قد يكون أحد المكونات الرئيسة اليامة لجميع الشركات المتبعة
ل محاكمية الكفوءة ،أن ىذا العنصر الميم يساىم برفع قيمة أسيم الشركات ويزيد من إيراداتيا لذلك ال بد
من وجود استراتيجية كفوءة تصف جميع العمميات الخاصة بتممك ىذا المورد الميم

دراسة ) ،Ruud, T. (2003بعنوانThe Internal Audit Function Integral Part " :
."of Organization Governance
الدراسة إلى بيان أىمية التدقيق الداخمي باعتباره الداعم الرئيس بين اإلدارة العميا ولجنة
ىدفت ّ
التدقيق ومجمس اإلدارة والمدقق الخارجي وأصحاب المصالح.
الدراسة أن التدقيق الداخمي بالنسبة لؤلعمال الخاصة بالشركات أصبح وظيفة
وكانت نتائج ّ
رئيسة لك ّل من اإلدارة ولجنة التدقيق ،واذا تم تصميم وتنفيذ وتطبيق التدقيق الداخمي بشكمو الصحيح من
الممكن أن يمعب دور المفتاح لتحسين ودعم فاعمية التحكم المؤسسي.

دراسة ) ،Margaret (2001بعنوانA History of Corporate Governance an " :
."Australian Perspective

الدراسة إلى معرفة مقدار اإلفصاح اإلجمالي عن عناصر حوكمة الشركات في شركة
ىدفت ّ
فيميب بالنسبة لمتغيرات المالية في التقارير المالية في الشركة خبلل فترة ما بين عام  1992وعام

.2000

يتم اإلفصاح عنيا في التقارير المنشورة
توصمت ّ
الدراسة إلى أن أىم عناصر الحاكمية الّتي ّ
خبل ل فترة الدراسة ىي لجنة التدقيق والنظام األخبلقي لمشركة وتكوين المجمس ومكافآت مجمس اإلدارة
والرقابة الداخمية والتدقيق الداخمي والمجان التنفيذية ومجمس اإلدارة ،كما بينت أن التغير في محتوى

كل من الييكل التنظيمي لمشركة وأنشطة
تقارير حاكمية الشركات مع مرور الوقت يكون واقعاً لمتغير في ّ
أعمال الشركة والمركز المالي لمشركة.
دراسة

“Theory of The FirmManagerial Behavior, ، )2000( Jensen &Meckling

Agency Costs, and Ownership Structure
حاول الكاتبان في ىذه المقالة الربط بين نظرية الوكالة ونظرية حقوق الممكية ونظرية التمويل

بيدف تطوير نظرية حول ىيكل ممكية المشروع .فبدأ بتعريف نظرية تكاليف الوكالة ،وأوضحا عبلقتيا
بالفصل بين الممكية والسيطرة ،وتفحصا طبيعة تكاليف الوكالة المتولدة عن وجود دين وحقوق ممكية

خارجية ،وبينا من يتحمل ىذه التكاليف ،ولماذا؟ وحمبل العوامل التي تقود إلى خمق حقوق الدين DebT

والممكية  . Equityوقد حاول الكاتبان في نظريتيما ىذه شرح السبب في تقديم اإلدارة تقارير محاسبية
إلى الدائنين والمساىمين ،ولماذا تستخدم اإلدارة مدققين مستقمين لمشيادة بدقة وصحة ىذه التقارير،

ولماذا يفرض الدائنون قيودا عمى نشاطات المشروع المدين ،ولماذا يوافقيم المشروع نفسو عمى ذلك،
ولماذا تذىب بعض المشاريع التي يديرىا أصحابيا أنفسيم إلى أن يكون مصدر رأسماليم الوحيد ىو

االقتراض.

الجانب النظري
التطورات الخاصة بمفيوم الحاكمية
تشير الكثير من األبحاث والدراسات إلى عدم وجود تعريف أو ترجمة واحده لمصطمح

( ،)Corporate Governanceحيث إن ىذا الّمفظ قد قدم من قبل البنك الدولي وصندوق النقد

الدولي والذي ترجم إلى المّغة العر ّبية بعدة تسميات ،فقد عرفيا البعض بأنيا اإلدارة الرشيدة سواء
لمشركات تحديداً أو االقتصاد بصورة عامة .و رأى آخرون ترجمتيا باإلجراءات الحاكمة أو التحكم في
المنشأة ،أو ممارسات اإلدارة لمسمطة الجيدة ،أو التحكم المؤسسي أو الحكمانية ،أو العقبلنية ،أو

لكل من ىذه المفاىيم مدلوالتيا الخاصة بيا لمن قام بايجادىا وترجمتيا ،فمثبلً أن
الحوكمة الشركاتيةّ .

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

أما مفيوم التحكم المؤسسي فيو يعتبر مفيوماً بديبلً يستخدم ألغراض أحكام الرقابة عمى

مديري الشركات ومنظمات األعمال من قبل مقدمي األموال (أصحاب المصالح) لضمان عدم قيام

مديري تمك الشركات والمنظمات باستغبلل أمواليم ذاتياً أو باستثمارىا في مشروعات غير رشيدة

اقتصادي ًا.

أما بالنسبة (لممارسة اإلدارة لمسمطة الجيدة) فإن ىذا المفيوم ىو مقابل لمفيوم الحاكمية

المؤسسية ،وسبب اعتماده يرجع إلى محاولة تدعيم مصالح األطراف المساىمة في الشركة من أجل
تخفيض المخاطر وتحسين األداء وتنشيط أسواق المال ،فضبلًعن دعم القدرة التنافسية لمشركات
المختمفة ،وصوالً إلى تحقيق الشفافية وابراز مفاىيم وأساليب المحاسبة االجتماعية.

Stijn, 2006,

)p91-122

أما بالنسبة لمفيوم (التحكم المؤسسي) فيو أيضاً مفيوم بديل الغرض منو معالجة مشكمة

الوكالة والعمل عمى حماية حقوق حاممي األسيم  ،وحماية حقوق أصحاب المصالح  ،مع العمل عمى
ضرورة التأكيد بتفعيل المعايير بشقييا المحاسبية والتدقيقية الدولية ،باإلضافة إلى التأكيد أيضاً عمى

تحقيق التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية من منطمق اقتصاد المعرفة .وقد استقر مجمع المّغة

العر ّبية في مصر عمى ترجمة مصطمح ( )Corporate Governanceبحوكمة الشركات (.ابو العطا
,2001,ص. )3-1
أما في األردن فقد استقر مجمع المغة العر ّبية عمى مصطمح الحاكمية المؤسسية .و يظير جمياً
أن ىذا المصمح يظل يتناغم مع لفظي العولمة والخصخصة والمذين تعرضا لمجدل الواسع والشديد من

حيث تفسير مفيوميما في بداية ظيورىما.

لذلك ال يوجد عمى المستوى العالمي تعريف واحد متفق عميو بين كافة االقتصاديين والقانونيين

والمحاسبين والمحممين ،وىذا ما تؤكد عميو موسوعة ()Corporate Governance Encyclopedia

من حيث االفتقار إلى تعريف موحد ليذا المفيوم ( .ابو العطا ,2001,ص ،)5ويرجع السبب في ذلك
إلى تداخل التعريف مع العديد من األمور الخاصة بالشركات  ،والتي منيا أمور تنظيمية واقتصادية
ومالية وحتى اجتماعية ،وىذا األمر سوف يؤثر عمى المجتمع واالقتصاد ككل في نياية المطاف.
ومن جانب آخر عرف ( البنك المركزي األردني,2003,ص ) 5الحاكمية المؤسسية بأنيا تجمع

بشكل أساسي بين القوانين والتعميمات والرقابة بيدف التأكد من تقيد البنك بيا ،وتوافقيا مع أىداف
البنك ،ومعايير السبلمة بشكل عام ،باإلضافة إلى أنيا توفر آلية لمربط بين مصالح المساىمين والجيات

ذات العبلقة بيدف تعزيز أدائو.

أما (ىيئة األوراق المالية األردنية ,2006،ص.) 2
وبعد صدور مشروع دليل قواعد حوكمة الشركات المساىمة األردنية فقد اخذت بتعريف
منظمة التعاون والتنميو االقتصاديو ولم تتطرق نيائياً إلى تعريف الحاكمية المؤسسية .وفي النيايو فأن

الحاكمية المؤسسية تغطي أكثر من مجال اقتصادي ،فأصبح المفيوم أكثر اتساعاً واتصاالً ببيئة

األعمال والبيئة االجتماعية المحيطة بالشركات ،لذلك ليس بالمستطاع تفضيل تعريف عمى آخر ،فمكل

طارح لتعريف معين وجية نظر خاصة بو تنطوي وتتعمق بمجموعة من المميزات والمقومات الّتي قد

تحيط بالشركة بشكل خاص أو حتّى باالقتصاد بشكل عام.
و ينظر إلى حوكمة الشركات عمى وفق ىذه التعاريف كشبكة من العبلقات  ،ليس فقط بين
الشركة ومالكييا  ،بل بين الشركة ومجموعة كبيرة من أصحاب المصالح اآلخرين Stakeholders
(العاممين  ،و العمبلء  ،و المجيزين  ،والمقرضين ... ،الخ)  .كما إنيا تنسجم مع نظرية أصحاب
المصالح  ،التي ىي الشكل الموسع لنظرية الوكالة  .وفي ىذا السياق يأتي تعريف Sir Adrian

 ، Cadburyالذي عرفيا بأنيا " تعنى بإقامة التوازن بين األىداف االقتصادية واالجتماعية  ،بين

األىداف الفرد ية والجماعية  ،وان إطار حوكمة الشركات ىنا لتشجيع االستخدام الكفء لمموارد وطمب
المساءلة عن الوصايا عمييا  .وان اليدف ىو الربط قدر اإلمكان لمصالح األفراد والشركات والمجتمع

كمو ".

مقومات الحاكمية المؤسسية لمشركات:

المتمعن في المبادئ الّتي أوصت بيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال الحاكمية

يجد ّأنو يجب توفير مجموعة من المقومات لمحاكمية المؤسسية لموصول بيا إلى حالة من التميز عند
تطبيقيا .من ىذه المقومات (ابو زر ,2006,ص )65و (:)Stephen & Hasung , 2004 , P19
-1

وجود تشريعات قوانين تفصح بشكل واضح عن ىي حق وق وواجبات المساىمين في مختمف

الشركات اّلتي تريد حاكمية فريدة ،عمى سبيل المثال ،حق التصويت ،وحق انتخاب مجمس اإلدارة ،كما

يجب في المقابل توضيح ما ىي حقوق المجتمع عمى الشركات وواجباتيم اتجاىيا وىو أمر ضروري

يجب أخذه بنظر االعتبار.

يتم تحديد استراتيجية وأىداف الشركات مع بيان أىم األدوات اّلتي
-2
وجود رؤية واضحة المعالم ّ
تكفل تحقيق ىذه الرؤية.
-3

وجود توضيح لمييكل التنظيمي لمشركة مع تحديد واضح أيض ًا ألىم السمطات والمسؤوليات،

ويعزز ىذا وجود مجموعة من األنظمة المساعدة مثل نظام داخمي لمشركة المعنية ،ونظام لمرقابة
الداخمية،و نظام محاسبة المسؤولية.

-4

التأكيد عمى وجود لجنة لمتدقيق في أي شركة مع توضيح أىم صبلحياتيا ومسؤولياتيا بما

كل من المدقق الداخمي والخارجي ،وكذلك حق
يكفل تحقيق حقيا في ممارسة دورىا الرقابي عمى أعمال ّ
متابعة تقارير اإلدارة خاصة بكل شركة.
-5

وأخي اًر ال بد من وجود نظام فعال لمتقارير يتجسد بو عنصر ميم أال وىو الشفافية الّتي تكفل

توفير المعمومات المناسبة عن أداء الشركة ،ليس فقط إدارتيا ومساىمييا واّنما لجميع األطراف ذات
أن
العبلقة المباشرة وغير المباشرة ،ممن يقدمون التقارير والبيانات المالية لمشركة ،مع التأكيد عمى ّ

اإلفصاح عن ىذه المعمومات وبشكل تقارير تمتاز بالشفافية وأنيا سوف تساعد وببل شك عمى تحقيق
اليدف الرئيس لمحاكمية المؤسسية أال وىو تقميل المخاطر وأضرار تضارب المصالح المحتمل ما بين

الشركة واألطراف الميتمة بيذه التقارير.
أىداف الحاكمية المؤسسية

تيدف الحاكمية المؤسسية الجيده إلى تحقيق مجموعة كبيرة من األىداف تتمثل فيما يمي:
( توفيق,2005,ص )5و ()Greet,2004,p292,301
)1

تعظيم أداء الشركات.

)2

وضع األنظمة الكفيمة

)3

وضع أنظمة الرقابة عمى إدارة الشركة وأعضاء مجمس إدارتيا.

)5

وضع القواعد واإلجراءات الكفيمة والضرورية المتعمقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن

بتجنب أو لؤلقل التقميل

التصرفات غير المقبولة مادياً وادارياً وأخبلقياً.

من الغش وتضارب المصالح وجميع

كل من الحقوق
)4
يتم بموجبيا القيام بإدارة الشركة وفقاً ليياكل تحدد توزيع ّ
وضع أنظمة ّ
والمسؤوليات (مجمس اإلدارة والمساىمين).
تحقيقاً ألىداف الحاكمية لمشركات.

كل من
و في اآلونة األخيرة تعاظمت وبشكل كبير أىمية الحاكمية المؤسسية وذلك بسعييا نحو تحقيق ّ
التنمية االقتصادية والحصافة القانونية والرفاىية االجتماعية لجميع االقتصادات والمجتمعات المطبقو

ليا.
وق د تنامت عمى الصعيد االقتصادي أىمية اتباع قواعد سميمة وحصيفة لمحوكمة تساعد عمى تحقيق

األىداف التالية( ابو العطا ،2003،ص: ) 6
ضمان قدر ٍ
لكل من المستثمرين وحممة األسيم عمى تحقيق عائد مناسب
)1
عال من الطمأنينة ّ
لجميع استثماراتيم مع ضرورة التأكيد عمى الحفاظ عمى حقوق األقمية من حاممي األسيم.

)2

التركيز عمى ىدف تعظيم القيمة السيمية لمشركة والقيام بتدعيم تنافسية الشركات في أسواق

بل عن حدوث اندماجات أو
المال العالمية وخاصة في ظل وجود استحداثات لوحدات مالية جديدة فض ً
استحواذ أو بيع لمستثمر رئيس.

)3التأكيد وبشكل حازم عمى كفاءة تطبيق برامج التخاصية والقيام بحسن توجيو الحصيمة منيا إلى
بل عن التأكيد عمى تحقيق تمك البرامج ألىدافيا المقررة ليا مسبق ًا منعاً ألي من
االستخدام األمثل ليا فض ً

حاالت الفساد الّتي قد تكون مرتبطة بذلك.

اء أكانت محمية أم عالمية لجميع الشركات سواء
)4التركيز عمى ضرورة توفير مصادر تمويل سو ً
باالعتماد عمى الجياز المصرفي أو األسواق المالية الخاصة في ظل تزايد سرعة انتقال التدفقات

الرأسمالية.

مما يساعد عمى تدعيم واستقرار نشاط جميع الشركات
 )5تجنب االنزالق في مشاكل محاسبية ومالية ّ
العاممة وذلك لموصول إلى اليدف األسمى أال وىو درء حدوث انييارات قد تصيب األجيزة المصرفية أو
مما يدفع بعجمة التنمية واالستقرار االقتصاديين.
األسواق المالية المحمية منيا أو حتّى األجنبية ّ
بعد التعرف لمفيوم الحاكميو المؤسسيو ننطمق االن لمتوضيح كيف سيعمل ىذا النظام في ايجاد الحمول

السميمو أل طراف نظريو الوكالو.ولكن يجب بيان ماىيو ىذه النظريو وتكاليفييا وفرضيتيا.
نظرية الوكالة
 -1طبيعتيا:

تتميز شركة األعمال الحديثة المساىمة بانفصام ممكيتيا عن إدارتيا .ومن الطبيعي أن

يستيدف الطرفان  -المالكون واإلدارة  -تعظيم ثرواتيما وعائداتيما في وقت واحد .ولكن ذلك قد يتحقق
عمى حساب بعضيما البعض .ورغم أن من المتوقع أن تعمل اإلدارة عمى خدمة مصمحة المالكين

بأفضل شكل ممكن ،إال أنيا قد تحيد عن ىذه الغاية بدرجة أو أخرى باتجاه تحقيق مصالحيا ىي عمى

حساب المالكين .ولذلك فإن نشاطاتيا قد ال تحكميا دائماً آثارىا المتوقعة بالنسبة لثروة األخيرين  -أي
المالكين مما يتوقع أن ينشأ عنو تضارب في المصالح بين الطرفين .ويؤدي ذلك إلى التأثير عمى ق اررات

االستثمار والتمويل ،والييكل التنظيمي ،ومشاريع مكافآت اإلدارة ،وبعض معامبلت المشروع أو الشركة

المعنية) Mesut& Roso,2002,p2-5) .

إن التعارض بين المصالح ال ينحصر باإلداريين والمالكين فقط ،وانما يمتد أيضاً ليشمل العبلقة

بين حاممي األسيم وحاممي السندات ،وبين مجيزي المواد واإلدارة ،وبين حاممي األسيم والعمال…الخ.
وان تشخيص الطرق والوسائل التي يمكن من خبلليا الحد من المضامين غير المرغوبة ليذا التضارب
ىو جوىر نظرية الوكالة.

ويقوم المالكون بتخويل اإلدارة اتخاذ الق اررات إلدارة الشركة نيابة عنيم مقابل رواتب تدفع ليا

بل  Agentلممالكين من
ومنافع أخرى يتم توفيرىا ليا .وبيذا المعنى يصبح المدير في الوقت نفسو وكي ً
حاممي األسيم الذين يصبحون عندئذ الموكمين .Principals

وتنشأ مشكمة الوكالة عن خضوع ق اررات اإلدارة إلى عوامل أخرى قد ال تأخذ في االعتبار
مصمحة المالكين .مما يعني عدم أمثمية ىذه الق اررات مما يؤدي إلى تخصيص غير كفوء لموارد
المشروع ،وبالتالي إلى اإلضرار بمصالح المالكين ،وأخي اًر إلى نشوء تكاليف وكالة Agency Costs

يتعرض ليا المالكون وتضر بالمشروع وذلك بالتقميل من قيمتو .وىكذا تتولد ىذه التكاليف عن االختبلف

بين أىداف اإلدارة (الوكيل) وأىداف (الموكل) من حيث محاولة كل منيما تعظيم ثروتو أو عوائده عمى

حساب اآلخر .وسيعمل حاممو األسيم  -المالكون  -عمى الحد من الحوافز المعطاة لئلدارة لتقميل
تكاليفيا ،وذلك من خبلل تحديد صبلحياتيا بموجب العقود التي تبرم بين الشركة والمديرين ،وىو مما
يعتبر حبلً أولياً لمشكمة الوكالة.

وباإلضافة إلى التكاليف القانونية واإلدارية لتحرير تمك العقود مفصمة ،فإن عمى المالكين
تحمل تكاليف تنفيذ ىذه العقود ،مما تنشأ عنو تكاليف تنفيذ العقد تتولد بدورىا عن تكاليف الرقابة
والمتابعة وتكاليف االلتزام أو التعيد  .Bonding Costsوىذه كميا نفقات أو تكاليف تتحمميا الشركة،

أوالً لمراقبة ومتابعة تنفيذ الوكيل لشروط العقد كما وردت فيو ،والتأكد من استمرار ارتباط الوكيل -

اإلدارة  -بالشركة لمحفاظ عمى الكفاءات اإلدارية و/أو الفنية التي ساىمت الشركة في تطويرىا وتدريبيا
واالستثمار فييا استثما اًر بشرياً.
 -2تكاليفيا)Meckling & Jensen,2000,p5):
وبالتالي يتحمل الموكل/األصيل  The Principalثبلثة أنواع من التكاليف تتضمنيا عبلقات الوكالة

وىي:

أ -تكاليف الرقابة والمتابعة  Monitoring Costsيتحمميا الموكل بيدف مراقبة وضبط سموك الوكيل
 -مثل تكاليف قياس ومتابعة سموك الوكيل ،وتكاليف وضع سياسات تعويضاتو…الخ.

ب -تكاليف تتعمق بتحديد تعيدات الوكيل  Bonding Costsمن خبلل حوافز تضمن أنو لن يقوم
بأعمال معينة قد تضر بمصالح الموكل ،وأن الوكيل سيقوم بتعويض الموكل من أي أضرار قد تمحق

بالثاني نتيجة أعمال معينة يقوم بيا األول .ويتحمل الوكيل ىذه التكاليف.

ج -ثم ىناك ما يسمى بالخسارة المتبقية  Residual Lossوىي عبارة عن مدى األثر عمى ثروة

ال موكل األصيل نتيجة الفرق بين األعمال التي يقوم بيا الوكيل واألعمال التي كان الموكل سيقوم بيا
نفسو .فإذا كان من نتائج مشاكل الوكالة أن تتخذ اإلدارة ق اررات غير مواتية بالنسبة لممشروع فإن قيمة
األخير ستقل مقارنتو بالقيمة األكبر التي كان ممكناً الحصول عمييا في غياب اعتبارات الوكالة .ويدعى
الفرق بين القيمتين بالخسارة المتبقية.

وفي ىذا الصدد ،كان  Jensenو Mecklingأول من طور نظرية شاممة لممشروع في ظل

ترتيبات الوكالة ،فأوضحا أن الموكمين  -حاممي األسيم والسندات وغيرىم من ذوي العبلقة
 - Shareholdersيستطيعون ضمان قيام الوكبلء  -أي اإلدارة  -باتخاذ ق اررات مثمى  -تعظم
ثروات األولين وعوائدىم  -فقط عندما يتم منح الوكبلء حوافز مناسبة وفقط أيضاً عندما تجري متابعتيم

وفرض رقابة عمييم .وتتم ىذه الرقابة من خبلل وضع قيود عمى اإلدارة ،والمراجعة المستمرة لبلمتيازات

الممنوحة ليا ،وكذلك من خبلل تحديد ق اررات اإلدارة وتدقيق البيانات المالية.

وتتضمن جميع ىذه النشاطات الرقابية بالضرورة تكاليف ناتجة حتماً عن الفصل بين ممكية

قل احتمال أن تسمك بشكل يتفق
الشركة واداراتيا" .وكمما قمّت نسبة مساىمة اإلدارة في ممكية المشروعّ ،
مع تعظيم ثروة المالكين ،وزادت الحاجة إلى رقابة خارجية من ذوي العبلقة[ ،أو ممن ليم مصالح
مرتبطة بالمشروع]" كالدائنين والمستثمرين والحكومة …الخ .ومعنى ذلك أن مشكمة الوكالة تنشأ عندما
تممك إدارة المشروع أقل من  %100من أسيم المشروع ،وبالتالي ليس ىناك مثل ىذه المشكمة في
المشاريع التي يديرىا أصحابيا الذين سيحاولون تعظيم عوائدىم وثروتيم كمديرين وكمالكين في الوقت

نفسو ،أما فيما عدا ذلك ،فيحتمل أن ينشأ عدم تطابق ،بل تضارب في المصالح بين المالكين
والمديرين ،مما ينشأ عنو مشكمة وكالة.
 -3افتراضاتيا:

وبيذا المعنى ،يعتبر التضارب في المصالح بين اإلدارة ومالكي المشروع  -أو حاممي األسيم

–  -االفتراض األساس الذي تقوم عميو نظرية الوكالة وينشأ ىذا التضارب في المصالح عن االعتقاد
بأن المديرين ييدفون إلى تعظيم منفعتيم الخاصة ،في حين ييـدف المـالكون من حممـة األسيم إلى

تعظيم أرباحيم ،وبالتالي سيحدث التضارب عندما يتخذ المدراء ق اررات تعظم منفعتيم الذاتية دون أن
تعظم ثروة المالكين ،مثل أن تختار اإلدارة طرقاً محاسبية بديمة تزيد من األرباح التي ترتبط بيا
تعويضات المديرين.

أما االفتراض الثاني األساس الذي تقوم عميو نظرية الوكالة فيو مستمد في جزء منو من

االفتراض األول وىو أن كل فرد يحاول أن يعظم منافعو الذاتية المتوقعة ،وىو في ذلك فعال وخبلق.
وليذا تثير نظرية الوكالة السؤال التالي ،وىو :ما ىي المنفعة الذاتية المتوقعة من اتخاذ اإلدارة لقرار
معين وتبني سبيل معين من العمل؟ أي كيف يمكن لممدير أو المالك أن يستفيد من قرار معين تتخذه

الشركة؟

وىناك افتراض ثال ث وىو أن المشروع ىو نقطة تقاطع لعبلقات تعاقدية عديدة بين اإلدارة

والمالكين والدائنين والحكومة ،مما ينتج عنو أن نظرية الوكالة تيتم بأنواع مختمفة من تكاليف الرقابة
والتنفيذ بين ىذه المجموعات المختمفة.)Meckling & Jensen,2000,p8-12): .
دور ادوات الحاكميو في تحقيق اىداف نظرية الوكالة:
يمكن النظر إلى التدقيق بنوعيو الداخمي والخارجي باعتبارىما ركائز الحاكميو الصحيحو أداة

لضمان أن بيانات المشروع المالية قد خضعت إلى حد معين لمرقابة الداخمية ،وأن ىذه البيانات ذاتيا
يفترض أن يتوفر فييا معيار ميم ىو أنيا جاءت طبقاً لممبادئ المحاسبية المقبولة عموماً .ولذلك يحاول

المدققيين أن يؤكد لآلخرين مثل المالكين والدائنين سيطرة اإلدارة عمى المشروع .ىذا باإلضافة إلى أن
عبلقات الوكالة بين األطراف المختمفة تحددىا أو تتحكم فييا األرقام المحاسبية مثل الحدود القصوى

لنسب الدين إلى حقوق الممكية وعقود تعويضات اإلدارة حيث تستند مستويات المكافآت إلى الدخل
وضرائب الدخل .وىكذا يمكن القول أن اختيار الطرق المحاسبية من قبل المشروع قد تتأثر بمدى أثرىا
عمى عقود الوكالة وبالتالي يمكن االستنتاج بأن اإلدارة ستختـار البدائل المحاسبيـة التي تعظـم قياس

ا لدخل وذلك عندما تكون تعويضـاتيا مرتبطة بالدخل المحتسب بشرط أال تكون لذلك انعكاسات سياسية
أو قانونية.
وتتضمن نظرية الوكالة أن كبلً من اإلدارة والمالكين يرون في مصداقية المدققيين إضافة

جوىرية إلى ما تبرزه البيانات المالية من تأكيدات وانعكاسات عن الشركة .وكما ييتم المالكون بذلك،

فإن اإلدارة ترغب أيضاً في استخدام المدقق الخارجي لكونيا وكيبلً أو رقيباً عن المالكين واذا عرفنا انو

احد ادوات الحاكميو المؤسسيو اليام ،رغم أن كبلً منيما  -اإلدارة والمالكين  -تيميما مصالحيما
الخاصة مع اختبلف في ما يستيدفونو من الشركة ،مما يخمق تعارضاً في مصالحيما ،مع تصور

المالكين من أن غايات اإلدارة وأغراضيا قد تضر بمصالحيم الذاتية .ولذا فإن اإلدارة نفسيا قد ترغب
في تدقيق بياناتيا المالية من قبل طرف مستقل لتحسن من وظيفتيا الرقابية عمى ىذه البيانات ولتقمل من

سوء ظن المالكين بيا.
وتمثل سمسمة البيانات المالية التي تصدر عن الشركة الوسيمة الرئيسة لمتابعة أدائيا .وىناك ما

يدل عمى أن األرباح المعمنة لمشركة قد ينتج عنيا تقمبات واسعة في أسعار أسيميا ،مما يدل عمى أن
المعمومات المحاسبية ذات عبلقة بالقيمة االسمية ألسيميا ،وأن النسب المحاسبية يمكن أن تستخدم
لتقدير احتماالت اإلفبلس ومخاطر االستثمار في أسيم الشركة .وىذا كمو يشير إلى أن األرباح المعمنة

ليا محتوى معموماتي يفيد في تقييم أداء الوكيل  -اإلدارة ،ويدل ذلك عمى وجود حافز لدى اإلدارة لتوفير
معمومات لتسييل النشاطات الرقابية من قبل الموكمين  -المالكين ،فإذا أصر األخيرون عمى شكوكيم
بمصداقية التقارير المالية التي توفرىا اإلدارة ،فإنيم عندئذ يمجأون إلى استخدام مدقق خارجي مستقل
وىو اداه الحاكميو الصحيحو لمتأكد من ذلك .وبذلك يعمل المدقق المستقل كوكيل عنيم لتدقيق البيانات

المالية التي تصدر عن إدارة الشركة.

وتذىب فرضية المتابعة والرقابة  The Stewardship Hypothesesلنظرية الوكالة إلى أنو

عندما يجري تخويل طرف معين صبلحية اتخاذ قرار ،فسيكون لديو دافع لمموافقة عمى أن يخضع ىو
نفسو لمرقابة إذا كانت المنافع التي سيحصل عمييا من ذلك أكبر من التكاليف ذات العبلقة والتي جرت
اإلشارة إلييا فيما سبق.

وىناك من الدالئل ما يشير إلى تزايد استخدام المدقق الخارجي المستقل كأداة ميمة لمرقابة

لتسييل االستثمار الخارجي ،والى أن احتمال استخدامو طوعياً من قبل الشركات يزداد مع ارتفاع نسبة

الدين الكمي إلى الموجودات الكمية ،ربما لمواجية العبلقة الرقابية بين اإلدارة والدائنين .كما يزداد ىذا

االحتمال مع زيادة عدد المستخدمين لدى الشركة ،ربما أيضاً لمواجية العبلقة الرقابية بين اإلدارتين
الدنيا والعميا.

إن مضمون ىذه األدلة ىو أن القدرة الرقابية لمتدقيق ىي خاصية ذات قيمة عالية لدى كل من
حاممي األسيم والدائنين واإلدارة العميا .وال يمكن في ىذا الصدد إنكار احتمال سموك غير موآت من قبل
المديرين ال يعظم مصالح موكمييم  -المالكين  -وأن الوسائل التي يمكن من خبلليا تقميل ىذا االحتمال
ىي ذات قيمة اقتصادية .ويمكن تسمية ىذه الوسائل نشاطات المراقبة والمتابعة

Monitering

 Activitiesالتي تتضمن بالضرورة المدقق المستقل كأداة لمنع أو اكتشاف مثل ىذا السموك غير
المرغوب.
وفي النياية تصبح نظرية الوكالة ذات عبلقة في ىذا الشأن عندما يتم التركيز عمى التقارير
المالية التي يقدميا الوكبلء الذين يتم تقييم أدائيم ،جزئي ًا ،استناداً إلى ىذه التقارير .وتفترض نظرية

الوكالة في ىذا الخصوص أن المعمومات التي تعرضيا اإلدارة من خبلل ىذه التقارير تعكس تفضيبلت
اإلدارة فحسب ،وال تفصح إال عن المعمومات التي تريد اإلفصاح عنيا دون غيرىا ومن ىنا تأتي أىمية

المدقق الخارجي المستقل في بيان مصداقية ىذه التقارير)Meckling & Jensen,2000,p50): .

وىكذا يمكن من ذلك استخبلص إلى أن عبلقات الوكالة تظير عندما يقوم شخص واحد أو

أكثر ،ىو الموكل أو األصيل  The Principalبتفويض شخص آخر  -ىو الوكيل - The Agent
بأداء خدمة معينة ويوكل إلى األخير سمطة صنع الق اررات بشأنيا .وترتكز ىذه النظرية إلى العبلقات
التي فييا مصمحة لشخص واحد  -ىو المالك  -تودع لدى شخص آخر  -ىو الوكيل ،والى أن احتمال

حدوث صراع بين مصالحيما ىو جوىر مشكمـة الوكالـة ،حيث يظيـر عندئذ دور المـدقق الخارجـي احد

بل عن المالكين
ركائز نظام الحاكميو المؤسسيو في تقريب وجيتي النظر بين المالكين واإلدارة بصفتو وكي ً

من حممة األسيم .وىو ما نصت عميـو العديد من القوانين التي اعتبرت المدقق الخارجي وكيبلً عن
المساىمين تجاه اإلدارة .ويجب بيان ىنا

ما نصت المادة ( )199من قـانون الشركـات األردنـي رقـم

( )22لسنة  1997عمى اعتبار المدقق وكيبلً عن المسـاىمين .وكـذلك ذىـب قانون الشركات البريطاني
لسنة  1985في المادتين ( )309و( )384المذىب نفسو عندما أكد عمى دور المدقق باعتباره وكيبلً
عن المساىمين.

وأخي ًار ،فإن المدقق يقدم خدماتو إلى اإلدارة في المجاالت التالية:

 -1تحديد أنسب مصادر التمويل وتقديم المساعدة عند التفاوض لمحصول عمى الشروط المبلئمة.
 -2تقييم أىم االقتراحات وتقدير المخاطر والنتائج.

 -3تقديم المشورة الخاصة بالخطة التشغيمية لتقديميا لمؤسسات إقراض محتممة أو لممستثمرين.
 -4تقديم المشورة بخصوص ىيكل رأس مال الشركة المقترح بعد التممك باالستعانة بمجموعة من
البرامج التي تم تطويرىا خاصة لتقدير التممك وتقييم المزايا المتوفرة لكل من أنواع المستثمرين مع تقديم

المشورة أيضاً بشأن بالييكل الضريبي لمشركة والوضع الضريبي لئلدارة وجميع المجاالت المالية.

 -5تقييم الشركة أو األعمال التجارية المشتراة.

أما بالنسبة لممالكين أو المستثمرين المتوقعين فإن المدقق يستطيع توفير المعمومات التي تؤمن استيعابيم
وفيميم لجميع النواحي المالية واالقتصادية وذلك عن طريق تقديم المشورة والمساعدة فيما يمي:
 -1الفرص التجارية السانحة لممشروع واستراتيجية دخول السوق.
 -2إحاطتيم بجميع الظروف المحيطة بالشركة مع بيان ىل ىناك حاجة إلعادة ىيكمية رأس مال

الشركة.

 -3كيفية تحقيق الكفاءة لمشركة مع بيان خطة اإلنفاق الرأسمالي المستقبمية.
 -4بيان أىم المتطمبات المالية لممشروع.

 -5بيان أىم األمور التي تؤثر عمى التخطيط الضريبي لممشروع.
 -6بيان أىم العوامل المؤثرة عمى نقص الميارات والكفاءات وضعف الرقابة داخل المشروع.

لذلك يرى الباحثون أن من مصمحة كبل الطرفين اإلدارة والمالكين األخذ بمشورة وتقييم المدقق
الخارجي باعتباره احد ركائز نظام الحاكميو المؤسسيو حيث أن المدقق يحاول أن يقوم بتقريب وجيتي

نظر الطرفين ،عمماً بأن كبل الطرفين يسعيان نحو تحقيق ىدف ميم أال وىو تعظيم قيمة المنشأة

المحولة والعمل عمى رفع قيمة أسيميا في األسواق؛ لذلك فإنيم سوف يسعون إلى ذلك بمساعدة المدقق

الخارجي.وىنا نبلحظ ان الحاكميو تعمل كاداه لتحسن ممحوظ في كل شئ ،خاصو فيما يتصل بالجوانب
األتية-:
-1

حماية حقوق المساىمين.

-3

تحقيق األفصاح و الشفافية.

-5

تفعيل مسئوليات مجمس اإلداره

-2
-4

حماية حقوق اصحاب المصالح.
تأكيد المعاممو المتساويو و العدالو
حيث تعمل الحاكميو عمى ضمان عدم قيام مجمس اإلدارة باساءة استخدام سمطاتيم في

األضرار بمصالح المساىمين أو اي من األطراف المرتبطو بالشركة كالموردين و حممة السندات و
المقرضين و الدائنيين و المستيمكين ،كما تعمل الحوكمة عمى اال تسئ اإلدارة استغبلل اموال حممة

األسيم ،و ان تجعل اإلدارة حريصو عمى ربحية و قيمة اسيم الشركات.بمعنمى اخر ان الحاكمية ليا
مخرجات تتمثل في االتي(:ميخائيل,2005,ص)89-84

 -1حمايو حقوق المساىمين :و تشمل حقوقيم في نقل ممكية األسيم ،و في التصويت في الجمعية
العمومية ،اختيار اعضاء مجمس اإلداره ،الحصول عمى عائد من األرباح ،الحصول عمى البيانات و
المعمومات و مراجعة القوائم المالية.

 -2العدالو و المعاممو عمىقدم المساواه :حيث تعمل الحوكمة عمى تحقيق عدم التميز ضد فئو أو مع فئو
من الفئات أو من أصحاب المصالح دون اآلخرين خاصو فيما يتصل بالمساىمين من حيث حقيم في

الدفاع عن مصالحيم و الحصول عمى حقوقتيم القانونية و حصوليم عمى البيانات الكافية و حمايتيم
من اية عمميات قد تؤثر عمى سبلمة ق ارراتيم خاصو فيما يتصل باألتي:
 عمميات األستحواذ. عمميات األندماج -عمميات بيع األصول.

 -3حمايو أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة :حيث ترتبط الشركة بمجموعو من األطراف من
أصحاب العبلقو المباشرة بيا خاصو الموردين و الموزعين و العاممين و البنوك المقرضو و حممة
السندات التي اصدرتيا الشركة و الدائنين و كذلك العمبلء و المستيمكين و جميعيم تربطيم مع الشركة

عبلقات و التزامات قويو فضبلً عن حاجتيم لضمان استمرار الحصول عمييا.

 -4األفصاح و الشفافيو :و ىو الوجو المعبر عن كامل النزاىو والحياد و الحرص عمى سبلمة العمميات
و المعامبلت و ىو جانب يتصل بكافة األدوار التي يمارسيا كل من-:

 -1أعضاء مجمس اإلدارة.
 -2المديرين التنفيذيين.

 -3مراقبي الحسابات الخارجيين.
و أن تتضمن عممية اإلفصاح توفير البيانات و المعمومات الكافية و المناسبو في وقت محدد

معين بما يمكن متخذي الق اررات من االلمام و اإلحاطو بيا في وقت مناسب إلتخاذ ق ارراتيم و حماية
مصالحيم عمى قد المساواه.
-5مسئولية مجمس اإلدارة  :تعمل الحاكميو عمى جعل مجمس اإلدارة مسئوالً امام الجمعيات العمومية و
ان تجعل جميع ق ارراتو محل تقييم و مراقبو و من ثم تعمل عمى-:
-

تحديد صبلحيات مجمس اإلدارة و المديرين التنفيذيين.

-

تحديد مؤىبلت و خبرات اعضاء مجمس اإلدارة و المديرين التنفيذيين.

-

تحديد الدور الرقابي و األشرافي لمجمس اإلدارة عمى أعمال المديرين التنفيذيين.

-

تحديد واجبات مجمس اإلدارة و المديرين التنفيذيين.

تحديد طرق اختيار اعضاء مجمس اإلدارة و المديرين من التنفيذيين.

ومن خبلل ما سبق ذكره يتضح ان التطبيق السميم لمبادئ الحاكميو يساعد عمى تجسيد

لمحل السميم لنظريو الوكالو لتحقيق معدالت مناسبو من األرباح بما يساعد الشركة عمى تدعيم رأسماليا
و زيادة احتياطياتيا مما يؤدي إلى نموىا و اتساعيا و ازدياد حجميا.

لذلك يمكن القول إن المحور الذي ترتكز عميو الحوكمة الجيدة ىو مجمس اإلدارة ،فبدون

مجمس إدرة فإن بقية ما يمكن أن يطمق عميو كممة (إصبلح) سيكون قاص اًر ،فمجمس اإلدارة الجيد

يضمن لممستثمرين في الشركة بأن األصول التي قاموا بتوفيرىا يجري إستخداميا من جانب مديري
الشركة ووكبلئيم لزيادة تصرفات الشركة التي تيدف إلى تحقيق أغراض الشركة التي وافقوا عمييا ،ومن
ثم تحقيق قيمة أفضل لممستثمرين ،كما يضمن ليم عدم ضياع أو إساءة إستخدام رأس المال ،بل إن

رأسماليم يستخدم لتحسين األداء اإلقتصادي لمشركة وىو ما يؤدي بدوره إلى زيادة قيمة الشركة والرفاىية

اإلجتماعية بصفة عامة .واذا ما إتجينا بشكل أكثر تحديداً إلى النظرية اإلقتصادية الجامدة ،فإن
إستقبلل مجمس اإلدارة يخفض الخسائر التي تنشأ من مشكمة الوكالة والتي تعتبر أم اًر أساسياً في
الشركات العامة والتي تتمثل في الفصل بين الممكية واإلدارة.

وىكذا ،فإن حاكميو الشركات تعني ببساطة وبصفة محددة أن يقوم مجمس اإلدارة نيابة عن

المستثمرين بمساءلة المديرين ومحاسبتيم عن أدائيم لتحقيق أىداف الشركة ،وىذا ىو السبب األساسي

في وجوب إعطاء درجة كافية من اإلستقبلل لمجمس اإلدارة ِّ
تمكنو من تقنين قدرتو في رقابة المديرين

وفصميم إذا لم يحققوا األداء المطموب ،والوكبلء ال يمكنيم مراقبة أنفسيم بشكل جيد(،درويش

,2007,ص.)92-69
كما أن المديرين الذين يعتدون عمى حقوق اآلخرين غالباً ما ال يقومون بفصل أنفسيم،

ومجمس اإلدارة الذي ال يمكنو أن يفصل المدير التنفيذي الرئيسي أو عضو مجمس اإلدارة المنتدب ليس

بمجمس إدارة .وبالتالي ،فإن الحوكمة الجيدة لمشركة تؤدي عن طريق المحاسبة أمام مجمس اإلدارة إلى
أداء إقتصادي أفضل،إذ إن المحاسبة عن المسؤولية تؤدي ببساطة إلى تحسين قدرة الشركة عمى إنتاج
الثروة ،كما أن المعرفة المؤكدة بالخضوع لمتدقيق والمراجعة تعمل عمى تحسين تحمل المسؤولية واألداء

وعمى كافة المستويات في المنشأة.

وقد ثبت بالدراسات اإلرتباط بين الحاكميو الجيدة واألداء الناجح لمشركة وذلك عند دراستنا

لمشركات التي تتبع ممارسات جيدة لمحاكميو  .لكننا أيض ًا ال نغفل أن ىناك عوامل أخرى كثيرة جداً
تؤثر عمى أداء الشركات ،إال أن الحاكميو الجيدة من خبلل إشراف ورقابة مجمس اإلدارة تزيد من

إحتماالت سرعة إستجابة الشركة لمتغيرات في بيئة األعمال واألزمات والفترات الحتمية لميبوط في
األ عمال ،بما يؤكد لممستثمرين أن إستثماراتيم ستظل في أمان مع األمل في حصوليا عمى عائد ،كما

أن إشراف مجمس اإلدارة ينبغي أن يعمل عمى منع التياون اإلداري وعمى تركيز إىتمام المديرين عمى

تحسين أداء المنشأة ،وأيض ًا ينبغي أن يعمل عمى ضمان إستبدال المديرين الذين يخفقون في أداء

أعماليم.

ايضاً نجد أن الحوكمة الجيدة لمشركات عن طريق إشراف مجمس اإلدارة توفر تخفيض تكمفة

رأس المال إلى جانب الثقة في دخول األسواق والبقاء فييا ،وبدون توافر الثقة في حاكميو الشركات فإن

المستثمرين الذين يأتون ىم المقامرون .وعبلوة عمى ما سبق فإن مجالس إدارة الشركات ،ينبغي أال
تكتفي بالمسؤولية تجاه المبلك وانما ينبغي أن يمتد إىتماميا ليغطي المبلك مسؤولية .وىذا النوع األخير

من المسؤولية ىو الذي يعكس القيود التي يضعيا كل مجتمع عمى الممكية الخاصة سواء بصورة

صريحة أو ضمنية.
غير أن المدى الذي يذىب إليو المساىمون من ناحية إعتمادىم عمى مجالس اإلدارة

لئلضطبلع بيذه اإللتزامات يتفاوت تبعاً لدرجة توافر الوسائل البديمة لمرقابة عمى سموك الشركة والتي من

أبرزىا الموائح القانونية والتي تعرف وظائف ومسؤوليات أعضاء مجالس إدارة الشركات واألسواق

والمنتجات والتي تيدد بإ ازحة األطراف التي ال تتسم بالكفاءة نتيجة اإلفبلس.

وفعالية القواعد القانونية تعتمد عمى وجود بنية أساسية قانونية ِّ
تمكن من إنفاذ القوانين

والتشريعات الحاكمة والمنظمة.
واننا سوف نحاول معرفة اراء مدققي الحسابات من ذوي الخبره في المجال المحاسبي والتدقيقي
باىميو ن ظام الحاكميو المؤسسيو واثره في تحقيق التوافق مابين االطراف المتعارضو والتي تجسدىا نظريو

الوكالو.

الجانب العممي
تحميل الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة :
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
جدول ( )1توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص

التخصص

التكرار

النسبة

محاسبة

29

82.8

عموم مالية ومصرفية

2

5.7

ادارة اعمال

4

11.5

اقتصاد

0

0.0

اخرى

0

0.0

المجموع

35

100

يبين الجدول ( ) 1ان تخصص المحاسبة كان االكثر بين افراد عينة الدراسة اذ بمغت نسبة
تخصص المحاسبة  82.8وىذا يعطي مؤشر عمى أن الفئة المستبانة كانت ليا خمفية عممية مؤىمة
لئلجابة عمى أسئمة االستبانة وأن إجاباتيم تكون واقعية وليا مصداقية عالية بما يخص موضوع

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

جدول ( )2افراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

النسبة

Cpa

1

2.8

Cam

4

11.5

Ca

-

-

Jcpa

30

85.7

المجموع

35

100

كان االكثر بين افراد عينة الدراسة اذ بمغت النسبة ،85.7

يبين الجدول ( )2إن مؤىلjcpa

وىذا يدعم اإلجابة عمى اسئمة االستبانة بسبب كونيم يمتمكون المؤىبلت العممية والعممية المناسبة عمما
كان ىذا متناسب مع تخصص افراد العينو وىم من تخصص المحاسبو .
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة

جدول ( )3إفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة

اقل من  5سنوات

6

17.1

 10 – 5سنوات

5

14.3

 15 – 10سنة

4

11.4

اكثر من  15سنة

20

57.2

35

المجموع

100

يبين الجدول ( )3ان الخبرة اكثر من  15سنو كان االكثر بين افراد عينة الدراسة اذ بمغت

النسبة  57.2وىذا مما يعني احتكاك عينة الدراسو بالواقع العممي والميني مما ينعكس اجابيا عمى
صحة ايجاباتيم عمى االستبانة.
اختبار فرضيو الدراسو:

الفرضية يعتبر نظام الحاكميو المؤسسيو الحل السميم لبلطراف المتعارضو داخل الشركات والتي
تجسدىا نظريو الوكالو
جدول ( )4المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية
التسمسل
1

الفقرة

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

-1تعمل الحاكميو المؤسسيو في ظل تطبيق
نظريو الوكالو

عمى حل مشاكل االطراف

المتعارضو في الشركات عن طريق تحقيق

4.02

0.80

80.4

الشفافية في عمل مجمس اإلدارة والجمعية
العمومية
2

تعمل الحاكميو المؤسسيونظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف

المتعارضو في الشركات عن طريق اإلفصاح

3.07

0.51

61.4

والشفافية في إتباع اإلجراءات والطرائق

المحاسبية
3

تعمل الحاكميو المؤسسيو
نظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف

المتعارضو في الشركات عن طريق حماية

3.79

0.56

75.8

وضمان حقوق المساىمين بكافة أنواعيم
4

تعمل الحاكميو المؤسسيو
نظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف

المتعارضو في الشركات عن طريق رفع كفاءة

4.67

0.61

93.4

أداء عناصر نظام الرقابة الداخمية
5

تعمل الحاكميو المؤسسيو

نظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف

3.53

0.67

70.6

المتعارضو في الشركات عن طريق اختيار
مجمس إدارة ومدراء تنفيذيين أكفاء
6

تعمل الحاكميو المؤسسيو

نظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف
4.16

المتعارضو في الشركات عن طريق تحقيق
جودة المعمومات المحاسبية من خبلل القوائم

0.81

83.2

المالية
7

تعمل الحاكميو المؤسسيونظريو الوكالو

في ظل تطبيق

عمى حل مشاكل االطراف

3.42

المتعارضو في الشركات عن طريق حماية

0.85

68.4

مصالح المساىمين والعمل عمى تحقيق أىدافيم

3.81

الكمي

0.39

76.2

يبين الجدول ( )4ان الفقرة الرابعة " تعمل الحاكميو المؤسسيو في ظل تطبيق نظريو الوكالو

عمى حل مشاكل االطراف المتعارضو في الشركات عن طريق رفع كفاءة أداء عناصر نظام الرقابة
الداخمية قد احتمت الترتيب االول بين فقرات الفرضية وىي بذلك تمثل ابرز نقاط مجال نظام الحاكميو
المؤسسيو الحل السميم لبلطراف المتعارضو داخل الشركات والتي تجسدىا نظريو الوكالو اذ تحققت

بمتوسط حسابي بمغت قيمتو  4.67وباىمية نسبية  93.4وىي تقترب من التأكيد التام وىذا يعني ان
بتوفر نظام لمرقابو الداخمي كفوء سيمعب دو ار اساسيا في توفير معمومات لكل من ادوات الحاكميو

المتمثمو بتدقيق الداخمي والخارجي مما سوف يساعد في حل المشاكل مابين مساىمي ومجمس الداره
الشركو بينما كانت اقل فقرات ىذا المجال ىي الفقرة الثانية -تعمل الحاكميو المؤسسيو في ظل تطبيق
نظريو الوكالو عمى حل مشاكل االطراف المتعارضو في الشركات عن طريق اإلفصاح والشفافية في

إتباع اإلجراءات والطرائق المحاسبية اذ تحققت بمتوسط حسابي  3.07وباىمية نسبية بمغت . 61.4

وبمغ متوسط المتوسطات لفقرات الفرضية األولى  3.81وبأىمية نسبية بمغت  . 76.2ولمتحقق من أن
الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من أفراد العينة اكبر بدرجة معنوية من وسط أداة القياس وان
ىذا الفرق ال يعود لمصدفة تم استخدام اختبار  One Sample T-testإلجابات عينة الدراسو

والخاصة بفقرات الفرضية والجدول رقم ( )5يوضح النتائج التي تم التوصل إلييا لفقرات الفرضية
مجتمعة.
جدول رقم ( )5اختبار  One Sample T-testلفقرات الفرضية
المجال
نظام

الحاكميو المؤسسيو

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحل السميم 3.81

0.39

قيمة T
13.57

مستوى
الداللة
0.000

لبلطراف المتعارضو داخل الشركات والتي
تجسدىا نظريو الوكالو
من خبلل الجدول أعبله يتضح أن قيمة  Tالمحسوبة اكبر من قيمة  Tالجدولية ولفقرات الفرضية وىي
معنوية عند مستوى. 0.00وىدا يعني أن عينة الدراسو ترى أن نظام الحاكميو المؤسسيو

يعدالحل

السميم لبلطراف المتعارضو داخل الشركات والتي تجسدىا نظريو الوكالو.لذا تقبل الفرضية وبمستوى ثقة

.%95
االستنتاجات:
 تنشأ مشكمة الوكالة نتيجة لعدم أمثمية ق اررات إدارة المشاريع المعتمدة من حيث عدم التخصيصالكفوء لموارد المشروع وبالتالي اإلضرار بمصمحة المالكين مما يؤدي إلى نشوء تكاليف الوكالة التي

يتعرض ليا المالكون.

 إن التعارض بين المصالح ال ينحصر باإلداريين والمالكين فقط وانما يمتد أيضا ليشمل العبلقة بينحاممي األسيم وحاممي السندات وبين الدائنين واإلدارة وبين حاممي األسيم والعمال لذلك ال بد من
تشخيص الطرق والوسائل التي يمكن من خبلليا الحد من المضامين غير المرغوبة ليذا التعارض وىذا
ىو ما تؤكد عميو نظرية الوكالة.
 -تتضمن نظرية الوكالة أن كبلً من اإلدارة والمالكين يرون في مصداقية المدقق إضافة جوىرية إلى ما

تبرزه البيانات المالية من تأكيدات وانعكاسات عن سبلمة المركز المالي لمشركة.

 أدى ظيور نظرية الوكالة وما ارتبط بيا من إلقاء الضوء عمى المشكبلت التي تنشأ نتيجة تضاربالمصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المالكين  ،مما ادى إلى زيادة االىتمام والتفكير في

ضرورة وجود نظام يعمل عمى حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح في الشركو وتجسد
ذلك بتطيق صحيح لنظام الحاكميو المؤسسيو في الشركات .

 -يؤدي االلتزام بنظام الحاكميو المؤسسيو وقواعدىا من قبل ادارت الشركات فييا

الى زيادة كفاءة

أدائيا وحل اي تعارض في المصالح مابين اطراف نظريو الوكالو،

 تب ين ان من خبلل االستبانو ان اكثر عنصر تعمل فيو الحاكميو المؤسسيو في ظل تطبيق نظريوالوكالو عمى حل مشاكل االطراف المتعارضو في الشركات يتجسد في رفع كفاءة أداء عناصر نظام
الرقابة الداخمية قد احتمت الترتيب االول بين فقرات الفرضية اذ تحققت بمتوسط حسابي بمغت قيمتو

 4.67وبانحراف معياري0.61
 -عند تطبيق نظام الحاكميو

بشكمو الصحيح في الشركات سوف يعمل عمى سد الفجوة التي يمكن

أن تحدث بين مديري ومالكي الشركة من جراء الممارسات السمبية التي من الممكن أن تضر بالشركة

وبالصناعة وىذا يدل عمى إمكانية حل مشكبلت الوكالة أو تخفيفيا  ،وذلك من خبلل التطبيق الجيد
آلليات الحاكميو في الشركات

 -تبين ومن خبلل اراء المستبانين أن نظام الحاكميو المؤسسيو

يعدالحل السميم لبلطراف المتعارضو

داخل الشركات والتي تجسدىا نظريو الوكالو .بمتوسط حسابي بمغت قيمتو

معياري0.39

 3,81وبانحراف

التوصيات  :يوصي الباحثون بما يمي :
 ضروره توفير اإلجراءات الكفيمو التي تنظم االليو لعمل ادوات الحاكميو والمتضمنو (التدقيقالخارجي,والداخمي ,ولجنو التدقيق ,ومجمس االداره) لتحقيق التوافق والمبلئمة بين مصالح األطراف

ذات العبلقة في نظريو الوكالو وذلك من خبل ل الشفافية والوضوح في تحديد عمل المدراء التنفيذيين
و تشكيل المجان الخاصة بتعيين المديرين التنفيذيين ,فضبل عن االفصاح عن جميع العمميات

الماليو والغير الماليو والتي ليا تاثير عمى كل من المساىمين واصحاب المصالح في الشركو.

 ضروره التطبيق الصحيح لمبادئ وقواعد الحاكميو قي الشركات من خبلل اإلفصاح الجاد عنجميع المعامبلت الماليو والغير الماليو التي سوف تسيم ببل شك في ضمان حقوق المساىمين

واصحاب المصالح ممايستمزم

رفع كفاءة

وسويو عناصرنظام الرقابة الداخمية والذي

يسيم

بالنتيجيو في تخفيض مشكمة تضارب المصالح.

 لتحقيق مصالح أطراف الوكالة المتعارضو البد ان يضمن المساىمين واصحاب المصالح باناداره الشركو

سوف تقوم بأعماليا وتتخذ الق اررات لصالحيم ،كما أن اإلدارة البد أن تضمن

لممساىمين واصحاب المصالح حقوقيم وتبث الثقة لدييم وىذا اليمكن االبتوفر نظام لمحاكميو كفوء

يضمن تمك الحقوق.
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