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 الخالصة

وأن آليام الحوكمة ال تزال بعيدة  ،من المنظومام الفاعلة والمؤثرة باالقتصسساد والتنمية تعد المؤسسسسسسام المصسسرفية      

 ،عن الكمال في معظم المنظمام، كما أبرزم العيوب العديدة في أنظمة حوكمة البنوك وأثرها على أداء المؤسسسسسسسسسسسسسسام

فير الممارسام السليمة لها وتطبيق الياتها وقواعدها وتطور مستوى وهذا بسبب غياب البعد االستراتيجي لإلدارام وتو

بيان مدى امكانية تطبيق مبادئ ودعائم  لمعايير الدولية كما يهدف البحثاالداء والرقابة واالهتمام بالزبائن وتطبيق ا

 الحوكمة المؤسسية في المصارف العراقية.

 ؤسسام المصرفية.الكلمام المفتاحية: الحوكمة. حوكمة المصارف. الم

 

Impact of governance on economic and banking supplies 

Abstract 

      The banking institutions are effective and influential systems in the economy and 

development, and the governance mechanisms are still far from perfect in most 

organizations. It also highlighted the many shortcomings in the banking governance systems 

and their impact on the performance of institutions. This is because of the absence of the 

strategic dimension of the departments and the provision of good practices. Monitoring and 

attention to customers and the application of international standards. The research also aims 

to demonstrate the applicability of the principles and pillars of corporate governance in Iraqi 

banks. 

Keywords: Governance, Banking governance, Banking institutions. 

 

 المقدمة

أدم االزمام المالية والمصرفية التي شهدها االقتصاد 

العالمي الى اتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيق مفهوم 

الحوكمة في قطاع البنوك لتفادي هذه االزمام ويرجع 

ذلك الى ان الحوكمة هي الوسسسيلة للتدكد من دقة وحسسسن 

المؤسسسسسسسسسسسسسسام المالية والمصسسسسسسرفية بما يؤدي الى  اداء

ضسسسسسمان تحاليق االهداف والربحية والنمو االقتصسسسسسادي 

لمؤسسسسسسسسسسسسسسام االعمال ومن ثم فدن البنوك ال ينب ي ان 

تنتظر حتى تفرض عليهسسسا الحكومسسسام والسسسسسسسلطسسسام 

الرقسابيسة معسايير معينسة للحوكمسة بسدن يجسب ان تفرض 

ب ي اتباعها على نفسسسسسها أسسسسساليب االدارة الجيدة التي ين

في الحوكمسسسة على قمسسسة اهتمسسسام مجتمع االعمسسسال 

تاريخ  1977والمؤسسسسسسسسسسام المالية الدولية فمنذ سسسسسنة 

حدوث االزمة المالية االسسسيوية مروراب بفحسسيحة شسسركة 

 ة كلهايالى االزمة المالية الحال 2003ة )انرون( سسسسسسسن

حوادث ابرزم أهميسسة االشسسسسسسراف والحوكمسسة الجيسسدة 

ة والوقسسايسسة من االزمسسام حيسسث كمنهسساا ام سسل للمعسسالجسس

 يؤدي اتباع المبادئ السليمة للحوكمة البنوك الى توفير 

 

االحتياطام الالزمة ضسسسسسسد االدارة بسسسسسسسوء االدارة مع 

شفافية في الحياة اال شجيع ال صادية ومكافحة مالاومة ت قت

حسسرورة حياة فالد جاءم الحوكمة ك ومن ثم .االصسسال 

عارض في ومرشسسد هادي للشسسركة الحاصسسلة في  ل وت

المصسسسسال  ما بين أطراف العمليام االقتصسسسسادية سسسسسواء 

او ما بين  ،كانوا من المست مرين وأصحاب رأس المال

او مديرين لها ووجود اتجاه  ،عاملين في المشسسسسسروعام

قسسسسسسري ورغبة عارمة في حطالة حرية قوى السسسسسسوة 

البحث  اهرة  وقد تناول وفي  ل بيئة تنافسسسسية قاسسسسية.

ف العراقية وهي الحاجة الى لمصسسسارعامة تعاني منها ا

سلوك العاملين بما يحمن تحسين االداء ومواكبة ضبط 

وعليب جاء البحث في  التطور الذي تفرضسسب بيئة العمل.

 :منهجية البحث وال اني :تحسسسسسمن االول ،اربعة مباحث

يتحسسسسسسمن نشسسسسسسدة الحوكمة وأسسسسسسسباب  هورها ومفهوم 

يذ اليام الحوكمة ومبادئها واالطراف المسسسؤولة عن تنف

حوكمسة  :الحوكمسة ومبسادئهسا في حين تحسسسسسسمن ال سالسث

المصسسارف والمؤسسسسسسام المصسسرفية وتعريك الحوكمة 
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ومؤشرام  /واالداء المصرفي ،وتاريخ نشؤ المصارف

ية فتناول دور الحوكمة في التنمية  :اما الرابع، قياسسسسسسس

االقتصادية واالصال  االقتصادي وكذلك تناول الجانب 

مصسسسسرف الرافدين واالسسسسستنتاجام العلمي للحوكمة في 

 والتوصيام التي وضعت في ضوئها

 

 مشكلة البحثاوالً : 

تتمحور مشسسسسسسكلة البحث حول  اهرة عامة تعاني منها 

المصسسسسارف العراقية وهي الحاجة الى ضسسسسبط السسسسسلوك 

العاملين بما يحسسسسسمن تحسسسسسسين االداء والمواكبة التطور 

االدارة التي تفرضسسسسسسسب بيئسسة العمسسل ولتحاليق ذلسسك على 

ادراك اهميسة امتالكهسا لنظسام رقسابسة فساعسل يعتمسد على 

معلومام ذوام خصسسسسسسسائو جيدة وعلى مجموعة من 

الالوانين والالواعسسد التنظيميسسة لتحاليق االهسسداف العسسامسسة 

بحسسس ل لي االجسسسابسسسة وتحسسساول من خالل ا لموا  عنث ا

 .االشكالية

) كيك يمكن للبنوك ان تحمي نفسسسسسسسهسسا من االزمسسام 

 ( ؟ طبيق أسس ومبادئ الحوكمةالمالية من خالل ت

 فرضية البحثثانياً : 

 في ذام داللسسب معنويسسة للحموكمسسةتوجسسد عالقسسة تسسدثير 

 .فيهاالمصارف في مستوى االداء المتوقع 

 أهمية البحث ثالثاً :

العليسسسا  تكمن أهميسسسة البحسسسث في مسسسسسسسسسساعسسسدة االدوام

والوسطى في المصارف العراقية في التركيز على اهم 

التحسسديسسام التي تواجههسسا وهي احتمسسال قيسسام المو فين 

باسسسسسسست الل الطرة للاليام بدعمال شسسسسسسيء الى سسسسسسسمعة 

المصسسسسسسرف وتعرقل تحاليق اهدافب ودور الحوكمة في 

يسسسسسسهمان في تحاليق اهداف  اللذينالرقابة واالشسسسسسراف 

مية التوسسسسسسسع في تطبيق ز اهفي ابر ويهتمالمصسسسسسسرف 

حوكمة الشسسسسسسركام في المصسسسسسسارف وفي البيئة مفهوم 

 االقتصادي.االقتصادية واالصال  

 هدف البحث  رابعاً :

يهدف البحث للبيان مدى امكانية تطبيق مبادئ ودعائم 

الحوكمة المؤسسسسسسسسية في المصسسسارف العراقية بعد الالاء 

اسسباب ودوافع انتشسارها ويهدف الحسوء على مفهوماب و

التعرف على الجوانسسب االيجسسابيسسة ومبسسادئ حوكمسسة الى 

المسسسسؤولة على تنفيذ  واألطراف المؤسسسسسسسسام واهميتها

 الحوكمة.الية 

التعرف على ماهية مفهوم حوكمة الشسسسسسركام  -1

 وأهدافها.

التعرف على الحوكمة المؤسسسسسسسسسسسسسسية واألداء   -2

 للشركام.المالي 

التعرف على عنسسساصسسسسسسر ومفهوم ومبسسسادئ  -3

 المصارف.الحوكمة في 

لتنميسسسة   -4 التعرف على دور الحوكمسسسة في ا

 االقتصادي. واإلصال االقتصادية 

تالديم االقتراحام والتوصسسسسسسيام المالئمة في   -5

 المجال.هذا 

 

 المبحث األول

 هاؤحوكمة المؤسسات ومباد

 

 نشأة الحوكمة واسباب ظهورها اوالً :

شتعود جذور الحو سع عشر أثر ن  وءكمة الى الالرن التا

الشركام المساهمة وما رافالها من بروز المشاكل التي 

الحاجة  وبروز اإلدارة،ترافالت مع فصسسسسسسل الملكية عن 

تحاليق  بالعمل علىالى ايجاد ضسسسسسسوابط تلزم االدارام 

واسسسسسسستمر المفهوم بالتطور مع  ،مصسسسسسسال  المسسسسسسساهمين

( 1االعسسسسسمسسسسسال )السسسسستسسسسسطسسسسسورام فسسسسسي مسسسسسجسسسسساالم 

 .(21،2009،)المشهداني

المفهوم بعد انفجار االزمام المالية   هر االهتمام بهذا

في شسسسسسسرة اسسسسسسسيا وامريكا الالتينية وروسسسسسسسيا في عالد 

التسعينام من الالرن الماضي وما صاحبها من المشاكل 

التي ارجع دة التي برزم اثنسساء تلسسك االزمسسام العسسديسس

لشركام المحللون السبب الرئيسي فيها الى افتالار هذه ا

عمليسسام ومعسسامالم  لالواعسسد الجيسسدة  ال حدارتهسسا والىل

سلبية في الشركة لتجارب لوعند التعرض  ،المو فين ال

الدولية بشسسسسسدن حوكمة الشسسسسسركام في الواليام المتحدة 

 waterن جذور هذا المفهوم تعود الى فحسسسسسحية أ وجد

cate  عديد من التحديام بة تمكن وتتحسسسسسسمن ال عاق المت

 (2) الهيئام التشسسسسسسريعية من تحديد اسسسسسسسباب الفشسسسسسسسل

 .   (2،2014،)محمود

وان سسسريان الحوكمة داخل جسسسد الكيانام االقتصسسادية 

واالدارية المختلفة سسسسسسوف يسسسسسسهم في زيادة قوة )جهاز 

المناعة( ضسسسد الفسسسساد وضسسسد عمليام االفسسسساد ومن ثم 

زيادة صسسسسسحة وحيوية الشسسسسسركام وزيادة كفاءة الجهاز 

 ،االداري وتحاليق سالمة ومتانة النظام المالي للشركام

على النهوض بالشسسركام وتحسسسين ادائها  وهو ما يعمل

حتى تصسسسسسب  قادرة علة مواجهة المنافسسسسسسة وفي الوقت 

حكم السسسسسليم على على ال األطراف كافةزيادة قدرة  ذاتب

 .(26،2006،)الخحيري (3اداء هذه الشركام )

 ثانياً : مفهوم الحوكمة 

حوكمة المؤسسسسسسام هي من اهم واشسسمل المصسسطلحام 

ين مي خالل العالدتنتشر على المستوى العال التي اخذم

االهتمسسسام بسسسالحوكمسسسة في معظم  وقسسسد زاد األخيرين،

 ،نظراب الرتباطها ،االقتصسسسسسسساديام الناشسسسسسسئة والمتالدمة

وتجدر االشسسارة الى انب على المسسستوى العالمي ال يوجد 

بسسل يوجسسد عسسدة تعريفسسام  ،تعريك موحسسد متفق عليسسب
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وذلسسك حسسسسسسسسسب اهتمسسامسسام هؤالء الكتسساب  ،ومفسساهيم

والتي سسسسستذكر بعحسسسسها  ،والباح ين والمحليين وغيرهم

مجموعسسسة من الالوانين والالواعسسسد والنظم والمعسسسايير 

م طبيعسسة العالقسسة بين ادارة يهسسدفهسسا تنظ واإلجراءام،

الشسسسسركة والمالك للوصسسسسول الى تحاليق الجودة والتميز 

  .(96،2014،)عبد السيد  (11) في االداء

ولالسسد عرفسست منظمسسة التعسساون االقتصسسسسسسسسادي والتنميسسة 

الحوكمسسة بسسانهسسا ) الالواعسسد التي تسسدير وتتحكم بسسدعمسسال 

المنشسسسسيم ويحدد هيكلها توزيع الحالوة والمسسسسسؤوليام 

فيهسسسا وهم مجلس ا لفسسسة  لمخت الدارة بين االطراف ا

وانها  ،صسسسحاب المصسسسال أو ،المسسسساهمونو ،المديرون

التخاذ الالرارام تصسسسسسسنع الالواعد واالجراءام الالزمة 

وعند قيامها بذلك سسستحدد اهداف الشسسركة من  ،الصسسائبة

خالل هذه الهيكلية وسسسائل تحاليق هذه االهداف ومراقبة 

ادائها كما عرف البنك الدولي الحوكمة ) بانها االسلوب 

الذي تمارس بب السلطة ادارة مصادر الدولة االقتصادية 

 (12واالجسسسستسسسسمسسسساعسسسسيسسسسة مسسسسن اجسسسسل السسسستسسسسنسسسسمسسسسيسسسسة )

 .(5،2009،ري)الجزائ

انهسسا ن فالسسد عرفوا الحوكمسسة على وامسسا الكتسساب والبسساح 

معني بسسجيجسساد وتنظيم التطبيالسسام والممسسارسسسسسسسسام  نظسسام

السسسسسسسليمة للالائمين على ادارة التوحيد االقتصسسسسسسادية بما 

السندام والعاملين في  األسهم،يحافظ على حالوة حملة 

 الوحدة االقتصسسسسسسادية وأصسسسسسسحاب المصسسسسسسال  االخرى

وغيرهم من خالل تحري وتنفيسسسذ صسسسسسسي  العالقسسسام 

قدية التي تربط بينهم باسسسسسسستخدام األدوام المالية  التعا

عايير االفصسسسا  والشسسسفافية والمحاسسسسبية السسسسليمة وفالا لم

 .(28،2011،)الكزار (13) الواجبة

نها )) مجموعة االجراءام المسسسسسسستعملة من مم لي أ وأ

 ل حملة اصسسسحاب المصسسسلحة في الوحدة االقتصسسسادية م

هم واالدارة ومجلس االدارة واالطراف ذام  االسسسسسسسس

وذلك لتوفر االشسسسسراف والرقابة على المخاطر  ،العالقة

  اإلدارة.التي تالوم بها 

ستين لتعرف الوجاءم  شكل اوسع على اراملي حوكمة ب

الممارسام االدارية و التنظيم،ومن الالانون،  ةانها توليف

يئة المالئمة الب مما يشسسسكل ،السسسسليمة في الالطاع الخا 

رؤوس االموال والعنسساصسسسسسسر لجسسذب االسسسسسسست مسسارام ب

البشرية التي لها المالدرة على السعي باالستخدام االم ل 

مدى طويل  ئد اقتصسسسسسسسادية ل تاا عوا من اجل تحاليق ان

لمصسسلحة المسسساهمين مع المحافظ على احترام مصسسال  

لبالجهام ذام العال باشسسسسسسرة والمجتمع في مجم  قة الم

 .(19،2008،عي)الخزا (14)

فان  يب  فاموعل يد من  التعري عد الة تتحسسسسسسمن ال السسسسسسسساب

 منها:الجوانب لمفهوم الحوكمة التي 

الحكمة : ماتالتحسسسسسسيب من االرشسسسسسساد وتالديم  -1

 النص  والتوجيب واالقتداء.  

الحكم : مايالتحسسيب من السسسيطرة على االمور  -2

 فيبوضسسسسسسع الحسسسسسسوابط والاليود التي تتحكم 

السسسسسسسلوك وتحسسسسسسع الموازين والاليسساس وفق 

 مؤشرام عامة. 

االحتكسسسام : مسسسايالتحسسسسسسيسسسب من الرجوع الى  -3

مرجعيام اخالقية وثالافية الى الخبرام التي 

 . ةالحصول عليها من خالل تجارب سابالتم 

التحاكم : طلباب للعدالة خاصسسسسسسة من انحراف  -4

للسسسلطة وتالعبها لمصسسال  االفراد وفسسسادها 

 رد السسسسسسلطة بكل شسسسسسيءوباألخو عندما تنف

  .(8،2005،()عبدهللا15)

 ثالثاً : أهداف ونتائج الحوكمة 

قاعدية ة نتاا اولي الحان هذه االهداف والنتائج ماهي 

كما انها تؤسس ويتفرع عنها العديد  ،يتم البناء عليها

بال ة تائج واالثار  ية، من الن فالحوكمة ادارة  األهم

ومن ثم  ،وليسسست بطبيعتها هدفاب من حد ذاتب ةووسسسيل

داة واعتبسسسارام الوسسسسسسسيلسسسة يفترض اعتبسسسارام األ

اسسسسسسستخسسدامهسسا لتحاليق نتسسائج وتحاليق اهسسداف وحسسدده 

ومطلوب الوصسسسسسسول اليهسسا كلمسسا كسسانسست المعلومسسام 

يانام متاحة يانام كافيالوكلما كانت  ،والب كلما  ةب

 كان النجا  البنائي ملحو اب فيما يتصسسسل بالشسسسركام

مة والشسسركام المسسساه ،والمشسسروعام بصسسفة عامة

وما يتركب ذلك  ة،المفتوحة الجماهيرية بصسفة خاصس

م االسسسسهم والسسسسندام الخاصسسسة يمن تدثيرام على تالي

ممسسا يتركسسب ذلسسك من اثسسار على معسسامالتهسسا في  ،بهسسا

اسواة المال وفي ميدان االعمال وما يحتاا اليب من 

 ،تحاليق بياناتها او ،قوائم مالية منشورة تم مراجعتها

والتعبير عن  ،وتعبر عن الواقع الفعلي للمشسسروعام

كل ما يحتاا اليب المحلل المالي والخبير االستشاري 

خاذ قرار سسسسسسسليم ومن ثم تعمل الحوكمة على  ،والت

)شسسسسسسكل  يدتيما اهمها  األهداف،تحاليق العديد من 

(1)): 

تحسسسسسسسين قسسدرة المشسسسسسسروعسسام على تحاليق  -1

وذلك من خالل تحسسسسسسسين الصسسسسسسورة  اهدافها

 الذهنية واالنطباع االيجابي عن المشروعام. 

 ،صنع الالرار في المشروعام عمليةتحسين  -2

وذلك بزيادة احسسسسساس المديرين بالمسسسسسؤولية 

وامكسسانيسسة محسساسسسسسسسبتهم من خالل الجمعيسسام 

 العمومية والمنظمام الجماهيرية. 

المصسسسسداقية للبيانام وتحاليق  عمليةتحسسسسسين  -3

سهولة فهمها عبر الحدود مما يزيد من اقسام 

المسسسسسسست مرين وزيسسسادة اسسسسسسست مسسساراتهم في 

 المشروع. 

 ادخال اعتبارام الالحايا البيئية.  -4

تحسسسسسسسين درجسسام الشسسسسسسفسسافيسسة والوضسسسسسسو   -5

ونشسسر البيانام والمعلومام عن  ،واالفصسسا 

الشسسركام وكذلك عن االداء او االنجاز الذي 

التي  واالصسسسول وعن الموجودام  ،ببقامت 
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 (16)بسسسسسسسالسسسسسسسفسسسسسسسعسسسسسسسل تصسسسسسسسسسسسسورهسسسسسسسا 

 .(30،2005،)الخحيري

 

 رابعاً : االطراف المسؤولة عن تنفيذ اليات الحوكمة 

سواء في يان الحوكمة مسؤول ة اطراف عدة اليام فيها 

الفكر او في العمل التنفيذي او تشكيل الوعي االرتباطي 

المسسسسؤولة عن تنفيذ  بها حيث يمكن توضسسسي  االطراف

 اليام الحوكمة كما يدتي :

بتالديم  ن : وهم من يالومولمالكحملة االسسسسسسهم ا -1

عن طريق ملكيتهم لالسهم  للشركةراس المال 

للحصول على االربا  المناسبة الست ماراتهم 

مدى الطويل مة الشسسسسسسركة على ال  ،وتعظيم قي

ويكون من حالهم اختيسسسار اعحسسسسسسسسساء مجلس 

 ماية حالوقهم. االدارة المناسبين لح

مجلس االدارة : وهو من يم لون المسسسسسساهمين  -2

ومجلس االدارة يالوم  ،واصسسسسسحاب المصسسسسسال 

لذين يباختيار المديرين التنفيذي وكل اليهم تن ا

فحال سلطة االدارة اليومية ال عمال الصرف 

الرقسسسابسسسة على ادائهم كمسسسا يالوم مجلس  عن

فية االدارة برسسسسسسسم السسسسسسسياسسسسسسسام  العامة وكي

 لسسى حسسالسسوة السسمسسسسسسسسسساهسسمسسيسسنالسسمسسحسسسافسسظسسسة عسس

 .(96،2010،()الشمري17)

 

ويمكن تلخيو المهام االساسية لمجلس االدارة باالتي 

 : 

العمل بعناية واخال  واجتهاد لخدمة مصال   .أ

 الشركة وحملة االسهم. 

معاملة حملة االسسسهم معاملة متسسساوية وبشسسكل  .ب

عسسادل من خالل الالرارام التي يصسسسسسسسسدرهسسا 

 مجلس االدارة. 

اتباع معايير عالية لألخالة ويحسسسسسسع المجلس  ا.   

 في اعتباره مصال  اصحاب المصلحة.

يجسسسب ان يتمكن مجلس االدارة من الحكم  .د

الب عن البموضسسوعية على شسسؤون الشسسركة مسسست

 .(22،2008،)العبيدي (18) االدارة

 

يا عنصسسسسسسراب  -3 عد االدارة العل يا : وت االدارة العل

ففي حين  ،اسسسسسسساسسسسسسسياب في حوكمة الشسسسسسسركام

ارس مجلس االدارة دوراب رقسسسابيسسساب تجسسساه يمسسس

اعحسسساء االدارة العليا فانب ينب ي على مديري 

االدارة العليا ممارسسسة دورهم في الرقابة على 

يذين في الشسسسسسسركة وتتكون من  مديرين التنف ال

مجموعة اسسساسسسية من مسسسؤولي الشسسركة وهي 

المسسسسؤولة عن االدارة الفعلية للشسسسركة وتالديم 

دارة والسسسسسيما التالارير التالارير الخاصسسسسة باإل

مجلس االدارة فحسسسسسسسالب عن  لى  ليسسسة ا لمسسسا ا

عظيم اربا  الشسسسركة وزيادة مسسسسؤوليتها عن ت

 .قيمتها

أصسسسسحاب المصسسسسال  : مجموعة من االطراف  -4

صسسسسسسسال  داخسل الشسسسسسسركسة م سل السدائنين لهم م

الموردين والعمالء والمالرضسسسين والمو فين و

وقد تكون مصال  هؤالء االطراف متعارضة 

وهم بذلك يسعون  األحيان،بعض  في ومختلفة

من اجل حماية مصسسسالحهم من خالل ممارسسسسة 

تبني  الحسسس وط على الشسسسركام ودفعها باتجاه

 (19)لسسحسسكسسومسستسسهسسسا  السسسسسسسسسلسسيسسمسسسةالسسمسسبسسسادئ 

 .(44،2008،)الخزاعي

لجسسسان التحاليق : أكسسسدم معظم السسسدراسسسسسسسسسام  -5

لم  الشسسسسسركام ان بحوكمةوالتالارير الخارجية 

يكن جميعها على ضسسسرورة وجود لجان تدقيق 

 ،في الشسسسركام التي تسسسسعي الى تنفيذ الحوكمة

بل اشسسسسارم تلك الدراسسسسسام والتالارير الى ان 

وجود لجسسسان التسسسدقيق يم سسسل احسسسد العوامسسسل 

الرئيسسسسسسسية لتالييم مسسسسسسستوى الحوكمة المطبالة 

بالشسسسركام والمهام التي تالوم بها لجنة التدقيق 

 -:في

ليام اعداد التالارير االشراف على عم .أ

 المالية.

االشسسسسسسراف على الرقسسابسسة السسداخليسسة   .ب

 وادارة المخاطر.

لتسسسدقيق ا .  االشسسسسسسراف على عمليسسسام ا

 (20) السسسداخلي والتسسسدقيق الخسسسارجي

 .(56،2010،)الشمري

 

وكاالم التصسسنيك واجهزة االعالم : ومهمتها  -6

اعالم الجمهور وتدكيد مدى قدرة المصسسسسسسرف 

 تجاه ال ير.  بعلى اداء التزامات

المحللون : ومهمتهم تحليسسل المعلومسسام التي  -7

تحمسسسل نسسسسسسسبسسسة مخسسساطر وتالسسسديم النصسسسسسسسسائ  

  للمست مرين بشدنها.

لداخلي والخارجي :  -8 تدفق ا عدال لذي  ي لدور ا ا

 الى الحوكمةالتدقيق دورا حيويا بالنسبة  يؤديب

لذا ينب ي على مجلس االدارة العليا  ،الشركام

العمسسل على نشسسسسسسر اهميسسة عمليسسام التسسدقيق و

 ،الوعي بهذه االهمية لدى العاملين بالشسسسسسسركة

وتركيز عمليسام التسدفيق السداخلي والخسارجي 

ية للشسسسسسسركام مال فيتعين على  ،على الالوائم ال

ية الشسسركام من اجل الحصسسول على فوائد مال

االفصسسسسسسا  على درجة عالية من الشسسسسسسفافية و

وتتميز بالمصسسسسسسسداقية ان تالوم بتفعيل عمليام 

 (21) لسسسي والسسسخسسسارجسسسيالسسسداخسسسالسسستسسسدقسسسيسسسق 

 .(49،201،)الموسوي
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 خامساً : الحوكمة المؤسسية واالداء المالي للشركات 

بعد توافر التمويل عنصسسسسراب اسسسسساسسسسسياب السسسسستمرار وبالاء 

اال ان توافره يعتمد  ،الشسسركام في اقتصسساديام السسسوة

على كفاءة تخصسسسسيو الموارد من خالل الوسسسسسطاء في 

المالية ل ايام اسسسسسسست مارية وانتاجية وتعتمد  االسسسسسسسواة

عمليسسسة التخصسسسسسسيو على العسسسائسسسد المتوقع من قبسسسل 

ر وكذلك قابلية هذه الشسسسركام لالسسسستمرا ،المسسسست مرين

مسب من خالل اسسسسسسسساليسب تحليسل يالسذي يمكن تاليوالبالساء 

ئد والمخاطرة الع عا الة فحسسسسسسال عن القة بين ال درجة ث

سع ة من العوامل المست مر التي تعتمد على مجموعة وا

الالانونية والمؤسساتية والتشريعية التي تحمن لب حماية 

لتعامل لومن هنا تدتي الحوكمة المؤسسسسسسية  ،اسسست مارية

  :مع الطرة التي من خاللها

يطمدن الممولون على الحصسسسسسسول على عائد  -1

 است ماراتهم. 

يتمكن الممولون من جعسسل المسسديرين يعيسسدون  -2

 اليهم بعض االربا . 

ن يهدروا لسسسسسسست مرون ان المديرين يتدكد الم -3

 المال الذي يست مرونب في الشركة. 

ست مر في مشاريع التدكد من ان ا  -4 شركة ال ت ل

  .(50،2012،)يحياوي (22) فاشلة

وان الممارسسسسام السسسسليمة للحوكمة المؤسسسسسسسسية تسسسساعد 

الشركام واالقتصاد بشكل عام على جذب االست مارام 

االقتصسسسسسادي والالدرة على المنافسسسسسسة على  ودعم االداء

 وأساليب:المدى الطويل من خالل عدة طرة 

من خالل التدكيد على الشسسسسسفافية في معامالم  -1

الشسسركة وفي اجراءام المحاسسسبة والمراجعة 

حد  ،المساليسة الن الحوكمسة تالك في مواجهسة ا

استنزاف  طرفي عالقة الفساد الذي يؤدي الى

ومن موارد الشسسسركة وتدكل قدرتها التنافسسسسية 

 انصراف المست مرين عنها.  ثم

تؤدي اجراءام الحوكمة الى تحسسسسسسسين ادارة  -2

الشسسركة من خالل مسسساعدة المديرين ومجلس 

 بطريالسسة االدارة على تطوير االسسسسسسستراتيجيسسة

قرارام الدمج وضمان اتخاذ  ،سليمة للشركة

سليمة سس  ساع ،بناء على ا شركام مما ي د ال

 على جذب االست مارام بشروط جيدة.  

بتبني معسسسايير الشسسسسسسفسسسافيسسسة في التعسسسامسسسل مع  -3

فسسدن الحوكمسسة  ،المسسسسسسست مرين ومع المو فين

المؤسسسسسسية تسسساعد على منع حدوث االزمام 

 المصرفية. 

تشسسسسسسير البحوث الى ان السسسدول التي تطبق  -4

الحوكمة المؤسسية لحماية االقليام من حملة 

من اسواة رأس  أكبرب عدد االسهم تفت  ابوا

 .(61،2012،)يحياوي (23) المال

وكذلك يمكن ان يطلق عليها بدنها مؤسسام مالية 

ائتمسسسانيسسسة تالوم بالبول الودائع وتمسسسارس عمليسسسام 

كما تباشسسسسسر عمليام  ،التمويل الداخلي والخارجي

تنميسسة االدخسسار واالسسسسسسست مسسار المسسالي في السسداخسل 

م وما والخارا وتسسسسساهم في انشسسسساء المشسسسسروعا

ية وتجارية  ية ومال يام مصسسسسسسرف بب من عمل يتطل

 البنك المركزي هالذي يحدد الى الوضسسسسعاسسسسستناداب 

 .(7،2014،)السراي  (24)

وليس من السسسهل االتفاة على تاريخ محدد لنشسسدة 

ففي العراة فان الدراسسسام  ،المصسسارف في العالم

اسسسسسسستخسدام نوع من  االثريسة الالسديمسة تشسسسسسسير الى

نية على اسس تالايحب في المبادالم التجارية العي

وقسسامسست مراكز مصسسسسسسرفيسسة  ،بسسابسسل ةامبراطوريسس

 وتشسسسير الدراسسسسام ،الخليج موانئوخاصسسسة على 

اول مصسسسسسسرف اسسسسسسسس في بسسسابسسسل هو  الى أن

(nelaahiddin لتجسسسارة ) المعسسسادن النفيسسسسسسسسسسة

في اليونان  أمالتجارة الرقيق.  (بانكو) ومصسسسرف

دمت المعابد كمصسسارف ألسسسباب تتعلق فالد اسسستخ

-400باألمان وال الة اما في العصسسسسور الوسسسسسطى 

 ابعد الميالد فالد مارس الكهنة واليهود انماط 600

مختلفة في الصسسسسيرفة والمبادالم التجارية وقبول 

تطورام االقتصسسسسسسسساديسسة مع تسسسسسسسسسارع ال، الودائع

 .(50،2009،)السراي (25)واالجتماعية 

مصسسسسسسرف بريطاني عام  العراة فدسسسسسسسسا في ام

سسسسسسسس أب داد وقد  في وهو البنك الع ماني 1890

مصسسسسسسرف حكومي وطني في العراة عسسسام اول 

حيث  1956ومصارف مختصة حتى عام  1935

انيط للبنك المركزي مهام السياسة النالدية بموجب 

ورغم تواجد مؤسسسسسسسسسسسسام  1956لعام  72 قانون

صدر  1964مصرفية اهلية واجنبية ولكن خالل 

الذي اثار جدالب  100تدميم المصسسسارف رقم  قانون

واسسسسسسعاب حول تطور الجهاز المصسسسسسرفي وهياكلب 

للدولة  احيث اصسسسسبحت المصسسسسارف التجارية ملك

صسسسسسسادية وتحاليق عملية لخدمة التنمية االقتوذلك 

 (26) ة من قبسسل البنسسك المركزيوءالرقسسابسسة الكف

 .( 345،2014،)عبود

 

  مبادئ حوكمة المؤسساتسادساً: 

شروط  تعد مبادئ الحوكمة المؤسسية مجموعة من ال

فرهسسا في السسسسسسسوة المسسالي العسسامسسة التي البسسد من توا

 ،مجملها الى تعزيز ال الةالتي تؤدي في والمؤسسسسسسام 

حيث قامت العديد من المؤسسسسسسسسسسسسام الدولية بوضسسسسسع 

مبادئ محددة لتطبيالها ومن بين هذه المؤسسسسسسام نجد 

نك العالمي منظمة التعاون والتنمية االقتصسسسسسسسادية الب

دولية التسوية ال فحال عن بنكوصندوة النالد الدولي 

اليهسسا في المبحسسث  نسساتطرقمم الب في لجنسسة بسسازل التي 

  .((2. )شكل )(50،2008،)خليل (4) ال اني
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 مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

تم اقرار المبادئ التي وضسسسعها منظمة التعاون والتنمية 

نة   OECDاالقتصسسسسسسسادية  كان  1999ألول مرة سسسسسسس

المالصسسود منها اسسساسسسا التعرض لمشسسكلة الملكية الفردية 

اي ضمان قدرة حملة االسهم  ،والرقابة داخل الشركام

لك  اإلدارة،على مسسسسسسسساءلة  تاريخ مراجعة ت وقد حدد 

وقد قدم مم لو الالطاع الخا  من  2004المبادئ سسسسسنة 

مبدأ سسسسسسادس  أضسسسسسيكحيث  فيهاخارا المنظمة رأيهم 

  :عرض لهذه المبادئ وفيما يدتيلمبادئ السابالة ل

اسسسساسسسسيام او معرفة كل  سسسسنتعرف علىومن هنا 

  .مبدأ من هذه المبادئ

ضسسسسسسمسسان وجود اسسسسسسسسساس الطسسار فعسسال لحوكمسسة  -1

فانب  ،: لحسسمان وجود هذا االطار الفعالالشسسركام

من الحسسسسسسروري وجود اسسسسسسسساس قانون وتنظيمي 

في  كافة مشسسسساركينللومؤسسسسسسسسسسي يمكن من ورائب 

السسسسسوة االعتماد عليب في انشسسسساء عالقام تعاقدية 

  .والذي سنتطرة اليب الحالاب 

حالوة المسسساهمين والو ائك االسسساسسسية ألصسسحاب  -2

فر الحماية للمسسسسسسسساهمين اينب ي تو ،حالوة الملكية

  .وان يسهل لهم ممارسة حالوقهم االساسية منها

 األسهم.تحويل  .أ

الحصسسسسسسول على المعلومسسام المسساليسسة  .ب

  .الشركةذام الصلة ب

جتماعام االالمشاركة والتصويب في  ا.    

  .العامة للمساهمين

انتخسسساب وعزل اعحسسسسسسسسساء مجلس  .د

  اإلدارة.

  .اربا  الشركةنصيب في    هـ.

للمسسسساهمين فرصسسسة للمشسسساركة  تكون  ء. 

الفعسسالسسة والتصسسسسسسويسست في اجتمسساعسسام 

 (6) الجمعيسسسة العسسسامسسسة للمسسسسسسسسسساهمين

  .(57،2008،)العشماوي

المعاملة المتسسساوية للمسسساهمين : في اطار حوكمة  -3

المؤسسسسسسسسسسام ينب ي ان يحسسسسمن معاملة متسسسسساوية 

االقلية  وما في ذلك مسسسسسسسساهمب كافة لمسسسسسسسساهمينل

 لمساهمينلن االجانب واتاحة الفرصة ووالمساهم

للحصسسسسسسول على تعويض فعسسال عن انتهسساك  كسسافسسة

 :حالوقهم وتتم هذه المعاملة من خالل 

تمكن يها نفس الحالوة ول األسسسسسسسهم كافةكون  -أ

من الحصسسسسسسسول على  كسسسافسسسة المسسسسسسسست مرين

وطبالام  كافة السسسسسالسسسسسلبالمعلومام المتعلالة 

 .قبل الشراء األسهم كافة

مساهمين االقلية من اساءة االست الل الحماية  -ب

التي يالوم بها اويتم اجراؤها لمصلحة اصحاب 

 الحاكمة.الحصو 

االداء باألصوام عن طريق فارزي االصوام   -ا

او المرشسسسسسسحين لهذا ال رض بطريالة االتفاة 

 االسهم.عليها مع المستفيد الجديد من ملكيب 

ال اء جميع الاليود التي تعرقل دولية التصويت  -د

 الحدود.عبر 

على العمليام واالجراءام الخاصة باجتماع  - هـسسسس

 كافة لمسسسسساهمينلتسسسسسمع  نا العامة،الجمعية 

وان  ،بان يحصسسسسسسلوا على معاملة متسسسسسسساوية

تؤدي اجراءام الشسسسركة الى زيادة صسسسعوبة 

 (7) مسسسسبسسسسرر مسسسسن دونالسسسستصسسسسسسسسسسويسسسست 

 .(57،2008،)العشماوي

اف بحالوة دور اصحاب المصال  : ينب ي االعتر -4

ها الالانون او المنشاة ؤاصحاب المصال  التي ينش

نتيجسسة التفسساقيسسام متبسسادلسسة والعمسسل على تشسسسسسسجيع 

المصسسال   التعاون النشسسط بين الشسسركام واصسسحاب

 يكفلهاومن بين تلك الحالوة التي  ،في خلق ال روة

 : يدتيالالانون ما 

المشسسسساركة في ادارة وتنفيذ السسسسسياسسسسسام من  -أ

  .طرف العاملين

السسسما  لهم بالحصسسول على المعلومام ذام  -ب

  .الصلة بالالدر الكافي

االتصسسسسسسسسال بمجلس االدارة واالعراب عن ا.    

الانونية الاهتماماتهم بشسسسدن الممارسسسسام غير 

من  اإلنالسسا خالقيسسة وينب ي عسسدم االوغير 

  .حالوقهم

 باإلفصا االفصا  والشفافية : ينب ي ضمان الاليام  -5

عن الموضسسسسسوعام  السسسسسسليم في الوقت المناسسسسسسب

وجود  يعدحيث  كافة المتعلالة بالمؤسسسسسسسسسسة المهمة

ة ينظام افصسسسا  قوي يشسسسجع على الشسسسفافية الحاليال

على الشسسسركام  لألشسسسرافاحد المالم  المحورية 

 اإلفصسسسا كما يمكن  ،الالائمة على اقتصسسساد السسسسوة

 : يدتيالشامل للمؤسسام ما 

النتائج المالية ونتائج عمليام الشسسسسسسركة  .أ

  .واهدافها المسطرة

هم وحالوة  .ب برى السسسسسسسس ك ل كيسسسام ا ل م ل ا

  .التصويت

من المؤسسسسسسسسة  بدفرادالعمليام المتصسسسلة   ا. 

  .واقاربهم

 اإلدارة على مجلس : اإلدارةمجلس لالمسؤوليام  -6

االستراتيجي للشركة  واإلرشاديحمن التوجيب  أن

الشسسسسسسركسسة  أمسسامعن مسسسسسسسؤوليسساتسسب  تسسبومحسساسسسسسسسب

 :والمساهمين ومن بين تلك المسؤوليام نذكر

المعلومام الكاملة  أسسسسسسسساسالعمل على  -أ

  ة.وبحسن ني

بعدالة مادامت  كافة معاملة المسسسسسسساهمين -ب

قراراتسسب سسسسسسستؤثر على مختلك مجموع 

  .المساهمين

خذ بعين تطبق معايير اخالقية عالية واأل   ا_ 

االعتبار مصسسسسسال  واهتمامام اصسسسسسحاب 

  .المصال  االخرى بالتعيين واالشراف

 تتم ل في :فاما الو ائك الرئيسية لب 
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اسسسستعراض وتوجيب اسسسستراتيجية الشسسسركة   -1

وخطط العمل الرئيسية وسياسية المخاطر 

  .والموازنام التالديرية

والمرتبسسسام  المكسسسافسسسيماختيسسسار وتحسسسديسسسد  -2

  .واالشراف على كبار التنفيذين بالمؤسسة

مراعسساة التنسساسسسسسسسسسب بين كبسسار التنفيسسذيين   -3

شركة  واعحاء مجلس االدارة ومصال  ال

 .والمساهمين في االجل الطويل

رقسسسابسسسة وادارة اي تعسسسارض محتمسسسل في   -4

مصسسال  ادارة الشسسركة ونظم اعداد قوائمها 

 (8) مسسستاللةالمالية بما في ذلك المراجعة ال

  .(61،2008،)العشماوي

التي ن تخليو مبادئ الحوكمة المؤسسية مما سبق يمك

في  ،لتنمية االقتصسسسسسساديةوضسسسسسسعتها منظمة التعاون وا

  (.2رقم )الشكل 

لشسسسركام لاب التي ادم لظهور مبدأ الحوكمة ان االسسسسب

  :تتم ل باالتي

ان انتظام عمل مجالس االدارة غير حاليالي  -1

رئيس مجلس االدارة   وغير واقعي اذ ان

اي ان  ،هو من يمسسسسسسسسسسك بزمسسسام األمور

السسسلطة المطلالة في ادارة الشسسركة تعود لب 

اء المجلس ويحدد حسسسسسسسعحيث هو يختار ا

)السسمشسسسسسسسسهسسسدانسسي  (9) راتسسبسسسب وراتسسبسسهسسم

،22،2009). 

ان حسسسسسسسسسابسسام الشسسسسسسركسسام تعكس غسسالبسساب  -2

الصسسسسسسورة التي يطلبها المدراء وليس واقع 

مسلوبة وسلطة المساهمين  ،الشركة الفعلي

بشسسسسسسكل غير  ةموزع توحالوة التصسسسسسسوي

 .متساو

ها   -3 ية التي يخحسسسسسسع ل ية الجزائ المسسسسسسسؤول

ن منهم يالمدراء وخاصسسة اسسستجواب الك ير

بجريمة اساءة استعمال اموال وموجودام 

  .(5،2010،)صراؤه  (10) الشركة

ية واالدارة والرقابة على الفصل بين الملك  -4

 .االداء

الكفاءة االقتصسسسسسسادية والحد من تحسسسسسسسين   -5

تعرض الشسسسسسركام لحالتي ال ف والفشسسسسل 

  .المالي

الرقابة والتعديل للالوانين الحاكمة في اداء  -6

 الرقابةالشسسسسركام بحيث تتحول مسسسسسؤولية 

لى كال الطرفين وهمسسسا مجلس االدارة  ا

 .(22،2008،الخزاعي)( 10) والمساهمين

 

 

 محددات األساسية للحوكمة السابعاً: 

  

لكي تتمكن الشسسسسسسركام من االسسسسسسستفادة من مزايا تطبيق 

قواعد الحوكمة يجب ان تتوافر مجموعة من المحددام 

لالواعد الحوكمة وتشمل هذه م التي تتحمن التطبيق السلي

 (.3رقم )المحددام مجموعتين كما مبين بالشكل 

 

 اوالً: المحددات الخارجية

شسسسسسساط لمنظمة للنتشسسسسسسمل المحددام الخارجية للالوانين ا

عمل من خاللب الشسسسركام وقد تاالقتصسسسادي للدولة الذي 

 أخرى.لة الى ويختلك من د

باألسسسسسسسواة  .أ الالوانين واللوائ  التي تنظم العمل 

م ل قوانين الشسسسسسسركام وقوانين العمل وقوانين 

االسسسسسسست مسسسار ورأس المسسسال وقوانين متعلالسسسة 

  .باإلفالس والمنافسة ومنع االحتكار

 

توفير التمويسسسل الالزم للمشسسسسسسروع من خالل   .ب

وجود نظام مالي جيد يشسسسسسجع الشسسسسسركام على 

 .التوسيع والمنافسة

كفاءة االجهزة الرقابية م ل هيئام سسسسوة المال   ا. 

حكام الرقابة على العالوبام المناسسسسسسسبة جب وذلك

  .والتطبيق الفعلي في حالة عدم االلتزام

ير الحكومية في ضسسسسمان دور المؤسسسسسسسسسسام غ   د. 

ها بالنواحي السسسسسسلوكية والمهنية ئالتزام اعحسسسسسا

 ،واالخالقية التي تحسسمن عمل االسسسواة بكفاءة

وتشسسسسمل هذه المؤسسسسسسسسسسام جمعية المحاسسسسسبين 

ونالابام المحامين والعمال والمو فين وسسسسلطة 

 النالد.

وترجع اهمية المحددام الخارجية الى ان وجودها 

تحسسسسسمن حسسسسسسن ادارة يحسسسسسمن تنفيذ الالوانين التي 

 .(59،2007،)سليمان (50)الشركة وتنظيمها 

 

 ثانياً: المحددات الداخلية 

تشسسسسسسمسسل المحسسددام السسداخليسسة الالوانين واللوائ  داخسسل 

الشسسركة وتتحسسمن وضسسع هياكل ادارية سسسليمة توضسس  

لالرارام داخسسسل الشسسسسسسسركسسسة وتوزيع  فيسسسة اتخسسساذ ا كي

طام والواجبام بين االطراف  يام والسسسسسسسل المسسسسسسسؤول

كمسسة م سسل مجلس االدارة واالدارة ونيسسة بتطبيق الحالمع

والمسسسساهمين واصسسسحاب المصسسسال  وذلك بالشسسسكل الذي 

يؤدي الى عسسدم وجود تعسسارض بين هسسذه االطراف بسسل 

مدى  يؤدي الى تحاليق مصسسسسسسسال  المسسسسسسست مرين على ال

 الطويل.

ددام سسسسسواء أكانت نجد ان المح ،وفي ضسسسسوء ما سسسسسبق

خسسارجيسسة فسسدنهسسا تتسسدثر بمجموعسسة  ممحسسددام داخليسسة ا

عوامل اخرى مرتبطة بالنظام االقتصسسادي واالجتماعي 

بالوعي عند افراد المجتمع نب مرتبط ايحسسسسسسساب  ،و ما ا ك
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فهي جميعاب تعمل على زيادة ال الة في االقتصساد وتعميق 

تعبئة المدخرام  دور سسسسسسسوة المال وزيادة قدرتب عاى

ورفع معدالم االست مار والحفا  على حالوة االقلية او 

كما ان الحوكمة تشسسجع على نمو  ،صسس ار المسسست مرين

ية نافسسسسسسس تب الت قدرا وتسسسسسسسساعد  ،الالطاع الخا  ودعم 

وتوليد االربا   المشروعام في الحصول على التمويل

 .(60،2006،)سليمان (51) وخلق فر  عمل

 

 المبحث الثاني

 حوكمة المؤسسات المصرفية

 النشأة والتطور" اوالً : تعريف الجهاز المصرفي "

اقتصسساد اي بلد  يدوراب بارزاب ف يالجهاز المصسسرف يؤدي

م سسسل البنسسسك المركزي والبنوك  ،ويتكون من مجموعسسسة

كما تعد المصسسارف  ،التجارية وبيوم ومؤسسسسسسام المال

للتنمية  سسسسية والحيوية واالسسسساسسسسيةمن المؤسسسسسسسسام الرئي

والمصسسسسسسسارف او  ،كجزء من الجهاز المالي تعدالتي ال 

تشسسكل نشسساط يكون فيب التداول )للنالود( كبحسساعة البنوك 

وتتحسسسسسمن جملة  ،فيب مدخالم ومخرجام اوكونب نظام

ان وجود نظسسام  ،من العمليسسام مع الت سسذيسسة العكسسسسسسسيسسة

سليم  سية لسالسة عمل  زاحد الركائ يعدمصرفي  االسا

حيث يوفر  ،ركامشسسسسسسمالية وقطاع السسسسسسسوة االوراة ال

الالطاع المصسسسسرفي االئتمان والسسسسسيولة الالزمة لعمليام 

 وكما ان الالطاع المصسسسرفي السسسسليم ه ،الشسسسركة وغيرها

بناء االطار المؤسسي احد اهم المؤسسام التي تسهم في 

 الجهاز المصسسسرفي دوراب  يؤديلحوكمة الشسسسركام حيث 

الشسسسسركام في في تفعيل ممارسسسسسة حوكمة  ومهماحيوياب 

يمكن الحديث عن دور و ،الشسسسسسسركام التي تتعامل معب

البنوك في تعزيز حوكمة الشسسسسركام من خالل محورين 

شسسسسركام مسسسسساهمة عامة  بوصسسسسفهاهما ان تكون البنوك 

وذلك من خالل تبني  ،رائدة في مجال حوكمة الشسسركام

وتطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشسسسسسركام وان تشسسسسسكل 

الت يير االساسية تجاه تبني وتطبيق  البنوك احدى ادوام

 بوصسسسسسفها ،مفاهيم ومبادئ للحوكمة من قبل الشسسسسسركام

 .(281،2006،)سليمان (34)الرئيسي للتحويل  دالمزو

وتعرف المصارف بدنها مؤسسام مالية تعمل في مجال 

تالديم الخدمام المصسسسسسسرفية المتنوعة والمتعددة لألفراد 

ن وتب فالمدخرحسسسب حاجبوالمؤسسسسسسام دون تمييز كالب 

ضسمان  فحسال عنتالدم لهم فر  اسست مارية لمدخراتهم 

ين توفير حاجاتهم ضسسوتتي  للمالتر ،الحفا  عليها كودائع

الى الالروض بدجمالها الالصسسسسيرة والمتوسسسسسطة والطويلة 

من خالل عمليام االئتمان  هم في خلق النالودسسسسسسسوسسسسسسست

 .(50،2009،)خلك (35)اعاله 

حوكمة المصسسسسسسسارف في تفادي االزمام  تي اهميةوتد

التي عصسسسفت بالك ير من االزمام المالية والمصسسسرفية 

مة الد لدول المت ية ،في مختلك ا نام ها وال عد  ،من حيث ت

الحوكمة المصسسسسسسرفية في مختلك الدول امرا  غاية في 

ة الجهاز المصسرفي والمصسارف االهمية لحسمان سسالم

ية في التي ترغب في المحافظة على قدرتها التناف سسسسسسس

كما تعد  ،قطاع عالمي يتسسسسسسم بالحيوية والتجدد الدائمين

الحوكمة المصسسسسسرفية عامالب اسسسسسساسسسسسسيا  في كسسسسسسب ثالة 

الجمهور بالنظام المصسسرفي التي تكتسسسب بدورها اهمية 

لالطسسساع المصسسسسسسسرفي  كبرى لتحاليق االداء االم سسسل ل

واالقتصسسسسسسساد بشسسسسسسكل عام وان تطبيق مبادئ الحوكمة 

ز لتلك المصارف المحافظة والياتها في المصارف تعز

ينة وسسسليمة وشسسفافية اك ر من على اوضسساعها قوية ومت

 ة المسسساليسسسةارف التي تتمتع بسسسالسسسسسسسالمسسستلسسسك المصسسسسسسسسس

 .(40،2009،()المشهداني35)

 هي :تطبيق الحوكمة في المصارف  ومن اهم مزايا

بالفسسسسسسسساد المسالي  .1 تخفيض المخساطر المتعلالسة 

التي توجهها المصسسسسسسسارف ومن ثم  واإلداري

 الدول.

لدقة والوضسسسسسسو  والنزاهة في  .2 فافية وا الشسسسسسس

الالوائم المالية مما يزيد من اعتماد المست مرين 

 الالرار.عليها في اتخاذ 

وتشسسسسجيع راس  األجنبيةمارام جذب االسسسسست  .3

المحلي على االست مار في المشروعام  المال

 الوطنية.

حماية المسسسست مرين بصسسسفة عامة سسسسواء كانوا  .4

المسسسسسست مرين  أومن المسسسسسست مرين الصسسسسس ار 

وتعظيم  أغلبية أو أقليةسسسسسسسواء كانوا والكبار 

 .تهماعائد

يمكن معهسسا  حداريسسةضسسسسسسمسسان وجود هيسساكسسل  .5

سبة  المساهمين مع  أمامالمصارف  حدارةمحا

سبيين  ضمان وجود مراقبة مستاللة عن المحا

قوائم مالية على  حلىوالمراجعين للوصسسسسسسول 

 .محاسبية صحيحة أسس

 (36) قوي حداريالحصسسسسسسول على مجلس  .6

 (.10،2012،)العياري

 

 ثانياً : تعريف حوكمة المصارف

ال يخرا مفهوم حوكمة المصسسسسارف عن مفهوم حوكمة 

ها  ،الشسسسسسسركام بدن حيث تعرف حوكمة المصسسسسسسسارف 

مجموعة الالواعد واللوائ  الالانونية والمحاسبية والمالية 

ها  االقتصسسسسسسسادية التي توجب لتحكم االدارة في اداء عمل

فالط امام المسسسسساهمين وامام والفرقاء بمسسسسسؤولياتها ليس 

ن واصحاب المصال  والمجتمع في المنطالة التي يالدائن

سسسنة  من دون ،114)عبود. (27) يعمل بها المصسسرف.

  .نشر(

تعني الحوكمة في الجهاز المصسسسسرفي مراقبة االداء من 

لبنك وحماية حالوة لل مجلس االدارة واالدارة العليا قب

بعالقة االهتمام  فحسسسسسسال عنحملة االسسسسسسسهم والمودعين 

التي تتحسسسدد من خالل هؤالء بسسساألطراف الخسسسارجيسسسة 
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ية ئة الرقاب طام الهي وتنطبق  ،االطار التنظيمي وسسسسسسسل

الحوكمسسة في الجهسساز المصسسسسسسرفي على البنوك العسسامسسة 

 (28) السسسسخسسسساصسسسسسسسسسسة والسسسسمشسسسسسسسسسستسسسسركسسسسة والسسسسبسسسسنسسسسوك

 .(281،2006،)سليمان

عريك موحد متفق عليب بين االقتصسسسسسسساديين وال يوجد ت

لمفهوم حوكمة  كافة واألكاديميينوالالانونيين والمحللين 

تداخلب في العديد من االمور لويرجع ذلك  ،المصسسسسسارف

التنظيمية والمالية واالجتماعية للمصسسسسسارف وهو االمر 

ل ويعرف البنك الذي يؤثر على المجتمع واالقتصسساد كك

لحوكمة في المصسسسسسارف بدنها تم ل لالتسسسسسسويام الدولية 

مراقبسسة االداء من قبسسل مجلس االدارة واالدارة العليسسا 

  .للبنك وحماية حالوة حملة االسهم والمودعين

النظام الذي بوبشسسسكل اشسسسمل تعرف حوكمة المصسسسارف 

يالوم من خاللب المالكون بتوجيب وحكم المصسسسارف فكل 

مصسسسسسسرف يمتلك شسسسسسسكال معينا من الحوكمة التي تهتم 

حسسسسسايا توزيع الحالوة والمسسسسسسؤوليام بين اصسسسسسحاب بال

المصسسسسسال  المختلفة ورسسسسسسم السسسسسسياسسسسسسام واالجراءام 

الخاصسسة بصسسنع الالرارام المتعلالة بشسسؤون المصسسارف 

وهي بذلك توفر للمصسسسسسرف االطار الذي من خاللب يتم 

حاليالهسسا ومراقبسسة االداء وضسسسسسسع االهسسداف والتسسدكسسد من ت

 (.48،2012،)الياسري (29)

 

 حوكمة المصارف  ثالثاً: آليات

ان آليسسام الحوكمسسة هي عبسسارة عن اسسسسسسسلوب يحسسسسسسعسسب 

اصسسحاب المصسسال  لرقابة اداء الوكالء وتحاليق التوازن 

بين الحوافز الخاصسسسسة بينهم وبين الوكالء الذين يتخذون 

والتسسدكسسد من ان هؤالء يعملون  عنهم،الالرارام نيسسابسسة 

، لتحاليق وتعظيم العائد ألصسسحاب المصسسال  والمصسسرف

في عملية الحوكمة في  األسسسسسسساسسسسسسسيةوتتم ل العناصسسسسسسر 

 :((4)شكل )مجموعتين 

 المجموعة االولى:

 اإلدارةجلس مو األسسسسهمالداخلية : وهم حملة  األطراف 

 .التنفيذية والمراقبون والمراجعون والداخليون واإلدارة

 المجموعة الثانية :

لخسسسا األطراف لا م  مت ل مودعين ورجيسسسة : وا ل في ا ن 

وشسسسسسركام  اإلعالموصسسسسسندوة تدمين الودائع ووسسسسسسائل 

طار الالانوني اال فحسسسال عنالتصسسسنيك والتالييم االئتماني 

 .(48،2012،)الياسري (30) التنظيمي والرقابي

 

( 1،2،3ولالد تم وضع هذه االطراف في اتفاقيام بازل )

على انهسسا مسسداخسسل للحوكمسسة في قطسساع البنوك من خالل 

الكميسسة وهي التي تتم وفق اجراءام وخطوط  االدوام

تتابعية ومخطط لها وتكون على شسسسسكل نتائج احصسسسسائية 

ورقمية تفسسسسسسسر اسسسسسسسباب التالدم والنمو او التراجع لألداء 

المصسسسسسسرفي واالدوام النوعيسسسة التي تسسسسسسسعى الى فهم 

نك وانشسسسسسسطتب فة وادراك اعمال الب فر امن خالل تو كا

لتعسسساون بين جميع االطرا ف السسسداخليسسسة المرونسسسة وا

فر هسسذه االدوام اوتو ،والخسسارجيسسة ذام العالقسسة بسسالبنسسك

بنوعيهسسا الحمسسايسسة الكسسافيسسة لحالوة السسدائنين وخسساصسسسسسسسسة 

مصسسسرفية المودعين من التعرف على مخاطر االعمال ال

حجم رأس المسسال المطلوب من جسسانسسب الوصسسسسسسول الى 

 البنك من جانب آخر لهاي يتعرض وحجم المخاطر الت

 (.281،2006،)سليمان (31)

 رابعاً: اهمية الحوكمة المؤسسية للمصارف 

نظاما  بوصفهايمكن تلخيو اهمية الحوكمة المصرفية 

وعنصرا  ،يتم بموجبب توجيب ورقابة العمليام التش يلية

في تحسسسسين الكفاءة االقتصسسسادية وتؤثر على االسسسستالرار 

وحيث ان المصسسسسارف مسسسسسؤولة عن المحافظة  ،المالي

فسسسدن وجودهسسسا يكون مهمسسسا نتيجسسسة  ،على اموال ال ير

 ،لتعرضسسها للمخاطر وسسسبب تداول اسسسهمها في السسسوة

فان مجلس االدارة بحاجة الى ضسمان ان المخاطر تدار 

يمكن سسسسسسسليم ومن خالل الحوكمة المصسسسسسسرفية بشسسسسسسكل 

 (.5شكل رقم )توضي  ما تالدم من خالل 

وتظهر اهمية الحوكمة في المؤسسسسسسسسسسسسام المصسسسسسرفية 

 :كونها

سسسسيطرة  واألك ر األفحسسسلنظام الحوكمة هو  .1

على توجيب ورقابة العمليام التشسسسسسس يلية في 

 المصارف.

نظام الحوكمة العنصسسسر الرئيس في تحسسسسين  .2

 .الكفاءة االقتصادية للمصرف

 اإلدارةيحسسسسسسمن نظام الحوكمة المصسسسسسسرفي  .3

السليمة للمصارف التجارية وبحمنها الك ير 

  .من المخاطر

لبسسام اسسسسسسستالالليسسة يوفر نظسسام الحوكمسسة متط .4

وقدرتهم في السيطرة  اإلدارةمجلس  أعحاء

 رفام المساهمين المسيطرين الكبارعلى تص

سسسسنة  من دون ،14،)فاضسسسل وشسسسبلي  (33)

 .نشر(

 

 مبادئ الحوكمة في المصارف خامساَ :

مة في  أصسسسسسسسدرم بازل تالريرا  حول دور الحوك لجنة 

نسخة معدلة عن هذا  أصدرمثم  1999مصارف عام 

عام  عام  2005التالرير  لجنة  أصسسسسسسسدرم 2006وفي 

السابق واهم ما جاء في  هابازل نسخة معدلة عن تالرير

مبسسادئ الحوكمسسة في ) اآلتيسسةهسسذه النسسسسسسسخسسة المبسسادئ 

 :(المصارف

يجسسسب ان يكون اعحسسسسسسسسساء مجسسسالس ادارة  .1

الشسسركام مؤهلين وقادرين على ادارة اعمال 

وسسسسسالمة الموقك  البنك ومسسسسسؤولين عن اداء

المسسالي وايجسساد اسسسسسسستراتيجيسسة لعمسسل البنسسك او 

قادرين على اتخاذ الالرارام التصسسسسحيحية في 

 المناسبام.جميع 
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على مجلس االدارة مراقبسسة وادارة االهسسداف  .2

 الحسسسسسسسباناالسسسسسسستراتيجية للبنك اخذين بعين 

الى  يزادمصسسسسسال  حملة االسسسسسسهم والمودعين 

مالئمة ذلك مسسسسسسسؤوليتهم عن توفير الحماية ال

ذين يعدون تالارير عن ممارسسسسسسام للعاملين ال

قانونية او غير أخالقية من اي اجراءام غير 

 .مباشرةتدديبيب مباشرة او غير 

ايجسساد هيكسسل اداري متكسسامسسل يشسسسسسسجع على  .3

مجلس االدارة محاسسسسسسبة وتحديد مسسسسسسؤوليام 

 البنك.العليا والمديرين والعاملين في 

م امتالك المسسسسسسسؤولين في البنسسسك المهسسسارا .4

والخبرام ومعلومام الحسسسسسسرورية والمهمة 

إلدارة البنك وفق السسسسسسسياسسسسسسسسام والتوجهام 

 .اإلدارةالموضوعة من قبل مجلس 

ياسسسسسسسسام االجور والمكافئام مع  .5 تطابق سسسسسسس

تراتيجية البنك في االجل الطويل اهداف اسسسسسسس

-2006 ،)مسسوقسسع عسسلسسى االنسستسسرنسسيسسست (37)

2008). 

 االداء المصرفي ومؤشرات قياسية ادساً : س

قبل التطرة بشسسكل مباشسسر الى مفهوم االداء المصسسرفي 

ومؤشسسسرام قياسسسسية سسسسوف يتم تالديم عرض موجز عن 

مصسسسسسسسارف الطبيعة العمل المصسسسسسسرفي حيث تمارس 

 -نشاطام متنوعة واهمها :

ل الودائع بسسسدنواع مختلفسسسة في مجسسساالم وقب .1

الحسسسسسابام الجارية حسسسسسابام التوفير الودائع 

 الطلب.تحت  ال ابتة، الودائع

ن  االئتمان والتسسسسسسسهيالم المصسسسسسسرفية في م .2

م ل )حسسسسسسسابام جارية مدينة  أنواعهامختلفة 

خطابام  ،منهم الكمبياالم والسندام التجارية

الالروض  ،الحسسسسسسمسسان السسداخليسسة والخسسارجيسسة

 .(أنواعهابمختلك 

ية والخارجية المباعة وفت   .3 لداخل الحواالم ا

 (38) السسسسمسسسسسسسسسسستسسسسنسسسسديسسسسة االعسسسستسسسسمسسسسادام

 (.32،2009،)الشبلي

بصفتب العامة على انب عبارة عن مجموعة يعرف االداء 

من االجراءام والمؤشسسرام التي تسسستخدم للوقوف على 

وقياس مدى تحاليق  ،والحسسسسعك في الشسسسسركة ةجب الالووا

او هو جميع العمليام والدراسسسام التي  ،اهداف الشسسركة

الموارد  بين لتحديد مسسسسسسستوى العالقة التي تربطترمي 

دامها من قبل الشسسسركة مع دراسسسسة المتاحة وكفاءة اسسسستخ

الاب لمالاييس  مدى تطورها خالل اوقام زمنية محددة وف

ومعايير محددة. ويتحدد االداء المصسسرفي بصسسفتب العامة 

مصرفي بصفة خاصة بالمخرجام المتوقعة الاو االداء 

وانما يتعدى ذلك ليشسسسسسسمل  ،من العمليام والنشسسسسسسساطام

اب ما يوصسسسسك التوابع المتوقعة لعمليام المصسسسسرف وغالب

امسسا اذا تحسسدد االداء  ،هسسذا النوع بسساألداء االسسسسسسستراتيجي

بنتائج عملية معينة او بعض العمليام فعندها يوصسسسسسسك 

يستند عليها  ةناك ركائز اساسية عدهو باألداء التش يلي

  -تالييم االداء في المصارف التجارية وهذه الركائز هي :

التحسسسديسسسد السسسدقيق ألهسسسداف المصسسسسسسرف وفي  .1

 مجاالم.مختلك 

وضسسسع الخطط التفصسسسيلية في كل مجاالم مع  .2

 بينها.مراعاة التنسيق 

 اإلدارية.لمسؤولية لتحديد الوضع المركز  .3

 األداء.االختيار السليم لمؤشرام تالييم  .4

نظسسام متكسسامسسل للمعلومسسام وتطويره  انشسسسسسسساء .5

 .(3،2013،)الخفاجي (39)

التي تالوم عليها  وتعد المؤشرام المالية من اهم االسس

عملية تالييم االداء في المصسسسسسسارف وقابليتها على قياس 

وهذا المؤشسسسسسر يكون ذام اهمية  ،االداء بشسسسسسكل سسسسسسليم

ن يصسسسسسحاب المصسسسسسال  في المصسسسسسرف كالمالككبيرة أل

ن وذلك ألهمية العلمية في ابراز ين والمالرضسسيوالمودع

الوضسسع المالي لهذه المصسسارف ومن ثم المسسساهمام في 

اذ الالرارام وهناك العديد من النسسسسسسب المالية عملية اتخ

 ،التي تسسسسستخدم في تالييم االداء المالي للمصسسسسارف كافة

 وبذلك فان عملية اختيار النسسسسسسب يتم تبعاب لطبيعة التالييم

 (40) و سسسروفسسسب واالهسسسداف السسسمسسسراد تسسسحسسسالسسسيسسسالسسسهسسسا

  .(44،2014،)السراي

المالي الالاسسسسم المشسسسترك بين  ويعد اسسسستخدام تالييم االداء

الواقع العلمي في مختلك اوجب المصسسسسسسسارف ضسسسسسسمن 

المصرفي ألهدافب والاليام  نجازاإلليعكس مدى  ،النشاط

باسسسسسسستخدام مجموعة من المؤشسسسسسسرام المالية إلعطاء 

المصسسرف صسسورة واضسسحة عن ادائها في الماضسسي من 

 مستالبالب.اجل االرتالاء باألداء 

عد ية ومن المعلوم ان هناك ال مال يد من المؤشسسسسسسرام ال

المسسسستخدمة في تالييم االداء في المصسسسارف التجارية اال 

ا شسسيوعاب تصسسنك ضسسمن ان اهم تلك المؤشسسرام وأك ره

 ( :43،201 ،)السراي (41) اربعة فروع هي

  .مؤشرام الربحية .1

  .مؤشرام السيولة .2

  .مؤشرام مالئمة رأس المال .3

 األموال.مؤشرام تو يك  .4

ية تالييم  عد عمل لك وت جازها وذ االداء مهمة البد من ان

لتحسين وتطوير اداء المصرف بما يحمن استمرارها 

وقدرتها على المنافسة وجاهزيتها لتستوعب االمكانيام 

والتطورام التالنية والتكنلوجيا كافة وتسسسسسسستهدف عملية 

 (42) اآلتيةدف الوصول الى االهداف تالييم االداء تسته

 :(10،2013،)الخفاجي

يظهر تالييم االداء قسسسدرة المصسسسسسسرف على تنفيسسسذ  .1

االهسسسداف المخططسسسة من خالل مالسسسارنسسسة النتسسسائج 

المتحالالسسة مع المسسسسسسستهسسدف منهسسا والكشسسسسسسك عن 

ما  ها م جام الالزمة ل عال فام واقترا  الم االنحرا
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يعزز اداء المصسسرف لمواصسسلة البالاء واالسسستمرار 

 العمل.في 

تويام يالدم تالييم االداء صورة شاملة لمختلك المس .2

في االقتصسسسسسساد  هعن اداء المصسسسسسسرف وتحديد دور

 تعزيزها.الوطني واليام 

يوضسسسس  تالييم االداء كفاءة تخصسسسسيو واسسسسستخدام  .3

 للمصرف.الموارد المتاحة 

تسسسسسهم عملية تالييم االداء في االفصسسسسا  عن درجة  .4

مالئمة واالنسسسجام بين االهداف واالسسستراتيجيام ال

 للمصرف.المعتمدة وعالقتها بالبيئة التنافسية 

يسسسسسسساعد على االسسسسسسستجابة في تعاملها مع الفر   .5

كمسسا انهسسا تتعرض  ،والتهسسديسسدام البيئيسسة الجسسديسسدة

ن اصحاب المصال  والحالوة مالارنة لح ط اقل م

 المصارف. يرها من ب

ان المصارف ملزمة باإلفصا  عن قوائمها المالية  .6

والتالارير السسسنوية تحديداب للمصسسارف المدرجة في 

وكذلك االعالن عن ادائها المالي  ،االسسواة المالية

 .على وفق مؤشرام مالية محددة

هميسسسة خسسساصسسسسسسسسسة في كسسسل ويحظى تالييم االداء ا

 ةوذلك نظراب لندور ،المجتمعام والنظم االقتصادية

الموارد وعدم كفايتها لمالابلة االحتياطام الكبيرة 

اقصسسسسسسى  الحصسسسسسسول علىالمتنافس عليها ل رض 

التي تعد مسدلة الكلك من هذه الموارد  بدقلالعوائد 

ضسسسسرورية وملحة من الجوانب المختلفة في الحياة 

 (43)ألخو قطاع المصسسسسسسارف االقتصسسسسسسادية وبا

 .(31،201443،)السراي

 -: على النحو اآلتيوتبرز اهمية تالييم االداء 

فام  .1 عد تالييم االداء في الكشسسسسسسك عن االنحرا يسسسسسسسسا

االجراءام والتسسسدابير ومعرفسسسة اسسسسسسسبسسسابهسسسا التخسسساذ 

ار هسسسذه االنحرافسسسام في التصسسسسسسحيحيسسسة لمنع تكر

 المستالبل.

يم االداء على ايجاد نوع من المنافسسسسسسسة بين ي. يعمل تال2

االقسام المختلفة في المصرف مما يساهم في تحسين 

 فيب.االداء 

تدكد من تحاليق التنسسسسسسسيق بين مختلك نشسسسسسسساطام 3 . ال

لتمويلية المصسسسسسسرف التجاري المتم لة باألنشسسسسسسطة ا

 .األفراد وحدارةوالسوقية 

المحددة في  األهدافعلى تحاليق  األداء. يسسسسساعد تالييم 4

نظام فعال وسليم للحوافز  حيجادالخطط والعمل على 

 واالتصاالم.

عن طريق متسسابعسسة المصسسسسسسسسارف  اإلنفسساة. ترشسسسسسسيسسد 5

 المتاحة.لمواردها 

على المسسسسسستوى المالي ينصسسسسسب على  األداء. ان تالييم 6

فر السسسسيولة ومسسسستوى الربحية في  ل االتدكد من تو

كل من قرارام االسسست مار والتمويل وما يرافالها من 

مخسساطر اي التسسدكسسد من عمليسسام التحليسسل والموازنسسة 

  .(31،2014،)السراي (44) وتالييم البيانام المالية

عدة مر لة على  عا ية تالييم االداء الف مد عمل احل وال تعت

 اتشسسمل جميع الوحدام لذ ، بلمعينتالتصسسر على جانب 

واستناداب على ما تالدم  ،فهو يتسم بالمس  الشامل للشركة

  :مراحل االتيةالفان عملية تالييم االداء تمر ب

اذا يتم اعسسداد الموازنسسام  -مرحلسسة التخطيط : .1

والالوائم المسسساليسسسة والتالسسسديريسسسة ويتم في هسسسذه 

عداد ادوام يد مراكز  المرحلسة ا التالييم وتحسد

 .المسؤولية في عملية التالييم

بعسسد انتهسساء المسسدة  -مرحلسسة مالسسارنسسة النتسسائج : .2

الزمنية التي ت طيها الخطة التي تم وضسسسسسسعها 

تائج  الارنة بين الن في مرحلة التخطيط تتم الم

  .اذ تتم مالارنة االداء الفعلي بالمعدالم الفعلية

معرفة  -مرحلة تحديد االنحرافام وتفسيرها : .3

الفرة واالنحرافام بين االداء الفعلي واالداء 

المتوقع او االداء الفعلي لعدة وحدام تمارس 

ومن ثم تحليل هذه الفروة  ،النشسسسسسساط نفسسسسسسسب

 .رفة االسباب التي ادم الى حدوثهاومع

 -مرحلة التعامل مع االنحرافام ومعالجتها : .4

تالييم االداء  هي المرحلسسة االخيرة من مرحسسل

هذهاذ تتم معسا فام لتال ،لجسة  يهسا في فاالنحرا

  .(6،2013،)الخفاجي (45) المراحل الالادمة

 ويمكن تصسسسسسسنيفها الى ثالث األداء:تنوع ميادين تالييم 

 -مجاميع هي :

  .ميدان االداء المالي .1

  .ميدان االداء المالي والتش يلي .2

  .ميدان الفعالية التنظيمية .3

اال  هو مسسساوتالييم االداء كحسسسالسسسة  ،ان االداء كظسسساهرة

الشسسمولية  باتجاه تحريكبمحسسمون شسسمولي واسسسع يمكن 

فشسسسسسسسسسل من خالل نوع المعسسسايير اتجسسساه تنبؤه بسسسال او

المؤشرام لها الالدرة في ان تعكس نتائج وذلك للنجا  و

او تكييفها بشسسسسسسكل اخر لتحديد محسسسسسسامين ذلك الفشسسسسسسل 

ية تتماالتب ولكي يحسسسسسسمن ذلك البد وان واح كون عمل

  اآلتية:بشكل كامل يتحمن العناصر  تالييم االداء

والموثالة في انسسسسسسسياب المعلومام المناسسسسسسسبة  .1

 .قياسية ةالتوقيت السليم وبصف

 .اغراض واهداف محددة .2

  .معايير محددة للتالييم .3

كيان اشرافي موضوعي لرصد االداء وتالييم  .4

  .النتائج

كيان صسسسنع الالرارام يتصسسسرف على اسسسساس  .5

  .النتائج

 (46)اإلداريسسسسة بسسسسرنسسسسامسسسسج لسسسسلسسسسحسسسسوافسسسسز  .6

 .(83،2000،)الزبيدي
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 المبحث الثالث

دور الحوكمة في التنمية االقتصادية واإلصالح 

 االقتصادي

تعا م االهتمام بمفهوم حوكمة الشسسسسسسركام  في معظم 

االقتصسسسساديام المتالدمة والناشسسسسئة خالل العالود السسسسسابالة 

المالية  بعد االنهيارام االقتصسسسادية واالزمام والسسسسيما

هسسذه وتعود اسسسسسسسبسساب  ،دولالسسالتي شسسسسسسهسسدتهسسا بعض 

االنهيارام الى الفسسسسسسساد االداري والمالي وافتالار ادارة 

الشسسسسسسركام الى ادارة سسسسسسسليمة في الرقابة واالشسسسسسسراف 

ومن هذا المنطلق تحدث العديد  ،ونالو الخبرة والكفاءة

من الخبراء والمحللين واالقتصسسسسساديين عن اثار حوكمة 

جوانب االقتصسسسسسسسادية واالجتماعية الشسسسسسسركام على ال

ئة  ناشسسسسسس وتحاليق التنمية الشسسسسسسساملة في كل من الدول ال

حد سسسسسسسواء مة على  الد لدول المت حث  ،وا هذا المب وفي 

جتماعية األهمية االقتصسسسسسادية والالانونية واال نتناولسسسسسس

 لمفهوم حوكمة الشركام.

ن االلتزام بتطبيق حلى أ شسسسسسسير السسدراسسسسسسسسام المتعسسددةت

ينعكس  الشسسسسسسركام(كمة )حوكمة المفهوم الفكري للحو

شسسسسسسكل جيد على اداء الوحدام االقتصسسسسسسسادية بدبعاده ب

واسسسسستمرار النمو ومن هذه  المختلفة المالية والتشسسسس يلية

 األهمية:

  :اهمية حوكمة الشركات في تحقيق التنمية االقتصادية

حوكمة الشركام تعمل بشكل كبير على كفاءة الشك ان 

استخدام الموارد االقتصادية ودعم تنافس الشركام بين 

االسسسسسسسواة كمسا تعمسل الحوكمسة على جسذب المزيسد من 

مصسسسسادر االموال التمويل المحلي والعالمي لتعزيز نمو 

الشسسسسسسركسسة وفي هسسذا المجسسال اكسسد على اهميسسة حوكمسسة 

ية وتجنب الوقوع الشسسركام في تحاليق التنمية االقتصسساد

 المالية.في االزمام 

يتهم  :حوكمة الشسسسسركام والحصسسسسانة الالانونية .1

الالانونيون حوكمة الشسسسركام ألنها تعمل على 

ضسسمان حالوة الجهام المتعددة بالشسسركة م ل 

مجسسالس االدارة والمسسديرين حملسسة االسسسسسسسهم و

ين والمالرضسسسسين والبنوك وغيرهم من والعامل

 المصال .اصحاب 

ة االجتماعية : يوالرفاه حوكمة الشسسسسسسركام .2

هناك مفهوم شامل لحوكمة الشركام يتجاوز 

 المملوكةالشركام االقتصادية م ل الشركام 

السسذي يرتبط انتسساجهسسا للالطسساع العسسام والخسسا  

سسسسسسسلع او خدمام لها اثر على رفاهية افراد ب

وهناك قول شسسسسائع انب اذا صسسسسلحت  ،المجتمع

الشسسسسسسركة كنواة صسسسسسسل  االقتصسسسسسساد ككل واذا 

كبيرة فدن تدثيرها يمتد ليحسسسر اعدادا  فسسسسدم

 .من فئام االقتصاد والمجتمع

االهمية االقتصسسسسسسادية لتطبيق معايير وقواعد  .3

لالد  هرم الحاجة الى  ،حوكمة الشسسسسسسركام

بشسسسسكل حوكمة الشسسسسركام في الوطن العربي 

خسسا  وبسسالسسدول النسساميسسة بشسسسسسسكسسل عسسام بعسسد 

االقتصسسسسسادي الذي بدا بداية الالرن  االصسسسسسال 

اعطاء دور  فحسسسسال عنالجديد في هذه الدول 

الالطاع الخا  في تنفيذ سسسسسسياسسسسسسة التنمية في 

 .هذه الدول

 

ومن المعروف ان الشسسسسسسركام تالوم في نهاية 

باتها الختامية وما  كل عام في اعداد حسسسسسسسسا

شفافية عند اعداد هذه  اإلفصا تتطلبب من  وال

سليمة وواضحة الن اتبا ،الحسابام ع مبادئ 

لحوكمسسسة الشسسسسسسسركسسسام سسسسسسسستؤدي الى خلق 

وفي هذا المجال  ،االحتياطام الحسسسسسسرورية

الخاصسسسسة  سسسسسنلالي الحسسسسوء على اهم المبادئ

بالالواعد المنظمة لحوكمة الشسسسسسسركام وفيما 

 -:يدتي

 

وضع الصي  واآلليام  على مجلس االدارة .1

والتعليمسسام والنظم التي تحسسسسسسمن احترام 

لوائ   ل الوانين وا ل لتزام الشسسسسسسسركسسسام ل وا

السسسسسسسساريسسة والتزامسساتهسسا بسساالفصسسسسسسسا  عن 

المعلومام الجوهرية للمساهمين والدائنين 

 اآلخرين.واصحاب المصال  

عدواان . على اعحسسسسسسساء مجالس االدارة 2  ي

  .مم لين لجميع المساهمين أنفسهم

فر الخبرام والمهسارام الفنيسة في اان تتو .3

اعحسسسساء مجالس االدارة من غير التنفيذيين 

 وتعيينهم.عند اختيارهم 

االهتمام في وجود محاضسسسسسسر اجتماعام  .4

 .وسجالم ودفاتر التالرير السنوي

 التالرير السسسسسسسسنوي السسسذي يعرض على .5

المسسسسسسسسساهمين يجسسب ان يتحسسسسسسمن اعمسسال 

والنظرة  المسسسالي،الشسسسسسسركسسسة ومركزهسسسا 

 الشركة.المستالبلية لنشاط 

 التي تسسسسسسسم . ايجاد الصسسسسسسي  واالسسسسسسساليب 6

للمسسسسسسساهمين بالتعبير عن آرائهم وتمكينهم 

 ومدروس.من اتخاذ الالرارام بشكل سليم 

لمجلس . ضسسرورة وجود لجان للمراجعة تابعة 7

 االقتصادية.االدارة لمتابعة الوحدام 

دراسسسسسسسة عداد ح. تولى لجنة المراجعة الداخلية 8

وكفاءة نظام الرقابة الداخلية والالوائم المالية 

  .اإلدارةقبل عرضها على مجلس 

تالوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضسسسمان  .9

جودة التالسارير المساليسة وصسسسسسسحسة المعلومام 

المحساسسسسسسسبيسة عنسدمسا تالوم في اعسداد عمليسام 

المراجعسسة السسداخليسسة والخسسارجيسسة ومالسساومسسة 

  اإلدارة.ض وط وتدخالم 

يم سسل االفصسسسسسسسا  والشسسسسسسفسسافيسسة في عرض  .10

المبادئ  أحدوغير المالية  المعلومام المالية

ها حوكمة الشسسسسسسركامتالتي   (48) الوم علي

  .(النترنيت)موقع على ا
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 النتائج والتوصيات 

 النتائج

كمة الشركام اال انب وعلى الرغم من اهمية ح .1

مسسسا زال هنسسساك مجسسسال اختالف وعسسسدم اتفسسساة 

حيث  هر  ،واالكاديميين بهذا االمرالباح ين 

لكن  ،ك ير من المصسسسسسسطلحسسام المسسسسسسستخسسدمسسة

ك ر اسسسسسسستخداما هو المصسسسسسسطل  الشسسسسسسائع واال

 .)حوكمة الشركام(

تشسسسسسسير مبادئ وقواعد الحوكمة الى مجموعة  .2

من االطر المسساليسسة والمحسساسسسسسسسبسسة واالداريسسة 

والالانونية التي تنظم العالقة بين المصسسسسسسسارف 

ل  ومن ثم والمسسسسسساهمين واصسسسسسحاب المصسسسسسا

توجيههسسسا ومراقبتهسسسا وتحسسسسسسسسين اداء تلسسسك 

 المصارف.

يدأتبين  .3 ما متزا ما عد  ان هناك اهت بتطبيق قوا

ومبسسسادئ الحوكمسسسة في المصسسسسسسسسسارف نتيجسسسة 

االقتصسساد التطورام والت ييرام الحاصسسلة في 

 العراقي.

عد  .4 عاييرت ية الركيزة  م فاف االفصسسسسسسسا  والشسسسسسس

  .الفكري للحوكمة لإلطاراالساسية 

االخيرة زاد االهتمام بشسسكل كبير  في السسسنوام .5

واصبحت  ،وواض  بمفهوم حوكمة الشركام

من الركائز االساسية التي يجب ان تالوم عليها 

 .ةوحدام االقتصادية المختلفال

االلتزام بتطبيق الجوانسسسب الفكريسسسة لحوكمسسسة  .6

الشسسسسسسركسسام ينعكس بشسسسسسسكسسل جيسسد على اداء 

 والنالدية.الوحدام االقتصادية والمالية 

تطبيق حوكمسسسة الشسسسسسسركسسسام هو المخرا  ان .7

والحل الفعال لحمان حالوة اصحاب المصال  

 المست مرين.داخل الشركام وخاصة 

العينة  ألفراديتحسسس  من نتائج التحليل السسسسابق  .8

بالحوكمة وجودة المعلومام  عالي  مام ال االهت

المحاسسسسسسسبية ومدى التزام المصسسسسسسارف بجودة 

ليسة ر المسساالمعلومسام المحسساسسسسسسسبيسسة في التالسساري

 .وضرورة التدكيد عليها

 

 التوصيات 

بالبنك المركزي .1 لة  لذي يتعين على الحوكمة متم   ا

يتبنى مفهوم الحوكمسسسة وان يكون ذلسسسك من خالل 

منها مفردام لجنة  ،اصسسسسسدار التشسسسسسريعام الالزمة

بازل عن المصسسسسسارف وتشسسسسسجيع المصسسسسسارف على 

وزيادة  االموال على االلتزام بتنفيذها بهدف الحفا 

 الوطني.االست مارام ودعم االقتصاد 

اطمئناناب ببناء ضسسسسرورة ان تولي ادارة المصسسسسارف  .2

يذ االطر  عاملين من خالل تنف فة الحوكمة بين ال الا ث

 االدارية.

يتوجب على تولي ادارة المصسسسسسسارف في  ل تبني  .3

مفهوم الحوكمة توفير قنوام متعددة لإلفصسسسا  عن 

ل جميع اطراف المعلومام المحاسبية تسم  بحصو

اصحاب المصلحة على المعلومام المحاسبية وفي 

 المناسب.الوقت 

 الشركام.على زيادة االفصا  والشفافية في العمل  .4

اصسسسدار رؤية موحدة لمفهوم وعمل الحوكمة داخل  .5

 المصرف.

عام واالنظمة  .6 يد من التشسسسسسسري عد سسسسسسسن وتطوير ال

لألرتالاء بدداء مجالس والالوانين داخل المصسسسسسسرف 

 الشركة.وحالوة المساهمين داخل  االدارة

تنميسة وعي وادراك الالسائمين على الشسسسسسسركسام في  .7

اهمية الحوكمة لشسسسسركاتهم وذلك من خالل الندوام 

 والمؤتمرام.واللالاءام 

 

 المصادر والمراجع

 اوالب: الرسائل واالطاري 

المالي  علي احمد حلين تالييم االداء ،الخفاجي [1]

سوة  سوة للمصارف المسجلة في  وخطر ال

االوراة المالية ورئاسسسسسسسسة مالارنة لسسسسسسسوقي 

العراة وعمسسان لألوراة المسساليسسة رسسسسسسسسسالسسة 

 .2013ماجستير 

فاطمة رحيم حميد تالييم كافة االداء  ،السسسسراي [2]

المسسسالي للمصسسسسسسسسارف التجسسساريسسسة في العراة 

لمشسسترك مصسسرفي باسسستخدام التحليل الكامل ا

 – 1980دراسة حالب لمدة  ،نالرشيد والرافدي

تير في العلوم  2011 رسسسسسسسسسسالسسسة مسسساجسسسسسسسس

ية االدارة  االقتصسسسسسسسادية، جامعة واسسسسسسسط كل

 .2014واالقتصاد قسم االقتصاد 

نموذا مالتر  لدور  ،حسنين راغب ،الشمري [3]

يام حوكمة  يذ ال المحاسسسسسسسسب االداري في تنف

الشسسسسسسركسسام دراسسسسسسسسة ميسسدانيسسة في عينسسة من 

ختلطة رسالة قية المالشركام الصناعية العرا

 .2010ماجستير 

اثر فهم  ،ايمان شسسسسسسيخان عباس ،المشسسسسسسهداني [4]

الحوكمة المؤسسسسسسية في تحسسسين االداء المالي 

االسسستراتيجي للمصسسارف دراسسسة تطبيالية عل 

رسالة  ،عينب من المصارف العراقية الخاصة

 .2009ماجستير ب داد 

 

 ثانياب: الكتب 

 التحليل المالي تالييم ،حمزة محمود ،يديالزب [1]

االداء والتنبؤ بالفشسسل مؤسسسسسسة الورة للنشسسر 

 .2000والتوزيع 

الرقابة على  ،صسسسال  الدين حسسسسن ،السسسسيسسسسي [2]

اعمسسال البنوك ومنظمسسام االعمسسال تالييم اداء 

دار  ،ك والمخاطر المصرفية االلكترونيةالبنو

 .2011الكتاب الحديث 
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حوكمة الشسسركام  ،محمد مصسسطفى ،سسسليمان [3]

واالداري )دراسسسسسسسة لمالي ومعالجة الفسسسسسسساد ا

الطبعة  ،مطبعة دار النشسسسسسسر ال الافية ،مالارنة(

 .2006مصر االسكندرية  1ط

السسسسسسياسسسسسسام  أثر ،نصسسسسسر محمود فرنان ،فهد [4]

دار  ،تصادية في اداء المصارف التجاريةاالق

 .2009 1صفاء للنشر والتوزيع ط

حسين  ،روفهاشم رمحان ومع ،الجزائري [5]

لة مج ،عبد الالادر ما هيب حوكمة الشسسسسسسركام

العلوم االقتصسسسادية العدد الخامس والعشسسسرون 

 .2009المجلد السابع 

عد غني جهاد ،الخزاعي [6] طار مالتر   ،اسسسسسسس ا

ياب  لحوكمة الشسسسسسسركام الحكومية المحولة ذات

وانعكاسسسسسسسها على مهنة التدقيق الخارجي في 

ية لبعض الشسسسسسسركام  العراة دراسسسسسسسسة ميدان

 .2008الحكومية 

حوكمة الشسسسسسركام  ،علي حسسسسسسين ،الدوغجي [7]

يسسل جودة ونزاهسسة التالسسارير واهميتهسسا في تفع

 ،عة ب داد كلية االدارة واالقتصسسادجام ،المالية

  .قسم المحاسبة

دور حوكمة  ،خلود عاصسسسسسسم وناس ،العبيدي [8]

الشسسركام في معالجة االختالالم الهيكلية في 

كليسسة ب سسداد  سسسسسسسوة العراة لألوراة المسساليسسة

 .للعلوم االقتصادية

ايناس  ،اكرم محمد والموسسسسسسسوي ،الياسسسسسسسري [9]

أثر الخصسسسسسسسائو التكنلوجية  ،ناصسسسسسسر عكلة

للمعلومام المصرفية وحوكمة المصارف في 

تحاليق الرقابة السسسسلوكية دراسسسسة اسسسستطالعام 

آلراء عينية من مديري المصسسسسسسارف العراقية 

2012. 

زاهر عبد  ،ارشد فؤاد مجيد وعطاء ،ابراهيم  [10]

ية في  لداخل نك ا مة الب بة حوك تا  أثر تركي الف

ة ادانة دراسة تطبيالية لعينة من البنوك التجاري

االردنية المدرجة في بورصسسسسسة عمان للوراة 

 .المالية مجلة كلية ب داد للعلوم

 ،نالود ومصسسسارف ،سسسسيك الدين محمد ،خلك  [11]

عسسسة قسسسسسسسم العلوم المسسساليسسسة كليسسسة دجلسسسة الجسسسام

 .2009ب داد  ،والمصرفية

مسسسسسلم  ،فاضسسسسل عدي صسسسسفاء الدين وشسسسسبلي  [12]

عالوي تدثير حوكمة المعلومام المحاسسسسسسسبية 

في دراسسسسة مالارنة في تحسسسسين االداء المصسسسر

خاصسسسسسسسة والحوكمة  قطاعي المصسسسسسسسارف )ال

( العراقيسسسة للعلوم االداريسسسة العسسسدد المحليسسسة

  .الخامس والعشرين

حوكمة المصسسسسسسارف  ،سسسسسسسالم محمود ،عبود  [13]

حالة في المصسسسسسسارف  ا دراسسسسسسسةواليام تطبياله

ية ب داد للعلوم االقتصسسسسسسسادية  ،االهلية مجلة كل

الجامعة العدد الخا  بالمؤتمر العلمي الخامس 

2014. 

أثر حوكمسسة  ،نسسا م حسسسسسسسن ،عبسسد السسسسسسسيسسد  [14]

المصسسسسارف على جودة المعلومام المحاسسسسسبية 

دراسسسسسسسسسة ميسسدانيسسة في عينسسة من المصسسسسسسسسارف 

مجليسسسة الم نى للعلوم  ،الخسسساصسسسسسسسسسة ،العراقيسسسة

ة واالقتصادية المجلد ال اني العدد الرابع االداري

2012. 

بادئ ابو بكر تطبيق م ،أمال وخوالد ،عياري  [15]

دراسة حالة  ،حوكمة في المؤسسام المصرفية

جامعة محمد خحسسسسير سسسسسكرة الملتالي  ،الجزائر

الوطني حول حوكمة الشسسسركام عالية للحد من 

 .2012الفساد المالي واالداري 

صال   ،نا م شعالن جبار وشاكر ،التميمي  [16]

صسسسسسسساحب دور مراقبة الحسسسسسسسسابام في تعزيز 

الاري بالت مة االفصسسسسسسسا   ية في  ل حوك مال ر ال

دراسسسسسسسسة تحليليسسة للالوائم المسساليسسة الشسسسسسسركسسام )

  (.للشركام العامة للصناعام المطاطية

عوض خلك دلك الحيسسسالي  ،العيسسسسسسسسسساوي  [17]

والكسسسسسسب علي ابراهيم صسسسسسدام محمد محمود و

بي في حوكمة فصسسسا  المحاسسسسدور اال ،حسسسسين

كليسسسة االدارة  ،الشسسسسسسركسسسام جسسسامعسسسة تكريسسست

 .2008 11واالقتصاد المجلد الرابع عدد 
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