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امللخص
، إذ من خالهلا يتم حتديد نشاط التاجر وبيان مركزه املايل،ان الدفاتر التجارية ذات امهية كبرية
ً سواء،لذلك اوجبت التشريعات التجارية مسك تلك الدفاتر من قبل كل من تثبت له الصفة التجارية
 وقواعد حمددة نص عليها. ولكن ذلك جيب ان يتم وفقاً ألصول،ًاكان شخصاً طبيعياً ام معنواي
 اليت مت مسكها وفقاً لألصول القانونية وبني،  فهل توجد هناك عالقة بني الدفاتر التجارية،القانون
 ويف حالة وجود تلك الصلة يثار التساؤل االيت هل،مكافحة الفساد املايل يف شركات القطاع اخلاص
،ان االلتزام بقواعد مسك الدفاتر التجارية من قبل شركات القطاع اخلاص وفقاً ملا نص عليه القانون
 ميكن، ام ان تلك القرينة بسيطة،يعد قرينة قاطعة على خلو اعمال تلك الشركات من الفساد املايل
. وابلتايل تتحقق مسؤولية الشركة،اثبات عكسها
Abstract
The commercial records are of a great importance, through which the trader's
activity can be identified and illustrating has financial position . Hence, commercial
legislation specified rules of commercial daily records to everyone , who is in contact
with such commercial trait, either to be a normal person or spiritual one. but all this
must be accomplished according to certain rules that constitution identified. So, is
there any relationship between these rules of commercial daily records and the
corruption control in the private sector?
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In case such relationship is available, another question is raised: If the private sector
compaies are submitted and applied those rules of commercial daily records, does
that mean that such companies have no financial corruption, or that trait of
commitment is simple, the proof of reverse is possible, So the trait can be achieved
accordingly.

املقدمة
من الواضح ان الدفاتر التجارية تقوم بدور ابرز ومهم يف ممارسة النشاط التجاري ،إذ تعرب احملاسبة
الدقيقة واالمينة اليت تقع يف دفاتر جتارية منتظمة اساس املشروع التجاري ألهنا متكنه من حتديد برانجمه
االقتصادي على اساس علمي سليم ،هلذا اوجب القانون التجاري على كل اتجر سواءً اكان شخصاً
طبيعياً او معنوايً شركة جتارية ،وبشروط حمددة ان ميسك دفاتر معينة لتدوين عملياته التجارية ،ويفرتض

ان متسك تلك الدفاتر وفقاً للقواعد واالصول املرعية اليت نص عليها املشرع وحبسب قانون كل دولة
لتكون حائالً او سداً منيعاً ضد عمليات الفساد املايل واالداري الذي ميارسه القائمني على الشركة.
اشكالية البحث:

تتلخص مشكلة املوضوع حمل البحث ابلنقص التشريعي الذي يشوب النصوص املنظمة للدفاتر
التجارية ،إذ ان تلك النصوص مبعثرة يف قوانني شىت ،كقانون الشركات التجارية العراقي رقم  21لسنة
 1997العدل مبوجب امر سلطة االئتال املؤقتة ذي الرقم  64لسنة  ،2004وقانون سوق العراق
لألوراق املالية النافذ لسنة  ،2004فضالً عن ذلك مل جند يشري بصراحة اىل الربط بني قواعد مسك
التجارية ومكافحة الفساد ،ولكن كانت هناك اشارات ال ترقى اىل ترقى اىل مستوى الطموح ،هذا من
جهة ومن جهة اخرى ،هل يعد االلتزام بقواعد مسك الدفاتر التجارية الذي نصت عليه التشريعات
الوطنية قرينة قاطعة على خلو الدفاتر اعمال الشركة التجارية من الفساد ،ام ان تلك القرينة بسيطة
وابلتايل تكون قابلة ال ثبات العكس ،اي تستطيع الشركة ان تتهرب من املسؤولية إبثباهتا التقيد
ابلقواعد االصول اليت نصت عليها التشريعات فيما يتعلق بدفاترها التجارية.
نطاق البحث:
يعد موضوع البحث قواعد مسك الدفاتر التجارية وصلتها مبكافحة الفساد من املواضيع املهمة
واحليوية يف الوقت احلاضر ،ملا يرتتب عليه من ااثر يف احلياة العملية ،وعليه سو يتحدد نطاق حبثنا
يف نطاق الشركات التجارية اخلاصة ،بوصفها اتجراً ،ويقع عليها واجب مسك الدفاتر التجارية ،اما
الشركات العامة وكذلك التاجر الفرد اي الشخص الطبيعي فهما خارج نطاق حبثنا ،ويكون ذلك يف
اطار قوانني الشركات وكذلك قانون التجارة العراقي فضالً عن قانون سوق العراق لألوراق املالية.
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منهجية البحث:
سنتبع يف ذلك البحث املنهج التحليلي االستقرائي لآلراء الفقهية ،والنصوص القانونية املتعلقة
مبوضوع العالقة او الصلة بني قواعد مسك الدفاتر التجارية وبني مكافحة الفساد املايل ،مع االشارة اىل
بعض القوانني املقارنة كالقانون املصري واالردين وبعض القوانني االخرى كلما دعت احلاجة اىل ذلك.
خطة البحث:
سو نقسم حبثنا على مطلبني نبني يف املطلب االول مفهوم الدفاتر التجارية ،اما املطلب الثاين
فسو خنصصه ،لدور الدفاتر التجارية يف مكافحة الفساد املايل ،وعلى النحو االيت:
املطلب االول :مفهوم الدفاتر التجارية
املطلب الثاين :دور الدفاتر التجارية يف مكافحة الفساد.
املطلب االول
مفهوم الدفاتر التجارية
ان اكتساب صفة التاجر وممارسة االعمال التجارية تنشئ عدة التزامات جيب القيام هبا وحىت يتم
ذلك يقتضي حسن سري مهنة التجارة من خالل مسك الدفاتر التجارية ،تسهيالً للمعامالت التجارية،
فهي الزام على االشخاص الطبيعيني واملعنويني على حداً سواء ،ممن اكتسب منهم الصفة التجارية.

كما ان القانون التجاري قد الزم الشركات التجارية مبسك الدفاتر التجارية لتدوين ماهلا من حقوق
وما عليها من ديون ،حىت تتمكن من حتديد مركزها املايل ،وحىت يكون من يتعامل مع تلك الشركات
على دراية بواقعها اليت هي عليه ،حىت حيدد موقفه من التعامل معها من عدمه ،من خالل التزامها
ابلقواعد واالصول اليت حددها هلا املشرع ،فيما يتعلق أبصول مسكها للدفاتر التجارية ،الن تلك الدفاتر

تؤدي دوراً ابرزاً ووظائف مجة تكون مرأة حقيقية امام من يتعامل مع تلك الشركات ،ومن اجل االملام
مبفهوم الدفاتر التجارية ،جيب علينا ان نتعر على معىن تلك الدفاتر من خالل تعريفها وفقاً للتشريعات
والفقه ،ومن مث نطلع على اصول مسكها ووظائفها ،لتكون بداية ملعرفة عالقة تلك الدفاتر مبكافحة
الفساد اذا ما روعيت قواعد مسكها ،وعليه سو نقسم هذا املطلب على فرعني نبني يف الفرع االول
تعريف الدفاتر التجارية  ،اما الفرع الثاين فسو خنصصه ألمهية الدفاتر التجارية ،وعلى النحو االيت.
الفرع االول
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تعريف الدفاتر التجارية
()1
الدفرت لغة :هو جريدة احلساب وهو جمموعة صحف املضمومة ومجعه دفاتر  ،ويسمى ايضاً
تفرتـ ـ ـ ـ اما يف االصطالح القانوين ،فلم جند يف قانون التجارة العراقي اية تعريف له ال من حيث الشكل
او املوضوع ،الن املشرع العراقي نص يف بداية الفصل اخلاص ابلدفاتر التجارية على الزام التاجر عند

حد معني مبسك الدفاتر التجارية( ، )2ونعتقد ان عدم ايراد تعريف للدفرت التجاري من
بلوغ رأس ماله ً
امر حسن ،ألنه ليس من واجب املشرع ايراد تعريف يف نص القانون ،وامنا ترك
قبل املشرع العراقي هو ٌ
ذلك للفقه(. )3

اما على صعيد الفقه العريب فقد وردت للدفاتر التجارية عدة تعريفات ،فقد عرفها البعض( ، )4أبهنا
الوسيلة الفعالة لتحقيق مبدأ تنظيم احلساابت والتوازن املايل ومن مث سري عمل املشروع التجاري او
التاجر على اسس علمية سليمة.

وقد عرفها البعض االخر( ،)5ابهنا سجالت يقيد فيها التاجر عملياته التجارية  :صادراته ،وارداته،
حقوقه والتزاماته.
كما عرفت ايضاً ابهنا :أبهنا تعبري كتايب عن عناصر املشروع اليت يصعب اختزاهنا مجيعاً يف ذاكرة
التاجر خاصة ان دورة رأس املال يف النشاطني التجاري واخلدمي سريعة( . )6وعرفت ايضاً أبهنا :قيود

منظمة حتفظ للتاجر ماله وما عليه وما يبيع وما يشرتي ،وما يقدمه للناس من خدمات او ما يقدمه
الناس اليه من اخلدمات ،فيتمكن بسهولة ملحوظة من تقدمي اي معلومة تطلب منه يف اي وقت(. )7

( )1الفريوز اابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،اعداد وتقدمي املرغلي ،،حممد عبد الرمحن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ص.366
( )2ينظر نص املادة ( )12من قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة  1984املعدل.
( )3وكذلك املشرع املصري إذ ابلنظر اىل قانون التجارة املصري رقم 17لسنة  1999املعدل ،وجدان ان نص املادة ( )21من ذلك القانون الزمت كل
اتجر يبلغ رأس ماله حد معني مبسك الدفاتر التجارية االلزامية ،وهذا ان دل على شيء امنا يدل على توافق القانونني يف هذه املسالة.
( )4د .ابسم حممد صاحل ،القانون التجاري ،بدون سنة طبع ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،ص.145
( )5د .حممد السيد الفقي ،القانون التجاري املصري ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،القاهرة ،2004 ،ص.110
( ) 6د .فوزي حممد سامي ،شرح القانون التجاري،ج ،1ط ،1دار الثقافة ،عمان ،2006 ،ص.126
( )7د .هاين دويدار ،التنظيم القانوين للتجارة ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2004 ،ص.187
796

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
كما نص املشرع العراقي على نوع اخر من الدفاتر التجارية ،وهي الدفاتر االلكرتونية ،وهي ال
ختتلف عن الدفاتر التقليدية اال من حيث الوسيلة اليت يتم هبا تدوين البياانت املعلومات ،ويبدو ذلك
واضحاً يف املادة( ) 19من قانون التجارة العراقي واليت كان مفادها" جيوز للتاجر ان يستعيض عن
الدفاتر املنصوص عليها يف املادتني( )15 ،14من هذا القانون ابستخدام االجهزة التقنية ،واالساليب
احلديثة املتطورة يف تنظيم حساابته وبيان مركزه املايل".
من خالل ما سبق نستطيع ان نورد تعريفاً للدفاتر التجارية أبهنا :الوسيلة اليت يقيد فيها التاجر
معامالته التجارية ،بطريقة تقليدية او الكرتونية هبد حتديد مركزه املايل بشكل واضح ،وعلى اسس
علمية سليمة.
الفرع الثاين
امهية الدفاتر التجارية وقواعد مسكها
سو نتناول يف هذا الفرع امهية الدفاتر التجارية من خالل الوظائف اليت تتمتع هبا يف فقرة اوىل
ويف فقرة اثنية سو نعرج على القواعد او الشروط اليت جيب على الشركة مراعاهتا عند مسك الدفاتر
التجارية وذلك ألنه كلما روعيت االصول والقواعد القانونية اليت نص عليها املشرع يف مسك الدفاتر
التجارية كلما قلت او تالشت حاالت الفساد املايل الذي ميارس من بعض الشركات التجارية.
اوالً :امهية الدفاتر التجارية
ومن الضرورة مبكان ان نبني امهية الدفاتر التجارية واليت تربز بشكل واضح من خالل الوظائف اليت
تقوم هبا ،إذ ان تلك الوظائف حتقق مصاحل مشرتكة لكل من الشركة ابعتبارها اتجراً من جهة وكذلك
الطر االخر الذي يريد التعامل مع الشركة .وعليه سو نبني تلك الوظائف ابلفقرات االتية.
 .1تعد الدفاتر التجارية مرأة حقيقية وصادقة للمشروع التجاري ،حيث يستطيع التاجر سواءً اكان
فرداً ام شركة ،الرجوع اليها يف اي وقت لبيان مركزه املايل ،فتثبت ثقته بشخصه عند ادارته مشروعه
التجاري ،وجتنبه املخاطر والزلل ،وتشفع له اذا كانت منتظمة عند مطالبته ابلصلح الواقي من االفالس،
الن قيام الشركة مبسك دفاترها بطريقة منتظمة يدل بال شك على حرصها وعدم امهاهلا القيام بواجباهتا
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اثناء ممارستها للنشاط التجاري ،كما تعد الدفاتر التجارية املنتظمة احدى الوسائل املهمة يف دفع شبهة
االفالس ابلتقصري او التدليس(.)8
 .2ميكن االستفادة من املعلومات املدونة يف الدفاتر التجارية املنتظمة يف تقدير ضريبة الدخل
ابلنسبة للشركة التجارية ،إذ ان املعلومات الصحيحة املدونة يف الدفاتر جتعل الشركة يف منأى عن
التقدير الكيفي( اجلزايف) ملبلغ الضريبة الذي جيب دفعه سنوايً( ،)9فالشركة ملزمة مبسك الدفاتر
التجارية ،الن ادارة الضرائب ميكنها يف اي وقت ان تطلب من الشركة تقدمي دفاترها او ملحقاهتا اليت
جيب ان حتفظ مدة زمنية معينة بعد اخر عملية مكتوبة( ،)10ومما ال شك فيه فأن هذه الوظيفة تسهم
مسامهة فعالة يف القضاء على الكثري من حاالت الفساد املايل الذي متارسه بعض شركات القطاع

اخلاص للتخلص من دفع الضرائب إبيراد بعض البياانت اليت متكنها من ذلك.
 .3تقوم الدفاتر التجارية بوظيفة مهمة ايضاً تتمثل يف اعتبارها وسيلة مهمة يف االثبات ـ ـ ـ امام
القضاء يف املنازعات التجارية ،إذ بسبب سرعة املعامالت التجارية وكثرهتا ،وما يتبع ذلك من صعوبة
اثباهتا شفاهاً ،جيوز للشركة ان تستند اىل ما دونته يف دفاترها من بياانت يف االثبات ملصلحتها ضد
الغري من التجار وغريهم يف احوال معينة(.)11
ونظراً لكثرة النشاطات التجارية اليت تقوم هبا شركات القطاع اخلاص مع الغري ،قد جتعلها ال حتتفظ
ابملستندات او الواثئق الرمسية اخلاصة إبثبات تلك العمليات ،ولكنها ملزمة بتسجيلها يف دفاترها

التجارية ،وابلتايل قد تستفيد من املعلومات املدونة يف الدفاتر التجارية املذكورة ال ثبات تلك
املعامالت( ، )12فهنا الدفاتر التجارية تبني احلقوق وااللتزامات املرتتبة على الشركة ،إذ تسطيع هي او
خصومها االستناد اىل تلك الدفاتر يف املنازعات املختصة بتجارهتما ،شريطة ان تكون منظمة وفقاً
لألصول وان يكون اخلال بني شركتني ابعتبارمها اتجرين ،فالبياانت املقيدة يف الدفاتر هلا حجية يف
اثبات الوقائع اليت تدل عليها( ،)13فقد مت االعرتا

بقوة الدفاتر يف االثبات ،من خالل تقدميها

( (8د .حممود خمتار امحد بريري ،قانون املعامالت التجارية ،ج ،1االعمال التجارية والتاجرـ ـ االموال التجارية وفقاً لقانون التجارة املصري ذي الرقم
 17لسنة  ،1999ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.150
( )9د .فوزي حممد سامي ،مصادر القانون التجاري ،االعمال التجارية ،التاجر ،املتجر ،العقود التجارية ،ط ،1دار الثقافة للنشر،1997 ،ص.110
( )10د .ابسم حممد صاحل  ،مصدر سابق ص217
( (11د .حممد السيد الفقي ،مبادى القانون التجاري ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،لبنان ،2002 ،ص.176
( )12د .فوزي حممد سامي ،شرح القانون التجاري ،ص.112
( )13د .عزيز العكيلي ،الوسيط يف التشريعات التجارية ،ط ،1دار الثقافة ،عمان ،2008 ،ص.56
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واالطالع عليها واالعتداد مبا ورد فيها اذا كانت دقيقة ،االمر الذي تتضح منه مدى امهية االعتداد
ابلدفاتر يف االثبات ،وال جدال يف ان ذلك له فائدة كربى املنازعات اليت تثور شركات القطاع اخلاص
واملتعاملني معها سواءً أكانوا جتاراً ام غري ذلك ،وعليه اذا امهلت الشركة امساك الدفاتر على وجه منظم
ودقيق ،فأهنا ستحرم من هذه امليزة ،بل قد يؤدي هذا االمهال اىل االضرار هبا(. )14
وجتدر االشارة اىل ان موقف املشرع العراقي من حجية الدفاتر التجارية ليس مطلقاً ،إذ ال تكون
الدفاتر التجارية حجة لصاحبها سواءً كانت تلك الدفاتر منتظمة ام غري منتظمة ،ومبقتضى ذلك ال
ميكن للشركة االحتجاج على الغري ابلبياانت املقيدة يف دفاترها التجارية ،اما ابلنسبة للغري اي من يتعامل
مع تلك الشركات فيمكنه االحتجاج ابلبياانت املقيدة يف دفاترها ملصلحته ،بشرط عدم جتزئة االقرار،
الن ما ورد ابلدفاتر التجارية مبثابة اقرار من قبل الشركة ،اما الدفاتر غري املنتظمة فال تكون حجة على

الشركة اال اذا ذكر فيها صراحة انه استوىف ديناً ،او اهنا تقوم مقام السند الذي اثبت حقاً لصاحبه(.)15
ومبا ان مستلزمات البحث تتطلب من ابداء الرأي ،يبدو ان موقف املشرع العراقي جدير ابلتأييد،
من جعله تلك احلجية نسبية وليست مطلقة ،إذ ال تستطيع الشركة ان حتتج على الغري ابلبياانت الواردة
يف دفاترها التجارية سواءً كانت دفاترها منتظمة او غري منتظمة ،ال ثبات واقعة معينة ،وهذا يعد قيد على
شركات القطاع اخلاص من ان تدون يف دفاترها بياانت او معلومات ملصلحتها ومن مث حتتج هبا على
الغري ،وهذا مما ال شك فيه يعد عامالً فعاالً يف مكافحة الفساد املايل الذي تسعى بعض شركات
القطاع اخلاص ملمارسته من اجل احلصول على عوائد مادية على حساب من يتعامل معها.
اثنياً :قواعد مسك الدفاتر التجارية

قلنا فيما سبق ان التاجر سواءً اكان شخصاً طبيعياً ام معنوايً يكون ملزماً ابن ميسك بعض الدفاتر

التجارية ،وخبال ذلك فانه سو يتعرض للعقوابت اجلزائية املنصوص عليها يف قانون العقوابت ،فضالً
عن اجلزاءات املدنية  ،فيما لو مل ميسك الدفاتر اصالً او خالف القواعد احملددة ملسكها ،وترتب نتيجة
ذلك ضرراً للغري ،فأنه يكون ملزماً ابلتعويض ،ولكن مسك تلك الدفاتر يكون وفق قواعد حمددة نص
عليها املشرع ،وهذه القواعد او االصول ختتلف حبب قانون كل دولة ،لذلك سو نسلط الضوء يف هذا
( )14د .امحد حممد حمرز ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص.167
( )15اما موقف املشرع املصري من حجية الدفاتر التجارية يف االثبات فيبدو انه ليس كما هو احلال يف القانون العراقي ،إذ جعل من البياانت الواردة
يف الدفاتر التجارية  ،حجة لصاحبها مىت ما كان خصمه اتجراً وبشروط معينة منها ،ان يكون النزاع متعلقا أبعماهلم التجارية ،وكذلك جيب ان تكون
الدفاتر اليت يتمسك هبا التاجر مطابقة ألحكام القانون ،وكذلك ممكن ان تكون حجة للغري سواءً كان من تعامل مع الشركة اتجراً ام غريه ،بعد ان
يوجه القاضي اليمني املتممة اىل احد اخلصمني وهذا ما نصت عليه املادة"  "70من قانون التجارة املصري17لسنة  ،1999واملادة"  "17من قانون
االثبات املصري.
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الفرع على تلك القواعد يف التشريع العراقي واملصري وكذلك االردين مع االشارة اىل بعض التشريعات
املقارنة كلما دعت احلاجة اىل ذلك وعلى النحو االيت.
 .1جيب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او حمو او كتابة يف اهلوامش او بني
السطور( ،)16والغرض من ذلك هو مراعاة الدقة والوضوح يف تدوين املعلومات وتفويت الفرصة على
الشركة اليت تلجاً اىل تغيري البياانت املدونة يف الدفاتر عن طريق الشطب ،او االضافة ما بني السطور ،او
يف فراغات تركها عند تدوين املعلومات  ،اما يف حالة اذا وقع خطأ او سهو يف التدوين ففي هذه احلالة
(.)17

يصار اىل التصحيح يف نفس الدفرت ويف التأريخ الذي يتم فيه اكتشا اخلطأ او السهو والنسيان
 .2جيب قبل استعمال دفرت اليومية االصلي ان ترقم صفحاته ،وان يوقع على كل صفحة الكاتب
العدل ،وان يضع عليها ختم الدائرة بعد ان يذكر عدد صفحات الدفرت( ،)18ويبدو ان الغرض من هذا
اال جراء هو منع التاجر من ازالة بعض الصفحات من الدفرت او ابدال الدفرت برمته بدفرت اخر ،وان جعل
امر منطقي ،الن هذا الدفرت هو الذي حيتوي
املشرع العراقي هذا االمر قاصر على دفرت اليومية االصلي ُ
على مجيع ما يتعلق ابلنشاط التجاري للتاجر ،اما الدفاتر االخرى كدفرت االستاذ ،وصور املراسالت
والربقيات ،فأهنا ال تكون بنفس االمهية كوهنا ختتص بنشاط معني من النشاطات التجارية.
اما فيما يتعلق مبوقف ،املشرع املصري فقد جاء متوافقاً متاماً مع املشرع العراقي ،فيما يتعلق ابجلهة
اليت يقدم اليها الدفرت التجاري( ،)19اما التشريعات االخرى فقد جعلت من اجلهة اليت يقدم اليها
الدفرت التجاري لرتقيم صفحاته والتوقيع عليه ،ليس الكاتب العدل كما فعل املشرع العراقي ،فعال سبيل

املثال ذهب املشرع االردين اىل جعل هذا االمر منوط مبراقب السجل التجاري(، )20اما القانون اللبناين
وقانون التجارة السوري ،فقد جعل كل منهما اجلهة اليت يقدم اليها الدفرت للتأشري عليه وترقيم صفحاته،
رئيس احملكمة املدنية ،او قاضي الصلح يف املدن اليت ال توجد فيها حمكمة بداءة(. )21

( (16ينظر نص املادة"  "1/17من قانون التجارة العراقي.
( )17د .فوزي حممد سامي ،مصادر القانون التجاري ،مصدر سابق ،ص116
( )18ينظر الشطر االول من نص املادة "  "1/17من قانون التجارة العراقي
( (19ينظر نص املادة"  "2 /17من قانون التجارة املصري.
( )20نصت املادة " "18من قانون التجارة االردين رقم 12لسنة  ،1966على ان" جيب ترقيم الدفاتر املذكورة والتأشري عليها وتوقيعها من مراقب
السجل التجاري"
( )21د .فوزي حممد سامي ،مصادر الفانون التجاري ،مصدر سابق ،ص.117
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 .3جيب على التاجر يف هناية كل سنة مالية ان يقدم دفرت اليومية االصلي اىل الكاتب العدل
لغرض التصديق على عدد الصفحات اليت مت استعماهلا ،خالل السنة املالية ،وجيب عند انتهاء العمل
به ،ان يقدم اىل الكاتب العدل للتأشري عليه مبا يفيد ذلك ،كما جيب تقدميه له عند انتهاء صفحاته ولو
حصل ذلك قبل هناية السنة املالية للتصديق عليه ( .)22ويبدو ان بعض التشريعات مل أتخذ هبذا االجراء
كقانون التجارة الفرنسي واللبناين واجلزائري والسعودي
 .4واخرياً جيب على التاجر عند توقف نشاطه التجاري ألي سبب كان ،او ورثته تقدمي دفرت
اليومية االصلي اىل الكاتب العدل للتأشري عليه بذلك(.)23
تلك هي القواعد واالصول اليت نص عليها املشرع العراقي فيما يتعلق مبسك الدفاتر التجارية من
التاجر سواءً كان شخصاً طبيعياً ام معنوايً  ،وجتدر االشارة اىل ان التاجر الفرد خيرج من نطاق البحث،
لذلك عندما التاجر ،كأمنا نقد ابلتاجر الشركة التجارية ،وابلتايل فان التقيد وااللتزام ابلقواعد اليت نص
عليها املشرع يف قيام تلك الشركات ،لتنظيم دفاترها التجارية فان ذلك حتماً سو يؤدي اىل احلد من
الفساد املايل لتلك الشركات ،وعلى العكس من ذلك فيما لو كانت تلك الدفاتر غري منتظمة او مل
تراعى فيها القواعد اليت نص عليها القانون ،فان ذلك حتماً سيكون سبباً يف تصور حاالت الفساد املايل
يف شركات القطاع اخلاص ،وهذا ما سو نتطرق البه يف املطلب الثاين.
املطلب الثاين
دور الدفاتر التجارية يف مكافحة الفساد املايل
للدفاتر التجارية دور كبري يف مكافحة الفساد املايل الذي حيصل يف شركات القطاع اخلاص ،اال ان
تلك الشركات ،ميكن ان تكون وسطاً خصباً ينبثق منه الفساد ،إذا ما خالفت القواعد واالصول املرعية
ملسك تلك الدفاتر واليت اشران اليها سلفاً ،واليت نص عليها القانون وحددها حتديداً دقيقاً ،وحاالت
الفساد املايل كثرية ومتنوعة يف نطاق القطاع اخلاص ،منها االختالس ،وكذلك استغالل استعمال اموال
الشركة  ،وكذلك الغش ،الذي يتمثل بتقدمي ميزانية غري صحيحة ختفي سوء حالة الشركة ،عندما تدقق
بدفرت االستاذ يف هناية السنة املالية ،ويف الواقع ان حاالت مكافحة الفساد اليت ترتبط مبسك الدفاتر
التجارية ،هي االفصاح والشفافية ،والرقابة على تلك الشركات ،وعليه سو نقسم هذا املطلب على
فرعني نبني يف الفرع االول الرقابة على الشركات ،اما الفرع الثاين فسو خنصصه للشفافية واالفصاح يف
الدفاتر التجارية كوسيلة ملكافحة الفساد ،وعلى النحو االيت:
( )22ينظر نص الفقرة الثالثة من املادة"  "17من قانون التجارة العراقي
( )23ينظر نص املادة"  "4 /17من قانون التجارة العراقي .وكذلك املادة "  "3 /17من قانون التجارة املصري.
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الفرع االول
الرقابة على شركات القطاع اخلاص

ان الرقابة بشكل عام هتد اىل ضمان تطبيق الشركة عقدها مبوجب القانون( ، )24والغاية من ذلك
تتمثل حبماية مصلحة الشركة واملتعاملني معها على ٍ
حد سواء ،من خالل العمل الواضح واخلضوع
للحكم املوضوعي لقواعد القانون هبد الوصول اىل استقرار البيئة القانونية والتزام الشركة بتطبيق احكام
القانون الذي ميثل املعيار االبرز يف حتديد وجهة اموال املستثمرين ،ومدى استعدادهم للتعامل مع شركات
معينة ،وعليه فقد صار االلتزام بتطبيق احكام القوانني املتعلقة ابلنشاط االقتصادي للشركة مبا حتوي من
ضماانت متنوعة عنصراً موضوعياً يف بناء السمعة التجارية للشركة وتشكيل كياهنا االئتماين ،مما محلت
التشريعات املنظمة للرقابة الداخلية على الشركات ان جتعل االلتزام ابلقانون من االهدا االساسية

هلا(.)25
وتعد الرقاب ة على الشركات املسامهة وسيلة فعالة ملكافحة الفساد فيما يتعلق بقواعد واصول مسك
الدفاتر التجارية ،والسجالت االخرى ،وابلتايل كلما كانت دفاتر الشركة منتظمة ومرتبة وفقاً لتلك
القواعد ،فان ذلك يعد قرينة على عدم وجود الفساد يف تلك الشركة.
والرقابة يف التشريع العراقي قد تكون مالية ،واخرى ادارية ،وميارس مراقب احلساابت دور الرقابة يف
الشركات املسامهة ويبدو من خالل نص املادة"  "133من قانون الشركات ،أن تعيني مراقب احلساابت،
يشمل مجيع انواع الشركات ،إذ جاء نص املادة اعاله مصرحاً ابن " ختضع حساابت الشركة املختلطة

اىل رقا بة وتدقيق ديوان الرقابة املالية ،ام حساابت الشركة اخلاصة فرتاقب وتدقق من قبل مراقب
احلساابت املعني من قبل اهليئة العامة. )26("....
ويبدو من خالل نص قانون الشركات العراقي ان مراقب احلساابت يعني من قبل اهليئة العامة
وابلتايل تستطيع ان تعزله كما اهنا هي اليت حتدد مكافأته ،والرقابة اليت متارس من قبل مراقب احلساابت
تعد رقابة داخلية ،وان االصل يف ممارسة هذه الرقابة يكون من قبل اهليئة العامة ،ألهنا اعلى سلطة رقابية

( )24ينظر نص املادة"  "125من قانون الشركات العراقي رقم  21لسنة  1997املعدل مبوجب امر سلطة االئتال
.2004

املؤقتة ذي الرقم " "64لسنة

( (25د .عماد حبيب جهلول ،النظام القانوين حلوكمة الشركات ،ط ،1منشورات زين احلقوقية ،2019 ،ص.206
( )26راجع نص الفقرة االوىل من املادة"  "133من قانون الشركات العراقي.
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يف الشركة ،وبسبب عدم توافر اخلربة لدى الشركاء يف االمور احلسابية واملالية يصار اىل اانطة مهمة الرقابة
مبراقب حيمل مؤهالت معينة قانوانً (.)27

وال يوجد نص يف قانون الشركات العراقي يشري اىل ضرورة توفر الكفاءة واخلربة يف مراقب
احلساابت ،ولكن ابلرجوع اىل قانون املصار العراقي رقم " "94لسنة  ،2004جند ان نص املادة "
تنص على ان" يعني كل مصر مراجعاً مستقالً خارجياً للحساابت من ذوي املؤهالت واخلربة
 "46منه ُ
يف مراجعة حساابت املصار ويكون مقبوالً لدى البنك املركزي العراقي."...
وقد نصت املادة "  " 1/48من قانون البنك املركزي العراقي على الكفاءة واخلربة ،بقوهلا" ينبغي
تدقيق الكشوفات املالية للبنك املركزي العراقي مبا يتفق مع املعايري االولية اخلاصة ابلتدقيق على االقل مرة
واحدة يف السنة عن طريق مؤسسة التدقيق اخلارجي ذات مسعة حسنة وذات جتربة معتمدة يف تدقيق

البنوك املركزية املالية الدولية الرئيسية"(.)28
وقد نصت على اشرتاط الكفاءة واخلربة يف مراقب احلساابت املادة "  "2/1من القسم السابع من
القواعد التنفيذية حلوكمة الشركات ...غري املقيدة يف البورصة املصرية رقم  11لسنة  ،2007على انه"
على جملس االدارة بناءً على توصية جلنة املراجعة ترشيح مراقب احلساابت ممن تتوفر فيه الكفاءة والسمعة
واخلربة الكافيني .وجيب ان تكون خربته وكفاءته وقدراته متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومع من
يتعامل معهم ،وال جيب تعيني مراقب للحساابت اال من املقيدين يف سجل مراقيب احلساابت لدى اهليئة
العامة لسوق املال.

وقد نصت املادة "  )29("136من قانون الشركات العراقي على التزام املراقب ابن يديل برأيه حول
احلساابت اخلتامية للشركة املسامهة امام هيئتها العامة ...ويف كل االحوال جيب ان يتناول رأي املراقب
املسائل االتية:
اوالً :مدى سالمة حساابت الشركة وصحة البياانت الواردة يف احلساابت اخلتامية ومدى السماح
له ابالطالع على املعلومات اليت طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه يف تقرير جملس االدارة عن مجيع
املسائل اليت قام هبا واليت تتعلق يف الشركة.

( )27د .لطيف جرب كوماين ،الشركات التجارية( دراسة قانونية مقارنة) ،ط ،1مكتبة السنهوري ،2015 ،ص.245
( )28قد نصت على ذات املعىن املتدة" " 2/10من ضوابط حوكمة الشركات املسامهة العامة ومعايري االنضباط املؤسسي االماراتية رقم ،132
.2007
) )29ينظر نص املادة " "136يف فقراهتا (  )5،4،3،2،1من قانون الشركات العراقي.
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اثنياً :مدى تطبيق الشركة لألصول احلسابية املرعية وبشكل خاص تلك املتعلقة مبسك الدفاتر
والسجالت احلسابية وعملية جرد املوجودات والتزامات الشركة.
اثلثاً :مدى تعبري احلساابت اخلتامية عن حقيقة املركز املايل للشركة يف هناية السنة ونتيجة اعماهلا
التجارية.
رابعاً :مدى تطابق احلساابت مع احكام هذا القانون وعقد الشركة.
خامساً :ما وقع من خمالفات ألحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه يؤثر يف نشاطها او يف

مركزها املايل ،مع بيان ما اذا كانت هذه املخالفات قائمة عند تدقيق احلساابت اخلتامية.
ويبدو من هذا النص ان املشرع العراقي الزم املراقب ان يسدي برأيه حول احلساابت اخلتامية ،ومن
بني املسائل كذلك مدى تطبيق الشركة لألصول احلسابية املرعية وبشكل خاص تلك املتعلقة ابلدفاتر
التجارية ،وكيفية مسكها ،والسجالت احملاسبية وعملية جرد املوجودات والتزامات الشركة ،وهذا ما يؤكد
الصلة الوثيقة بني القواعد اخلاصة مبسك الدفاتر التجارية ومكافحة الفساد ،إذ ان الشركة وكما ذكران
سابقاً مىت احسنت وطبقت الق واعد اخلاصة مبسك الدفاتر التجارية فأن ذلك يكون قرينة على عدم
وجود الفساد.
ولكن هذه القرينة ليست قاطعة ،بل قابلة ال ثبات العكس ،لبيان كون تلك القرينة بسيطة ،نشري
اىل ان بعض الشركات تعمد ومن خالل مديرها املفوض او اي شخص من اصحاب القرار او القائمني
على ادارهت ا ممارسة املعامالت املالية غري املشروعة على الرغم من تطبيق تلك القواعد ،كأن مل يتضمن
الدفرت التجاري اي حك او شطب او فراغ او حشو بني االسطر ،ولكن مع ذلك تدون بياانت او
معلومات عن الصفقات املعقودة أبكثر من قيمتها االعتيادية ،او ميكن ممارسة عمليات االختالس او
اساءة استعمال اموال الشركة من خالل التالعب ابلرسائل والربقيات والوصوالت اليت دون املساس
ابلدفاتر االلزامية.
وقد يتحقق الفساد من خالل استخدام الشركة الدفاتر املساعدة كدفرت اليومية املساعد ،الن
القانون اجاز للشركة املسامهة مسك دفاتر مساعدة تدون فيها مجيع املعامالت اليومية ،وكذلك تفاصيل
البضاعة يف هناية السنة املالية وترحل فيما بعد ،يف الدفرت االصلي ،إذ يتم التالعب يف هذه احلالة يف
البياانت املوجودة يف الدفرت املساعد قبل ترحيلها.
لذلك ميكن رصد هذه العليات من خالل الدور الرقايب على الشركات املسامهة ،إذ عن طريق الرقابة
ميكن التخلص من حاالت الفساد اليت ميكن ان حتصل يف عمل الشركات ،فضالً عن توجس تلك
الشركات عندما تشعر بوجود جهات تراقب اعماهلا ،وتفرض اجلزاءات القانونية يف حاالت االخالل
اباللتزامات القانونية املفروضة.
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وقد رتب قانون الشركات العراقي مسؤولية مراقب احلساابت عن عدم صحة البياانت الواردة يف
تقريره بوصفه وكيالً عن الشركة يف مراجعة وتدقيق حساابهتا(.)30
وجدير ابلذكر ان تعيني مراقب احلساابت من قبل اهليئة العامة قد تعرض لالنتقاد من قبل البعض،
أتسيسا على ان املراقب سيفقد بعض حياده وهو يديل برأيه حول حساابت الشركة ألنه معني من هيئتها
العامة ،وهذه اهليئة يسيطر عليها كبار اصحاب االسهم ،هي اليت ختتار االدارة واالخرية مسؤولة عن
اخفاق الشركة وعن احنرافاهتا املالية(.)31

اما على الصعيد الدويل ويف اطار االتفاقيات الدولية ،عاجلت اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
مسألة قواعد مسك الدفاتر التجارية والسجالت احلسابية ،ودورها يف مكافحة الفساد يف شركات القطاع
اخلاص من خالل مراجعة احلساابت ،اي عن طريق الرقابة على تلك الشركات وهذا يبدو جلياً من نص
املادة"  " 12من االتفاقية ،إذ نصت على انه " بغية منع الفساد ،تتخذ كل دولة طر ما قد يلزم من
تدابري ،وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفاتر والسجالت والكشف عن البياانت ،املالية
ومعايري احملاسبة ومراجعة احلساابت ملنع القيام ابألفعال التالية بغرض ارتكاب اي من االفعال احملرمة
وفقاً هلذه االتفاقية
 .1انشاء حساابت خارج الدفاتر.
 .2اجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر ودون تبيينها بصورة واقعية.
 .3تسجيل نفقات ومهية.

 .4قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح.
 .5استخدام مستندات زائفة.
 .6االتال املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون. )32(.
ويبدو من خالل نص الفقرة اهنا اشارت اىل عبارة الكشف عن البياانت املالية ،ومعايري احملاسبة
ومراجعة احلساابت ،إذ ان ذلك يشري اىل الرقابة ودورها يف تشخيص موطن اخللل يف مراعاة قواعد
مسك الدفاتر التجارية ،خالل الدور الرقايب الذي ميارس على تلك الشركات.
وقد نصت املادة " "140من قانون الشركات العراقي على نوع اخر من الرقابة على الشركات وهي
الرقابة االدارية متمثلة ابلتفتيش على الشركة من اشخاص من ذوي االختصاص خيتاره املسجل يف حالة
( )30ينظر نص املادة"  "137من قانون الشركات العراقي.
( )31د .لطيف جرب كوماين ،مصدر سابق ،ص.245
( )32ينظر نص املادة " "3/12من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد.
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وجود ادعاء مسبب مبخالفة الشركة ألحكام القانون او عقدها ،او قرارات هيئاهتا من احدى اجلهات "
اجلهة القطاعية ،او اعضاء يف الشركة ميلكون ما ال يقل عن  ،%10من قيمة االسهم او من قبل عضو
يف جملس االدارة ويف حاالت معينة وعند الضرورة يتم تعيني املفتش من قبل املسجل دون الطلب من اي
جهة(.)33
والزم القانون مجيع املسؤولني يف الشركة ان ميكنوا املفتش من االطالع على مجيع الدفاتر التجارية
والسندات والسجالت اليت يف حوزهتم او حتت تصرفهم ،إذا استدعت احلاجة اىل ذلك ،وله ان
يستجوب اي من منتسيب الشركة  ،ويف احلقيقة ان اطالع املفتش على دفاتر الشركة يرى مدى التزام
الشركة ابلقواعد واالصول اليت نص عليها القانون يف مسك تلك الدفاتر ،وبعد ذلك يرفع تقريره اىل
املسجل(.)34
وحتماً ان يف هذه الرقابة فائدة عملية يف رصد حاالت الفساد يف شركات القطاع اخلاص،
ومكافحته من خالل االلتزام ابلقواعد اليت نص عليها القانون.
الفرع الثاين
الشفافية واالفصاح يف الدفاتر التجارية كوسيلة ملكافحة الفساد
شفافية البياانت واملعلومات واالفصاح عنها متثل امهية كبرية يف احلياة التجارية ،والشفافية واالفصاح
مها مبدأ واحد له شقني ،االول هو الشفافية والثاين االفصاح فهما وجهان لعملة واحدة.
واملقصود ابلشفافية قيام الشركات بتوفري البياانت واملعلومات والتقارير للمسامهني واملستثمرين
والقائمني على سوق االوراق املالية وفقاً ملركز مايل حقيقي ميكنهم من حتديد النشاط احلايل واملستقبلي
للشركة او اجلهة ،من خالل حتديد اقتصادايت العمليات اليت متر فيها ،مع بيان االيضاحات الالزمة هلذه
املعلومات والبياانت والتقارير وفقاً ملعايري حماسبة حمرت هبا ،مع حق الشركة يف حجب املعلومات
والبياانت اليت يكون من شاهنا متكني الغري من االطالع عليها واالقرار مبركز الشركة ،اما االفصاح وكما
ذكران اعاله ال خيتلف عن الشفافية ومكمل هلا ،إذ فوق ذلك جيب على الشركة ايصال البياانت
واملعلومات اىل املسامهني واملستثمرين والقائمني على سوق االوراق املالية ابلوسائل املختلفة اليت متكنهم
من االطالع عليها(. )35
) )33ينظر نص املادة " 140ـ "141من قانون الشركات العراقي.
( )34ينظر نص املادة " "144من قانون الشركات العراقي.
( )35د .عصام منفي حممود ،التزام الشركات ابلشفافية واالفصاح ،حبث منشور ضمن اعمال املؤمتر العلمي السنوي الثالث لكلية احلقوق جامعة هبنا،
والذي كان حيمل العنوان" اجلوانب القانونية واالقتصادية لالستثمار يف مصر ،2006 ،ص.7
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ويف احلقيقة ال نريد االطالة يف ايراد تعريفات فقهية اىل مبدأ الشفافية ،حىت ال يطول بنا الكالم وان
ما يهمنا من مبدأ الشفافية يف اطار حبثنا هو عالقتها بقواعد مسك الدفاتر التجارية اليت جيب على
الشركة مسكها وبيان الدور الذي تضطلع به تلك الدفاتر يف مكافحة الفساد يف شركات القطاع اخلاص
اذا ما مت متكني من هلم احلق ابالطالع على ما تتضمنه الدفاتر التجارية من معلومات وبياانت استناداً
اىل مبدأ الشفافية يف االمور اليت ال تسبب للشركة ضرر عند متكني الغري من االطالع عليها.
ومما الشك فيه ان املعلومات الصحيحة واملعربة عن املركز املايل للشركة واملوثقة يف دفاترها التجارية
ألهنا تعد االداة اليت تسمح للشركة بتقييم نشاطها ومركزها املايل ،من خالل اسس ومعايري موحدة ملزمة
للشركات تسعى اىل حتقيق الشفافية يف عرض املعلومات ،يكون يف صاحل سوق االوراق املالية ويؤدي اىل
اقبال املستثمرين على هذا اجملال(.)36
حيث تتحقق الشفافية من خالل القوائم املالية اليت تعدها وتنشرها الشركات سواءً عند اصدار
اوراق مالية وطرحها للبيع من خالل اكتتاب عام ،ام عند تداول هذه االوراق يف البورصة او وفقاً لقواعد
قيد وشطب االوراق املالية يف البورصة على ان تتضمن هذه التقارير املعلومات الصحيحة والكافية
للمسامهني واملتعاملني يف سوق االوراق املالية واملستثمرين يف الوقت املناسب وعلى اسس موضوعية بعيداً
(.)37

عن املمارسات غري املشروعة والشائعات املضللة0
وقد نص املشرع العراقي على مبدأ الشفافية واالفصاح يف بعض النصوص القانونية منها ما نصت
عليه املادة " "132من قانون الشركات العراقي ،واليت الزمت الشركة بعرض سجالهتا على االعضاء
لالطالع عليها خالل العشرة اايم السابقة الجتماع اهلياة العامة وخالل مدة انعقاده(.)38
وكذلك ي تضمن قانون سوق االوراق املالية العراقي النافذ نصوص خاصة ابلشفافية واالفصاح ،إذ
تضمن القسم الثالث ،املادة "  "16بفقراهتا الثالث واليت الزمت الشركات مبا يلي
 .1تقدمي تقارير مالية فصلية للهيئة تتضمن كشف موجز للموازنة ،وعن الدخل والسيولة النقدية،

وان تكون املعلومات صحيحة وغري مضللة ،فضالً عن انه للهيئة احلق يف احلصول على اية معلومات
ذات صلة ابلقانون املؤقت موضع التنفيذ او قواعد السوق او اهليئة من الوسطاء او وكالئهم او املوظفني
او املالكني من دون احلاجة اىل اشعار او موافقة ذلك الوسيط او ممثليهم او االشخاص املرتبطني هبم
وذلك مبوجب القسم "  "5و" "12من القانون النافذ.
( )36د .سالمة عبد الصانع امني علم الدين ،االلتزام ابإلفصاح والشفافية ،كأحد معايري حوكمة الشركات ،ط! ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.8
( (37د .عصام منفي حممود  ،مصدر سابق ص.10
( )38ينظر نص املادة " "2/132من قانون الشركات العراقي.
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 . 2اصدرت تعليمات تعاجل موضوع االفصاح بشكل مفصل وخضوعها لرقابة هيئة االوراق املالية
العراقية وذلك مبوجب التعليمات رقم  9لسنة  ،2009واملعدلة يف سنة  ،2010واملتعلقة إبفصاح
شركات الوساطة عن كل البياانت املتعلقة هبا حصراً من تقرير سنوي يتضمن امليزانية واالرابح وتقرير
االدارة واالحداث اجلوهرية اليت تعرضت هلا شركات الوساطة وغريه.
 .3كما صدرت ايضاً تعليمات االفصاح للشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية ،رقم  8لسنة
 ، 2010واليت الزمت الشركات املدرجة يف سوق االوراق املالية بتزويد اهليئة ،واملقصود هيئة السوق
ابلتقرير السنوي خالل مدة ال تتجاوز " " 150يوم من انتهاء سنتها املالية وتنشرها بوسائل االعالم
املتاحة. )39("...
من كل ما تقدم نستطيع القول أبن الشفافية واالفصاح يف قواعد مسك الدفاتر التجارية تعد وسائل
مهمة يف مكافحة الفساد يف شركات القطاع اخلاص ،إذ كلما كانت الشركة متقيدة بقواعد مسك الدفاتر
التجارية ،فضالً عن ااتحة مجيع البياانت واملعلومات اليت تتضمنها تلك الدفاتر للمسامهني او
للمستثمرين الذين يتعاملون مع تلك الشركة ،وابخلصوص فيما يتعلق برأس مال الشركة ،ومجيع املعلومات
املالية اليت تتضمنها دفاترها التجارية او سجالهتا فأن ذلك سو يؤدي ملكافحة الفساد ،إذ ال يستطيع
يف هذه احلالة املدير املفوض او اي شخص متنفذ او من اصحاب القرار يف الشركة ،من القيام
مبمارسات مشبوهة ،تنطوي على الفساد املايل ،الن القيام بتلك االعمال سو تكون واضحة ومعلومة
من قبل الشركة ،بسبب توفر مجيع املعطيات املتعلقة ابلشفافية ،وال يقتصر االمر على ذلك بل ان
على حاالت الفساد الذي ميارس

املستثمرين الذين يتعاملون مع تلك الشركات ايضاً عليهم الوقو
بطرق غري مشروعة.
واخرياً كلما كانت الدفاتر التجارية منتظمة ومن مسكها بطرق اصولية ،واعلنت للجميع الذين من
حقهم االطالع عليها ،عدا ما يتعلق ابألسرار اخلاصة بتلك الشركات ،اليت يؤدي االطالع عليها
االضرار ابلشركة ،كانت هناك شفافية وكلما حتققت الشفافية كانت مانعاً من حدوث حاالت الفساد.
اخلامتة

من خالل استعراضنا حملاور البحث حول موضوع قواعد مسك الدفاتر التجارية وصلتها مبكافحة

الفساد ،توصلنا اىل مجلة من النتائج واملقرتحات نعرضها تباعاً.
اوالً :النتائج:

( )39ينظر القسم الثالث املادة السادسة من قانون سوق العراق لألوراق املالية رقم  74لسنة  .2004النافذ.
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 .1بعد ان استعرضنا مجلة من التعريفات للدفاتر التجارية خلصنا لوضع تعريف لتلك الدفاتر
وهي" الوسيلة اليت يقيد فيها التاجر معامالته التجارية بطريقة تقليدية او الكرتونية ،هبد
حتديد مركزه املايل بشكل واضح وعلى اسس علمية سليمة".
 .2توجد صلة كبرية بني قواعد مسك الدفاتر التجارية ومكافحة الفساد يف شركات القطاع
اخلاص ،إذ كلما كانت الدفاتر التجارية منتظمة وفقاً للقواعد اليت نص عليها القانون ،كلما
كانت مانعاً من حتقق الفساد ،او احلد من حاالته.
 .3على الرغم من ان مسك الدفاتر التجارية بطريقة منظمة ووفقاً للقواعد اليت نص عليها القانون،
يعد عامالً مهماً يف مكافحة الفساد يف شركات القطاع اخلاص ،ولكن ذلك ال يعد قرينة
قاطعة على خلو تلك الدفاتر من عمليا ت الفساد ،وامنا قرينة قابلة ال ثبات العكس يف بعض
احلاالت.
 .4ان الرقابة على الشركات تعد من الوسائل املهمة اليت حتد من الفساد املايل يف الشركات ،إذ ان
الدور الرقايب جيعل الشركات والقائمني عليها تراعي قواعد واصول مسك الدفاتر التجارية.
 .5تعد الشفافية واالفصاح من ا لوسائل اليت حتد من الفساد ،إذا ما روعيت يف مسك الدفاتر
التجارية ،حبيث تكون العمليات والبياانت املالية متاحة جلميع االشخاص الذين حيق هلم
االطالع عليها.
اثنياً املقرتحات:

 .1نوصي املشرع العراقي بتعديل النصوص اخلاصة ابلرقابة على الشركات ،حبث تكون اكثر
صرامة مما ينعكس اجيابياً على مكافحة الفساد املايل يف تلك الشركات ،وخاصة يف
حاالت عد مراعاة الشركة ألصول وقواعد مسك الدفاتر.
 .2تقرتح على املشرع العراقي بتعديل نص املادة " "133من قانون الشركات العراقي،
وابخلصوص الشطر الثاين منها ،والذي يتعلق خبضوع مراقب احلساابت يف الرقابة للهيئة
العامة ألهنا من يعينه ،وابلتايل قد ال يكون حمايداً يف القيام بواجباته على امت وجه ،مما
يؤدي اىل تفشي حاالت الفساد املايل يف تلك الشركات ،ابعتبار ان الرقابة على دفاتر
الشركة وسجالهتا تعد من اهم الوسائل متنع حدوث حاالت الفساد.
يضمن قانون الشركات املعدل فصالً خاصاً ابلشفافية
 .3نقرتح على املشرع العراقي أبن ٌ
واالفصاح عن البياانت واملعلومات اليت حتتويها الدفاتر التجارية ،وكيفية اانطة هذه
املعلومات للمسامهني او املستثمرين او املتعاملني مع الشركة ألنه فعالً سو يسعى حملاربة
الفساد املايل فيها.
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مصادر البحث
اوالً :املعاجم :

 .1الفريوز اابدي ،جمد الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،اعداد وتقدمي املرغلي ،حممد عبد الرمحن ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت .

اوالً :الكتب القانونية :

 .1د .امحد حممد حمرز ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995 ،
 .2د .ابسم حممد صاحل ،القانون التجاري ،بدون سنة طبع ،مكتبة السنهوري بغداد
 .3د .سالمة عبد الصانع امني علم الدين ،االلتزام ابلفصاح والشفافية كأحد معايري حكومة الشركات،ط،1
دار النهضة العربية ،القاهرة.1999 ،
 .4د .عزيز العكيلي ،الوسيط يف التشريعات التجارية ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان.2008 ،
 .5د .عصام حنفي حممود ،التزام الشركات ابلشفافية واالفصاح ،مصر .2006 ،
 .6د .عماد حبيب جهلول ،النظام القانوين حلكومة الشركات ،ط1ن منشورات زين احلقوقية.2018 ،
 .7د .فوزي حممد سامي ،شرح القانون التجاري ،ط ،1دار الثقافة للنشر ،عمان.2006 ،
 .8د .فوزي حممد سامي ،مصادر القانون التجاري ،االعمال التجارية ـ ـ التاجر ـ ـ املتجر ـ ـ ـ العقود التجارية ،ط،1
دار الثقافة للنشر ،ج.1997 ،1
 .9د .لطيف جرب كوماين ،الشركات التجارية ،دراسة قانونية مقارنة،ط ،1مكتبة السنهوري.2015 ،
 .10د .حممد السيد الفقي ،القانون التجاري املصري ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،القاهرة 2004
 .11د .حممود خمتار امحد بريري ،قانون املعامالت التجارية ،ج ،1االعمال التجارية والتاجر ـ ـ االموال التجارية
وفقاً لقانون التجارة رقم  17لسنة ،1999ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
 .12د .هاين دويدار التنظيم القانوين للتجارة ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية.2004 ،

اثنياً :القوانني:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة .1984
قانون الشركات العراقي رقم  21لسنة  1997املعدل مبوجب امر سلطة االئتال
لسنة.2004
قانون سوق العراق لألوراق املالية رقم 76لسنة  2004املعدل.
قانون التجارة املصري رقم  17لسنة.1999
قانون الشركات املصري رقم  159لسنة .1981
قانون التجارة االردين رقم  12لسنة .1966

املؤقتة رقم 64

اثلثاً :االتفاقيات الدولية:
 .1اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة .2003
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