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 شكر وتقدیر
  
  

ھدایتھ و ي ووفقني في مسیرتي ،وأمدني بنعمتھ  ذي صاحبنهللا الوشكري بعد سجودي        

خالصًا لوجھ الكریم ، وأصلي     ویجعل علمنا ،ویوفقنا لشكره ،سألھ أن یسخرنا لعبادتھ وتوفیقھ، أ

  .ساالت إلى یوم الدین الذي ختم برسالتھ الر )ص(وأسّلم على نبینا ومعلمنا محمد

  .التعبیر ألمد جسرًا من الشكر والعرفان لمن لھم الفضل بعد اهللا  فأني أنتھز فسحة... أما بعد 

س محمد احشاد الذي منحني     ألبي الدكتور یون وكل االحترام من ھنا أتقدم بھذا الشكر واالمتنان 

الشكر  كما أتقدم ب .لھ الحفظ والخیر أسال اهللا ...،فھذا خیر فخر ليوفتح علّي بتوجھاتھ من علمھ، 

ھ وقت من  منحي  الذي أمدني بدعمھ وتشجیعھ و     نفسھ ألستاذي الدكتور قاسم شرح البال عزوز    

  .في درب مسیرتي  الفّعال لھا األثر تھ التي كانثقو

ال أنسى الجھود التي لخالص ألستاذي الدكتور علي عوض زاقوب ، والشكر والتقدیر اب مدكما أتق

لھ في طیات     دراستي ، تاركة  في إثراء    زاد علمي غني   ، ودخر ّي من تشجیع معنوي   قدمھا ل

وأخص الدكتور  عضاء ھیأة التدریسأیضًا أل موصول والشكر .إھدائي ھذا كل عبارات العرفان 

والدكتور فیصل الحداد بكلیة اآلداب  بكلیة االقتصاد والدكتور بوبكر شریعة  خالد اللبار

 ،وبقسم الدراسات العلیا،وزمیالتي المعیدین والمعیدات بقسم المحاسبة  وزمالئي وصدیقاتي،

  .ولو بكلمة في إیصال ھذه الرسالة  لي العونقدم وكل من  ،ساعدني في تجمیع البیانات ولكل من

 ة األخالق واألدب والذوق معلم علمة التي ال تتوقف عن العطاءال یفوتني الشكر الخاص إلى المو

، والشكر لمكتبة كلیة االقتصاد ومكتبة الدراسات العلیا ومكتبة مركز           راجيزھرة الد الفاضلة

  .   البحوث االقتصادیة

لّي في ھذه الحیاة ولمن       وة حتى ھذه اللحظة وكانا خیر معینمعي خطوة بخط اأما من كان       

حمزة   يَّا مسیرتي أخو  أنارت  نتی لال نالشمعتی  وإلى خار إلى والداي    تحیة إجالل وافت   اأقف لھم

 في ھذه المسیرة كان معي خیر عماد   زوجي الذي  وإلىا اهللا في مشوارھما ، وقاسم وفقھم

  . وصاحبني ومد لّي ید العون والتشجیع 

  

  .الجزاء ي زوایا خاطري ، أسال اهللا لھم خیر فلھؤالء جمعیًا شھادة تقدیر أھدیھا إلیھم معلقة ف 
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ط  

 ملخص الدراسة
 

یخلو   یعد مبدأ اإلفصاح والشفافیة أحد أھم المبادئ التي تستند علیھا أنظمة حوكمة الشركات وال   

أي نظام من ھذا المبدأ، فقد توسط مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون          

 OECD (Organization for Economic Coperation and( االقتصادي والتنمیة 

Development          ومبادئ لجنة بازل المصرفیة ،بل إنھ جزء من التشریعات المستحدثة في ،

كمة الشركات ،والتي أھمھا دلیل حوكمة المصارف ، ولھذا جاءت ھذه البیئة اللیبیة والخاصة بحو

  : الدراسة لقیاس مستوى ھذا المبدأ في المصارف التجاریة اللیبیة، لتطرح تساؤل مشكلة الدراسة 

ما مدى توافر متطلبات مبدأ اإلفصاح والشفافیة كأحد مبادئ حوكمة الشركات        "

  " في المصارف التجاریة اللیبیة  ؟ 

د تم اإلجابة علیھ من خالل إتباع المنھج الوصفي التحلیلي بتطویر مؤشر لإلفصاح  وق

Disclosures Index   ینطوي على مدخل البنود غیر المرجحةUnweighted Items 

Approach          وذلك لتحلیل البیانات المجمعة من التقاریر السنویة للمصارف التجاریة اللیبیة ،

م ومن مواقع  2009م إلى 2005الیة اللیبي ،خالل السنوات    المدرجة في سوق األوراق الم  

وقد أظھرت الدراسة مجموعة من النتائج المصارف عبر االنترنت وسیلًة إضافیة لجمع البیانات، 

التي تم التوصل إلیھا من تحلیل البیانات والتي جاءت بعد استخالص مجموعة من النتائج الخاصة 

   -:بالدراسة النظریة والتي أھمھا 

ھناك مجموعة من المتغیرات االقتصادیة لھا عالقة بتطویر حوكمة الشركات واإلفصاح     .1

  .المحاسبي وقد تكون المتغیرات نفسھا في االقتصاد اللیبي 

إن ھناك مجموعة من األبعاد المحاسبیة والتي تلعب دور نظم حوكمة الشركات وتشكل        .2

  .مدخالت مبدأ اإلفصاح والشفافیة 

لتشریعات اللیبیة في طیاتھا جزءًا من مبدأ اإلفصاح والشفافیة عن    تحمل القوانین وا .3

  .حوكمة الشركات ، وظھرت واضحة في التشریعات المستحدثة 

 -:وقد أظھرت الدراسة التحلیلیة مجموعة من النتائج أھمھا 

أن نسبة توافر مبدأ اإلفصاح والشفافیة وفقًا لما تقتضیھ حوكمة الشركات في           •

م بنسبة 2009خر سنة تم الحصول على تقاریرھا لسنة     المصارف وفقًا آل 

ووفقًا للمعلومات المفصح عنھا على مواقع المصارف عبر االنترنت في   %.34

، وجمیع المصارف تقوم باإلفصاح عن معلوماتھا في   % 30تاریخ الدخول 

، كما أن معظم المصارف لدیھا مواقع    % 100تقاریر سنویة مطبوعة بنسبة     



ي  

، لكنھا لم تراع الوقت المناسب في اإلفصاح عن      % 80وبنسبة على االنترنت 

  .المعلومات 

یقوم بمراجعة كل المصارف مراجعون مستقلون وفقًا لما نص علیھ مصرف          •

لیبیا المركزي أو جھاز المراجعة المالیة ومراجع حسابات ، كما لدى المصارف 

  .لجنة مراقبة وفقا لما نصت علیھا التشریعات اللیبیة 

اتباع المصارف لمعاییر المحاسبة الدولیة التي تنص علیھا وتؤكدھا المبادئ عدم  •

الدولیة للحوكمة وتلزمھا التشریعات اللیبیة وذلك وفقًا لما تنص علیھا تقاریر          

المراجعین ، إضافة لعدم اتباع معاییر المراجعة الدولیة أثناء مراجعة حسابات      

  .المصرف في معظم المصارف 

م على الرغم  2009م إلى 2005بة اإلفصاح خالل السنوات من یالحظ تزاید نس •

من ضعف نسبة الزیادة وقد یعزو ذلك لسبب أو أكثر ناتجة عن بعض المتغیرات 

 .  االقتصادیة التي حدثت في اآلونة األخیرة 

زیادة مستوى كمیة اإلفصاح : وبناء على نتائج الدراسة فقد جاءت مجموعة توصیات منھا  

ك من خالل تطویر شكل موحد عن تقریر حوكمة الشركات لكل المصارف قد             ونوعیتھ، وذل

یكون في تقریر منفصل أو في جزء خاص من ضمن التقاریر السنویة، ویحتوى على معلومات    

حوكمة الشركات، وبتخصیص رابطة في كل موقع من مواقع المصارف عبر االنترنت  توفر كل 

بعة الجھات الرقابیة والتنظیمیة التي أصدرت  المعلومات الخاصة بحوكمة الشركات، متا

  . التشریعات بھذا الخصوص 
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   -:املقدمة  1.1
  
احتل مفهوم حوكمة الشركات قمة االهتمام العاملي، خالل العقدين املاضي واحلايل، وبعد حدوث عدد من         

توى الدويل، ويف برزت احلاجة إلصالح حوكمة الشركات على املسيارات، وفقد ثقة املستثمرين، األزمات واال

يل نظمهـا القانونيـة،   استجابة هلذه الدعوة سعت معظم الدول يف مجيع أحناء العامل إىل تبين هذا املفهوم، وتعـد 

دراج يف البورصة، فضالً عن وضع قوانني جديدة ألفضل املمارسات، وذلك بعـد اإلدراك املتزايـد   ومتطلبات اإل

كما حرصـت عديـد مـن     . 1الدولية، وجذب رؤوس األموال األجنبيةألمهية هذا املفهوم على القدرة التنافسية 

املنظمات، واهليئات واملؤسسات الدولية، وهيئات أسواق املال، بتطبيق مفهوم احلوكمة من خالل تبين جمموعة من 

املبادئ والقواعد اإلرشادية، مبا يتناسب مع ظروف كل دولة، وعلـى رأسـها منظمـة التعـاون االقتصـادي      

اليت  Organization for Economic Coperation and Development (OECD)ةوالتنمي

ة أصدرت مبادئها، لتشكل اخلطوط العريضة جلميع األوضاع والظروف، كما تبنت جلنة بازل للخدمات املصـرفي 

Basle Committee on Banking   Supervision    ـتم هذا املفهوم، وأصدرت مبادئها الـيت

تشجيع الـدول بتـبين    من World Bankالدويل املصريف، باإلضافة إىل ما يسعى له البنك  وتنحصر يف اال

أفضل املمارسات الدولية، وتقييمها من خالل جمموعة من القواعد واملعايري، اليت منها تقييم ممارسـات حوكمـة   

 IMF  (International Monetary( مسامهات صندوق النقـد الـدويل   الشركات ، إضافة إىل هذا 

                                                
1 - Solomon, J. F.,et al. ,(2003), ''Corporate Governance in Taiwan: Empirical Evidence from 
Taiwanese Company Directors'', Corporate Governance, Vol 11, No 3 July , p 236 .  
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Fund    قتصادي والتنمية ، كما ومنظمة التعاون االجتاه هذا املفهوم واملبادرات اليت يسعى إليها مع البنك الدويل

املفهوم بوضع قانون من  هذا Institute of International Finance (IIF) عزز معهد التمويل الدويل

ت الدولية، ليعكس هذا القانون بيئة عامليـة مـتغرية   قبل فريق عمل معهد التمويل، يضم كبار ممثلي أبرز الشركا

،كما اجتهدت أغلب البورصـات   ∗ 2003ومت حتديثه يف مايو  2002حلوكمة الشركات، وقد نشر يف فرباير 

وهيئات رأس املال واملصارف املركزية لتعزيز هذا املفهوم والتأكيد عليه، بل أوجبت االلتزام به مبا يتماشى مع طبيعة 

وظروفها ، فعلى الرغم من تعدد النماذج والقواعد واإلرشادات واجلهات املصدرة هلذا املفهـوم فـإن    كل دولة

  .مضموا يكاد يكون واحداً 

وتظهر احلاجة لتحليل مفهوم حوكمة الشركات يف املصارف ،وذلك ملا تفرضه الطبيعة املصرفية إلحكـام          

عملية معقدة يشمل مسامهي املصرف وجملس إدارته ومديريه وغريهـم  الرقابة عليها ، فحوكمة املصارف هو إطار 

من املوظفني ، كما تعمل يف ظل نظام فريد من الرقابة العامة من هيأة مشرفني مصرفيني، وجمموعة شـاملة مـن   

 Traylerأشار فقد . 1القوانني واللوائح املصرفية ، والتفاعل بني كل هذه العناصر حيدد مدى جودة األداء املصريف

أن حوكمة الشركات ودور املديرين يف القطاع املصريف مل يكن أكثر أمهية ، فليس هناك عدد كبري من تعليمـات  

متغريات حوكمة الشركات فقط ، ولكن إدارات املصارف موجهة لتنفيذ تعليمات بنك التسويات الدولية اتفاقيـة  

ال و. 3حوكمة الشـركات متر من خالل تطبيق مبادئ  II، فالطريق لتطبيق معايري بازل II2كفاية رأس املال بازل 

                                                
  :جاء هذا يف موقع معهد التمويل الدويل متاح على  -  ∗

Institute of International Finance (IIF), '' Equity Advisory Group . Polices for Corporate Governance 
and Transparency in Emerging Markets'' , ( 2002 ), [Online] , IIF , Available from : 
http://www.iif.com/emr/corpgov-code.php  [Accessed :1-6-2010]. 
 

 
 

    
1  - Spong,  K. and Sullivan, R. J. , (2007), '' Corporate Governance and Bank Performance'' , In : Gup, 
B.E,  Corporate Governance in Banking : A Global Perspective , University of Alabama, USA, p 40 . 
2 - Trayler, R.,(2007) ,'' A Survey of Corporate Governance in Banking: Characteristics of the top  100 
World Banks'' In : Gup, B.E,  Corporate Governance in Banking : A Global Perspective , University of 
Alabama, USA, p 184 . 
3- Saidi, N.,(2008), '' Transparency & Disclosure Challenges in the Banking Sector '',  Conference held 
under the Auspices of the Central Bank of Syria ,  Damascus, Syria, 21-22 December, 2008, p 5 .  

http://www.iif.com/emr/corpgov-code.php
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 ،عليها وتتبع تطبيقها حكام الرقابةإولكن يتطلب األمر ،يقتصر دور احلوكمة بوضع جمموعة من القواعد والقوانني 

   Daviesيرى و

Preparing a code of good practice of corporate governance for 
companies is the easy part of the job. Securing consistent 
implementation of both the letter and the spirit of the code is both 
more important, and more difficult . 

للتطبيق اجليد حلوكمة الشركات هو اجلزء السهل يف هـذه  ) جمموعة قواعد أو قوانني(أن إعداد مدونة 
  1 وح ونص هذه القوانني هو جانب األمر الصعب برغم أمهيتهاملهمة ولكن ضمان تطبيق ثابت بر

وأي نظم أو مبادئ أو مناذج  حلوكمة الشركات تتصل به جمموعة من الترتيبات والضوابط وتسعى لتحقيقها ، من 

فعلى الرغم من أنه ال يوجد منوذج عاملي واحد حلوكمة ، 2ضمنها حدود اإلفصاح والشفافية والعالنية عن احلقائق 

صاح والشفافية من اخلصائص ن اإلفإ: ميكن القول  فإنهست هناك هياكل حوكمة جامدة وائية ، يالشركات ، ول

ة ألي منوذج من مناذج احلوكمة اجليدة ، ومعظم وجهات الرأي بني املستثمرين تسلط الضوء علـى أمهيـة   الرئيس

سوف لـن  فلمسامهني واجلهات املعنية لشفافية اإلفصاح والشفافية يف أنظمة احلوكمة اجليدة ، فمن غري إفصاح و

  .3تتواجد املساءلة بطريقة مناسبةوبالتايل لن  ،تقييم وبأي طريقة كانت الشركة تداراليتمكنوا من كيفية 

فاالهتمام املتزايد باحلوكمة والشفافية أدى إىل زيادة اإلفصاح ،وأصبح يشمل بنوداً إضافية ذات صلة باحلوكمـة،  

  .4دارة من إفصاح للمتعاملني بالسوق ميكن تسميته إدارة اإلفصاح تقدمه اإلفما 

املصارف يف العـادة    رغم خضوعلتجارية أمهية خاصة ، فباملصارف ا لتقارير املاليةفصاح يف اوتكتسب معايري اإل

 ،و حساسةأ أن هذه املعلومات يف الغالب تكون سرية غريد السلطات التنظيمية باملعلومات يلإلشراف والرقابة وتزو

وليست متاحة جلميع املستخدمني ، وبالتايل ينبغي أن يكون اإلفصاح شامالً حبيث يسمح بالوفـاء باحتياجـات   

  . 5املستخدمني يف حدود املعقول

                                                
1- Davies, H.,(2002), ''Corporate Governance and the Development of Global Capital Markets'' , 
Balance Sheet , Vol 10 ,No 3 , p14.   

  .  20، ص العربية  جمموعة النيل :، القاهرة  حوكمة الشركات ، )2005( حمسن أمحد اخلضريي ، -2
3- Editorial ,(2002) ,'' The Relationship between Corporate Governance : Transparency and Financial 
Disclosure'' , Corporate Governance, Vol. 10 , No. 4 , p 254 
  

، جامعة جنوب الوادي ،  جملة البحوث التجارية املعاصرة،  "احلوكمة والتقارير املالية املنشورة للشركات املصرية " ،) 2002(أمحد أشرف عبد احلميد،  -  4
  .  239ص ، ر ، العدد الثاين ، ديسمربد السادس عشال

  . 740ص ، الدار اجلامعية:  اإلسكندرية، "التجارب  –املبادئ  –املفاهيم " حوكمة الشركات  ،)2005(،طارق عبد العال محاد   -5
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فتبين معايري اإلفصاح والشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملقرضني من املمكن أن يساعد نظام احلوكمة على منع 

حىت يف الدول اليت ال يوجد ا تعامل نشط على أسهم معظم شـركاا يف أسـواق    ،املصرفية حدوث األزمات

  . 1األوراق املالية

   -:استقراء وعرض الدراسات السابقة  2.1

 ،واهتمت أدبيات كثرية بدراسة ذلك املفهوم  من عدة جوانب ،تناول اجلانب األكادميي مفهوم حوكمة الشركات

عديد من املؤمترات والندوات القانونية وغريها، وتناولته  أواإلدارية أو االقتصادية  أوبية سواء اجلوانب احملاس

عديد من االستنتاجات والتوصيات حول هذا املوضوع ومن هذه سهمت بأو ،وحلقات النقاش وورش العمل

 ) et al Solomon  )2000 . دراسة •                                                    -:الدراسات 

وتطبيقات حوكمة  ،ملفاهيمي والضمين لإلفصاح عن خماطر الشركاتا حبثت هذه الدراسة عن اإلطار -:2

 ووضع، لداخلية وعن الرقابة ا ،جتاه اإلفصاح عن املخاطراملؤسسات الربيطانية والتحري عن مواقف  ،الشركات

ثلث   أنمن العناصر ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل باقة منوعةتضم  ،رإطار عمل منوذجي لإلفصاح عن املخاط

يساعد علي اختاذ القرارات  تح املتزايد يف خماطر الشركاأن اإلفصا ىاالستثمارية الربيطانية متفقة علاملؤسسات 

 مثل الزيادة يف ،من العناصر األساسية لتكوين  إطار منوذجي اًكما أن هناك عددستثمارية  ،املتعلقة باحلوافظ اال

والتطور اإلضايف  ،تشكيل نظم رقابة داخلية أفضل ميكن أن يدعم اجلهود يف ،مستوي اإلفصاح عن املخاطر

عداد تقارير إنه من املستحسن متابعة أكما  ،لإلفصاح عن املخاطر قد يرتبط مع برنامج إصالح حوكمة الشركات

                                                                                                  .عام من التصريح ال فردية وتفصيلية خبصوص املعلومات عن املخاطر بدالً

استعراض أفضل املمارسات القائمة  ىجاءت هذه الورقة لتسلط الضوء عل -: Radner   )2002 ( 3دراسة •

أن االنترنت  يعد أداة لتلبية  دراسةال تفيما يتعلق باإلفصاح عن حوكمة الشركات عرب االنترنت وقد أكد

كما أن االنترنت يعد . احتياجات اإلفصاح واملساعدة يف ختفيض التكاليف وتقدمي املعلومات يف الوقت املناسب 

                                                
  .  707ص، الدار اجلامعية:  اإلسكندرية،  املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال،  )ب2005(،أمني السيد أمحد لطفي  -  1

2 -Solomon, J. F. And et al . ,(2000),''A Conceptual Framework For Corporate Risk Disclosure 
Emerging From The Agenda For Corporate Governance Reform'', British Accounting Review, No 32, 
PP 447–478.  
3 - Radner, G.,(2002) "Best Practices in Online Corporate Governance Disclosure" , Work 
Paper ,[Online] , CCBN. 
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وسيلة رائعة إلبراز صورة سياسات حوكمة الشركات  ، فيمكن من خالل ختصيص قسم حلوكمة الشركات عرب 

إضافة إىل تيسري  ساعد يف استعادة ثقة املستثمريني أن ومن املمكن ،هة واالمتثالموقع االنترنت أن يعزز الرتا

 ،مبادئ حوكمة الشركاتو ،امللكية، وجملس اإلدارةالوصول إىل هذه املعلومات، واليت تتمثل يف معلومات عن 

 ىتنبيهات وشكاو القسم لتلقيجزء من هذا ، إضافة إىل ختصيص  هياكل اللجان ،و وعن مدونة السلوك األخالقي

 Standard & Poor’s  دراسة •                                    .     املسامهني واملستثمرين

لتحليل وتقييم مستوى إفصاح  اًجديد اًتضيف بعدلو ،جاءت هذه الدراسة لتوفري إرشاد موضوعي -:1)  2002 (

 Standard & Poor’sالثغرة أجرى جممعالشركات من قبل الشركات الكربى حول العامل ، ولسد هذه 

من شركة  1200شركة منها  1500دراسة كبرية على أكرب الشركات وأكثرها سيولة ، وتضم العينة أكثر من 

شركة يف مؤشرات مؤسسة  350الدويل باإلضافة إىل  Standard & Poor’sاملكونة ملؤشر جممع الشركات 

من املعلومات  اًبند 98لألسواق الناشئة ،واختربت الدراسة  S&P/IFCالتمويل الدولية وستاندر أند بور 

وهذه البنود اختريت عن طريق فحص حسابات وتقارير سنوية للشركات الرائدة حول العامل ، وذلك  ،املمكنة

املنهج الذي تتبعه و ، ومن مث مجعت هذه اخلصائص يف ثالث فئات فرعيةلتحديد بنود اإلفصاح األكثر شيوعاً

S&P مة لتقدير مستوى هللشركات والنتائج التنظيمية امل خر التقارير السنويةآتستخدم هو أن ذه الدراسة يف ه

قيمت عن  قد الشفافية واإلفصاح عند الشركات حول العامل ، واألسئلة مل ترجح ومستويات اإلفصاح والشفافية

على أساس ثنائي ميثل اإلجابتني  طريق البحث يف التقارير السنوية للشركات وإدراج كل خاصية أو بند سجل

تساوي نقطة واحدة، ويتم التعامل " نعم"لضمان املوضوعية وكل إجابة ب) غري مدرجة" (ال"أو ) مدرجة" (نعم"

هذه جاءت ، ك دون إجابة إذا مل ينطبق البند تتر فإا إذا مل تنطبق على شركة ما" غري قابلة للتطبيق"مع األسئلة 

                                                                                           .∗املي للمعلوماتعة اتمع املايل الدراسة استجابة حلاجال

اسبة هدفت هذه الدراسة إىل حتليل العالقة املتبادلة بني احلوكمة واحمل -: 2 )2002(دراسة عبد احلميد  •

ومدى استجابة الشركات لذلك، كما هدفت  ،ق املال لزيادة مستوى الشفافيةة سوأواملراجعة، وتقييم جهود هي

                                                
1 - Standard & Poor’s, (2002) ," Transparency & Disclosure Study – Frequently Asked Questions", 
[Online] , S&P.                                                                                   

  . أجريت دراسات كثرية على هذا املؤشر لقياس مستوى اإلفصاح والشفافية عن حوكمة الشركات وسيتم استعراض منها  - ∗
 .، مرجع سبق ذكره )2002(ميد ،أمحد أشرف عبد احل - 2
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حىت  2002الدراسة إىل حتليل القوائم املالية املنشورة للشركات املصرية خالل السنوات الثالثة األخرية من 

لذي تلعبه ف لتحديد أثر االهتمام باحلوكمة على تلك التقارير املنشورة ، فقد أكد الباحث على الدور ا2004

فهي تعمل كأداة لتفعيل  ،من خالل توفري تقارير مالية يتم فحصها ومراجعتها من قبل مراجع مستقل ،مهنة احملاسبة

ة أالسوق املصري وجهود هيآلية احلوكمة ، وكما توصل الباحث من نتيجة حتليل مفهوم حوكمة الشركات يف 

ومبقارنة تلك  ،ة سوق املالألبات اإلفصاح من قبل هيزيادة متطمن خالل  ،سوق املال لرفع مستوى الشفافية

املتطلبات مبا ورد مبتطلبات الشفافية اليت ذكرا مبادئ احلوكمة عن منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وجد أا 

، 2004حىت  2002، ومبراجعة تقارير الشركات خالل السنوات كات مل تلتزم ا حمدودة نسبياً وأن أكثر الشر

                                                 .جد تغري يذكر فيما تضمنته تلك التقاريرويتبني وجود أثر لإلفصاح عن ممارسات احلوكمة ومل ي مل

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على حتليل وحتديد دور اإلفصاح احملاسيب يف _ :  1 )2003(دراسة درويش  •

كمة الشركات يف مصر ، باإلضافة إىل التعرف على مدى توافر مبادئ حوكمة الشركات حتقيق التطبيق الفعال حلو

يف قطاع األعمال املصري من خالل مقارنة املمارسات املوجودة يف البيئة املصرية باملبادئ الدولية الصادرة يف هذا 

قق معظم مبادئ حوكمة وقد توصلت الدراسة إىل أنه تتح ،الشأن بالتركيز على مبادئ اإلفصاح والشفافية 

الشركات يف مصر ضمن جمموعة من األنظمة والقوانني ، كما أكدت الدارسة على أمهية اإلفصاح احملاسيب 

 املطرييدراسة  •                           .والشفافية يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف األسواق املالية

ق اإلجراءات احلاكمة للشركات يف اململكة العربية السعودية و تناولت هذه الدراسة موضوع تطبي -:2 ) 2003( 

توصل الباحث إىل أنه تتوافر معظم أدوات مفهوم اإلجراءات احلاكمة للشركات السعودية ضمن جمموعة من 

األنظمة و القوانني سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة ، كما أكد الباحث على سعي معظم الدول يف 

                          .واعد خاصة لإلجراءات احلاكمة مبا يتكامل مع بيئتها القانونية و التنظيمية و املؤسسية إعداد ق

تقيم هذه الدراسة اإلفصاح  -: Standard & Poor’s and CGFRC) 2004 ( 3 دراسة  •

                                                
، جامعة القاهرة  جملة الدراسات املالية والتجارية ،" وكمة الشركات دور اإلفصاح احملاسيب يف التطبيق الفعال حل" ، )2003(عبد الناصر حممد سيد درويش، - 1

  . 471- 419ص ص ، ، العدد الثاين ، يوليو
، جامعة امللك سـعود   الة العربية للعلوم اإلدارية ،" تطبيق اإلجراءات احلاكمة للشركات يف اململكة العربية السعودية " ، )2003(، عبيد بن سعد املطريي - 2
  . 305 - 281، ص ص العاشر ، العدد الثالث ، سبتمرب لد، ا

3- Standard & Poor’s And Corporate Governance and Financial Reporting Centre ( CGFRC) ,(2004), '' 
Corporate Governance Disclosures in Thailand : A Study of SET50 Companies'', [Online], S&P. 
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شركة يف  50لت الدراسة خبصوص ممارسات حوكمة الشركات بني أكرب الشركات املدرجة يف تايالند حيث مش

 & Standardمؤسسة  اطور يتال Scorecardبطاقة ت الدراسةماستخدوقد  ،مؤشر بورصة تايالند

Poor’s تعكس هذه ل ،أقصى اًحد اًبند 140ومشلت  ،لتقييم ممارسات اإلفصاح اخلاصة حبوكمة الشركات

وتعديلها مبا يتناسب مع البيئة  ،ت الدوليةالبطاقة جتسيد أفضل املمارسات اخلاصة باإلفصاح عن حوكمة الشركا

وقد  ،2002وهي تقارير عن سنة  2004يناير  10يف  ةفراالتايالندية ، وقد مت حتليل آخر تقارير سنوية متو

وقد سجلت  )عينة الدراسة( شركة 50أن هناك اختالفات كبرية يف درجات اإلفصاح بني ل أظهرت الدراسة

، كما خلصت  37.56وأن متوسط اإلفصاح كان  4/140 درجة إفصاح وأدىن 75/140أقصى درجة إفصاح 

  -:يلي  إىل ماالدراسة 

 بينت )شركة  17( الثلث فقط  غري أن عن القائمة الكاملة ألعضاء الس أفصحتمجيع الشركات  أن )1

  التفاصيل مثل املؤهالت التعليمية نع أفصحتوغالبية الشركات ومن هو غري ذلك،  من هو مستقل

ما يقارب ، وة واملدير التنفيذي هو نفس الشخصرئيس جملس اإلدار بأنمن العينة % 12 أفصحتما ك  )2

شركة مل تفصح عـن حضـور الـس     23وأن حوايل  ،شركة مل تفصح عن اجتماعات الس 14

وشـركة  % 99 - %81من العينة كانت نسبة احلضور من % ) 40( لالجتماعات ، كما ذكرت 

 ضور الكامل للمجلسعن احل أفصحتواحدة 

شركة منها عن  15 وأفصحتوجود جلنة ترشيح من العينة %) 34( شركة  17دراسة ذكرت ال  كما  )3

منها % 95شركة من العينة هلا جلنة مكافآت وأن  22كان هناك  ،إضافةً هلذاأمساء هؤالء أعضاء اللجان

مكونة من جلـان  % 80وأن مجيع الشركات تشري لوجود جلان مراجعة و،أفصحت عن أمساء أعضائها 

 األغلبية مستقلة% 6مستقلة و 

علـى  معيـة العموميـة للـرد    اجل جمالسهامن الشركات اليت حضر رؤساء % 38كانت نسبة  كما  )4

                                     . من العينة هلم مواقع عرب االنترنت% 72ستفسارات املسامهني وأن ا
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مسامهة نظرية الوكالة  وسة هكان اهلدف من هذه الدرا  - : Manal and Maria ) 2005 ( 1 دراسة •

للشركات  فهم العوامل اليت حيلل منها تأثري اإلفصاح عن معلومات حوكمة الشركات يف التقارير السنويةيف 

 اإلفصاح تندرج عن العالقة بني نظرية الوكالة وبني مستوياتيه مت صياغة جمموعة من الفرضيات وعل السويدية،

اً، وقد تكونت العينة بند 285لقياس فقد استخدم املنهج غري املرجح وتكوين مؤشر من ول عن حوكمة الشركات

% 55ح وأعلى مستوى لإلفصا% 29.44إفصاح النتائج متوسط  سجلتوشركة يف سوق استوكهلم ،  54من 

لى الشركات من حيث اإلفصاح العوامل التالية تؤثر ع أن، استنتج من التحليل % 16أدىن مستوى لإلفصاح أن و

دور                                                                                   -:عن حوكمة الشركات وهي 

االزدواجية ، وجود جلنة مراجعة، عدد محلة األسهم، تركيبة جملس اإلدارة، وجود جلنة مكافأة، حجم الشركة، 

  .، قائمة األكثر تعامل لبعض الشركات  التسجيل املكرر املتعدد

 ىثر تطبيق آليات حوكمة الشركات علأاستهدفت هذه الورقة دراسة حتليل  -: 2 ) 2005 (دراسة العابدين  •

وذلك من خالل مدي توافر مبادئ حوكمة الشركات يف قطاع األعمال املصري ومقارنة  ،جودة اإلفصاح احملاسيب

اإلفصاح والشفافية مبدأ  ىصادرة يف هذا الشأن بالتركيز علئة  املصرية باملبادئ الدولية الاملمارسات املوجودة يف البي

  : وقد خلصت الورقة مبجموعة من النتائج لعل أمهها  ،وآليات تطبيقه

   . تطالب مبادئ حوكمة الشركات باإلفصاح يف الوقت املناسب بتقدمي مجيع املعلومات للمسامهني  -

آلليات اليت تكفل جودة اإلفصاح احملاسيب، ويشمل اإلفصاح على كل النتـائج املاليـة   يتعني مراعاة ا  -

والتشغيلية للشركة، وأهدافها احلالية واملستقبلية، وملكية األغلبية، وحقوق التصويت، ومعلومات عـن  

  . أعضاء جملس اإلدارة، وعوامل املخاطرة، واملسائل املتصلة بالعاملني

ات ومراجعتها وفقاً ألحدث املعايري، وأن تتم مراجعتها من قبل مراجـع مسـتقل   جيب إعداد املعلوم  -

  .،ونقل هذه املعلومات عرب قنوات بصورة تتسم بالعدالة وسالمة التوقيت

                                                
1- Andersson, M. And Daoud, M., (2005) , " Corporate Governance Disclosure : by Swedish listed 
Corporations" , Master’s thesis , [Online],  JONKOP ING Internationaal  Business School .     

املؤمتر العلمي اخلامس  ،"الشركات على جودة اإلفصاح احملاسيب  دراسة حتليلية ألثر تطبيق آليات حوكمة إدارة"،)2005(،لؤي علي زين العابدين علي -  2
  2005سبتمرب  10-8 ، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ،حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية
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الية يف جمال ة العامة لسوق األوراق املأوتقييم دور اهلي هدفت هذه الدراسة إىل حتليل -:1) 2005(دراسة عقل  •

وتقدمي بعض املقترحات اليت ميكن أن تؤدي إىل  ،أحد املبادئ الرئيسية حلوكمة الشركاتبصفته ية اإلفصاح والشفاف

زيادة فعالية التقرير املايل يف ضوء معايري احملاسبة املصرية والدولية ، وذلك من خالل الدراسة النظرية اليت قام ـا  

قارير املالية لعينة خمتارة من الشركات واملصارف املقيدة وذلك بتحليل الت ،باإلضافة إىل الدراسة التحليلية ،الباحث

بسوق األوراق املالية ، وقد توصل الباحث إىل أن زيادة جودة التقارير املالية املنشورة للشركات املسامهة املقيدة يف 

اً على القواعـد  مد أيضبورصة األوراق املالية املصرية ليست جمرد نتائج لتعديالت معايري احملاسبة املصرية بل أا تعت

                         -:ة العامة لسوق املال، كما بني الباحث أن اإلطار احملاسيب يعتمد على ثالثـة حمـاور وهـي   أاليت تصدرها اهلي

حمـور الرقابـة   -2    سـبية  حمور التقرير املايل الذي يتمثل يف ضرورة أن يعرض جملس اإلدارة معلومات حما -1

حمور جلنة املراجعـة يتمثـل يف    -3نظام للرقابة الداخلية مثل يف ضرورة أن يقوم جملس اإلدارة بوضع الداخلية ويت

  .وتدعيم استقاللية املراجعة اخلارجية ،والرقابة الداخلية ،ضرورة تأسيس تشكيل يضمن جودة التقارير املالية

 ىحتديد مستو هو راسةالغرض الرئيسي من هذه الد -: Hossain  And Khan )2006 ( 2دراسة  •

ـ  مسات الشركات اليت تؤثر لىوالتعرف ع ،بنغالديشكمة الشركات من قبل الشركات يف اإلفصاح عن حو  ىعل

ـ  بنـداً  25جل حتقيق هذا الغرض فقد مت تطوير مؤشر لإلفصاح مكون من أومن  ،هذا اإلفصاح بقضـايا   اًخاص

 ت قطاعـات خمتلفـة مـن بورصـة    تندرج حت ،ةشرك 100خذت عينة من أاملسامهني وإدارة الشركات ، وقد 

Dhaka   أو بورصةChittagong  ، وقـد مت   2004لعـام   اًثانوي اًمصدروقد استخدمت التقارير السنوية

والنتيجة اسـتخدمت   ،ي بإعطاء نقطة لكل بند مفصح عنه وصفر خلالف ذلكأرجح املغري االعتماد علي املنهج 

 ،وتأهيل احملاسبني ،وإمجايل األصول ،والرحبية ،)نسبة الديون حلقوق املسامهني ( الية واعتربت الرافعة امل اًتابع اًمتغري

وتركز امللكية   ،تعددة اجلنسيةاملوالشركة  ،الكبريةاألربع لشركات املراجعة واالنتماء ل ،والشركة إذا كانت مصرفية

من اإلفصاح عـن  %  24إلفصاح ل ىمستو وقد أظهرت الدراسة أدىن. ،مجيعها متغريات مستقلة فأكثر%  50

                                                
الة العلمية ، " يل يف ضوء املبادئ الدولية حلوكمة الشركات تقييم دور اهليئة العامة لسوق املال يف حتسني فعالية التقرير املا" ،)2005(،يونس حسن عقل -  1

 . 97 – 13ص ص ، ، جامعة حلون للبحوث والدراسات التجارية
2- Hossain, D. M. And  Khan, A. R.,(2006) ''Disclosure on Corporate Governance Issues in 
Bangladesh: A survey of the Annual Reports'' ,The Bangladesh Accountant, January-March, pp. 95-99 
[ Online] ,SSRN.  
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كما سـجلت الدراسـة   %   92 فهو أما املستوي األعلى لإلفصاح ،حوكمة الشركات املطبقة يف هذه الدراسة

ات تتأثر بشكل كبري ن اإلفصاح عن أمور حوكمة الشركأكما أوجدت الدراسة  ،% 52لإلفصاح  اًعام اًمتوسط

 ن املراجعة  من قبل الشركاتأر خاصة كما سية لديهم شروط تقاريتعددة اجلناملفالشركات ) املتغريات (  مع بعض

اإلفصاح عن  ىمستو ىأمهية إحصائية عل ذاتهي و ،تؤثر بشكل كبري متغرياتالكربى والشركات املصرفية األربع 

 ةًقل عرضأن هذه الشركات وذلك أل ،اإلفصاح ىمستو ىعل امللكية فهي تؤثر سلباً أما تركيز, حوكمة الشركات 

  .للمساءلة من قبل املسامهني ألا األقلية  

 ) Khan ) 2006دراسة  •
1
اليت تلقـي   ،حتديد األطر التنظيمية احمللية والدولية إىل هذه الدراسة دف -: 

حديثة لعرض  وسيلةًاليت ظهرت الضوء على أدىن مستوى من اإلفصاح املطلوب للشركات خالل شبكة االنترنت 

وقـد  ،اإلفصاح املفترض ب تهجل مقارنأاإلفصاح الفعلي هلذه الشركات من بالشركات، مث حبث املعلومات املتعلقة 

الفنادق، شركات متنوعة، شركات دولية مسجلة : شركة من أربع جمموعات فرعية 177اختريت عينة تتألف من 

مواقع الشركات  مت حبث يف سوق نيويورك لألوراق املالية وشركات دولية مسجلة يف سوق لندن لألوراق املالية، مث

   -: عن وقد أسفرت النتائج، االنترنت شبكةعلى 

%) 56(شـركة   46و 2004لسنة عرضت نتائج اية %) 44(شركة  37ن عن أكشفت هذه الدراسة  -1

  .2005خر تقارير نشرت يف آقبلها ك أو ما 2003عرضت التقارير السنوية لسنة 

طريقة وصول لصفحات الشبكة اخلاصة باحمللل نسبة متدنية جدا حبوايل  أما االعتمادية على املعلومات فوجود -2

ا فيمـا  أم،انعدام تقارير املراجعة عند بعض الشركات له تأثري سليب على مدى االعتماد على املعلوماتو، % 6.5

ر تقنيـة  ن بعض الشركات أفصحت عن سياسات إدارة املخاطر فيما يتعلق بإدارة خمـاط إيتعلق حبماية املعلومات ف

  . ITاملعلومات 

                                                
1- Khan, T., (2006), "Financial Reporting Disclosure on The Internet : An International Perspective" , 
Ph.D. Thesis, Victoria University, Victoria, Australia.    
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فقط من الشركات هلا تقارير مالية سنوية على مواقعها استخدمت % 13.4ن ألقد اكتشف يف هذه الدراسة  -3

من الشركات اليت هلا مواقع استخدمتها لعرض املعلومات املالية و % 73ن أوجد ب ، كمافيها معايري احملاسبة الدولية

  .%100إىل  0راوح من كانت نتائج اإلفصاح تت

كان لديها معلومات عن جلان حوكمة الشركات علـى  %) 75(شركة  63أما عن حوكمة الشركات فإن  -7

ن وأ ،أفصحت عن سياسات حوكمة الشركات على مواقعهـا   )%34(شركة  28ن أمواقعها كما وجد أيضا ب

 الشركات اليت تقدم تقاريرها من الشركات كان لديها تقرير عن املراجعة مصحوب بتقارير مالية بالنسبة إىل% 80

  .املالية السنوية

التعرف على تأثري البيئـة الثقافيـة   إىل هدفت هذه الدراسة  -: And Leung  Qu )2006 ( 1دراسة  •

 العينةو ،"شيرتين"و" Shangha " املتغرية على سلوك اإلفصاح االختياري للشركات الصينية املسجلة يف أسواق 

وضع و ،للبحث االًجماختري اإلفصاح عن حوكمة الشركات كما ،  اًصناعي جماالً 19شركة يف  120 مكونه من

حتليـل البيانـات   وقد مت جماالت من اإلفصاح االختياري  ةواليت ميكن تصنيفها يف ست اًبند 120قائمة تتألف من 

جحة ، وقد أشارت النتـائج  راملغري  طريقةال اعتمدو ،قارنة حمتوى التقارير السنوية مع مؤشر اإلفصاح االختياريمب

من العينة املختارة % 85متارس اإلفصاح ومتثل  اتشرك 104ن بأ م2003ديسمرب  31بالنسبة للفترة املنتهية يف 

من الشركات املفصحة أفصحت بشكل اختياري عن معلومات تتعلق بسياسات مواردها البشرية، % 30، وحوايل 

شركات اليت أفصحت ذكرت بإسهاب كيف حتدد األجـور واملنـافع   كما أن نصف ال إلدارة الداخلية،وتركيبة ا

قد ذكرت إىل أي حد ترتبط مكافأة % 25األخرى للمديرين غري التنفيذيني ، ومن بني الشركات املفصحة كانت 

  .العالقة  ليس هناك أي عملية إفصاح اختياري مرتبطة بتعامالت األطراف ذاتأنه املديرين بأدائهم ، كما الحظ 

دف الدراسة ملعرفة مستوى ومدى اإلفصاح عن حوكمة الشركات يف  -: Hossain  )2007( 2راسة د •

احلجم ، العمر ، امللكية ، تركيبة الس ، تعقد ( ومدى تأثري بعض خواص الشركات   ،الشركات املصرفية اهلندية

لدراسة على القطاعات املصرفية يف ، وقد ركزت اكاتعلى مستوى إفصاح حوكمة الشر) األعمال ، األداء املايل 
                                                

1- Qu, W. And Leung, P. ,(2006), ''Cultural Impact on Chinese Corporate disclosure – a Corporate 
Governance Perspective'', Managerial Auditing Journal , Vol. 21 No. 3, pp. 241-264. 
.  
2- Hossain, M.,(2007), "The Corporate Governance Reporting exercise: the Portrait of a Developing 
Country" , International Journal of Business Research , Marsh , [Online], Business Publications.          
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وقد مت جتميـع وتغطيـة    ،لألوراق املالية والبورصة الوطنية لألوراق املالية  Bombayاهلند املدرجة يف بورصة 

شـر  بإعـداد مؤ  ،وصول هلدف الدراسةلومت ا اً،مصرف 38ل  03-2002التقارير السنوية للمصارف عن سنة 

بند  57 مكون من Unweighted Disclosure Methodح للبنود رجاملغري لإلفصاح مبين على البنود 

بندين ، جلنة شكاوى  2بنود ، جلنة املكافأة  4بنود ، جلنة املراجعة  7جملس اإلدارة : أجزاء وهي  9خمتلف حتت 

 بنود ، وسـائل  3بنود ، اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  5بنود ، اجتماع اجلمعية العمومية  5محلة األسهم 

   -:عن  وقد أسفرت النتائج، أخرى  اًبند 14بنود ، معلومات املساهم العام  3االتصال 

فقد بينت الدراسة املتوسط العـام ملؤشـر    ،من االلتزام يف اإلفصاح عن حوكمة الشركات اًأن هناك مستوى عالي

تائج أن حجم األصول ، كما أشارت الن 95واحلد األعلى  69واحلد األدىن ملستوى اإلفصاح  79.10اإلفصاح 

  .          غري ذات أمهيةفهو  باقيالأما  ،مه يف تفسري مستوى اإلفصاحهموامللكية واألداء ذات داللة إحصائية 

ثر اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات على حتسني أوهدفت هذه الدراسة إىل قياس _ : 1 )2007(دراسة غايل  •

بني تطبيق حوكمة  اًوثيق اًالية ، حيث توصلت الدراسة إىل أن هناك ارتباطجودة احملتوى اإلعالمي للتقارير امل

يف  اًمهم اًدور )أحد اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات(رير املالية وأن للجنة املراجعة الشركات وبني جودة التقا

اسبية حلوكمة الشركات ت احملحتسني جودة التقارير املالية، كما توصلت الدراسة النظرية والتطبيقية إىل أن اآلليا

                                                                                                  .حتسني مستوى جودة احملتوى اإلعالمي للتقارير املالية تساعد يف

ام الشركات املسامهة العامة فقد سعت هذه الدراسة للتعرف على مدى التز -: 2 ) 2007( دراسة مطر ، نور  •

األردنية مببادئ حوكمة الشركات يف كل من القطاعني املصريف والصناعي ، و توصلت الدراسة إىل أن الشركات 

يف  واحدةً وحدةًالشركات  وأن التزامها باملبادئ املسامهة يف القطاعني املصريف والصناعي معاً تلتزم مببادئ حوكمة 

مستوى  ةمن القطاعني على حد التزام كلٍّ عدخر ، و يآيتفاوت ذلك االلتزام بني مبدأ و نه أ غرياملستوى املتوسط ،

القطاع املصريف يتفوق بشكل بسيط على القطاع الصناعي ، ويرجع ذلك التفوق بسبب الدور  ولكن اًمتوسط

ص جمالس اإلدارات يف فر شروط حوكمة الشركات ، و حراالرقايب الذي يلعبه املصرف املركزي يف التحقق من تو
                                                

، " قياس أثر اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات يف حتسني جودة احملتوى اإلعالمي للتقارير املالية مع دراسة تطبيقية "  ،)2007(، أشرف أمحد حممد غايل -  1
 .قناة السويس  جامعة ،كلية التجارة باإلمساعيلية قسم احملاسبة واملراجعة ، رسالة ماجستري غري منشور

،  الة األردنيـة يف إدارة األعمـال  ، " مدى التزام الشركات املسامهة العامة األردنية مببادئ احلاكمية املؤسسية "  ،)2007(حممد  مطر وعبد الناصر نور، - 2
  .  68 - 46اجلامعة األردنية ، الد الثالث ، العدد األول ، ص ص 
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                                                                               .خصوصاً ما يتعلق منها بإدارة املخاطر  ومبادئها منظمة بازل صارف على االلتزام بقواعدتلك امل

املتطلبات الالزمة لتحقيق  فراسعت هذه الدراسة للتعرف على معرفة مدى تو - : 1 )2007(دراسة ناجي  •

 ،يف بيئة الشركات املسامهة الليبية)  OECD( مبادئ احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

وحماولة حصر وجتميع القوانني واللوائح ذات  ،ولتحقيق ذلك مت إجراء حبث مكتيب لكل ما له عالقة باملوضوع

فر املسامهة وإخضاع ذلك للدراسة والتحليل، وقد توصلت الدراسة إىل أنه تتوالعالقة بنشاط الشركات الليبية ا

 م2005لسنة)1(بعض ما جاءت به مبادئ احلوكمة الدولية من حمددات يف القانون التجاري اللييب والقانون رقم 

جارية بشأن النظام األساسي للمصارف الت) 2005(لسنة ) 48(وقرار مصرف ليبيا املركزي  ،بشأن املصارف

فر بعض متطلبات حتقيق مبادئ احلوكمة الدولية متمثلة يف تلك القوانني، كما توصلت الدراسة إىل أن اوبالتايل تو

ثبتتها عدة دراسات وهذا يدل على ضعف تطبيق املعايري أة يف ليبيا تعاين من عدة سلبيات مهنة احملاسبة واملراجع

انني واللوائح املنظمة املهنية املتعارف عليها، ووجود قصور يف القو

هدفت هذه  -:2 )2009(دراسة امعيتيق  •                                                                .للمهنة 

الدراسة الختبار مدى مراعاة املؤسسات املالية الليبية ملبادئ احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 

وقد مت التوصل هلذا اهلدف من خالل اختبار ست فرضيات مقسمة إيل مبادئ حوكمة   والتنمية ومسؤوليتهم عنها

مؤسسة مالية وقد توصلت الدراسة  13عينة من  ىالشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عل

قتصادي والتنمية فيما عدا اهتمام املؤسسات املالية الليبية جبميع مبادئ  احلوكمة الصادرة عن منظمة التعاون االإىل 

التوايل حيث كانت درجة  ىوالشفافية عل       حبقوق املسامهني واإلفصاح نيمبدأين  الثاين واخلامس واخلاص

  .املراعاة منخفضة

                                                
، رسالة ماجستري غري " وفقاً ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية مدى توفر املتطلبات الالزمة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات "، )2007(ناجي حامد ناجي ، 1

 . د قسم احملاسبة ، ،بنغازي ، جامعة قاريونس، كلية االقتصا منشورة
ملالية الليبية مدى مراعاة مبادئ احلوكمة الصادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، دراسة ميدانية على املؤسسات ا" ، )2009(حممد حممد امعيتيق ، 2
  .، أكادميية الدراسات العليا مدرسة العلوم اإلدارية واملالية ، طرابلس رسالة ماجستري غري منشورة،"
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الغرض من هذه الدراسة اشتقاق مؤشر لإلفصاح عن املمارسـات القياسـية     -:1 ) 2009(دراسة شبل  •

والتعرف عما إذا كانت الشركات تفصح بدرجة مرضية عن  ،قبول ذلك املؤشرات واختبار مدي حلوكمة الشرك

وهل توجد عالقة اجيابية بني مؤشر اإلفصاح املقترح وقرار املستثمرين لالسـتثمار، وقـد مت    ،ممارسات احلوكمة

نتائج بتحليل وتدعيم ال ،راء عينة من أصحاب املصاحلآ ىمن خالل قائمة استبيان للوقوف علالتوصل هلدف الدراسة 

عـن   فصاحاإلو حتديد ما إذا كان  م2007اإلفصاح الفعلي عن احلوكمة بالقوائم واإليضاحات املتممة عن سنة 

  .  احلوكمة  مرضياً

يتضمنها مؤشر  أنب يما يتعلق بعناصر احلوكمة اليت جيتوافق الدراسة التطبيقية والنظرية ف وقد توصلت الدراسة إىل

فصـاحات  إوجـود  عن كما أسفرت نتيجة حتليل التقارير املالية  ،ختالف ترتيب عناصرهااإلفصاح  املقترح مع ا

وان هناك وجود عالقة اجيابية بـني مؤشـر   , ضئيلة حول حوكمة الشركات وغري منظمة عن ممارسات احلوكمة 

  .اإلفصاح املقترح وقرار املستثمرين باالستثمار 

اسة لدراسة وتفسري تأثري الضغوط املؤسسية املختلفة يف هدفت هذه الدر -: Zagoub )2011 ( 2دراسة  •

تشكيل مفهوم وممارسات احلوكمة يف املصارف التجارية الليبية يف نظرية علم االجتماع املؤسسية ، ولإلجابة على 

جمموعة تساؤالت لتحقيق هذا اهلدف أجريت دراستان ميدانيتان ، األول استخدمت املقابالت الشخصـية مـع   

صاحل يف املصارف الليبية وذلك لبيان آرائهم يف مفهوم وممارسات احلوكمة ، وبناء عليه مت التركيز على أصحاب امل

الدراسة الثانية يف ثالثة مصارف ذات هيكل ملكية خمتلف باستخدام استبيان جمموعات خمتلفة ألصحاب املصاحل ، و 

قتصادية واملصرفية الليبية والزال هذا املفهـوم يف طـور   تشري أهم النتائج إىل أن مفهوم احلوكمة جديد يف البيئة اال

التكيف مع البيئة املصرفية الليبية بتكثيف جهود مصرف ليبيا املركزي وأصحاب املصاحل ، رغم أن املصارف ليست 

قانون املصارف يف تغطية هذا اال وعدم متابعة بسبب عدم كفاية مستعدة بعد لقبول وتطبيق ممارسات احلوكمة 

التنفيـذيني   ينريصرف ليبيا املركزي وإلزامه ذه املمارسات ،إضافة لعدم خربة أعضاء جمـالس اإلدارات واملـد  م

  .للمصارف التجارية الليبية مع قضايا احلوكمة 
                                                

كات املصرية املقيدة بالبورصة مؤشر مقترح لإلفصاح عن املمارسات القياسية للحوكمة مع التطبيق على بعض الشر" ،)2009(مىن سليمان حممود شبل ، -1
 .اإلسكندرية، ، جامعة اإلسكندرية كلية التجارة  ستري غري منشوررسالة ماج،"

2 - Ali A.Zagoub ,(2011),'' Corporate Governance in Libyan Commercial Banks'' , Ph.D. Thesis, 
University of Dundee,UK.  
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أن الضغوط املؤسسية خاصة القسرية تؤثر إجيابيا يف تشكيل ممارسات احلوكمـة ، فعلـى   إىل كما أشارت النتائج 

حلد كبري فهي تركز ن قانون املصارف والتعليمات املصرفية األخرى غري كاف فإة هذه الضغوطات لرغم من أمهيا

مهمة أخرى مثل اإلفصاح والشفافية ودور أصحاب املصاحل ،  اًأعضاء جملس اإلدارة وتتجاهل أمورعلى أمور متس 

فقا لتركيبـة هيكـل امللكيـة هلـذه     لتأثري الضغوط املؤسسية و ،كما تشري النتائج إىل اختالف استجابة املصارف

   .املصارف 

 

 

   -:مشكلة الدراسة  3.1

البيئـة   من مفهوم احلوكمة مما جعـل مؤخراً ختط سريع للتكنولوجيا والعوملة وما ظهر نتيجة ملا يفرضه العصر من 

حىت يف املصارف الليبية حيث إا تشهد تغريات  اًيظهر واضح هذاوراً وتعقداً وحتوطاً باملخاطر ،واملصرفية أكثر تط

وإدراجها يف سـوق   ،الحقة وسريعة حورت مالحمها، وقد يرجع هذا للتوجه حنو اقتصاد السوق من خصخصةمت

األوراق املالية، واملنافسة وجذب االستثمارات األجنبية، وقد يرجع للتوجه حنو التقارب الـدويل، واالنضـمام إىل   

، أو قـد  )صرفية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل منظمة التجارة العاملية ومنظمة بازل امل( النظم املالية الدولية 

يرجع للقيود اليت يفرضها مصرف ليبيا املركزي على املصارف من خالل سلسلة من القوانني والتشريعات وأحكام 

  .أيدها فريق صندوق النقد الدويل الرقابة عليها، اليت 

ومتاشياً  اً لإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري واحملاسيب،فهذه التغريات الحقها تطور يف البيئة املصرفية احمللية سعي

  . مع البيئة الدولية ، وهذا يندرج حتته مفهوم حوكمة الشركات 

ويعد اإلفصاح احملاسيب أهم أداة حماسبية هلذا املفهوم ، فباإلضافة لكونه مبدأً حماسبياً يف نظرية احملاسبة يعد مبدأً مهماً 

الشركات باعتباره األداة اليت تربط بني األطراف املختلفة يف الداخل واخلارج ، وبالتايل يشمل  أيضا ملفهوم حوكمة

  .اإلصالح احملاسيب حتسني مستوى مبدأ اإلفصاح والشفافية، يف ظل نظم حوكمة الشركات 

وضعفاً يف مستوى  وبالنظر لواقع اإلفصاح احملاسيب يف املصارف الليبية فقد توصلت دراسات عدة إىل أن هناك نقصاً

  اإلفصاح احملاسيب وتأخري البيانات ، فقد توصلت دراسة املهدوي لعدم 
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إىل  2،كما خلصت دراسة أخرى 1توافر اإلفصاح، ووسائل اإلفصاح احملاسيب الذي تقوم به املصارف التجارية الليبية

العتبار معايري وقواعد احملاسبة الدولية، مما تأخري يف إعداد القوائم املالية للمصارف، وأن معظم املصارف ال تأخذ يف ا

جيعلها تعاين من عدم توافر معايري اإلفصاح والشفافية الكاملة ،كما جاءت دراسة أخرى لتحديـد مـدى تـوافر    

بنداً وقد أظهرت الدراسة ما  55اخلاص باإلفصاح يف املصارف مكوناً من  30متطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم 

، كما أشار  3غري متوافرٍ% 66وما نسبته % ) 50النصف ( متوافراً بنسبة % 5متوافراً وما نسبته % 29نسبته 

عاشور وآخرون لعدم وجود مبادئ حماسبية متفق عليها مما ينتج قيماً يصعب مقارنتها، كما ال تشـتمل تقـارير   

صت عليها املعايري الدولية، والتـأخري يف  املصارف على قائمة التدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية، واليت ن

، وقد توصلت دراسة أخرى إىل أن املصارف الليبية ال تراعي اخلصائص النوعية للمعلومات إضافة  4إصدار التقارير

من املصارف ال يتـوافر  % 33.3أن  6، كما أظهرت دراسة بادي وآخرين 5إىل غياب مستوى اإلفصاح الكايف 

املعلومات غري أا ميكن أن تقدم إفصاحاً إضافياً بالتقارير اليت تزودها ملصرف ليبيا املركزي، لديها مواقع على شبكة 

على الرغم من هذا ال ميكن املودعني واملستثمرين من احلصول على املعلومات يف الوقت املناسـب ،وأخـرياً مـا    

اإلفصاح والشفافية الواجبة كأحد مبادئ  توصلت له دراسة امعيتق من عدم مراعاة املؤسسات املالية الليبية لشروط

  . 7حوكمة الشركات

فبعد هذا السرد لواقع اإلفصاح احملاسيب يف املصارف الليبية، من خالل ما أدلت به هذه الدراسات من نقص         

وضعف وتأخري يف اإلفصاح، وما جاءت به دراسات أخرى من أمهية اإلفصاح يف ظل احلوكمة يف بيئات خمتلفـة،  

                                                
، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة قـاريونس ، قسـم احملاسـبة    " رية الليبية اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف التجا" سليمة محد املهدوي ،  - 1
،2000   .  
، رسـالة ماجسـتري غـري    " مدى مالئمة األنظمة احملاسبية يف املصارف التجارية الليبية ملواكبة التطور يف اخلدمات املصرفية احلديثة " حنان ميالد املغراوي ،  - 2

  .   2004قسم احملاسبة ،  منشورة ، جامعة قاريونس ،
، رسـالة ماجسـتري غـري    " يف التقارير املالية للمصارف التجارية الليبية 30مدى توفر متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم " مفتاح إبراهيم مفتاح الفارسي،  - 3

  . 2006منشورة ، أكادميية الدراسات العليا فرع بنغازي ، قسم احملاسبة ،
، ندوة االقتصاد اللييب ومنظمـة  " القطاع املصريف اللييب وإتفاقية حترير جتارة اخلدمات" شور ،عمر حممد أبوصبيع و مصطفى عبداهللا البوسيفي ، بشري حممد عا - 4

  . 2007 \ 1 \ 31-30التجارة العاملية الفرص والتحديات، اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،طرابلس ،
، رسالة ماجستري غري منشورة ، أكادميية الدراسات العليـا فـرع   " عدالة حمتوى القوائم املالية للمصارف التجارية الليبية " ،  عبدالكرمي عبد الغين الفاخري - 5

  . 2008بنغازي ، قسم احملاسبة ، 
، جملة البحوث " وفق معايري جلنة بازل املصارف التجارية الليبية ورأس املال املصريف"حممود حمي الدين بادي ، مصطفى حممد فوكله و مصطفى أنور فياض ،  - 6

  .  162، ص  2007االقتصادية الد الثامن عشر ،العدد األول، الصيف 
  .حممد حممد امعيتيق ، مرجع سابق  - 7
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وما شهده القطاع املصريف اللييب من تغريات يف اآلونة األخرية، وصدور لدليل حوكمة املصارف، والتهيئة لتطبيـق  

متطلبات بازل، لعل كل هذا شهد معه والحقه تغيري يف مستوى اإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية السـنوية، ويف  

   -:اسة لتسجل السؤال الرئيسي وهو مواقع املصارف عرب االنترنت؛ لذلك جاءت مشكلة الدر

مبدأ اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات يف املصارف متطلبات مدى توافر ما " 
  " التجارية الليبية  ؟ 
   -:اليت جاءت معها  راسة جمموعة من التساؤالتوتطرح مشكلة الد

اسيب بالنسبة للبيئة الليبيـة ويف  واإلفصاح احملوتعزيزها حوكمة الشركات  ما أمهية احلاجة لتطوير
  القطاع املصريف ؟

  احملاسبية حلوكمة الشركات واملتعلقة مببدأ اإلفصاح والشفافية ؟ وماهي املدخالت 
وما هي التشريعات الليبية املساندة واملتعلقة مببدأ اإلفصاح والشفافية اخلاصة حبوكمة الشركات واليت تفرض 

   املستوى اإلجباري من اإلفصاح ؟
  
  

   -:أهداف الدراسة  4.1
بناء على ما جاء يف مشكلة الدراسة وأسئلتها ويف حماولة الوصول لإلجابة عليها سعت الدراسة هلدف رئيس وهو 

ات يف املصارف التجارية التعرف على مدى توافر متطلبات مبدأ اإلفصاح والشفافية وفق ما تقتضيه حوكمة الشرك

  - :الفرعية التالية  الليبية ، وذلك من خالل األهداف

 ات حول النتائج املالية والتشغيلية يف التقارير املاليـة السـنوية ومواقـع   مدى توافر معلوم التعرف على -
  .املصارف عرب شبكة االنترنت 

واقع املصارف مدى توافر معلومات عن األهداف االستراتيجية يف التقارير املالية السنوية وم التعرف على -
  .ت عرب شبكة االنترن

واقـع  مدى توافر معلومات عن هيكل املسامهات وامللكية يف التقارير املاليـة السـنوية وم   التعرف على -
  .املصارف عرب شبكة االنترنت 

مدى توافر معلومات متعلقة مبجلس إدارة املصارف واإلدارة العليا يف التقارير املالية السنوية  التعرف على -
  .واقع املصارف عرب شبكة االنترنت وم

صارف عن األطراف ذات العالقة يف التقارير املالية السنوية ومواقع املمدى توافر معلومات  التعرف على -
  .عرب شبكة االنترنت

واقع املصارف عـرب  مدى توافر معلومات عن املخاطر املصرفية يف التقارير املالية السنوية وم التعرف على -
  .شبكة االنترنت 



19 
 

 19

عن املسائل املتعلقة باملوظفني والعاملني يف التقارير املاليـة السـنوية    مدى توافر معلومات التعرف على -
  .واقع املصارف عرب شبكة االنترنت وم

واقـع  مدى توافر معلومات عن هياكل حوكمة الشركات يف التقارير املاليـة السـنوية وم   التعرف على -
  .املصارف عرب شبكة االنترنت 

املصـارف، وكيفيـة إعـداد      احملاسبة واملراجعة املطبقة يفمعلومات عن معايري مدى توافر التعرف على -
 .تقاريرها 

مـدى تـوافر    ، ومراجعة البيانات واملعلومات من قبل مراجعي حسابات مسـتقلني  التعرف على مدى -
 . معلومات عن عملية املراجعة

الوقـت   احلصول عليهـا يف  مدى توافر قنوات نشر للمعلومات مناسبة يف املصارف ميكنالتعرف على  -
  .املناسب 

  -:أمهية الدراسة   5.1
  

بإتباع املعايري املصرفية واملالية الدولية وما نص عليه دليل  2005لسنة )  1( وفق ما جاء يف قانون املصارف رقم 

حوكمة املصارف من إلزام املصارف باإلفصاح عن حوكمة الشركات هذا من ناحية ،وما ينادي به سوق األوراق 

م احلوكمة، وعن أمهية اإلفصاح احملاسيب والشفافية يف السوق من ناحية أخرى، وعليه تنبع أمهية الدراسة املالية ملفهو

  .لقياس مستوى اإلفصاح احملاسيب كأحد مبادئ احلوكمة، وهذه األمهية على املستوى املهين 

ر املواضيع احملاسبية عمقاً ، وإن مفهوم احلوكمة من املفاهيم املتشعبة واملعقدة، وهي من أكث باإلضافة إىل ذلك يعد

أمهيتـها   وهذا ما جعل هذه الدراسة تسد هذا النقص لتأخذهناك نقصاً وقلة حتليل هلذا املفهوم يف القطاع املصريف 

  .وتقف بنتائجها للمسامهة يف األدب والفكر احملاسيب يف البيئة الليبية قبل غريها وهذا ما يربز أمهيتها األكادميية 

  -:الدراسة لةأسئ 6.1 

   -:السؤال الرئيسي للدراسة  وأهداف الدراسة ينبعمن سؤال املشكلة  اًانطالق

  ما مدى توافر متطلبات مبدأ اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات يف املصارف التجارية الليبية ؟ 

   -:ي فقد مت وضع جمموعة من األسئلة الفرعية وه سؤال الدراسة الرئيسولإلجابة عن 

املصـارف عـرب    ات حول النتائج املالية والتشغيلية يف التقارير املالية السنوية ومواقعتوافر معلومما مدى  -
  شبكة االنترنت ؟

توافر معلومات عن األهداف االستراتيجية يف التقارير املالية السنوية ومواقع املصارف عرب شبكة ما مدى  -
  االنترنت ؟
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ل املسامهات وامللكية يف التقارير املالية السنوية ومواقع املصارف عـرب  توافر معلومات عن هيكما مدى  -
  شبكة االنترنت ؟

توافر معلومات متعلقة مبجلس إدارة املصارف واإلدارة العليا يف التقارير املالية السنوية ومواقـع  ما مدى  -
  املصارف عرب شبكة االنترنت ؟

 التقارير املالية السنوية ومواقع املصارف عرب شبكة عن األطراف ذات العالقة يفتوافر معلومات ما مدى  -
  االنترنت؟

توافر معلومات عن املخاطر املصرفية يف التقارير املالية السنوية ومواقع املصارف عـرب شـبكة   ما مدى  -
  االنترنت ؟

واقع املصارف توافر معلومات عن املسائل املتعلقة باملوظفني والعاملني يف التقارير املالية السنوية ومما مدى  -
  عرب شبكة االنترنت ؟

معلومات عن هياكل حوكمة الشركات يف التقارير املالية السنوية ومواقع املصارف عـرب   توافرما مدى  -
  شبكة االنترنت ؟

 معلومات عن معايري احملاسبة واملراجعة املطبقة يف املصارف وكيفية إعداد تقاريرها ؟ ما مدى توافر -
؟ وما مدى توافر معلومات عـن  واملعلومات من قبل مراجعي حسابات مستقلنييتم مراجعة البيانات  أي -

 ؟ عملية املراجعة
  توافر قنوات نشر للمعلومات مناسبة يف املصارف ميكن احلصول عليها يف الوقت املناسب ؟ما مدى  -
  
   -:منهجية الدراسة  7.1

األمر استخدام منهج معني للوصول إىل النتائج ،  سعياً لتحقيق هدف الدراسة ولإلجابة عن سؤاهلا فإنه يتطلب      

فقد اعتمدت هذه الدراسة على الوصف والتحليل، وذلك من خالل استقراء األدب واستخالص مؤشر لإلفصاح، 

وهذا ميثل اجلانب الوصفي ، ومقارنته مبا هو موجود يف منت التقارير السنوية ومواقع املصارف على شبكة االنترنت 

) غـري مـوزون   ( انب التحليلي ، وقد تبنت هذه الدراسة أسلوب مؤشر إفصاح البنود غري املرجح وهو ميثل اجل

Unweighted Items  وهو من املناهج الغالبة يف دراسات اإلفصاح وحتليل التقارير.  

اليت يستند  اعتمدت الدراسة على التقارير السنوية للمصارف باعتبارها األداة األساسية -:وسيلة مجع البيانات ) أ 

كـآخر   م2009-2005املعلومات وقد مت جتميع التقارير السنوية تمع الدراسة عن السنوات  اعليها مستخدمو

فترة إصدار تقارير، كما اعتربت من أهم وسائل اإلفصاح األخرى، كوسيلة إضافية للدراسة موقع املصارف عـرب  

  .صاحات ااالنترنت من خالل التجول فيها والتعرف على أهم اإلف
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 Itemمبين على البنـود    Disclosures Indexمت تكوين مؤشر أو دليل لإلفصاح  -:أداة الدراسة ) ب 

Based Approach   وقد مت تطوير بنوده واستخدام األسلوب غري املرجح ، ومقارنة بنود املؤشر مع ما هـو

   .موجود يف واقع التقارير املالية ومواقع املصارف عرب االنترنت 

اإلحصاء الوصفي ، فبعد حتليل البيانات املتحصل عليها من وسيلة  إتباعطبيعة الدراسة تلزم  -:حتليل البيانات ) ج 

    .مجع البيانات يتم استخدام النسب املالية ،أحد أساليب اإلحصاء الوصفي املتبع يف نوع البيانات الوصفية 

ألوراق املالية اللـييب  ملصارف الليبية املدرجة يف سوق ااستهدف جمتمع الدراسة مجيع ا -:جمتمع الدراسة 8.1

وعددها ستة مصارف ،غري أنه مت استبعاد مصرف السرايا لصـغر  ∗باجلدول الرئيسي والفرعي  2009حىت اية 

  . حجمه وعدم توافر آخر تقرير سنوي ، واعتماد باقي املصارف جمتمعاً للدراسة

  

  

  -:حدود الدراسة  9.1

هذه الدراسة على مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً ملتطلبات حوكمة الشركات ، على الرغم مـن  مت التركيز يف  •

  .تعدد الزوايا احملاسبية حلوكمة الشركات واتساعها ، إال أنه ميكن التطرق إليها يف دراسات أخرى 

، وإصدار  )1(م وهي سنة صدور قانون املصارف رقم 2005اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية من سنة  •

كأخر فترة إصدار تقارير منشور يف تاريخ  2009دليل التحكم املؤسسي من مصرف ليبيا املركز ، حىت سنة 

  .هذه الدراسة 

اقتصرت الدراسة على املصارف التجارية املدرجة يف سوق األوراق املالية جمتمعاً للدراسة ،باعتبارهـا أكـرب    •

  .  عامالً املصارف من ناحية رؤوس األموال وأكثرها ت

   -:فصول على النحو التايل  لدراسة إىل ثالثتنقسم هذه ا -:هيكلية الدراسة  10.1
   -:الفصل األول 

  . يتها ومنهجيتها يتناول هذا الفصل عرضا ملقدمة ومشكلة الدراسة وأهدافها وأمه

                                                
 .م عند حتديد جمتمع الدراسة لتوافر آخر تقارير سنوية للمصارف التجارية الليبية 2009مت االعتماد على سنة  -  ∗
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  ينقسم الفصل الثاين إىل املباحث التالية  -:الفصل الثاين ا
ف على مفهوم احلوكمة ونشأا وتطورها واحلوكمة يف املصارف  واحلوكمـة يف ليبيـا   التعر -:املبحث األول 

  . وأمهيتها
  .  بشكل خاص يف املصارفبشكل عام و التعرف على اإلفصاح والشفافية -:املبحث الثاين 

  . يتناول هذا املبحث مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركات  -:املبحث الثالث 
  بحثني التاليني املينقسم الفصل الثالث إىل  -:لث الفصل الثا

اجلانب العملي للدراسة ،التعرف باملنهج املستخدم وأداة مجـع البيانـات    يتناول هذا املبحث  -:املبحث األول 
  . وجمتمع الدراسة وحتليل البيانات 

راسـة والدراسـات املقترحـة يف    النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها الد املبحثيتناول هذا  -:املبحث الثاين 
  . املستقبل 
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  الفصل الثاين
  استعراض األدب احملاسيب

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  متهيد
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يعترب موضوع احلوكمة موضوع الساعة، وقد القى جداالً كثرياً وال يزال حتت التنظري احملاسيب ، فما يود لفت       

وقوف واالستدالل على نتائج دراسات كثرية يف بعض األمور بدالً من فرضيات النظر إليه يف هذه الدراسة بأنه مت ال

تغطية موضوع اإلفصاح واحلوكمة قد يكون أمراً صعباً يف مثل هذا اال ، وحىت يتم . ∗ونظريات مت التوصل إليها

الشرح والتعمق يف األمور  غري أنه قد مت االعتماد على روح املواضيع يف بناء هذه الدراسة وليس االعتماد على كثرة

  . الواسعة 

من قبل املنظمـات   اًكبري اًاهتمام )اإلفصاح احملاسيب ، اإلفصاح عن حوكمة الشركات( فقد القى هذا املبدأ       

لكفـاءة األسـواق    اًأساسي اًوأمهية بالغة بالنسبة للهيئات املشرفة على البورصات باعتباره شرط ،واجلمعيات املهنية

كتسـبه مبـدأ   ايف جوانب عديدة ذات عالقة ، فما ن بدراسات وحبوث وكما تطرق إليه البحاث واملهتم ، املالية

م ذا املوضوع يقدر بـأن  اإلفصاح احملاسيب من أمهية انعكس عليه باالتساع والتفصيل يف التنظري احملاسيب ، فاإلملا

التوسع فيه قد خيرج عن اإلطار احملدد هلذه الدراسة ، و ،يصعب فعله بالنسبة لإلمكانيات الوقتية والبحثية ئاًيكون شي

  . لذلك فقد مت التركيز على األغراض احملددة
ثالثة مباحث متعلقة باحلوكمة ، اإلفصاح احملاسيب والشفافية ، ومبدأ اإلفصـاح  وعليه، قسم هذا الفصل إىل       

 دبيات حوكمة الشركات، واإلفصاح احملاسـيب التجول والتركيز يف أ فية يف ظل حوكمة الشركات، وقد متوالشفا

دف الدراسة النظرية الذي يشكل الشق األول هل اقشتها واستعراض أمهها، وذلك بغرض الوصولذات اخلصوص ومن

  . من الدراسة 

  

  

                                                
  شخصية  مالحظات  -  ∗
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  املبحث األول

  حوكمة الشركات
   -:مفاهيم حوكمة الشركات  -1.1.2

ل وضع تعريف موحد هلذا املفهوم ، فنتيجة الرتبـاط هـذا   لقد تعددت اآلراء يف أدبيات حوكمة الشركات حو

املفهوم وتداخله مبجموعة من ااالت االقتصادية واملالية والتنظيمية والقانونيـة واخـتالف البـاحثني والكتـاب     

واختصاصام واهتمامام تعددت بذلك تعريفات هذا املفهوم ، حيث ال يوجد تعريف معني متفق عليه، سواء من 

نظمات واهليئات الدولية أم من الكتاب والباحثني ، فكل تعريف يدل على وجهة النظر اليت يتبناها مقدم التعريف امل

   -:، ولكن هناك جمموعة من التعريفات اليت تستند عليها أدبيات حوكمة الشركات وحتتويها معظم الكتابات منها 

 Organization for Economic Coperationتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنميـة  

and Development (OECD)  
جمموعة من العالقات بني اإلدارة التنفيذية للشركة ، وجملس إدارا ، واملسـامهني فيهـا ،   "  

كـذلك يقـدم أسـلوب    . وغريهم من األطراف املعنية وصاحبة املصلحة بصورة خمتلفة فيها 
الشركة ، ووسائل حتقيق تلك األهداف حوكمة الشركات اهليكل الذي تتحدد خالله أهداف 

كما ينبغي أن يوفر أسلوب حوكمة الشركات احلوافز املالئمة لس اإلدارة . ، ومتابعة األداء 
واإلدارة التنفيذية للشركة ملتابعة األهداف اليت تتفق مع مصاحل الشركة واملسامهني فيها،عالوة 

ريقها تشجيع الشركات على استخدام مواردها على تيسريه للمتابعة الفعالة واليت يتسىن عن ط
 1" بصورة أكثر كفاءة 

   -: 2حوكمة الشركات )   Cadbury   ،1992(كما وصف تقرير كادبوري 

                                                
1- Organization for Economic Cooperation and Development(OECD),(2004) '' Principles and 
Annotations on Corporate Governance'' , Arabic translation, [Online], OECD, pp1-2 .   
2- Cadbury, A. ,(1992), '' Report of the Committee on the financial Aspects of  Corporate Governance'' , 
Gee &CO.Ltd , London Stock Exchange, p15.    
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'' Corporate Governance is the System by which Companies are 
directed and controlled . Boards of Directors are responsible for 
the Governance of their Companies ''  

جمالس اإلدارة هم مسؤولون عن احلوكمة . حوكمة الشركات هو نظام من خالله يتم التوجيه والتحكم بالشركات 

  .يف شركام  

أن الدراسة األكادميية حلوكمة )   Mallin , Mullineux And Wihlborg  ,2005(  يرى كل منو

أعاله، وتتضمن آلية للتغيريات يف امللكيـة واإلدارة واحلـوافز يف    هاملذكور اتالشركات تذهب ألبعد من التعريف

، لذلك  وأسواق األوراق املالية يل اخلارجي من املصارفأسواق رأس املال، وهذه احلوافز قائمة على احلاجة للتمو

 .1تعترب حوكمة الشركات عامالً رئيسياً للتمويل من اخلارج

  -: 2بأا)  Demirag et al.   ،2000(كما عرفها 

تتضمن وجود جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني إدارة الشركة ومسـامهيها وأصـحاب   
املصاحل وذلك من خالل إجياد اإلجراءات واهلياكل اليت تستخدم إلدارة شؤون الشـركة وتوجيـه   

شـركة ، وتعظـيم فائـدة    أعماهلا من أجل ضمان تعزيز األداء واإلفصاح والشفافية واملساءلة بال
  .  ختلفةاملسامهني على املدى الطويل مع مراعاة مصاحل األطراف امل

جند يف هذا التعريف الشمول والوضوح فقد بني الكتاب معظم العالقات والكيفية والغايات اليت تقوم عليها حوكمة 

  . الشركات وذلك لصاحل املسامهني وأصحاب املصاحل 

حوكمة الشركات بأا حتدد الطريقة اليت تضبط ا الشركة، وذلك مـن   ) Rezaee  ،2005(  كما وصف 

  . 3خالل املسؤولية القانونية املناسبة املترتبة عن األداء اإلداري واملايل

 Shleifer( يقول كلٌّ من  أمريكي لنموذج األجنلووفقاً ل 1997عام  ويف استطالع دويل عن حوكمة الشركات

and Vishny  (ا موفرو التمويل للشركات احلصـول  "ة الشركات بأن حوكم تتعامل مع الطرق اليت يضمن

                                                
1- Mallin, C. and et al ,(2005) '' The Financial Sector and Corporate Governance : the UK Case'' , 
Corporate Governance , Vol 13 , no 4 , July , p 532 .   
2 - Demirag, I., Sudarsanam, S. and Wright, M.,(2000), ''Corporate Governance: Overview and 
Research Design'’,The British Accounting Review , 32,  pp 341-54.  

  .285 - 284، مرجع سبق ذكره ، ص ص )2003(عبيد بن سعد املطريي ، -:نقالً عن 
  . 425- 424ص  ، مرجع سبق ذكره ، صعبد الناصر حممد سيد درويش -

3 - Rezaee, Z.,(2005), ''Causes, Consequences, and Deterence of  Financial Statement Fraud'' , Critical 
Perspectives on Accounting, 16 , p 289  
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، وحياوال إثبات بأن حوكمة الشركات تتعلق أساسا مبشاكل الوكالة الرئيسية مابني امللكية "ستثمارامالعلى عائد 

  .1  والسيطرة

ت الفحص والتوازن نظام عمليا" حوكمة الشركات بأا ) Solomon and Solomon )2004ويعرف 

الداخلية واخلارجية للشركات اليت تضمن بأن الشركات تضطلع مبسؤوليتها جتاه كل محلة أسهمها وتتصرف بطريقة 

  .2"اجتماعية مسؤولة يف كل جماالت نشاطات أعماهلا

انـب  إن هذه التعريفات توضح بشكل جيد ما هي حوكمة الشركات، وميكن أن ترى على أا تم بكلٍّ من اجلو

الداخلية للشركة كأدوات الرقابة الداخلية، وتركيبة جملس اإلدارة، واجلوانب اخلارجية مثل العالقة مع محلة األسهم 

واألطراف األخرى ذات املصلحة، لذلك فهي توفر اآللية اليت من خالهلا ميكن وضع أهداف الشـركة ومراقبتـها   

  .وحتقيقها 

لتعريفات السابقة حلوكمة الشركات خمتلفة األمناط ووجهات النظر ومن خالل طرح جمموعة هذه املفاهيم وا 

   -:ميكن استخالص أن احلوكمة 

جمموعة من العالقات التعاقدية بني إدارة الشركة وجمالس إدارا وأعضاء جلاا ومسـامهيها وأصـحاب    -1

 . املصاحل األخرى 

  . الهلا توجيه الشركة جمموعة القواعد والقوانني واإلجراءات واهلياكل اليت تتم من خ -2

 .نظام يسعى للرقابة والكفاءة اإلدارية والعدالة ومحاية احلقوق  -3

 . نظام للحوافز يشجع إدارة الشركة واإلدارات التابعة هلا لتحقيق األهداف  -4

 . نظام تتعزز من خالله اإلفصاح والشفافية واملساءلة  -5

 . طويل مع مراعاة األطراف األخرى نظام يتم من خالله محاية حقوق املسامهني على املدى ال -6

   

                                                
1- Gup B. E.,(2007), ''Corporate Governance in Banks: Does the Board Structure matter? " , , In : Gup, 
B.E,  Corporate Governance in Banking : A Global Perspective , University of Alabama, USA, p18.     
2- Jongsureyapart, C.,(2006) ''Factors that Determine Corporate Governance in Thailand'', Ph.D. Thesis, 
Victoria University, Victoria, Australia , p16 .  

   -:عن  نقالً
Solomon, J., and Solomon, A., (2004),''Corporate governance and accountability'' John Wiley & Sons 
Ltd, England , p14 .  
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 -:ومن هذه النقاط ميكن استخالص تعريف عام حلوكمة الشركات 

هي جمموعة من القوانني واآلليات واإلجراءات واهلياكل واحلوافز والعالقات التعاقدية اليت تربط بني جمموعة من 

يح السلطات واملسؤوليات واحلقوق األطراف الداخلية واخلارجية من خالل نظام يعمل على الرقابة وتوض

والواجبات وتأكيد التفاعل بني األنظمة الداخلية واخلارجية وذلك لتعزيز األداء واإلفصاح والشفافية واملساءلة من 

ولعل هذه األهداف تكمن يف الكفاءة والعدالة والرحبية .                                األهداف  أجل حتقيق

  .دى الطويل مع مراعاة محاية أصحاب املصاحل األخرى للمسامهني يف امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:  Corporate Governanceتسمية مفهوم  -2.1.2

ومل يكن له مرادف يف اللغة العربية ،  Corporate Governanceتتعدد املصطلحات العربية لترمجة املصطلح 

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا " استناداً إىل قوله تعاىل " سي التحكم املؤس" أن معناها ) حممد مطر ، أمحد حلمي ( فريى 

وأن التحكم املؤسسي يهدف إىل توزيع األربـاح  " األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل 



29 
 

 29

اللغة  ، حيث يؤيد جممع 1بعدالة و أمانة وهذا يؤكد على أن الدين اإلسالمي قد سبق العامل يف الدعوة إىل التطبيق 

  . 2العربية يف األردن استخدام احلاكمية املؤسسية 

كما يرى البعض تسميتها باإلدارة الرشيدة أو اإلجراءات احلاكمة أو ممارسة سلطات اإلدارة ، وبعد عديـد مـن   

صـر يف  احملاوالت واملشاورات مع عدد من خرباء اللغة العربية واالقتصاديني والقانونيني أصدر جممع اللغة العربية مب

 Corporate" على املصطلح اإلجنليزي " حوكمة الشركات "ليحسم األمر باعتماده للفظ  2003/ 5/ 20

Governance  " اخلالف حول  3" اخلصخصة " و" العوملة " وهو على وزن فوعلة ليتسق مع لفظ ومل ينته  ،

اً حوكمة الشركات ليضيف حىت اآلن ، غري أن االستخدام األكثر شيوع Corporate Governanceترمجة 

   . ∗هذا املصطلح اجلديد للثروة املصطلحة باللغة العربية 

  

   -:جذور ونشأة حوكمة الشركات  -3.1.2
  

يف ظل الثورة الصناعية وانتشار الشركات املسامهة ونتيجة التساع األعمال وأحجامها وتعقدها فقد مت فصل امللكية 

دارة متخصصة، تقوم باختاذ القرارات وإصدار املعلومات عن تصرفاا، ونتائج عن اإلدارة ، وتسليم مقاليد األمور إل

ونظراً )  Agency Theory( أعماهلا، والسيطرة على عملية الرقابة، وعلى ذلك ظهر ما يسمى بنظرية الوكالة 

صة يف احلصول على مصاحل خا الك ، فاملديرون وما يسعون إيللذلك فقد ظهرت اختالفات املصاحل بني املديرين وامل

احلها ، يف حني أكرب قدر من املكافآت والعالوات، وسوف تفصح اإلدارة بناء على ذلك باملعلومات اليت ختدم مص

يف احلصول على املعلومات اليت تعكس حقيقة مشاريعهم والختاذ القرارات الصائبة بشأن استثمارام،  يرغب املالك

ة ، ونتيجة لتضارب املصاحل بني املديرين واملالك ظهرت ما يعرف مبشكلة وتقييم احلكم اجليد على أداء اإلدار

 Berle، حيث ترجع مشكلة الوكالة إىل كتابة الباحثني )  Agency problem(                    الوكالة

                                                
،كلية التجارة ،  جارةالة العلمية لالقتصاد والت، " التحكم املؤسسي وأبعاد التطور يف إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي"، ) 2004 (أمحد حلمي مجعة ، -  1

 . 26جامعة عني مشس ، القاهرة ، إبريل ، ص
  51مرجع سبق ذكره ، صحممد  مطر وعبد الناصر نور ، 2
كلية التجارة ،  ،املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية ،"حوكمة املصارف"،) 2005(حممد فرج عبد احلليم، -  3

 . 327، ص  2005سبتمرب  10-8 ، عة اإلسكندريةجام
 ألا أكثر شيوعاً وقبوالً " حوكمة الشركات " تعتمد هذه الدراسة على استخدام لفظ  - ∗
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& Means  عندما تناوال وجود مشكلة الوكالة وتعارض املصاحل بني األطراف املختلفة ولتحقيق  1932عام

ملصاحل الذاتية ، وما تسعى له اإلدارة من مصاحل ذاتية جيعلها تستغل إمكانات الشركة ملصاحلها على حساب املالك ا

، حيث أولت أدبيات حوكمة  Jensen and Meckling  ،1976  (1(واملستثمرين وهذا ما أكده 

اإلداري واحلد من ضبط السلوك  الشركات جذور احلوكمة ملشكلة الوكالة وذلك بإجياد آليات وقواعد لتساعد يف

 , Bushman) And smith;2001 , Faccio And Lang;2002مشكلة تعارض املصاحل

Puffer And McCarthy;2003 , Aguilera and Jackson;2003 , Becht, Bolton 

And Roell;2002 , Mallin;2007 ,       ،2 ) 2006عبدالعظيم متويل؛ .  

حقيقـة حوكمـة    إىلأغلب الكتابات واألوراق تشري  األمور الشائعة يف أن من )Denis(أما ما أكده 

 ) Adam Smith(أدم مسث  لكتابة ، 1776الشركات بالرؤية األساسية اليت ترجع على األقل لعام 

   :   3حول املدرين احملترفني يف ثروة األمم ، صرح فيها 

‘‘Being the managers of other people’s money [rather than their 
own] . . . it cannot be expected that they should watch over it 
with the same anxious vigilance . . ..’’ 

  

ظهرت احلوكمة وتطورت مبعناها احلديث يف بداية التسعينيات من القـرن املنصـرم مـع صـدور تقريـر       وقد

 )Cadbury  ،1992  ( شـركات مثـل شـركة    وذلك نتيجة إلخفاق جمموعة مـن ال )Maxwall  &

                                                
1- Jensen, M. C.and Meckling, W. H.,(1976), ''Theory of the Firm: Capital Managerial Behavior, 
Agency Costs, and Ownership Structure''. Journal of Financial Economics , 3, p 327. 

   - :ميكن الرجوع لكل من  -2
 - Bushman, R. M. And  Smith, A. J., (2001), '' Financial Accounting Information and Corporate 
Governance'', Journal of Accounting and Economics, 32, p 244 .  
- Faccio, M. And Lang, L.H.P.,(2002),''The ultimate Ownership of Western European Corporations '', 
Journal of Financial Economics, 65, p 366 .  
- Puffer, S. M. and McCarthy, D. J., (2003),''The Emergence of Corporate Governance in Russia'' ,  
Journal of World Business , 38 , p 295  
- Aguilera, R.V. And Jackson, G.,(2003), ''The Cross- National Diversity of  Corporate Governance:  
Dimensions And Determinants'' ,  Academy of Management Review, Vol. 28, No. 3, p 448 . 
- Becht M., and et al. ,(2005), ''Corporate Governance and Control'' , European Corporate 
Governance Institute Working Paper Series in Finance, N.02/2002, Updated 2005, p2-3.  

، " دراسة حتليلية للمالمح احملاسبية لفجوة حوكمة الشركات يف الشركات املسامهة السعودية" ،)2006(طلعت عبد العظيم متويل وحممد عبد اهللا آل عباس، -
 .  80،جامعة طنطا كلية التجارة ، الد األول ، العدد األول ،ص  ة العلمية التجارة والتمويلال

- Mallin, C. A.,(2007), Corporate Governance , Second Edition , Oxford  , pp 12- 13 .  
3 - Denis, D. K.,(2001), ''Twenty-Five Years of Corporate Governance Research. . . and Counting'' , 
Review of Financial Economics , 10 , p192. 
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BCCI ( ∗     وبالتايل لفتت أنظار املنظمات واهليئات الدولية وأصبحت موضوعاً للحـوار مـن قبـل البـاحثني

  . واألكادمييني 

، واليت قد يرجع سـببها  موعـة مـن     1997ونتيجة ملا تعرضت له دول شرق آسيا من أزمة اقتصادية لعام 

اليت تسيطر على التكتالت ملصاحلها اخلاصة على حساب األقلية ، وسوء احلكـم يف  املمارسات، مثل هيمنة األسر 

املعدومة ،وسوء إدارة الشركات، والضعف اهليكلي، كل هذا له عالقـة    صارف اليت أدت لعدد كبري من الديونامل

ابري يف هـذه  م أدخلت جمموعة واسعة من التـد 1998وابتداء من عام  م ،1997يف هذه األزمة اآلسيوية عام  

البلدان، ومشلت هذه التدابري حتسني آليات احلكم داخل الشركات واألسواق اخلارجية، وتعزيز حقـوق صـغار   

  .  1املسامهني بتسهيل ممارسة حقوقهم 

كما أن ما حدث يف االقتصاد األمريكي يف اآلونة األخرية من ايارات وإفالس يف الشركات الكربى قـد جعـل   

 ∗∗) Enron( شركة إنرون  2001أكتوبر  16ور اهتمام هلذه األحداث ، حيث أعلنت يف مفهوم احلوكمة حم

بليون دوالر، والناجتة عن تعامالت مع  1.2مليون دوالر وحقوق املسامهني مبقدار  544عن خفض أرباحها مببلغ 

 1997ل السنوات نوفمرب أعلنت الشركة بسبب أخطاء حماسبية قد أعدت سابقاً خال 8شركات استثمارية ، ويف 

 Enronم أا قد خفضت الدخل بإعادة هيكلة قوائمها املالية ، حيث شهدت أسعار أسهم شـركة  2000 –

دوالراً خالل منتصف عام  90دوالرات خالل التسعينات إىل حوايل 7طفرة هائلة من التغريات  زادت من مستوى 

  .2م2001حبلول عام ) سنت  45( م ، والذي اخنفض إىل أقل من دوالر واحد 2000

                                                

  Bank of Credit and Commerce International -  ∗  أسس يف بدايته يف . 1972عام  اململكة املتحدةيف  لندنهو مصرف دويل أنشئ يف
حدث أكرب فضيحة مصرفية يف العامل واكتشـفت  بعد أن  1991فرع، أصبح مصرف االعتماد والتجارة الدويل يف الواجهة عام  400بلدا حول العامل عرب  78

ــثرية ممنوعـــــة        ــات كـــ ــورط يف عمليـــ ــرف متـــ ــة أن املصـــ ــات الرقابـــــة الدوليـــ .                                                                                                                            جهـــ
- Maxwell Robert   وجد ماكسويل ميتاً يف املياه  ، وكان التقرير الرمسي للحادثـة   1991عاماً ويف اخلامس من نوفمرب عام  68شخص يتجاوز عمره

 منها الفضيحة املالية الكربى حيـث وبعد وفاته فتحت قضايا عديدة . اإلسرائيلي يف ترتيب عملية اغتياله املوسادولكن هناك روايات تثبت تورط جهاز  الغرقهو 
   .مليون جنيه إسترليين من صناديق املعاش وذلك لتغطية خسائر شركاته اخلاصة وملساعدة إمرباطوريته اإلعالمية 700قام بتحويل أكثر من 

1- Nam, S. and Nam, I.C., (2004), Corporate Governance In Asia Recent Evidence from Indonesia, 
Republic of Korea, Malaysia, and Thailand , Asian Development Bank Institute, P 1-5.  

الغاز و الكهرباء وهي ثالث أكرب شركة النفط وجمال تسويق  يف) Texas ( بوالية تكساس )  Houston(  يف مدينة هيوسنت    Enronتعمل شركة  - ∗∗
 .دوله  40على مستوى العامل يف هذا اال ، و تغطي أعماهلا 

   -:من  يرجع لكالً  -  2
- Benston, G. J. and Hartgraves, A., (2002), '' Enron: What happened and what we can learn from it'' , 
Journal of Accounting and Public Policy , 21 ,PP 105 – 106 .  
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لعل هذه احلالة من أهم الشركات املفلسة وغريها ، اليت اارت نتيجة للغش، والعبـث، واملخالفـات احملاسـبية،    

والفساد املايل واإلداري، والتواطؤ ، ناهيك عن األزمات املالية األخرية اليت حدثت يف االقتصاد العاملي يف القطـاع  

، كما أن ما زادت هلذا املفهوم أمهية وأصبح إىل زعزعة االقتصاد الدويل بأسره  املصريف، وما حدث من آثار أدت

قضية عاملية ما تتعرض له البيئة الدولية من عوملة، وتكتالت اقتصادية، وتطبيق اتفاقية التجارة العاملية، وبسبب مـا  

وهلذا جاءت الـدعوة  اطية ، تشجع عليه احلكومات من سياسة اخلصخصة، واالنتقال القتصاديات السوق والدميقر

عاملية، لتطوير مفهوم حوكمة الشركات، من املؤسسات واملنظمات الدولية، وهيئات أسواق املال، واحلكومـات،  

  .  وما سعى إليه الباحثون واألكادمييون يف تطوير هذا املفهوم 

  تطور مفهوم حوكمة الشركات  -4.1.2

 Cadbury( ن التطورات ويف أنظمة خمتلفة ابتداء من تقرير مر مفهوم حوكمة الشركات على سلسلة واسعة م

وحىت هذه الفترة ، وخيتلف تطور مفهوم حوكمة الشركات على مستوى الدول وذلك باختالف البنية )  1992،

فات يف القانونية واملالية واالقتصادية واملؤسسية ، فاالختالف يف طبيعة النظم املالية وفعاليتها يعزى جزئياً إىل االختال

) القانون اإلنكليزي (  Common Law)(احلماية القانونية للمستثمر ، فنظم الدول املستندة على القانون العام 

) القانون الفرنسـي  (  )Civil Law(أكثر محاية بالنسبة للمستثمر من نظم الدول املستندة على القانون املدين 

قارنة بالدول املستندة علـى القـانون العـام ، وتعتـرب الـنظم      واليت توفر مستوى محاية أقل بالنسبة للمستثمر م

  .  1األسكندنافية بينهما يف مستوى احلماية القانونية 

2 -:ل الفكر احملاسيب أن هناك نوعني من أنظمة حوكمة الشركات وبالنظر إىل أنظمة حوكمة الشركات فقد أو  

بعض علـى أـا نظـم احلوكمـة     وقد أتفق ال)  Market Oriented( أنظمة موجهة بالسوق  -1

االجنلوسكسوين اليت تتميز بتفتت هيكل امللكية بني عدد كبري من صغار محلة األسهم وغياب كبار املالك 

، لذلك تأخذ مشكلة الوكالة شكل انفصال امللكية عن اإلدارة، ووجود مديرين مسيطرين، وتشمل هذه 

                                                                                                                                       
املؤمتر العريب األول حول التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة ، "عاحلاكمية املؤسسية بني املفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواق"، )2005(ظاهر القشي ، -

   . 121 -112، ص 2005سبتمرب 26-24مجهورية مصر العربية ،  –،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة الشركات
  

1 - Solomon, J. F. and et al. (2003) , Op. Cit , pp 236- 237 .  
رية ، ، جامعة اإلسكندجملة كلية التجارة للبحوث العلمية ، " تأثري بعض آليات حوكمة الشركات على األداء "  ،) 2006(،حممد عبده حممد مصطفى  -  2

  .  335 – 334ص ، ص  العدد األول ، مارس
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حدة وكندا اليت تطبق قواعد القانون العام ذات احلمايـة  النظم دوالً مثل الواليات املتحدة، واململكة املت

  .القانونية األقوى للمستثمر 

وقد اتفق الباحثني على أا نظم موجهة لكبار )  Network Oriented( أنظمة موجهة بالشبكات  -2

يـة،  ويتميز هذا النوع من األنظمة بتركز هيكـل امللك ) نظام احلوكمة األوريب خبالف بريطانيا ( املالك 

وتفرض السيطرة والتحكم من خالل كبار املالك التنفيذيني لتقارب مصاحل املالك واملديرين ، وبالتـايل  

يظهر شكل آخر من مشكلة الوكالة وهو أن كبار املالك هم املسيطرون على صغار املـالك ،ويكـون   

  . م من حيث محاية املستثمر القانون املطبق حلماية املستثمر هو القانون املدين فهو أضعف من القانون العا

  

وقد القى مفهوم حوكمة الشركات تطوراً كبرياً وخاصة يف أنظمة الدول االجنلوسكسونية الـيت ختضـع            

يف حوكمة الشركات حتت إشراف بورصة األوراق  حلماية القانون العام مثل اململكة املتحدة واليت تطورت جهودها

بإصدار سلسلة من التقارير  FRC ( Financial Reporting Council(  1ةاملالية وجملس التقارير املالي

قضايا حوكمة الشركات وجوانبها املختلفـة  لدراسة  1992عام ) Cadbury Report(بدايتها تقرير يعرف 

مثل قضايا عن جملس اإلدارة، تشكيل جلان جملس اإلدارة وتقدمي اقتراحات خبصوص تعيني مراجع احلسابات وعملية 

،وقد استمرت هذه اجلهود بإصدار التقارير اليت تناقش قضايا عدة حىت أصدر جملـس التقـارير املاليـة    2 ملراجعةا

 )FRC ( املوحد حلوكمة الشركات  الدليل)Conbined Code on Corporate Governance (

وحيتوي هذا  2008الت يف عام مث إجراء مزيد من التعدي 2006والذي مت تعديله وتنقيحه يف عام  2003عام 

   .3من املبادئ األساسية واملساعدة واالشتراطات على جمموعة الدليل

من أكثر التجارب جناحاً يف جمال وضع مبـادئ   ) OECD(جهود منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كما تعترب 

م 1998عام  ادئعلى تفويض لوضع جمموعة من املب فقد حتصلتحلوكمة الشركات بناء على توصية من املنظمة 

وبتشكيل فريق عمل استشاري ضم ممثلني من مجيع البلدان واملنظمات الدولية، وممثلني عن قطاع الشركات واتمع 

                                                
1- Stuttard, J. and et al. , (2006), '' The UK Approach to Corporate Governance'' , Financial Reporting 
Council, PP 2-4 .   
2- Cadbury, A.(1992), Op.Cit.    
3- Combing Code,(2008), The Combing Code On Corporate Governance, Financial Reporting 
Council ,London , June, pp5-22.  
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فقد صدر تقرير من فريق عن حوكمة الشركات به أربعة معايري حكـم أساسـية   ، االستثماري والنقابات املهنية 

الشفافية  ، املساءلة ، واملسؤولية جتاه القوانني واالمتثال للـوائح ،   محاية حقوق املسامهني ،: تفصيلية الزمة وهي 

م وسعت املنظمة نطاق املعايري األربعة األساسية إىل مخسة مبادئ واسعة وغري ملزمة ، حيث تعترب 1999ويف عام 

كومات واملنظمات هذه املبادئ أول جمموعة معايري دولية بشأن هذا املوضوع دف لتقدمي التوجيه واملساعدة للح

وبورصات األوراق املالية ودعم نظم إدارة الشركات ،مث نقحت هذه املبادئ ومت االتفاق على مبادئ جديدة مـن  

م غطت ست جماالت رئيسة باإلضافة إىل الشرح والتوضيح لكـل جمـال مـن    2004قبل املنظمة أصدرت عام 

ا مفيدة يف حتقيقها، وحتتفظ بأمهيتها، وتفاوـا القـانوين   ااالت واليت تشري إىل جمموعة من التدابري اليت ثبت أ

   -: 1هذه املبادئ من وتتكون ،واالقتصادي واالجتماعي

 ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات :  األولاملبدأ  •
 محاية حقوق املسامهني والوظائف الرئيسية ألصحاب امللكية: املبدأ الثاين  •
 لة املتكافئة جلميع املسامهنياملعام: املبدأ الثالث  •
 دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات: املبدأ الرابع  •
 اإلفصاح والشفافية: بدأ اخلامس امل •
  وليات جملس اإلدارة ؤمس: املبدأ السادس  •

وهذه املبادئ هلا عرض مفصل تندرج حتتها أهداف فرعية من أجل حتقيقها إضافة إىل شرح وتوضيح لكل مبدأ على 
   . إال أنه ال يسع اال للتفصيل فيها حدة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  يرجع لكالً من  -  1

- Dragomir, V. ,(2008),'' Highlights for A History of  Corporate Governance'', European Journal of 
Management, (in press) ISSN: 1555-4015, pp9-10.                                                                                                                             
- OECD , 2004 Op.Cit.   
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  احلوكمة يف املصارف  5.1.2 

يعترب القطاع املصريف من العناصر الرئيسة ألي دولة، وخيضع غالباً لعملية رقابية يتوالها املصرف املركزي، ـدف  

أس ماهلا فقط، وإمنا تتعامل مع أموال املودعني مما احلفاظ على املراكز املالية للمصارف، فاملصارف ال تتعامل مع ر

أمهية عن باقي القطاعات ،وهلذا فقد تركز االهتمام على تطبيق مفهوم احلوكمة يف املصارف خالل السنوات  ازاده

ف لتقدم التكنولوجي والتطورات السريعة فقد تغريت البيئة املصرفية بأكثر مما هو متعـار نتيجة لو .القليلة املاضية 

عليه ، وزاد النظام املصريف تطوراً وتعقداً ، ويف املقابل زادت أمهية احلاجة إىل قياس املخاطر وإدارا والسيطرة عليها 

  .1، و بالتايل أصبحت نوعية حوكمة الشركات موضوعاً للحوار يف هذه املصارف

يسة اليت تـؤثر علـى األعمـال    فالعوملة وزيادة الطلب على حتسني حوكمة الشركات نوعان من االجتاهات الرئ

املصرفية، وهذه االجتاهات متشابكة إىل حد بعيد ، حيث يشري مصطلح العوملة هنا إىل نقل عمليـات األعمـال   

وملكياا بصفة عامة، واملصارف بصفة خاصة عرب احلدود ، فنمو العوملة يثري قضايا حوكمة الشركات يف  التجارية

                                                
  . 352ص  مرجع سبق ذكره ،،)2005(،ال محادلعطارق عبد ا -  1



36 
 

 36

املعقدة، وبالرغم من أن األنشطة وأصحاب املصلحة ختتلف بني دول العامل غري أن املصارف، واليت  تعرف بالطبيعة 

فمفهوم احلوكمـة يف اجلهـاز   . 1مجيع املهتمني متفقون على أن حوكمة الشركات مهمة يف الشركات واملصارف

تمد على املصـرف  املصريف ال يرتبط بوضع القواعد الرقابية فقط ، بل تطبيقها بشكل سليم له أمهية كبرية وهذا يع

املركزي من جهة واملصرف املعين وإدارته من جهة أخرى ، وجيب أن تكون إدارة املصرف على قناعة ذه القواعد 

  . 2والضوابط باإلضافة إىل كشف دور جملس اإلدارة واللجان التابعة له وإدارة التفتيش يف الرقابة على أداء املصرف

كبري من االهتمام يف جمال الشركات وذلك بسـبب أمهيتـها لـألداء     وقد حظيت حوكمة الشركات بقدر      

االقتصادي للشركة، لكنها مل جتد اهتماماً كافياً يف قطاع املصارف، فعلى الرغم من أن املصارف شركات لـديها  

نفسها يف املسامهون وأصحاب الديون وجمالس اإلدارة واملنافسون وهذا جير التفكري باحلوكمة يف املصارف بالطريقة 

باقي الشركات ،غري أن هناك اثنني من اخلصائص ذات الصلة اليت تعطي ضرورة وحافزاً لتحليل منفصل حلوكمـة  

   -: 3الشركات يف املصارف وهي

، فعلى الرغم من عدم تناظر املعلومات وهو أمر تعترب املصارف عموماً أكثر غموضاً من الشركات غري املالية  -1

فـي العمـل   ف ن األدلة تشري إىل حاالت عدم تناظر املعلومات بصورة كبرية يف املصارف،يزعج كل القطاعات فإ

، عالوة على ذلك ميكن للمصارف أن تغير تركيبة خطر أصوهلا املصريف جودة القروض ال ميكن مالحظتها بسهولة 

  . بسرعة أكرب من معظم الصناعات غري املالية

يم شديد ، فنظراً ألمهية املصارف ونظراً لغموض األصول واألنشـطة  ختضع املصارف بشكل متكرر جداً لتنظ -2

املصرفية ، وكون املصارف مصدراً جاهزاً لإليرادات املالية ، فإن احلكومات تفرض جمموعة من اللوائح والقواعـد  

ق علـى  حول وضع املصارف، وحىت الدول اليت تتدخل يف باقي القطاعات فإا متيل إىل فرض لوائح واسعة النطا

  . القطاع املصريف التجاري  

                                                
1- Gup, B. E., 2007, Op.Cit , p18.     

  .من االنترنت ، 13ص  ،2007، يونيه حممد حسن يوسف ، حمددات احلوكمة ومعايريها، بنك االستثمار القومي -  2
3- Levine, R. ,(2004),'' The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and 
Evidenc'' , World Bank Policy Research Working Paper 3404, September , pp 2-3 .     
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على أن القطاع املصريف أكثر التزاماً مببادئ حوكمة الشركات من باقي ) 2006(وعبده) 2007(وقد أشار مطر

ل القطاعات ، وقد يعزى السبب إىل أن املصارف ختضع لقواعد حوكمة الشركات أكثر من غريها وذلك من خال

   -: 1عنصرين

لعبه املصرف املركزي، والسياسة النقدية اليت يضعها، والتحقق من توافر حوكمـة  الدور الرقايب الذي ي -1

  .الشركات 

حرص جمالس اإلدارة يف املصارف على االلتزام باملعايري الدولية مثل قواعد بـازل ومبادئهـا يف الرقابـة     -2

 .املصرفية 

صرفية بدراسة هذا املفهوم وحتليله ووضع معايري فنظراً لزيادة أمهية هذا املفهوم يف القطاع املصريف قامت جلنة بازل امل

ظهرت ملعاجلـة   IIحمددة لتطبيقه، تعمل على مساعدة املصارف على النمو والتوسع ، كما أن معايري اتفاقية بازل 

األسباب اليت أدت إىل األزمات املصرفية يف كثري من الدول، واملتمثلة يف عدم إدارة املصارف للمخاطر املصـرفية،  

 تتعرض هلا، بسبب ضعف الرقابة الداخلية واخلارجية ، وإذا مت تطبيق هذه املعايري اليت خرجت مـن مـؤمترات   اليت

تعد مبثابة نتاج ملبادئ احلوكمة يف القطاع املصريف، وهذا ما أكدته  نتيجة أحدى الدراسات  II ' Iومقررات بازل 

املتمثلة يف مقررات بازل ، وذلك من خالل تطبيقهـا   لتؤكد أن املصارف السودانية تقوم بتطبيق مبادئ احلوكمة

إىل أن الطريق بالنسبة للقطاع املصريف )  Saidi  ،2008(،ويف هذا اال أشار  2ملنشورات املصرف املركزي 

متر من خالل تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، باعتبار معايري بازل حـول املراقبـة    IIلتطبيق معايري اتفاقية بازل 

 .3كم وإدارة األزمات ، لذلك فإنه من مصلحة النظم املصرفية تطبيق مبادئ حوكمة الشركاتوالتح

فاحلوكمة من املنظور املصريف وفقاً ملقررات بازل تتضمن الطريقة اليت تدار ا املؤسسات املصرفية بواسطة جمـالس  

ة بوضع أهدافها وإدارة العمليـات اليوميـة،   إدارا واإلدارة العليا، واليت من شأا أن تؤثر يف كيفية قيام املؤسس

                                                
  . 66حممد مطر ،عبد الناصر نور ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1

  .355حممد عبده حممد مصطفى ، مرجع سبق ذكره ،ص  -     
  .  337 – 336 ، ص صمرجع سبق ذكره حممد فرج عبد احلليم ،  -  2

3- Saidi, N.,(2008), Op.Cit , p 5 .  
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ومراعاة مصاحل ذوى الشأن املتعاملني مع املؤسسة مبا فيهم املوظفني والعمالء واملسامهني وإدارة أنشطة املؤسسة وفقاً 

  . 1للقوانني السارية مبا حيمي مصاحل املودعني 

    -: 2 االقتباس التايل ملصرف األسباين ومدير ا" بازل"رئيس جلنة )  Jaime Caruana( وهلذه األمهية قال 
Sound corporate governance is an important element of bank 
safety and soundness and the stability of the financial system. The 
Basel Committee believes that this paper will help to foster more 

t and greater transparency on the part of effective risk managemen
banking organisations  

تعترب حوكمة الشركات القوية عنصر مهم لسالمة املصرف ورسوخ واستقرار النظام املايل، وتعتقد جلنة "
بازل بأن هذه الورقة ستساعد على تعزيز إدارة املخاطر لتعمل بفعالية أكثر وتساعد أيضا على شـفافية  

  . "ن جانب املنظمات املصرفيةأكرب م
  

ويقصد بالورقة املشار إليها بأن جلنة بازل وضعت اخلطوط العريضة ألفضل املمارسات الدولية للمؤسسات املصرفية 

يف شكل سبع ممارسات أو  1999عام " تعزيز احلوكمة يف املنظمات املصرفية " من خالل إصدارها لورقة بعنوان 

أصدرت نسخة حمدثة  2006ويف شهر فرباير  2005صدرت نسخة معدلة يف عام ،وبعدها أ 3 تطبيقات سليمة

   -: 4واملتمثلة يف مثانية مبادئ للحوكمة يف املصارف وفقاً ملقررات بازل

ن وولديهم الفهم الواضح ألداء دورهم يف حوكمة الشركات وقـادر  ،التأكد من أن أعضاء جملس اإلدارة مؤهلون .1

ـ                        .لشؤون الداخلية للمصرفعلى املمارسة السليمة يف ا ول عـن  ؤفمجلس اإلدارة هـو املس

  .وتقوية حوكمة الشركات  ،وسالمة املصرف ،العمليات املالية

                                                
كلية  ،املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية ،"احلوكمة واجلهاز املصريف" ،)2005(حممود علي الغنيمي ، -  1

  . 393 - 392ص  ، 2005سبتمرب  10-8 ، التجارة ، جامعة اإلسكندرية
2 - Basle Committee on Banking Supervision , (2006 a), Basel Committee Issues Guidance on 
Corporate Governance for Banking Organisations, 13 February, [online], Bank for International 
Settlements.    
3 - Basel Committee on Banking Supervision, (1999a), Enhancing Corporate Governance for Banking 
Organisations ,Bank for International Settlements , September. pp 5- 9. 
4 -  Basle Committee on Banking Supervision , (2006 b), Enhancing Corporate Governance for 
Banking Organisations ,[online], Bank for International Settlements, February, pp 6 – 18 . 
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فمن الصعب ممارسة أنشـطة   ،وجمموعة من القيم اليت يتم إبالغها يف مجيع أحناء املنظمة ،وضع أهداف استراتيجية .2

من خالهلا يتم مباشرة األنشطة اجلارية وأهداف استراتيجية أو قيم لتوجيه الشركات  املنظمة عندما ال يكون هناك

 .للمصرف 

لإلدارة العليا، فخطوط املساءلة غري الواضحة ولس اإلدارة  ولية واملساءلة يف املصرفؤوضع خطوط واضحة للمس .3

ول ؤحيث يعترب جملس اإلدارة هو املس ،هاوتفاقم وتعدد خطوط املسؤولية قد يؤدي إىل تشابك املشاكل ،واملربكة

ولة عـن  ؤاإلدارة العليا هي املس واالتساق مع سياسات الس ، يف حني تعترب ،عن اإلشراف يف تصرفات اإلدارة

 .تفويض املسؤوليات إىل املوظفني 

مـن األفـراد    فاإلدارة العليا تتألف من جمموعـة أساسـية   - :ضمان وجود مراقبة مالئمة من قبل اإلدارة العليا  .4

 .واملسؤولني عن اإلدارة اليومية للمصرف ، وجيب أن تكون لديهم املهارات الالزمة إلدارة األعمال حتت إشرافهم

ن فدور مراجعي احلسابات املستقلني ون واخلارجيواالستفادة بشكل فعال من العمل الذي قام به املراجعون الداخلي .5

 األهدافو أمر حيوي لعملية حوكمة الشركات من أجل حتقيق عدد من واملختصني واملؤهلني للوظائف الرقابية ه

ــة  امل ــززوا بفاعليــ ــن أن يعــ ــا ميكــ ــس اإلدارة واإلدارة العليــ ــة ، فمجلــ :                                                                                         همــ

اختاذ تـدابري  و      .وتوصيل أمهيتها يف مجيع املستويات ،الداخليةوعملية الرقابة  ،أمهية مراجعة احلسابات:      

إشراك املراجعني اخلارجيني ، و جبةاجل ممارسة العناية املهنية الوأمن  تهمواستقاللي لتعزيز مكانة مراجعي احلسابات

 . للحكم بفاعلية على الضوابط الداخلية الرئيسة 

، واألهـداف االسـتراتيجية للمصـرف     األخالقيةتتسق مع القيم ا وممارساالتأكد من أن سياسات التعويضات  .6

جل ميكن أن يـؤدي إىل تنـايف   فاإلخفاق يف الربط بني حوافز التعويض وبني العمل من أجل استراتيجية طويلة األ

  .                                                           مصاحل املصرف ومسامهيه

 ،وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين    ،فمن الصعب على املسامهني ،ة الشركات بطريقة شفافةجيب أن جتري حوكم .7

 .عندما يكون هناك نقص يف الشفافية ،مساءلة جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف السوق نيواملشارك

يث تعمل املصارف ح، اليت قد تعيق الشفافية ،وهيكل عمليات املصرف مبا فيها البيئة القانونية ،فهم البنية التشغيلية .8

واليت قد تؤدي لتشكل خماطر مالية وقانونية وخماطر مسعة  ،من خالل هياكل معقدة يف بيئة ذات  خصوصية خاصة
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يف القطاع املصريف ،وعليه ينبغي على جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن جتعل مجيع العمليات اخلاصة بإدارة املخاطر 

 ) .هات الرقابيةاجل(شفافة للمراجعني واملشرفني 

وتعمل اجلهات الرقابية املشرفة على املصارف جاهده بتبين وترسيخ مفهوم حوكمة الشركات وتطبيق مبادئه ملا هلا 

من حتسني على أداء املصارف مما ينعكس على االقتصاد ككل، فقد توصلت إحدى الدراسات اليت أجريت علـى  

لدرس  2005إىل  1999ة غطت الدراسة سبع سنوات من أحد عشر مصرفاً مدرجة يف سوق األسهم االسترالي

حجم إمجـايل األصـول،   :  دراسة املتغريات الرئيسية كيفية احلكم مثل( العالقة بني متغريات حوكمة الشركات 

واملوجودات املرجحة باملخاطر، وحجم الس وعدده من املديرين املستقلني، وعدد اجتماعات الـس، وعـدد   

ومدى تأثرياا على األداء املايل للمصارف االسترالية، الذي ميثله العائد على حقوق املسامهني ، )  اجتماعات اللجنة

وقد بينت التحليالت والنتائج أن النظام املصريف أصبح أكثر تركيزاً على األداء اجليد ، وكذلك إجراء إصالحات يف 

ء املايل اجليد من قبل املصارف االسترالية ، حيث أن هناك القطاع املصريف، واالنتباه إىل قضايا احلكم أدت إىل األدا

                                                                 . 1عالقة ذات داللـة إحصـائية بـني مـتغريات احلكـم املختـارة واألداء املـايل للمصـارف االسـترالية          

وعة من األعضاء واجلهات، لتشكيل فريق عمل متكامل من وإلرساء قواعد احلوكمة يف املصارف يتطلب األمر جمم

ممثلني هلذا الغرض، يتكون من املصرف املركزي واهليأة العامة لسوق املال ، وأكادمييني يف جمال احملاسبة واملراجعـة  

  .     2والقانون واإلدارة واالقتصاد ، ومهنيني من احملاسبة واملراجعة ، وممارسني يف العمل املصريف 

: احملور األول Æ         -:ما أن املصارف تلعب دوراً مزدوجاً يف تعزيز حوكمة الشركات من خالل حمورين ك

تعترب املصـارف أحـد   : احملور الثاين Æ.  أن املصارف تعترب شركات مسامهة رائدة يف جمال تبين مبادئ احلوكمة

يولة، فعند منح االئتمان للعمالء يعد ذلك مدخل لتحفيز الركائز األساسية لسوق األوراق املالية لتوافر االئتمان والس

                                                
1- Ariff, M. and Hoque, M. Z.,(2007),'' Corporate Governance: the Case of Australian Banks',In :Gup, 
B. E ,Corporate Governance in Banking : A Global Perspectiv ,University of Alabama, USA, PP210-
233.  

، كلية التجارة ، " إطار مقترح لتطبيق مفهوم السيطرة والتحكم لزيادة فعالية املراجعة الداخلية يف قطاع البنوك التجارية " ، )2007(،حسن إبراهيم صاحل  -  2
 . ، غري منشورة  رسالة دكتوراهجامعة حلوان ، 

،  رسالة ماجستري غري منشور ، "بالتطبيق على البنوكدراسة حتليلية لدور املراجعني يف حوكمة الشركات " ،)2007(،عصمت أنور حامد صحصاح  -: نقالً
  . 32ص ، عة عني مشسجام
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الشركات على تبين مفهوم حوكمة الشركات ، فعلى الرغم من اهتمام املصارف باحلوكمة عند اختاذ قرار االئتمان 

  .  1، فإن هذا االهتمام مل يرق إىل اعتبار أحد الركائز األساسية ملنح االئتمان 

  

  
  

   -: ليبيا حوكمة الشركات يف -6.1.2

 ∗يف البيئة الليبية مؤخراً حتت تسمية احلكم املؤسسي أحيانـا   Corporate Governanceجاء مفهوم      

 ∗∗∗، إال أنه متعارف عليه حبوكمة الشركات أو املصـارف  ∗∗،كما جاء به البعض باإلدارة الرشيدة أحيانا أخرى

   -:دور يف تبين هذا املفهوم ) األوراق املالية اللييب مصرف ليبيا املركزي وسوق ( وقد كان للجهات الرقابية 

دور مصرف ليبيا املركزي بصفته جهة رقابية وإشرافية يف تبين مفهوم حوكمـة الشـركات يف    -1.6.1.2

  املصارف 

رف الرقابة اليت يفرضها املصيعترب املصرف املركزي ألي دولة اجلهة الرقابية الرئيسة واملشرفة على املصارف ،ف     

املركزي من أهم أشكال الرقابة املصرفية، واليت ميارسها على املصارف بأربعة أساليب تتمثل يف الرقابة من خـالل  

الكشوفات والتقارير ،والرقابة من خالل التفتيش املباشر ، والرقابة من خالل القوانني والتعليمـات واألنظمـة ،   

مبوضوع حوكمة الشركات بسبب دوره يف سالمة النظام املايل  ولقد تعزز االهتمام .2والرقابة على منح التراخيص

وحتصينه من الصدمات ،وليصل حوكمة الشركات إىل املستوى املطلوب هناك حاجة لبيئة قانونية مساندة ووجود 

  . أنظمة وقوانني ختتص باحلوكمة 
                                                

 .]من االنترنت[ حممد حتاملة ، دور البنوك يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات ، -  1
 ف  2005وفقا ملا جاء به دليل احلكم املؤسسي الصادر عن مصرف ليبيا املركزي  -  ∗

  -:جاء وفقا هلذه التسمية  - ∗∗
  ف2007قواعد وتشريعات ذات عالقة بسوق األوراق املالية اللييب ،   -    
د ھعامل، املؤمتر الوطين األول للتنمیة اإلداریة،" من منظور اإلدارة الرشیدة البیئة العامة للتنمیة اإلداریة يف لیبیا" ،)2007(أبوبكر مصطفى بعريه، -    

     2007أكتوبر  29 - 28، طرابلس ، الوطين لإلدارة
 . ، أو حوكمة الشركات وفقا ملا جاءت ا بعض الدراسات واألوراق البحثية 2010وفقا ملا جاء به دليل حوكمة املصارف  - ∗∗∗

، جملة جامعة تشرين للدراسات " دور مصرف سورية املركزي يف الرقابة على املصارف األخرى وآلية تفعيلة " ، )  2005( عقبة الرضا ورمي غنام ،  -  2
تاريخ زيارة املوقع (، www. Tishreen.shern.net ، الد السابع و العشرون ، العدد الثاين ، متاح على  ]من االنترنت[وث العلمية ،والبح
  ) ف12/6/2008
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رف وبالتايل فإن له دوراً بارزاً يف ويعترب مصرف ليبيا املركزي هو اجلهة املسؤولة عن اإلشراف والرقابة على املصا

   -:ترسيخها وهذا يظهر واضحاً من خالل و تطبيق وتبين حوكمة الشركات

مسيحي ، فقد نص هذا القانون يف مواده بإشراف  2005/ ر .و 1373لسنة )  1( قانون املصارف رقم ) أوالً 

وذلك لتحقيق وظـائف   3/ادة اخلامسة ثانياً ورقابته على املصارف التجارية ، فقد نصت امل مصرف ليبيا املركزي

مراقبة اهليئات املصرفية واإلشراف عليها ، مبا يكفل سالمة مركزها املايل ومراقبـة  " املصرف املركزي أن يقوم ب

  " كفاءة أدائها واحملافظة على حقوق املودعني ا واملتعاملني معها 

حىت يتوىل جملس إدارة املصرف املركزي مباشرة السـلطات   وذلك 4البند / كما نصت املادة السادسة عشر أوالً 

وضع املعايري والضوابط الرقابية اليت تكفل سالمة املركز املالية للمصـارف  " وممارسة الصالحيات وعلى األخص 

زي ، كما نصت املادة اخلامسة واخلمسون أوالً وثانياً خيضع لرقابة مصرف ليبيا املرك...." وحسن أدائها ألعماهلا

مجيع املصارف العاملة يف ليبيا ومن ضمنها املصارف التجارية مع اإلخالل باالتفاقيات اخلاصـة بإنشـاء بعـض    

املصارف ، كما نصت املادة السادسة واخلمسون على أن يضع جملس إدارة مصرف ليبيا املركزي قواعـد عامـة   

ه املواد جند أن القانون أعطى ملصرف ليبيا ومن خالل هذ. للرقابة واإلشراف على املصارف وقواعد إضافية أخرى 

املركزي الصالحية باإلشراف والرقابة على املصارف ، كما أنه عند النظر يف طيات مواد القانون جند أا محلـت  

نـاجي ،  ( جزءاً من معايري حوكمة الشركات الدولية، ومبا يتناسب مع البيئة احمللية، وهذا مـا أكدتـه دراسـة    

نتجت الدراسة بأنه تتوافر بعض ما جاءت به مبادئ احلوكمة الدولية من حمددات يف بعـض  حيث است)  2007

مسيحي، كما أكد حمافظ مصرف  2005لسنة )  1( القوانني والقرارات الليبية من ضمنها قانون املصارف رقم 

املصرفية الفعالة الصادرة عن بشأن املصارف يعمل على تبين معايري الرقابة )  1( ليبيا املركزي على أن القانون رقم 

جلنة بازل ومعايري الصناعة املصرفية الدولية وتطبيق مبادئ احملاسبة واملراجعة الدولية ومبادئ اإلفصاح والشـفافية  

   1 -:وتطبيق ممارسات حوكمة الشركات الدولية وذلك بإصدار تعليمات تلزم املصارف باأليت 

إدارة ، وتأسيس وحدة االمتثال، وذلك للقيام مبجموعـة مـن    تأسيس إدارة مراجعة داخلية تابعة لس

املهام ،وإعداد املصارف بياناً مالياً ودخالً تفصيلياً شهرياً وفقاً للمعايري الدولية ، وأن يقوم مبراجعة كـل  
                                                

  .117 – 116، ص  2007، أبريل  جملة احتاد املصارف العربيةفرحات بن قدارة ، مقابلة ،  -  1
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مصرف مراجعان قانونيان مستقالن مقيدان يف سجل مصرف ليبيا املركزي، ختتارمها اجلمعية العمومية ، 

س إدارات خماطر مرتبطة بالعمليات التشغيلية واالئتمان والسوق، وتقدير متطلبـات رأس املـال   وتأسي

الواجب االحتفاظ به واستحداث أسس جديدة لتصنيف الديون تتماشى مع املعايري الدولية ،وتطوير مناذج 

بـة داخليـة   ، وتقدمي نظـم رقا   IIجديدة الحتساب مالءة رأس املال ومبا يتناسب مع متطلبات بازل 

 .لتحديد مستوى جاهزية املصارف لتطبيق املعايري اجلديدة 

إصدار كتيب إرشادات احلكم املؤسسي الس إدارات املصارف التجارية وتعميمه ، ويأيت إصدار مصرف ) ثانياً 

ليبيا املركزي ليبيا املركزي هلذا الكتيب املوجه ألعضاء جمالس إدارات املصارف ،  نظراً للدور الذي يلعبه مصرف 

يف تعزيز مستوى حوكمة الشركات من خالل توفري وتطوير البيئة القانونية والتشريعية اليت تعمل ضمنها املصارف، 

وبإرساء مبادئ وأسس حوكمة الشركات، وإتباع أساليبه يف اجلهاز املصريف، ملواكبة التطورات الدولية يف جمـال  

)  2005/  97( ادات املعمم مبوجب الرسالة الدوريـة ارم ن رقـم   اإلدارة املصرفية ، وقد أصدر كتيب اإلرش

  ) . 2005( ر .و 1373/ 6/7بتاريخ 

ألزم نائب حمافظ مصرف ليبيا املركزي بضرورة التقيد التام بتنفيذ ما وجه من تعليمات  2008/  ديسمرب/ 15ويف 

ملصارف ، وقد أكد نائب احملافظ على أن هذه تضمنتها املنشورات والرسائل الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة عن ا

اإلجراءات ستكون حمل تفتيش من قبل مصرف ليبيا املركزي ، وسيتم حتميل املصرف جبميع املسؤوليات القانونية 

عن عدم االلتزام ذه التعليمات الصادرة مبوجب كتيب إرشادات أعضاء جمالس اإلدارة وقد صدر هـذا اإللـزام   

 15ر ،املوافـق  .و1376ذو احلجـة   17بتـاريخ  )  2008/  145( رقـم ارم ن   مبوجب رسالة دوريـة 

  . مسيحي 2008ديسمرب

ولكن حمافظ مصرف ليبيا املركزي أكد على أن ما ورد يف هذا الكتيب ال يعترب بديالً عن األحكام الواردة يف قانون 

  . يا املركزي والتعليمات الصادرة مبقتضاه عن مصرف ليب 2005لسنة )  1( املصارف رقم 

باعتماد دليل احلوكمة بالقطاع املصريف اللييب مع استمرار ) 2010(ر .و1378لسنة ) 20(إصدار قرار رقم ) ثالثا

العمل بالقواعد املنصوص عليها بكتيب احلكم املؤسسي وذلك مبا ال يتعارض مع األحكام املنصوص عليها يف هذا 

لٌ ويعمل جنباَ إىل جنب مع البيئة القانونية والتشـريعية والرقابيـة الـيت    الدليل ، كما جند يف هذا الدليل بأنه مكّم
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يصدرها مصرف ليبيا املركزي ويستند للمبادئ اليت أصدرا منظمة بازل املصرفية واليت اعتربت مبـادئ عامـة   

  .وتعديلها مبا يتماشى مع البيئة الليبية 

 27،موافـق   ر.و1378 شـوال  19بتـاريخ  ) م13/2010(ن رقـم  .م.ر.وجاء هذا الدليل وفقاً ملنشور ا

وضرورة إلزام املصارف للعمل ذا القرار من تاريخ صدوره واستصدار القرارات التنفيذية ـذا   م2010سبتمرب

  .اخلصوص 

وتعطي املصارف ثالثة أشهر لتسوية أوضاعها الستكمال متطلبات األحكام الواردة بالدليل ، وحيتوي هذا الـدليل  

ل منها تعريفات عامة، وحقوق املسامهني، وجملس اإلدارة، واللجان املنبثقـة عـن جملـس اإلدارة،    على ستة فصو

  .واإلفصاح والشفافية 

  

  

  

  دور سوق األوراق املالية اللييب يف تبين مفهوم حوكمة الشركات  - 2.6.1.2

أن تلتزم الشركات ببعض على التزام الشركات مبفهوم حوكمة الشركات وذلك ب سوق األوراق املالية اللييب حث

وق سمن ضمن تشريعات  1رشاد بذلك اخلصوص إوإصدار  على رأسها االلتزام مبفهوم حوكمة الشركاتواألمور 

األوراق املالية والذي نص على قواعد احلوكمة ومشل حقوق املسامهني ومسؤوليات جملس اإلدارة واإلفصاح 

  . والشفافية 

تشريعات أا اشتملت على آليات واسعة حلوكمة الشركات يف البيئة الدوليـة  و يالحظ من هذه القوانني وال     

وعند تقيد املصارف ذه التعليمات واإلرشادات جند أا تتبع أفضل املمارسات الدولية حلوكمة الشركات ، لكن 

ية، للتأكد من أن هذه هذه اجلهود ال تكفي، بل حتتاج ملراقبة ومتابعة من مصرف ليبيا املركزي وسوق األوراق املال

التشريعات والقوانني ختضع للتطبيق الفعلي ، باإلضافة إىل نشر هذا املفهوم، والـوعي بـه، وإجـراء النـدوات،     

واملؤمترات، والبحوث ، ويئة املوارد البشرية لتطبيقه ، وهذه اخلطوات تتطلب  مضاعفة اجلهود للرقي ذا املفهوم 

                                                
 .، مرجع سبق ذكره )2007(، سوق األوراق املالية اللييب -  1
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وخاصة يف هذه الفترة، وما تسعى له ليبيا من قرب دويل بدأ مالحظتـه يف القطـاع    وللتماشي مع البيئة الدولية ،

  . املصريف

  

   -:املتغريات االقتصادية املتعلقة حبوكمة الشركات وأمهيتها يف ليبيا   -7.1.2

منـها  على تطوير وتعزيز مفهوم احلوكمة ومتمثلة يف نوعني من املتغريات  املتغريات االقتصادية بعض لقد ساعدت

يف  تتشكل من ثالثة أضـالع على املستوى احمللي مثل اخلصخصة واالستثمار األجنيب، ومنها على املستوى الدويل 

   1-:دولية كربى وهي  ثالثة مؤسسات

  منظمة التجارة العاملية  )3    صندوق النقد الدويل ) 2البنك الدويل      )1

صاد اللييب، بل نتيجة حلدوث مثل هذه املتغريات وتطويرهـا يف  وتعطي هذه املتغريات األمهية نفسها يف االقت      

اآلونة األخرية ظهرت هناك حاجة ملحة لتطوير وتكييف مفهوم حوكمة الشركات واإلفصاح والشفافية يف البيئـة  

 وتظهر يف خصخصة القطاع العام، وإنشاء سوق األوراق املاليـة، واالنضـمام  مع اتمع الدويل،  يالليبية للتماش

ا عالقة ملنظمة التجارة العاملية، وتشجيع االستثمارات األجنبية، وخاصة يف القطاع املصريف، فهذه املتغريات مجيعها هل

  .مبفهوم حوكمة الشركات 

  

  

   -:عالقة اخلصخصة حبوكمة الشركات  -1.7.1.2

  Privatizationمبفهوم اخلصخصة   Corporate Governanceمفهوم حوكمة الشركات  وقد ارتبط

  . 2، وترجع أمهية احلوكمة يف تعزيز ثقة اجلمهور برتاهة عملية اخلصخصة

كما ترجع أمهيتها يف القضاء على سوء اإلدارة والفساد، وحتسني أداء الشركات املخصخصة ، فقد أشارت إحدى 

صرية حيث توصلت اليت اختربت تأثري بعض اآلليات الداخلة واخلارجة حلوكمة الشركات يف البيئة امل 1الدراسات 

                                                
املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها  ،"فرض الوحدة احملاسبية يف ظل املتغريات االقتصادية املعاصرة  "،)2005(حممد حممود أمحد صابر ، -  1

  . 181، ص2005سبتمرب 10- 8 جامعة اإلسكندرية، كلية التجارة، ،احملاسبية واإلدارية واالقتصادية
 . 239، مرجع سبق ذكره ،ص )2002(أمحد أشرف عبد احلميد ، -  2
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الدراسة إىل أن خضوع الشركات لقانون قطاع األعمال العام باملقارنة مع خضوع الشركات لقانون الشـركات  

اخلاص أو قانون االستثمار له أثر سليب على األداء مقاس مبعدل العائد على األصول وبذلك أكد الباحث على تأييد 

دولة نامية فقد  32 شركة توجد 230أجريت على عينة من سية ويف دراسة أخرى متعددة اجلن. عملية اخلصخصة 

أظهرت النتائج لزيادة يف الرحبية واالستثمار واإلنتاج والكفاءة ومبحاولة التعرف على أهم العوامل احملددة للتغريات 

. 2لة من التحسينات يف أداء الشركات املخصخصـة صة وجد أن متغريات احلوكمة تدخل مجيف األداء بعد اخلصخ

كما توصلت دراسة أخرى للنتيجة نفسها وأكدت على أن هناك عالقة معنوية بني درجة حوكمة الشركات املقاس 

حجم الس ،استقالل الس، انفصال دور العضو املنتدب عن دور رئيس جملس اإلدارة ،وجود جلنة مراجعـة،  ( 

معدل العائد على حقـوق  ( ت املخصخصة املقاس وبني درجة أداء الشركا) تركز امللكية ،امتالك ألسهم املنشأة 

، لذلك يف هذا اال تعترب اخلصخصة سلسلة متغريات وفرض قـوانني   ROE  Tobin's Q  &  (3امللكية 

 . 4ولوائح حتت شعار حوكمة الشركات

ملخصخصة من العالقة بني احلوكمة واخلصخصة عالقة متبادلة، فباإلضافة لتحسني أداء الشركات ا وما يود ذكره أن

خالل آليات ومتغريات احلوكمة جند أن اخلصخصة والعوملة هي القوى احملركة إلصالحات حوكمة الشـركات،  

  . 5حيث جيعل تنوع هيكل امللكية اجلديد بعد اخلصخصة على أن حوكمة الشركات مسألة مهمة 

ت يف بيئات خمتلفة قد تكـون هـي   ومن هذه العالقة املوجبة بني احلوكمة واخلصخصة اليت أكدا نتائج الدراسا

بيـع وحـدات     فخلصخصة يف القطاع العام مؤخراً وباسـتهدا لسياسية انفسها يف االقتصاد اللييب، بعد أن اجته 

، كما اجته القطاع املصريف لسياسة اخلصخصة وذلك ملواجهة املنافسني احملليني واألجانب، وهذا ما 6اقتصادية عامة 

                                                                                                                                       
  .   373حممد عبده حممد مصطفى ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1

2- Boubakria, N.and et al.,(2005),''Liberalization,Corporate Governance and the Performance of 
privatized Firms in Developing Countries'', Journal of Corporate Finance , 11 , pp767-790. 

، "دراسة دور اإلفصاح احملاسيب يف حوكمة الشركات يف إطار برنامج اخلصخصة يف مصر مع دراسة تطبيقية " ،)2010(عفت أبوبكر حممد الصاوي ، -  3
  . اإلسكندرية ، جامعة اإلسكندرية كلية التجارة ، رسالة دكتورة يف احملاسبة

  . 182، مرجع سبق ذكره ، ص أمحد صابر حممد حممود -  4
5- Rajagopalan, N. And Zhang, Y. ,(2008), ''Corporate Governance reforms in China and India: 
Challenges and Opportunities'' , Business Horizons ,  51 , p 56  

  8-7، ص 26،جملد  ، جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة" توسيع قاعدة امللكية يف االقتصاد اللييب"، )2007(حممد فياض ، - 6
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كما أوصت دراسة أخرى بضرورة خلق مناخ مالئم . 1 2009الدويل يف تقريرهم عام  أيده خرباء صندوق النقد

لالستثمار يف الوحدات الليبية املطروحة للخصخصة، وذلك بوضع التشريعات الالزمة لتشجيع االستثمار ومحايـة  

تزداد احلاجة لترسـيخ  ، مما  2وتفعيله ليقوم بدوره يف تنفيذ سياسة اخلصخصة  امللكية، اخلاصة وتطوير سوق املال

  .وتعزيزها وتفعيلها  متطلبات احلوكمة

   -:عالقة سوق األوراق املالية حبوكمة الشركات  -2.7.1.2

نتيجة للتطورات والتغريات اليت حتدث يف البيئة الدولية والعوملة وانفتاح أسواق املال كلها عوامل أدت إىل ضـرورة  

ق املال مل تعد فرص االستثمار قاصرة على فرصة يف سوق معـني،  تطبيق حوكمة الشركات ، ففي ظل عوملة أسوا

  .  3ومن مث يتجه املستثمرون إىل األسواق اليت تقدم أفضل محاية من خالل ارتفاع مستوى نظم حوكمة الشركات 

إىل وجوب دور هيأة سوق املال يف تبين تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، ملا هلا  4وقد خلصت بعض الدراسات  

  .    دور فاعل يف حتقيق اإلفصاح والشفافية ومحاية املستثمرين من 

لذلك أصبح وجود أطر وهياكل جيدة للحوكمة مطلباً أساسياً ألي سوق مال ، فقد حرصت اجلهـات املنظمـة   

ألسواق املال على اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة لضمان وجود نظام حوكمة، وذلك ملواجهة القدرة التنافسـية  

إىل أن تداول أسهم الشركة يف سوق أوراق مالية  5وجذب االستثمارات األجنبية ، فقد توصلت إحدى الدراسات 

أجنبية قوية مثل سوق لندن له تأثري على أداء الشركة وأول الباحث بأن السبب هو تطبيق تلك الشركات ملعـايري  

  .حوكمة ذات جودة عالية

                                                
 2009يونيـو   1، أعده ممثلو الصندوق مع اجلماهريية الليبية ،"  2009تقرير خرباء الصندوق يف إطار مشاورات املادة الرابعة لعام "صندوق النقد الدويل ،  - 1

  . 8،ص 
مكتب : ، بنغازي ، جامعة قاريونس جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة، "استراتيجيات اخلصخصة "، )2006(عبد العزيز أعبيد بوبكر وليلى صاحل البفي ، - 2

 . 95، ص  25البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد، الد 
،  اإلسكندرية ،اجلزء الرابع: الدار اجلامعية ،  موسوعة املراجعة اخلارجية وفقاً ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية ،) 2009(،عبد الوهاب نصر علي  - 3

  .  687ص 
     -:يرجع لكل من - 4
وإمكانية تطبيقه يف الشركات املسامهة العاملـة   Corporate Governanceدراسة حتليلية وتطبيقية ملفهوم ال  "،)2003(عادل عبد الرمحن أمحد حممد ، -

  . 447، ص 2003عدد األول ، جامعة الزقازيق فرع بنها ، السنة الثالثة والعشرون ، ال اريةجملة الدراسات والبحوث التج، "يف البيئة املصرية
  . 210، ص ، مرجع سبق ذكره حممد حممود أمحد صابر - 
ادهـا احملاسـبية   ،املؤمتر العلمي اخلامس  حوكمة الشـركات وأبع  "إدارة الرحبية والدور احملاسيب يف حوكمة الشركات" ،)2005(أمحد أشرف عبد احلميد، - 

 .   184ص ، 2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية،واإلدارية واالقتصادية
  . 373حممد عبده حممد مصطفى، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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األوراق املالية اللييب ،ولكن مل تظهر معامل مفهوم احلوكمة يف السوق  وتعترب حوكمة الشركات أحد مطالب سوق

لسـنة  )  134( مت إنشاؤه وفقاً للقرار رقم يرجع السبب إىل حداثة إنشاء سوق اللييب بعد بالشكل الكايف، وقد 

وليواكـب السـوق    2، حيث عد السوق من ضمن قواعده وتشريعاته تطبيق مفهوم حوكمة الشركات 20061

للييب التطورات والتغريات اليت حتدث يف البيئة الدولية عليه االهتمام والرقي ذا املفهوم ، وذلك لزيادة رفع كفاءة ا

  .  السوق، وتقوية األداء، وجذب االستثمارات األجنبية اليت بدأت الدخول لألسواق الليبية، وتقوية القدرة التنافسية 

  

    -:وكمة الشركات عالقة االستثمار األجنيب حب -3.7.1.2

تعمل نظم حوكمة الشركات على جذب االستثمارات، وذلك ملا هلا من دور يف إدارة الشركات بشكل مسؤول 

وعدم تعرض أموال املستثمرين لسوء اإلدارة ، فالفرص والسياسات واحلوافز ليست كافية جلـذب االسـتثمارات   

  . 3ى بيئة استثمارية مستقرةاألجنبية، وذلك ملا يرغب فيه املستثمر من احلصول عل

أمهية حوكمة الشركات واإلفصاح والشفافية على تدفقات رؤوس )  Arthur Levitt  ,2000(كما وضح 

    -: 4 األموال باالقتباس التايل

If a country does not have a reputation for strong corporate 
governance practices, capital will flow elsewhere. If investors are 
not confident with the level of disclosure, capital will flow 
elsewhere. If a country opts for lax accounting and reporting 
standards, capital will flow elsewhere. 
All enterprises in that country  – regardless of how steadfast a 
particular company‘s practices may be  – suffer the consequences. 

  
دفق للخارج، وإذا تإذا مل يكن للدولة مسعة طيبة عن تطبيقات حوكمة شركات قوية فإن رأس املال سي

دفق للخارج، وإذا كانت الدولـة  تمل يكن املستثمرون واثقني يف مستوى اإلفصاح فإن رأس املال سي
شاريع يف تلـك  دفق للخارج، وكل املتختتار معايري حماسبة وإعداد تقارير متساهلة فإن رأس املال سي

  .سوف تعاين عواقب األمور –بغض النظر عما يكون عليه رسوخ تطبيقات شركة ما  –الدولة 
                                                

 . اخلاص بإنشاء سوق األوراق املالية اللييب وإصدار نظامه األساسي ) 134(، قرار) 2006(اللجنة الشعبية العامة ،  - 1
  .،مرجع سبق ذكره )2007(سوق األوراق املالية اللييب ، -  2
مؤمتر متطلبات حوكمة ، " اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى إرتباطهما باملعايري احملاسبية " ، )  2007( حممد طارق يوسف ،  -  3

  . 32 - 31ص  ، ص ف2007، مايو مجهورية مصر العربية ، شرم الشيخ ، الشركات وأسواق املال العربية
4 - Mallin, C. and et al.,(2005),Op.Cit, pp 532- 533 .   
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وذلك إذا أراد ألي بلد أن يكون عضواً حمترماً يف االقتصاد  )Puffer   McCarthy ,(وقد أكد هذه األمهية 

، 1فعاالً ألجنبية ولن يصبح اقتصاد السوق العاملي، ودون هذا التقدم لن يكون له القدرة على جذب االستثمارات ا

فهناك من يرى عالقة ارتباط قوية بني مفهوم حوكمة الشركات وقرارات االستثمار، وزيادة معدالت االسـتثمار  

األجنيب املباشر يكون من خالل حتسني حوكمة الشركات، لذلك تظهر أمهية الهتمام حوكمة الشركات إذا كان 

  .2تثمار األجنيب هناك حرص على جذب االس

فزيادة املستثمرين من الشركات األجنبية له تأثري إجيايب على أداء الشركات من حيث الرحبية ، واملستثمرون مـن  

اخلارج قادرون على محاية مصاحلهم بصورة أفضل من خالل االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ومراقبة مـديري  

واجلدير بالذكر .  3وزيادة الشفافية تسهل من التقارب الدويل الشركات وضبطهم ، فتحسني حوكمة الشركات 

أن العوملة واالستثمار األجنيب أسهما إىل حد كبري يف إصالحات احلوكمة، وذلك  ألن املستثمر األجنيب لديه خربة 

 واسعة بقضايا احلوكمة ، وهذا يعين أن لديه القدرة األكرب على تطبيـق قواعـد احلكـم عنـدما يسـتثمروا يف     

  .   4االقتصاديات الناشئة  

وتظهر حوكمة الشركات نقطة ذات أمهية أخرى بالنسبة للدول، وذلك ملا هلا من دور يف جـذب االسـتثمارات   

بالرغم . ذا املفهوم من زاوية أخرى يف البيئة الليبية وهي زاوية االستثمار األجنيب  لالهتمام نبية ، وهذا يدفعاألج

مبا فيها ليبيا تواجه بشكل عام تدين يف معدالت تدفق االستثمار األجنيب  واليت يف الغالب متيل  من أن الدول املغاربية

  . 5لالستثمارات غري املباشرة

 & Standardأن سندات تصنيف وكالة ستاندرد أند بور  ) IT(فقد جاء يف موقع مؤسسة الشفافية الدولية 

poor's رين خسارته لكامل استثماراته يف غضون مخس سنوات وتقع ما تظهر أن هناك احتماالً ألحد من املستثم

يف دول مثل العراق وليبيا وكولومبيا ، وقد أكدت املنظمة أن عديداً من هذه الـدول يف  % 100 -% 80بني 

                                                
1 - Puffer, S. M. and McCarthy, D. J., (2003),Op.Cit, pp 296- 297 .     
2 - Okike, E. M., (2007),''Corporate Governance in Nigeria: the Status quo'' , Corporate Governance , 
Vol. 15,  No 2,  March, p 178 .  
3 - Patibandla, M. and pattern, E. ,(2006), ''Corporate Governance and Performance: A Study of India’s 
Corporate Sector'' , Journal of Economic Behavior & Organization , Vol. 59 , P 40 .   
4 - Rajagopalan, N. and Zhang, Y. , (2008) ,Op.Cit, P57 .  

،الدوحة قطر، املؤمتر املصريف العريب السنوي رؤية عربية للقمة االقتصادية ،" جتربة التكامل االقتصادي لدول إحتاد املغرب العريب" ،)2007(حممد الشكري ، -  5
  .  8، ص  2007نوفمرب  8 – 7
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 وهذا يضع ليبيا يف دائرة تتوجب عليها االهتمام باإلفصاح  1مؤخرة منظمة الشفافية الدولية ملؤشر الشفافية والفساد

والشفافية وحوكمة الشركات ومحاية حقوق املستثمرين، وذلك إذا كانت تسعى ودف جلـذب االسـتثمارات   

  .األجنبية 

  

   WTO) (World Trade Organizationمنظمة التجارة العاملية  -4.7.1.2

رب احلدود الدوليـة،  دف منظمة التجارة العاملية لتحرير جتارة السلع واخلدمات، وتدعيم القدرة التنافسية للعمل ع

 ( وللتحرك يف اجتاه هذا اهلدف بدء االهتمام باحلوكمة مع بداية التسعينيات من القرن املاضي حيث اجتهت منظمة  

 ( WTO     والدول األعضاء بوضع معايري دولية لتحسني حوكمة الشركات، و اكتسـبت كـثرياً مـن الـزخم

التجارة العاملية يعترب أحد أسباب االهتمام بتطبيق مفهوم حوكمة  وبالتايل يرى بعضهم أن االنضمام ملنظمة. 2مؤخراً

على ضرورة تطـوير منـوذجٍ حلوكمـة    )  Puffer and McCarthy  ,2003(، فقد أكد  3الشركات 

الشركات وتعزيز الشفافية واإلفصاح، ومحاية حقوق املسامهني، وذلك حىت ال يزداد خطر الرفض من احلصول على 

  .4جارة العاملية عضوية منظمة الت

وبصفة ليبيا عضواً مراقباً لدى منظمة التجارة العاملية، بعدما حتصلت من الس العام للمنظمة على الضوء األخضر 

و االنضمام ملنظمة التجـارة  )  GATS( وما تسعى له من حترير يف جتارة اخلدمات  ، 5∗ 2004يوليو  28يف 

الذي يظهر أمهية حوكمة الشركات يف ورة تطبيق األعراف الدولية وفإن هذا جيربها على ضر)  WTO( الدولية 

 Puffer and، كمـا يـرى   لعضوية يف املنظمـة  البيئة الليبية حىت ال يزداد خطر الرفض من احلصول على ا

McCarthy .  

  
                                                

  1 - Transparency International ,[online], TI .   
    5، ص  مركز املشروعات الدولية اخلاصة: واشنطون  ، ترمجة مسري كرمي ، حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين )2003(،آخرون سوليفان و نجو 2
   345 -328حممد عبدة حممد مصطفى ،مرجع سبق ذكره ، ص ص  -  3
  .  435،مرجع سبق ذكره ، ص عادل عبدالرمحن أمحد حممد -

4 - Puffer, S. M. and McCarthy, D. J., (2003),Op.Cit., p296    
من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجي للحكومة الليبية طلبـاً بانضـمام ليبيـا     2001نوفمرب  -25تلقى املدير العام ملنظمة التجارة العاملية رسالة مؤرخة يف  - ∗

ة ، وقد اختذ القرار بعد إجراء طبيعي للتفاوض على العضوية وقد كانت اخلطوة األوىل لالنضمام إنشاء ملنظمة التجارة العاملية وفقاً للمادة الثانية عشر التفاق املنظم
  .    لبدء احملادثات مع ليبيا على عضوية االحتاد  2004يوليو  27فريق عمل للنظر يف طلب ليبيا ، وقد وافقوا أعضاء منظمة التجارة العاملية يف 

5-  World Trade Organization (WTO) , [online], WTO .     
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 International Monetaryوصندوق النقد الدويلWorld Bankالبنك الدويل  -5.7.1.2 

Fund   :-  يف برنـامج لتقيـيم القطـاع املـايل     اجهودمه وتظهر FSAP∗∗ Financial Sector 

Assessment Program  1 منظمـة   ، يتضمن تقييم ممارسات حوكمة الشركات يف  مبادرة مشتركة مع

واعتربت املبادئ اليت وضـعتها منظمـة    لتوسيع قواعد حوكمة الشركات  OECDالتعاون االقتصادي والتنمية 

OECD قالب تقييم حوكمة الشـركات علـى مسـتوى    " فكري ملا وضعه البنك الدويل حتت اسم اإلطار ال

يف شكل تقرير  Template for country Assessment of Corporate Governanceالدولة

 Report on the observance of Standards and Cods – Corporate ب معـروف 

Governance country Assessment الذي يعده البنك الدويل وصـندوق   تقييم التقريرويدعم هذا ال

) الدسـاتري  ( النقد الدويل اخلاص مبدى االلتزام ومراعاة املعايري والقواعد اخلاصة مبعـايري احملاسـبة واملراجعـة    

 )ROSC  (Reports on the Observance of Standards and Codes  وبالرغم من أن ،

 IFC (  International Finance (يل ومؤسسة التمويـل الدوليـة   يف جمموعة البنك الدوليبيا عضواً 

Corporation  م وهناك جمموعة من االتفاقيات وبرامج العمل بينها 1958وصندوق النقد الدويل انضمت عام

أن غري ،املشاورات مع صندوق النقد الدويل وفقاً للمادة الرابعة  وتعقد 2∗وبني البنك الدويل خالل األعوام القادمة

     .مل جند أي تقييم حول قالب احلوكمة أو قالب معايري احملاسبة واملراجعة عن ليبيا بعد تصفح موقع البنك الدويل 

                                                
مبادرة مشتركة بني البنك الدويل وصندوق النقد الدويل تتضمن مذكرات توجيهية تقييميه للدول أعدها البنك والصندوق تشمل على  FSAPال  - ∗∗

مني ، مبادئ تنظيم األوراق املالية ، مبادئ املمارسات السليمة منهجيات واستبيانات ومناذج وأمهها املعايري الدولية مثل معايري بازل املصرفية ، املبادئ األساسية للتأ
ومن الدول العربية اليت قيمت حتت قالب  على السياسات املالية والنقدية ،معايري احملاسبة واملراجعة حوكمة الشركات ،مكافحة غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب،

  .راجعة مصر واألردن ومغرب وتونس ولبنان احلوكمة مصر واألردن أما تقييم معايري احملاسبة وامل
   -:يرجع لكل من  - 1
  .  191جون سوليفان وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص   -

- World Bank and International Monetary Fund ,(2007), Template for Country Assessment of 
Corporate Governane, [online], World Bank.  
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html   هذا املوقع خاص بتقييم قالب حوكمة الشركات 
- World Bank and International Monetary Fund,(2008), Reports on the Observance of Standards and 
Codes, [online] , World Bank. 
  http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html  هذا املوقع خاص بتقييم قالب معايري احملاسبة واملراجعة 

  من ضمنها دعم املساعدة الفنية خبصوص انضمامها ملنظمة التجارة العاملية -  ∗
.... مع ليبيا 2008مشاورات عام  ، أعده ممثلو الصندوق يف 2008رباء الصندوق يف إطار مشاورات املادة الرابعة لعام صندوق النقد الدويل ، تقرير خ -  2

 2008يونيو  17العالقات بني ليبيا وجمموعة البنك الدويل ، أعده خرباء البنك يف : ،  امللحق الثاين  2008يوليو 3مبوافقة عمر طهاري وعدنان مزارعي ، 
  

http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html
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وإضافة هلذه املنظمات سواء منظمة التجارة الدولية أم البنك الدويل أم صندوق النقد الدويل ،فإن يئة املصـارف  

  . ليبيا يف حمور جتعل من أهم اهتماماا مفهوم حوكمة الشركات  الليبية مبتطلبات منظمة بازل املصرفية تضع

وجند أن هذه املتغريات اخلارجية منها أو الداخلية تعطي أمهية ملفهوم حوكمة الشركات يف ليبيا واإلدالء والسري به 

  .   واالقتصادي حنو التطوير واإلصالح املايل

  

  

  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاين
  فيةاإلفصاح والشفا

   -:املقدمة  -1.2.2

والـيت  ،احملاسبة املالية قائمة لتوفري هدفها األساسي الذي يتمحور يف تقدمي معلومات مالئمة للفئات اخلارجية دتع 

وهذا يتم من خالل ما تقوم به إدارات الشركات من إفصاح جلميع املعلومـات   ،على ضوئها يتم اختاذ القرارات

ة لإلطار الفكـري احملاسـيب ،   مهية مبدأ اإلفصاح احملاسيب باعتباره أحد املبادئ األساسياملالئمة ، ومن هنا تتزايد أ

هذا املبدأ يف املصارف يف تم التوسع ويومفاهيمه بشكل عام ،  ،يتم التطرق هلذا املبدأ بشيء من االختصار لذلكو
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لتعرف على اإلفصاح احملاسـيب يف  ، مث ابشكل خاص والتطرق ملفهوم الشفافية الذي يسعى مبدأ اإلفصاح لتحقيقه 

  .ليبيا وعالقة اإلفصاح االختياري باحلوكمة 

 
  -:  االجتاهات واملفاهيم ...  اإلفصاح احملاسيب -2.2.2

معـدي البيانـات   ( اإلفصاح احملاسيب مبثابة الوسيلة اليت عن طريقها يتم اتصال األطراف اخلارجية بالشـركة   ديع

هذه البيانات واكتماهلا باحلقيقة االقتصادية وجبوهرها الـوايف يتطلـب االلتـزام    ولكي يتم إيصال ) ومستخدميها 

جيـب   الواجب الذياإلفصاح مستوى عايري هذه املحددت وقد  ، 1 احملاسبية املتعارف عليها مبجموعة من املعايري

وتعـد  ائمة التدفقات النقدية وق ،وقائمة التغري يف حقوق امللكية ،وقائمة الدخل ،امليزانية متمثل يفو ه،اإلفصاح عن

إيضاح نشاط الشركة والسياسات احملاسبية مثل  ،إىل معلومات أخرى كمية ووصفيةباإلضافة  ،احلد األدىن لإلفصاح

سـتخدام  نتيجـة ال  بـل  ،2مة والتغريات يف السياسات أو التقديرات احملاسبية أو يف مكونات الوحدة احملاسبية هامل

كبحوث العمليات واألسـاليب اإلحصـائية والعلـوم    ة األعمال يف بيئاخلة مع احملاسبة جمموعة من األساليب املتد

ومنظومـة املنظمـات    ،واملعايري الدولية ،تعددة اجلنسيةاملالسلوكية واحلاسب اآليل باإلضافة إىل ظهور الشركات 

ـ   ،مجيعها أدى إىل ظهور مبدأ التوسع يف املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها  ،الدولية اليب والـربامج  فهـذه األس

أصبحت القوائم املالية السنوية التقليدية ال تفي حباجة  فقد، 3وزياداانتشار املعلومات  توسيع والتطورات أدت إىل

وتسـاعدهم يف   ،إضافية تليب رغبة املستفيدينووسائل وبالتايل مت تطوير هذه القوائم إىل ظهور قوائم  ،املستخدمني

   -: 4ع هذا ظهرت اجتاهات حديثة للتوسع يف اإلفصاح لعل أمههاوم ،اختاذ قرارام

اإلفصاح عن استراتيجية املنشاة ، واإلفصاح عن معلومات املسؤولية االجتماعية والبيئية مثل املوارد البشـرية   -1

  .واملوارد الطبيعية واملسامهات البيئية واملسامهات العامة 

 شاة اإلفصاح عن التقارير املرتبطة بقيمة املن -2

                                                
أمهية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية ومدى كفايتها يف تلبية احتياجات "، )2005(مد حسني ابو نصار وعلي عبدالقادر الذنيبات ،حم -  1

 . 115، ص 1، العدد  32،الد ، جملة دراسات العلوم اإلدارية" مستخدمي البيانات املالية
  .  430 – 429سبق ذكره ، ص ص  عادل عبدالرمحن أمحد حممد ، مرجع -  2
  .  211، ص  ، مرجع سبق ذكرهحممد حممود أمحد صابر -  3
  . 25 -21، ص ص ، مرجع سبق ذكره  عفت أبوبكر حممد الصاوي -  4
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 Extensible Business Reportingتقارير األعمال اإلفصاح احملاسيب عرب االنترنت، وتطوير لغة  -3

Language ∗ ( XBRL)  

مثل التقارير القطاعية واملرحلية واملعلومات املستقبلية والتنبـؤات املاليـة    ،التوسع بالتقارير والقوائم اإلضافية -4

 .1) املعايري الدولية ( 

  .2) مبادئ حوكمة الشركات(ملخاطر، وحوكمة الشركات اإلفصاح عن ا -5

باإلفصاح التثقيفي أو اإلعالمي الذي يشـمل   يعرف الذي يتسم باالجتاه حنو التوسع، اتهذا النوع من اإلفصاحو

ـ  ة معلومات غري مالية كمية ووصفية ،وعدم التركيز على املعلومات املالية احملاسبية وينقل االهتمام من القوائم املالي

التوسع على شددت املنظمات واهليئات الدولية  وقد.                       3األساسية ذات الغرض العام إىل التقارير

لثالثـة اقتراحـات مـن     هندريكسون فقد تعرضيب ليصل ملستوى اإلفصاح الكامل ،يف مستوى اإلفصاح احملاس

واإلفصاح الكامل ، فاإلفصاح الكايف يفتـرض أدىن   اإلفصاح الكايف واإلفصاح العادل   4منها مستويات اإلفصاح

مقدار من اإلفصاح حىت يتوافق مع هدف جعل القوائم املالية غري مضللة ، لذلك يفترض بأنه احلـد األدىن مـن   

أما اإلفصاح الكامل فهو يفترض عرض مجيع املعلومات املالئمـة ، وعـرض مجيـع    .املعلومات الواجب نشرها 

يت أثرت على الشركة ، أما اإلفصاح العادل فهو ينطوي على هدف أخالقي بتطبيق معاملـة  األحداث اجلوهرية ال

 لكن ،ثالثة شيوعاً يف االستخداماإلفصاح الكايف أكثر املفاهيم ال دتملني للقوائم املالية ، ويعمتساوية جلميع القراء احمل

فاهيم الثالثة مقبولة يف احملاسبة وعـدم وجـود   أن هذه املفقد أشار حنان  ، اإلفصاح العادل والكامل أكثر إجيابية

                                                
∗  Extensible Business Reporting Language - : - اخلارجة وهي لغة وطريقة جديدة لتقدمي بيانات تقارير األعمال االلكترونية الداخلة و

املرجع السابق ،ص  ( وتتميز بأا لغة مفتوحة تستخدم يف أي نوع من تطبيقات الربامج كما أا تسهل من إعداد وتلخيص ونشر املعلومات املالية عرب االنترنت
 ت هذه املعلومات تنتجها الشركة أو أيأنواع اإلفصاح اإللزامي واالختياري ومع املعلومات الكمية والوصفية ، سوء كان ، كما أا تتعامل مع مجيع) 23

رسالة ماجستري ، " وقتية اإلفصاح عن طريق االنترنت وأثرها على منفعة املعلومات احملاسبية"، )2009(أمحد عبده السيد الصباغ ،(جهات أخرى مثل احملللني 
ئد هائلة حتدث عنها األدب وتعزز اخلصائص النوعية للقابلية للفهم، كما هلا فوا، )  123ص .، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية غري منشورة

رها التجرييب وان يتطلب التوقيت املناسب والتغطية األكثر مشولية والتحقق من املعلومات، ووجد بأن اللغة املستخدمة يف التقارير وحىت هذا الوقت الزالت يف طو
  )  Tehmina Khan, Op.Cit, p xiv    ( طويالً اًزمنيوعاء استخدامها 

   .    الدار الدولية لالستثمارات الثقافية: م ، البنك الدويل .م.ش ترمجة طارق محاد ، ، معايري التقارير املالية الدولية، ) 2006(هيين فان جريوننج ، -  1
 .مة الشركات ومبادئ بازل عن حوك OECDمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة تعاون االقتصادى والتنمية  -  2
  .  488دار وائل للنشر،الطبعة الثانية،ص :،عمانالنموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايري، )2006(رضوان حلوه حنان ، -3

 . 767 -766ص ص الطبعة الرابعة ،  التويل ،:االسكندرية  ،كمال خليفة أبوزيدترمجة  ،  النظرية احملاسبية،  )1990 (، إلدون هندريكسون 4 -
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تعارض جوهري بني هذه املفاهيم ، فاإلفصاح الكامل البد أن يشمل العادل والكايف ، لذلك شددت املنظمـات  

  .  1واهليئات املهنية على ضرورة مراعاة مبدأ اإلفصاح الكامل

  

   -:اإلفصاح يف املصارف  -3.2.2

وحتريـر جتـارة    ،وتنوع األدوات املالية ،تغيريات سريعةصريف بالدينامكية واملتمثلة يف نتيجة ملا يتسم به القطاع امل

 د تعقد النظام املصريف وتطوره، إضافة ملا يتميـز  بـه  فقد أدت إىل ازديا ،وأمهية قياس املخاطر وإدارا ،اخلدمات

لذلك زاد الطلب واحلاجة  ية يف االقتصاد،ة، و ما له من أمهالنظام املصريف من طبيعة خاصة يف تقدمي اخلدمات املالي

كانت هناك مبادرات يف السنوات املاضية لزيادة الشـفافية يف   فقد .لتوسع اإلفصاح والشفافية يف النظام املصريف 

املؤسسات املصرفية أحدثت ضغوطات حلث املصارف على اإلفصاح يف احلسابات املنشورة ومن هذه املبـادرات  

تساعد يف تطوير قدرة السوق لتحديد خمـاطر   ،حيث قدمت عدة متطلبات لإلفصاح)  New Basel( اتفاقية 

يف وجهات النظر حول زيادة اإلفصاح يف  تضارباً هناك م من منفعة هذه املبادرات فإناملصرف وقيمته ، وعلى الرغ

اح تـؤدي إىل إبـراز   أن الزيادة يف اإلفصاملصارف، فمنهم املؤيد ومنهم املعارض وقد ترى إحدى وجهات النظر 

،إضافة إىل ذلـك   2 هللمصرف قد يؤدي إىل اياروالكشف عن املشاكل املالية  ،ملصرفمعلومات حول مشاكل ا

 اًهناك عدة أسـباب لتجعـل املنفعـة مثـار     فإنبالرغم من أن هذه املبادرات تنادي بزيادة يف اإلفصاح ومنفعتها 

   -: 3للشك

First, it can be argued that banks are inherently opaque institutions, and 

increases in disclosure may not be able to materially change this. “The 

push for increased market discipline and disclosure may shed light. But 

reformers should remember what they are dealing with. To use a popular 

metaphor: banks may be the black holes of the universe— hugely 

powerful and influential, but to some irreducible extent—unfathomable” 
                                                

  . 474رضوان حلوه حنان ، مرجع سبق ذكره ،ص -  1
2- Tadesse, S.,(2006), ''The Economic Value of regulated Disclosure: Evidence from the Banking 
Sector'' , Journal of Accounting and Public Policy, 25, pp 32-70. 
3- Baumann, U. and Nier, E.,(2004),''Disclosure, Volatility, and Transparency: An Empirical 
Investigation into the Value of Bank Disclosure'',FRBNY Economic Policy Review,September, pp31-
45.   
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بتوفري كم مـن املعلومـات    فر ليساالزيادة يف اإلفصاح ليس بالضرورة زيادة يف الشفافية ، فالشفافية تتو -:ثانياً

 .ولكن جيب أن تكون هذه املعلومات ذات معىن فحسب 

لفة وتكون مربرة ، فتك ،يكون اإلفصاح مكلفاً ، وهذه التكلفة جيب أن تعادل أو توازن الفائدة من نتائجها -:ثالثاً 

تكلفة غري مباشرة من خالل استغالل املنافسـني  نشرها ،واملعلومات و تتضمن تكلفة مباشرة الستخراجاإلفصاح 

  .للمعلومات اليت يوفرها املصرف للسوق 

كما أن العالقة بني عالوة سعر فجوة املعلومات وعالوة سعر املخاطرة االقتصادية ميكـن أن يعطـي تضـارباً يف    

وما يتغري مع اإلفصاح هو فجـوة   فاإلفصاح إما أن يعطي أخباراً سلبية أو اجيابية عن األداء، وجهات النظر أيضاً،

واألخبار السيئة تزيد السعر اإلضايف للمخاطرة االقتصادية، ولكنها تقلل السـعر اإلضـايف لفجـوة     املعلومات ،

لومات غري مواتية، مما ينعكس على تكلفة املعلومات، كما أن املستثمر الرشيد يفسر املعلومات احملجوبة على أا مع

رأس املال، ولذلك فإن مصلحة املدير كامنة يف اإلفصاح عن املعلومات مهما كانت غري مواتية، ويف النهاية تكون 

  . 1فهذان التأثريان من الصعب فصلهما األخبار السيئة أفضل من عدم وجود أخبار على اإلطالق،

الزيـادة يف مسـتوى اإلفصـاح    أن  هات النظر املؤيدة لإلفصاح، حيث ترىوهذه الفلسفة تذهب بنا لعرض وج

حدى الدراسات لإلجابة إ توصلت ، فقد وارد عن طريق حتسني انضباط السوقوالشفافية يسهل كفاءة ختصيص امل

 بصورة أكثر ، ساسيةاألت املصارف اليت تفصح عن املعلوما ن، بأالسؤال حول فوائد اإلفصاح لدى املصارف نع

، لذلك استنتجت الدراسة أن اإلفصاح رمبا أقل معلومات عنيف األسهم من املصارف اليت تفصح  اًتكون أقل تغيري

 من خالل تغيري أقل يف سعر األسهم الذي رمبا وقد يعود بالفائدة أيضاً حىت على املصرف ،يكون مفيداً للمستثمرين

ـ    ويـدعم هـذا مـا توصـلت لـه دراسـة        . 2هم ينتج عنه تكلفة أقل لرأس املال وزيـادة يف نشـاط األس

)Tadesse،2006 (  رتباطاً قوياًامرتبطة  زيادة اإلفصاح والشفافية املصرفيةبأن  اًبلد 49باالستناد على بيانات 

                                                
1 - Rikanovic, M. ,(2005), ''Corporate Disclosure Strategy and the Cost of Capital An empirical Study 
of large listed German Corporations'' Ph.D. Thesis,  Business Administration of the University of St. 
Gallen, Germany , pp36-37. 
2- Baumann, U. and Nier, E.,(2004),Op.Cit.   
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تكون بدرجة  بالدول اليت ا ضوابط متطلبات اإلفصاح وأن احتمال حدوث أزمة مصرفيةباستقرار النظام املصريف 

  .  1 قتية والشمولية واملصداقيةما دعمت بتقارير مالية ذات جودة تتميز بالوإذا  ةوخاص أقل،

  

شفافية املصرف واستقرار النظام املصريف ) 1-2( يبني الشكل التايل  
  

 
: املصدر    

Tadesse, S.,(2006), ''The Economic Value of regulated Disclosure: Evidence from 
the Banking Sector'' , Journal of Accounting and Public Policy, 25, p 41. 

 

والـيت  كافة ،املستخدمني  ومات املالية اليت تليب حاجةلى جودة التقارير واملعلوهذا يؤدي بنا إىل التركيز ع

والتقليل من حدوث أزمات مالية ، وتتوافر هذه اجلودة بتوفري جمموعـة مـن   ،تؤدي لكفاءة األسواق املالية 

جملـس   تنـاول  يف هذا اال . املعلومات والتقارير املالية وهي اخلصائص النوعية للمعلومات اخلصائص يف

إطار IASB)  (International Accounting Standards Boardمعايري احملاسبة الدولية 

ويتناول هذا اإلطار من ضمن مكوناته على اخلصـائص النوعيـة    2001عام  إعداد وعرض القوائم املالية 

املالئمـة     2 -:لقوائم املالية فهي الصفات اليت جتعل املعلومات املقدمة يف القوائم املالية أكثر فائدة ومنها ل

Relevance  ، املوثوقيةReliability  ،   قابليـة املقارنـةComparability    إمكانيـة الفهـم
                                                

1- Tadesse, S.,(2006),Op.Cit, 32-70. 
   

 .  6 -5هيين فان جريوننج ،مرجع سبق ذكره ، ص ص  -  2
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Understandability . صـية املالئمـة   كما أن هناك بعض القيود على املعلومات وتعتمد على خا

 Benefit Versus Costالعائد يف مقابل التكلفة ،  Timelinessالتوقيت املناسب  واملوثوقية وهي

فهـذه  ،   Balancing of Qualitative Characteristicsاملوازنة بني اخلصائص الكيفية ، 

  .وماتاخلصائص جيب أن يتصف ا التقرير املايل لتحقيق جودته وفائدته ملستخدمني املعل

  

   -:االجتاهات الدولية لإلفصاح احملاسيب يف املصارف  -4.2.2

اجلهـات   أهم هـذه صاح يف املصارف ومن اهتمت جهات مهنية دولية وإقليمية منذ السنوات القليلة املاضية باإلف

 IASC)  (Internationalجلنـة معـايري احملاسـبة الدوليـة     وأكثرها تشديد باإلفصاح يف املصـارف  

Accounting Standards Committee جلنة بازل للرقابة املصرفية ، وBasle    

  -: وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية  يف املصارف إطار اإلفصاح احملاسيب -1.4.2.2

) 29(بإصدار املسودتني اإليضـاحيتني رقـم   وذلك  ،اهتمت جلنة معايري احملاسبة الدولية باإلفصاح يف املصارف

واملمثلني عن القطاع  ،وقد عكست هذه املسودات نتائج مناقشات مع املمثلني للجنة بازل ،) 34(واملسودة رقم 

ذلك موافقة جلنة معايري احملاسبة الدولية بإدخـال   وأعقب ،ومستخدمي القوائم املالية ،ورجال املصارف ،املصريف

  . 1شاةواخلاص باملصارف واملؤسسات املالية امل)  30( املعيار احملاسيب الدويل رقم 

وحاجـة   ومؤثر يف عامل األعمـال،  مهمملا متثله املصارف من قطاع ) 30(ويعود إصدار اللجنة للمعيار رقم     

 ،وقابلة للمقارنة تساعدهم يف تقييم مراكزها املاليـة  ،مستخدمي البيانات املالية للمصارف إىل معلومات موثوق ا

ـ  ولكن. تصادية واالستثماريةوأدائها بشكل يفيدهم يف اختاذ القرارات االق  م1991 ذمل يتم حتديث هذا املعيار من

 و 32املعيارين  ويعدسنوات املاضية ، 9خالل الات فقد صار قدمياً نسبياً أي ساكناً وال يتناول الكثري من التطور

باألدوات املالية خيتص  32، فاملعيار الدويل  2جند أن بعض املتطلبات بينهما تداخل، فقد  30 تكميلية للمعيار 39

ن وتراف والقياس حيـث حيتـاج املسـتخدم   االع ،خيتص باألدوات املاليةفإنه  39أما املعيار  ،العرض واإلفصاح
                                                

حالة تطبيقية يف املصرف التجاري : ) 30(يل رقم اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقاً للمعيار احملاسيب الدو" ،)2006(، وآخرون طيف زيودل  -1
 الثامن والعشرون ، العدد الثاين، الد ]من االنترنت[، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  –جملة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية ، "السوري

  . 206ص ، )ف2008 – 6 - 12تاريخ الدخول للموقع ( 
  .413، ص  مرجع سبق ذكرههيين فان جريوننج ، -2
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بوصفها من الناحية العملية  انمطابق فإا نى الرغم من أا منفصالملعلومات عن األدوات املالية لتعزيز فهمهم ، فعل

1نفسها هرالظوا تناوالنيا موحدة واحدة أل .  

  

   -:تصورات جلنة بازل املصرفية بشأن اإلفصاح احملاسيب يف املصارف   -2.4.2.2

واملعنية بتحقيق الرقابة واإلشراف يف اجلهاز املصريف مهمتها إصدار التقارير  ،اجلهات الرقابية ىحدإتعترب جلنة بازل 

، ويف جمال املعامالت الدولية أصـبح التـزام    والنشرات والتوصيات بأفضل املمارسات اخلاصة يف اجلهاز املصريف

كـان  وقـد  ، ∗ ماً لفتح فرع ملصارف أجنبية خارج الدولة األمهمبازل شرطاً املصارف مبقررات وتوصيات جلنة 

، حيث إن املبادئ األساسية اليت أصـدرا  ∗∗ للجنة بازل للرقابة املصرفية دور مهم يف جمال اإلفصاح يف املصارف

لطات الرقابية من إتبـاع املصـارف   يق رقابة مصرفية فعالة قد تضمن إحداها ضرورة أن تتحقق الساللجنة لتحق

وقد أمثرت جمهودات بـازل بإصـدار    ،واإلفصاح احملاسيب بشكل خاص ،لسياسات احملاسبية املناسبة بشكل عامل

   -: 2هامبشاكل اإلفصاح ومن التوصيات متعلقةوالدراسات من األوراق و سلسلة 

بشأن اإلفصاح عن أنشطة املتاجرة واملشتقات املالية  ت جلنة بازل وجلنة إيسكو بإصدار جمموعة أوراققام -1

وإصدار إطار للمعلومات حول هذا املوضوع وإصدار نتائج مسح لإلفصاح العام عن هـذه   للمصارف

ـ  ل األنشطة، وتوصيات عامة حول هذا املوضوع، وذلك اية التسـعينات املاضـية   ارف تشـجيع املص

  .3وكمية عن أنشطة املتاجرة واملشتقات املالية  ،وشركات األوراق املالية على تقدمي معلومات نوعية

                                                
  . 420سابق ، ص الرجع امل -  1
 طلبات جلنة بازلويف هذا اخلصوص هناك جمموعة من اجلهود املبذولة من مصرف ليبيا املركزي لتهيئة املصارف الليبية مبت -  ∗

هذا الدور ملا له من  يعترب اإلفصاح احملاسيب والشفافية أحد جماالت جلنة بازل ، باإلضافة للمجاالت األخرى اخلاصة بالرقابة املصرفية ،لكن مت التركيز على - ∗∗
  .أمهية يف خدمة هذا البحث 

2 -  Basel Committee - Transparency and Disclosure , online .  
3-a)Basle Committee on Banking Supervision And Technical Committee of the International 
Organisation of Securities Commissions "IOSCO",(1997), Survey of Disclosure About Trading and 
Derivatives Activities of Banks and Securities Firms 1996 , November.  
b) - Basle Committee on Banking Supervision And Technical Committee of the International 
Organisation of Securities Commissions "IOSCO",(1998 a), Framework for Supervisory Information 
about Derivatives and Trading Activities , September.  
c) - Basle Committee on Banking Supervision And Technical Committee of the International 
Organisation of Securities Commissions "IOSCO",(1999b), Recommendations for Public Disclosure of 
Trading and Derivatives Activities of Banks and Securities Firms, Bank for International Settlements. 
October.  
d) - Basle Committee on Banking Supervision And Technical Committee of the International 
Organisation of Securities Commissions "IOSCO", (1999c), Trading and Derivatives Disclosures of 
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وقد جاء يف هـذه الورقـة دور    1998أصدرت منظمة بازل ورقة بعنوان تعزيز شفافية املصرف سنة  -2

اخلصـائص النوعيـة   اإلفصاح العام يف ترويج السالمة والصالبة، ودور املشرفني يف حتسني الشـفافية، و 

للمعلومات وتوصيات لتحسني شفافية املصرف منها األداء املايل واستراتيجيات إدارة املخاطر، والتعرض 

 .  1للمخاطر وسياسات احملاسبة ومعلومات عن اإلدارة، وحوكمة الشركات

جمموعة دراسات مسحية للمصارف العامة وتقدمي نتائجها، واستعرضت الدراسـات اإلفصـاح عـن      -3

 ل ،خمـاطر السـوق الداخليـة   هيكل رأس املال ،كفاية رأس املااملعلومات الكمية والنوعية، وقد غطت 

السياسات ، ،خماطر االئتمان البدالت، املشتقات االئتمانية  ارجية، خماطر االئتمان،التقييمات الداخلية واخل

 .2 ئج والتوصيات، وتوصلت الدراسات موعة من النتااحملاسبية ، مجيع املخاطر األخرى

  . 3م وورقة يف تشجيع اإلفصاح عن املكافآت2008كما أن هناك ورقتني خاصتني جبودة املراجعة يف  -4

  

   -:الشفافية  -5.2.2

مبدأ خلق بيئة جتعل فيهـا  " القوائم املالية الشفافيةوعرض إعداد يف إطار  IASBعرف جملس معايري احملاسبة الدولية 

ف والقرارات واألعمال القائمة متاحة ومنظورة وقابلة للفهم من جانب كل املشـاركني يف  املعلومات املتصلة بالظرو

  . 4" السوق

ا  بازل للرقابة املصرفية الشفافيةجلنة  كما تعرفبأ  

                                                                                                                                       
Banks and Securities Firms Results of the Survey of public Disclosures in 1998 annual Reports , Bank 
for International Settlements ,December.  
1 -  Basle Committee on Banking Supervision ,(1998 b), Enhancing Bank Transparency, Bank for 
International Settlements , Bank for International Settlements ,Septembe.  
2 -a) Basel Committee on Banking Supervision , Public Disclosures by Banks: Results of the 1999 
Disclosure Survey,(2001), Bank for International Settlements, April. 
b) - Basel Committee on Banking Supervision , Public Disclosures by Banks: Results of the2000 
Disclosure Survey,(2002), Bank for International Settlements,  May. 
c) - Basel Committee on Banking Supervision , Public Disclosures by Banks: Results of the 2001 
Disclosure Survey,( 2003), Bank for International Settlements, May. 
3-a) -Basle Committee on Banking Supervision ,(2008), External Audit quality and Banking 
Supervision , Bank for International Settlements, December.  
b) -Basle Committee on Banking Supervision, (2010) ,consultative Document Pillar 3 Disclosure 
Requirements for Remuneration, Bank for International Settlements, December.   

  .  9، ص مرجع سبق ذكره هيين فان جريوننج ، - 4
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متكن مستخدمي املعلومات من والوقتية وميكن االعتماد عليها بعلومات تتسم املاإلفصاح عن " 
 أداء املصرف وأنشطته وخصائص املخاطر وممارسـات إدارة ايل وجراء تقييم دقيق للمركز املإ

 1 ''املخاطر
وأي معلومات تؤثر علـى  ) املعلومات الداخلية ( أا الكشف عن اخلفايا ب ) "م2006(فها أمحد عبد امللك قد عرو

 عاديـة  أسعار األسهم بصدق ووضوح كامل ، واإلفصاح عنها يف توقيت واحد ، حىت ال يتم حتقيق مكاسب غـري 

  "يف سوق املال على حساب الفئات األخرى واليت ال تتوافر هلا تلك املعلومات  ،لبعض فئات املتعاملني

ع ليشمل جمموعة من العلوم املختلفة مثـل السياسـة   بل امتد واتس ،فمفهوم الشفافية مل يقتصر على الزاوية احملاسبية

وردت يف خمتلف القواميس ، إال أن مجيع التعريفات يف خمتلف  كما ،والدين واالقتصاد وعصر التكنولوجيا واالجتماع

، لذلك أشـار  2والكشف عن الشيء وبيانه ،العلوم تصف الشفافية مبعىن الوضوح والصدق واإلطالع على األحداث

تلف ها إىل خمماجالشفافية أكثر عمومية من حيث انسىل أنه جيب التفرقة بني مبدئي اإلفصاح والشفافية يف أن إالبعض 

  . 3جوانب احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

تشمل الكثافة والتوقيت املناسب لعمليات اإلفصاح والشفافية املالية كما يصف البعض بأن شفافية الشركات نوعني 

عن  كثافة حاالت اإلفصاحفهي شفافية حوكمة الشركات و قبل احمللل ووسائل اإلعالم ، املايل وتفسريها ونشرها من

 . 4احلوكمة املستخدمة من قبل املستثمرين اخلارجني حملاسبة املديرين وكبار املوظفني

وقد أصبحت هذه املصطلحات موضوعات جدلية عـرب العقـود    ،فهوم املساءلةمبشفافية مفهوم الارتبط لذلك فقد 

دة األداء االقتصادي، وتفعيل األسواق السابقة ، فالشفافية واملساءلة ال تعد اية يف حد ذاا، بل للمساعدة على زيا

املالية، وتعزيز جودة اختاذ القرار ، فهي ليست الدواء الشايف  لألمراض كافة ولن تغري من طبيعة املخاطر، وقد ال متنع 

 .   5حدوث األزمات املالية ، إمنا تلطف أو ختفف من رد فعل املشاركني بالسوق 

                                                
1- Basle Committee on Banking Supervision ,(1998 b),Op.Cit. ,P 4 .    

الة العلميـة للبحـوث   ،  "قترح للتقارير املالية املنشورة يف ظل حتقيق الشفافية املنشورة ببورصة األوراق املاليةإطار م"، ) 2006(،امحد رجب عبدامللك  - 2
  . 20 -18ص ص  ،والدراسات التجارية

  .  22حممد طارق يوسف ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
4- Bushman, R., Piotroski, J. and Smith, A., (2004), ''What determines Corporate Transparency?'', 
Journal of Accounting Research,  42, May, pp 207-252. 

   -:نقالً عن 
- Yu, M. ,(2007),''Analyst Activity And Corporate Governance: A Global Perspective'' , Ph.D. Thesis, 
Kent State University ,P 12.     

  .  506ص ، الدار اجلامعية:  اإلسكندرية،  )منظور التوافق الدويل ( نظرية احملاسبة ، ) أ 2005(، أمني السيد أمحد لطفي -  5
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   -:أمهية الشفافية  -1.5.2.2

 ولكـن ميكن االستغناء عنها ؟فحسب حبيث مستلزمات العوملة  ىحدإ دلبعض عما إذا كانت الشفافية تعل ايتساء 

بالنظر إىل الشفافية جند أا ليست رفاهية ميكن االستعانة ا أو االستغناء عنها تبعاً للظروف بل تنبع أمهيتها باعتبارها 

وزيادة املنافسة يف ظل بيئة دولية غابـت   ،جنبية قبل احملليةتساعد يف جذب رؤوس األموال وتشجيع االستثمارات األ

 أمهيتها من أا ،كما يرى البعض أن الشفافية تأيت 1وتالشت إىل حد كبري االعتبارات النفسية ،فيها احلدود اجلغرافية

تسهل من كفاءـا ،  و ،ل من تقلبات األسواقوتقل وتوضيحها  زيادة املعلومات الواردة يف القوائم املاليةتعمل على 

 . 2ظاهرة عدم متاثل املعلومات  علىضافة إىل أا تعمل على القضاء باإل

   -:شروط الشفافية  -2.5.2.2

   -: 3فرها يف أي معلومة أو إجراء يتصف بالشفافية منهااوهناك عدة شروط جيب تو

فالشفافية املتأخرة تكون عادة ال لوقت املناسب ، الكي تكون الشفافية ذات قيمة وفائدة ينبغي أن تكون يف  •

  . قيمة هلا 

 .نفسه  الوقت كون الشفافية متاحة للجميع يفأن ت •

                                            ،فلـيس هنـاك قيمـة لشـفافية غامضـة      أن تكون الشفافية واضحة وشـارحة نفسـها بنفسـها ،    •

  حبيث ال تضر بسرية املعلومات 

  .  قائقاحل فية مساءلة، فالشفافية يف حد ذاا ليست غاية، بل وسيلة إلظهارأن يعقب الشفا •

  

   -:املعلومات املالية واإلفصاح احملاسيب يف ليبيا  -6.2.2

، فكما أشار احلصادي إىل أن  هتحمصورة يف معلومات مالية حباحملاسبية املقدمة من الشركات الليبية تعترب املعلومات 

غالبا ال خترج عن كوا مسك للدفاتر، متشى مع احلد األدىن للمتطلبات القانونية ومتمثلة يف قوائم احملاسبة يف ليبيا 

                                                
الدويل مهنة احملاسبة و املراجعـة   املؤمتر ، " وحوكمة الشركات  املالية الشفافية واإلفصاح بالتقاريرارتباط مدي "، )2007(،مصطفى حسن بسيوىن السعدىن - 1

 وباالشتراك مع كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة اإلمارات العربية املتحـدة  مجعية احملاسبني و مدققي احلسابات بدولة اإلمارات العربية املتحدة،  و التحديات املعاصرة
  . 5 ، ص 2007ديسمرب   5إيل 4من ،  اإلمارات العربية،  وحتت إشراف االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب

  .  21 – 20 ، ص ص،مرجع سبق ذكره  )2006(، امللكامحد رجب عبد -  2
  . 23 – 22، ص ص  مرجع سبق ذكرهحممد طارق يوسف ،   - 3
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ودون معـايري  )  قائمة الدخل وقائمة املركز املـايل ( ائم تقليدية مالية متأخرة من حيث اإلصدار، وحمصورة يف قو

وتفتقـر إىل جـودة املعلومـات     ،ا تكون ناقصـة م ةًعادو ، وبالتايل تفتقر للمعلومات األساسيةحماسبة ومراجعة 

وبالتايل تصبح غـري صـاحلة الختـاذ     ،مثل القابلية للمقارنة والوقتية واملوثوقية والقابلية للفهم واملالئمة ،الضرورية

فر اخلصـائص النوعيـة للبيانـات و    اهدفت ملعرفة مدى تـو على هذا، و اتدراسكما أكدت إحدى ال ،1القرار

الليبية ، وقد توصلت إىل  احملاسبية يف الوحدات سبية يف القوائم و التقارير اليت تعدها و تقدمها األنظمةاملعلومات احملا

   . 2أن معظم الشركات العاملة ال تتوفر فيها اخلصائص النوعية للمعلومات عند إعدادها لتقاريرها و قوائمها املالية

وقد  ،املعلومات االقتصادية بشكل يالئم احتياجات املستخدمنياحملاسبة يف ليبيا ال تقيس وال توصل لذلك جند أن و

 ، 3وضعف اإلفصاح احملاسـيب  همت يف اخنفاض درجة كفاءة املعلومات احملاسبيةسأيكون السبب جمموعة عوامل 

واخنفـاض مسـتوى    ،وتكلفة اإلفصاح ،لألوراق املالية وغياب مستوى اإلفصاح اإللزاميفعال غياب سوق  ولعل

أهداف احتياجات املستخدمني مجيع هذه األسباب سـببت يف اخنفـاض   وغموض  ،تخدمني للمعلوماتوعي املس

  . 4مستوى اإلفصاح احملاسيب يف ليبيا

ـ هذا يدفعنا للتطرق ملستخدمي املعلومات والتقارير يف ليبيا، وخاصة يف القطاع املصريف ، فعـادةً  و  توجـه  ديع

 ، ففـي  نيخيتلف من دولة ألخرى باختالف املستخدمني األساسـي  اوتركزه املعلومات املقدمة من قبل الشركات

ن يف ليبيا على األجهزة احلكومية مثل جهاز الرقابـة الشـعبية   يواآلونة السابقة اقتصر مستخدمو املعلومات األساس

 ي، وأن نسبة بسيطة جـداً مـن مسـتخدم    5املركزي  اإلحصاءوأمانات الصناعة واالقتصاد والتخطيط ومكتب 

متمثلة يف املالك وجهاز و ويطلعون عليها، القوائم املالية للشركات الليبية تسلّمونملتوقعني للقوائم املالية يعلومات اامل

لعون على القوائم املالية مثل املستثمرين واملقرضـني  طّألطراف األخرى فنادراً ما ياالرقابة الشعبية والضرائب ، أما 

                                                
، بنغازي ، جامعة  دراسات يف االقتصاد والتجارة، "تسخري احملاسبة احلديثة خلدمة غايات التنمية يف البيئة الليبية " ،) 2005(سامل أمساعيل احلصادي، -  1

 .23، ص  23- 22ب البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد ، الدين مكت: قاريونس 
 .، جامعة قاريونس ، بنغازي  رسالة ماجستري غري منشورة ،" اخلصائص النوعية للبيانات و املعلومات احملاسبية " ، )2004(أمساعيل املهدي حممد أمسيو ، -  2
  .  279 – 278، ص ص أكادميية الدراسات العليا: ، طرابلس  حاضرها وسبل تطويرها..ا جذورها احملاسبة يف ليبي، )2005( حممد املربوك أبو زيد ، -  3
، الـد  جملة البحـوث االقتصـادية   ، " اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف ظل غياب سوق لألوراق املالية " ، )2005(مصطفى حممد فوكلة وآخرون ، - 4

  .  20 -19السادس عشر ، العدد األول ، ص ص 
  . 298 -297، مرجع سبق ذكره ، ص حممد املربوك أبو زيد -  5
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فغياب بعض الفئات الضاغطة مثل وجود أعداد  . 1ت واملؤمترات واملستهلكنيواملمولني ومكتب اإلحصاء واملعلوما

ني املـاليني وضـعف   لظمات بدالً من أفراد وغياب احمللقليلة جداً من املستثمرين احلاليني واملتوقعني ومتمثلة يف من

ومات ، وبالتايل عدم الطلب على املعلومات من قبل النقابات العمالية ، جعلت هناك عدم حاجة للطلب على املعل

  . 2احلاجة لتطوير التقارير املالية واالهتمام باإلفصاح

على جهات معينة يف إطار شبكة  ةاسبية يف البيئة الليبية مقصورأن املعلومات احملإىل حدى الدراسات إقد أشارت و

الشركات بتقدمي تقـارير   ومرتبط بطلب املعلومات من خالل مطالبة ،وهي السلطة املركزية يف ليبيا ،من املنظمات

وذلك لسد احلاجـة بـدالً مـن    (ولسد حاجة هذا القصور ، فتقدمي املعلومات للجهات املعنية  ،من فترة ألخرى

الـذي وصـفه   " فصاح املغلق اإل"  ةت هذا النوع من اإلفصاح حتت تسميجعل )اإلفصاح عن املعلومات للجميع

ملعرفة املعلومات بدالً من احلق يف معرفة املعلومات وهذا ال ينسجم  ن بأنه اإلفصاح الذي يعتمد على احلاجةوالباحث

يف القطـاع   أهم سلطة مركزية يف املطالبة واحلصول على املعلومات دتعكما .  3مع متطلبات جناح األسواق املالية

ف التجارية ومن ومشرفة على املصار ∗املصريف هو مصرف ليبيا املركزي خالل اآلونة املاضية باعتباره جهة مالكة 

يف احلصول واملطالبة على املعلومات باإلضافة لبعض اجلهات احلكومية األخرى مثـل جهـاز    اًأكثر اجلهات تشدد

 ∗عامة ما حدث يف القطاع املصريف يف اآلونة األخرية من تغيريات وتطورات لكناملالية ومصلحة الضرائب،  الرقابة

ال تتمشى مع إطار لإلفصاح يعاب عليه بالتأخري والـنقص  ت حاجتها جعل ∗∗وتغيريات خاصة بالطبيعة املصرفية 

                                                
  . 271املرجع السابق ، ص  -  1
، جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة، " العوامل املؤثرة يف تطوير مهنة احملاسبة يف ليبيا" ،)2006(بشري حممد عاشور الدرويش وعبداملوىل على حممد غايل ، 2

   6، ص  25مكتب البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد ، الد : نس بنغازي ، جامعة قاريو
  .  20 -19مصطفى حممد فوكلة وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 3
رف صـا كان مصرف ليبيا املركزي يف السابق له كل أو معظم نسبة ملكية املصارف التجارية ،لكنه يف اآلونة األخري ما حدث من خصخصة وبيع بعض امل  - ∗

قـانون  والتخطيط خلصخصة الباقي ، جعلت طلب املصرف املركزي للحصول على معلومات بصفته كجهة مشرفة ومسئول عن السالمة املصرفية وهذا واضح يف 
من خالل التفتـيش   املصارف الذي نص على حق مصرف ليبيا املركزي يف احلصول على املعلومات والبيانات أوالً بأول من خالل إرسال التقارير والكشوفات أو

 .     يف الدفاتر واملستندات 
جنيب كل هذه التوجه القتصاد السوق من خصخصة وإنشاء سوق لألوراق املالية والتوجه لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية والتشجيع جلذب االستثمار األ -  ∗

  .املتغريات جعلت هناك حاجة لزيادة مستوى اإلفصاح 
خماطر غسيل  من لتزايداو، واالهتمام بكفاية رأس املال املصريف ومدى كفاية انضباط السوق  IIملصارف الليبية مبتطلبات معايري جلنة بازل االجتاه لتهيئة ا - ∗∗

واليت تتطلب  كزياألموال الدولية بشكل عام وما تسعى له ليبيا من مواجهة ومكافحة هلذه الظاهرة وذلك بإنشاء وحدة املعلومات املالية مبصرف ليبيا املر
ما يفرضه قانون املصارف بإتباع املعايري املصرفية و، معلومات وتقارير وقتية عن العمليات املشبوهة واليت جيب اإلفصاح عنها لكسب ثقة املستثمرين واملودعني

  .جع على زيادة مستوى اإلفصاح والشفافية ، كل هذه املتغريات خاصة بالطبيعة املصرفية تش الدولية وفقاً ملا يضعه ويشرف علية مصرف ليبيا املركزي
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يف هتمـام  اجـة لال احل وعليه تؤكدوالضعف الذي جاءت به وأكدته الدراسات اليت سبق عرضها يف البيئة الليبية، 

  .  اإلفصاحوتبين أفضل املعايري الدولية اخلاصة ب ،والشفافية يف املصارف الليبية ،زيادة مستوى اإلفصاح احملاسيب

  

  -:اإلفصاح االختياري وحوكمة الشركات  -7.2.2

وذلك  ،عن متطلبات التشريعات والقوانني واملعايري احملاسبية ائدةياري تقدمي معلومات إضافية زيعد اإلفصاح االخت

   ات ملستخدمي القوائم املاليةدف تقدمي أكرب قدر من املعلوم

   -:اإلفصاح االختياري )   ( Wen Qu    & Philomena Leungكما وصف 

 "Voluntary disclosure is the disclosure in excess  of requirements and 

they represent free choices on the part of company management to 

provide information deemed relevant to meet the needs of users of their 

annual reports . " 1 

املعلومات غـري اإللزاميـة    جمحبىل أن اإلفصاح االختياري يقاس إ)  L.L. Eng, Y.T. Mak(كما أشار 

تـوفري إفصـاحات   كما أن  .2الواردة يف التقرير السنوي دارةحتليالت اإلاليت وردت يف مناقشة ووتفاصيلها وهي 

اإلفصـاح   أن باعتبارالشركات ، وذلك م حوكمة يعزز من نظا ∗∗∗ إضافية طوعية باإلضافة لإلفصاحات اإللزامية

أصحاب املصاحل يتطلعون للمزيد مـن اإلفصـاحات   أن اإللزامي يوفر احلد األدىن من متطلبات اإلفصاح يف حني 

اختيارات حرة من جانب إدارة الشـركة  اإلفصاح االختياري ميثل  بالتايلو .3واملعلومات الختاذ القرارات املستقبلية

   .  تياجات مستخدمي تقاريرها السنويةلتليب اح، ذات عالقة وثيقة عدفر معلومات تالتو

بزيادة االهتمام باإلفصاح االختياري ، فاإلفصاح اإللزامي واالختياري معاً يعمل  وجاءت توصية إحدى الدراسات 

شري لعـدم  غري أن الدراسات ت .4إلجناز ذلك  ن أحدمها مبفردة غري كافاحلد من عدم متاثل املعلومات ، ألعلى 

                                                
1- Qu, W. And Leung, P. ,(2006), Op.Cit, p.p 248-249.   
2 - Eng, L.L. and Mak, Y.T.,(2003), ''Corporate Governance and voluntary Disclosure'' , Journal of 
Accounting and Public Policy, 22 , p327 .    

  وهو مستوى اإلفصاح اإلجباري الذي تفرضه القوانني والتشريعات ويشكل احلد األدىن من مستويات اإلفصاح -:ي اإلفصاح اإللزام ∗∗∗
  .  56حممد مطر وعبد الناصر نور، مرجع سبق ذكره ،ص  -  3
، ص  1، العدد 39الد  ،جامعة سوهاج ، جملة البحوث التجارية،  " التوسع يف اإلفصاح احملاسيب وعدم متاثل املعلومات" ،)2005(صفا حممود السيد ، -  4

44  .  
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أن النتيجة ال ىل إ Wen & Leungدراسة  أشارت وجود رغبة لدى الشركات يف توفري معلومات إضافية ،فقد

رغبة الشركات يف توفري معلومات باإلضافة إىل اإلفصاح عن بنود مطلوبة بشكل إلزامي من قبل الوكاالت  نتدل ع

وجد بأا يفصح  ،واملسائل املتعلقة باملوظفني ،ذات العالقةالصينية احلكومية، فاملعلومات املتعلقة مبصلحة األطراف 

،وهذه هـي   1مثل تعامالت األطراف املعنية ،عنها على حنو متكرر من قبل الشركات أكثر من املعلومات احلساسة

 برغبة الشركات باإلفصاح عن بعض املؤشرات غري املاليـة ) 2006(النتيجة نفسها اليت توصل هلا أمحد عبد امللك 

  . 2إال بوجود إلزام قانوين، وعدم رغبتها يف اإلفصاح عن املخاطر وتعامالت األطراف ذات العالقة

كما أنه هناك جمموعة من اخلصائص اليت ميكن أن تؤثر على درجة اإلفصاح احملاسيب مثل حجم الشـركة ،          

حوكمـة  ( بعض متغريات نظرية الوكالة ،إضافة إىل هذا أن هناك ومديونية الشركات ، والرحبية ،ونوع الصناعة 

 Huafang and; فقد تطرقت دراسـات كـثرية هلـذه العالقـة    تؤثر على اإلفصاح االختياري )الشركات 

Jianguo)2007,  Eng & Mak  ;2003 , Maria&; Mana2005  , 2008 ؛العفيفـي( 

 559على  Huafang And Jianguoفقد أجريت دراسة وتوصلت هذه الدراسات الختالفات يف النتائج ،

وذلك لبحث العالقة بني حوكمة  م2002من الشركات املسجلة يف سوق شنغهاي لألوراق املالية يف عام شركة 

وقد توصلت الدراسة إىل واإلفصاح االختياري ) لس اإلدارةتأثري هيكل امللكية وتركيبة جم العالقة بني( الشركات 

 اإلداريـة بينما امللكية ، االختياري فصاحإلبا األجنبية هلا عالقة طرديةأن ملكية كبار محلة األسهم وملكية األسهم 

حتسـن   يريناستقاللية املـد ، كما أن الزيادة يف  االختياري وملكية الدولة وامللكية الفردية غري مرتبطة باإلفصاح

  . 3االختياري اإلفصاحمن تقلل  املدير التنفيذياإلفصاح االختياري وازدواجية 

امللكية اإلدارية، ملكية كبار محلـة  (تأثري هيكل امللكية  واختبار ،دراسة نفس املتغرياتب Eng & Makقام و

إضافة لبعض على إفصاح الشركات  )ين اخلارجينينسبة املدير(وتركيبة جملس اإلدارة) م وامللكية احلكوميةاألسه

راجع، متابعة احمللل، أداء سعر األسـهم  فرص النمو، حجم الشركة، الدين، جمال الصناعة، مسعة امل املتغريات وهي

                                                                                                          .والرحبية على إفصاح الشركات
                                                

1- Qu, W. And Leung, P. ,(2006), Op.Cit, p 254 .   
  . 80 -11ص ص  ، مرجع سبق ذكره، )2006(، أمحد رجب عبد امللك - 2

3- Huafang, X. and Jianguo, Y. ,(2007), ''Ownership Structure, Board Composition and Corporate 
voluntary disclosure:Evidence from listed companies in China'' , Managerial Auditing Journal , 
Vol.22,  No. 6, 2007, pp 604- 619 .    



67 
 

 67

االختيـاري،  مرتبطة باإلفصاح ن امللكية اإلدارية أب ت الدراسةوجد شركة سنغافورية 158ن وبناء على عينة م

اإلفصـاح  مـن  وإمجايل ملكية كبار محلة األسهم غري مرتبطة باإلفصاح، وان الزيادة يف املديرين اخلارجيني تقلل 

  .1 جيابية بني ملكية احلكومة واإلفصاحوعالقة ا،  ، كما أن هناك عالقة عكسية بني الدين واإلفصاحاالختياري

االزدواجية ، وجود جلنة مراجعة، عدد محلة األسهم، أن دور  Manal and Maria دراسة كما نالحظ من

تركيبة جملس اإلدارة، وجود جلنة مكافأة، حجم الشركة، التسجيل ، قائمة األكثر تعامالً لبعض الشركات واألقل 

  .2تؤثر على اإلفصاح عن حوكمة تعامالً ألخرى

قالل أعضاء جملس اإلدارة وحجمـه  است( أخترب العالقة بني متغريات حوكمة الشركات ) 2008(أما العفيفي 

شركة، باإلضـافة   70عن اإلفصاح االختياري على ) وازدواجية املدير التنفيذي وتركز امللكية وجلان املراجعة 

للمتغريات الضابطة، وتوصلت الدراسة لوجود عالقة موجبة بني جلنة املراجعة وحجم الشركة علـى اإلفصـاح   

) مؤشر غري مرجح(سات على الرغم من تشابه، املتغريات ومنهجية البحث ونالحظ من هذه الدرا.  3االختياري

  ) .اقتصادية واجتماعية وثقافية(فإا سجلت اختالفات يف النتائج، وقد يرجع السبب الختالفات بيئات الدول 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Eng, L.L. and Mak, Y.T.,(2003), Op.Cit.     
2 - Andersson, M. And Daoud, M., (2005), Op.Cit .    

سة اختبارية يف البيئة درار السنوية العالقة بني تطبيق حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح االختياري يف التقاري"،)2008(،هالل عبد الفتاح عفيفي -  3
  . 494 -429، ص ص30زيق ،العدد األول ،الدجامعة الزقا، جملة البحوث التجارية ،"املصرية
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  املبحث الثالث
  ة ذات العالقة وأبعاده احملاسبي مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركات

  
   -:مقدمة  1.3.2

سبق وعرض يف املبحث األول أن أحد مبادئ حوكمة الشركات مبدأ اإلفصاح والشفافية ، وقد جاء يف املبحث  

الثاين عرضاً هلذا املبدأ بشكل عام ، غري أن مل يتم التطرق هلذا املبدأ يف ظل حوكمة الشركات ، وما يتعلق به مـن  

لحديث عن مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركات يف هذا املبحـث،  ال لجوانب ،لذلك مت فسح ا

وبالتايل مت ختصيص جزء منه للحديث عن املدخالت احملاسبية حلوكمة الشركات وختصيص اجلزء األخر لعرض إطار 

  . مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركات 

أشـار األدب            -:ذات العالقة مببدأ اإلفصاح والشـفافية   األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات 2.3.2

معايري احملاسبة واملراجعة ، املعلومات  -:احملاسيب وحوكمة الشركات إىل األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات ومنها 

  .، اإلفصاح والشفافية )داخلية وخارجية وجلان املراجعة(املالية وغري املالية ، املراجعة 

ختتلف  -: وعالقتها مببدأ اإلفصاح والشفافية معايري احملاسبة واملراجعة يف ظل حوكمة الشركات -1.2.3.2 

هـذه  ، و املعايري احملاسبية من دولة ألخرى ألسباب قد تكون تارخيية أو ثقافية تعكس اخلصائص املميزة لكل دولة

 FASB ( Financial Accounting( االختالفات قائمة حىت بني جملـس معـايري احملاسـبة املاليـة     

Standards Board  وجلنة معايري احملاسبة الدولية)IASB  ( فاألوىل قائمة على القواعد اليت تكونت بالتقادم

فعلى الرغم من االختالفات يف املعايري واملمارسـات   . 1بينما الثانية وضعت معايري حماسبة دولية قائمة على املبادئ

م كـان  1998فإنه يف اآلونة األخرية وبعد األزمة املالية العامليـة  ،  أحداث فجوة اختالفاتواملعاجلات احملاسبية و

هناك جهود مكثفه حنو التقارب الدويل نتج عنها عديد من التعديالت يف معايري احملاسـبة بواسـطة كـل مـن     

                                                
1- Saidi, Nasser, and Nadal, N. , (2004) , ''Corporate Governance in MENA Countries Improving 
Transparency and Disclosur'',[online] , THE SECOND MENA Regional Forum on Corporate 
Governance, Hosted by Lebanon Corporate Governance Task Force (LCGTF) (Lebanese Transparency 
Association, Secretariat), p 45 .  
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)FASB  ( و)IASB  (  املاليـة الدوليـة   وأحداث تقارب دويل يف معايري احملاسبة، وخاصة معايري التقـارير

(IFRS)1  .  

وأي  ،عالية اجلودة من ضمن آليات حوكمة الشركات الصادرة عن املنظمات الدوليةالمعايري احملاسبة الدولية  وتعد 

أن تفعيل دور  ت بعض الدراسات إىلخلص ويف هذا االحوكمة الشركات ، تفعيل هلذه املعايري يؤدي إىل حتسني

ولضمان وجود نظام مناسب للحوكمـة   ،أدوات حوكمة الشركات ري املراجعة تعد أداة مناملعايري احملاسبية ومعاي

   -: 2فإنه جيب تفعيل هذه املعايري ، حيث تساعد هذه املعايري يف حتقيق بعض األمور منها

  .تشجيع اإلفصاح الكامل جلميع البيانات وجعل القوائم املالية أكثر فائدة  -1

  .نفسها  جمال الصناعة قوائم املالية للشركات يفوال أمكانية مقارنة البيانات -2

  . يعتمد عليه يف التحقق من سالمة إعداد القوائم املالية اًمتثل أساس -3

وجود اتفاق بني احملاسبني واملراجعني على أنسب املعاجلات احملاسبية وتفهم االختالفات املتعلقة بقياس قيم  -4

   .لية امات أو تصوير القوائم املاوااللتز ،األصول

                   

للوفاء مبتطلبات حوكمة الشركات  الزمةلاآليات املعايري احملاسبية تفعيل أن عن  3اتدراسكما أسفرت بعض ال     

وحتسينها تتم من خالل التزام الشركات املقيدة بالبورصة باملعايري احملاسبية، وحتقيق االتساق بـني قواعـد القيـد    

احلد األدىن مـن متطلبـات    دري احملاسبية امللزمة وحدها تعأن املعايإىل  وينظر البعض .الدولية بالبورصة مع املعايري

اإلفصاح والشفافية يف بيئة األعمال الواجب توفريها للمستثمرين ، حيث أصبحت هذه املعايري تركز على البيانات 

مستخدمي املعلومـات يف حاجـة ملعلومـات    التارخيية والبيانات اليت ميكن قياسها بالوحدات النقدية يف حني أن 

) م2008(ونظام احلوافز ، فقد أشار عبد امللك  ،ورضا العميل ،مثل جودة اإلدارة ،ومعلومات غري مالية ،مستقبلية

                                                
  ) ج ( ، ص  مرجع سبق ذكرهيوننج ،هيين فان جر -  1
                                                                                                                  .، مرجع سبق ذكره  عادل عبد الرمحن أمحد حممد -2
املؤمتر العلمي  ، "حالة هيئة احلاسبة واملراجعة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية)ةاحلوكم(إدارة ومراقبة املنشآت نظام " ،)2005(،أسامة فهد احليزان  -

                                                .42-1، ص ص 2005سبتمرب  10-8كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية، ،اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية
  .    91، ص ره ذك بق، مرجع سيونس حسن عقل -  3
تفعيل اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات من خالل استخدام قواعد القيد بالبورصات املالية دراسة تطبيقية على بعض " ،)2005(حممد أمحد حممد العسيلي ، -

 10-8 ، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ،يةالعلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادالشركات املقيدة بالبورصة املصرية 
   . 115 -45، ص ص 2005سبتمرب 
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إىل أن هناك آليات تعمل على النقص احلادث يف املعايري احملاسبية خبصوص احملتوى املعلومايت للتقارير املنشورة وهي 

أن اإلفصاح عن مستوى حوكمة الشركات ميثل معاجلة ألحد  ، وقد أكد أحد الكتاب1كمة الشركاتآليات حو

واملتمثلة يف عـدم   ،الشركات املنشورة من قبلداد التقارير املالية اليت حتكم إع ،جوانب القصور يف املعايري احملاسبية

حدى الدراسات إعن  ∗ لوحظ فقد.  2 ومرتبات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة ،اإلفصاح عن هيكل رأس املال

األمهية النسبية لبنود اإلفصـاح   أن نوية على أسعار األسهماليت أجريت ملعرفة أثر اإلفصاح احملاسيب يف التقارير الس

املتعلقة حبوكمة الشركات أكثر أمهية من البنود األخرى، وذلك من خالل استطالع رأي عينة مـن مسـتخدمي   

  .3مهية النسبية لكل بنداملعلومات، وحتديد األ

  -: وعالقتها مببدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركاتاملعلومات املالية وغري املالية  -2.2.3.2

فقد زاد الطلب يف التوسع عـن   ،خالل الفترات األخرية ومع تزايد األزمات املالية واملصرفية واألحداث املتالحقة

قد ال حتتويهـا   فقد تكون املعلومات اإلضافية اليت ،وفقاً ملا تقتضيه متطلبات احلوكمة ،املعلومات املالية وغري املالية

وما تتضمنه التقارير من معلومات هي  ،املعلومات احملاسبيةكما أن  ،أمهية من املعلومات األخرى أكثر التقارير املالية

بـاجلودة  حتتويه من معلومـات تتصـف    التقارير وماوتعمل ،  اوآليا  أطراف حوكمة الشركاتأداة الربط بني

 Bushman Andكآلية من ضمن آليات الرقابة اليت تستخدمها حوكمة الشركات هذا ما أكده واملصداقية  

Smith ـ م وأوضحوا أن 2001يف  اليت أجروها 4 يف الدراسة أداة لتحقيـق حوكمـة    داملعلومات احملاسبية تع

 ويف تطوير دراسة أخرى  لنفس السري فقد نـاقش  اب املصاحل،حقوق املسامهني وأصحوذلك حلماية  ،الشركات

Bushman ,And. Smith )2003 (املالية على األداء االقتصـادي  ؤثر من خالهلا املعلوماتالقنوات اليت ت 

   -: 5ووجدت ثالث قنوات ميكن أن تؤثر ا املعلومات املالية على األداء االقتصادي

                                                
جملـة كليـة التجـارة    دور حوكمة الشركات يف حتديد السعر العادل لألسهم يف سوق األوراق املالية دراسة حتليليـة ،  ،  )2008( ، أمحد رجب عبدامللك- 1

  . 263، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول،ص للبحوث العلمية
  .  86، ص  ذكره بقيونس حسن عقل ، مرجع س -  2
  .  املالحظة شخصية عند اإلطالع على جدول األمهية النسبية للبنود -  ∗
ة يف دراسة تطبيقي : نوية املنشورة على أسعار األسهمأثر اإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية الس" ،)2007(حممد عبداهللا املهندي ووليد زكريا صيام ، -  3

 . 284-258ص ص ، العدد الثاين ،  34الد  ، اجلامعة األردنية ، درسات العلوم اإلدارية،"الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية
  

4 - Bushman, R. M. And  Smith, A. J., (2001), Op.Cit , pp 237–333. 
5- Bushman, R. M. And  Smith, A. J., (2003), ''Transparency  Financial Accounting Information  and 
Corporate Governance'', FRBNY Economic Policy Review, April , pp 65-87.  
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على حتديد وتقييم الفرص فعدم وجـود  مات احملاسبية تساعد املديرين واملستثمرين وهي أن املعلو -:القناة األوىل 

رأس املال البشري واملايل حنـو  ول إليها بسهولة سوف حيول تدفق معلومات حماسبية مالية موثوق فيها وميكن الوص

املالية تعزز الكفاءة وذلـك  القطاعات اليت من املتوقع أن يكون هلا عائدات أعلى، لذلك جودة املعلومات احملاسبية 

  .  بتمكني املديرين واملستثمرين من حتديد فرص خلق القيمة بأقل أخطاء

اليت نتوقع من خالهلا أن تعزز املعلومات احملاسبية املالية األداء االقتصادي هي دور احلوكمة ،فتحديد  -:القناة الثانية

ب للموارد، فاملعلومات احملاسبية املالية املوضوعية فرص االستثمار ضروري ولكن غري كاف لضمان ختصيص مناس

تسهل على محلة األسهم مراقبة حقوقهم وممارستها بشكل فعال، وفقا ملمارسة لقوانني األوراق املاليـة املوجـودة   

ومتكن املديرين من تعزيز قيمة محلة األسهم عن طريق النصح واملشورة واإلقرار أو التصديق والقرارات والنشاطات 

  .اإلدارية

اليت نتوقع أن تعزز من خالهلا املعلومات احملاسبية املالية األداء االقتصادي هي تقليل خماطرة االختيـار  : القناة الثالثة 

غري املوايت وخماطر السيولة ، فااللتزام املسبق للشركة باإلفصاح عن معلومات حماسبية مالية يف الوقت املناسب يقلل 

أكثر ألسواق رأس  وبالتايل جيذب أمواالً سارة النامجة عن التعامل مع املستثمرين األكثر إطالعاًخماطر املستثمرين باخل

وبالتايل نتوقع بأن تعزز املعلومات احملاسبية املالية األداء االقتصـادي مـن   . املال مما يقلل خماطرة سيولة املستثمرين

  .  اسبية املاليةخالل ثالث قنوات على األقل متثل دور حوكمة املعلومات احمل

املعايري الدولية للمحاسبة واملراجعـة وحمـور    اإلطار احملاسيب حلوكمة الشركات يتكون من ثالثة حماور منها حمورف

، ولعل هذا البعد حيتل أمهية من بني األبعـاد املختلفـة حلوكمـة     1التقرير املايلمعلومات  الرقابة واملراجعة وحمور

وأصحاب  يرى من خالهلا املسامهون مرآةً ددعمه بتقرير مراجع احلسابات تعر املالية مالتقاريالشركات، وذلك ألن 

أو  ،ن ال ميكنهم رفع دعاوى قضائية ضد اإلدارة لعدم أداء وظائفها بكفاءةوفاملستثمر . 2املصاحل سري عمل املنظمة

ـ  ة،ئولكن حيق هلم رفع دعاوى مبجرد قوائم مالية خاط ،بسبب اخنفاض أسعار األسهم ض املعلومـات  وأخفت بع

                                                
  . 90، ص  ذكره بق،مرجع سيونس حسن عقل - 1
املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة  ،"سيب احوكمة الشركات ودورها يف عالج أمراض الفكر والتطبيق احمل" ،)2005(شوقي عبد العزيز بيومي احلفناوي ، -  2

  .192ص ،2005سبتمرب  10-8 ، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ،الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية
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لتقدمي معلومات مالئمـة   ىاآلليات اليت تعمل من خالهلا تؤدحوكمة الشركات وإن ف ىأخر ومن زاوية 1 همةامل

على أن اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات تعمل على حتسني جودة التقارير  2وذات جودة عالية فقد أكد البعض

ذه املواصفات بصورة هل ذه املعلومات اليت تتصف باجلودة قد يصعب الوصولفه املالية وجودة املعلومات احملاسبية ،

  .مطلقة

  -: وعالقتها مببدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركاتجلان املراجعة  -3.2.3.2

ية من فر لديهم درجة عالاتنبثق جلنة املراجعة من جملس إدارة الشركة وعضويتها من أعضاء غري تنفيذيني والذين يتو

  .3االستقاللية واخلربة

مـن   اًأن هنـاك عـدد  إىل Spira ر، فقد أشـا ظام حوكمة الشركاتوتعترب جلنة املراجعة أداة مهمة لفاعلية ن

االفتراضات اليت بذلت عن جلان املراجعة مما أدى إىل ظهور طائفة من التوقعات بشأن قدرا على التأثري يف معايري 

تكوين جلان مراجعة مؤلفـة مـن مـديرين     هذا من خالل على Cadburyكما أكد ،  4حوكمة الشركات

 ،مستقلني سيحسن استقاللية مراجعي احلسابات ، وبالتايل يعمل على حتسني التقارير اليت تصـدرها الشـركات  

مفصلة عن جلان املراجعة دورها وعضويتها  إرشادات  Smithكما تناول تقرير  ، 5وبالتايل على معايري احلوكمة

وذلك ملا هلا من أمهيـة علـى حوكمـة    جتاه التقارير املالية لياا ؤوملراجعة الداخلية واخلارجية ومسقتها باوعال

  . 6الشركات

عندما تبىن سوق نيويورك لألوراق املاليـة املتطلبـات    م1978حىت قبل عام  خةمسة راس جلان املراجعةتعد و 

 رداً م1987عام "  Treadway"  "وايدتري"ر جلنة املفروضة على كل الشركات املسجلة، وكان إصدار تقري

                                                
  . 173ص  ،،مرجع سبق ذكره )2005(، أمحد أشرف عبد احلميد-1
جملة الدراسات ،" كاساا على سوق األوراق املاليةحتقيق جودة املعلومات احملاسبية وانع دور حوكمة الشركات يف" ، )2005(،أمحد إبراهيم خليل  حممد -  2

 .783 -723ص ص  شرون، العدد األولالسنة اخلامسة والع، والبحوث التجارية ، كلية التجارة ببنها
 .  52 - 51ص ص ،مرجع سبق ذكره ،  أشرف أمحد حممد غايل -  
  . 143ص، ،الدار اجلامعية معاجلة الفساد املايل واإلداري: حوكمة الشركات  ،)2006(،صطفى سليمانحممد م -3

4 - Spira, L. F.,(2003), ''Audit Committees: begging the question'' , Corporate Governance ,Vol11 , No                                                                                    
3,  July   , pp180-181 .  
5- Cadbury, A.,(1992), Op.Cit , p 20  
6- Smith, Guidance,(2005),Guidance on Audit Committees, Financial Reporting Council , London.     
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على الدور األساسي للجنة املراجعة على أا التقرير قد أكد وعلى القالقل بشان نزاهة تقارير الشركات األمريكية 

  .  1جلنة إشرافية عن إعداد التقارير املالية

ـ أن إىل  2 كما توصلت جمموعة من الدراسات يف أدبيات حوكمة الشركات أداة مـن أدوات   دجلان املراجعة تع

وذلك ملا هلا من دور يف ضمان جودة التقرير املايل والرقابة الداخلية وتدعيم استقاللية املراجعة  حوكمة الشركات

ومن دولة ألخـرى حسـب    هاواختالف األعمال وليات جلان املراجعة بتعددؤفعلى الرغم من تعدد مس ،اخلارجية 

يكـون   مـا  ليات املشتركة يف مجيع الدول ، وغالبـاً ؤوهناك بعض املهام واملس ولكن، هاوظروف طبيعة كل دولة

الداخليـة  (بة الداخلية، وعمليـة املراجعـة   ، والرقاعداد التقارير املاليةإوهي  واإلشراف على ثالثة نواحٍ بالتكليف

  .3)واخلارجية

التعـاون بـني    لياتؤوسمل ها إضافةومهام راجعةليات جلان املؤوملعرفة مس يف البيئة األردنية 4ففي دراسة أجريت 

مناقشـة أيـة    املراجعة على أن يضاف من ضمن مسئوليات جلان املراجعة الداخلية واخلارجية والتنسيق بينها امليل

وجهات النظر حول نشر تقرير  فاختال إضافة إىلمن القوائم املالية ، اًيست جزءول ،معلومات حيتويها التقرير املايل

  . نة املراجعة ضمن التقرير السنويمال جلعن أع

من أهـم األدوات   تعدول هلم صالحيات ومهام معينة تشكيل جلنة مراجعة من أعضاء مستقلني غري تنفيذيني ختف 

وهذا يؤدي إىل زيادة مستوى املصداقية والشفافية يف التقـارير   ،الفاعلة حلماية عنصر استقاللية مراجعي احلسابات

إىل أن ) ، مبارز،عفيفي Manal and Maria (دعم هذا القول ما توصلت له دراسات عدة منها ، وي 5املالية 

أن جلان املراجعة تعمل على حتسني مستوى جودة التقارير املالية واإلفصاح والشفافية ، فجاءت دراسة مبارز لتحليل 

مـن  % 91.2الدراسة إىل أن نسـبة   وقد توصلت إرساء وزيادة الشفافية يف القوائم املالية دور جلان املراجعة يف

                                                
1 - Spira, L. F.,(2003), Op.Cit   , pp180-181 .  

  يرجع لكل من  -  2
  .ذكره  بق،مرجع سيونس حسن عقل -     
  . ، مرجع سبق ذكره حممد أمحد حممد العسيلي -     
 .، مرجع سبق ذكره أمحد إبراهيم خليل   حممد -     

  .  214-213جون سوليفان وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  3
دراسة ميدانية لوجهات نظر مدققي :جلان التدقيق ألداء دورها يف عملية التحكم املؤسسي مدى مالءمة مسؤوليات"، )2007(مضر على عبداللطيف ، -  4

  .383-363، ص ص  2، العدد 34، الد  دراسات العلوم اإلدارية، "احلسابات األردنيني
  .  55مرجع سبق ذكره ، ص مطر وعبد الناصر نور ، حممد -  5
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الشركات عينة الدراسة ليست ا جلان مراجعة وأن الشركات اليت ا جلان مراجعة ال تم إال بالنواحي العاديـة  

واإلشرافية ، ومن خالل حتليل تقارير عدد من الشركات قد أتضح أن معظم البنود اليت حيتاجها سوق األوراق املالية 

نها بالتقارير املالية ، وبالتايل أكد الباحث على أن وجود جلان مراجعة بالشركات أمر ضـروري  ال يتم اإلفصاح ع

وعندما كان الدور الرئيسي للجان املراجعة هو زيادة . 1جداً إلرساء الشفافية واإلفصاح بالتقارير املالية للشركات

جلنـة  يادة ثقة املستثمرين فيجب أن تكون مهام حتسني التقارير املالية واإلشراف على إعدادها وإرساء الشفافية وز

 ،مدرجة يف البورصة االستراليةشركة  500في دراسة أخرى أجريت على ف. اجتاه هذا اهلدف اومسئوليا املراجعة

راجعة ، وخربة جلنة املراجعة ، ونشاط جلنة املراجعة استقاللية جلنة امل( راجعة العالقة بني خصائص جلان امل اختربتو

راسة إىل أن خصـائص  وقد أشارت نتائج الد ،وبني الزيادة يف حتسني نوعية التقارير املالية) وحجم جلنة املراجعة ، 

وقد أكد الباحـث   ،يف حتسني نوعية التقارير املاليةال حيدث فارقاً كبرياً وليست مرتبطة بشكل إجيايب  جلنة املراجعة

  . 2ختالف البيئة هو السبب يف ذلكا لعلألدب،لنتائج مع نتائج اعلى اختالف هذه ا

  -: وعالقتها مببدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمة الشركاتاملراجعة اخلارجية  -4.2.3.2

من أدوات حوكمة الشركات هو إضفاء الثقة واملصداقية على املعلومات  أداةًبوصفها يعترب دور املراجعة اخلارجية 

وإبداء رأي املراجع احملايد وغري املتحيز ، وإصدار التقارير يف  ،جعة املتعارف عليهاوالتقارير السنوية وفقاً ملعايري املرا

  . 3وقتها لتوفري معلومات أكثر مالئمة

قـانون   ،فقـد ركـز   اخلـارجي  فر يف املراجـع ااملراجع اخلارجي من العناصر اليت جيب أن تتو وتعد استقاللية

تقدمي بعض اخلدمات عنـد  من وذلك مبنع املراجع اخلارجي  ،على استقاللية املراجع اخلارجي∗  Oxleyأوكسلي

 جيب أن  كما تضمن قانون أوكسلي على التقرير الذي، واعتربت من األنشطة احملظورة  ،التزامن مع عملية املراجعة

                                                
جملة ، "راجعة يف إرساء الشفافية واإلفصاح الكامل للتقارير املالية وأثر ذلك يف تدعيم أسواق األوراق املاليةدور جلان امل" ،)2005(،شعبان يوسف مبارز -  1

  . 584 - 511ص ص ،كلية التجارة ،جامعة بين سويف ، العدد األول ، الدراسات املالية والتجارية
2 - Baxter, P. J. BBus (Hons), Mcom , (2007), ''Audit Committees  And  Financial Reporting Quality'' , 
Ph.D. Thesis ,  University of  Southern Queensland .  

  . 116، ص ،مرجع سبق ذكره  أشرف أمحد حممد غايل -  3
األحداث فقد وقع الرئيس بـوش  فقد اهتزت ثقة اجلمهور يف األسواق املالية ورد على هذه  2002 – 2001نتيجة لعدد من الفضائح املالية واحملاسبية عام  - ∗

 Michaelو  Paul Sarbanes ق عليه ذا االسم نسبه ملقـدمي القـرار  وأطل)  Sarbanes-Oxley(على قانون أوكسلي  2002يوليو عام  30يف 
G. Oxley    وقد تضمن القانون على العديد من اإلصالحات الرامية حلماية املستثمرين عن طريق وضع معايري حوكمة مصممة لتحسني دقة وموثوقية بيانـات

  . الشركات 
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ضرورة إجياد طـرق  فهو يرى ب Daives ، أما1يعده ويقدمه املراجع اخلارجي للجان املراجعة يف الوقت املناسب

ال يعين بالضرورة أن املراجعني ال ينبغي  لكنهدعم نظام حوكمة الشركات ، وت ،اند استقاللية املراجع اخلارجيتس

ومبـالغ   ،عليهم بأي حال من األحوال قيامهم بأعمال غري املراجعة فهذا على حسب اعتقاده أا ردة فعل متطرفة

  . 2ويصعب جداً التحكم فيها ،فيها

التركيز منصب بشكل تقليدي على دور املراجعني اخلارجيني يف ردع الغش يف القوائم  نىل أإ Rezaeeر كما أشا

لية حوكمـة  توجه االنتباه حنو كامـل مسـؤو   ومع تطور حوكمة الشركات املالية، ولكن يف السنوات األخرية

مصـاحل  مـي  ، فحوكمـة الشـركات حت  ونزاهتها وشفافيتها وموثوقيتها  التقارير املالية الشركات لضمان جودة

وتضمن جـودة  وكفايته فعالية هيكل الرقابة الداخلية وتراقب  جودا ونزاهتها لتقارير املاليةلاملستثمرين وتضمن 

  . 3 وظائف املراجعة

مهام جديدة للمراجع اخلارجي ، واملتمثلة يف تقرير املراجع  قد طور معهتطور حوكمة الشركات وجيدر بالذكر أن 

فهو من املهام املضافة إىل مسؤوليات املراجع اخلارجي حيث أصدر جملس معايري  ،ركاتاخلارجي عن حوكمة الش

عداد تقاريرهم للتأكـد مـن إجـراءات حوكمـة     إول كيفية إرشادات للمراجعني ح APBاحملاسبة الربيطاين 

    4الشركات

'' Report on Corporate Governance Auditors' Responsibility Statements 

and Auditors''  
  5 -:ولية يف نوعني من التقارير عن حوكمة الشركات ؤوميكن أن تظهر هذه املس

حيث بدأ مطلب تقرير املراجع اخلارجي  -:التقرير عن مدى التزام الشركات بتطبيق آليات حوكمة الشركات ) أ  

وذلـك بـإلزام    اًأساسي اًعن مدى التزام الشركات بتطبيق آليات حوكمة الشركات يف أسواق املال العاملية مطلب

  .املراجع بضرورة هذا التقرير من خالل تقييم الشركات املقيدة بتطبيق آليات حوكمة الشركات

                                                
 Sarbanes-Oxley Act of 2002 Washington D. C. , pp29-31 . -  1  

2 - Davies, H.,(2002),Op.Cit., p17                                                                           
3- Rezaee, Z.,(2005), Op.Cit., p 289.                                 

  112ص،دار املريخ: ،الرياضوقضايا معاصرةمستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة حتديات  ،)2004(عبيد حممد بن سعد املطريي،-4
  .   79 -77، مرجع سبق ذكره ، ص صعصمت أنور حامد صحصاح-5
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ـ  -:آليات حوكمة الشركات التقرير عن تقرير اإلدارة عن مدى االلتزام بتطبيق ) ب  وليات املوكلـة  ؤفمن املس

  .ام بتطبيق آليات حوكمة الشركاتتقرير اإلدارة عن مدى االلتز للمراجع اخلارجي مراجعة

موكلة للمراجع اخلـارجي   ةوليات ومهام جديدؤمسظهرت  حيث نالحظ مع تطور هذه التقارير عن احلوكمة 

  . ة املسامهني واملستثمرينزيادة ثق هذا بدوره يؤدي و ،وإضفاء املصداقية ،تؤدي إىل زيادة اإلفصاح والشفافية

  -: وعالقتها مببدأ اإلفصاح والشفافية ل حوكمة الشركاتيف ظ املراجعة الداخلية -5.2.3.2

من أهم واجبـات املـراجعني   عن حوكمة الشركات واخلطر املايل  م2003يف التقييم الصادر عن البنك الدويل 

كما جيب علـى  " توفري ضمان فيما يتعلق حبوكمة الشركات، نظم الرقابة وعمليات تويل أمر املخاطرة"الداخليني 

وجيب أن تكون مراجعة القوائم  ،الداخليني أيضا مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تقدميها لس اإلدارة املراجعني

املالية مراجعة مفصلة ودقيقة مبا يكفي لكي جتعل من املراجعني الداخليني قادرين على إعداد تقارير حول جمال واسع 

  .  1ملالية م اقوائلأو جوانب متعددة مبا فيها العرض العادل ل

من األدوات الفاعلة حلوكمة الشركات وذلك من خالل العالقات التعاونية بني وظيفة تعد فوظيفة املراجعة الداخلية 

جلنة املراجعـة ، جملـس اإلدارة ،   ( ولة عن حوكمة الشركات ؤية واألطراف الثالثة األخرى املساملراجعة الداخل

، ويتمثل الدور الذي تلعبه لية يف حتسني جودة حوكمة الشركاتعة الداخوميكن أن تسهم املراج) املراجع اخلارجي 

حتسني جودة التقارير املالية وحتسني فعالية األداء وتدنيـة   يفة يف حتسني جودة حوكمة الشركات املراجعة الداخلي

  . 2املخاطر

ارير املالية وذلك من خالل وحتسني جودة التق ،وتسهم املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركات      

ما تقوم به املراجعة الداخلية من تقييم كفاية نظم املعلومات احملاسبية واإلدارية اليت تـوفر معلومـات لألطـراف    

عدادها للتقارير واإلفصاحات إىل جملس اإلدارة ، وبالتايل يرى إى التزام اإلدارة التنفيذية عند وتقييم مد ،اخلارجية

صاحات لألطراف اخلارجية ول بشكل مباشر عن اإلفؤاشر للمراجع الداخلي وأنه غري مسور مبالبعض عدم وجود د

يظهر دور املراجع الداخلي باإلفصاح للجهات وإبالغ اجلهات املختصة يف حالة غياب بعـض املعلومـات    لكن،

                                                
1-World  Bank , (2003), Analyzing and Managing Banking Risk : A Framework for Assessing 
Corporate Governance and Financial Risk , Second edition, Washington, D.C. 20433, April, pp 52- 53 .   

جملة كلية ، "مع دراسة تطبيقية: العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركات"،)2008(مسري كامل حممد عيسى، -  2
  . 50،العدد األول ، يناير، ص  45،جامعة اإلسكندرية ،الد  التجارة للبحوث العلمية
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 جع الـداخلي يف اإلفصـاح  دور املرا داإلفصاح عنها إىل حتريف التقارير، كما يعمة اليت يؤدي عدم هواحلقائق امل

االت التعثر يف املصـارف  فهذا جينب الكثري من ح ،عند منح القروض ةوخاص ،يف املصارف احملاسيب ويظهر واضح

   -: 1مرينعند قيام املراجع ذا النوع من اإلفصاح جيب أن يراعي أ ولكن،

  .ورة املعلومات اليت حتتجبها وخطبني خطورة املعلومات اليت يريد اإلفصاح عن وهو ضرورة أن يوازن× 

  . ضرورة توفري احلماية القانونية للمراجع الداخلي يف حالة ممارسته هلذا النوع من اإلفصاح ×

    احلوكمةيف ظل والشفافية اإلفصاح احملاسيب  -6.2.3.2

ـ     السابق أن هناك جمموعة من املدخالتميكن أن نستخلص من اجلزء   ة أو اآلليـات احملاسـبية يف ظـل حوكم

تساعد على حتسني جودة التقارير املالية وزيادة مستوى اإلفصاح والشفافية ، واليت تعمل كمـدخالت   ،الشركات

ــكل    ــيحها بالشــ ــن توضــ ــركات، وميكــ ــة الشــ ــنظم حوكمــ ــايللــ                                            التــ

    
  يوضح املدخالت احملاسبية حلوكمة الشركات ) 1- 3(الشكل 

معلومات مالية وغري مالية ، خصائص معلومـات  (  ∗ملوضح أعاله أن هناك مدخالت حماسبيةالشكل انالحظ من 

على زيـادة الشـفافية   مجيعها تعمل  )راجعة ، ومراجعة داخلية وخارجيةحماسبية ، ومعايري عالية اجلودة ، جلان م

                                                
  . 144 – 142، مرجع سبق ذكره ، ص ص حامد صحصاح عصمت أنور -1
حماسبية  اختلفت التسمية على األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات بني آليات ،ومدخالت ،وأدوات، وأبعاد ،فقد ركزت بعض الدراسات على تسمية آليات -  ∗

وكمة الشركات عن جلان املراجعة واملراجعة الداخلية واخلارجية ،أما ما خيدم يف ظل احلوكمة، كما جاءت بعض األدبيات بتسمية األطراف الداخلية واخلارجية حل
  أغراض هذه الدراسة فهي تسمية مدخالت حماسبية سعياً للوصول ملبدأ اإلفصاح والشفافية
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وبالتايل تعمل على احلد من عدم  ،نيوتقدمي معلومات عالية اجلودة من خالل قنوات توزيع يتم توصيلها للمستخدم

واليت دف هلـا حوكمـة   والتغلب على مشكلة الوكالة  ،ومحاية املستثمرين واألطراف األخرى ،متاثل املعلومات

خمرجات حوكمة الشركات إضافة إىل  ىأحدتعد ) اإلفصاح والشفافية ( فمخرجات اآلليات السابقة ، الشركات 

تركيز على اجلانب احملاسيب واخلاص بالغرض األساسي هلذا البحث وهـو اإلفصـاح   مت ال هإال أن خمرجات أخرى ،

  . والشفافية 

  والشفافية يف ظل احلوكمة وأهدافه وأمهيتهمبدأ اإلفصاح   3.3.2 

  حد مبادئ حوكمة الشركات أمهية مبدأ اإلفصاح والشفافية بوصفة أ- 1.3.3.2

املعلومات الـيت   دظمة تقييم حوكمة الشركات ، وتعاصر املهمة يف أنيعترب مبدأ اإلفصاح والشفافية من العن       

تقدم للمسامهني من أهم جوانب احلوكمة ، ألا تعكس درجة الشفافية واملساءلة يف حوكمة الشركة جتاه مسامهيها 

.  هـا ونوع كم، وبالتايل ينظر للشفافية يف الشركة على أا مقاسة بواسطة كمية املعلومات املتاحة يف هياكل احل

لالستثمارات احمللية ولعل الرغبة يف حتسني الشفافية واملساءلة للمساعدة يف مجلة من األمور أمهها جذب الشركات 

   .1واألجنبية

جميع املنظمات الدوليـة  ف ة الشركات من هذا املبدأ ،ال خيلو أي تقرير أو قانون أو مبادئ حلوكم كما أنه      

كل اهليئات واملنظمـات   اإلسالميسواق املال أعطت هلذا املبدأ أمهية بالغة ، وقد سبق ديننا واهليئات املشرفة على أ

    التالية يةل يف التعامل وهذا واضح يف اآلالشفافية والعدأيد الوضوح و علىالذي حث فهو والتقارير 

] لٍ منٍ إِلَى أَجيم بِدنتايدواْ إِذَا تنآم ينا الَّذها أَيأَنْ  ي ـبكَات أْبالَ يلِ ودبِالْع بكَات كُمنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمس

سخبالَ يو هبر قِ اللّهتلْيو قالْح هلَيي علِ الَّذلملْيو بكْتفَلْي اللّه هلَّما عكَم بكْتلَ يي عئاً فَإن كَانَ الَّذيش هنم قالْح هي

هِيدواْ شهِدشتاسلِ ودبِالْع هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَن ي يعطتسالَ ي يفاً أَوعض يهاً أَوفكُمسالجنِ من روهذا ما تنادي ، 2}ي

وذلك حلماية  ،ارجهابه البيئة الدولية املعاصرة يف الوقت احلايل من وضوح وشفافية يف التعامل داخل الشركات وخ

  . املسامهني ومساءلة اإلدارة وتقييم األداء 

                                                
1- Editorial ,(2002),Op.Cit , p 254 .   

  282سورة البقرة أية  -  2
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عناصر يف غاية األمهية  دإلفصاح املايل عن املعلومات تعأن الشفافية واChen, Chung and  Lee  فقد أكد

 إىلن هذا األمر يؤدي لك فسياسة اإلفصاح الضعيف على األرجح وراءها منفعة خاصة، حلوكمة الشركات اجليدة ،

، وهلذا السبب ترتبط حوكمـة الشـركات مبمارسـات    اليت تكون على عاتق محلة األسهم زيادة تكاليف الوكالة

اإلفصاح ، فاإلفصاح والشفافية اجليدة كآلية فعالة حلماية حقوق املسامهني تساعدهم يف فهم أفضل عن ممارسات 

يـدفع  وهـذا  يت يواجها األطراف اخلارجيـة ،  إدارة الشركات ، وبالتايل تقلل من حالة عدم تناظر املعلومات ال

اللتزام أكثر بنظم اإلفصاح املختلفة وقوانني محايـة  ل يرينجير املد االجتاه حنو هذه الشركات ،وبالتايلين يف املستثمر

  . 1باإلفصاحاخلاصة املستثمر 

والشفافية من املقومات مر الذي جلب املبدأ الرابع حلوكمة الشركات هو أن اإلفصاح أن اَأل Davies كما أشار

بالعبـارة  منصوص بأسـلوبه  فقد شبه عالقة نزاهة األسواق باإلفصاح احملاسيب  ،األساسية لرتاهة السوق وسالمته

   -:التالية 

'' ..., that for many of the ills of financial markets, sunshine is 
the best medicine.''   

  " 2 ن أمراض األسواق املاليةري مكثالتعرض للشمس أفضل دواء ل" 
  

وبالتايل مت التركيز يف املدونات الربيطانية حلوكمة الشركات على اإلفصاح والشفافية ، وعلى الشركات أن تفصح  

م بذلك فإا ملزمه بتفسري ملـاذا  ملدونات أم ال ، وإذا كانت مل تقيف تقاريرها عما إذا كانت تليب متطلبات هذه ا

   ".بالتزام أم التفسري " فقط املدونات والتشريعات الربيطانية فحسب بل كل املدونات جمربة وليس .عجزت عن ذلك

تقييم دقيق إلفصاح املصـرف   جلوأل،الشفافية ضرورية حلوكمة الشركات  بأنوفقاً ملا يعلن عنه دليل جلنة بازل ف

ن ون يف السـوق واملشـرف  وحيتاج املشارك ،واستراتيجيات إدارة املخاطر ،وخماطره ،وأدائه املايل ،عن مركزه املايل

  .3ملعلومات أساسية حول أعمال املصرف واإلدارة واحلوكمة

  

                                                
1 - Chen, W., Chung, H. , Lee, C. , (2007),'' Corporate Governance and Equity Liquidity: Analysis of 
S&P Transparency and Disclosure Rankings'' , Corporate Governance: An International    Review, Vol. 
15, No. 4, July, pp. 644-660, 
2 - Davies, H.,(2002),Op.Cit., p17 
3-Basle Committee on Banking Supervision ,Enhancing Bank Transparency, Bank for International 
Settlements ,Septembe 1998, pp 24-25. 
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   -:أهداف مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة  -2.3.3.2

                                       -: 1يرى البعض أن أهداف اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة تتمثل يف 

وتوفري مقاييس هلا غري تلك الـواردة بـالقوائم    ،يف وصف العناصر اليت مت االعتراف ا يف القوائم املالية التوسع -

  ) .تفسري وحتليل وإيضاحات لكل عنصر من العناصر ( 

                        معلومـات غـري ماليـة    ( وإعطـاء مقـاييس بديلـة هلـا      ،وصف العناصر اليت ال يـتم االعتـراف ـا    -

  ) .ومؤشرات غري مالية 

عند وصف الشركات للعناصر  ،وقواعد القيد والشطب باهليئة العامة لسوق املال ،التأكد من إتباع معايري احملاسبة -

  .اليت مت االعتراف ا 

ــا ــق باإلفصــاح والشــف  كم ــا يتعل ــدف فيم  ــة الشــركات ــق أن حوكم ــدفنيافية إىل حتقي                                                                                                         -:2ه

وتوفر اإلفصاح  ،تعرب بصورة عادلة عن القوائم املالية ،وفقاً ملعايري ومعاجلات حماسبية هاوتوفري إعداد قوائم معدة -

  .تفي باحتياجات مستخدمي القوائم  ،الية وغري ماليةومعلومات م ،الكايف

توفري املصداقية بالقوائم املالية ونشرات االكتتاب مبراجعتها من مراجع خارجي مستقل وفقاً ملعـايري املراجعـة    -

   .ها وإشراف الدولية واملتعارف عليها وحتت رقابة األجهزة الرقابية

   -:مبادئ حوكمة الشركات  ع باقيممهية مبدأ اإلفصاح والشفافية أ-3.3.3.2

إىل املبـادئ   يعترب مبدأ اإلفصاح والشفافية أحد أهم املبادئ األساسية املكونة حلوكمة الشركات ، وعند النظر    

اخلمسة األخرى هلا عالقة تبادلية مـع اآلليـات    ئقتصادي والتنمية نالحظ أن املبادنتها منظمة التعاون االعلأاليت 

فقد  ،حيث جند يف املبدأ األول ضمن وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات، ية اإلفصاح والشفاف املكونة ملبدأ

التشجيع على الشفافية وإصدار القرارات يف الوقت املناسب وتوفري الشـرح الكـايف جلميـع    على نص هذا املبدأ 

 ،ينص على تقدمي املعلومات جبودة معينـة  وهذا يتوافق مع اآلليات املكونة ملبدأ اإلفصاح والشفافية الذي ،األحكام

ورفع مستوى الشفافية ، كما جند يف املبدأ الثاين اخلاص حبقوق املسامهني واملبدأ الرابع اخلاص بـدور أصـحاب   

وذلك  ،واليت تنص على وجوب توفري املعلومات املالئمة لكال الفريقني بشكل دوري ويف الوقت املناسب، املصاحل 
                                                

  . 276ص  مرجع سبق ذكره ،عبد امللك ،رجب أمحد  -  1
  .  811-810،مرجع سبق ذكره  ، ص ص ) ب2005(أمني السيد أمحد لطفي، -  2
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وقيامهم مبسؤوليام ، كما جند يف املبدأ الثالث واخلاص باملعاملة املتكافئة للمسامهني والذي يـنص   الختاذ قرارام

على معاملة املسامهني بطريقة متساوية بني األغلبية واألقلية عند حصوهلم على املعلومات اخلاصة بالشركة وحقوق 

ما ينص املبدأ السـادس  دأ اإلفصاح والشفافية ، كشى مع ما تنص عليه اآلليات املكونة ملباالتصويت وهذا ما يتم

وليات جملس اإلدارة أن من ضمن مسؤوليات جملس اإلدارة توفري معلومات كاملة وضمان سـالمة  ؤواخلاص مبس

  . 1التقارير الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسب وهذا يتوافق مع مبدأ اإلفصاح والشفافية

وتبادل بني آليات مبادئ حوكمة الشركات بشكل عام وعالقة باقي املبـادئ  ومن هنا جند أن هناك عالقة ترابط 

  .وآليات مبدأ اإلفصاح والشفافية بشكل خاص 

  

                              
  أن اآلليات احملاسبية املكونة ملبدأ اإلفصاح والشفافية كمحور) 2- 3(يوضح الشكل التايل 

   OECD   املبادئ الذي اصدارا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ارتكاز آلليات حوكمة الشركات يف إطار
  55، مرجع سبق ذكره ،ص حممد أمحد حممد العسيلي: املصدر 

  
املبـادئ ،   ب توسطه وترابطه بباقيباد أمهية مبدأ اإلفصاح والشفافية بسيزداومن الرسم املوضح أعاله ، نالحظ 

أن اإلفصاح احملاسيب والشفافية هو %  93.7النتائج يرى احملاسبون بنسبة وبتحليل  2درويش وهذا ما أكدته دراسة

املبـادئ   أهم العناصر األساسية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، حيث أكد الباحث أن لتطبيق كل مبدأ مـن 

أن % 97.5تاج عند التطبيق إىل اإلفصاح والشفافية ، كما يرى احملاسبون بنسـبة  حناخلمسة حلوكمة الشركات 

                                                
   - :يرجع لكل من  -  1
  . 235،مرجع سبق ذكره ،  ص )2002(،أمحد أشرف عبد احلميد   -
  . 54- 53، مرجع سبق ذكره ، ص صحممد أمحد حممد العسيلي  -
 . عبد الناصر حممد درويش ، مرجع سبق ذكره   -  2
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تطبيق ظاهرة حوكمة الشركات سيؤثر على درجة مستوى اإلفصاح وهذا يؤكد على أن اإلفصـاح والشـفافية   

أخرى أجريت ملعرفة األمهية النسبية لعناصـر حوكمـة    1ويف دراسة .وحوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة 

توصلت الدراسـة إىل   ، الشركاتسبية ضمن مبادئ حوكمة الشركات وحتديد الوزن النسيب ألمهية املواضيع احملا

عالية حيث يعـد   اًوأن املواضيع احملاسبية تشكل عنصراً مهماً وحتتل أوزان ،اختالف الوزن النسيب لعناصر احلوكمة

املرتبة األوىل بالنسبة لشرحية املهنيني وحيتل العنصر نفسه املرتبة الثانية  عنصر الشفافية أهم مواضيع احلوكمة ، وحيتل

  .)أكادمييني ومهنيني ( لعينة اإلمجالية بالنسبة ل

  

  

  

  

  

  مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً للحوكمةإطار  -4.3.3.2

املبدأ اخلامس لإلفصاح والشفافية ملا له من أمهية يف  OECDخصصت مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

املوضوعات  مجيعح السليم الصحيح  عن صاأن يضمن القيام باإلفويف هذا اإلطار ينبغي  ،نظام حوكمة الشركات

أصدرت فقد  أما يف القطاع املصريف .لوقت املناسب وللمسامهني كافةا وذلك يف ،وكمة الشركاتمة املتعلقة حبهامل

 Enhancing Bankبعنـوان  1998الشـفافية يف املصـارف عـام     عزيـز على تتقوم جلنة بازل ورقة 

Transparency من ضمن اإلفصاح عن األداء املايل واملخاطر اإلفصاح  احتوتقد واليت سبق احلديث عنها ،و

الـيت أصـدرا    م2006باإلضافة إىل هذه الورقة ورقة مبادئ حوكمة الشركات عام ، عن حوكمة الشركات 

الشركات بطريقـة   القيام حبوكمة، فقد أكدت اللجنة على ضرورة  مبدأ خاص بالشفافيةعلى  احتوتاللجنة فقد 

بدارستها اليت سبق عرضها عن الشفافية يف جمال  Standard & Poorمؤسسة  كما جاءت. فافية تتسم بالش

                                                
معهد  ،جملة اإلدارة العامة، "مقياس موزون مقترح: كمة الشركات النسبية للمواضع احملاسبية يف مبادئ حواألمهية " ،)2009(حممد بن عبداهللا آل عباس ، -  1

 . 25- 18،ص ص العدد األول، لد التاسع واألربعونا ،بية السعودية الرياضاململكة العر،اإلدارة العامة 
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 &  Standardمع (T&D)لشفافية واإلفصاح لتصنيفات م، لتوفري 2002حوكمة الشركات خالل عام 

Poor's 1 هذه اخلصائص يف ثالث فئات فرعية وقد مجعت ملمارساتاتقييم ل معايري فراتوو :-   

  )خاصية 28(يكل امللكية وعالقات املستثمر ه •

 )خاصية 35(الشفافية املالية واإلفصاح عن املعلومات  •    

  )خاصية 35(هيكل جملس اإلدارة واإلدارة والعمليات  •

ذا   أسواق مال ومنها دراسات استعانتوقد أجريت دراسات عديدة على هذا املؤشر منها تقييمات لشركات يف

 ,Wei-Peng Chen،   2005؛Hsiang-tsai Chiang(شفافية حوكمة الشركات مثل املؤشر لقياس 

Huimin Chung and Cheng-few Lee2007؛  ،Minna Yu 2007؛  ،

  2) 2010الصاوي؛

كما أفرد دليل حوكمة املصارف الصادر عن مصرف ليبيا املركزي الفصل اخلامس بالكامـل ملبـدأ اإلفصـاح    

أن ما جاء ذا الفصل ال يتعلق بكامل اإلفصاحات اليت يتوجب على املصرف االلتزام والشفافية وأكد الدليل على 

كما خصصت الئحة حوكمة الشركات يف تشريعات سوق األوراق .ا وإمنا اإلفصاح املتعلق حبوكمة الشركات

اءت ا املنظمات واللوائح املالية اللييب الفصل اخلامس هلذا املبدأ كذلك ،باإلضافة هلذه التشريعات واملعايري اليت ج

لذلك سوف يتم التطرق .الليبية فإن الدراسات السابقة كانت كثرية يف هذا اال كما مت عرضها يف الفصل األول 

إلطار مبدأ اإلفصاح والشفافية املتعلق حبوكمة الشركات وبالتركيز على املعايري واملبادئ الصادرة عن املنظمـات  

                                                
   -:متوفر هذا املؤشر على املراجع التالية  -  1
  http://www.governance.standardpoor.com - :ع متاح على املوق -
، ص ص طبعة مزيدة ومنقحة ، الدار اجلامعية: إلسكندرية ا ، حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف، )2008(طارق عبد العال محاد، -

160 - 166 .  
2- Chen, W., Chung, H. , Lee, C. , (2007),Op.Cit. 

 - Chiang, H. ,( 2005),''An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance'' ,    
 Journal of American Academy of Business ,Vol.6, No.1, pp 95-101.  

    - :نقالً عن   
 –سيب مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات على أداء وقيمة الشركة املسجلة ببورصة األوراق املالية املصرية منوذج حما"، )2009(فريد حمرم فريد إبراهيم ،

                  .  25، جامعة عني مشس كلية التجارة، القاهرة ،ص  رسالة دكتوراه، " دراسة تطبيقية
- Yu, M. ,(2007), Op.Cit .  

  .سبق ذكره   ، مرجع عفت أبوبكر حممد الصاوي -

http://www.governance.standardpoor.com
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التشريعات احمللية وسوف يتناول اجلزء التايل احلديث عن إطار مبدأ اإلفصاح والشفافية واملؤسسات الدولية وهذه 

   -: 1املتعلق باحلوكمة، لذلك جيب أن يضم

  . النتائج املالية والتشغيليةاإلفصاح عن  •

  . الستراتيجيةااإلفصاح عن األهداف  •

  . وحقوق التصويت اإلفصاح عن هيكل امللكية •

  . ومات حول جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني اإلفصاح عن معل •

  .اإلفصاح عن عمليات األطراف ذات العالقة  •

  .اإلفصاح عن املخاطر املنظورة  •

  .اإلفصاح عن املوارد البشرية  •

  .اإلفصاح عن هيكل حوكمة الشركات  •

  .إعداد املعلومات وفقا ملعايري عالية اجلودة واإلفصاح عنها  •

واإلفصاح عن عمليـة املراجعـة وجلـان     راجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع مستقل ومؤهلالقيام مب •

  .املراقبة 

  . قنوات بث املعلومات وإمكانية الوصول إليها يف الوقت املناسب •

  
  

   -:النتائج املالية والتشغيلية اإلفصاح عن  1.4.3.3.2
                                                

   -:سوف يتم عرض إطار مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً للحوكمة يف اجلزء التايل ويتم االستعانة باملراجع التالية  -  1
املبادئ  توجد هذه                                               :ويرجع لكل منOECD مبدأ اإلفصاح والشفافية يف جمال حوكمة الشركات وفقا مبادئ ) أ 

  .OECD, (2004) ,Op.Cit., PP26-31 -متاحة على موقع املنظمة مبجموعة من اللغات منها النسخة العربية 
  .،مرجع سبق ذكره  حممد مصطفى سليمان -
:من  ظل جلنة بازل وميكن أن يرجع لكلٍ مبدأ اإلفصاح والشفافية يف جمال احلوكمة يف) ب  

- Basle Committee on Banking Supervision ,(1998 b),Op.Cit., pp 24-25. 
  - Basle Committee on Banking Supervision , (2006 b),Op.Cit , pp 6 – 18 . 

  الذي مت احلديث عنه أعاله  S&Pمؤشر ) ج
ملركزي ،الئحة سوق األوراق اخلاص باملصارف ، دليل حوكمة املصارف الصادر عن مصرف ليبيا ا 2005لسنة  1القانون رقم  -:التشريعات الليبية ) د

  .املالية حلوكمة الشركات 
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فصاح الواجبة، واملتمثلة يف القوائم املالية مصدقة من املراجـع  تعد النتائج املالية والتشغيلية احلد األدىن ملستويات اإل

اخلارجي، باإلضافة لإليضاحات املتممة وحتليالت اإلدارة ، فمبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة ألي جهـة  

ر من أكثأن هذه األمور  OECDالبد من أن يتضمن هذه األمور ،فقد جاء يف مبدأ الشفافية الصادر عن مبادئ 

) سـنوية (إلزام توفري قوائم مالية ،كما جاء يف مبدأ الشفافية ملنظمة بازل ب املصادر أمهية للحصول على املعلومات

جل تزويد هؤالء املعنيني بصورة واضحة وشـاملة  أللزبائن، املودعني واملشرفني من كاملة مع مالحظات وجداول 

عن مصرف ليبيا املركزي بضرورة اإلفصاح عن النتائج وتضمن دليل احلوكمة الصادر .عن الوضع املايل للمصرف

فقد جـاء يف املـادة   ) أ -30أ ، -29( املالية والتشغيلية للمسامهني واملتعاملني مع املصرف واجلمهور يف املادة 

  يف هذا الدليل ) أ -29(

خل ، بيـان  امليزانية ، قائمة الد( يعرض هذا القسم البيانات املالية النهائية املدققة للمصرف " 
باإلضافة علـى اإليضـاحات املتممـة    ) التدفقات النقدية ، وبيان التغريات يف حقوق امللكية 

للبيانات املالية واملفروضة حبسب معايري احملاسبة واملراجعة الدولية وكذلك تقييم اإلدارة وحتليلها 
  ." هلذه البيانات

  
كما بني لعرض القوائم واملعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها، )  1( وقد تضمنت معايري احملاسبة الدولية املعيار رقم 

عـن اإلفصـاح يف   )30(كما نص املعيار الـدويل ،  املعيار كيفية عرض هذه القوائم واملتطلبات الدنيا لكل قائمة

 ، حيث تعد هذه املتطلبات لإلفصاح متثل احلد األدىن ملسـتوى ملعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها املصارف وبني ا

وال ختلو أي مادة لإلفصاح يف القوانني والتشريعات أو أي بيان من ضرورة إعـداد التقـارير   . اإلفصاح املطلوب 

السنوية متضمنة القوائم املالية وتقرير املراجع اخلارجي وبعض اإليضاحات املتممة وحتليالت اإلدارة وهذا واضـح  

للمصارف وكـذلك متطلبـات    2005لسنة ) 1(نون رقم يف القا) 84(حىت يف نص التشريعات الليبية يف املادة 

وكل هذه األمهيـة لإلفصـاح املـايل    ) . 107(اإلفصاح لسوق األوراق املالية اللييب يف مدونة التشريعات املادة 

والتشغيلي للمعلومات واليت تشكل اجلزء األكرب من مبدأ اإلفصاح بل تعد املركز هلذا املبدأ، لذلك تنـدرج هـذه   

حتت اإلفصاح اإلجباري ، وهذا يقودنا للتساؤل عن اإلفصاح اإلجباري الذي جيب أن تلتزم به املصارف  املعلومات

  -:الليبية ذه املعلومات 
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 ات حول النتائج املالية والتشغيلية يف التقارير املاليـة السـنوية  توافر معلومما مدى " 
  " نترنت ؟املصارف عرب شبكة اال مواقعيف و للمصارف التجارية الليبية

  
  
  

   -:اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية واألهداف االستراتيجية  -2.4.3.3.2

يعد اإلفصاح عن األهداف من إفصاحات احلوكمة الواجبة ونصت عليها معايري إفصـاح حوكمـة الشـركات    

أفضل للعالقات فيما إلجراء تقييم و ،بالنسبة للمستثمرين ومستخدمي املعلوماتوتشريعاا، وذلك ملا هلا من أمهية  

وجلنة بازل تشـجيع   OECD، هذا وقد جاء يف مبدأ اإلفصاح ملنظمة  بني الشركات واتمعات اليت تعمل فيها

الشركات لإلفصاح عن السياسات املتصلة بأخالقيات األعمال والسياسات جتاه االلتزامات العامة، وهذا يشـمل  

كما جـاءت ـا دراسـة     ، ومثل هذه البنودملتخذة لتنفيذ أهدافهااللتزامات جتاه أغراض اجتماعية، واخلطوات ا

Hossain ومعلومات عن  رعاية الصحة العامة واملشاريع الترفيهية وأي معلومات عن التربعات اخلريية تكمن يف

 من دليل احلوكمة الصادر عن مصرف ليبيا املركزي تنص )ب-30(كما أن املادة  .1األنشطة املصرفية االجتماعية 

  فقد جاء فيها ) ب -29(بوجوب إفصاحات متعلقة مبنح التربعات واملسامهة يف األنشطة اخلريية ،أما املادة 

يتم عرض أبرز عناصر اخلطة اإلستراتيجية للمصرف وأهم السياسات املعتمدة من قبل " 
قـع  جملس اإلدارة والنتائج املالية املستهدفة للفترة القادمة واألهداف واإلجنـازات املتو 

حتقيقها هذا باإلضافة إىل املخاطر احمليطة باملصرف والتوقعات حول كيفية تطورهـا يف  
  "الفترة القادمة 

  
فما تقوم به الشركات من إفصاح اختياري عن أمور ذات مسئولية اجتماعية وأهداف استراتيجية تعطي انطباعـاً  

يـة  تلبب على أا تعىنا أن هذه اإلفصاحات ينظر إليها ، كم2ذهنياً بالشعور والرضا بالعوائد االقتصادية املستقبلية 

املتصلة بتوفري املعلومات عن األنشطة االجتماعية والبيئيـة   اتالطلببفيما يتعلق  ةطلبات أصحاب املصاحل ، وخاص

وهلـذا  ،  3فاملعلومات ميكنها أن تساعد الشركات املسجلة على جعل وضعها االجتماعي وضع شرعي،  للشركة

                                                
1- Hossain, M. , (2008),''The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking Companies: The Case 
of India'' , European Journal of Scientific Research, Vol.23 No.4, p680 .     

  .، مرجع سبق ذكره  أمني السيد أمحد لطفي -  2
3- Qu, W. And Leung, P. ,(2006),Op.Cit, p.p ,248-249.  
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ا سبق أن اإلفصاح عن األهداف واألنشطة االجتماعية جزء من اإلفصاحات املتعلقة حبوكمة الشـركات  نالحظ مم

    ،ولكن هل تقوم املصارف التجارية الليبية ذا النوع من اإلفصاحات؟

 السنويةيف التقارير املالية معلومات حول األنشطة االجتماعية واألهداف ما مدى توافر " 
  "املصارف عرب شبكة االنترنت ؟ مواقعيف و الليبيةللمصارف التجارية 

  

  

  وحقوق التصويتاإلفصاح عن هيكل امللكية 3.4.3.3.2

أن حق حصول املستثمرين وصغار املسامهني على معلومات  هيكل امللكية يعـد   OECDجاء يف مبدأ منظمة 

سامهني وممن هلم حـق السـيطرة يف   أحد احلقوق األساسية، وميتد اإلفصاح ليشمل البيانات اليت تتصل بكبار امل

الشركة ، أما ما جاء يف مبدأ جلنة بازل يف هذا اخلصوص فقد قالوا بوجوب اإلفصاح عن ملكية احلصة الكربى 

وحقوق التصويت واإلفصاح عن مشاركة محلة األسهم الكبرية يف جملس اإلدارة أو يف مناصب إداريـة عليـا   

قسماً كـامالً عـن    S&P، كما أفرد مؤشر ) اجلمعية العمومية ( سهم واهليكل القانوين واجتماعات محلة األ

 علومـات عـن أنـواع املسـتثمرين     املهيكل امللكية وحقوق املستثمرين، وتطرق لشفافية هيكل امللكية مثل 

 ، وتركز امللكية مثل اإلفصاح عنواملصدرة فعالً وقيمتها االمسية املرخص بإصدارها األسهم  عن عدد علوماتوامل

وعدد األسهم اليت ميتلكها املوظفون ،باإلضافة إلجراءات % 10أكرب ثالثة مستثمرين والذين ميلكون أكثر من 

التصويت مثل جدول اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واملوضوعات اليت تناولتها وكيفية اختيار 

إلفصاح عن هيكل امللكية عندما تتجاوز حقوق امللكية فغالبا ما تطالب الدول با اجلمعية ألعضاء جملس اإلدارة،

   -:باإلفصاح عن هيكل املسامهني مبا يلي ) ج -29(كما جاء يف دليل حوكمة املصارف يف املادة  حداً معيناً، 

ويف حـال وجـود   %) 5(يتناول هذا القسم استعراض هيكل املسامهات الرئيسية يف املصرف " 
باريني ، يتم أيضا اإلفصاح عن هيكل امللكية يف هذه الشـركات  مسامهات رئيسية من أشخاص اعت

  " واملؤسسات 
  

بإلزام اإلفصاح عن بنية املسامهني يف املصارف وكيفية متثيلـهم يف جملـس   ) ب-30(إضافة هلذا فقد جاء باملادة 

على وجوب اإلعالن  اإلدارة ، كما نص القانون التجاري وقانون املصارف، وتشريعات سوق األوراق املالية اللييب
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عن اجلمعية العمومية قبل موعد انعقادها، وتعد هذه املعلومات أساساً يتم به احلكم على هيكل امللكية، ومـالك  

يف حماولة التساؤل طرح هذا الشركة، وكيفية سيطرم على اجلهة ، وللحكم على هذه األمور يف املصارف ميكن 

    -:اإلجابة علية الحقاً

يف التقـارير  معلومات حول هيكل امللكية واملسامهني وحقوق التصويت ر ما مدى تواف" 
   "؟املصارف عرب شبكة االنترنت  مواقعيف و للمصارف التجارية الليبية املالية السنوية

  

   -:التنفيذيني  دارة واملديرينجملس اإل معلومات حول اإلفصاح عن -4.4.3.3.2

أو مبدأ جلنة بازل أو أي مبدأ لإلفصاح عن حوكمة  OECDاإلفصاح  تتطلب معايري احلوكمة الواجبة سواء مبدأ

الشركات بأن يتم اإلفصاح عن املعلومات اإلدارية، اليت تتحكم وتدير الشركة، فاحلوكمة قائمة علـى مشـكلة   

ومات تضارب املصاحل، والفجوة بني املالك واإلدارة ،لذلك تطلب املالك واملستثمرين، وترغب يف احلصول على املعل

ومن هذه املعلومات السرية الذاتية لكل عضو ) أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني(لتقييم أداء هؤالء املديرين 

ولكل مدير، وخربام، ومؤهالم، ومسؤوليام، وملكيام من األسهم يف الشركة ،كما يتطلب األمر اإلفصاح 

وحجم الس وعدد اجتماعات الـس وقـد   )  ،غري تنفيذيتنفيذي ،مستقل (عن صفة عضوية جملس اإلدارة 

جيب اإلفصاح  ىيف جمالس أخر وا أعضاءتتطلب بعض التشريعات حىت بعرض صور أعضاء جملس اإلدارة ،وما كان

عن هذه األماكن، إضافة إىل هذا ضرورة اإلفصاح على اللجان التابعة لس اإلدارة وأمساء أعضائها وعضـويتها  

م وعدد اجتماعات هذه اللجان، إضافة على هذا فقد جاء مؤشرومسؤوليا S&P بكل هذه األمور واإلفصاح عن

وجود وظيفة مراجعة داخلية ، وعن توقيت انضمام كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة واإلفصاح عن الـدورات  

  .التدريبية اليت يتلقاها هؤالء األعضاء واملديرين 

أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني بل تسـتوجب معـايري اإلفصـاح    وليس هذا كل شيء حول معلومات 

املعلومات اليت  وهي منالتنفيذيني  يريناإلدارة واملد لسواحلوافز كافآت هيكل اململعلومات عن والشفافية بالتطرق 

ادئ بازل بضرورة اإلفصاح ،هذا وقد جاء يف مبلتكاليف واملنافع لنظم املكافآت ن وذلك لتقييم اويهتم ا املسامه

جل أن املعلومات املفيدة ميكن أن تشمل السياسة املوضوعة مكما أن نفيذيني، العالوات، الت املديرينتعويضات  عن

، وأضـاف   ودور جملس اإلدارة يف حتديد مبالغ التعويضات واملكافآت ،واملوظفني يرينتعويضات أو مكافآت املد
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اص بني ربط املكافـآت  اخلهتمام اال فآت وحوافز أعضاء جملس اإلدارة واإلفصاح عن أشكال مكا S&Pمؤشر 

   . إذا كان هناك عالقة بذلك  واألداء

وهذا أهم ما جاء باإلفصاح اخلاص عن اهليكل اإلداري اليت جاءت به املعايري الدولية وحىت ال تتكرر األسطر        

-30)(د -29(كمة املصارف يف البيئة الليبيـة يف املـواد   نفسها جند أا هي نفسها اليت جاء ا مواد دليل حو

فاإلفصاح عن هذه املعلومات تعطي انطباعـاً عـن   ،وتشريعات سوق األوراق املالية أو قد تكون أقل مشوالً ، )ب

األشخاص الذين تدار بواسطتهم الشركة ، وهذا يقودنا لتساؤل عن توفري مثل هذه اإلفصـاحات يف املصـارف   

  -:يبية التجارية الل

معلومات حول أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ونظام املكافآت ما مدى توافر " 
املصارف عرب شبكة  مواقعيف و للمصارف التجارية الليبية يف التقارير املالية السنوية واحلوافز

  "االنترنت ؟
      

  
  
  

  -:اإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذات العالقة  -5.4.3.3.2
  

جيب أن حتتوي القوائم املالية واإلفصاحات اخلاصة ا وذلك للفت االنتباه بوجود األطراف ذات العالقـة،         

ذه الصفقات ، وألمهية اإلفصاح ) ربح أو خسارة ( وبالصفقات واألرصدة القائمة عليها ومدى تأثر املوقف املايل 

والذي ينص باإلفصاح عن معامالت هؤالء األطراف، مبا فيها ) 24(عن هذه املعامالت فقد جاء املعيار الدويل رقم 

طبيعة املعامالت بني األطراف، وطبيعة الصفقات، واألرصدة املتداولة، مبا يف ذلك قيمـة املعاملـة، وشـروطها،    

 ويطالب معيـار .1والرصيد القائم، والضمانات املعطاة، وخمصصات الديون ،واألطراف الداخلة يف هذه املعامالت 

FASB  بتقدمي معلومات يف هذا الشأن ، كما أنه جيب اإلفصاح عن التصرفات غـري القانونيـة ذات    57رقم

، كما أن ال خيلو أي مبدأ لإلفصاح والشفافية متعلق 2العالقة بالقوائم مثل عمليات الرشوة واإلتاوات غري القانونية 

ص ذا الشأن، وكذلك مبدأ اإلفصاح للجنة خا OECDباحلوكمة من هذا اجلانب، لذلك جاء جزء من مبادئ  
                                                

  . 392 - 389، مرجع سبق ذكره ،ص صهيين فان جريوننج -  1
 . 568 – 567، مرجع سبق ذكره ، ص ص ) أ2005(أمني السيد أمحد لطفي، -  2
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 يبلغ أدىن حدا ميلكون الذين املسامهني تلزم التشريعات فبعض القانونية، املتطلبات من بالفعل هذا بل أصبحبازل ، 

 كبـار  تضم اليت العمليات تكون ما تداول، فغالبا عمليات من به يقومون باإلبالغ عما األسهم إمجايل من 5%

املصارف أن توفر معلومات عن  كما جاء يف مبدأ جلنة بازل بضرورة كل.العمليات  نوع من أصعب هي املسامهني

طبيعة ونطاق التعامالت مع األطراف ذات العالقة، وتشمل أي شؤون للمصرف مما يكون ألعضاء جملس اإلدارة أو 

وهـذا واضـح حـىت يف     .طرف ثالثاإلدارة العليا مصاحل جوهرية فيها بشكل مباشر أو غري مباشر أو نيابة عن 

التشريعات الليبية ،وميكن اإلفصاح عنها للجهات الرقابية على أقل تقدير، وهذا ما تنص عليه تشـريعات سـوق   

اليت تنص باإلفصاح عن العمليات مثل تقدمي ضمان أو بدونه سلف ) 85(األوراق املالية و قانون املصارف يف املادة 

من ) و -29(كما نصت املادة . ذات العالقة جيب إعالم مصرف ليبيا املركزي بذلك أو اعتمادات مالية لألطراف 

  -:دليل حوكمة املصارف بالتايل 

جيب اإلفصاح يف هذا القسم عن السياسات املعتمدة يف حاالت التضارب يف املصاحل باإلضـافة  "
 "ذه العمليات إىل مجيع عمليات املصرف مع األطراف ذات العالقة وشروط ومواصفات وقيمة ه

   
فما تنص عليه املعايري الدولية للمحاسبة واحلوكمة وما جاء يف القوانني والتشريعات الليبية اليت تؤكد على اإلفصاح 

  : ذه النوع من البيانات، جاء التساؤل للتعرف على هذا اإلفصاح يف املصارف التجارية الليبية 

           يف التقارير املالية ذات العالقة  معلومات حول عمليات األطرافما مدى توافر " 
  "املصارف عرب شبكة االنترنت ؟ مواقعيف و للمصارف التجارية الليبية السنوية

  
   -:املخاطرة املنظورة  اإلفصاح عن -6.4.3.3.2

يب تنادي بيئة اإلفصاح احلديثة باإلفصاح عن املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركات ، فهيكل اإلفصاح احملاس

  . 1ما زال خيلو من إطار متكامل لإلفصاح عن خماطر الشركات 

 املتوقعة املادية املخاطر عن معلومات إىل السوق يف املشاركون وكذلك املالية، املعلومات مستخدمو حيث حيتاج

 ضـروري،  هو مما أكرب بتفصيل املعلومات عن اإلفصاح يتم أن املبادئ تتوقع البأنه  OECD،فقد أشار مبدأ 

يف  32للمنشأة، كما جاء املعيار الدويل  بالنسبة واملتوقعة املادية املخاطر للمستثمرين عن كاملة معلومات إلعطاء
                                                

جملة التجارة للبحوث ،" دراسة حتليلية لتقييم بيئة اإلفصاح املصرية:املنظمات  القياس احملاسيب عن خماطر"، )2007(مصطفى حممد كمال حممد حسن ، -  1
  2، سبتمرب، ص  44، الد  2، جامعة اإلسكندرية ، العدد  العلمية
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هذا وقـد جـاء    هذا الشأن لريسخ ضرورة القياس والعرض واإلفصاح عن املخاطر اليت قد تتعرض له الشركات ،

لى أمهية اإلفصاح عن خماطر الشركات وذلك للتأكيد ع 2005ومت تنقيحه عام  1999عام  Turnbullتقرير 

بتزويد التقارير مبعلومات عن النظام وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، وذلك لزيادة رؤية املسـامهني واملسـتثمرين   

فتوضيح املعلومات للمسامهني واملستثمرين متكنهم من التعرف على حجم املخاطر، الـيت قـد    .1وعدم تضليلهم 

لة األوراق املالية، وذلك حىت ال يقع  املساهم أو املستثمر يف أي تضليل أو خداع عند استثمار أمواله تتعرض هلا مح
2                       .  

اإلفصاح املتزايد عن خماطر الشركات يساعدها علـى  أن ) et al Solomon )2000.  وأكدت نتائج دراسة

إىل أن اإلفصاح عن املخاطرة يعد مسألة مهمة وذات صلة وثيقـة  إضافة  اختاذ قرارات بشأن احلوافظ االستثمارية

حوكمـة الشـركات   حيث ثبت وجود روابط معينة هامة بني إدراك أو فهم حوكمة الشركات بربنامج إصالح 

اخلاصة  1998أما يف اخلصوص املصريف فقد جاء يف ورقة جلنة بازل عام . 3واملواقف جتاه اإلفصاح عن املخاطرة

ئتمـان ، السـوق   اال( فافية، واليت تنص باإلفصاح عن املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف، وهي خماطربتحسني الش

  . 4)،السيولة ،التشغيلية والقانونية 

وذا يشكل اإلفصاح عن املخاطر جزءاً من إفصاحات حوكمة الشركات، لذلك احتوى دليل حوكمة املصارف 

احمليطة باملصرف، والتوقعات حول كيفية تطورها يف الفترة القادمـة ،  باإلفصاح عن املخاطر ) ب -29( يف املادة 

    -: اجلزء اخلاص باإلفصاحات للمتعاملني مع املصرف واجلمهور توفري إفصاح عن)ب -30(كما جاء باملادة 

  سياسات إدارة املخاطر املتبعة وبنية املخاطر اليت حتيط بعمل املصرف "                 
  ومدى توافقها مع درجة حتمل املصرف للمخاطر ومدى فعالية اإلجراءات                   

  "املتبعة للحد من هذه املخاطر                   

  لذلك سنجد اإلفصاح عن املخاطر املنظورة جزءاً من تساؤالت هذه الدراسة    

 للمصارف التجارية الليبية نويةالسيف التقارير املالية معلومات حول املخاطر املنظورة ما مدى توافر " 
  "املصارف عرب شبكة االنترنت ؟ مواقعيف و

                                                
1- Turnbull Review Group ,( 2005), Internal Control: Revised Guidance for Directors on  the 
Combined Code , Financial Reporting Council , October, London,P12.  

  . 557شعبان يوسف مبارز، مرجع سبق ذكره ،ص  -  2
3- Solomon, J. F. And et al . ,(2000), Op.Cit.    
4- Basle Committee on Banking Supervision ,(1998 b),Op.Cit..  
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   -:اإلفصاح عن املوارد البشرية  -7.4.3.3.2

حظي اإلفصاح عن املوارد البشرية باالهتمام األكرب يف جمال اإلفصاح عن األثر االجتماعي، وعلى الرغم من هـذا  

كما أن مستوى التحديد والتفصيل يف اإلفصـاح يتبـاين بشـكل    فإن متطلبات اإلفصاح مازالت حمدودة للغاية ،

 عـن  مكثفاً إفصاحا الدول بعض وتتطلب. 1ملحوظ، وقد يرجع للظروف اتمعة والضغوط البيئية املرتبطة بالبلد

 اتمعلوم توفري إىل البشرية املوارد عن سياسات اإلفصاح يؤدى أن املمكن ومن يةالبشر باملوارد اخلاصة املعلومات

إىل أن تقـدمي    OECDفقد أشار مبدأ قالسو يف املشاركني إىل بالنسبة للشركة التنافسية القوة نقاط عن مةهم

، فمثل هذه اإلفصاحات ميكن الشركة أداء يف مادي بشكل تؤثر معلومات عن املوظفني وأصحاب املصاحل ميكن أن

ركة ينظر إليها على أا كيان اجتماعي يؤثر باتمع فالش.أن تعطي معلومات عن القوة التنافسية للشركة يف السوق 

ويتأثر به ،وعليه يستلزم ذلك زيادة درجة اإلفصاح االجتماعي عن املعلومات ومدى وفاء الشـركة باملسـؤولية   

  . االجتماعية 

لصحة، ويأيت اإلفصاح عن املوارد البشرية مثل متوسط عدد املوظفني ، هيكل األجور، سياسات التعني، وظروف ا

هذا وقد جاء دليل حوكمة املصـارف  .وظفني بامل االحتفاظ ومعدالت ،وتدريبها البشرية املوارد تنميةواألمان، و

  : بضرورة اإلفصاح عن املوارد البشرية وها هو نصها ) ز – 29(باملادة 

عـيني  يتم اإلفصاح يف هذا القسم عن السياسة املعتمدة من املصرف يف املوارد البشـرية وآليـة ت  " 
املوظفني وبرامج تطويرهم وتدريبهم باإلضافة إىل أية معلومات أخرى متعلقة باملوارد البشرية مثـل  

  " .معدل دوران العاملني واملنافع املقدمة هلم 
  

  :وبناء على هذه األمهية جاء التساؤل التايل لإلجابة عليه 
للمصارف التجاريـة   لية السنويةيف التقارير املامعلومات عن املوارد البشرية ما مدى توافر  "

  "املصارف عرب شبكة االنترنت ؟ مواقعيف و الليبية
  

   -:حوكمة الشركات هيكل اإلفصاح عن  -8.4.3.3.2

                                                
  . 615 - 614، مرجع سبق ذكره ،ص ص )أ2005(أمني السيد أمحد لطفي،-  1
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 اإلفصاح اآلن هذا أصبح الدول من عدد وىفتنص أغلب املعايري الدولية للحوكمة باإلفصاح عن معلومات احلوكمة 

يف تقرير منفصل، أو يف قسم خاص من ضمن التقريـر السـنوي،    النظامية تقاريرال من اًجزءبوصفة  إلزامياً مطلباً

وعادةً تلتزم الشركات بتطبيق نظم حوكمة الشركات وتقدمي تقرير بذلك أو أن تلتزم بتفسري أسباب عدم التطبيق 

ن التوصيات مبجموعة م)  Hambel Rebort( أوصى تقرير ، فقد " االلتزام أو التفسري"يف حالة عدم التطبيق 

منها إدراج ضمن التقارير السنوية للشركات معلومات عن كيفية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وسردها عـن  

وهذا جاء حىت يف تشريعات سوق األوراق املالية الليبيـة   ،1تطبيق أفضل املمارسات، والتربير يف حالة عدم التطبيق

من الئحة حوكمة الشركات ، أو التفسري يف حالة عدم تطبيق بإلزام الشركات املدرجة عن اإلفصاح ما مت تطبيقه 

الالئحة ، كما نص مبدأ بازل بضرورة اإلفصاح عن سياسة إدارة العمل  أو آداب السلوك املهين ومدونة حوكمة 

عد أو نسبة إىل هذه القواالشركات أو سياستها والطريقة اليت تطبق ا والتقييم الذايت من قبل جملس اإلدارة ألدائه 

بضرورة اإلفصاح عن ممارسات احلوكمة لـدى املصـرف   ) ه  -29(ويف هذا اخلصوص جاء يف املادة .السياسة

وسياسات احلوكمة وإجراءاا املتبعة، وذلك باستعراض هيكل احلوكمة وكيفية تكوين الس، واللوائح التنظيمية 

لية هيكل احلوكمة املتبع، كما يشـمل اإلفصـاح اهليكـل    املتعلقة بالس، واللجان التابعة له، وتقييم الس لفعا

األخالقيات الصادرة الـيت  )معايري(التنظيمي، واألنشطة الرئيسية اليت يقوم ا، واملؤسسات التابعة، باإلضافة مليثاق 

  .حتكم املصرف

ذلك حىت يتكامـل  ومتاشياً مع مبدأ اإلفصاح يف ظل احلوكمة فإن اإلفصاح يف هذا اجلانب يشكل أمهية خاصة، ل 

  :إطار اإلفصاح يتم التساؤل حول 

 مواقعيف السنوية ومعلومات عن هيكل حوكمة الشركات يف التقارير املالية ما مدى توافر  "
  "املصارف عرب شبكة االنترنت ؟

  

   -:وفقا ملعايري عالية اجلودة واإلفصاح عنها اد املعلومات واإلفصاح عنهاإعد -9.4.3.3.2

عالية اجلودة ومعترف  ةبتبين معايري حماسبة ومراجع) OECD(ايري احلوكمة الواجبة الصادرة من تشجع مع      

، وتعـد  الشفافية حتسني على تعملو ،ا دولياً، وذلك ملا هلا من قدرة يف تقدمي تقارير ميكن الوثوق ا ومقارنتها
                                                

1- Hambel Committee ,(1998), Committee on Corporate Governance,  Final Report, London ,Gee 
Publishing Ltd . 
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ذه املعايري يؤدي لتحسني حوكمة الشركات وفقاً أي تفعيل هلمعايري احملاسبة عالية اجلودة آلية من آليات احلوكمة و

ذا اخلصوص بضرورة اإلفصاح عن السياسات واملعـايري احملاسـبية    S&Pكما جاء يف مقياس .ملا سبق عرضه 

  . عن االختالفات بني ما تطبقه الشركة من معايري حملية واملعايري املتعارف عليها دولياًاإلفصاح املطبقة، و

الدولية  احملاسبية معايري أحد مع متناسقة جعلها طريق عن املرتفعة ودةاجل ذات احمللية املعايري قحتق أن ميكنو       

حماسبية واضحة حمددة أو معايري مراجعة إىل حـد   ئمباد ية فال توجد معايري أولاحمل وبالنظر إىل البيئة ا، املعترف

املتطلبات املنبثقة من القوانني على معلومات حمددة جداً وأن  وتنص، اآلن وليس هناك قانون للسلوك املهين يف ليبيا 

أي معايري حماسبية ، ونتيجة لذلك فقد ترك اختيار املعايري والطرق واألساليب  هذه القوانني تتسم بالعمومية ومل تتنب

ية أو إشرافية لبنـاء  كما أنه ال توجد استراتيجية أو جهة مهن .1احملاسبية للتقدير الشخصي للمحاسبني واملراجعني

املعايري الدولية بل أنه يف اآلونة األخرية ونتيجة للتغريات اليت حتدث يف ليبيا فهذا يفرض عليها تبين معايري احملاسـبة  

 فكما الدولية فقد سار يف هذا االجتاه قانون املصارف وتشريعات سوق األوراق املالية اليت تلزم بتبين املعايري الدولية ،

وقـد   ،أن أتباع املعايري الدولية قد يكون من قبل الدول اليت تتميز ببيئة حماسبية متقدمةب دى الدراساتت أحأشار

يقود التجربة الليبية كما يف جمال احملاسبة مل تصل بعد إىل الطريق الذي  لكنت مبجموعة من املراحل والتطورات مر

ة حيتاج لعملية تكييف وتطوير مرحلي ليصلح منوذجاً حماسـبياً  ، وأن منوذج احملاسبة الدوليإىل بيئة احملاسبة املعاصرة

وهذا ال يتوافق مع ،  2حداثهإلة طر القانونية والتنظيمية واحملاسبيالتطوير يتطلب توفري بنية من األ لدولة نامية ، وهذا

نني والتشـريعات  متطلبات احلوكمة، اليت تنص بوجوب معايري حماسبية عالية اجلودة، وهي اليت تنادي ـا القـوا  

                   على  ثانياً\56للمصارف يف املادة  1املستحدثة، وعلى رأسها القانون رقم 

  :، يضع مصرف ليبيا املركزي ما يلي " .........
  .   ........قواعد اإلفصاح ، والبيانات الواجب نشرها ، وكيفية نشرها : 1

  .  ......." للمعايري املصرفية احمللية والدولية  تقييم املصارف وتصنيفها ، وفقاً: 7.......

وبالتايل هل تسعى املصارف الليبية إىل تبين معايري عالية اجلودة اليت تنادي ا التشريعات ، لذلك حيـاول السـؤال   

  -:التايل باإلجابة عليه الحقا 

                                                
  . 249، مرجع سبق ذكره ، ص حممد املربوك أبو زيد -  1
جامعة  ،، املؤمتر الوطين األول للسياسات العامة يف ليبيا" لليبيةاجتاهات احملاسبة املالية املعاصرة وانعكاساا على البيئة ا" ،) 2007(سامل أمساعيل احلصادي، -  2

  .2007يونيو  13 -11،  قاريونس بنغازي
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 املصارف       أي معلومات عن معايري احملاسبة واملراجعة املطبقة يف     ما مدى توافر " 
  "وكيفية إعداد تقاريرها ؟ التجارية الليبية

  

  

واإلفصاح عن عمليـة   القيام مبراجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل -10.4.3.3.2
  .املراجعة وجلان املراقبة 

  
، وتظهر أمهية املراجعـة  لقد مت احلديث عن املراجعة اخلارجية، وأمهيتها لنظام حوكمة الشركات فيما سبق       

اخلارجية كآلية من آليات حوكمة الشركات يف إضفاء الثقة واملصداقية على التقارير ،كما ينبغي على املراجع إعداد 

ها، وبالتايل جيب اإلفصاح وتقدمي معلومات وتقدمي التقارير السنوية إعداد ا مت اليت الطريقة بشأنتقرير يشمل رأياً 

جي مثل اسم مراجع احلسابات الذي قام باملراجعة، وتقرير املراجع مرفقاً بالقوائم واملبـالغ الـيت   عن املراجع اخلار

قامت الشركة بدفعها للمراجع، مقابل عملية املراجعة، وما قامت الشركة بدفعة مقابل خدمات أخرى غري املراجعة 

لذي سبق واإلشارة إليه ،هذا كما جـاء  ا) Oxley(، وتناشد نظم احلوكمة باستقاللية املراجع كما جاء بقانون

مـن بـني    تارمها اجلمعية العمومية للمصرفمراجعني قانونيني ، ختبضرورة تعيني  83بقانون املصارف يف املادة 

كما شددت املادة على شروط االستقاللية الواجب مراعاا عند تعـيني  مصرف ليبيا املركزي  ∗املقيدين يف السجل

متابعة يفه مبجموعة من املهام كإعداد تقرير عن القوائم املالية، وإعداد تقرير نصف سنوي عن املراجع اخلارجي وتكل

إىل  إرسال نسخة من التقريـرين  األداء املايل واإلداري للمصرف ، ومدى مطابقته للمعايري املصرفية احمللية والدولية

  . مصرف ليبيا املركزي 

 املراجعة نشاط نواحي على اإلشراف توفر باعتبارها يعادهلا ما أو املراجعة جلنة تحديدب كما تنادي معايري احلوكمة

خيص جلنة املراجعة أو مـا  ما  يف هذا الشأن ،و اخلارجيني املراجعني على اإلشرافب تكليفها كما ينبغي الداخلية،

  :على " 547"يعادهلا فقد نص القانون التجاري يف املادة 

. ة أعضاء عاملني أو مخسة سواء كانوا مسامهني أم غـري مسـامهني   تشكيل جلنة املراقبة من ثالث" 
                                                                                       ."وجيب أن يعني أيضاً اثنان احتياطيان 

                                                
بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة ملكاتب املراجعة القادرة على مراجعة وفحص  سجل يعده مصرف ليبيا املركزيويقصد بسجل مصرف ليبيا املركزي ،  ∗

  .حسابات املصارف
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ا والتأكد من مسك دفاتر الشركة مبراقبة إدارة الشركة والتأكد من سري أعماهل واكما وجب على املراقبني أن يقوم

كما نصـت املـادة   . كة والتأكد من مطابقة امليزانية وحساب األرباح واخلسائر للنتائج املثبتة يف سجالت الشر

  :نفسه القانون  من" 580"

اا وعلى جلنة املراقبة أن تعرض على اجلمعية العمومية تقريراً عن نتيجة السنة املالية تبني فيه رأيها واقتراح"
  ."يف شأن سري أعمال الشركة وصحة حساباا وامليزانية والتصديق عليها 

كما نصت الئحة احلوكمة اخلاصة بسوق األوراق املالية على اإلفصاح عن نتائج املراجعة السنوية اخلاص بتقيـيم  

تولِ وحدها اهتماماً بعمليـة  كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وعلى هذا فإننا نالحظ أن املعايري الدولية مل 

املراجعة اخلارجية وجلنة املراجعة وما يعادهلا فحسب بل حىت التشريع اللييب أعطى األمهية نفسها وخصص مـواداً  

  :لقانونه للمراجعة ، وعليه تبادر سؤال يف الذهن تود اإلجابة عليه 

واإلفصاح عـن جلـان    ،يتم مراجعة البيانات واملعلومات من قبل مراجعي حسابات مستقلني هل"
  "ويف مواقع املصارف عرب االنترنت؟ للمصارف التجارية الليبية املراقبة يف التقارير السنوية

  

  -: قنوات بث املعلومات وإمكانية الوصول إليها يف الوقت املناسب -11.4.3.3.2

، وتعد  ذاا املعلومات ذهه حتتويه ما بقدر مهيةمن األ درجة علىوحفظها  املعلومات بث قنوات تكون أن ميكن

، فقد نصت مبادئ منظمـة   املعلومات لبث من أهم الفرصاملعلومات  من تكنولوجيات غريها و اإلنترنت شبكة

وأن حلوكمة الشركات بضرورة توفري معلومات عرب شبكة االنترنـت،  )  OECD( التعاون االقتصادي والتنمية 

الوقت املناسب وحتسني حفظ هذه التقارير القانونية بواسطة نظم احلفظ  تعد التقارير الدورية وجلميع املسامهني يف

كما أشارت جلنة بازل لتوفري معلومات وإفصاح عام ودقيق عرب شبكة االنترنت، ويف التقارير السنوية . اإللكترونية

وقويـة  وحوكمة شركات راسخة  ،فاإلفصاح املناسب يسهل انضباط السوقوأن يكون ذلك يف الوقت املناسب 

  . 1تهاوسالم مان هذه املصارفالعالقة على املراقبة الفعالة أل باإلضافة إىل تعزيز قدرة املشرفني وغريهم من ذوي

جيب على كل مصرف توفري إفصاح عـن بياناتـه املاليـة    ) 30(كما جاء بدليل حوكمة املصارف يف املادة رقم 

  وسائر اجلمهور وذلك كما جاء باملادة  واإلدارية جلميع املتعاملني من املودعني واملستثمرين

                                                
1- Basle Committee on Banking Supervision,(2006 b),Op.Cit. p 15 . 
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جيب على املصرف توفري هذه اإلفصاحات بشكل إلكتروين على موقع املصرف يف شبكة املعلومات " 
الدولية وبشكل مطبوع يف كافة مكاتب وقاعات املصرف املخصصة الستقبال املتعاملني معه وسـائر  

  "اجلمهور
  

باإلضافة للقوائم املالية تقريـر املراجـع   (لتشمل التقارير السنوية  وتعددت وسائل اإلفصاح عن احلوكمة وتنوعت

واملواقـع االلكترونيـة   ) وتقرير جملس اإلدارة وتقرير املديرين واإليضاحات املتممة واهلوامش واألقواس واجلداول

أو سـهم  ابـات محلـة األ  وميكن أن يكون التوسع يف اإلفصاح عن خط، 1ومستندات احلوكمة واإلعالم واحملللني

اإلحصائيات االقتصادية واملقاالت الصحفية املرتبطة بالشركات واملقاالت واألحباث يف اـاالت والـدوريات ،   

  .  2نفسهالوقت  املسامهني واملستثمرين يف ميعوذلك جل ،نتاج املعلوماتإومات ال تقل أمهية عن فقنوات توزيع املعل

و تقرير واضحة ، فأي تقرير قد حيتوي على معلومات احلوكمـة  وجيب أن تكون معلومات احلوكمة يف أي بيان أ

،لكن جيب استخراجها وعزهلا حبيث تسمح للمستثمرين باحلصول عليها بسهولة وذلك يف قسم منفصل بـالتقرير  

تقرير مقترح حلوكمـة   ، وقد اقترح أحد الكتاب 3السنوي،أو يف تقرير منفصل يعرف بتقرير حوكمة الشركات

  .  4فيه أهم معلومات احلوكمة  الشركات أظهر

جيب على جملس اإلدارة أن يعد تقريراً سـنوياً  ) 29(وقد جاء بدليل املصارف الصادر عن مصرف ليبيا يف املادة 

  .حيتوي على معلومات حوكمة الشركات ويعرض على املسامهني يف اجتماع اجلمعية العمومية 

نفتاح والشفافية يف جمال حوكمة الشركات، لـذلك تـرى   وقد أصبحت معظم الشركات أكثر جدية اآلن يف اال

أغلب الشركات بإبراز وسيلة معلومات حوكمة الشركات بأن جتعل جزءاً من صفحة مواقعها االلكترونية بشكل 

لكن ال توجد طريقة موحدة . 5قع ويب هلذا املوضوعودائم ، فاستراتيجية اإلفصاح هو تكريس قسم كامل من م

عـن  الشركات تعرض معلومات هذه املتعددة اجلنسية لوحظ بأن  Khanنترنت ففي دراسة يف اإلفصاح عن اال

وأن هذه البيانات متباينة على االنترنت، وهنـاك افقتـار   ،  جوانب خمتلفة من حوكمة الشركات بدرجات خمتلفة

                                                
  . 96، مرجع سبق ذكره ،ص مىن سليمان حممود شبل -  1
  .  550أمني السيد أمحد لطفي ، مرجع سبق ذكره ، ص  -  2

3- Radner G.,(2002) Op.Cit.    
   . 81ص ، ذكره  بق، مرجع سيونس حسن عقل -  4

5 - Radner G.,(2002),Op.Cit. p 2 .  
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يف ظل ومات عرب االنترنت وقد تركز إفصاح املعل. 1للشكل املوحد الذي يراه املستخدم هلذه املعلومات على املواقع 

ـ  سامهنيوامل املتعددة اجلنسية ختالف األطراف املعلومات والتجارة االلكترونية وتكنولوجيا ا كيانـات  الن ويتغريامل

تـوفر   اسـتخدام آليـات  ، ولكي يتم التنسيق بني هذه األطراف، فإنه البد من تنوعة وظيفياًاملوستقلة جغرافياً امل

ـ  اليتو) Internet(الشبكة الدولية االنترنت تكون من خالل  لعلهاو ها،بيناملعلومات وطرق الترابط  ؤدي إىل ت

اإلفصـاح   هذا باإلضافة ملا حيققه. 2إلغاء املستندات الورقية واستبداهلا بواسطة تكنولوجيا حديثة يف إصدار التقارير

سهولة و، اوجود هاونوعة املعلومات ، وزيادة كمييا مثل سرعة االنتشار والتوزيعجمموعة من املزا من االلكتروين

  . 3،وأمهها التكلفة والتوقيت انتقال املعلومات

فهي تزداد أكثر فائدة عندما يتم إعالـا يف الوقـت    ،على توقيتها اوفائد علوماتوامل التقاريرأمهية  تقتصر فقد

توقيـت  ف ، لقائمة على االجتار الـداخلي ؤدي إىل تقليل العمليات اوت ،زيد من كفاءة األسواق املاليةت ، ممااملالئم

باً يف االهتمام عدم متاثل املعلومات ولعل هذا سبعلى درجة  واضحاًاإلفصاح والعمل على تتابع اإلفصاح يترك تأثرياً 

لذلك أصدرت معايري احملاسبة الدوليـة املعيـار    .4بالتقارير الفترية على مستوى الواليات املتحدة األمريكية وأوربا

  .5للتقارير الفترية) 34(يلالدو

فكما عد التوقيـت يف  ، اصر األساسية ملالئمة املعلوماتوأعترب التوقيت املناسب للتقارير واملعلومات املالية من العن

ل آليات حوكمة الشركات وتـؤدي  العناصر اليت تفعالوقت املناسب من خصائص جودة املعلومات، عد أيضا من 

  .وزيادة مستوى الشفافية 6إىل حتسني بيئة املعلومات

من أمهية لتوقيت صدور املعلومات والتقارير وقنوات توزيعها يعات احلوكمة ،واملعايري األخرى فما جاءت به تشر

  -:جعلها تترك هذا السؤال التايل 

توافر قنوات نشر للمعلومات مناسبة يف املصارف التجارية الليبية متكن من احلصول على ما مدى  "
  "ت يف الوقت املناسب ؟ املعلوما

                                                
1 - Khan, T. ,(2006), Op.Cit. p173.    

  .  204 - 203، ص ص ، مرجع سبق ذكره حممد حممود أمحد صابر -  2
، ، جامعة بين سويف جملة الدراسات املالية والتجارية ، "نشر التقارير التقارير املالية للشركات السعودية على االنترنت"،)2004(،نبيه بن عبد الرمحن اجلرب  -  3

  .  145ص، العدد األول 
  .  21،ص مرجع سبق ذكره صفا حممود السيد ،- 4
  455، مرجع سابق،صهيين فان جريوننج -  5
  .  21صفا السيد ، مرجع سابق ،ص  -  6
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   -: الصة اخل

نالحـظ أن   مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً ما تقتضيه املتطلبات الدولية والتشريعات الليبية ، بعد هذا السرد إلطار

من متطلبات اإلفصـاح   بسيطاً اًطيات موادها جزء غطت يف) القانون التجاري ، قانون املصارف( القوانني الليبية 

، أما التشريعات املستحدثة كانت خاصة حبوكمة الشركات واملتمثلة يف الئحة احلوكمة  يف ظل احلوكمة والشفافية

لسوق األوراق املالية، ودليل حوكمة املصارف، ويعد هذا جزءاً ال بأس به من حمتويات مبدأ اإلفصاح والشـفافية  

اس الدور الذي تقوم به املصارف مـن تطبيقـات   جند أنفسنا نسأل عن قي هلذا، واليت تنص عليها املعايري الدولية 

 فعليه للقوانني اإللزامية وما تضيفه من إفصاحات طوعية ؟إفصاح 
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  الفصل الثالث
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 الدراسة العملية
 والنتائج والتوصيات

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث األول 
   الدراسة العملية

  -:املقدمة  3-1-1

ستعراض اجلانب النظري وما تعلق به من أدب حماسيب حول هذا املوضوع يف اجلزء السابق وسعي للوصول إىل بعد ا

اهلدف الذي جاءت من أجله هذه الدراسة ،فإنه يتطلب األمر إجراء دراسة حتليلية، وتسليط الضوء علـى مـنت   
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طرق تمع الدراسة ووسـيلة مجـع البيانـات    التقارير املالية املنشورة، ومواقع املصارف عرب شبكة االنترنت، والت

واملنهجية املتبعة وذلك ملعرفة مدى توافر متطلبات مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل حوكمـة الشـركات ضـمن    

  .املعلومات املالية وغري املالية املنشورة من قبل املصارف التجارية الليبية 

   -:جمتمع الدراسة  3-1-2

 1م 2009ع املصارف التجارية الليبية املقيدة يف سوق األوراق املالية اللييب حىت اية استهدف جمتمع الدراسة مجي

كأخر تقارير سنوية منشورة، وعددها سـت مصـارف    2009وذلك لتوفري معظم املصارف تقاريرها عن سنة 

أكثر تطوراً وتعامالً مع  وتتميز هذه املصارف بأا أكرب املصارف الليبية العاملة من ناحية رؤوس األموال وعملياا

  -:اجلمهور واجلهات األخرى، وأكثرها أمهية يف القطاع املصريف اللييب وهذه املصارف هي 

 مصرف اجلمهورية  -

 مصرف الوحدة  -

 مصرف التجارة والتنمية  -

  املصرف التجاري الوطين  -

 مصرف الصحاري  -

 مصرف السرايا  -

افر آخر تقرير سنوي ، واعتماد باقي املصـارف جمتمعـاً   لكن مت استبعاد مصرف السرايا لصغر حجمه، وعدم تو

  .  ∗للدراسة

  

   -:منهجية الدراسة  3-1-3

لتحقيق هدف الدراسة الرئيسي وهو معرفة مدى توافر اإلفصاحات حول حوكمة الشركات يف املعلومات املنشورة 

ل وذلك من خالل تغطية اجلانـب  من قبل املصارف الليبية العاملة فقد اعتمدت هذه الدراسة على الوصف والتحلي

النظري واستقراء أهم املعايري اليت أصدرا املنظمات الدولية والتشريعات احمللية والدراسات واملراجع ذات العالقـة  
                                                

  . 78،التقرير السنوي ، ص ) 2009(سوق األوراق املالية اللييب ، -  1
  .سة واستبعاد احد املصارف لعدم توافر إمكانيات حبثه واعتماد الباقي جمتمعاَ للدراسة مت االستعانة باستشاري إحصائي يف حتديد جمتمع الدرا -  ∗
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مببدأ اإلفصاح والشفافية اخلاص باحلوكمة الستخالص مؤشر لإلفصاح، حيتوي على بنود رئيسية وفرعية، وميثـل  

ه مبا هو موجود فعالً يف منت التقارير السنوية املنشورة وإجراء دراسة مسحية على مواقـع  اجلانب الوصفي ومقارنت

  .املصارف عرب شبكة االنترنت وهو ميثل اجلانب التحليلي 

  

  -:وسيلة مجع البيانات  4 -3-1

ـ ) مدى(نظراً ألن الدراسة تبحث يف معرفة مستوى  إن األمـر  توافر اإلفصاحات واملعلومات املتعلقة باحلوكمة ف

مسـامهني  ( يتطلب دراسة أهم وسائل اإلفصاح، اليت تنشر فيها البيانات واملعلومات للمسـتخدمني اخلـارجني   

،وقد اعتمدت الدراسة  على مصادر البيانات الثانويـة  ) ومستثمرين احلاليني واملرتقبني واملودعني وباقي اجلمهور 

وهي التقـارير املاليـة السـنوية     ∗يف املصارف التجارية الليبية واليت متثل أكثر وسائل اإلفصاح استخداماً وشيوعاً

املنشورة باعتبار أا املصدر األساسي الذي يعتمد عليه املستخدمون يف تقييم األداء، ومواقع املصارف عرب شـبكة  

عليهمـا يف   تعارفاملاالنترنت وسيلةً إضافية لإلفصاح وحديثة لتقدمي املعلومات وعرضها، وهي من أكثر الوسائل 

،وأهم وسيلتني لالتصال بني املصرف وأصحاب املصاحل، ومل تقتصـر  ∗∗الدراسات السابقة لتقييم مستوى اإلفصاح

وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة مصادر األموال  قائمة املركز املايل( على القوائم املالية  التقارير املالية

، )جملس اإلدارة وتقرير املراجعني اخلارجيني واإليضاحات املتممـة   تقرير( ل ليشمل إمنا اتسع اا)  واستخداماا

وقد مت التوصل للتقارير املالية ملصارف جمتمع الدراسة وإيضاحاا املنشورة من خالل الزيارات امليدانية للمصارف، 

بعض الزمالء ، وقـد مجعـت    ومن خالل مواقع املصارف عرب االنترنت ومن خالل املراسلة واحلصول عليها من

كما أنه مت إجراء مسح على مواقع املصارف خالل   2009إىل  2005التقارير املالية للمصارف عن الفترات من 

                                                
  . بالتأكيد من إدارات املصارف خالل الزيارات امليدانية اليت أجريت هلا  -  ∗

بة من مواقع الشركات عرب شـبكة االنترنـت   اجتهت الدراسات احلديثة لإلفصاح واليت جترى على مستوى دويل يف احلصول على البيانات واملعلومات املطلو -∗∗
 ،ها حتديث بشكل مسـتمر وذلك لصعوبة احلصول على التقارير املالية الورقية من مناطق خمتلفة ولكن دائما يفضل استخدام التقارير السنوية ألن املواقع جيري علي

) Khan 2006(ودراسـة )   Standard & Poor’s & CGFRC,2004(ودراسة )  Randner Greg 2002( دراسة  :هذه الدراسات مثل
   ) .2004اجلرب (و دراسة 

  .وهي الفترة اليت أجريت فيها الدراسة ومت خالهلا البحث  - ∗∗∗
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، وقد مت فحص حمتوى هذتني الوسيلتني املتعلقتني باإلفصاح عـن   ∗∗∗ف2010سنة  9-5إىل  8-14املدة من 

  . لتحقيق هدف الدراسة  أعدلذي احلوكمة  ومقارنتها مع بنود مؤشر اإلفصاح ا

  

  -:وصف وتطوير مؤشر اإلفصاح  5 -1 -3

   -:لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وخلدمة هدفها الرئيسي فقد مت إتباع جمموعة من اخلطوات وهي 

حتديد البنود املكونة ملبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة وحصرها وقد مت تلخيص هذا املبدأ يف شكل  -1

دليل حوكمة املصارف ( ئيسية وفرعية، وذلك باالعتماد على اإلطار التشريعي اللييب يف ذلك اخلصوص بنود ر

عن مصرف ليبيا املركزي ، ودليل التحكم املؤسسي الصادر من مصرف ليبيا املركزي سنة  2010الصادر يف 

تشريعات سوق ، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن  2005لسنة  1، وقانون املصارف رقم  2005

منظمة ( كما مت االستعانة على ما أصدرته املنظمات واهليئات الدولية يف ذلك اخلصوص ) األوراق املالية اللييب 

ومنظمة بازل املصرفية ومؤشر اإلفصاح والشفافية الصادر عن   OECDتعاون االقتصاد والتجارة والتنمية 

الدراسات السابقة أدبيـات احلوكمـة ذات   كما مت االسترشاد ببعض )  Standard & Poorمؤسسة 

  . ∗العالقة

 Itemوطبق املدخل املـبين علـى البنـود     Disclosures Indexمت تكوين مؤشر أو دليل لإلفصاح  -2

Based Approach    وذلك باالعتماد على املصادر السابقة املشار إليها أعاله ،ومت تلخيصها يف شـكل

ر من خالل دراسة استكشافية لبعض التقارير السنوية مما أدى إىل تعديله ، وقد مت تطوير بنود هذا املؤش∗∗بنود 

مبا يتوافق مع طبيعة البيئة الليبية، واختيار البنود املتوقع اإلفصاح عنها ،وملزيد من املوضوعية والتحقق من صدق 

يه وتعديل هذا املؤشر البنود وتوافقها مع البيئة فقد مت حتكيم املؤشر من بعض احملكمني إلضفاء املالحظات عل

                                                
 
  
اح وفقا لدليل اإلفص مت االعتماد على مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة وفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف تكوين اموعات الرئيسية ومبدا -∗

  .يف استخالص البنود الفرعية  Standard & Poorاحلوكمة الصادر عن مصرف ليبيا املركزي ودليل التحكم املؤسسي ومؤشر 
 .مل حيتوي املؤشر على مجيع بنود اإلفصاح عن احلوكمة ولكن مت التركيز على إصدارات البيئة الليبية وبعض البنود املتوقع اإلفصاح عنها - ∗∗
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،ويعد مؤشر اإلفصاح أداة حبثية مفيدة هلـذا النـوع  مـن     ،)امللحق  انظر( وفقاً ملا انتهى إليه هؤالء احملكمون 

الدراسات، واستخدم على مدار واسع من الدراسات السابقة لتحديد مستوى اإلفصاح ،ومل تقتصـر بنـود   

من مستخدمي املعلومات وإمنا اتسع اـال ليشـمل معظـم    املعلومات املكونة للدليل على جمموعة حمددة 

  ) . إخل .....مسامهني ، مستثمرين ، دائنني ، مودعني ، ( ني يمستخدمي املعلومات اخلارج

ــود                                               -3 ــع بن ــمن مجي ــفوف تتض ــى ص ــرات، وعل ــدد الفت ــل ع ــدة متث ــر إىل أعم ــم املؤش ينقس

طلوب اإلفصاح عنها، ووضع سطر لكل بند ليصبح املؤشر مكوناً من إحدى عشـرة جمموعـة   املعلومات امل

بنداً فرعياً متوقعاً اإلفصاح عنها يف القوائم املالية، وهدفت هذه البنود واموعات لإلجابة عن  107رئيسة و

نها، ونسبة كـل جمموعـة   وجمموعاا املتوقع اإلفصاح ع البنود دراسة، واجلدول التايل يبني عددتساؤالت ال

   -:للكل 

  وعة للكلمعدد البنود وجمموعاا ونسبة كل جم) 1-1-3(جدول رقم 

  

  اموعات

نسبة البنود   عدد البنود

  للكل

  %10  11  النتائج املالية والتشغيليةاإلفصاح عن 

  %4  4  هأهداف املصرف وسياساتاإلفصاح عن 

  %9  10  نياإلفصاح عن امللكيات الكربى وحقوق املسامه

سياسة مكافأة أعضاء جملـس اإلدارة  اإلفصاح عن 
واملديرين التنفيذيني ومعلومات عـن مـؤهالم   

  واختيارهم ومدى استقالليتهم

32  29%  

اإلفصاح عن العمليات املتعلقـة بـاألطراف ذات   
  العالقة باملصرف وأقارم

5  5%  

  %7  7  اإلفصاح عن عوامل املخاطرة املتوقعة

ملسائل األساسية املتصلة بـاملوظفني  ااإلفصاح عن 
  والعاملني وغريهم من أصحاب املصاحل اآلخرين

7  7%  

اإلفصاح عن هيكل حوكمة الشركات وسياسات 
  والعمليات اليت يتم تنفيذها مبوجبها هممارسات

11  10%  
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إعداد املعلومات وفقا ملعايري عالية اجلودة واإلفصاح 
  عنها

4  4%  

سنوية مسـتقلة بواسـطة   القيام مبراجعة خارجية 
واإلفصـاح عـن عمليـة     مراجع مستقل ومؤهل
  .املراجعة وجلان املراقبة 

13  12%  

قنوات بث املعلومات وإمكانية الوصول إليهـا يف  
  الوقت املناسب

3  3%  

  %100  107  العدد الكلي 

 

                                                    )  Unweighted Items( تبنت هذه الدراسة املدخل املبين على البنود غري املرجحة  -4

غري املوزون والذي يفترض بأن كل بند من بنود اإلفصاح متساوي األمهية ال يوجد تفضيل بند على اآلخر حبيث أو 

يعطى درجة واحدة للبند املفصح عنه وصفر خلالف ذلك ، على أن ال حيسب البند غري املفصح عنه يف املصـارف  

ال تتماشى وال تتالئم طبيعتها مع خاصية البند وال يتوقع اإلفصاح عنها ، أي البنود اليت ال تتماشى مع طبيعـة   اليت

مصرف معني قد مت استبعادها من جمموع البنود اليت جيب اإلفصاح عنها، ومل تعط درجة صفر، ولن تؤثر سلباً على 

. ارف ذات امللكية العامة مل يعط أمهية نسبية مع باقي البنـود  النتيجة فمثالً اإلفصاح عن بند حقوق األقلية يف املص

الـذي  ) Weighted Items(وقد اختلفت اآلراء يف تفضيل البنود فمنهم من يؤيد مدخل البنود املرجحـة  

يفترض إعطاء  أمهية نسبية لكل بند، ويتم احلصول عليها من الدراسات السابقة، أو من خالل إرسال قائمة استبيان 

،لكن هـذه   )2007(دراسة مهندي وصيام نة من مستخدمي املعلومات إلعطاء األمهية النسبية لكل بند، مثل لعي

الطريقة يغلب عليها التحيز اجتاه اجلوانب الذاتية يف إعطاء األوزان الترجيحية ، أما بعضهم اآلخر فيؤيـد مـدخل   

 دراسات اإلفصاح والتقارير املاليـة،  وهو األسلوب الغالب يف) Unweighted Items(البنود غري املرجحة 

ويعد هذا األسـلوب األبسـط   ) 2008العفيفي، , Hossain ,2007(والذي يعطي كل البنود نفس األمهية 

،وخيفض من اجلوانب الذاتية واالفتراض الشخصي غري املوضوعي يف إعطاء األوزان الترجيحية باعتبار أن اموعات 

سوف تعطي أوزاناً خمتلفة للبند نفسه ،لكن يعاب على هذه الطريقة أن كل البنـود  املختلفة ملستخدمي املعلومات 

  . فيها متساوية األمهية وبالتايل ال تستحوذ متاماً على عمق البند وال تقيس خاصية اإلفصاح
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 يتم حتديد مستوى مؤشر اإلفصاح واحتسابه من خالل قسمة جمموع بنود اإلفصاح الفعلية على جمموع بنود -5

  .اإلفصاح اليت تنطبق أو متوقع اإلفصاح عنها 

   -:وميكن توضيح نسبة اإلفصاح باملعادلة التالية 

  

                                                                                n      m                                 
         Index Disclosure = ∑xi / ∑yi          

                                                                           I=1     I=1  
  

 m= عدد البنود املفصح عنها بالفعل 
  n= عدد البنود الكلية للمؤشر 
 xi= يعوض عن البند بواحد إذا مت اإلفصاح عنه وبصفر خالف ذلك 

  yi= ف معني عدد البنود املتوقع اإلفصاح عنها من قبل مصر
                                                                                                                                    

m                                 
  = xi∑  جمموع البنود اليت مت اإلفصاح عنها بالفعل                       

                                                                                                                                 I=1  
             n                                     

    yi∑  =جمموع البنود اليت تنطبق على مصرف معني أو متوقع اإلفصاح عنها             
                                                                           I=1                                                 

  
  املصادر بتصريف

  .)    Cooke ,1989 ،Standard &Poor’s  ،2002نقال عن 2001؛ احلمود واملومين، 2008العفيفي،(   
  
  

تباع اإلحصاء الوصفي ، فبعد حتليل البيانات املتحصل عليها من وسـيلة  بيعة الدراسة تلزم إط -:اإلحصاء املتبع  

املتحصل عليها من مؤشر اإلفصاح ، وهو أحد أساليب اإلحصاء الوصفي  استخدام النسب املئويةمجع البيانات يتم 

  .∗املتبع يف نوع البيانات الوصفية 

  
   

   -:وعرضها  حتليل البيانات 3-1-6

                                                
 مت استشارة خبريين يف جمال اإلحصاء ألخذ أرائهم يف اإلحصاء املناسب -  ∗
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م يف هذا اجلزء حتليل البيانات واملعلومات املتحصل عليها من التقارير السنوية ومواقع املصارف عرب االنترنـت،  يت

  -:وتفريغها يف مؤشر اإلفصاح مع مالحظة بعض األمور 

  مت قراءة التقارير السنوية بأكملها، والتصفح يف املواقع جيداً قبل احلكم عن مدى توافر البنود   –أ 

انطباق بعض بنود املبدأ على كل املصارف وبالتايل عدم احتساب هذا البند من ضمن احلـد األقصـى    عدم –ب 

  ).   عدد البنود اليت ال تنطبق على طبيعة املصرف –إمجايل عدد بنود املؤشر ( للبنود 

ترونية حيث مت ممارسة بعض التقديرات يف استخالص توافر بعض البنود من طيات التقارير والصفحات اإللك –ج 

أا حتمل درجات متفاوتة يف التوافر ، مبا يعين أن هناك بعض البنود ال حتمل اجلمود، بل حتمل املعـىن املطلـق يف   

تقدير توافرها مما يعطيها تطبع االجتهاد، فيمكن استخالصها بشكل تقديري وال حيدد مدى توافرها بشكل دقيق ، 

بتوفري معلومة بعينها ولكن مبجرد توافر معلومات حول هذا البند يعطيها فعلى سبيل املثال هناك معلومات ال ختتص 

  .خاصية اإلفصاح 

يتم استخالص معلومات احلوكمة من أماكن متفرقة يف التقارير السنوية، ويف مواقع املصارف وبصـعوبة ، وال   -د

أو يف شـكل تقريـر    توجد معلومات يف شكل جزء أو فصل واحد عن حوكمة الشركات ضمن التقارير السنوية

  .منفصل 

معلومات حوكمة الشركات ال تقتصر على معلومات كمية موجودة يف صلب القوائم فحسب، بـل هنـاك    -ھ

معلومات كثرية وصفية، ميكن استخالصها من التقارير واإليضاحات واهلوامش املتممة اليت تعمل على حتسني حمتوى 

  .القوائم املالية الكمية والرقمية 

   -:املصارف الرموز التالية كل مصرف بالرمز املقابل له طاء مت أع -و

  )أ ( مصرف الوحدة يرمز له بالرمز               •

  )ب ( مصرف التجارة والتنمية يرمز له بالرمز   •

  )ج ( مصرف اجلمهورية يرمز له بالرمز          •

  ) د ( مصرف الصحاري يرمز له بالرمز           •

 ) ھ(يرمز له بالرمز  املصرف التجاري الوطين •
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مت استخدام املتوسط لبنود اإلفصاح الفعلي وبنود احلد األقصى لإلفصاح جلميع املصارف وذلك الستخراج   -ز

    -:متوسط النسبة  باملعادلة التالية 

  ) ھ) + (د ) + ( ج ) + ( ب ) + ( أ ( املصارف                                              
                                         -------------------------------------------

 ------  
                                             5   

   -:ويف هذا اجلزء يتم حتليل البيانات واملعلومات بناء على كل جمموعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة اإلفصاح عن النتائج املالية والتشغيلي 3-1-6-1
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  )2-1-3(جدول رقم 
  عينة الدراسة  بنود             
        ∗اإلفصاح 

  2005سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
   ھ

  املتوسط

  8.4  8  8  8  9  9  ∗∗بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  ∗∗∗احلد األقصى لبنود اإلفصاح

  %76  %73  %73  %73  %82  %82  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  8.2  7  9  8  9  8  بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %75  %64  %82  %73  %82  %73  نسبة اإلفصاح
  

  سة  بنود عينة الدرا            
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  8  7  8  8  8  9  بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %73  %64  %73  %73  %73  %82  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008نة س
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  8  6  8  8  7  11  بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %73  %55  %73  %73  %64  %100  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  ف باملصر

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  8.6  10  8  9  7  9  بنود اإلفصاح الفعلي
  11     11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

                                                
  )1(انظر امللحق رقم  -  ∗

  .وهي البنود اليت مت اإلفصاح عنها فعال يف منت التقارير ويف مواقع املصارف عرب االنترنت  -  ∗∗
  )  .البنود اليت ال تنطبق  –إمجايل بنود جمموعة معينة (عني بنود احلد األقصى لإلفصاح هي كل البنود اليت تنطبق على طبيعة مصرف م -  ∗∗∗
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  %78  %91  %73  %82  %64  %82  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  رف جاملص  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  6.4  6  0  8  7  11  بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %58  %55  %0  %73  %64  %100  نسبة اإلفصاح
  

ـ    ايري تعد النتائج املالية والتشغيلية احلد األدىن ملستوى اإلفصاح احملاسيب الذي تفرضه التشـريعات والقـوانني واملع

الدولية، فهذا اجلزء يدخل من ضمن اإلفصاح اإلجباري، وهو يشكل أهم جزء يف احلصول على املعلومات اخلاصة 

% 58، %78،% 73، %73، % 75،% 76باألداء ،فما سجلته الدراسة التحليلية هلذا اجلزء من متوسطات 

نترنت على التوايل ، يالحظ ، ويف موقع املصارف عرب اال 2009، 2008، 2007، 2006،  2005للسنوات 

لكنها مل تصل ألمهية هذا اجلزء، وليس هذا فحسب بل يتضح تدين هـذه  % 70أا نسب جيدة أغلبها جتاوزت 

النسب من سنة ألخرى على عكس ما حيمله هذا اجلزء من أمهية ، وما جيدر ذكره أن أكثر بندين مل تفصح أغلب 

على الرغم من أا أصبحت متطلبـات  ) ،بيان التغريات يف حقوق امللكية قائمة التدفقات النقدية ( املصارف عنها 

م 2008يف سنة ) أ ( قانونية، وبالنظر للنسب الفرعية ميكن مالحظة أن أعلى نسبة إفصاح فرعية سجلها املصرف 

وهذا يعطي انطباعاً بتحسني مستوى اإلفصاح يف هذا املصرف غـري أن هـذه   % 100وعرب االنترنت وصلت ل

 2008يف سـنة  )  ھ(، بينما أقل نسبة إفصاح فرعية سجلها املصرف %82لتصبح  2009لنسبة قلت يف سنة ا

،أمـا  %91لترتقـي إىل   2009واليت مل تصل لنسبة اإلفصاح اإلجباري ،وقد شهدت هذه النسبة لزيادة يف سنة 

بند يف هـذا   11د األقصى وهي النسب الفرعية لباقي املصارف بني هذين املستويني، ويالحظ عدم تغري بنود احل

  .       اجلزء واليت تنطبق على كل املصارف 
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  )3-1-3(جدول رقم               - : أهداف املصرف وسياساته 3-1-6-2
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2005سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.4  0  0  0  2  0  إلفصاح الفعليبنود ا
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %10  %0  %0  %0  %50  %0  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.6  0  0  0  2  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  األقصى لبنود اإلفصاح احلد 

  %15  %0  %0  %0  %50  %25  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  0  1  0  3  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %0  %25  %0  %75  %25  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.6  0  0  0  2  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %15  %0  %0  %0  %50  %25  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.4  1  2  1  2  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %35  %25  %50  %25  %50  %25  نسبة اإلفصاح
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  بنود عينة الدراسة              
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  2  0  0  2  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %50  %0  %0  %50  %25  نسبة اإلفصاح
  

ولكن اإلفصاح عنها ال يتم غالباً، حيث يوضح اإلفصاح يف معظم األحيان كل املصارف واجلهات لديها أهداف، 

عن أهداف املصرف وخطة السري هلذه األهداف والنتائج املالية املستهدفة البعد، واألداء املستقبلي للمصرف، وغالبا 

بني مدى ما تكون هذه األهداف االستراتيجية طويلة املدى ثابتة خالل السنوات املتقاربة ،واإلفصاح عن هذا اجلزء ي

سري املصرف حنو هذا االجتاه ، كما أن اإلفصاح عن املسامهات االجتماعية، واألنشطة اخلريية، والثقافيـة يعطـي   

% 10املصرف قبوالً عاماً حنو املتعاملني واستقطاب أفراد آخرين ، وبالنظر هلذا النوع من اإلفصاح كانت النسب 

،ويف  2009، 2008، 2007، 2006،  2005للســنوات % 25، 35%، 15%، % 25، % 15، 

ف ، 2009وقد حققتها سنة % 35مل تتجاوز  ةموقع املصارف عرب االنترنت على التوايل وتشكل نسب متواضع

وكان أغلبها يف بند األهداف واإلجنازات املتوقع حتقيقها ، وبالتركيز على النسب الفرعية أظهرت تفوق املصـرف  

  .    2007يف سنة % 75 يف هذا اجلزء واليت وصلت إىل) ب ( 

  
  هيكل امللكية وحقوق املسامهني 3-1-6-3

  )4 -1-3(جدول رقم 
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2005سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.6  1  1  1  3  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.2  2  9  2  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %26  %50  %11  %50  %33  %22  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.4  1  1  1  2  2  بنود اإلفصاح الفعلي
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  6.2  2  9  2  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 
  %23  %50  %11  %50  %22  %22  نسبة اإلفصاح

  
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2007سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.2  1  1  0  2  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.2  2  9  2  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %19  %50  %11  %0  %22  %22  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.6  1  1  1  2  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.2  2  9  2  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %26  %50  %11  %50  %22  %33  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  فصاح       اإل

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.8  1  2  0  3  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.2  2  9  2  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %29  %50  %22  %0  %33  %33  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  رنتاإلفصاح عرب االنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  2.2  1  0  1  3  6  بنود اإلفصاح الفعلي
  7.2  3  10  3  10  10  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %31  %33  %0  %33  %30  %60  نسبة اإلفصاح
  

هذا يرجع لطبيعة امللكية يتضح من اجلداول املوضحة أعاله أن هناك اختالفات يف بنود احلد األقصى لإلفصاح ، و

بني املصارف العامة واململوكة ملصرف ليبيا املركزي واملصارف اخلاصة، اليت تنطبق عليها معظم بنود هذا اجلـزء  

،كما أن هناك بندين تنطبق على مجيع املصارف وهي اإلفصاح عن البنود املهمة والرئيسية حملضر اجلمعية العمومية 
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، أما االختالف يف بنود احلد األقصى لإلفصاح عرب زيع األرباح والتوزيعات املقترحة وبند اإلفصاح عن سياسات تو

واليت ال ميكن أن تكون  اوجدوهل اومكا اإلفصاح عن مواعيد اجتماعات اجلمعية العموميةلبند االنترنت فإنه يرجع 

املصارف الختالف امللكية ، وما ميكن يف التقارير السنوية ، ويصعب يف هذا اجلزء املقارنة بني نسبة اإلفصاح بني 

م، وعرب االنترنت، 2009م،2008مالحظته هو اخنفاض النسبة خالل السنوات الثالث األوىل وزيادا يف سنتني 

، 2006،  2005للسـنوات  % 31،% 29، %26، % 19، % 23، % 26وقد سجلت املتوسـطات  

لى التوايل ،أما النسب الفرعية للمصرف الواحد م، ويف موقع املصارف عرب االنترنت ع 2009، 2008، 2007

  .      فقد تكون قريبة من سنة ألخرى وهذا يعطي انطباعاً بتساوي مستوى اإلفصاح من سنة ألخرى 

  
سياسة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ومعلومات عن مؤهالم واختيارهم  3-1-6-4

  )5-1-3(جدول رقم                        ومدى استقالليتهم
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2005سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.2  6  5  3  7  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  31.2  30  32  30  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %17  %20  %16  %10  %22  %16  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5  5  5  5  5  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  31.2  30  32  30  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %16  %17  %16  %17  %16  %16  نسبة اإلفصاح
  

  راسة  بنود عينة الد            
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.6  5  7  5  6  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  31.2  30  32  30  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %18  %17  %22  %17  %19  %16  نسبة اإلفصاح
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  عينة الدراسة  بنود             
      اإلفصاح   

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.4  5  5  5  7  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  31.2  30  32  30  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %17  %17  %16  %17  %22  %16  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.6  3  5  4  11  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  31.2  30  32  30  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %18  %10  %16  %13  %34  %16  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  ب املصرف

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  4.8  5  0  6  7  6  بنود اإلفصاح الفعلي
  32  32  32  32  32  32  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %15  %17  %0  %20  %22  %19  نسبة اإلفصاح
  

اح عـن  تظهر أمهية هذا اجلزء يف معلومات عن اإلدارة اليت تسري األداء اليومي للمصرف ، فال خيلو أي مبدأ لإلفص

احلوكمة من معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ، إال أن اإلفصاح الفعلي عادةً ما يكون حمدوداً 

على % 15% 18، % 17، % 18، % 16، % 17وهذا ما أظهره التحليل من نسب منخفضة تراوحت بني 

 االنترنت على التوايل ، كما م، ويف موقع املصارف عرب2009، 2008، 2007، 2006،  2005السنوات 

مقارنة بباقي املصارف على الرغم من اخنفاض نسبته هو األخر ، فلـم  % 34جاء املصرف ب بأعلى نسبة فرعية 

تفصح معظم املصارف عن أمور مهمة عن أعضاء جملس اإلدارة مثل استقاللية الس اليت ينص عليهـا  قـانون   

السنوية، بعدم تويل أعضاء جملس اإلدارة ملناصب املديرين التنفيذيني ، وعدم املصارف  وميكن مالحظته من التقارير 

اإلفصاح عن أمور مهمة أخرى ألعضاء جملس اإلدارة مثل مؤهالم وخربام وعدد االجتماعات ونسبة حضورها 

جلس واليت أمهها اليت تدل على مسامهة العضو يف االجتماعات ،إضافة لذلك يفتقر اإلفصاح عن اللجان التابعة للم
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وما ميكن مالحظته هو اختالف يف بعض بنود احلـد  .جلنة املراجعة و باعتبارها واحدة من أسباب زيادة الشفافية 

اإلفصاح عن عدد األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة ، وعدد ( األقصى ويرجع هذا الختالف يف طبيعة البند 

  ) .يون األسهم اليت ميتلكها املديرون التنفيذ

  اإلفصاح عن العمليات املتعلقة باألطراف ذات العالقة باملصرف وأقارم 3-1-6-5
  )6-1-3(جدول رقم 

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2005سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  5  5  5  5  5  5  لبنود اإلفصاح  احلد األقصى
  %20  %20  %20  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح

  
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2006سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  5  5  5  5  5  5  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %20  %20  %20  %20  %20  %20  ة اإلفصاحنسب
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  5  5  5  5  5  5  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %20  %20  %20  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  5  5  5  5  5  5  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %20  %20  %20  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح
  

  ود عينة الدراسة  بن            
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املتوسط  املصرف  املصرف  املصرف ج  املصرف ب  املصرف
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  ھ  د  أ
  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي

  5  5  5  5  5  5  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 
  %20  %20  %20  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح

  
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  النترنتاإلفصاح عرب ا

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.8  1  0  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  5  5  5  5  5  5  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %16  %20  %0  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح
  

ل أعضاء جملس اإلدارة والذي ينص باإلفصاح على مجيع تعامالت األطراف ذات العالقة وتشم 24جاء املعيار رقم 

واملصاحل اجلوهرية  بشكل مباشر أو غري مباشر ، وبـالنظر لنتيجـة    واألقارب من الدرجة األوىلأو اإلدارة العليا 

ملكية ( خالل مجيع السنوات فقد حرصت املصارف باإلفصاح عن بند % 20التحليل جند أنه مل تتجاوز النسبة ل

نود من إفصاحات عن تعامالت مع األطراف األخرى وحجمها وطبيعتها أما باقي الب) املصرف يف جهات أخرى 

 &    Wen Qu( لـه فلم تقم املصارف باإلفصاح عن مثل هذا النوع من اإلفصاحات الذي يؤكد ما أشار 

Philomena Leung  ،.......   (الشركات مترددة يف اإلفصاح عن املعلومات احلساسة مثل تعامالت  بأن

القة ، بالتايل جند يف هذا البند وما حيمله من حتفظ  من قبل اإلدارة يف عدة بيئات تظهر النتـائج  األطراف ذات الع

  . خالل سنوات التحليل % 20متوسطات ونسب فرعية متشاة 

  

  اإلفصاح عن عوامل املخاطرة املتوقعة 3-1-6-6
  )7-1-3(جدول رقم 

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2005 سنة
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  2.4  3  1  2  3  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %34  %43  %14  %29  %43  %43  نسبة اإلفصاح
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  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  رف جاملص  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  2.4  3  2  2  3  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %34  %43  %29  %29  %43  %29  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  2.8  2  2  2  5  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %40  %29  %29  %29  %71  %43  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.2  3  2  6  3  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %46  %43  %29  %86  %43  %29  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3  3  2  7  1  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7   احلد األقصى لبنود اإلفصاح

  %43  %43  %29  %100  %14  %29  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  2.8  3  0  6  3  2  بنود اإلفصاح الفعلي
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %40  %43  %0  %86  %43  %29  بة اإلفصاحنس
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ميكن هذا النوع من اإلفصاح التعرف عن حجم املخاطر ونوعها اليت قد تتعرض هلا املصارف وخاصة أن الطبيعـة  

املصرفية كما هو متعارف عليه حمفوفة باملخاطر وقد اجتهت البيئة احلديثة لتشجيع اإلفصاح عن املخاطر الذي جاء 

، فعلى الرغم من االختالفات حول هذا النوع من اإلفصاحات فإنه ثبت فائدا ، وبـالنظر   32به املعيار الدويل 

لنتيجة التحليل يالحظ مجيع املصارف تفصح على نسبة املخصصات واالحتياطيات ملواجهة املخاطر واليت تكـون  

لى إدارة املراجعة الداخلية اليت عادةً من ضمن بنود امليزانية واإليضاحات املتممة هلا ،وكما تفصح بعض املصارف ع

ينص عليها قانون املصارف ،واإلفصاح عن معدل كفاية رأس املال املصريف ، لكن اإلفصاح يفتقـر للسياسـات   

واالستراتيجية ملواجهة املخاطر وأنواع املخاطر اليت قد تتعرض هلا املصارف ، وبالتركيز يف النتائج الفرعية يتضـح  

سبة إفصاح مقارنة بباقي املصارف تعد هذه النسبة قوية يف بيئة إفصاح ضعيفة وصلت املصرف ج قد سجل أعلى ن

يف سنوات السابقة وهذا يعطي تصوراً بنشاط إدارة املخاطر وإدارة % 29م بعد ما كانت 2009يف سنة % 100

إىل  2005 خـالل السـنوات مـن    ةاملصرف يف هذا االجتاه ، كما أنه قد سجلت النتائج  نسباً متوسطة متزايد

مت تراجعـت يف سـنة   % 11بزيادة قـدرها   2008يف سنة % 46وقد وصلت لنسبة % 34كانت  2009

  .،وتعترب هذه النسب متوسطة تعطي انطباعاً جيداً يف هذا النوع من اإلفصاحات% 43م واخنفضت إىل 2009

  املسائل األساسية املتصلة باملوظفني والعاملني  3-1-6-7
  )8-1-3(جدول رقم 

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2005سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.4  4  3  3  4  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.6  6  7  6  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %52  %67  %43  %50  %57  %43  نسبة اإلفصاح
  
   عينة الدراسة  بنود            

  اإلفصاح       
  2006سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.4  4  3  4  3  3  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.6  6  7  6  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %52  %67  %43  %67  %43  %43  نسبة اإلفصاح
  

  2007سنة   عينة الدراسة  بنود             
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  املصرف  اإلفصاح       
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.4  4  3  4  2  4  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.6  6  7  6  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %52  %67  %43  %67  %29  %57  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  ملصرفا  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.6  4  3  4  3  4  بنود اإلفصاح الفعلي
  6.6  6  7  6  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %55  %67  %43  %67  %43  %57  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3.2  2  5  2  3  4  ود اإلفصاح الفعليبن
  6.6  6  7  6  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %48  %33  %71  %33  %43  %57  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3  4  0  4  3  4  يبنود اإلفصاح الفعل
  7  7  7  7  7  7  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %43  %57  %0  %57  %43  %57  نسبة اإلفصاح
  
  

ويالحظ من اجلداول السابقة اختالف بعض بنود احلد األقصى وذلك لعدم انطباق طبيعة هـذا البنـد يف هـذه    

زيادة املتوسط يف السنة ما قبل و% 52املصارف ، مع مالحظة ثبات متوسط النسب خالل السنوات الثالث األول 

أما اخنفاض نسبة اإلفصاح عرب االنترنت، فهي ترجع لعدم % 48م إىل 2009مت تراجعها يف سنة % 55األخرية ل

يف املصـرف  % 71، وتتراوح النسب اجلزئية يف املتوسطات لتصل أعلـى نسـبة ل  )د ( وجود موقع للمصرف 

خالل الثالث السنوات األوىل على التوايل ، )  ھ ج ،( ملصرفنيواليت تركزت يف ا% 67يليها  2009سنة )د ( 
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، وتظهر أهم املعلومات عن املوارد البشرية يف اإلفصاح عن عدد املوظفني والعـاملني  % 29أما أقل نسبة فكانت 

ـ    وظفني والدورات التدريبية اليت خيضع هلا املوظفون واملرتبات ولكن التقارير تفتقر ملعلومات عن آليـة تعـيني امل

  . والسياسات اخلاصة م ومؤهالم ، وقد ظهرت االجتاهات احلديثة لإلفصاح عن املوارد البشرية 

  
  
3-1-6-8 اليت يتم تنفيذها مبوجبها والعمليات ااإلفصاح عن هيكل حوكمة الشركات وسياسات ممارسا  

  )9-1-3(جدول رقم 
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2005ة سن

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.8  0  0  1  3  0  بنود اإلفصاح الفعلي
  9  9  9  9  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %9  %0  %0  %11  %33  %0  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  جاملصرف   املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  0  1  1  2  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  9  9  9  9  9  9  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %11  %0  %11  %11  %22  %11  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.8  0  0  1  2  1  اإلفصاح الفعلي بنود
  9.6  9  10  9  10  10  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %8  %0  %0  %11  %20  %10  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  0  0  1  3  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  9.6  9  10  9  10  10  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %10  %0  %0  %11  %30  %10  نسبة اإلفصاح
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  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2009سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1.6  2  0  2  4  0  بنود اإلفصاح الفعلي
  10  10  10  10  10  10  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %16  %20  %0  %20  %40  %0  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  3  3  0  3  5  4  بنود اإلفصاح الفعلي
  11  11  11  11  11  11  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %27  %27  %0  %27  %45  %36  نسبة اإلفصاح
  

يشكل هذا اجلزء األهم يف اإلفصاح عن حوكمة الشركات، وهو يبني نظام احلوكمة املتبع واهليكـل التنظيمـي،   

والقانوين والئحة السلوك املهين ، وقد بني التحليل أن املصارف تقوم باإلفصاح يف هذا اجلزء عرب االنترنت أكثر منه 

للمصارف واألنشطة يكل التنظيمي ،والنظام األساسي اإلفصاح عن اهليكل القانوين ،واهل: رير السنوية، مثل يف التقا

واخلدمات اليت تقدمها املصارف ، كما يالحظ أن هناك اختالفاً يف بنود احلد األقصى نظراً ألن اإلفصاح عن النظام 

، أما % 27قد سجلت يف اإلفصاح عرب االنترنت هي  األساسي ميكن أن يكون يف االنترنت، لذلك فإن أكرب نسبة

، فقد كان هناك تدنّ وضـعف يف  2009، 2008،  2007،  2006،  2005يف التقارير السنوية للسنوات 

نسب اإلفصاح عن بنود هذه املعلومات ، أما على مستوى النسب اجلزئية فكانت أعلى نسبة سـجلها املصـرف   

  . م 2009يف سنة % 40عرب االنترنت و % 45) ب ( 

  

  إعداد املعلومات وفقا ملعايري عالية اجلودة واإلفصاح عنها 6-9 -3-1
  )10-1-3(جدول رقم 

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2005سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
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  4  4  4  4  4  4  لبنود اإلفصاح  احلد األقصى
  %25  %25  %25  %25  %25  %25  نسبة اإلفصاح

  
  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2006سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %25  %25  %25  %25  %25  ة اإلفصاحنسب
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %25  %25  %25  %25  %25  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2008سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %25  %25  %25  %25  %25  نسبة اإلفصاح
  

  ود عينة الدراسة  بن            
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  1  1  1  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %25  %25  %25  %25  %25  %25  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  النترنتاإلفصاح عرب ا
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  0.8  1  0  1  1  1  بنود اإلفصاح الفعلي
  4  4  4  4  4  4  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %20  %25  %0  %25  %25  %25  نسبة اإلفصاح
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لك جبعلها متناسقة مـع املعـايري   تنادي مبادئ احلوكمة باتباع معايري حماسبة دولية أو معايري حملية عالية اجلودة، وذ

الدولية وهذا ينعكس على إعداد املعلومات املالية وعرضها ،وقد سبق ذكر أن البيئة الليبية ال يوجـد ـا معـايري    

واضحة وحمددة على الرغم من االجتاهات األخرية اليت تنادي بتطبيق املعايري الدولية ، فقد أظهرت نسب التحليل أن 

تتبع املعايري الدولية وفقا ملا جاء يف تقارير املراجعني بل اكتفت مبعايري متعارف عليها حملياً ، كما مجيع املصارف مل 

 2005مل تفصح املصارف عن أسباب عدم االلتزام باملعايري الدولية، وقد كانت نسبة التحليل خالل السنوات من 

وما جيدر ذكره أن ) عن معايري احملاسبية املطبقة  اإلفصاح( واملتمثلة يف البند % 25م يف مجيع املصارف 2009إىل 

  . هذا البند متوفر عادةً يف تقرير مراجع احلسابات 

      

  القيام مبراجعة خارجية سنوية مستقلة بواسطة مراجع مستقل ومؤهل   3-1-6-10
  )11-1-3(جدول رقم 

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2005سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.2  5  5  5  6  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  13  13  13  13  13  13  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %40  %38  %38  %38  %46  %38  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2006سنة 
  املصرف

  أ
  رفاملص  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.6  5  5  6  6  6  بنود اإلفصاح الفعلي
  13  13  13  13  13  13  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %43  %38  %38  %46  %46  %46  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2007سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  6  6  6  7  6  5  نود اإلفصاح الفعليب
  13  13  13  13  13  13  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %46  %46  %46  %54  %46  %38  نسبة اإلفصاح
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  عينة الدراسة  بنود             

  اإلفصاح       
  2008سنة 

  املصرف
  أ

  املصرف  املصرف ج  املصرف ب
  د

  املصرف
  ھ

  املتوسط

  29  7  5  6  6  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  65  13  13  13  13  13  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %45  %54  %38  %46  %46  %38  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  2009سنة 
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  5.8  7  6  6  5  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  13  13  13  13  13  13  اإلفصاح  احلد األقصى لبنود

  %45  %54  %46  %46  %38  %38  نسبة اإلفصاح
  

  عينة الدراسة  بنود             
  اإلفصاح       

  اإلفصاح عرب االنترنت
  املصرف

  أ
  املصرف  املصرف ج  املصرف ب

  د
  املصرف
  ھ

  املتوسط

  4.8  7  0  6  6  5  بنود اإلفصاح الفعلي
  13  13  13  13  13  13  احلد األقصى لبنود اإلفصاح 

  %37  %54  %0  %46  %46  %38  نسبة اإلفصاح
  

ينص قانون املصارف على ضرورة وجود مراجعة خارجية من قبل مراجعي حسابات مستقلني تندرج أمساؤهم يف 

معايري املراجعة الدولية وذلك إلعداد تقـارير إلضـفاء    بإتباعسجل مصرف ليبيا املركزي كما تنص التشريعات 

وضوعية على التقارير السنوية ، وبالنظر لواقع التحليل فقد أظهرت مجيع املصارف أن مراجعني مستقلني الصدق وامل

وديوان احملاسبة يقومون على مراجعة حساباا تندرج أمساؤهم يف سجل مصرف ليبيا املركزي، أو مراجعاً مستقالً 

ر بذلك ، لكن معظم املراجعني يقومون مبراجعـة  وهذا يضفي املوضوعية على بيانات التقارير وإعداد تقاري حالياً

احلسابات مبعايري املراجعة املتعارف عليها وليس املعايري الدولية وفقاً ملا جاء يف تقرير املراجعني ، ومل تفصح معظـم  

 جلنـة  وتعترب يعادهلا ما أو املراجعة جلنة تحديدب كما تنادي معايري احلوكمةاملصارف عن املبالغ أتعاب املراجعة  ،

املراقبة إحدى اللجان اإلجبارية يف الشركات املسامهة الليبية اليت تنص عليها القوانني الليبية، وهي معادلـة للجنـة   
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وتوجد يف مجيع املصارف جلنة مراقبة تابعـة للجمعيـة    ااملراجعة التابعة للجمعية العمومية، هلا مهامها ومسؤوليا

كن عدم اإلفصاح عن أي معلومات أخرى عن هذه اللجنة، وبذلك كانـت  العمومية، مت اإلفصاح عن أمسائها ول

،  2007،  2006،  2005خالل السنوات % 37، % 45،% 45، % 46، % 43، % 40نسبة التوافر 

  .      م ، ومواقع املصارف عرب االنترنت على التوايل وهي نسبة مل تصل إىل النصف 2009،  2008

  
  نوات الوصول للمعلومات واإلفصاح عن التقارير يف التوقيت املناسبهل هناك تعدد يف ق 3-1-6-11

  ) 12-1-3(جدول رقم 
  السنوات

  
  

ــنة سـ
2005  

  

ــنة  سـ
2006  

ســـنة 
2007  

ــنة  سـ
2008  

ســـنة 
2009  

موقــــع 
  املصرف

  اإلفصاح عن طريق تقارير سنوية مطبوعة ولدى املصارف مواقع عرب االنترنت                           
  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  أ املصرف   1
  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر   متوفر  املصرف ب   2
  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  املصرف ج  3
  غري متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  املصرف د   4

  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  متوفر  ھاملصرف   5
  %80  %100  %100  %100  %100  %100  نسبة التوافر
  وقبل مرور ستني يوماً من اية السنة املالية                                                           يف الوقت املناسب نشر التقارير

  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  املصرف أ   1

 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر   متوفرغري  غري متوفر  املصرف ب   2
 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  املصرف ج  3
 غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  املصرف د   4
 ري متوفرغ  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  غري متوفر  ھاملصرف   5

  %0  %0  %0  %0  %0  %0  نسبة التوافر
  

تعد التقارير السنوية املطبوعة أهم قنوات احلصول على املعلومات، وتعد األداة األساسية لإلفصاح ، كما يعد موقع 

املصرف عرب االنترنت من الوسائل اإلضافية اليت يتم بواسطتها التوسع يف اإلفصاح عن املعلومات ، لكن التقـارير  

نوية هي األداة الثابتة اليت يعتمد عليها املستثمرون ، فموقع املصرف عرب االنترنت وما حيدث فيه من حتـديث  الس

وتطوير للمعلومات وتغيري جتعل االعتماد عليه يف احلصول على البيانات التارخيية وسيلة غري موضوعية ، وبتصـفح  

سة وقت التحليل لديها مواقع عرب شبكة االنترنت تفصح الشبكة العاملية االنترنت وجد أن أربعة من مصارف الدرا
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ال يوجد لديه موقع عرب ) د ( فيها عن معلوماا، وميكن التجول فيها من خالل موقع كل مصرف ، لكن املصرف 

أو قد يكون يف طور التحـديث ،  ) من خالل موقع أساسي آخر ( شبكة االنترنت أو قد يكون لديه موقع ثانوي 

يف جداول ) د ( كان هلذا املصرف موقع خاص ، فما يلفت النظر أن مجيع النسب اخلاصة باملصرف فقد سبق أن 

لعدم وجود موقع هلذا املصرف، وقد مت احتساب هذا % 0اإلفصاح عرب االنترنت جلميع اموعات أعطيت نسبة 

، كما تقوم مجيع املصـارف  البند داخل النسب، وعدم استبعاده لقصور املصرف يف مثل هذا النوع من اإلفصاح 

م وتوجـد أخـر   2009، 2008،  2007، 2006،  2005باإلفصاح عن التقارير السنوية خالل السنوات 

تقارير سنوية مطبوعة يف موقع كل مصرف ، وبالرغم من توفر التقارير السنوية جلميع املصارف فإا مل تراعِ الوقت 

مالحظته من تقرير مراجع احلسابات الذي يبني تأخري التقارير ألكثر املناسب يف اإلفصاح عن املعلومات وهذا ميكن 

  .    يوماً على انتهاء السنة املالية وهذا ما قد يفقدها مالئمتها 60من 

  
النتيجة النهائية جلميع البنود املفصح عنها فعالً ومجيع بنود احلد األقصى من قبل مجيع املصارف واجلـدول التـايل   

 2009إىل سـنة   2005ايل البنود وليس املتوسط ، وذلك جلميع اموعات ومن سـنة  يوضح مع مالحظة أمج
  . وكذلك عرب موقع كل مصرف باالنترنت 

  
  

  وعرب االنترنت 2009إىل سنة  2005جدول يبني مجيع البنود املفصح عنها لكل املصارف من سنة 
  )13- 1- 3(جدول رقم  

  عدد البنود ونسبة توافر   السنوات    
سنة

2005  
ــنة  س
2006  

ــنة  س
2007  

ــنة  س
2008  

ــنة  س
2009  

ــع  موقـ
  املصرف

ــة  -1 ــائج املاليـ النتـ
  والتشغيلية 

  
  

  32  43  40  40  41  42  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
55  55  55  55  55  55  

  %58  %78  %73  %73  %75  %76  نسبة اإلفصاح
ــداف  -2 ــرف  أه املص

  وسياساته
  
  

  5  7  3  5  3  2  فصاح الفعليبنود اإل
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
20  20  20  20  20  20  

  %25  %35  %15  %25  %15  %10  نسبة اإلفصاح
  11  9  8  6  7  8  بنود اإلفصاح الفعليامللكيات الكربى  -3
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  وحقوق املسامهني 
  
  

عدد بنـود اإلفصـاح   
  املتوقعة كحد أقصى

31  31  31  31  31%  36  

  %31  %29  %26  %19  %23  %26  فصاحنسبة اإل
ت عن أعضـاء  معلوما -4

ــديرين ــس اإلدارة وامل  جمل
  التنفيذيني

  24  28  27  28  25  26  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
156  156  156  156  156  160  

  %15  %18  %17  %18  %16  %17  نسبة اإلفصاح
اإلفصاح عن عمليات -5

لعالقة األطراف ذات ا
  وأقارم 

  4  5  5  5  5  5  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
25  25  25  25  25  25  

  %16  %20  %20  %20  %20  %20  نسبة اإلفصاح
اإلفصاح عن عوامل  -6

  املخاطرة املتوقعة
  
  

  14  15  16  14  12  12  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  صىاملتوقعة كحد أق
35  35  35  35  35  35  

  %40  %43  %46  %40  %34  %34  نسبة اإلفصاح
املسائل األساسية املتصلة  -7

  باملوظفني والعاملني
  
  

  15  16  17  17  17  17  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
33  33  33  33  33  35  

  %43  %48  %52  %52  %52  %52  نسبة اإلفصاح
ـ  -8 ن هيكـل  اإلفصاح ع

وسياسات ممارسات حوكمة 
  الشركات

  

  15  8  5  4  5  4  بنود اإلفصاح الفعلي
عدد بنـود اإلفصـاح   

  املتوقعة كحد أقصى
45  45  48  48  50  55  

  %27  %16  %10  %8  %11  %9  نسبة اإلفصاح
إعداد املعلومات واإلفصـاح  
عنها طبقاً للمستويات النوعية 

  املرتفعة للمحاسبة
  

  4  5  5  5  5  5  البنود الفعلية
عدد البنود املتوقعة كحد 

  أقصى
20  20  20  20  20  20  

  %20  %25  %25  %25  %25  %25  نسبة التوافر
القيام مبراجعة خارجية سنوية 
مستقلة بواسـطة مراجـع   

  مستقل ومؤهل  
  

  24  29  29  30  28  26  البنود الفعلية
عدد البنود املتوقعة كحد 

  أقصى
65  65  65  65  65  65  

  %37  %45  %45  %46  %43  %40  نسبة التوافر
قنوات الوصول للمعلومات 

  ويف الوقت املناسب
  

  9  5  5  5  5  5  البنود الفعلية
عدد البنود املتوقعة كحد 

  أقصى
10  10  10  10  10  15  

  %50  %50  %50  %50  %50  %50  نسبة التوافر
  

  اإلمجايل
  157  170  161  159  153  152  بنود اإلفصاح الفعلي

  521  500  498  495  495  495ح عدد بنـود اإلفصـا  
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  املتوقعة كحد أقصى  

  %30  %34  %32  %32  %31  %31  نسبة اإلفصاح
  

بإمجايل النسب مجيع بنود اإلفصاح لكل مصارف الدراسة وسنواا مدى توافر  )13-1-3( يبني اجلدول السابق

ركزة يف املعلومـات  إفصاحات حوكمة الشركات ، وبالتركيز على النسب الفرعية فقد أظهرت أعلى نسب متم

املالية والتشغيلية واليت تعد صلب التقارير السنوية، فالنسب اإلمجالية معاله ببنود إفصاح هذه املعلومات على اعتبار 

أا معلومات عامة ،تنص عليها املعايري الدولية، وتطلب ا التشريعات الليبية ، وبالنظر للنسب الفرعية للجدول جند 

توافرة بنسب متوسطة، مثل املعلومات املتعلقة باملوظفني والعاملني، ومعلومات عوامل املخاطرة أن هناك جمموعات م

املتوقعة، وجمموعة املراجعة اخلارجية، وقنوات توصيل املعلومات وتوقيتها ، أما باقي النسب اجلزئية فتتوافر بنودهـا  

ئج املستهدفة ومعلومات عن أعضاء جملـس  بنسب منخفضة أو ضعيفة، مثل املعلومات عن أهداف املصرف، والنتا

اإلدارة واملديرين التنفيذيني، ومكافآم ومعلومات عن حوكمة الشركات ، وهذا يؤكد الكالم القائل بأن اإلدارة 

ومعدي املعلومات تتردد أو قد حتجب بعض املعلومات ، فكما يعتقد البعض أن املعلومات عن حوكمة الشركات 

عالقة أو عن اإلدارة هي معلومات حساسة يصعب اإلفصاح عنها للجمهور كافة ، فقـد  أو عن األطراف ذات ال

يقتصر اإلفصاح عن املعلومات اليت تتطلبها اجلهات الرقابية ويتم تزويدها ا مثل مصرف ليبيا املركزي أو سـوق  

مت مالحظته مـن خـالل    األوراق املالية أو جهاز املراجعة املالية ويصعب احلصول عليها للشخص العادي ، وهذا

، فقـد أكـدت   ∗الزيارات امليدانية اليت أجريت ملصرف ليبيا املركزي، ولسوق األوراق املالية وإلدارات املصارف 

إدارة الرقابة على املصارف والنقد وإدارة اإلفصاح لسوق األوراق املالية بأن إدارات املصارف تزود هذه اجلهـات  

ذه اجلهات أوالً بأول، ومن ضمنها معلومات احلوكمة لكن هذه املعلومات عـدت  جبميع املعلومات اليت تتطلبها ه

  .    سرية ال خترج عن نطاق هذه اجلهات 

ومن خالل اجلدول املوضح أعاله، وبالتركيز يف نسب اإلفصاح اإلمجالية جند أن نسب اإلفصاح أشبه بالثابتة       

وميكن مالحظتها أكثر يف بنـود   2008و  2007 يف سنتني% 32ونسبة   2006و  2005يف سنتني % 31
                                                

ملركـزي وإدارات  مت إجراء جمموعة من الزيارات امليدانية إلدارة اإلفصاح يف سوق األوراق املالية وإدارة الرقابة على املصارف والنقـد يف مصـرف ليبيـا ا    - ∗
تقارير السنوية للمصارف ومواقع املصارف على االنترنت ، إال أنه صعب احلصول على مثل هذه املصارف يف سبيل احلصول على معلومات إضافية خارج نطاق ال

ت املتـوافرة  املعلومات ، وأي معلومات يصعب احلصول عليها بطريقة مباشرة تفقد معىن اإلفصاح والشفافية ، لذلك مل أسعى إال يف احلصـول علـى املعلومـا   
 . للمستخدمني كافة  
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وهذا يدل على حتسني % 34م لتحقق أعلى مستوى لإلفصاح بنسبة 2009إمجايل اإلفصاح الفعلي ،وجاءت سنة 

مستوى اإلفصاح بزيادة بسيطة جدا قد تكون غري مالحظة يف كمية املعلومات املفصح عنها ، أما مواقع املصارف 

وهذه النسبة متأثرة بعدم وجود موقع ألحد املصارف ، وتعد هذا % 30يل فقد سجلت عرب االنترنت بشكل إمجا

النسب منخفضة يف بيئة تسعى جلذب االستثمارات احمللية واألجنبية، والتحرك اجتاه اقتصـاد السـوق، واملنافسـة    

كل أمهية فائقة لألمور وتكوين قاعدة صلبه باملعايري املصرفية الدولية، بعد ما كانت معلومات حوكمة الشركات تش

سالفة الذكر ، ولعل عدم وجود قانون أو تشريع يلزم بصفة أساسية، وخيضع املصارف للرقابة من اجلهات التنظيمية 

والرقابية، سبب يف تدين هذه النسب ، يف حني من املتوقع أن يظهر الدليل األخري دليل حوكمة املصارف آثاره يف 

هيئة للوفاء ذا الدليل، وخاصة إعطاء فرصة للمصارف ثالثة أشهر لتسـوية أوضـاعها   السنوات القليلة املقبلة والت

حتت إشـراف   2011،وهذا قد يشري لوجود معلومات عن حوكمة الشركات متوقعة يف التقارير السنوية لسنة 

  .  وكميتها مصرف ليبيا املركزي، واليت تعد مبثابة نقلة يف حتسني نوعية املعلومات اخلاصة حبوكمة الشركات
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  النتائج والتوصيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاين 
  النتائج والتوصيات 

   - : مقدمة 1.2.3
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يف هذا اجلزء سوف يتم عرض أهم النتائج اليت مت التوصل إليها من حتليل البيانات كما هو موضح يف اجلزء السابق 

     -:وعة من النتائج اخلاصة بالدراسة النظرية واليت أمهها وهذه النتائج جاءت بعد استخالص جمم،

هناك جمموعة من املتغريات االقتصادية هلا عالقة بتطوير حوكمة الشركات واإلفصاح احملاسيب وقـد تكـون    •

  .خارجية  داخلية أم تكانت متغرياأاملتغريات نفسها يف االقتصاد اللييب ، سواء 

اسبية واليت تلعب دور نظم حوكمة الشركات وتشكل مدخالت مبدأ اإلفصاح ن هناك جمموعة من األبعاد احملإ •

الداخليـة  ( معايري احملاسبة واملراجعة ، املعلومات املالية وغري املالية ، املراجعـة  : والشفافية وهذه األبعاد هي 

  .، جلان املراجعة )واخلارجية 

بدأ اإلفصاح والشفافية عـن حوكمـة الشـركات ،    من م اًحتمل القوانني والتشريعات الليبية يف طياا جزء •

الصادرة عن مصرف ليبيا املركـزي   ،اخلاصة حبوكمة الشركات ،وظهرت واضحة يف التشريعات املستحدثة

   .وسوق األوراق املالية اللييب ،

وصعوبة فصـلها مـن حمتـوى     ،ومواقع املصارف ،صعوبة الوصول ملعلومات حوكمة الشركات يف التقارير •

يتم نشرها متمركزة يف البيانات املالية  ،ومعظم معلومات احلوكمة جاءت من ضمن إفصاحات عامة ،رالتقاري

  .والتشغيلية 

  
   -:نتائج الدراسة  2.2.3

  

  -:أظهرت الدراسة التحليلية للتقارير املالية للمصارف النتائج التالية 

   -:كما يلي م 2009 تفصح املصارف عن معلومات حوكمة الشركات وفقا آلخر سنة تقرير -1

  %78بنسبة  النتائج املالية والتشغيليةاإلفصاح عن  •

  %35بنسبة  الستراتيجيةااإلفصاح عن األهداف  •

  %29اإلفصاح عن هيكل امللكية بنسبة  •

  %18اإلفصاح عن معلومات حول جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني بنسبة  •
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  %20ة بنسبة اإلفصاح عن عمليات األطراف ذات العالق •

  %43اإلفصاح عن املخاطر املنظورة بنسبة  •

  %48 اإلفصاح عن املوارد البشرية بنسبة •

  %16اإلفصاح عن هيكل حوكمة الشركات بنسبة  •

  

يقوم مبراجعة كل املصارف مراجعون مستقلون وفقاً ملا نص عليه مصرف ليبيا املركزي أو جهاز املراجعة املالية  -2

ما لدى املصارف جلنة مراقبة وفقا ملا نصت عليها التشريعات الليبية ولكن ال يوجد إفصاح ومراجع حسابات ، ك

  . عن أي جلنة مراجعة تابعة لس اإلدارة 

عدم اتباع املصارف ملعايري احملاسبة الدولية اليت تنص عليها وتؤكدها املبادئ الدوليـة للحوكمـة وتلزمهـا     -3

ا تنص عليها تقارير املراجعني ، إضافة لعدم اتباع معايري املراجعة الدولية أثناء مراجعة التشريعات الليبية وذلك وفقاً مل

 .حسابات املصرف واالكتفاء مبعايري املراجعة املتعارف عنها يف معظم املصارف 

، كمـا أن معظـم   % 100مجيع املصارف تقوم باإلفصاح عن معلوماا يف تقارير سنوية مطبوعة بنسـبة   -4

، لكنها مل تراع الوقت املناسب يف اإلفصاح عن املعلومات مما % 80لديها مواقع على االنترنت وبنسبة  املصارف

  .يفقدها فائدا ومالءمتها 

  

تظهر نتائج الدراسة أن نسبة توافر مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً ملا تقتضيه حوكمة الشركات يف املصارف وفقـاً  

ووفقاً للمعلومات املفصح عنـها علـى مواقـع    %.34بنسبة  2009ها لسنة آلخر سنة مت احلصول على تقارير

  % .30املصارف يف تاريخ الدخول 

 

على الرغم مـن  م 2009،  2008،  2007،  2006،  2005يالحظ تزايد نسبة اإلفصاح خالل السنوات 

اليت حـدثت يف اآلونـة    ضعف نسبة الزيادة ، وقد يعزو ذلك لسبب أو أكثر ناجتة عن بعض املتغريات االقتصادية

  -:األخرية لعل أمهها 
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فرض سلسة من التشريعات اليت أقرها مصرف ليبيا املركزي وأحكم الرقابة عليها                                                       §

زيادة طلب املستخدمني للمعلومات، نتيجة التوجه لسياسة اقتصاد السوق ودخـول   §

ف لسوق األوراق املالية ودخول بعض املصارف األجنبية والتشـجيع علـى   املصار

 االستثمار األجنيب واندماج بعض املصارف وخصخصتها

 زيادة وعي اإلدارة ألمهية املعلومات واإلفصاح والشفافية واملعايري الدولية  §

   
   -:التوصيات  3.2.3

  -:مبجموعة من التوصيات أمهها من خالل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ميكن الوصول      

تطوير شكل موحد عن تقرير خاص عن حوكمة الشركات لكل املصارف قد يكون يف تقرير منفصل أو  -

يف جزء خاص منفصل من ضمن التقارير السنوية وحيتوى على معلومات حوكمـة الشـركات كميـة    

  ووصفية

ر كل املعلومات اخلاصـة حبوكمـة   ختصيص رابطة يف كل موقع من مواقع املصارف عرب االنترنت  توف -

الشركات ، اليت احتوى عليها التقرير السنوي يف شكل خمتصر واملعلومات املطولة اليت مل حيتـوِ عليهـا   

 التقرير

زيادة الوعي مبفهوم احلوكمة، وذلك من خالل الدورات واملؤمترات والبحوث ويئة املـوارد البشـرية    -

 .لتطويره 

التنظيمية اليت أصدرت التشريعات ذا اخلصوص والتشجيع على زيادة مسـتوى  متابعة اجلهات الرقابية و -

 .    اإلفصاح لرفع كفاءة السوق وجذب االستثمارات احمللية واألجنبية 

 
  

   -:دراسات مستقبلية مقترحة 4.2.3

     -:الدراسة ومنها عند إعداد هذه الدراسة فقد تبني لدى الباحثة إمكانية إجراء جمموعة من الدراسات يف نطاق هذه 
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o   دراسة مدى توافر مبدأ اإلفصاح والشفافية يف ظل احلوكمة يف قطاعات أخرى  مبؤشر البنـود

  . Weighted Itemsاملرجح 

o  دراسة العالقة بني خصائص حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح عن حوكمة الشركات . 

o اخلصخصة واالسـتثمار األجـنيب   (  دراسة العالقة بني املتغريات االقتصادية يف االقتصاد اللييب

 ومستوى اإلفصاح احملاسيب )وسوق األوراق املالية والتشريعات املستحدثة 

o وعيوب اإلفصاح احملاسيب عرب االنترنت  دراسة مزايا. 

o  االجتاهات احلديثة للتوسع يف اإلفصاح احملاسيب.  
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  قائمة املراجع 
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  قائمة املراجع 

    -:املراجع العربية : والً أ

  -:الكتب ) أ
 . الطبعة الرابعة التويل ،:االسكندرية  ،زيد كمال خليفة أبوترمجة  ،  النظرية احملاسبية،  )1990 (، إلدون هندريكسون -

 .الدار اجلامعية : ، اإلسكندرية  )منظور التوافق الدويل ( نظرية احملاسبة ، ) أ 2005(أمني السيد أمحد لطفي ، -
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 .الدار اجلامعية : ، اإلسكندرية  املراجعة الدولية وعوملة أسواق رأس املال، ) ب2005(،_____________  -

حوكمة الشركات يف القـرن   )2003(،جون سوليفان وجني روجرز و كاثرين كوشتا هلبلينج والكسندر شكولينكوف  -
 .الدولية اخلاصة مركز املشروعات : ، ترمجة مسري كرمي ، واشنطون  احلادي والعشرين

 . دار وائل للنشر ، الطبعة الثانية : ،عمان  النموذج احملاسيب املعاصر من املبادئ إىل املعايري، ) 2006(رضوان حلوه حنان ، -

 .الدار اجلامعية : اإلسكندرية ، "التجارب  –املبادئ  –املفاهيم " حوكمة الشركات ، )2005(طارق عبد العال محاد ، -

الـدار  : ، اإلسـكندرية   حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف، )2008(،_____________ -
 اجلامعية ، طبعة مزيدة ومنقحة 

، الـدار   موسوعة املراجعة اخلارجية وفقاً ملعايري املراجعة العربية والدولية واألمريكية، ) 2009(عبد الوهاب نصر علي ، -
 . اإلسكندرية ،اجلزء الرابع : اجلامعية 

 .دار املريخ : ، الرياضمستقبل مهنة احملاسبة واملراجعة حتديات وقضايا معاصرة،)2004(حممد بن سعد املطريي، عبيد -

 .جمموعة النيل العربية : ، القاهرة حوكمة الشركات، ) 2005(حمسن أمحد اخلضريي ، -

أكادمييـة الدراسـات   : ، طرابلس  حاضرها وسبل تطويرها..احملاسبة يف ليبيا جذورها ،) 2005(حممد املربوك أبو زيد ،  -
 العليا

 .،الدار اجلامعية  معاجلة الفساد املايل واإلداري: حوكمة الشركات ، )2006(حممد مصطفى سليمان، -

الدار الدوليـة  : م ، البنك الدويل .م.، ترمجة طارق محاد ، ش معايري التقارير املالية الدولية، ) 2006(هيين فان جريوننج ، -
 .ثقافية لالستثمارات ال

  

  -:الدوريات ) ب
جملة البحـوث التجاريـة   ، " احلوكمة والتقارير املالية املنشورة للشركات املصرية " ،) 2002(أمحد أشرف عبد احلميد،  -

 .257 -223، جامعة جنوب الوادي ، الد السادس عشر ، العدد الثاين ، ديسمرب ، ص ص  املعاصرة

الة العلميـة  ، " املؤسسي وأبعاد التطور يف إطار ممارسة مهنة التدقيق الداخلي التحكم"، ) 2004( أمحد حلمي مجعة ، -
 .  36-1،كلية التجارة ، جامعة عني مشس ، القاهرة ، إبريل، ص ص  لالقتصاد والتجارة

صـة األوراق  إطار مقترح للتقارير املالية املنشورة يف ظل حتقيق الشفافية املنشورة ببور"، ) 2006(امحد رجب عبدامللك ، -
 . 80 -11، ص ص  الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، " املالية

، دور حوكمة الشركات يف حتديد السعر العادل لألسهم يف سوق األوراق املاليـة  ) 2008(،_____________  -
 .  310 -263ص ص ، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول ،  جملة كلية التجارة للبحوث العلميةدراسة حتليلية ، 

، " العوامل املؤثرة يف تطوير مهنة احملاسـبة يف ليبيـا  " ،)2006(املوىل على حممد غايل ، بشري حممد عاشور الدرويش وعبد -
، 25مكتب البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد، الـد :، بنغازي ، جامعة قاريونسجملة دراسات يف االقتصاد والتجارة

 .11-1ص ص

دراسة حتليلية ملدى اإلفصاح املايل للشركات الصـناعية األردنيـة   "،) 2001(مود ومنذر طالل املومين، تركي راجي احل -
، العدد الثاين 15، الد الة املصرية للدرسات التجارية ، " دف توسيع قاعدة املعلومات ملتخدي القرارات االستثمارية

 . 597 -567،ص ص 
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دراسات يف االقتصـاد  ، "تسخري احملاسبة احلديثة خلدمة غايات التنمية يف البيئة الليبية " ،) 2005(سامل أمساعيل احلصادي، -
 -5،ص ص 23-22مكتب البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد ، الـدين  : ، بنغازي ، جامعة قاريونس  والتجارة

23  . 

مع : اخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركاتالعوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الد"،)2008(مسري كامل حممد عيسى، -
-49،العـدد األول ، ينـاير، ص ص   45،جامعة اإلسكندرية ،الد  جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، "دراسة تطبيقية

106.  
دور جلان املراجعة يف إرساء الشفافية واإلفصاح الكامل للتقارير املالية وأثـر ذلـك يف   "، )2005(شعبان يوسف مبارز، -

،كلية التجارة ،جامعة بين سويف ، العـدد األول ،ص ص   جملة الدراسات املالية والتجارية، "تدعيم أسواق األوراق املالية
511-584 . 

، جامعـة   جملة البحوث التجاريـة ، " التوسع يف اإلفصاح احملاسيب وعدم متاثل املعلومات "، )2005(صفا حممود السيد ، -
 . 45-1ص ص ،  1، العدد 39سوهاج، الد 

دراسة حتليلية للمالمح احملاسبية لفجوة حوكمة الشـركات  " ،)2006(طلعت عبد العظيم متويل وحممد عبد اهللا آل عباس، -
،جامعة طنطا كلية التجارة ، الد األول ، العدد األول ،  الة العلمية التجارة والتمويل، " يف الشركات املسامهة السعودية

 .110-77ص ص 

وإمكانية  Corporate Governanceدراسة حتليلية وتطبيقية ملفهوم ال " ،)2003(د الرمحن أمحد حممد ،عادل عب -
، جامعة الزقازيق فـرع بنـها ،    جملة الدراسات والبحوث التجارية، "تطبيقه يف الشركات املسامهة العاملة يف البيئة املصرية

 .465-389السنة الثالثة والعشرون ، العدد األول ، ص ص 

، جملة دراسات يف االقتصاد والتجـارة ، "استراتيجيات اخلصخصة "، )2006(عبد العزيز أعبيد بوبكر وليلى صاحل البفي ، -
 .99-80، ص ص  25مكتب البحوث واالستشارات بكلية االقتصاد، الد : بنغازي ، جامعة قاريونس 

جملـة   ،"  التطبيق الفعـال حلوكمـة الشـركات    دور اإلفصاح احملاسيب يف" ، )2003(عبد الناصر حممد سيد درويش،  -
 . 471- 419، جامعة القاهرة ، العدد الثاين ، يوليو، ص ص  الدراسات املالية والتجارية

الـة العربيـة    ،" تطبيق اإلجراءات احلاكمة للشركات يف اململكة العربية السعودية " ، )2003(عبيد بن سعد املطريي،  -
 .305 - 281امللك سعود ، الد العاشر ، العدد الثالث ، سبتمرب، ص ص  ، جامعة للعلوم اإلدارية

 117-116،ص ص2007،أبريلجملة احتاد املصارف العربيةفرحات بن قدارة،مقابلة ، -

دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية وانعكاساا على سوق " ، )2005(حممد أمحد إبراهيم خليل ، -
، السنة اخلامسة والعشرون، العـدد األول ص ص  جملة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية التجارة ببنها،" اليةاألوراق امل

723- 783. 

مقيـاس مـوزون   :األمهية النسبية للمواضع احملاسبية يف مبادئ حوكمة الشركات"، )2009(حممد بن عبداهللا آل عباس ، -
عامة ،اململكة العربية السعودية الرياض،الد التاسع واألربعون،العدد األول،ص ،معهد اإلدارة الجملة اإلدارة العامة، "مقترح
 . 36-3ص

أمهية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئـة األوراق املاليـة   "، )2005(حممد حسني ابو نصار وعلي عبدالقادر الذنيبات ، -
، ص ص 1، العدد  32،الد راسات العلوم اإلدارية، جملة د" ومدى كفايتها يف تلبية احتياجات مستخدمي البيانات املالية

115-140. 
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أثر اإلفصاح احملاسيب يف التقارير املالية السنوية املنشورة على أسـعار  "، )2007(حممد عبداهللا املهندي ووليد زكريا صيام ، -
، اجلامعة األردنية ، الد  إلداريةدرسات العلوم ا،" دراسة تطبيقية يف الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية: األسهم 

 . 284-258، العدد الثاين ، ص ص  34

جملة كلية التجارة للبحـوث  ، " تأثري بعض آليات حوكمة الشركات على األداء " ، ) 2006(حممد عبده حممد مصطفى ، -
 .382-325، جامعة اإلسكندرية ، العدد األول ، مارس ،العلمية 

، ص  26،جملـد   ، جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة" قاعدة امللكية يف االقتصاد اللييب توسيع"، )2007(حممد فياض ، -
 ص 

، " مدى التزام الشركات املسامهة العامة األردنية مببادئ احلاكميـة املؤسسـية   " ، )2007(حممد  مطر وعبد الناصر نور، -
  .   68 - 46الثالث ، العدد األول ، ص ص ، اجلامعة األردنية ، الد  الة األردنية يف إدارة األعمال

املصارف التجارية الليبية ورأس املـال  "،) 2007(حممود حمي الدين بادي ، مصطفى حممد فوكله و مصطفى أنور فياض ، -
-127، الد الثامن عشر ،العـدد األول، الصـيف، ص ص   جملة البحوث االقتصادية، "املصريف وفق معايري جلنة بازل 

167. 

اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف ظـل غيـاب سـوق    " ، ) 2005(حممد فوكلة وتوين بريي وجون كولن ، مصطفى -
 .23-1، الد السادس عشر ، العدد األول ، ص  ص  جملة البحوث االقتصادية، " لألوراق املالية 

حتليلية لتقييم بيئـة اإلفصـاح    دراسة:القياس احملاسيب عن خماطر املنظمات "، )2007(مصطفى حممد كمال حممد حسن ، -
 . 40 -1، سبتمرب ،ص ص  44، الد  2، جامعة اإلسكندرية ، العدد  جملة التجارة للبحوث العلمية،" املصرية

دراسة :مدى مالءمة مسؤوليات جلان التدقيق ألداء دورها يف عملية التحكم املؤسسي"، )2007(مضر على عبداللطيف ، -
-363، ص ص  2، العـدد  34، الـد   دراسات العلوم اإلدارية، "ي احلسابات األردنينيميدانية لوجهات نظر مدقق

383. 

جملة الدراسات املالية ،" نشر التقارير التقارير املالية للشركات السعودية على االنترنت"،)2004(نبيه بن عبد الرمحن اجلرب ، -
 .168-143العدد األول ، ص ص ، جامعة بين سويف ، والتجارية 

العالقة بني تطبيق حوكمة الشركات ومستوى اإلفصـاح االختيـاري يف التقـارير    "،)2008(هالل عبد الفتاح عفيفي، -
 -429،ص ص 30،جامعة الزقازيق ،العدد األول ،الد جملة البحوث التجارية، "السنوية دراسة اختبارية يف البيئة املصرية

494. 

لعامة لسوق املال يف حتسني فعالية التقرير املايل يف ضوء املبـادئ الدوليـة   تقييم دور اهليئة ا" ،)2005(يونس حسن عقل، -
 . 97 – 13، جامعة حلون، ص ص  الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، " حلوكمة الشركات 

  

  -:املؤمترات والندوات ) ج
املؤمتر الوطين ،" منظور اإلدارة الرشیدة البیئة العامة للتنمیة اإلداریة يف لیبیا من"، )2007(أبوبكر مصطفى بعريه، -

    2007أكتوبر  29 -28د الوطين لإلدارة، طرابلس ، ھاملع، األول للتنمیة اإلداریة

،املؤمتر العلمي اخلامس  حوكمة " إدارة الرحبية والدور احملاسيب يف حوكمة الشركات"، )2005(أمحد أشرف عبد احلميد، -
 . 2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية،دارية واالقتصاديةالشركات وأبعادها احملاسبية واإل
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حالة هيئة احلاسبة واملراجعة لدول جملس التعـاون  )احلوكمة(نظام إدارة ومراقبة املنشآت " ،)2005(أسامة فهد احليزان، -
، كلية التجـارة ،  ة واإلدارية واالقتصاديةاملؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبي، " لدول اخلليج العربية
 .2005سبتمرب  10-8جامعة اإلسكندرية،

القطاع املصريف اللييب وإتفاقية حترير جتارة "، )2007(بشري حممد عاشور ،عمر حممد أبوصبيع و مصطفى عبداهللا البوسيفي، -
، اللجنة الشعبية العامة للتخطيط ،طـرابلس ،  تندوة االقتصاد اللييب ومنظمة التجارة العاملية الفرص والتحديا، " اخلدمات

30-31 \ 1 \ 2007 . 

، املؤمتر الـوطين األول  " اجتاهات احملاسبة املالية املعاصرة وانعكاساا على البيئة الليبية" ،) 2007(سامل أمساعيل احلصادي، -
 . 2007يونيو  13 -11،جامعة قاريونس بنغازي، للسياسات العامة يف ليبيا

، "حوكمة الشركات ودورها يف عالج أمراض الفكر والتطبيق احملاسـيب  "، )2005(د العزيز بيومي احلفناوي ،شوقي عب -
-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية

 2005سبتمرب  10

املؤمتر العريب األول حـول  ، "ملؤسسية بني املفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقعاحلاكمية ا"، )2005(ظاهر القشي ، -
 26-24مجهورية مصر العربيـة ،   –،املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة التدقيق الداخلي يف إطار حوكمة الشركات

 . 2005سبتمرب

بيق آليات حوكمة إدارة الشركات على جـودة اإلفصـاح   دراسة حتليلية ألثر تط"،)2005(لؤي علي زين العابدين علي، -
، كليـة التجـارة ، جامعـة    املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية، "احملاسيب 

 2005سبتمرب  10-8اإلسكندرية ، 

كات من خالل اسـتخدام قواعـد القيـد    تفعيل اآلليات احملاسبية حلوكمة الشر" ،)2005(حممد أمحد حممد العسيلي ، -
العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها بالبورصات املالية دراسة تطبيقية على بعض الشركات املقيدة بالبورصة املصرية 

 2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، احملاسبية واإلدارية واالقتصادية

املؤمتر املصريف العريب السـنوي رؤيـة   ،" تكامل االقتصادي لدول إحتاد املغرب العريبجتربة ال" ،)2007(حممد الشكري ، -
 .  2007نوفمرب  8 – 7،الدوحة قطر، عربية للقمة االقتصادية 

اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ حوكمة الشركات ومدى إرتباطهمـا باملعـايري   " ، )  2007( حممد طارق يوسف ،  -
  ف2007، شرم الشيخ ، مجهورية مصر العربية ، مايو لبات حوكمة الشركات وأسواق املال العربيةمؤمتر متط، " احملاسبية 

املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشـركات وأبعادهـا احملاسـبية    ، "حوكمة املصارف"،) 2005(حممد فرج عبد احلليم، -
 .2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، واإلدارية واالقتصادية

املؤمتر العلمي اخلامس ، "فرض الوحدة احملاسبية يف ظل املتغريات االقتصادية املعاصرة  "،)2005(حممد حممود أمحد صابر ، -
 .2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، حوكمة الشركات وأبعادها احملاسبية واإلدارية واالقتصادية

املؤمتر العلمي اخلامس حوكمة الشركات وأبعادها احملاسـبية  ، "وكمة واجلهاز املصريفاحل"، )2005(حممود علي الغنيمي ، -
 . 2005سبتمرب  10-8، كلية التجارة ، جامعة اإلسكندرية ، واإلدارية واالقتصادية

،  " مدي ارتباط الشفافية واإلفصاح بالتقارير املالية  وحوكمـة الشـركات  "، )2007(مصطفى حسن بسيوىن السعدىن، -
، مجعية احملاسبني و مدققي احلسابات بدولة اإلمارات العربيـة   املؤمتر الدويل مهنة احملاسبة و املراجعة و التحديات املعاصرة



142 
 

 142

املتحدة وباالشتراك مع كلية اإلدارة واالقتصاد جبامعة اإلمارات العربية املتحدة وحتت إشراف االحتاد العـام للمحاسـبني   
  .2007ديسمرب   5إيل 4من ت العربية ، اإلماراواملراجعني العرب ، 

   -:رسائل علمية ) د
 

رسـالة  ، " وقتية اإلفصاح عن طريق االنترنت وأثرها على منفعة املعلومات احملاسبية"، )2009(أمحد عبده السيد الصباغ ، -
 .، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية ماجستري غري منشورة

 رسالة ماجستري غري منشورة ،" اخلصائص النوعية للبيانات و املعلومات احملاسبية " ، )2004(و ،أمساعيل املهدي حممد أمسي -
 .، جامعة قاريونس ، بنغازي 

قياس أثر اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات يف حتسني جودة احملتـوى اإلعالمـي   " ، )2007(أشرف أمحد حممد غايل ، -
، كلية التجارة باإلمساعيلية قسم احملاسبة واملراجعة، جامعة  رسالة ماجستري غري منشور، " للتقارير املالية مع دراسة تطبيقية 

 .قناة السويس 

مدى مالئمة األنظمة احملاسبية يف املصارف التجارية الليبية ملواكبة التطور يف اخلـدمات  " ، )2004(حنان ميالد املغراوي ، -
 .  ، جامعة قاريونس ، بنغازي  رسالة ماجستري غري منشورة،" املصرفية احلديثة 

رسالة ماجستري غـري  ، " اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف التجارية الليبية " ، )2000(سليمة محد املهدوي ، -
 .  ، جامعة قاريونس ، بنغازي  منشورة

رسالة ماجستري غري ، " جارية الليبية عدالة حمتوى القوائم املالية للمصارف الت" ،) 2008(عبدالكرمي عبد الغين الفاخري ، -
 .، أكادميية الدراسات العليا فرع بنغازي  منشورة

 ،" دراسة حتليلية لدور املراجعني يف حوكمة الشركات بالتطبيق على البنـوك "، )2007(عصمت أنور حامد صحصاح ، -
 .، جامعة عني مشس  رسالة ماجستري غري منشور

دراسة دور اإلفصاح احملاسيب يف حوكمة الشركات يف إطار برنامج اخلصخصـة  " ،)2010(عفت أبوبكر حممد الصاوي ، -
 . ، جامعة اإلسكندرية كلية التجارة ، اإلسكندرية رسالة دكتورة يف احملاسبة، "يف مصر مع دراسة تطبيقية 

اء وقيمة الشـركة  منوذج حماسيب مقترح لقياس أثر تطبيق حوكمة الشركات على أد"، )2009(فريد حمرم فريد إبراهيم ، -
 .، جامعة عني مشس كلية التجارة، القاهرة  رسالة دكتوراه، " دراسة تطبيقية –املسجلة ببورصة األوراق املالية املصرية 

مدى مراعاة مبادئ احلوكمة الصادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، دراسـة  " ، )2009(حممد حممد امعيتيق ، -
، أكادميية الدراسات العليا مدرسة العلوم اإلدارية واملالية  رسالة ماجستري غري منشورة،"ملالية الليبية ميدانية على املؤسسات ا

 .، طرابلس

يف التقارير املالية للمصارف  30مدى توفر متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم " ، )2006(مفتاح إبراهيم مفتاح الفارسي، -
  .، أكادميية الدراسات العليا فرع بنغازي ، قسم احملاسبة غري منشورة رسالة ماجستري، " التجارية الليبية 

مؤشر مقترح لإلفصاح عن املمارسات القياسية للحوكمة مع التطبيق علـى بعـض   "، )2009(مىن سليمان حممود شبل ، -
 .، اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية كلية التجارة  رسالة ماجستري غري منشور،"الشركات املصرية املقيدة بالبورصة 

مدى توفر املتطلبات الالزمة لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات وفقـاً ملنظمـة التعـاون    "، )2007(ناجي حامد ناجي ، -
  . ، جامعة قاريونس، كلية االقتصاد قسم احملاسبة ، ،بنغازي  ، رسالة ماجستري غري منشورة" االقتصادي والتنمية 

  



143 
 

 143

  -:قوانني وتشريعات )  ھ
 .اخلاص بإنشاء سوق األوراق املالية اللييب وإصدار نظامه األساسي ) 134(، قرار) 2006(ة العامة ، اللجنة الشعبي -

 .، قواعد وتشريعات ذات عالقة بسوق األوراق املالية اللييب )2007(سوق األوراق املالية اللييب ، -

 .ألوراق املالية اللييب ،اإلدراج بسوق األوراق املالية ، دليل  دخول الشركات لسوق ا______________  -

، إدارة البحوث "احلكم املؤسسي كتيب إرشادات الس إدارات املصارف التجارية "، ) 2005(مصرف ليبيا املركزي ، -
 .واإلحصاء 

مسيحي باعتماد دليل احلوكمة بالقطاع 2010/ر.و1378لسنة ) 20(، قرار رقم )2010(،_____________  -
 .املصريف اللييب 

 .مسيحي بشأن املصارف 2005/ر.و1373لسنة  1، القانون رقم ) 2005( العام ،  مؤمتر الشعب -

  
   -:أخرى) و

  .online،  13، ص 2007حممد حسن يوسف ، حمددات احلوكمة ومعايريها، بنك االستثمار القومي، يونيه  -
 onlineحممد حتاملة ، دور البنوك يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات ،  -

، " دور مصرف سورية املركزي يف الرقابة على املصارف األخرى وآلية تفعيلـة  " ، )  2005( م ، عقبة الرضا ورمي غنا -
، الد السابع و العشرون ، العدد الثاين ، متـاح علـى    ]من االنترنت[جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ،

 www. Tishreen.shern.net ،) ف12/6/2008تاريخ زيارة املوقع ( 

أعده ممثلـو الصـندوق مـع     2009ندوق النقد الدويل ، تقرير خرباء الصندوق يف إطار مشاورات املادة الرابعة لعام ص -
 . 2009يونيو  1اجلماهريية الليبية ،

، أعده ممثلـو الصـندوق يف    2008صندوق النقد الدويل ، تقرير خرباء الصندوق يف إطار مشاورات املادة الرابعة لعام  -
: ،  امللحـق الثـاين    2008يوليو 3مبوافقة عمر طهاري وعدنان مزارعي ، .... مع اجلماهريية  2008مشاورات عام 

 2008يونيو  17العالقات بني ليبيا وجمموعة البنك الدويل ، أعده خرباء البنك يف 

 .، التقرير السنوي ) 2009(سوق األوراق املالية اللييب ، -

اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف وفقاً للمعيـار احملاسـيب   "، )2006(لطيف زيود، عقبة الرضا وروال اليقة ، -
 –جملة جامعة تشرين للدراسات و البحـوث العلميـة   ، "حالة تطبيقية يف املصرف التجاري السوري) : 30(الدويل رقم 

 .wwwعدد الثـاين، متـاح علـى    ، الد الثامن والعشرون ، ال]من االنترنت[، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية 

 Tishreen.shern.net ،) ف12/6/2008تاريخ زيارة املوقع ( 

    
  

   -:املراجع األجنبية : ثانياً 

-:BooksA)    
- Gup, B. E.,(2007) ,Corporate Governance in Banking : A Global 

Perspectiv ,University of Alabama, USA. 



144 
 

 144

-  Mallin, C. A. ,(2007), Corporate Governance , Second Edition , Oxford  . 
- Nam, S. and Nam, I.C., (2004), Corporate Governance In Asia Recent 

Evidence from Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, and Thailand , Asian 
Development Bank Institute.  

 
B) Periodicals :-  

 
- Aguilera, R.V. And Jackson, G.,(2003), ''The Cross- National Diversity of  

Corporate Governance:  Dimensions and Determinants'' ,  Academy of 
Management Review, Vol. 28, No.3, pp447–465. 

- Ariff, M. and Hoque, M. Z.,(2007),'' Corporate Governance: the Case of 
Australian Banks',In :Gup, B. E ,Corporate Governance in Banking : A Global 
Perspectiv ,University of Alabama, USA, PP210-233.  

- Baumann, U. and Nier, E.,(2004),''Disclosure, Volatility, and Transparency: 
An Empirical Investigation into the Value of Bank Disclosure'',FRBNY 
Economic Policy Review,September, pp31-45. 

- Benston, G. J. and Hartgraves, A., (2002), '' Enron: What happened and what 
we can learn from it'' , Journal of Accounting and Public Policy , 21, pp105–
127. 

- Boubakria, N. ,Cosset ,J. and Guedham, O.,(2005), ''Liberalization, Corporate 
Governance and the Performance of privatized Firms in Developing 
Countries'', Journal of Corporate Finance,11, pp767-790. 

- Bushman, R. M. And  Smith, A. J., (2001), '' Financial Accounting 
Information and Corporate Governance'', Journal of Accounting and 
Economics, 32,  pp237–333.  

- Chen, W., Chung, H. , Lee, C. , (2007),'' Corporate Governance and Equity 
Liquidity: Analysis of S&P Transparency and Disclosure Rankings'' , 
Corporate Governance: An International    Review, Vol. 15, No. 4, July, pp. 
644-660 . 

- Davies, H.,(2002), ''Corporate Governance and the Development of global 
Capital Markets'' , Balance Sheet , Vol 10 ,No 3. pp14-18. 

- Denis, D. K.,(2001), ''Twenty-five Years of Corporate Governance Research. .  
and Counting'' , Review of Financial Economics , 10, pp191–212. 

- Dragomir, V. ,(2008),'' Highlights for A History of  Corporate Governance'', 
European Journal of Management, (in press) ISSN: 1555-4015. 

- Editorial ,(2002) ,'' The Relationship between Corporate Governance : 
Transparency and Financial Disclosure'' , Corporate Governance, Vol. 10 , 
No.4 , pp253-255. 

- Eng, L.L. and Mak, Y.T.,(2003), ''Corporate Governance and Voluntary 
Disclosure'' , Journal of Accounting and Public Policy, 22 , pp 325–345. 

- Faccio, M. And Lang, L.H.P.,(2002),''The ultimate Ownership of Western 
European Corporations '', Journal of Financial Economics, 65, pp365–395. 



145 
 

 145

- Gup B. E.,(2007), ''Corporate Governance in Banks: Does the Board Structure 
matter? ", In : Gup, B.E,  Corporate Governance in Banking : A Global 
Perspective , University of Alabama, USA, pp18- 39. 

- Hossain, D. M. And  Khan, A. R.,(2006) ''Disclosure on Corporate 
Governance Issues in Bangladesh: A survey of the Annual Reports'' ,The 
Bangladesh Accountant, January-March 2006, pp. 95-99 [ Online] ,SSRN , 
Available from : 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1284973 ,[Acc-essed :15-
6-2010]. 

- _________. ,(2007) "The Corporate Governance Reporting exercise: the 
Portrait of a developing Country" , International Journal of Business 
Research, , Marsh ,[Online], Business Publications,  Availablefrom: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_6773/?tag=content;col1 , , [Accessed :15-
6-2010]. 

- ________ , (2008),''The Extent of Disclosure in Annual Reports of Banking 
Companies: The Case of India'' , European Journal of Scientific Research, 
Vol.23 No.4, pp.659-680. 

- Huafang, X. and Jianguo, Y. ,(2007), ''Ownership Structure, Board 
Composition and Corporate voluntary Disclosure: Evidence from listed 
companies in China'' , Managerial Auditing Journal , Vol.22,  No. 6, 2007, pp 
604- 619 .   

- Jensen, M. C.and Meckling, W. H.,(1976), ''Theory of the Firm: Capital 
managerial Pehavior, Agency Costs, and Ownership Structure''. Journal of 
Financial Economics , 3, pp 305–360. 

- Mallin, C. , Mullineux, A. and Wihlborg, C. ,(2005) '' The Financial Sector 
and Corporate Governance : the UK case'' , Corporate Governance , Vol 13 , 
no 4 , July, pp532-541. 

- Okike, E. M., (2007),''Corporate Governance in Nigeria: the status 
quo'' ,Corporate Governance , Vol.15 , No2,  March, pp 173 – 193. 

- Patibandla, M. and pattern, E. ,(2006), ''Corporate Governance and 
Performance: A Study of India’s Corporate Sector'' , Journal of Economic 
Behavior & Organization , Vol. 59, pp29–44. 

- Puffer, S. M. and McCarthy, D. J., (2003),''The Emergence of Corporate 
Governance in Russia'' ,  Journal of World Business , 38,  pp 284–298  . 

- Qu, W. And Leung, P. ,(2006), ''Cultural Impact on Chinese Corporate 
Disclosure – a Corporate Governance Perspective'', Managerial Auditing 
Journal , Vol. 21 No. 3, pp. 241-264. 

- Rajagopalan, N. And Zhang, Y. ,(2008), ''Corporate Governance Reforms in 
China and India: Challenges and Opportunities'' , Business Horizons ,  51, 
pp55–64 .  

- Rezaee, Z.,(2005), ''Causes, Consequences, and Deterence of  financial 
Statement Fraud'' , Critical Perspectives on Accounting, 16, pp277- 298. 

- Solomon, J. F ., Solomon, A. , Norton, S. And Joseph, N. L . ,(2000), '' A 
Conceptual Framework For Corporate Risk Disclosure Emerging From The 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1284973
http://findarticles.com/p/articles/mi_6773/?tag=content;col1


146 
 

 146

Agenda For Corporate Governance Reform'' , British Accounting Review , No 
32, PP447–478. 

- _____________________________ . and Lin, S. W. ,(2003) ''Corporate 
Governance in Taiwan: Empirical Evidence from Taiwanese Company 
Directors'', Corporate Governance, Vol 11, No 3, pp235-248. 

- Spira, L. F.,(2003), ''Audit Committees: Begging the Question'' , Corporate 
Governance ,Vol11 , No 3,  July  ,  pp 180- 188. 

- Spong,  K. and Sullivan, R. J. , (2007), '' Corporate Governance and Bank 
Performance'' , In : Gup, B.E,  Corporate Governance in Banking : A Global 
Perspective , University of Alabama, USA, pp40-61. 

- Tadesse, S.,(2006), ''The economic Value of regulated Disclosure: Evidence 
from the Banking Sector'' , Journal of Accounting and Public Policy, 25, pp 
32-70. 

- Trayler, R.,(2007) ,'' A Survey of Corporate Governance in Banking: 
Characteristics of the Top  100 World Banks'', In : Gup, B.E,  Corporate 
Governance in Banking : A Global Perspective , University of Alabama, USA, 
pp184-209. 

 
c) Theses and Dissertations:- 
  

- Ali A.Zagoub ,(2011),'' Corporate Governance in Libyan Commercial Banks'' , 
Ph.D. Thesis, University of Dundee,UK 

- Andersson, M. And Daoud, M., (2005) , " Corporate Governance 
Disclosure:by Swedish listed Corporations", Master’s Thesis, [Online],  
JONKOP ING Internationaal  Business School, Available from : 
http://hj.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4397 , [Accessed :15-6-
2010]. 

- Baxter, P. J. BBus (Hons), Mcom , (2007), ''Audit Committees  And  Financial 
Reporting Quality'' , Ph.D. Thesis ,  University of  Southern Queensland .  

- Ellabbar, K. ,(2007), '' Capital Market and Accounting Disclosure in Emerging 
Economies: the Case of Libya , Ph.D. Thesis, University of Salford .s  

- Jongsureyapart, C.,(2006) ''Factors that Determine Corporate Governance in 
Thailand'', Ph.D. Thesis, Victoria University, Victoria, Australia. 

- Khan, T.,( 2006) "Financial Reporting Disclosure on The Internet : An 
International Perspective" , Ph.D. Thesis, Victoria University, Victoria, 
Australia. 

- Rikanovic, M. ,(2005), ''Corporate Disclosure Strategy and the Cost of Capital 
An empirical Study of large listed German Corporations'' Ph.D. Thesis,  
Business Administration of the University of St. Gallen, Germany. 

- Yu, M. ,(2007),''Analyst Activity And Corporate Governance: A Global 
Perspective'' , Ph.D. Thesis, Kent State University.  

 

http://hj.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:4397


147 
 

 147

D) Reports , Papers  and  Others   :- 
- Basle Committee on Banking Supervision And Technical Committee of the 

International Organisation of Securities Commissions "IOSCO",(1997), 
Survey of Disclosure About Trading and Derivatives Activities of Banks and 
Securities Firms 1996 , November.  

- _______________________________________________and_____________
____________________________ "IOSCO", (1998a), Framework for 
Supervisory Information about Derivatives and Trading Activities , 
September. 

-  ____________________________ ,(1998 b), Enhancing Bank Transparency, 
Bank for International Settlements ,Septembe. 

- ______________________, (1999a), Enhancing Corporate Governance for 
Banking Organisations ,Bank for International Settlements , September.  

- ___________________________, And Technical Committee of the 
International Organisation of Securities Commissions "IOSCO", (1999b) 
Recommendations for Public Disclosure of Trading and Derivatives Activities 
of Banks and Securities Firms, October. 

- _______________________________and_____________________________
__________________________________________ "IOSCO", (1999c), 
Trading and Derivatives Disclosures of Banks and Securities Firms Results of 
the Survey of public Disclosures in 1998 annual Reports , Bank for 
International Settlements ,December.  

- __________________________ ,(2001), Public Disclosures by Banks: Results 
of the 1999 Disclosure Survey, Bank for International Settlements, April. 

- __________________________ , (2002),  Public Disclosures by Banks: 
Results of the2000 Disclosure Survey, Bank for International Settlements,  
May. 

- ____________________________ , ( 2003), Public Disclosures by Banks: 
Results of the 2001 Disclosure Survey, Bank for International Settlements, 
May. 

- ____________________________,(2006 a), Basel Committee Issues 
Guidance on Corporate Governance for Banking Organisations, 13 February, 
[online], Bank for International Settlements, Available from :  
http://www.bis.org/press/p060213 .htm, [Accessed :1-6-2009]. 

-  __________________________ , (2006 b), Enhancing Corporate 
Governance for Banking Organisations ,[online], Bank for International 
Settlements, February, Available from :                                   
http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf. ,[Accessed :12-6-2009]. 

- ____________________________ ,(2008), External Audit quality and 
Banking Supervision , Bank for International Settlements, December.  

- ____________________________, (2010) ,consultative Document Pillar 3 
Disclosure Requirements for Remuneration, Bank for International 
Settlements, December.   

http://www.bis.org/press/p060213
http://www.bis.org/publ/bcbs122.pdf


148 
 

 148

- Becht M., Bolton, P. And Roell, A. ,(2005), ''Corporate Governance and 
Control'' , European Corporate governance Institute Working Paper Series in 
Finance, N.02/2002, Updated 2005, p2-3.  

- Cadbury, A. ,(1992), '' Report of the Committee on the financial Aspects of  
Corporate Governance'' , Gee &CO.Ltd , London Stock Exchange. 

- Combing Code,(2008), The Combing Code On Corporate Governance, 
Financial Reporting Council , London, June.  

- Hambel Committee ,(1998), Committee on Corporate Governance,  Final 
Report, London ,Gee Publishing Ltd . 

- Institute of International Finance (IIF), '' Equity Advisory Group . Polices for 
Corporate Governance and Transparency in Emerging Markets'' , ( 2002 ), 
[Online] , IIF , Available from : http://www.iif.com/emr/corpgov-code.php  
[Accessed :1-6-2010]. 

- Levine, R. ,(2004),'' The Corporate Governance of Banks: A Concise 
Discussion of Concepts and Evidenc'' , World Bank Policy Research Working 
Paper 3404, September.  

- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ,(2004) '' 
Principles and Annotations on Corporate Governance'' , Arabic translation, 
[Online], OECD,Available from: 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf . 

      http://www.oecd.org/dataoecd/13/63/35032070.pdf 
- Radner, G.,(2002) "Best Practices in Online Corporate Governance 

Disclosure" , Work Paper ,[Online] , CCBN, Available from : http:// 
www.ccbn.com, [Accessed :11-6-2010]. 

- Saidi, N., and Nadal, N. , (2004) , ''Corporate Governance in MENA Countries 
Improving Transparency and Disclosur'',[online] , THE SECOND MENA 
Regional Forum on Corporate Governance, Hosted by Lebanon Corporate 
Governance Task Force (LCGTF) (Lebanese Transparency Association, 
Secretariat), 

- ______,(2008), '' Transparency & Disclosure Challenges in the Banking 
Sector '',  Conference held under the Auspices of the Central Bank of Syria ,  
Damascus, Syria, 21-22 December, 2008. 

- Sarbanes-Oxley Act of 2002 Washington D. C. 
- Smith, Guidance,(2005),Guidance on Audit Committees, Financial Reporting 

Council , London.     
- Standard & Poor’s, (2002) ," Transparency & Disclosure Study – Frequently 

Asked Questions", [Online] , S&P, Available from : http:// 
www.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/mvs&p1.pdf, [Accessed :11-6-2010] .  

- _____________ And Corporate Governance & Financial Reporting Centre 
( CGFRC), (2004) , '' Corporate Governance Disclosures in Thailand : A 
Study of SET50 Companies'' , [Online] ,S&P, Available from : 
http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/fixedincome/NUSCorp_Gov_Thai
_print-qual.pdf , [Accessed :18-6-2010] . 

http://www.iif.com/emr/corpgov-code.php
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/13/63/35032070.pdf
http://www.ccbn.com
http://www.bcu.gub.uy/autoriza/ggmvrf/mvs&p1.pdf
http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/fixedincome/NUSCorp_Gov_Thai


149 
 

 149

- Stuttard, J. , Judge, P. , Slaven, G. , Rhind, D. And Floud, R . ,( 2006),  The 
UK Approach to Corporate Governance , Financial Reporting Council, 
London . 

- Transparency International ,[online], TI , Available from : 
http://www.transparency.org/news_room/faq/journalists_faq, [Accessed :   1-
2-2010]. 

- Turnbull Review Group ,( 2005), Internal Control: Revised Guidance for 
Directors on  the Combined Code , Financial Reporting Council , October, 
London. 

- World  Bank , (2003), Analyzing and Managing Banking Risk : A Framework 
for Assessing Corporate Governance and Financial Risk , Second edition, 
Washington, D.C. 20433, April. 

- _________ and International Monetary Fund ,(2007), Template for Country 
Assessment of Corporate Governance, [online], World Bank,Available from :
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html, [Accessed :   11-12-2009].    

- _________________________________,(2008), Reports on the Observance 
of Standards and Codes, [online] , World Bank, Available from: 
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html , [Accessed :   11-12-2009].  

- World Trade Organization (WTO) , [online], WTO , Available 
from:http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_libyan_arab_jamahiriya_
e.htm , [Accessed :   15-6-2010]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparency.org/news_room/faq/journalists_faq
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg.html
http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa.html
http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_libyan_arab_jamahiriya_


150 
 

 150

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  

  املالحق 
  
  
  



151 
 

 151

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدى توافر متطلبات مبدأ اإلفصاح والشفافية وفقاً للحوكمة يف املصارف  
  

  سنة  البيان
2005  

  سنة
2006  

  سنة
2007  

  سنة
2008  

  ئج املالية والتشغيلية النتا: اوالً
          )امليزانية(األداء املايل واملوقف املايل للمصرف   1
          )قائمة الدخل ( حساب األرباح واخلسائر   2
          قائمة التدفقات النقدية  3
          تقرير املراجع   4
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          وحتليالت اإلدارة لألداء املايل والتشغيلي تقييمات  5
          املرفقة بالقوائم املاليةوالحظات التفسريية املاإليضاحات املتممة و  6
          السياسات احملاسبية املستخدمة  7
          األرقام املقارنة   8
          بيان التغريات يف حقوق امللكية  9

          املاليةواملؤشرات اإلفصاح عن أهم النسب   10
          اإلفصاح عن ملخص نتيجة فروع املصرف   11

  تهف وسياساأهداف املصر: ثانياً 
          عن األهداف واإلجنازات املتوقع حتقيقهااإلفصاح   12
          اخلطة املستقبليةاإلفصاح عن   13
          )امليزانيات التقديرية(عن النتائج املالية املستهدفة خالل الفترة القادمة اإلفصاح   14
عـات يف  اإلفصاح عن السياسات املتعلقة باملسامهات االجتماعية و مبـنح الترب   15

  األنشطة اخلريية وأي مسامهات اجتماعية أخرى  
        

  اإلفصاح عن امللكيات الكربى وحقوق املسامهني : ثالثا
          هيكل املسامهات الرئيسةاإلفصاح عن   16
          اإلفصاح عن هيكل ملكية األشخاص االعتباريني  17
          اإلفصاح عن كبار املسامهني أفراد طبيعيني   18
          صاح عن كيفية متثيل املسامهني يف الساإلف  19
          اإلفصاح عن ملكية حصة معينة من األسهم متكن من السيطرة على املصرف  20
21  اوجدوهل ااإلفصاح عن مواعيد اجتماعات اجلمعية العمومية ومكا          
          اإلفصاح عن البنود املهمة والرئيسية حملضر اجلمعية العمومية   22
          فصاح عن حقوق األقلية من املسامهنياإل  23
          األرباح والتوزيعات املقترحة  توزيعاإلفصاح عن سياسات   24
وأشكاهلا أو ما هي األسباب يف حالة عدم  اإلفصاح عن التوزيعات اليت مت دفعها  25

  الدفع 
        

  مات عن مؤهالمالتنفيذيني ومعلو فأة أعضاء جملس اإلدارة واملدراءسياسة مكا -:رابعاً 
    -: واختيارهم ومدى استقالليتهم

  - :أمور عامة  -1 :معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة  –أوالً  26
  ئهم أمساو أعضاء جملس اإلدارةعدد اإلفصاح عن ) أ

        

          اإلفصاح عن توقيت انضمام أعضاء جملس اإلدارة  ) ب  27
          دارة وكيفيتهاإلفصاح عن آلية ترشيح أعضاء جملس اإل) ج  28
    -:اإلفصاح عن خربات أعضاء جملس اإلدارة ومؤهالته -2  29

  اإلدارة  اإلفصاح عن مؤهالت أعضاء جملس) أ
        

          اإلفصاح عن خربات أعضاء جملس اإلدارة) ب  30
اإلفصاح عن مدى دراية أعضاء جملس اإلدارة بالعمليات املصرفية وإدارة ) ج  31

  املصرف
        

          اإلفصاح عن الربامج التدريبية ألعضاء جملس اإلدارة  )د  32
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  -: اإلفصاح عن مدى استقاللية أعضاء جملس اإلدارة -3  33
تنفيذيني ، مستقلني ، غري ( أعضاء جملس اإلدارة  عضويةاإلفصاح عن ) أ

  )تنفيذيني 

        

          اإلفصاح عن عدد األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة) ب  34
اإلفصاح عن أمساء الشركات املسامهة أو اجلهات اليت يكون عضو جملـس  ) ج  35

إدارة املصرف عضو يف جملس إدارا يف الوقت نفس أو وجود عالقة استشارية 
  فيها                           

        

  :أمور أخرى عن أعضاء جملس اإلدارة  -4  36
  لس اإلدارةاإلفصاح عن ملخص مهام مسؤوليات أعضاء جم) أ

        

احلضـور  ) تفاصـيل ( عات جملس اإلدارة ونسبة اإلفصاح عن عدد اجتما) ب  37
  اخلاصة بكل عضو

        

  :جلان أعضاء جملس اإلدارة  -5  38
اإلفصاح عن اللجان االستشارية التابعة واملنبثقة من أعضـاء جملـس اإلدارة   ) أ

جلنـة  , جلنة إدارة املخـاطر   ,جلنة املكافآت , جلنة التعيينات , جلنة املراجعة ( 
  ....)االستثمار 

        

          اإلفصاح عن عدد أعضاء هذه اللجان وأمسائها واستقالليتها) ب  39
          اإلفصاح عن مؤهالت هذه اللجان وخرباا) ج  40
          اإلفصاح عن مهام كل جلنة وصالحياا) د  41
          اإلفصاح عن عدد اجتماعات هذه اللجان)  ھ  42
  :معلومات عن املديرين التنفيذيني  -ثانياً  43

  ئهم أمسااملديرين التنفيذيني و عدد كباراإلفصاح عن 
        

          اإلفصاح عن مؤهالت املديرين التنفيذيني وخربام   44
) أعضاء جملـس اإلدارة  ( إلدارة املصرف مدير عاماإلفصاح عن كيفية تفويض   45

  وسريته الذاتية
        

من كبار املديرين التنفيذيني بالعمليات  5عن مدى دراية املدير العام واإلفصاح   46
  املصرفية وإدارة املصرف

        

          اإلفصاح عن الربامج التدريبية لكبار املديرين التنفيذيني  47
          أو أقارمفصاح عن عدد األسهم اليت ميتلكها املديرون التنفيذيون اإل  48
          يت يشغلها املديرون التنفيذيني  اإلفصاح عن الوظائف ال  49
          اإلفصاح عن مسؤوليات املديرين التنفيذيني  50
اإلفصاح عن مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واملـدير العـام واملـديرين     -ثالثاً  51

  :التنفيذيني ومزاياهم ومرتبام 
      اإلفصاح عن سياسة ونظام مكافأة أعضاء جملس اإلدارة املديرين التنفيذيني

        

          اإلفصاح عن مرتبات أعضاء جملس اإلدارة ومكافآم ككل   52
          اإلفصاح عن مرتبات كبار املديرين التنفيذيني ومكافآم ككل  53
          اإلفصاح عن مكافآت ومرتبات كل عضو ومدير على حدة  54
و قيمة ثابتة نسبة من األرباح أ( اإلفصاح عن كيفية مكافأة أعضاء جملس اإلدارة   55

  ) أو بناء على األداء
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 واملـديرين التنفيـذيني   اإلفصاح عن أي نفقات دفعت ألعضاء جملـس اإلدارة   56
  من املنافع املادية كنفقات سفر وانتقال أو غريها

        

          الربط بني املكافآت وأداء أعضاء جملس اإلدارة واملديرين   57
  لقة باألطراف ذات العالقة باملصرف وأقارم اإلفصاح عن العمليات املتع: خامساً

          اإلفصاح عن السياسات املعتمدة يف حاالت تضارب املصاحل  58
          ة العمليات واملعامالت مع األطراف ذات العالقة اإلفصاح عن طبيع  59
األرصـدة  (ذات العالقة  اإلفصاح عن حجم العمليات واملعامالت مع األطراف   60

مالً مبلغ املعاملة والرصيد القـائم وشـروط املعاملـة وظروفهـا     املتداولة شا
  )والضمانات املعطاة أو املستلمة

        

األطراف ذات السيطرة الـيت  مثل (اإلفصاح عن نوعية األطراف ذوي العالقة   61
أو أقارم ذوي القرابة الالصقة أو أفراد اإلدارة  على املصرف اً مهماًمتارس تأثري

قارم أو اجلهات املشتركة مع املصرف أو اجلهات ذات السيطرة األساسيني أو أ
  )على املصرف 

        

اإلفصاح عن قائمة بنسبة ملكية املصرف يف اجلهات األخرى حىت ولو كانـت    62
  ) معظم املصارف املبلغ وليس النسبة ( أقلية واجلهات التابعة 

        

  اإلفصاح عن عوامل املخاطرة املتوقعة : سادساً
          اإلفصاح عما إذا كان للمصرف إدارة ونظام ملتابعة املخاطر أم ال  63
          واجههاللمخاطر اليت ي وسياساتهاملصرف  ستراتيجيةاإلفصاح عن إ  64
اإلفصاح عن األنواع املختلفة للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وأسلوب اإلدارة   65

  والرقابة على هذه املخاطر
        

          دل كفاية رأس املال املصريف وفقاً ملتطلبات بازل اإلفصاح عن مع  66
اإلفصاح عن وحدة االمتثال واختصاصاا ومدى التزامها بقـانون املصـارف     67

  وتعليمات مصرف ليبيا املركزي  
        

          اإلفصاح عن إدارة املراجعة الداخلية واختصاصاا   68
ملواجهة املخـاطر واخلسـائر    عن االحتياطيات واملخصصات املكونةاإلفصاح   69

  املتوقعة 
        

  املسائل األساسية املتصلة باملوظفني والعاملني وغريهم من أصحاب املصاحل اآلخرين -:سابعاً 
          اإلفصاح عن السياسة املعتمدة من املصرف يف املوارد البشرية  70
          اإلفصاح عن عدد املوظفني يف السنوات األخرية ومعدل دورام  71
          اإلفصاح عن آلية تعيني املوظفني  72
          وآلية تطويرهم  اإلفصاح عن الدورات التدريبية للموظفني  73
           املرتبات ومنوها و املنافع املقدمة للموظفني   اإلفصاح عن  74
          اإلفصاح عن أي مكافآت للموظفني  75
          نعدد األسهم اليت ميتلكها املوظفو اإلفصاح عن  76
  والعمليات اليت يتم تنفيذها مبوجبها ااإلفصاح عن هيكل حوكمة الشركات وسياسات ممارسا: ثامناً
          للمصرف عن النظام األساسي أو اإلشارة اإلفصاح   77
           اهليكل التنظيمي للمصرفاإلفصاح عن   78
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            اإلفصاح عن اهليكل القانوين للمصرف  79
          واخلدمات الرئيسة اليت يقوم ا املصرف اإلفصاح عن األنشطة   80
اإلفصاح عن مدى تطبيق دليل التحكم املؤسسي الصادر عن مصـرف ليبيـا     81

  ) االمثتال أو التفسري (  املركزي
        

اإلفصاح عن مدى تطبيق املصرف لالئحة حوكمة الشركات يف تشريعات سوق   82
  )االمثتال أو التفسري (   األوراق املالية

        

اإلفصاح أو اإلشارة عن إصدار أي دليل حلوكمة الشركات يتالئم مع بيئة عمل   83
  املصرف 

        

قيد احتياطي مفروض علـى  غرامات أو اإلشارة إىل أي عقوبة أو جزاءات أو   84
املصرف من مصرف ليبيا املركزي أو من سوق األوراق املالية أو من أي جهـة  

  رقابية أخرى   

        

ح عن معلومات حول أي دعاوى أو قضايا منظورة أمام القضاء واليت من اإلفصا  85
  م على املوقف املايل للمصرفمهاحملتمل أن يكون هلا تأثري 

        

          اإلفصاح أو اإلشارة عن الدليل األخالقي أو الئحة السلوك املهين  باملصرف   86
          اإلفصاح عن املوقف التنافسي للمصرف  87

  مات واإلفصاح عنها طبقاً للمستويات النوعية املرتفعة للمحاسبة واإلفصاح املايل وغري املايلإعداد املعلو
          عن املعايري احملاسبية املطبقة تقرير املراجعيف  أيتم اإلفصاح من قبل املصرف أم  88
          هل يقوم املصرف بتطبيق معايري احملاسبة الدولية يف حالة توافر البند السابق   89
          اإلفصاح عن أسباب عدم االلتزام باملعايري الدولية يف حالة عدم االلتزام      90
تباعه عند تطبيق السياسـات  لذي مت ااإلفصاح عن احلكم أو الرأي الشخصي ا  91

  م على املبالغ املسجلة يف القوائم املاليةاحملاسبية واليت أدت إىل تأثري مه
        

حسابات مستقلني لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي وموضوعي بشأن  ة بواسطة مراجعياملراجعة السنوي جراءينبغي إ
  هااألسلوب املستخدم يف إعداد القوائم املالية وتقدمي

          احلسابات الذين قاموا مبراجعة القوائم اإلفصاح عن أمساء مراجعي  92
ـ  إهل يتم   93 جل جراء املراجعة السنوية بواسطة مراجعني منصوص علـيهم يف س

  مصرف ليبيا املركزي
        

بواسـطة اجلمعيـة    همواختيـار  كيفية ترشيح املراجعنيهل يتم اإلفصاح عن   94
  وأعضاء جملس اإلدارة العمومية وبتأييد من جلنة املراجعة

        

          أجروها عن نطاق عملية املراجعة اليت  موليتهاإلشارة يف تقرير املراجعني ملسؤ  95
املراجعة السنوية اخلاصة بتقييم كفـاءة إجـراءات الرقابـة    اإلفصاح عن نتائج   96

  الداخلية بالشركة 
        

          اإلفصاح عن معايري املراجعة املتبعة   97
            هل يتم تطبيق معايري املراجعة الدولية   98
          لمراجعةاً لأتعابمت دفعها  اإلفصاح عن املبالغ اليت  99

  
  

04  

 00                                                   جلنة املراقبة            
                                          همنة املراقبة وعددأعضاء جلاإلفصاح عن أمساء 

01 ماإلفصاح عن مؤهالت جلنة املراقبة وكفاءا                                     
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 03      مدة تعيني أعضاء جلنة املراقبة                       ناإلفصاح ع 02
اإلفصاح  04                     مكافأة أعضاء جلنة املراقبة       اإلفصاح عن

  كل عضو   اجتماعات جلنة املراقبة وعدد مرات حضور  عن
ات إليها بصورة تتسم بالعدالة وسالمة التوقيت مكانية وصول مستخدمي تلك املعلومنوات نقل املعلومات إجيب أن تتيح ق
  وفعالية التكاليف

  
06  

ــات   ــول للمعلومـ ــوات الوصـ ــدد يف قنـ ــاك تعـ ــل هنـ                                 :هـ
ـ  05   06ة                              اإلفصاح عن طريق تقارير سنوية مطبوع

                      اإلفصاح لدى موقع املصرف على االنترنت         

        

نشر  -:                       ناسبهل يتم اإلفصاح عن التقارير يف التوقيت امل  07
                 التقارير بعد مرور ستني يوماً من اية السنة املالية 
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 مت حبمدهللا وتوفيقه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  
Disclosure and transparency are major principles that corporate 

governance (CG) systems rely on with no exception. They are also the 

core of CG regulations issued by Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) and rules of Pazel banking committee, even as 

a part of CG-related legislation originated in Libyan environment. One of 

this main legislation is bank governance code. Therefore, the current 

study was conducted to measure the level of such principle in Libyan 

commercial banks. The assessment was based on the main following 

question:  
 “To what extent are the Disclosure and transparency requirements 

available as a part of CG in Libyan commercial banks?”  
To answer of the above question, analytical, descriptive method by 

developing disclosure index that includes unweighted items approach was 

adopted. The method was utilized to analyze data collected from annual 

reports of commercial banks listed in stock market in the period of 2005-

2009 periods. Banks’ websites were also used as additional source for 

gathering data. The study revealed some outcomes through data analysis 



158 
 

 158

after extracting set of results concerning the theoretical aspect: these 

results were as follows: 
1. There was a set of variables correlated with CG development and 

accounting disclosure, which may be the same variables in Libyan 

economy. 
2. There was a group of accounting dimensions that act as CG regulations 

and constitute disclosure and transparency inputs. 
3. Libyan legislation was indeed embracing element of disclosure and 

transparency principle on CG which was apparent in new developed laws. 

The analytic study, however, showed some results: 
The degree of availability of disclosure and transparency as CG requires 

in banks, according to latest year report obtained (2009), was 34%. This 

fraction was only 30% in bank websites at the date of visit. All banks 

disclose 100% of respective information in their published annual reports. 

Most banks (80%) have a website but untimely disclose the information. 

All banks are audited by independent auditors according to the center 

bank or financial review institution requirements. These banks also have 

control committee stipulated by Libyan legislation. 

According to auditing reports, banks weren’t taking on international 

accounting standards that emphasized by international governance code 

and imposed by Libyan legislation. Most of these banks do not adopt 

international auditing standards when auditing the bank accounts. 

The scope of disclosure from 2005 to 2009 was noticeably expanded, 

though not by far. This expansion can be attributed to a number of factors 

emerged from some economic variables that took place recently. 

In light of obtained results, it is recommended that all banks should 

raise the level of quantity and quality of disclosure. This increase can 

be achieved through developing a uniform report about CG for all 
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banks. It may be separated or as a part of annual report, including all 

the information concerning CG. There should be also assigned 

association in each bank website that provide all CG-related 

information, follow up the regulatory bodies that issued the rules in 

this respect. 
 

 


