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 الشكر والتقدير 
 

, الحمد هلل حمد الشاكرٌن والعاقبة للمتقٌن وال عدوان إال على الظالمٌن

:  والصالة والسالم على من ال نبً بعده المبعوث رحمة للعالمٌن وبعد

فال ٌسعنً بعد االنتهاء من هذا البحث إال أن أبدأ بحمد هللا أوال على توفٌقه 

ثم أقدم تقدٌري وعرفانً إلى أستاذي والمشرف على هذه الرسالة  , إٌاي

الدكتور جمعه خلٌفة الحاسً الذي ما كان ٌوما إال نبراسا متأللئا أنار لً 

فكان , وما بخل ٌوما عن مد ٌد العون والمساعدة, دروب العلم والمعرفة

األستاذ الفاضل والناصح األمٌن وأدعو هللا أن ٌمتعه بدوام الصحة والعافٌة 

وأتقدم كذلك بالشكر الوافر , لٌظل منبرا لطالب العلم وخلقا وإخالصا نادرٌن

ء على ما بذلوه من  ََ ََ ََ ََ ََ ََ إلى أساتذتً أعضاء لجنة المناقشة اإلجالَ

وأتقدم كذلك , جهد فً قراءة هذا البحث المتواضع وإثرائه بتوجٌهاتهم القٌمة

بجزٌل الشكر للدكتور عبد الغفار المنفً على ما قدمه لً من نصح وتوجٌه 

 .فً اختٌار االختبارات واألسالٌب اإلحصائٌة المناسبة لهذه الدراسة

كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بعظٌم الشكر والتقدٌر لكافة األساتذة الكرام 

واإلدارٌٌن والعاملٌن فٌها على , أعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة بنغازي

وأخص بالذكر أعضاء هٌئة التدرٌس وإدارٌٌن كلٌة , حسن المعاملة وطٌبها

وأخٌرا أتقدم , االقتصاد فرع اجدابٌا على ما قدموه لً من دعم وتوجٌه

بأسمى آٌات الشكر والعرفان إلى زمالئً وأصدقائً خالل طٌلة فترة 

الدراسة والذٌن ٌضٌق المجال عن ذكر أسمائهم فجزأهم هللا عنً خٌر جزاء 

. وجعلكم ذخرا لهذا الوطن وحفظكم هللا ورعاكم

                                                          الباحث
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مستخمص الدراسة 

تعتبر المعمومات المحاسبية جوىر اتخاذ القرار وليا انعكاساتيا االقتصادية و االجتماعية 
, ويتعين أن تتسم ىذه المعمومات بسمات تجعميا صالحة التخاذ قرارات رشيدة, عمى المنظمة

فالتركيز عمى جودة تمك المعمومات المحاسبية يعتبر مطمبا أساسيا باعتبارىا مخرجات لنظام 
وعميو فإن مشكمة تدني جودة المعمومات المحاسبية لممصارف التجارية , المعمومات المحاسبي

ومن ثم فإن ىذه الدراسة , العاممة في ليبيا غير خافية عمى الميتمين والمستخدمين ليذه المعمومات
تيدف إلى التعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية لممصارف التجارية 

واشتمل , وأثر المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار, العاممة في ليبيا
والمحممين , مجتمع الدراسة عمى كل من مديري اإلدارات في المصارف التجارية العاممة في ليبيا

ولتحقيق ىذا , وأساتذة المحاسبة في الجامعات الميبية, الماليين في سوق األوراق المالية الميبي
وقد تم , اليدف فإن الباحث تعامل مع نوعين من البيانات ىما البيانات الثانوية والبيانات األولية

 قائمة استبيان عمى عينة 90حيث وزعت , استخدام قائمة االستبيان في تجميع البيانات األولية
 في spssوتم استخدام برنامج ,  قائمة صالحة لمتحميل75 قائمة منيا 76الدراسة وتم استرجاع 

:  الختبار فرضيات الدراسة وىيTتحميل ىذه البيانات واختبار 
ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تحقيق جودة المعمومات المحاسبية من وجية نظر : الفرضية األولى

 .عينة الدراسة
ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية من وجية : الفرضية الثانية

 .نظر عينة الدراسة
 ال تؤثر المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار من :الفرضية الثالثة

 .وجية نظر عينة الدراسة
ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية : الفرضية الرابعة

الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من جية أخرى من حيث 
 .دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية : الفرضية الخامسة
الكبرى العاممة في ليبيا وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من حيث تطبيق الحوكمة واالستفادة 

 .منيا في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية
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ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية : الفرضية السادسة
الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من جية أخرى من حيث 

 .تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار
: وقد توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج وىي 
  موافقة أغمبية عينة الدراسة عمى أىمية الدور الذي تمعبو الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات

 .المحاسبية

  موافقة عينة الدراسة عمى أن مفيوم جودة المعمومات المحاسبية يجب أن ال يقتصر عمى
الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بل يجب أن يشمل أيضا مجموعة من المعايير 

 .األخرى مثل المعايير القانونية والمعايير الرقابية والمعايير المينية

  أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير القانونية متمثمة في القوانين والموائح المنظمة
باإلضافة إلى المعايير الرقابية والمتمثمة في الجيات , والتي تعد في ظميا المعمومات المحاسبية

وكذلك ظيور المعايير المينية متمثمة في معايير المحاسبة , واألساليب الرقابية المطبقة
 .والمراجعة الدولية

  أظيرت نتائج الدراسة أنو ال يوجد اختالف في وجيات النظر بين كل من مديري اإلدارات في
من , وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات, المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا

 .حيث أىمية دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وأثرىا عمى جمب االستثمار

بضرورة اإلسراع في تطبيق الئحة الحوكمة في المصارف التجارية كما أوصت الدراسة 
وكذلك  , الصادر عن مصرف ليبيا المركزي2010 لسنة 20العاممة في ليبيا وذلك امتثاال لمقرار 

إصدار قانون خاص بسوق األوراق المالية الميبي يمزم الشركات المدرجة في البورصة الميبية 
  .بتطبيق الحوكمة
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: المقدمة. 1.1

لقد كشفت االنييارات المالية لمعديد من الشركات دولية النشاط عن وجود قصور في 

اإلفصاح بالتقارير المالية، وجود تدني في جودة تقرير المراجعة، وجود عدم اتساق بين القوانين 

والتشريعات التجارية وبين المتغيرات الدولية المستجدة، وأيضا وجود عدم توازن في حقوق أصحاب 

، خميل)المصالح المتعارضة وغير ذلك من المظاىر السمبية األخرى التي أثرت عمى ىذه الشركات 

(  21ص:2008،العشماوي

وأصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الممحة عمى جدول أعمال المؤسسات 

والمنظمات الدولية فيناك سمسمو من األحداث التي وقعت خالل العقدين الماضيين وضعت قضية 

، حوكمة الشركات عمى قمة اىتمامات كل من مجتمع األعمال الدولي والمؤسسات المالية الدولية

 Bank of Credit andومنيا حاالت الفشل الذريع مثل فضيحة بنك االئتمان والتجارة الدولي 

Commerce International (BCCI) ،وأزمة المدخرات والقروض في الواليات المتحدة ،

والفجوة القائمة بين مكافآت اإلدارة وأداء الشركة وغيرىا من األحداث التي دعت إلى التغيير في 

الدول المتقدمة وقد حدثت مؤخرا فضائح كبيرة وأزمات اقتصادية وحاالت فشل مؤسسي في روسيا 

وآسيا والواليات المتحدة جعمت حوكمة الشركات تطفو إلى السطح في الدول النامية واالقتصادات 

.  المتحولة واألسواق الناشئة

ولقد عكست ىذه االنييارات مدى الحاجة إلى قواعد حاكمة إلعادة التوازن المالي واإلداري 

ومعالجة الخمل في اليياكل المالية واإلدارية لمشركات في معظم دول العالم ، وكانت أصابع االتيام 

وبالتالي ونتيجة ىذه األحداث ، عقب ىذه االنييارات موجية إلى مينة المحاسبة والمراجعة واإلدارة

فقد مستخدمي المعمومات المحاسبية من األطراف الخارجية المتضررة الثقة في ىذه المعمومات 

وفيما يمي بعض أىم الدوافع التي أدت إلى انييار شركة انرون ومن وجية ، نتيجة ىذه االنييارات
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نظر الباحث ىي نفس الدوافع التي أدت إلى ظيور حوكمة الشركات 

 (:24ص:2005خميل،العشماوي،)

 دارة الشركة المذكورة  .وجود تواطؤ واضح بين المراجعين القانونيين وا 

  عدم وجود مؤشرات مرجعية لإلفصاح والشفافية والعرض العادل لممعمومات بالتقارير المالية

 .لمشركة

  عدم وجود لجان فنية لمشركة سواء لممراجعة الداخمية أو لمتعيينات أو لممكافآت أو إلدارة

 .المخاطر

 زيادة حاالت التصرفات غير القانونية وغير األخالقية بالشركة. 

  ضعف أنظمة الرقابة الداخمية خاصة نظامي الرقابة المحاسبية واإلدارية بالشركة. 

  االعتماد عمى مقاييس تقميدية لألداء مبنية عمى المعمومات المالية فقط ودون االىتمام

 .بالمعمومات غير المالية

  مميار 25وتكبيد المستثمرين خسائر ال تقل عن % 150تعظيم أرباح الشركة بأكثر من 

 .دوالر في سنة مالية واحدة

  التورط مع شركات المراجعة الدولية في اعتماد إقامة مشاريع وىمية كمفت حممة األسيم

.  ماليين الدوالرات

، إن التغيرات التي تطرأ عمى القطاع المصرفي الميبي حفزت لضرورة تطبيق الحوكمة

فالمصارف لم تعد ممكا لمقطاع العام فقط بل أصبحت ىناك مصارف خاصة ومختمطة وأخرى 

ناىيك عن أن ، وربما نشيد وجود مصارف أجنبية باستقاللية تامة، يساىم فييا شركاء أجانب

.  الجيات الدولية المختصة كثيرا ما تسأل عن مدى االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

وقد أجرت جمعية المصارف الميبية برعاية مصرف ليبيا المركزي في اآلونة األخيرة العديد 

من ورش العمل واالجتماعات والمباحثات بشان استحداث مشروع لمحوكمة في المصارف الميبية 

، والتي جاءت تماشيا مع توصيات اتفاقية بازل األخيرة  والتي نصت عمى ضرورة وجود الحوكمة
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( 20)اصدر مصرف ليبيا المركزي القرار رقم ، 2005لسنة  (1)فبعد صدور قانون المصارف رقم 

وقد طمبت إجراءات الحوكمة تشكيل ،  بشان اعتماد دليل الحوكمة بالقطاع المصرفي2010لسنة 

والمجان الرئيسية في الحوكمة تمثمت في لجنة ، لجان وىذه المجان منبثقة عن مجمس اإلدارة

وىذه المجان حدد دليل الحوكمة اختصاصاتيا ، المخاطرة ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت التعيينات

كما ، وخطواتيا وفي النياية تقدم تقريرىا لمجمس اإلدارة من خالل االجتماعات الدورية التي تعقد

وان تكون ىناك نظم قرارات ولوائح ، حددت الحوكمة لجانا أخرى خاصة باإلستراتيجية وتقييم األداء

، تنظم عمل مجمس اإلدارة وعالقتو باإلدارة التنفيذية وعالقتو بحممة األسيم لحماية مصالحيم

وكذلك تحديد العديد من الميام والوظائف لمجمس اإلدارة والذي سيكفل نجاح المؤسسة ونزاىتيا 

. والمحافظة عمى استمرارية بقائيا

مما سبق يمكن القول أن الحوكمة  ستكون ىي الحل السريع لمخروج من دائرة انعدام الثقة 

في  المعمومات المحاسبية والتي خمفتيا االنييارات الكبرى واألزمات المالية التي شيدىا العالم في 

ويمكن اعتبارىا السبيل إلعادة ىذه الثقة من خالل تحقيق الجودة في المعمومات ، اآلونة األخيرة

ومعالجة اآلثار السمبية التي لحقت بمينة المحاسبة والقائمين عمييا ومعدي القوائم ،  المحاسبية

وبالتالي إعادة الثقة لممستثمر في ىذه المعمومات األمر الذي سيعود باإليجاب عمى ، المالية

االقتصاد ككل من خالل توجيو المدخرات نحو االستثمار في ىذه المؤسسات سواء كانت 

. استثمارات أجنبية أو وطنية

: الدراسات السابقة. 2.1

حتى نتمكن من اإللمام بالمشكمة وتشخيصيا قمنا باستعراض الدراسات السابقة في ىذا الموضوع 

: ومنيا

  ومن خالل ىذه الدراسة التي أجريت في ليبيا ىدف الباحث إلى (:2005)دراسة الربيعي 

دراسة العالقة بين المعمومات المحاسبية المنشورة من قبل الشركات المساىمة وقرار االستثمار 
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وكذلك التعرف عمى معوقات استخدام المعمومات المحاسبية من قبل المستثمر ، في األسيم

وقد خمصت ىذه الدراسة إلى أن ، الميبي التخاذ قرار االستثمار في أسيم الشركات المساىمة

المعمومات المحاسبية ىامة عند اتخاذ قرار االستثمار خصوصا فيما يتعمق بالمعمومات عن 

 .األرباح وتوزيعات األسيم

  وقد أجريت ىذه الدراسة عمى شركات السمسرة المسجمة بالبورصة (: 2005)دراسة خميل

وىدفت إلى التعرف عمى إيجابيات ومزايا حوكمة الشركات واالستفادة منيا في ، المصرية

وأيضا انعكاسات جودة المعمومات المحاسبية عمى سوق ، تحسين جودة المعمومات المحاسبية

األوراق المالية؛ وقد توصمت الدراسة إلى أن ىناك ارتباط وثيق بين تطبيق الحوكمة وتحقيق 

وكذلك وجود ارتباط وثيق بين تحقيق جودة المعمومات المحاسبية ، جودة المعمومات المحاسبية

 .وبين تنشيط حركة سوق األوراق المالية

  وكان اليدف الرئيسي ليذا البحث ىو قياس أثر اآلليات المحاسبية (: 2007)دراسة غالي

وقد توصل الباحث إلى أن ، لمحوكمة عمى تحسين جودة المحتوى اإلعالمي لمتقارير المالية

ىناك عالقة قوية بين تطبيق الحوكمة وبين جودة التقارير المالية نظرا لما توفره الحوكمة من 

 .معمومات تساعد عمى زيادة الشفافية واإلفصاح

  وىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل مدى مساىمة آليات (:2007)دراسة شحادة وحميدان 

الحوكمة في تبديد قمق األطراف أصحاب المصمحة في تمك المؤسسات المصرفية األردنية من 

ازدياد تركز قوة التحكم في أيدي اإلدارة والمخاطر المحيطة بذلك؛ وقد توصمت ىذه الدراسة 

إلى أن المؤسسات المصرفية الناجحة ىي تمك المؤسسات التي ستأخذ بآليات الحوكمة ودورىا 

في ترسيخ القواعد والضوابط والسياسات المحاسبية والمالية القادرة عمى التخفيف من أساليب 

 .التالعب في نتائج األعمال ليذه المؤسسات

  كان اليدف الرئيسي ليذه الدراسة ىو تحميل دور لجان المراجعة في (:2009)دراسة سامي 

زيادة فعالية حوكمة الشركات وأثرىا عمى جودة القوائم المالية المنشورة وقد توصل الباحث إلى 
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أن اليدف الرئيسي من تكوين لجان المراجعة ىو تأكيد زيادة موثوقية ومصداقية القوائم 

 .وأنيا تمعب دورا محوريا في االرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية، المالية

  ىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور لجان (: 2011)دراسة العوكمي

وتمثل ، المراجعة عند تطبيق آليات حوكمة الشركات في بيئة المصارف التجارية الميبية

مجتمع الدراسة في أعضاء لجان المراجعة في المصارف التجارية الكبرى في ليبيا؛ وأظيرت 

النتائج أن أىم جوانب الدور الذي يمكن أن تقوم بو لجان المراجعة ىو أن تقوم باإلشراف 

وذلك من خالل فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة ، عمى إعداد التقارير المالية

وأيضا التأكد من جودة وكفاية المعمومات في ، والمتبعة عند إعداد القوائم المالية لممصرف

 .التقارير المالية لممصرف

  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى توافر متطمبات  :(2011)فدوى حسين التارقي دراسة

مبادئ حوكمة الشركات وفقا لمنظمة التعاون الدولية والتنمية في الشركات المدرجة في سوق 

وقد توصمت الدراسة إلى أن إجمالي المشاركين في الدراسة تتوافر لدييم ، األوراق المالية الميبي

وقد أوصت الباحثة بضرورة القيام بمزيد من الدراسات الميدانية حول ، متطمبات مبادئ الحوكمة

وذلك باستطالع آراء فئات أخرى من المحممين والمراجعين واألكاديميين ، مفيوم حوكمة الشركات

 .لمتعرف عمى آرائيم حول موضوع حوكمة الشركات

: مشكمة الدراسة. 3.1

الشك أن التحدي الذي تواجيو مينة المحاسبة يعد اليوم أكثر خطورة مما عميو في األيام 

الماضية وبشكل خاص مع تزايد حجم الشركات والمؤسسات التي تعمن إفالسيا أو يكشف بيا 

وعادة يتم إخفاء ىذا الفساد مرحميا عن طريق قيام الشركة بإخفاء ، عمميات الفساد والتعثر المالي

خسائر من بياناتيا المالية أو استبعاد المطموبات أو إظيار موجودات مخالفة لمواقع في بياناتيا 

، شحادة)المالية أو تضخيم إيراداتيا أو تقميل مصاريفيا عن طريق إجراء معالجات محاسبية خاطئة

(. 10ص:2007،حميدان
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ولقد حدثت في اآلونة األخيرة العديد من األزمات واالنييارات لشركات ومؤسسات مالية 

مما ألحق الضرر بأصحاب المصالح من مقرضين ومستثمرين في ىذه المؤسسات  ، دولية كبرى

األمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في المعمومات المحاسبية التي قدمتيا ، وتحميميم خسائر فادحو

. التقارير المالية والتي لم تعكس الوضع الحقيقي ليذه المنشآت

ويعتمد في دخمو عمى مورد طبيعي ، ويعتبر االقتصاد الميبي اقتصادا صغير الحجم نسبيا

وبالرغم من االستثمارات الكبيرة التي تمت خالل العقود الماضية من اجل التنمية ، وىو النفط

االقتصادية واالجتماعية والتقميل من االعتماد عمى النفط فان دراسة وتقييم ما تم انجازه يبين 

كما إن المشروعات الممموكة لمقطاع العام واجيت جممة من ، القصور في تحقيق تمك األىداف

وكذلك تدني إيرادات الدولة من المصادر ، المشاكل مما تسبب في إرىاق الخزانة العامة

ونتيجة تمك التعثرات وعدم تحقيق األىداف المرجوة من التنمية كان ، (2005،الربيعي)المحمية

التحول الممحوظ في اآلونة األخيرة نحو القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الممكية والذي بدوره يحتاج  

 .إلى قاعدة بيانات ومعمومات جيدة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية عمى أسس سميمة

حيث ،  ولكي يحقق االقتصاد الوطني األىداف المرجوة البد من توفر قطاع مصرفي سميم

انو غني عن البيان أىمية القطاع المصرفي والدور االقتصادي الذي يمعبو في بناء االقتصاد 

وتطوره دليل عافية االقتصاد ، حيث يعتبر أداؤه من أىم المؤشرات االقتصادية، الوطني ونموه

كما انو يعتبر احد أىم الركائز األساسية لسالمة عمل سوق األوراق المالية وقطاع ، وتقدمو

وبالتالي ، حيث يوفر القطاع المصرفي االئتمان والسيولة الالزمة لعمميات الشركة ونموىا، الشركات

فان تطبيق مبادئ الحوكمة عمى المصارف سيوفر قدر مالئم من الضمان والطمأنينة ألصحاب 

وسيجنب ىذه المصارف األزمات واالنييارات التي من الممكن أن تحدث في ، المصالح المختمفة

. ظل غياب تطبيق الحوكمة
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وبالتالي فانو من خالل الخصخصة التي يشيدىا القطاع المصرفي تبرز أىمية المعمومات 

المحاسبية والتي تعتبر ضرورة إلنجاح عممية الخصخصة؛ حيث إن المعمومات ىي جوىر اتخاذ 

القرار وليا انعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية عمى المنظمة ويتعين أن تتسم ىذه المعمومات 

فالتركيز عمى جودة ودقة تمك المعمومات المحاسبية ، بسمات تجعميا صالحة التخاذ قرارات رشيدة

؛ (425ص:2000سامي )يعتبر مطمبا أساسيا باعتبارىا مخرجات لنظام المعمومات المحاسبي

ولغرض توزيع الموارد المتاحة بين أوجو االستثمار المختمفة بصورة مثمى يجب أن تكون المعمومات 

المحاسبية المستخدمة في اتخاذ القرارات معمومات جيدة وذات عالقة بحاضر ومستقبل ىذه 

فإذا كانت المعمومات المحاسبية المالية ىي معمومات تعكس رغبات اإلدارة دون ، االستثمارات

فان ذلك يؤدي إلى تقييم ، مراعاة الحتياجات األطراف األخرى المستخدمة ليذه المعمومات

فالخطأ في تخصيص ىذا ، ومن ثم اتخاذ قرارات خاطئة، المستثمرين ألسيم الشركات بشكل خاطئ

الكم اليائل من ثروة المجتمع سيؤدي بكل تأكيد إلى خمل في التوازن واالستقرار عمى المستوى 

(. 2005الربيعي )االقتصادي واالجتماعي ككل

وعميو فإن تدني جودة المعمومات المحاسبية لممصارف التجارية العاممة في ليبيا ىي مشكمة 

حيث إن المعمومات ، واضحة وجمية لمميتمين بيذه المصارف سواء كانوا أطرافا داخمية أو خارجية

األمر الذي قد تترتب ، التي تنشرىا ىذه المصارف ال تتصف بمعايير جودة المعمومات المحاسبية

عميو العديد من القرارات الخاطئة إذا ما تم االعتماد عمى ىذه المعمومات؛ وتأسيسا عمى ما سبق 

: فانو يمكن بمورة مشكمة الدراسة في صورة التساؤالت التالية

  ىل يؤدي تطبيق الحوكمة في المصارف التجارية العاممة في ليبيا إلى تحقيق جودة

المعمومات المحاسبية؟ 

  ىل المعمومات المحاسبية المعدة في ظل تطبيق الحوكمة ستحظى بالثقة والقبول من

قبل مستخدمييا وخصوصا المستثمرين األمر الذي يساعد في جمب االستثمار ليذه 
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في ظل الخصخصة التي يشيدىا ، المؤسسات سواء كان استثمار أجنبي أو وطني

القطاع المصرفي في اآلونة األخيرة؟ 

: أهداف الدراسة. 4.1

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية 

وتأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة  ، في المصارف التجارية العاممة في ليبيا

 .عمى جمب االستثمار ليذه المؤسسات التي تطبق الحوكمة

 :أهمية الدراسة. 5.1

تتمثل أىمية ىذه الدراسة  في تزامنيا مع بعض المجيودات التي تبذل في ليبيا والمتمثمة 

باإلضافة إلى إصدار دليل ، في اندماج مؤسسات مصرفية محمية مع مؤسسات أخرى أجنبية

من ىنا جاءت أىمية البحث من خالل االستفادة من تطبيق الحوكمة ،  حوكمة المصارف الميبية

في تطوير مينة المحاسبة والمراجعة وبالتالي تحقيق جودة المعمومات المحاسبية والتي ستكون أداة  

.  قوية لجمب االستثمار وتحقيق النمو االقتصادي

: منهجية الدراسة. 6.1

: منهج البحث. 1.6.1

يقوم ىذا البحث عمى أساس الدمج بين المنيجين االستقرائي واالستنباطي من خالل 

استقراء وتحميل الدراسات السابقة لمتعرف عمى مفيوم الحوكمة وآلياتيا وجوانبيا الفكرية وعالقتيا 

من اجل اشتقاق فرضيات البحث ومن ثم اختبار ىذه ، بالمعمومات المحاسبية وجمب االستثمار

 . الفرضيات عمميا

:  تحديد مجتمع الدراسة. 2.6.1

يشتمل مجتمع الدراسة عمى مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا 

، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف الصحاري، ومصرف الوحدة، وىي مصرف الجميورية

، باإلضافة إلى المحممين الماليين في سوق األوراق المالية الميبي، والمصرف التجاري الوطني

. وأساتذة الجامعات في كميات االقتصاد بالجامعات الميبية
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:  وسيمة جمع البيانات. 3.6.1

   سوف يستخدم في ىذه الدراسة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، نظرا ألنو سوف 

، يستوفي المعمومات المطموبة لمتحميل، وذلك الستقصاء آراء البيئة العممية حول موضوع البحث

 . مما سيؤثر ايجابيا في الوصول إلى نتائج ىامة وواقعية لتحميل فرضيات البحث

: وسائل التحميل. 4.6.1

تم استخدام مجموعو من األساليب اإلحصائية في تحميل البيانات، كالمتوسطات والنسب 

المئوية والتكرارات واالنحرافات المعيارية، كأسموب إحصائي وصفي، يساعد في تحميل وتفسير 

حول  وذلك الختبار متوسط استجابة أفراد المجتمع (T)كما سيتم استخدام اختبار. البيانات المجمعة

دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وأثرىا المتوقع عمى جمب االستثمار ، 

 . SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

: حدود الدراسة. 7.1

 دون ، تركز االىتمام في ىذه الدراسة بتطبيق الحوكمة عمى مستوى المصارف التجارية

 . غيرىا من المؤسسات االقتصادية األخرى التي تنشط في االقتصاد الميبي

  يقتصر مجتمع دراسة أساتذة الجامعات عمى أعضاء ىيئة التدريس في كميات االقتصاد

بقسم المحاسبة في جامعتي طرابمس وبنغازي باعتبارىما اكبر جامعتين في ليبيا ونظرا 

وذلك لكبر مجتمع أساتذة الجامعات في ليبيا ونظرا لظروف الوقت والجيد ، لعراقتيما

 .واألمن

  يقتصر مجتمع المصارف التجارية عمى المصارف التجارية الخمس الكبرى وىي مصرف

والمصرف ، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف الصحارى، ومصرف الوحدة، الجميورية

كما أنيا مدرجة في سوق األوراق ، وذلك لكبر رأسماليا وكثرة فروعيا، التجاري الوطني

 .المالية الميبي
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 :هيكمية الدراسة. 8.1

: تتكون ىيكمية الدراسة من جانبين أساسيين

 :الجانب النظري: أوال

 المحاسبي فيما يخص موضوع الدراسة من كتب ومجالت وتم فيو االستعانة باألدب

. ودراسات ومقاالت سابقة واالنترنت، وذلك لبناء الجانب النظري المناسب لمدراسة

: الجانب الميداني: ثانيا

وتضمن تجميع البيانات والمعمومات الخاصة بموضوع الدراسة وتحميميا، وذلك من خالل 

.  قوائم االستبيان التي وزعت عمى عينة الدراسة



 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
 

حوكمة الشركات 
 

  وجودة المعلومات المحاسبية
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: تمهيد

لتحقيق ىدف البحث وىو التعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات 

 يتطمب ىذا األمر الوقوف أوال عمى مفيوم ،المحاسبية وتأثيرىا المتوقع عمى جمب االستثمار

الحوكمة والتطرق إلى نشأتيا ومفيوميا وأىميتيا وأىدافيا ومبادئيا واألطراف المعنية بتطبيق 

 ومن ناحية أخرى إستعرض ىذا الفصل بعض النواحي الخاصة بالجانب ،الحوكمة ومحدداتيا

التطبيقي ليذا البحث وىو القطاع المصرفي حيث تناول ماىية وأىمية وعناصر وأثر تطبيق 

وفي المبحث الثاني من ىذا الفصل تناول الباحث مفاىيم ومعايير . الحوكمة في القطاع المصرفي

ومناىج تقويم جودة المعمومات المحاسبية باإلضافة إلى المشاكل المحاسبية لتوافر جودة المعمومات 

. المحاسبية واألبعاد المحاسبية لمحوكمة وعالقتيا بالمعمومات المحاسبية

حـوكمة الشركـات : المبحث األول

: مقدمة  : 1.1.2

 عمى الرغم من أن موضوع حوكمة الشركات ظير بشكل رئيسي ضمن األدب المالي إال 

إن موضوع الحوكمة نقطة تقاطع مجاالت مختمفة بما فييا االقتصاد ونظرية المنظمة وعمم 

 لذا ينظر لمحوكمة من زوايا مختمفة فيي ،االجتماع والسياسة األمر الذي يعكس تنوع نظري كبير

 (.164ص : 2010، التيامي، القرشي)قابمة لمتطبيق عمى الشركات والدول 

 إذ ترجع بعض القضايا المتعمقة بو إلى ، إن موضوع حوكمة الشركات ليس جديدا

 إال أنو برز في السنوات األخيرة عمى رأس اىتمامات الييئات ،الثالثينات من القرن الماضي

التشريعية والتنظيمية والمينية واألكاديمية، نتيجة لحدوث مجموعة من العوامل والتغيرات في بيئة 

ومع تطور بيئة األعمال وظيور الشركات . (15:ص: 2011 ،معروف)األعمال المعاصرة 

 أصبحت الشركات المساىمة ىي ،(المساىمين)المساىمة التي تتضمن عددا كبيرا من المالك 

 وظيور الحاجة إلى الفصل بين الممكية واإلدارة وىو ما ،الشكل الشائع والمنتشر في بيئة األعمال

أدى إلى تعارض في المصالح بين أطراف الشركة المختمفة الداخمية والخارجية وبالتالي ظيور 

 وأصبحت اإلدارة تسعى إلى تقديم ،مشاكل الوكالة الناتجة عن ذلك التعارض بين اإلدارة والمالك
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معمومات لممساىمين تظير سالمة الوضع المالي لمشركة وأنيا في حالة تقدم وازدىار مستمر 

لمحفاظ عمى مصالحيا الخاصة بالشركة، ويحدث ىذا باالتفاق بين اإلدارة وبعض شركات المحاسبة 

 ،غالي)والمراجعة التي تصدق عمى بيانات مضممة ال تعكس حقيقة المراكز المالية لتمك الشركات 

 وما أكد عمى ذلك االنييارات واألزمات التي حدثت خالل خالل العقود ،(707ص : 2007

 World، وشركة Enron ولعل أبرزىا أزمة دول جنوب شرق آسيا، وأزمة شركة  ،األخيرة

Com( ،348ص :2004رأفت)أزمة الرىن العقاري في الواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى   .

 :نشأة وتطور الحوكمة . 2.1.2

 1929 الذي أجرياه عقب أزمة Berl and Meansوفقا لمتحميل المبكر لـ بيرل و مينز 

" الشركة الحديثة والممكية الخاصة"حول الدور المتغير لمشركة الحديثة في المجتمع في دراستيما 

فإن تأثير ىذه الدراسة ال يزال قائما عمى مفيوم حوكمة الشركات في المناقشات األكاديمية حتى 

(.  164ص : 2010 ،التيامي)اليوم

 وتعد الواليات المتحدة األمريكية من أوائل دول العالم التي قامت بتطوير تطبيق مفيوم 

، وفي بريطانيا وفي (198ص : 2009،باشيخ)حوكمة الشركات انطالقا لتطوير أسواقيا المالية 

 فان بورصة األوراق المالية في لندن ومجمس التقارير المالية وجيات محاسبية أخرى 1991مايو 

مراجعة المشكالت وضمان أن الثقة في سوق لندن لم ل Cadburyبدأت من أعضاء لجنة كادبيري 

 وكانت ىذه ىي الفرصة األولى لمجتمع األعمال لالىتمام بإجراء حوار جدي ومفتوح ،تضار مطمقا

 ،عبدالعال)عن موضوع حوكمة الشركات والتي كانت بداية االنطالق نحو تطبيق حوكمة الشركات 

كما أصدرت المجنة الحكومية لمحوكمة في اليابان تقرير بشأن مبادئ الحوكمة . (14ص : 2008

 ولعل أىم ما تضمنتو ىذه ، مبدأ14 لتصبح 2001 والتي تم تعديميا في أكتوبر 1997في أكتوبر 

 ىذا وقد اصدر ،المبادئ المساءلة المحاسبية، واإلفصاح والمراجعين الخارجيين ومجمس المراجعة

 Office of The Superintendent of ( OSFI)مكتب مراقب المؤسسات المالية في كندا 

Financial Institutions   (.373ص : 2004 ،جمعة) دليل الحوكمة 2003في يناير 
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وكذلك حرصت عدد من المؤسسات الدولية عمى تناول مفيوم حوكمة الشركات بالتحميل 

 وعمى رأس ىذه المؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون ،والدراسة

 Organization for Economic Coperation and  (OECD )االقتصادي والتنمية 

Development  مبادئ حوكمة الشركات 1999 التي أصدرت في عام (Corporat 

Governance Principles)   والمعنية بمساعدة كل من الدول األعضاء وغير األعضاء

بالمنظمة لتطوير األطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة أو 

الخاصة سواء المتداولة أو غير المتداولة بأسواق المال من خالل تقديم عدد من الخطط اإلرشادية 

. لتدعيم إدارة الشركات وكفاءة أسواق المال واستقرار االقتصاد ككل

ولمواكبة ما يحدث عالميا وحماية لحقوق أصحاب المصالح في ليبيا أصدر مصرف ليبيا 

 .  2010المركزي دليل حوكمة المصارف 

وتأسيسا عمى ما تقدم يمكن لمباحث القول إن ما ساعد عمى نشأة وتطور الحوكمة ىي 

 وذلك حفاظا عمى ،الدعوة العالمية في العقود األخيرة لتطبيق مبادئ الحوكمة عمى المنظمات

استمراريتيا وتشجيع االستثمار وتحسين األداء واالستقاللية لكل من مجمس اإلدارة واإلدارة العميا 

.   والمجان المختمفة والمراجعين الداخميين والخارجيين

: ماهية ومفهوم الحوكمة : 3.1.2

 ،بالرغم من االستخدام الواسع لمصطمح حوكمة الشركات في بداية القرن الحادي والعشرين

إال أن ىذا المصطمح مازال غامضا لكثير من األطراف الميتمة بالشركات بصفة عامة، بل أيضا 

 مستثمرين أو محممين ماليين أو دائنين أو عمالء أو ابالنسبة لممتخصصين أنفسيم سواء كانو

موردين وقد تعددت المحاوالت لوضع تعريف لمصطمح حوكمة الشركات سواء من جانب المنظمات 

الدولية والمؤسسات المالية والمجان المتخصصة، أو من جانب الباحثين الميتمين باألبعاد المالية 

 ورغم ذلك ال يوجد مفيوم واحد يقطع جذور الجدل والنقاش ،والقانونية والمحاسبية لحوكمة الشركات

(. 29ص : 2005عقل، )حول ذلك 
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ورغم ىذا االختالف وعدم االتفاق بين الباحثين واألكاديميين والميتمين العرب حول تعريب 

 حاكمية الشركات، ،مصطمح حوكمة الشركات وظيور العديد من المصطمحات مثل توجيو الشركات

إلى غير ... اإلجراءات الحاكمة، الشركات الرشيدة، اإلدارة الرشيدة، ممارسة اإلدارة لمسمطة الجيدة 

 يعتبر األكثر استخداما في المجال األكاديمي والبحثي كمرادف "*"ذلك، إال ان مصطمح الحوكمة

 ة  وانسجامو مع مصطمحي العولمة والخصخص Corporate  Governanceقريب لمصطمح 

(. 529ص : 2011شمبي،)

وسيتناول الباحث فيما يمي مجموعة من المفاىيم وضعيا بحاث ومنظمات مينية ودولية 

: لتعريف الحوكمة 

تمثل نطاقا كميا لمرقابة عمى "  حوكمة الشركات بأنيا 1992 عام Cadburyعرف تقرير 

الجوانب المالية وغير المالية وبواسطة ىذا النظام توجو وتراقب المنظمة 

(. 32ص : 2008،العشماوي،خميل)"بأكمميا

النظام الذي يتم من خاللو توجيو أعمال المنظمة ومراقبتيا " بأنيا 2008وعرفيا عبد العال 

عمى أعمى المستويات من اجل تحقيق أىدافيا والوفاء بالمعايير الالزمة لممسؤولية والنزاىة 

(. 4ص: 2008)" والشفافية

 حوكمة الشركات بأنيا العالقة بين مجموعة من Monks and Minowكما عرف 

( 1)األطراف المتنوعة والمتعددة لتحديد اتجاه وأداء الشركات، وتتمثل األطراف األساسية في 

إضافة الى ... مجالس اإلدارة  (3( )متمثمة في المديرين التنفيذيين )اإلدارة  (2)المساىمين 

: 2009إبراىيم،)" األطراف األخرى التي تتضمن العاممين، العمالء، الموردين، الدائنين، المجتمع 

(. 16ص 

 من أشمل   2004 (OECD) ويعتبر تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

عمى أنيا النظام الذي يتم من خاللو "التعريفات التي تناولت مفيوم حوكمة الشركات، فقد عرفيا 

                                                
 تجدر اإلشارة إلى أن مصطمح حوكمة الشركات قد تم اقتراحو من قبل األمين العام لمجمع المغة العربية وقد استحسنو عدد من  "*"

 (.729ص : 2005خميل،)متخصصي المغة العربية ومنيم المسؤولين عن مركز دراسات المغة العربية بالجامعة األمريكية بالقاىرة 
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توزيع الحقوق والمسؤوليات عمى مختمف األطراف في المنشأة بما في ذلك مجمس اإلدارة والمديرين 

وحممة األسيم وأصحاب المصالح األخرى، كما أنيا تحدد القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ 

ومن خالل ما سبق يتم تحديد اآللية التي يتم من خالليا تحديد . القرارات التي تتعمق بالمنشأة 

ص : 2010صالح،)أىداف الشركة والوسائل التي تستخدم في تحقيق األىداف والرقابة عمييا 

395 .)

اآللية والعمميات التي توجو وتراقب بيا الشركات " وعرفتيا جمعية الحوكمة التايوانية بأنيا 

والكيفية التي ينفذ بيا المديرون مسؤولياتيم والتي تحسن أداء الشركة في النياية لحماية حقوق 

ويوسع معيد المحاسبين الكندي ". المساىمين والمحافظة عمى حقوق األطراف األخرى ذات العالقة 

التحقق من أن المنظمة تحقق أىدافيا وكذلك تقييم المخاطر التي " من مفيوم الحوكمة ليشمل 

(. 121ص : 2006نقال عن محمد، )".يمكن أن تؤثر عمى استمرارية الشركة في األجل الطويل

ومن خالل ما سبق وما تم مراجعتو من األدب المحاسبي توصل الباحث انو ال يوجد مفيوم 

واحد أوتوافق عمى تعريف محدد لمحوكمة، وقام الباحث باستخالص مجموعة من النقاط في محاولة 

: لموصول إلى تعريف لمحوكمة وىي

 أن ىناك تجاذب لممصالح من قبل األطراف المختمفة ذات العالقة بالمنشأة. 

  الحوكمة عبارة عن مجموعة من العالقات التي تربط بين اإلدارة ومساىمييا واألطراف

 .األخرى ذات العالقة

 تيدف الحوكمة إلى تحقيق التوازن بين مصالح  األطراف المختمفة ذات العالقة بالمنشأة. 

  الغاية من الحوكمة ىي الحفاظ عمى المنشأة والحرص عمى عدم وقوع انييار مفاجئ أو

تعثر قد يحدث نتيجة استغالل احد األطراف لموارد المنشأة بالشكل السيئ عمى حساب 

 .بقية األطراف

عبارة عن تحقيق التوازن بين األطراف ذات العالقة بالمنشأة " ويمكن تعريف الحوكمة بأنيا 

من خالل مجموعة من العالقات التعاقدية بين ىذه األطراف، وذلك لضمان المحافظة عمى سالمة 
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األداء وموارد المنشأة واستغالليا االستغالل األمثل مما ينعكس عمى استمراريتيا وتطورىا وتحقيق 

  ".التنمية واالستقرار عمى مستوى االقتصاد ككل عمى المدى الطويل

: أهمية الحوكمة وأهدافها: 4.1.2

ظيرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل السنوات 

القميمة الماضية، خاصة بعد االنييارات االقتصادية واألزمات المالية التي شيدتيا عدد من دول 

شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا في التسعينات من القرن الماضي، كذلك ما حدث في أمريكا 

 مثل ما حدث لشركة انرون، 2002من انييارات مالية لعدد من الشركات الضخمة خالل عام 

كذلك ازدادت أىمية الحوكمة نتيجة اتجاه الكثير من الدول إلى التحول إلى النظم . وورلدكوم

االقتصادية الرأسمالية التي يتم االعتماد فييا بدرجة كبيرة عمى الشركات الخاصة لتحقيق معدالت 

مرتفعة ومتواصمة من النمو االقتصادي وما يصاحب ذلك من زيادة حجم تمك الشركات، انفصال 

الممكية عن اإلدارة كل ذلك أدى إلى ضعف آليات الرقابة عمى تصرفات المديرين ووقوع كثير من 

(. 241-240: 2009كساب، الرزين، )الوحدات االقتصادية في أزمات مالية 

ولقد اكتسبت حوكمة الشركات أىمية اكبر بالنسبة لمدول النامية نظرا لضعف النظام 

كما أن ضعف نوعية . القانوني الذي ال يمكن معو إجراء تنفيذ العقود وحل النزاعات بصورة فعالة

المعمومات تؤدي إلى منع اإلشراف والرقابة، وتعمل عمى انتشار الفساد وانعدام الثقة؛ ويؤدي إتباع 

المبادئ السميمة لحوكمة الشركات إلى خمق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة، مع 

تشجيع الشفافية في الحياة االقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات لإلصالح؛ وقد أدت األزمة 

المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عممية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع 

ويرجع ىذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخالقي جيد نقوم . األزمات المالية القادمة

بعممو فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت األعمال، ومن ثم فإن الشركات ينبغي عمييا أن 

(. 17: 2007يوسف، )ال تنتظر حتى تفرض عمييا الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات 

: ويمكن تمخيص أىمية الحوكمة في مجموعة من النقاط من خالل ما يمي  

 .(2010:1جابر،) مكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد اآلن مدى ما يمثمو من إعاقة لمنمو. 1
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 ) إلفصاح عن المعمومات المالية، يمكن أن يعمل عمى تخفيض تكمفة رأس مال المنشأةا. 2

 .(1: 2010جابر، 

يؤدي إلى عدم حصول المستثمرون عمى ما يضمن ليم عائدا عمى استثماراتيم، إن . 3

تحقيق   وبدون التدفقات المالية لن تتمكن المنشآت  منل،المطموب لمتموي التدفقوقف 

( 1: 2010جابر،  ) . لنمو المنشأةالالزمةاإلمكانات 

سواء   تطبق الحوكمو مما يساعد عمى جذب االستثماراتالتي المنشآت في الثقة يتنم. 4

: 2010جابر،  )المحمية األجنبية أم المحمية، كما يساعد في الحد من ىروب رؤوس األموال

1). 

مكانية الحصول عمى مصادر أرخص لمتمويل وىو ما يزيد زيادة. 5  المتاح من التمويل وا 

 .(1: 2010جابر،  )من أىمية الحوكمة خصوصا بالنسبة لمدول النامية

وأضاف باحث آخر أن أىمية الحوكمة تتمثل في  تجنب حدوث أزمات مصرفية حتى في 

 )الدول التي ال يوجد بيا تعامل نشط عمى معظم شركاتيا في أسواق األوراق المالية 

(. 33: 2005عقل،

وتساعد الحوكمة الجيدة الشركات في دعم األداء وزيادة القدرات التنافسية، وجذب 

االستثمارات لمشركات وتحسين األداء بشكل عام، وذلك من خالل الوصول إلى األىداف التالية 

( : 426: 2003درويش، )

. الوصل بين الممكية واإلدارة والرقابة عمى األداء. 1

. تحسين الكفاءة االقتصادية لمشركات. 2

إيجاد الييكل الذي تتحدد من خاللو أىداف الشركة، ووسائل تحقيق تمك األىداف . 3

. ومتابعة األداء

ويرى باحث آخر أن ىدف الحوكمة ىو توزيع السمطة والمسؤولية بين األطراف التي تتكون 

المساىمين، ومجمس اإلدارة، والعاممين، واألطراف األخرى ذات : منيا الوحدة االقتصادية وىم 
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المصمحة، ومحاولة منع التجاوزات التي تتم من أي طرف، وذلك من خالل وضع الضوابط التي 

(. 154: 2011شفيق،  )تحكم أداء كل طرف داخل الوحدة االقتصادية 

بأن الحوكمة تيدف إلى حماية أصول الشركة وكذلك حماية  (64: 2008)وأضاف بعجاجة 

حقوق المساىمين وغيرىم من أصحاب المصالح وتعزيز دورىم في المراقبة؛ كما أنيا تيدف أيضا 

إلى تحسين الممارسات المحاسبية والمالية واإلدارية في الشركة وتحقيق العدالة والشفافية في جميع 

. تعامالت الشركة وعممياتيا

: األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة: 5.1.2 

ىناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السميم لقواعد حوكمة 

الشركات، وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق ىذه القواعد وىذه 

(: 17: 2006سميمان،)األطراف ىي 

 Shareholdersالمساهمين . 1

وىم من يقومون بتقديم رأس المال لمشركة عن طريق ممكيتيم لألسيم وذلك مقابل 

الحصول عمى األرباح المناسبة الستثماراتيم، وأيضا تعظيم قيمة الشركة عمى المدى 

.الطويل، وىم من ليم الحق في اختيار أعضاء مجمس اإلدارة المناسبين لحماية حقوقيم
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  Board of Directorsمجمس اإلدارة . 2

. وىم من يمثمون المساىمين وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب المصالح

مجمس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين الذين يوكل إلييم سمطة اإلدارة اليومية 

 إلى الرقابة عمى أدائيم، كما يقوم مجمس اإلدارة برسم السياسات ةألعمال الشركة، باإلضاف

. العامة لمشركة وكيفية المحافظة عمى حقوق المساىمين

 Managementاإلدارة  . 3

وىي المسئولة عن اإلدارة الفعمية لمشركة وتقديم التقارير الخاصة باألداء إلى 

وتعتبر إدارة الشركة ىي المسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتيا . مجمس اإلدارة

 . تجاه اإلفصاح والشفافية في المعمومات التي تنشرىا لممساىمينا إلى مسؤوليتوةباإلضاف

  Stakeholdersأصحاب المصالح . 4

وىم مجموعة من األطراف ليم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين والموردين 

والعمال والموظفين، ويجب مالحظة أن ىؤالء األطراف يكون لدييم مصالح قد تكون 

متعارضة ومختمفة في بعض األحيان، فالدائنون عمى سبيل المثال ييتمون بمقدرة الشركة 

. عمى السداد، في حين ييتم العمال والموظفين عمى مقدرة الشركة عمى االستمرار
:  مبادئ حوكمة الشركات   :6.1.2

في الواقع نجد أنو كما اختمفت التعريفات المعطاة لمفيوم الحوكمة، فقد اختمفت 

كذلك المبادئ التي تحكم عممية الحوكمة، حيث نالحظ انو ىناك عدة جيات وضعت 

مبادئ لمحوكمة بناءا عمى المفيوم الذي تبنتو كل جية لمحوكمة، ومن ىذه المبادئ مبادئ 

، ومبادئ لجنة بازل المصرفية العالمية، (OCED)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

: ومبادئ مؤسسة التمويل لدولية، وذلك عمى النحو التالي
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(: OCED)مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : 1.6.1.2

تعتبر المبادئ التي وضعتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المرجع األساسي لمعديد 

 حدثت نقمة نوعية في تطوير 1999من الممارسات المتعمقة بحوكمة الشركات، حيث انو في عام 

مفيوم اإلجراءات الحاكمة لمشركات بصدور ىذه المبادئ، وىي عبارة عن مجموعة من القواعد 

والمبادئ المطموبة ألفضل الممارسات اإلدارية والمالية في الشركات، ومن ثم تعديل ىذه المبادئ 

:  ىي"*" لتصبح ستة مبادئ بعد أن كانت خمسة وىذه المبادئ2004 ابريل 22في 

: الشركات لحوكمة فعال إلطار أساس وجود ضمان: المبدأ األول

 مع متوافقا يكون وأن األسواق، وكفاءة شفافية عمى الشركات حوكمة إطار يشجع أن ينبغي

والتنفيذية  والتنظيمية اإلشرافية الجيات مختمف بين المسئوليات توزيع يحدد بوضوح وأن القانون حكم

 :وذلك عمى النحو التالي

 االقتصادي األداء عمى تأثير ذا يكون أن بيدف الشركات حوكمة إطار وضع يتم أن ينبغي  .أ

 أسواق قيام وتشجيع السوق، في لممشاركين يخمقيا التي والحوافز ونزاىة األسواق، الشامل،

 .والفعالية بالشفافية تتميز

 الشركات حوكمة ممارسات في تؤثر التي والتنظيمية القانونية المتطمبات تكون أن ينبغي  .ب

 .لمتنفيذ وقابمة  شفافية، وذات  القانون، حكم مع متوافقة ما، اختصاص تشريعي نطاق في

 ما، تشريعي اختصاص نطاق في الجيات، مختمف بين المسئوليات توزيع يكون أن ينبغي . ج

 .العامة المصمحة خدمة مع ضمان واضح بشكل محدًدا 

 والموارد والنزاىة السمطة،  والتنفيذية والتنظيمية اإلشرافية الجيات لدى تكون أن ينبغي  .د

 أن ينبغي وقراراتيا أحكاميا أن عن  فضال .وموضوعية بطريقة متخصصة بواجباتيا لمقيام

 .ليا التام توفير الشرح مع وشفافة المناسب تكون في الوقت
 

: الممكية حقوق ألصحاب الرئيسية والوظائف المساهمين  حقوق :المبدأ الثاني
                                                

- 1مه ص: CIPA(2004جرجمث مبادئ منظمة الحعاون االقحصادي والحنمية إلى العربية مه قبل مركز المشروعات الخاصة     "*"

  (.18ص
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حقوقيم  ممارسة ليم يسيل وأن لممساىمين الحماية توفر أن الشركات حوكمة إطار في ينبغي

 :وذلك من خالل

 إرسال والممكية لتسجيل مضمونة طرق في الحق: وىي لممساىمين األساسية الحقوق تضمن أن .1

 المناسب الوقت في بالشركة الصمة وذات المادية المعمومات عمى والحصول، تحويل األسيم أو

 من أرباح اإلدارة وأن يكون لممساىمين نصيب مجمس أعضاء وعزل وانتخاب منتظم، أساس وعمى

 .الشركة

 أساسية تغييرات أي التي تخص القرارات عن الكافية المعمومات يحصل المساىمون عمى أن  .2

  :مثل الشركة في

 لمشركة الحاكمة من المستندات يماثميا ما أو التأسيس، عقد أو األساسي، النظام تعديل - 

 .إضافية أسيم بإصدار الترخيص -     

بما  األصول، كل يكون أن يكاد ما كل أو تحويل ذلك في بما االستثنائية، العمميات         -

 .الشركة بيع إلى الواقع في يؤدى

 العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة المشاركة فرصة لممساىمين تكون أن .3

 لممساىمين العمومية الجمعية اجتماعات تحكم التي بالقواعد عمًما يحاطوا وينبغي أن لممساىمين،

 .التصويت إجراءات ذلك في بما

 ومكان بتاريخ، يتعمق فيما المناسب الوقت في الكافية بالمعمومات المساىمين تزويد يتعين. 4

 الموضوعات عن المناسب الوقت وفى الكاممة المعمومات وكذلك العامة، أعمال الجمعية وجدول

 .االجتماع في قرارات بشأنيا اتخاذ سيجرى التي

 األسئمة ذلك في بما اإلدارة، مجمس إلى األسئمة لتوجيو لممساىمين الفرصة تتاح أن يجب .5

 العامة، بالجمعية الخاص األعمال جدول عمى بنود ووضع السنوية، بالمراجعة الخارجية المتعمقة

 .معقولة نطاق حدود في قرارات،  واقتراح

 مكافآت بسياسة  أن تكون لدى المساىمين القدرة عمى التعبير عن آرائيم فيما يتعمقينبغي .6

  .في الشركة التنفيذيين وكبار اإلدارة مجمس أعضاء
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 األثر نفس إعطاء مع باإلنابة، أم شخصيا سواء التصويت من المساىمون يتمكن أن ينبغي . 7

 .باإلنابة أم حضوريا بيا  اإلدالءتم سواء لألصوات

 يحصموا أن المساىمين لبعض تمكن التي الرأسمالية والترتيبات اليياكل عن اإلفصاح ينبغي. 8

 ينبغي كما، ما يممكو المساىم من حقوق الممكية في الشركة مع تتناسب ال من السيطرة درجة عمى

الشركات  عمى السيطرة حيازة تحكم التي واإلجراءات القواعد عن واإلفصاح تحديد بوضوح يتم أن

 من جوىرية حصص وبيع االندماجات،  مثل االستثنائية العمميات وكذلك  المالية، األسواق في

 تتم أن  كما يجب.ليم القانوني والممجأ حقوقيم يفيموا أن لممستثمرين يمكن الشركة، حتى أصول

 .لطبقاتيم وفقا المساىمين كافة حقوق تحمى عادية شروط وفي ظل شفافة بأسعار العمميات

المؤسسون  المستثمرون ذلك في بما الممكية، لحقوق المساىمين كافة ممارسة تسييل  يتعين. 9

 :وذلك كما يمي

 حوكمة عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعممون الذين المؤسسيين المستثمرين عمى ينبغي -

 اإلجراءات ذلك في بما باستثماراتيم يتعمق فيما التصويت بيم وسياسات الخاصة الشركات

 .لحقوقيم التصويتية استخداميم لتقرير لدييم القائمة

 الكيفية عن يفصحوا أن وكالء بصفة يعممون الذين المؤسسيين المستثمرين عمى ينبغي -

 الممكية لحقوق ممارستيم في تؤثر قد التي لممصالح المادي مع التعارض بيا يتعاممون التي

 .باستثماراتيم الخاصة الرئيسية

 بعضيم مع يتشاوروا أن المؤسسون، المستثمرون فييم بما لممساىمين، السماح ينبغي  -

 الوارد لمتعريف وفقا لممساىمين األساسية بالحقوق الخاصة يتعمق بالموضوعات فيما بعضا

 .االستغالل إساءة االستثناءات لمنع بعض مع المبادئ، في

 

 :لممساهمين المتساوية المعاممة :المبدأ الثالث
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 في بما المساىمين، لكافة متساوية معاممة ضمان الشركات لحوكمة إطار عند وضع ينبغي

 عمى لمحصول المساىمين لكافة الفرصة تتاح أن وينبغي .األجانب األقمية والمساىمين مساىمي ذلك

: حقوقيم وذلك عمى النحو التالي انتياك عن فعال تعويض

 رقمية سمسمة أي نطاق متساوية في معاممة األسيم طبقة نفس حممة المساىمين كافة معاممة ينبغي. أ

 يتمكن كافة أن كما ينبغي .الحقوق نفس األسيم لكافة تكون أن وينبغي الطبقة، نفس من

يقوموا  أن قبل األسيم وطبقات السالسل بكافة المتعمقة المعمومات عمى الحصول من المستثمرين

 من الطبقات تمك لموافقة خاضعة التصويت حقوق في تغييرات أية تكون أن وينبغي .بالشراء

 .لمتغيير نتيجة سمبا التي تتأثر األسيم

 لمصمحة إجراؤىا يتم أو بيا، يقوم التي االستغالل إساءة من األقمية حقوق حماية ينبغي.  ب

 مباشر، غير أو مباشر بشكل سواء بيا القيام يتم والتي الحاكمة، النسب المساىمين أصحاب

 . لإلصالح فعالة ىناك وسائل تكون وينبغي أن

 بطريقة الغرض ليذا مرشحين أو أصوات فارزي طريق عن باألصوات اإلدالء يتم أن ينبغي . ج

 .األسيم ممكية من المستفيد مع االتفاق عمييا يتم

 .الحدود عبر التصويت عممية تعرقل التي العوائق جميع إلغاء ينبغي.  د

 المساىمين لكافة العامة الجمعية باجتماع الخاصة واإلجراءات العمميات تسمح أن ينبغي .ىـ

 زيادة أو صعوبة زيادة إلى الشركة إجراءات تؤدى أال وينبغي .متساوية عمى معاممة الحصول

 .مبرر باألصوات بدون اإلدالء تكمفة

 .يجب منع تداول األسيم بصورة ال تتسم باإلفصاح أو الشفافية. و

 لمجمس يفصحوا أن بالشركة الرئيسيين والتنفيذيين اإلدارة مجمس أعضاء من يطمب أن ينبغي .ز

 أي ثالث طرف عن بالنيابة أم مباشر، غير أو مباشر، بشكل سواء ليم إذا كانت عما اإلدارة

 .مباشر بطريق الشركة يمس أو موضوع عممية أي في مادية مصمحة

: الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور: المبدأ الرابع
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يجب أن ينطوي إطار حوكمة الشركات عمى اعتراف بحقوق أصحاب المصمحة كما 

يرسييا القانون، وأن يعمل أيضًا عمى تشجيع التعاون بين الشركات وبين أصحاب المصالح في 

، مجال خمق الثروة وفرص العمل وتحقيق االستدامة لممشروعات القائمة عمى أسس مالية سميمة

 :وذلك عمى النحو التالي

 ينبغي أن يعمل إطار حوكمة الشركات عمى تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحمييا .أ

. القانون

أن تُتاح ليم فرصة الحصول عمى ويحمي القانون حقوق أصحاب المصالح ينبغي أن  .ب

. تعويضات في حالة انتياك حقوقيم

 يجب أن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح وأن تكفل تمك .ج

. اآلليات بدورىا تحسين مستويات األداء

 عمى بالحصول ليم السماح ينبغي الشركة، حوكمة عممية في المصالح أصحاب يشارك عندما . د

 وعمى المناسب الوقت في عمييا االعتماد يمكن والتي الكافي، وبالقدر ذات الصمة، المعمومات

 .منتظم أساس

 االتصال من يتمكنوا أن تمثيميم، وىيئات العاممين أفراد ذلك بما في المصالح، ألصحاب ينبغي .ىـ

 وينبغي األخالقية، غير أو القانونية غير الممارسات بشأن اىتماميم عن اإلدارة لإلعراب بمجمس

 .ذلك فعموا ما إذا من حقوقيم االنتقاص عدم

طار إلعسار،حاالت ال وكفء فعال بإطار الشركات حوكمة إطار يستكمل أن ينبغي . و  فعال وا 

 .الدائنين حقوق لتنفيذ آخر

: والشفافية اإلفصاح: المبدأ الخامس

 الوقت في الصحيح السميم باإلفصاح القيام ضمان الشركات حوكمة إطار في ينبغي

 واألداء، المالي، المركز ذلك في بما بالشركة المتعمقة اليامة كافة الموضوعات عن المناسب

: الشركات خاصة وحوكمة الممكية، وحقوق

 :التالية المعمومات عمى، يقتصر وال اإلفصاح، يتضمن أن ينبغي. أ
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 .لمشركة والتشغيمية المالية النتائج. 1

 .الشركة أىداف . 2

 .التصويت وحقوق لألسيم الكبرى الممكيات . 3

 أعضاء عن والمعمومات الرئيسيين، والتنفيذيين اإلدارة مجمس أعضاء مكافأة سياسة .4

 وما الشركة، في اآلخرين والمديرين االختيار، وعممية ذلك مؤىالتيم، بما في اإلدارة، مجمس

 .مستقمين باعتبارىم إلييم النظر يتم كان إذا

 .الشركة من بأطراف المتصمة العمميات .5

 .المتوقعة المخاطرة عوامل .6

 .اآلخرين المصالح وأصحاب بالعاممين الخاصة الموضوعات .7

 لحوكمة سياسة أو نظام أي يحتويو ما خاصة، وبصفة الحوكمة، وسياسات ىياكل .8

 .بموجبيا يتم تنفيذىا التي والعمميات الشركة

 واإلفصاح لممحاسبة المرتفعة النوعية لممستويات طبقا عنيا واإلفصاح المعمومات إعداد ينبغي. ب

 .وغير المالي المالي

 يقدم أن يمكنو حتى مؤىل كفء مستقل، مراجع بواسطة مستقمة خارجية بمراجعة القيام ينبغي . ج

 المركز بصدق تمثل المالية القوائم بأن والمساىمين اإلدارة لمجمس خارجية موضوعية تأكيدات

 .واليامة المادية كافة النواحي في الشركة وأداء المالي

 عمييم المساىمين، أمام والمحاسبة لممساءلة قابمين يكونوا أن الخارجيين المراجعين عمى ينبغي . د

 في المينية واألصول العناية تقتضيو ما كافة بممارسة يقومون أنيم ىو بالنسبة لمشركة واجب

 .المراجعة عممية

وبالتكمفة  المناسب التوقيت وفى متساوية فرص توفر أن المعمومات بث قنوات في ينبغي . ىـ

 .الصمة ذات لمستخدمي المعمومات المناسبة

 أو التحميالت تقديم عمى ويشجع يتناول فعال بمنيج الشركات حوكمة إطار استكمال ينبغي . و

 التي بالقرارات والمتعمقة وغيرىا، والتصنيف التقييم وكاالت والسماسرة، طريق المحممين، عن المشورة
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 ما بنزاىة اإلضرار إلى يؤدى قد المصمحة في ىام تعارض عن أي بعيًدا المستثمرون، يتخذىا

 .مشورة من يقدمونو ما أو تحميل من بو يقومون

: اإلدارة مجمس مسؤوليات: المبدأ السادس

 والرقابة لمشركة، االستراتيجي واإلرشاد التوجيو يضمن أن الشركات حوكمة إطار في ينبغي

أمام أصحاب  مسئوليتو عن اإلدارة مجمس ومحاسبة الشركة، إدارة اإلدارة عمى لمجمس الفعالة

 :وذلك عمى النحو التالي، والمساىمين الشركة المصالح من داخل وخارج

 النية، وبحسن الكاممة، المعمومات من أساس عمى يعمموا أن اإلدارة مجمس أعضاء عمى ينبغي. أ

 .والمساىمين لمشركة مصمحة أفضل يحقق وبما العناية الواجبة، مع

ينتج عنيا تأثيرات متباينة عمى مختمف فئات المساىمين، اإلدارة  مجمس قرارات كانت ما إذا .ب

  .فإن المجمس ينبغي أن يعمل عمى تحقيق معاممة عادلة لجميع المساىمين

 االعتبار في يأخذ أن أيًضا وينبغي .عالية أخالقية معايير يطبق أن اإلدارة مجمس عمى ينبغي .ج

 .الشركة في المصالح واىتمامات أصحاب مصالح

 :تتضمن معينة، رئيسية بوظائف يقوم أن اإلدارة مجمس عمى ينبغي . د

 المخاطر، وسياسة الرئيسية، العمل وخطط الشركة، إستراتيجية وتوجيو استعراض .1

 وأداء التنفيذ، ومراقبة األداء، أىداف ووضع السنوية، العمل التقديرية، وخطط والموازنات

 والتخمي االستحواذ، وعمميات الرئيسية، المصروفات الرأسمالية عمى اإلشراف مع الشركة،

 .االستثمار عن

جراء الشركة حوكمة ممارسات فعالية عمى اإلشراف .2  .األمر لزم إذا التغييرات وا 

 ومرتباتيم، مكافئاتيم وتحديد ،اختيار كبار التنفيذيين في الشركة واإلشراف عمييم .3

 .المناصب تداول تخطيط عمى مع اإلشراف األمر، لزم إذا واستبداليم،

 الشركة ومصالح اإلدارة مجمس وأعضاء التنفيذيين كبار مكافآت بين التناسب مراعاة .4

 .األجل الطويل في والمساىمين
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 المراجعة ذلك في بما المالية قوائميا إعداد ونظم الشركة، حسابات نزاىة ضمان. 5

 إلدارة نظم وجود الخصوص وجو وعمي لمرقابة، سميمة وجود نظم ضمان مع المستقمة،

 .الصمة ذات والمعايير بالقانون العمميات، وااللتزام ورقابة المالية، والرقابة المخاطر،

 .واالتصاالت اإلفصاح عمميات عمي اإلشراف.6

   (Basel Committee )لجنة بازل لمرقابة المصرفية العالمية مبادئ : 2.6.1.2

 إرشادات خاصة بالحوكمة في المؤسسات 1999 في العام 2وضعت لجنة بازل 

 (:13-12: 2009مطاوع،)المصرفية والمالية، وىي تركز عمى النقاط التالية

المصرف ومواثيق الشرف لمتصرفات السميمة وغيرىا من المعايير ضرورة توفر قيم . 1

 .لمتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق باستخداميا تطبيق ىذه المعايير

يجب أن تتوفر إستراتيجية لممصرف معدة جيدا، والتي بموجبيا يمكن قياس نجاحيا . 2

 .الكمي ومساىمة األفراد في ذلك

ضرورة التوزيع السميم لممسئوليات ومراكز اتخاذ القرار متضمنا تسمسال وظيفيا لمموافقات . 3

 .المطموبة من األفراد لممجمس

 .الحسابات واإلدارة العمياومراجعي وضع آلية لمتعاون الفعال بين مجمس اإلدارة . 4

دارة مستقمة . 5 توافر نظام ضبط داخمي قوي يتضمن ميام المراجعة الداخمية والخارجية وا 

 & Checks )لممخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السمطات مع المسئوليات 

Balances.)  

ينبغي أن تكون ىناك مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فييا . 6

تضارب المصالح، بما في ذلك عالقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار 

 .المساىمين واإلدارة العميا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة

الحوافز المالية واإلدارية لإلدارة العميا التي تحقق العمل بطريقة سميمة، يجب وضع . 7

وأيضا بالنسبة لممديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر 

 .أخرى
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. ضرورة تدفق المعمومات بشكل مناسب داخميا أو إلى الخارج. 8

، ويالحظ من خالل معايير لجنة بازل اىتماميا بمبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي

، ووضعت مجموعة من اإلرشادات التي يجب مراعاتيا عند تطبيق الحوكمة في المصارف

وذلك لطبيعة المصارف الخاصة ويتضح ذلك من خالل أن ىذه المبادئ ركزت عمى فعالية 

دارة المخاطر في المصارف حيث أن  الرقابة متمثمة في المراجعة الداخمية والخارجية وا 

كما أن أي تعثر في المصارف سيكون أثره كبير ، المخاطر العامة ىي أكبر في المصارف

.  عمى االقتصاد ككل

ومن خالل ما سبق عرضنا أبرز المساىمات الدولية لممؤسسات والمنظمات المينية في 

حيث ركز بعضيا عمى الحوكمة عمى مستوى الشركات بشكل عام ، مجال إرساء مبادئ لمحوكمة

في حين ركزت مبادئ لجنة بازل عمى الحوكمة ، (OCED)مثل مبادئ منظمة التعاون الدولية 

وعمى الرغم من أىمية كل ىذه المساىمات إال أن مساىمة منظمة ، عمى مستوى القطاع المصرفي

 .التعاون الدولية القت أكثر قبول من قبل الدول والشركات واألسواق المالية

: محددات حوكمة الشركات: 7.1.2

 أن حيث شبو تام بين الباحثين والممارسين حول أىم محددات الحوكمة،   اتفاق ىناك

 من مجموعتين ومستوى جودة توافر مدى عمى يتوقف عدمو من الشركات لحوكمة الجيد التطبيق

ونعرض ىاتين . (1-2 الشكل رقم انظر)الداخمية  وتمك الخارجية المحددات: المحددات

 :(fawzy,2003:3)المجموعتين من المحددات بشيء من التفصيل في ما يمي

:  المحددات الخارجية: 1.7.1.2

القوانين : وتشير إلى المناخ العام لالستثمار في الدولة، والذي يشمل عمى سبيل المثال

مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات )المنظمة لمنشاط االقتصادي 

في توفير التمويل الالزم ( المصارف وسوق المال)، وكفاءة القطاع المالي (االحتكارية واإلفالس

 )لممشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السمع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجيزة والييئات الرقابية 

في إحكام الرقابة عمى الشركات، وذلك فضال عن بعض المؤسسات  (ىيئة سوق المال والبورصة
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ومنيا عمى سبيل المثال الجمعيات المينية التي )ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة 

تضع ميثاق شرف لمعاممين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاممة 

، باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة لممين الحرة مثل مكاتب (في سوق األوراق المالية وغيرىا

وترجع أىمية المحددات . المحاماة والمراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية

الخارجية إلى أن وجودىا يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقمل 

 .من التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص

: المحددات الداخمية: 2.7.1.2

وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخل الشركة 

، والتي يؤدى توافرىا من ناحية وتطبيقيا من نبين الجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيي

. ناحية أخرى إلى تقميل التعارض بين مصالح ىذه األطراف الثالثة

 

  المحددات الداخمية  المحددات الخارجية

     خاصة  تنظيمية

       
       
       
  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

       
       

  تقوم     
       

       

       

وتلك . الخاصة تشٌر إلى عناصر القطاع الخاص، وكٌانات االدارة الذاتٌة، ووسائل االعالم، والمجتمع المدنًالمؤسسات * 
 .الجهات التً تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتلقً الضوء على السلوك االنتهازي لإلدارة

محددات حوكمة الشركات   (1-2)الشكل رقم 
 (fawzy,2003:4)المصذر

 :ماهية وأهمية الحوكمة في المصارف: 8.1.2

 المساهمون

 لحالمصا أصحاب

 
*: مؤسسات خاصة

  محاسبون ومراجعون
  محامون
  ًتصنٌف ائتمان
  بنوك استثمار
  استشارات
  ًتحلٌل مال
 ًاإلعالم المال 

: معاٌٌر
 المحاسبة 
 المراجعة 
 أخرى 

 القوانٌن والقواعد

: القطاع المالً
 قروض 
  ًمساهمة ف

 رأس المال

: األسواق
 تنافسٌة األسواق 
  ًاستثمار أجنب

 مباشر
   الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئٌسٌة
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نتيجة لمتطورات السريعة في األسواق المالية وعولمة التدفقات المالية والتقدم والتكنولوجيا 

 والمنافسة بين المصارف والمنشآت غير المصرفية، ونمو األسواق المالية جاء التركيز واالىتمام

بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف، فالحوكمة في الجياز المصرفي تعني حماية حقوق 

: 2008حداد،)حممة األسيم والمودعين، وكذلك مراقبة أداء مجالس اإلدارة واإلدارة العميا لممصارف

12 .)

عن األزمة  (جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية  )ويشير تقرير صادر عن 

، إن المصدر الرئيسي ألزمة االئتمان ىو ضعف حوكمة 2008المالية التي حدثت خالل عام 

الشركات، والذي تمثل في المكافآت والحوافز التي تشجع عمى التفكير عمى المدى القصير األمر 

جراء تقييم سيئ لممخاطر كما . الذي شجع عمى التركيز المفرط عمى تحقيق أرباح قصيرة األجل وا 

أشار التقرير إلى قصور مجالس إدارة المصارف في القيام بدورىا في إدارة الشركة واإلشراف 

والتوجيو االستراتيجي وفي الرقابة وفيم المخاطر واالفتقار إلى التدريب الكافي لفيم المنتجات شديدة 

إن ضعف حوكمة المؤسسات . التعقيد وذلك لضمان بيئة رقابة قوية تحكم أداء اإلدارة التنفيذية

المالية يحدث تأثيرا مشوىا عمى قواعد تمك المؤسسات إذ يؤدي إلى إقراض مقترضين بطريقة 

خاطئة وبكميات مفرطة، كما يؤدي إلى تحويل المدخرات النادرة من مجتمع الدولة إلى المقترضين 

المبددين وحرمان الشركات السميمة من االئتمان وبالتالي يشكل عبأ عمى النمو االقتصادي، فاآلثار 

السمبية لعدم فعالية حوكمة الشركات تكون أشد خطورة في حالة المؤسسات المالية ألن عدد 

المساىمين والمودعين فييا أكثر وألن مخاطرىا العامة أكبر من مخاطر الشركات األخرى، وىذا 

(. 164: 2008التيامي، القرشي، )يزيد من أىمية الحوكمة في المصارف 

 )وتكتسب الحوكمة لممصارف أىمية اكبر في البمدان النامية وذلك لألسباب التالية 

(: 165: 2008التيامي، القرشي،

المصارف ليا موقع مييمن في تطوير االقتصاد والنظم المالية ومحرك ميم لمنمو . 1

. االقتصادي
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تمثل المصارف عادة في االقتصاديات النامية أىم مصادر التمويل بالنسبة لمعظم . 2

الشركات، حيث تغمب درجة عدم الكفاءة عمى أغمب أسواق األوراق المالية في أغمب تمك 

 .الدول

 الرئيسي لالدخار  depositoryعادة المصارف في البمدان النامية المستودع . 3

. االقتصادي

حررت العديد من االقتصاديات النامية أعماليا المصرفية مؤخرا من خالل الخصخصة . 4

وتخفيض التعميمات االقتصادية لذلك أصبح لدى مدراء المصارف حرية أكبر في إدارة ىذه 

. المصارف

 : عناصر الحوكمة في الجهاز المصرفي: 9.1.2

ترتكز الحوكمة عمى عناصر أساسية البد من توافرىا حتى يكتمل إحكام الرقابة الفعالة 

عمى أداء البنوك، تتمخص في الشفافية، وتوافر المعمومات، وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، 

وال يرتبط نجاح الحوكمة في الجياز . والنيوض بمستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب

المصرفي فقط بوضع القواعد الرقابية، ولكن أيضا بأىمية تطبيقيا بشكل سميم، وىذا يعتمد عمى 

دارتو من الجية األخرى ويجب أن . المصرف المركزي ورقابتو من جية، وعمى المصرف المعني وا 

 )تكون إدارة المصرف مقتنعة بأىمية مثل ىذه القواعد والضوابط، مما يساعد عمى تنفيذىا

(. 13: 2007يوسف،

وتتمثل أىم العناصر األساسية في عممية الحوكمة في المصارف في مجموعتين وىما 

(: 13-12: 2007يوسف،)

حممة األسيم، ومجمس ) وتتمثل في األطراف الداخمية الفعالة وىم :المجموعة األولى 

. (اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، والمراجعون الخارجيون، والمراجعون الداخميون

المودعون، وصندوق تأمين ) وتتمثل في األطراف الخارجية الفعالة وىم :المجموعة الثانية

الودائع، ووسائل اإلعالم، وشركات التصنيف والتقييم االئتماني، باإلضافة إلى اإلطار 

 . (القانوني التنظيمي والرقابي
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: أثر تطبيق الحوكمة في المصارف: 10.1.2

ال شك أن تطبيق المصارف لمحوكمة بشكل جيد سيؤدي إلى نتائج ايجابية متعددة 

(:  14: 2008حداد، ) أىم ىذه االيجابيات يومختمفة، وفيما يل

. زيادة فرص التمويل لدى المصرف . 1

 .انخفاض تكاليف االستثمار الذي يقوم بو المصرف . 2

تحقيق االستقرار لدى المصارف المطبقة لمحوكمة سيكون لو تأثير ايجابي عمى استقرار . 3

 .أسواق المال 

 .العمل عمى محاربة الفساد بكل صوره . 4

التزام المصارف بتطبيق معايير الحوكمة يسيم في تشجيعيا لمشركات التي تقترض منيا، . 5

 .بتطبيق ىذه القواعد والتي من أىميا اإلفصاح والشفافية واإلدارة الرشيدة 

تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة يؤدي إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعامميا مع . 6

. المصارف
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جىدة الوعلىهاث الوحاسبيت : الوبحث الثاني

: مقدمة: 1.2.2 

تعد وظيفة إنتاج المعمومات وظيفة ىامة ألي مجتمع، ويقدر الوقت الذي ينفقو المحاسبون 

من الوقت الكمي % 80والمديرون سواء في إنتاج المعمومات أو توصيميا إلى اآلخرين بحوالي 

المنفق عمى أعماليم، وتوجد ىذه المعمومات في الكثير من المصادر مثل المستندات، التقارير، 

وغني عن البيان إن . (112: 1990الباز،)الخطط، التحميل الخاص بموقف معين وغيرىا 

المعمومات ىي جوىر اتخاذ القرارات، وليا انعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية عمى المنظمة 

ويتعين أن تتسم ىذه المعمومات بسمات تجعميا صالحة التخاذ قرارات رشيدة، وغير خاف أن ىناك 

جيودا مبذولة لموصول إلى تمك المعمومات، وبالتالي فإن التركيز عمى جودة ودقة تمك المعمومات 

سامي، )يعتبر أمرا ضروريا باعتبار أن ىذه المعمومات ىي مخرجات لنظام المعمومات المحاسبي 

2000 :425  .)

ولذلك يؤمن مجتمع األعمال، والمجتمع المدني، ومجتمع الباحثين عمى اختالف 

اتجاىاتيم، بأن العصر الحالي ىو عصر المعمومات، ففي ظل اختالف حاجة كل منيم حول 

ماىية المعمومات المطموبة لو، تتطمب حكمة التعامل مع موقف معين البحث والحصول عمى 

معمومات مناسبة الستخداميا في اتخاذ القرار الالزم، ففي مجتمع األعمال تزداد الحاجة إلى توفير 

معمومات لممستويات اإلدارية المسئولة عن التعامل مع المشاكل القرارية، بحيث تتميز ىذه 

المعمومات بالعديد من عناصر الجودة، وبدون توافر ىذه الجودة، لن تكون فقط منظمات األعمال 

غير قادرة عمى االستمرار، بل ربما تصبح عبء عمى اقتصاديات مجتمع األعمال، بسبب قراراتيا 

(. 59: 2005،قعبد الصاد)المبنية عمى معمومات تفتقر إلى الجودة 

: مفاهيم جودة المعمومات المحاسبية: 2.2.2

عمى الرغم من أىمية ىذا الموضوع في األدب المحاسبي واىتمام الباحثين والمستخدمين 

والمنظمات المينية اإلقميمية والدولية عمى امتداد عدة عقود، إال انو ما زالت جودة المعمومات ليس 

، حيث يختمف مفيوم جودة المعمومات باختالف (62: 2005عبدالصادق،)ليا مفيوم محدد



 

 

36 

وجيات نظر وأىداف منتجي و مستخدمي المعمومات، ففي حين يركز منتج المعمومات عمى الدقة 

كمقياس لجودة المعمومات نجد إن المستخدم الجيد لممعمومات يركز عمى المنفعة والتنبؤ كمقاييس 

 من أدق التعريفات التي Englishويعتبر تعريف . (114: 1990الباز، )لجودة المعمومات

القدرة عمى تشغيل وتوفير المعمومات " ظيرت عن جودة المعمومات المحاسبية حيث عرفيا بأنيا 

عبد  )"التي يتحقق فييا التوافق بين معرفة معدي ىذه المعمومات مع توقعات المستخدمين النيائيين 

(. 63: 2005،قالصاد

كما يرى احد الباحثين أن من األىمية بمكان االتفاق عمى مفيوم محدد لجودة المعمومات المحاسبية 

وتنمية الوعي نحو إدراك ضرورة توافر معمومات محاسبية ذات جودة معينة، حيث أن جودة 

، والتي تحقق (Fitness and Smart )المعمومات تعني تمك المعمومات المالئمة والذكية 

(. 427: 2000سامي،)إرضاء لتمك االحتياجات في ضوء معايير محددة معمومة مسبقا 

: أهمية جودة المعمومات المحاسبية: 3.2.2

 يمكننا توضيح أىمية جودة المعمومات المحاسبية من خالل دورىا في اتخاذ القرارات، أي 

توجد عالقة واضحة بين مدخل اتخاذ القرار ومعايير جودة المعمومات، إذ إن مدخل اتخاذ القرارات 

ييدف إلى إنتاج المعمومات الالزمة التخاذ القرارات استنادا إلى أن اليدف من المحاسبة ىو تقديم 

معمومات مفيدة وليا من الخصائص ما يحقق النفعية، ويتطمب العمل من خالل ىذا المدخل عمى 

تحديد الفئات المختمفة من مستخدمي المعمومات المحاسبية ونوعية المعمومات الخاصة بكل فئة من 

. تمك الفئات المختمفة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية المعمومات المحاسبية في مجال ترشيد القرارات

وتؤدي زيادة جودة المعمومات المحاسبية إلى تخفيض درجة تردد متخذ القرار، ومن ثم 

تمكنو من اتخاذ القرار األمثل الذي يحقق اليدف المطموب، بشرط توافر المعرفة العممية والخبرة 

السابقة لمتخذ القرار بما يمكنو من استيعاب المعمومات واستخداميا في صنع القرار، فعندما ال 

يتوافر ىذا االستيعاب لممعمومات لدى متخذ القرار مع توافر درجة عالية من جودة المعمومات 

أي إن اتخاذ القرار األمثل ال يتطمب تحسين جودة . المحاسبية تزداد ظاىرة تردد متخذ القرار
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نما يتطمب االىتمام بمتخذي القرارات ورفع مستواىم العممي  المعمومات المحاسبية فحسب، وا 

(.  234: 2009الرفاعي،  )والعممي وتقوية درجة ثقتيم بجودة المعمومات المحاسبية 

: معايير جودة المعمومات المحاسبية: 4.2.2

ظير في الفكر المحاسبي العديد من المساىمات التي تيدف إلى تحديد معايير جودة 

المعمومات المحاسبية حيث تناولت الجمعيات العممية ىذا الموضوع منذ فترة ليست بالقصيرة ونذكر 

 (:30-29: 1992عمي،)من ىذه المساىمات

( American Accounting Association )مساىمة الجمعية األمريكية لممحاسبة 

 إلى أن الخاصية العامة التي يجب أن يقوم عمييا بناء 1966حيث أشارت الجمعية في عام 

 ىي منفعة المعمومات من وجية نظر مستخدمييا، وأن المعايير التي يجب Standardsالمعايير 

 – القابمية لمتحقق –المالئمة  )أن تتوافر في المعمومات المحاسبية لكي تكون نافعة تتمثل في 

 المنبثقة Trueblood أورد تقرير لجنة  1973وفي عام . ( عدم التحيز–القابمية لمقياس الكمي 

 American Institute of Certified Publicعن المعيد األمريكي لممحاسبين القانونيين

Accountants  مجموعة خصائص يجب أن تتوافر فيما تتضمنو التقارير المالية، وقد شممت 

-  الجوىر أكثر أىمية من الشكل– القابمية لممقارنة –الموضوعية - القابمية لمفيم )ىذه الخصائص 

  وكذلك تضمن البيان الصادر عن مجمس المبادئ المحاسبية . ( الثبات– الموثوقية –المالئمة 

Accounting Principles Board أن لممحاسبة 1976 والذي عدل في عام 1970في عام 

 التوقيت – الحياد – القابمية لمتحقق – القابمية لمفيم –المالئمة  )سبعة أىداف وصفية تشتمل عمى 

. (االكتمال -  القابمية لممقارنة –المناسب 

 Sandilands وذكرت أيضا لجنة المحاسبة عن التضخم في تقريرىا تحت عنوان 

Report   القابمية لمفيم  ) أن خصائص المعمومات المحاسبية تتضمن 1975في عام– 

. ( االقتصاد في العرض – الحيطة والحذر – الثبات – الواقعية – القابمية لممقارنة –الموضوعية 

 عام  Accounting Standards Committeeىذا وقد حددت لجنة المعايير المحاسبية 

 مجموعة من الخصائص يجب أن تتوافر في التقارير المالية لمشركات وتشمل ىذه 1975
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 التوقيت المناسب – الموضوعية – االكتمال – الموثوقية – القابمية لمفيم –المالئمة  )الخصائص 

. ( القابمية لممقارنة –

 Financial Accounting   الماليةة أصدر مجمس معايير المحاسب1980وفي عام 

Standards Board (FASB)  معايير جودة المعمومات المحاسبية " بعنوان  (2)البيان رقم "

 عمى مجموعة الدراسات السابقة في FASBوتعتبر ىذه الدراسة األكثر شمولية وأىمية فقد اعتمد 

إصدار ىذا البيان، ولقد حدد مجمس معايير المحاسبة المالية معايير جودة المعمومات المحاسبية 

 ةينطوي تحتيما مجموعة من المعايير الفرعي (2-2)في معيارين أساسيين كما ىو موضح بالشكل 

(: 60: 2005، قعبد الصاد )وىما 

. المالئمة: المعيار األول

. الموثوقية: المعيار الثاني

 أن المالئمة تتحقق عندما تتوافر فييا FASBوفي إطار توصيف ىذين المعيارين أشار ال 

معايير فرعية تتمثل في التوقيت المالئم، التغذية العكسية، القيمة التنبؤية، أما فيما يتعمق بمعيار 

الموثوقية، فإنو يستدل عميو من خالل التأكد من توافر معايير فرعية تتمثل في صدق المعمومات، 

، إمكانية التحقق، كما أن ىناك معايير متعمقة بمنفعة المعمومات متمثمة في (الموضوعية)الحياد 

 Internationalأما لجنة معايير المحاسبة الدولية . القابمية لممقارنة واألىمية النسبية لممعمومات

Accounting Standards Committee (IASC) بوبتيا عمى النحو التالي :

. قابمية المعمومات المحاسبية لمفيم من مستخدمييا: المعيار األول

 :أن تكون المعمومات المحاسبية مالئمة لمستخدمييا: المعيار الثاني

وحتى يتحقق ىذا المعيار البد من توافر معيارين فرعيين ىما، توافر القيمة التنبؤية في المعمومات 

مكانية تحقق المعمومات المحاسبية .  المحاسبية، وا 

وحتى يتحقق ىذا المعيار البد :  توافر المصداقية والثقة في المعمومات المحاسبية:المعيار الثالث

من توافر ثالث معايير فرعية وىي صدق التعبير عن اإلحداث، وموضوعية المعمومات المحاسبية، 

. تكامل المعمومات المحاسبية مع بعضيا
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معايير جودة المعمومات المحاسبية  (2-2)الشكل 

( 34: 2009الدىراوي،): نقال عن
  قد ركز في تبويبو لمعايير جودة FASBومن المالحظ أن مجمس معايير المحاسبة 

المعمومات المحاسبية عمى خصائص متعمقة بالمعمومات مثل خاصية المالئمة وخاصية موثوقية 

المعمومات ذاتيا، أما تبويب المجنة الدولية لمعايير المحاسبة فقد بوبتيا إلى ثالثة معايير رئيسية 

 

 

درجت )هخخذي المزاراث 

 (الفهن والوعزفت السابمت
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 الخصائص األوليت

 

 خصائص ثانىيت
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المعيارين األول والثاني ليما عالقة بمستخدم المعمومات المحاسبية من حيث قابميتو لمفيم وكذلك 

مالئمتيا لو، أما المعيار الثالث فيو عبارة عن خصائص ذاتية لممعمومات متمثمة في صدقيا 

وموثوقيتيا وموضوعيتيا وتكامميا، وبغض النظر عن التبويبات المختمفة ليذه المعايير والتي تعطي 

أىمية لبعض المعايير عمى البعض اآلخر، أو التي تدرج معايير فرعية تحت معايير رئيسية، فإنو 

سيتم اإلشارة إلى ما استقر عميو الفكر المحاسبي حول مضمون كل معيار من ىذه المعايير من 

: خالل ما يمي 

   Relevanceالمالئمة : المعيار األول: 1.4.2.2

يقصد بالمالئمة أن يكون ىناك تأثير مباشر الستخدام المعمومات المحاسبية عمى القرار 

المتخذ، وبالتالي يكون القرار المتخذ عمى أساسيا مختمف عن القرار المتخذ بدونيا وبناء عميو فإذا 

كان القرار الذي تم اتخاذه قبل معرفة تمك المعمومات ىو ذاتو القرار الذي تم اتخاذه بعد معرفة ذات 

: 2008خميل، عشماوي، )المعمومات فإن ذلك يعني أن تمك المعمومات غير مالئمة ليذا القرار

وقد واجو افتراض منفعة المعمومات تحديا عمى أساس أن المحاسبين يرغبون في زيادة . (110

كما يريدون معرفة من ىم . معرفتيم بالمعمومات التي يفضميا مستخدمون معينون لمقوائم المالية

ىؤالء المستخدمين؟ وما ىي أىدافيم من استخدام المعمومات المحاسبية؟ وقد أدى ىذا التغير نحو 

توصيل معمومات تخدم أغراض مستخدمين معينين وأغراض معينة إلى صقل مفيوم المالئمة 

وقد قامت لجنة إعداد قائمة النظرية األساسية لممحاسبة بتعريف المحاسبة بطريقة . بدرجة كبيرة

تتطمب المالئمة وجوب إمكانية االعتماد عمى " تبين أن المالئمة أصبحت المعيار األول 

المعمومات بطريقة مفيدة وارتباطيا المفيد بالتصرفات التي صممت لتسييميا، أو بالنتائج المرغوب 

(. 121: 1990ىندريكسن، )"تحقيقيا 

وبالتطبيق عمى القوائم والتقارير المالية فإن مالئمة المعمومات تساعد المستخدمين عمى 

 الماضية أو الحاضرة أو المستقبمية، أما ثتكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب من األحدا

إذا كان لدى مستخدمي التقارير المالية توقعات قائمة بالفعل وقت حصوليم عمى المعمومات، فإن 

 التوقعات confirmationمالئمة ىذه المعمومات في ىذه الحالة تتحدد بمدى قدرتيا عمى تعزيز 
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زيادة درجة )الحالية، فإن ذلك معناه زيادة احتمال أن تكون النتائج المتوقعة كما سبق التنبؤ بيا 

أما إذا أحدثت المعمومات المحاسبية تغييرا في ىذه التوقعات، فإن ذلك معناه أنيا غيرت . (التأكد

التوزيع االحتمالي لألحداث، وفي كمتا الحالتين تعتبر المعمومات المحاسبية معمومات مالئمة، ألنيا 

أدت إلى تغيير درجة التأكد بالنسبة لمقرار محل الدراسة، وعميو فإنو ليس من الضروري أن يترتب 

نما يكفي أن تؤدي إلى تغيير اتجاه ىذا القرار  )عمى المعمومات المالئمة تغيير ذات القرار، وا 

ولكي تكون المعمومات مالئمة يمزم أيضا توفر ثالث خصائص . (201-200: 2006حنان،

: وىي

   : التوقيت المالئم. أ

يقصد بخاصية التوقيت المالئم أو التزامن توفير المعمومات في حينيا قبل أن تفقد منفعتيا 

فمن البدييي أنو إذا لم تتوفر المعمومات عند الحاجة . أو قدرتيا عمى التأثير في عممية اتخاذ القرار

إلييا فمن يكون ليا تأثير عمى القرار، إذ أن عممية اتخاذ القرارات دائما محددة بفترة زمنية معينة، 

ويختمف التوقيت المالئم مع اختالف طبيعة القرار، فبعض القرارات تستمزم سرعة أكثر من غيرىا 

بالتالي إذا حدث تأخير غير ضروري في  (.201: 2006حنان، )في توفير المعمومات الالزمة 

تقديم التقارير فإن المعمومات قد تفقد مالئمتيا، لذا فاإلدارة بحاجة إلى الموازنة بين جدوى رفع 

التقارير في الوقت المناسب وتوفير المعمومات الموثوقة، فمكي تقدم المعمومات بالوقت المناسب 

ربما يجب تقديم التقارير دون أن تكون كافة أوجو العممية المالية أو الحدث اآلخر معروفة، وىذا 

يضعف الموثوقية، وبالمقابل إذا تم تأخير تقديم التقارير حتى تعرف كافة األمور فإن المعمومات قد 

تكون موثوقة بشكل كبير ولكن ذات فائدة قميمة لممستخدمين الذين اضطروا التخاذ قراراتيم في فترة 

 تحقيق توازن بين المالئمة والموثوقية فإن االعتبار المسيطر يجب أن االنتظار، لذلك عند محاولة

(.  98-97: 2006حماد، )يكون خدمة حاجات متخذي القرارات االقتصادية بأفضل شكل

: القدرة عمى التنبؤ. ب

وىي تعني أن تكون المعمومات المستخدمة في اتخاذ القرارات ذات قدرة تنبؤية بالمستقبل 

وأن تكون صالحة ومفيدة عند استخداميا في تصميم نماذج التنبؤ باألحداث االقتصادية قصيرة 
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، فمفيوم القيمة التنبؤية تم اشتقاقو من نماذج تقييم (111: 2008خميل، العشماوي، )األجل

" كما يمي  (2) في بيانيا رقم  FASBاالستثمارات، ولقد عرفيا مجمس معايير المحاسبة المالية 

ىي خاصية مساعدة المعمومات لممستخدمين في زيادة احتمال تصحيح تنبؤات نتائج أحداث 

(. 203: 2006حنان،)" ماضية أو أحداث حاضرة 

: التغذية العكسية. ج

ويقصد بيا قدرة تمك المعمومات عمى التقويم والتصحيح بمعنى أن تكون تمك المعمومات 

المحاسبية صالحة لالستخدام في مختمف الظروف وفي جميع الحاالت بحيث يمكن استخداميا في 

، وتمعب المعمومات دورا ىاما في تعزيز (111: 2008خميل، العشماوي، )تقييم األحداث السابقة 

أو تصحيح توقعات سابقة، وبالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت عمى ىذه التوقعات،  (تثبيت )

حيث إن ىذه الخاصية في التقييم االرتدادي أو التغذية العكسية ال تقل أىمية عن خاصية القدرة 

(. 204: 2006حنان،)عمى التنبؤ 

 Reliabilityالموثوقية  : المعيار الثاني: 2.4.2.2

ويقصد بذلك ضرورة أن تكون المعمومات المستخدمة في اتخاذ القرارات مأمونة االستخدام 

بحيث تكون خالية من األخطاء الجوىرية وموضوعية في عرض الحقائق ووصف الظواىر 

، فالمعمومات المحاسبية تعتبر موثوق بيا (111: 2008خميل، العشماوي، )واألنشطة االقتصادية 

لو أن المستخدمين يمكنيم االعتماد عمييا إلظيار الظروف االقتصادية واألحداث الخاصة 

بالشركة، وال تعني الثقة الدقة المطمقة، فمن الواضح أن ىناك درجات لمثقة، فالمعمومات المبنية 

عمى الحكم الشخصي وتتضمن تقديرات وتقريبات ال تكون دقيقة، ومع ذلك فيجب أن تكون موثوق 

ولكي .(40-39: 2009الدىراوي،)بيا، فاليدف ىو تقديم المعمومات التي يثق بيا المستخدمون 

: تكون المعمومات موثوقة البد من توفر ثالث خصائص وىي 

: الصدق في التعبير. أ

المعمومات الموثوقة يجب أن تمثل بصدق العمميات المالية واألحداث األخرى التي يفيم 

أنيا تمثميا أو من المتوقع أن تعبر عنيا، فعمى سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية العمومية 
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بصدق العمميات المالية واألحداث األخرى التي ينشأ عنيا طبقا لمعايير االعتراف باألصول 

، فال بد أن تكون (94: 2006حماد، )واإللتزامات وحقوق الممكية في المنشأة بتاريخ وضع التقرير 

المعمومات المستخدمة في اتخاذ القرارات صادقة في التعبير بأمانة عن الحدث أو الموضوع الذي 

يتم عرضو، حيث أن البيانات الصادقة تؤدي إلى معمومات صادقة والمعمومات الصادقة تؤدي إلى 

(. 111: 2008خميل،العشماوي،)اتخاذ قرارات سميمة 

: القابمية لمتحقق. ب

يقصد بيذا المفيوم وجود اتفاق أو بصورة أدق وجود درجة عالية من االتفاق بين القائمين 

بالقياس المحاسبي الذين يستخدمون نفس طرق القياس بأنيم يتوصمون إلى نفس طرق النتائج، فإذا 

إلى نتائج مختمفة، فيذا دليل  (محاسبون آخرون أو مراجعون مستقمون)وصمت أطراف خارجية 

عمى أن معمومات القوائم المالية غير قابمة لمتحقق، وبالتالي ال يمكن االعتماد عمييا، فيي ال تتمتع 

بخاصية الموثوقية، فقابمية التحقق تعني أن القياس المحاسبي موضوعي، ألنو خال من التحيز 

الشخصي لمقائم بعممية القياس، فقابمية التحقق تشير إلى العالم الخارجي المستقل عن األشخاص 

الذين يالحظونو، كما أن القياس القابل لمتحقق من ناحية ثانية ىو قياس موضوعي، بمعنى أنو 

(.  207: 2006حنان، )يستند إلى ثبوتيات وأدلة يؤدي اعتمادىا إلى الوصول إلى نفس النتائج 

: الحياد . جـ

حتى تكون موثوقة، فإن المعمومات الظاىرة في القوائم يجب أن تكون محايدة، أي خالية 

من التحيز، وال تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعمومات تؤثر عمى 

(. 95: 2006حماد،)صنع القرارات أو الحكم بيدف تحقيق نتيجة محددة سمفا 

والحياد يعني أن القوائم المالية ال يجب أن تعد لصالح مجموعة ضد األخرى، وقد يبدو ىذا 

متعارضا مع خاصية المالئمة، ومع ذلك فإن القوائم المالية يجب أن تكون ذات أغراض عامة تفي 

باحتياجات العديد من المستخدمين، والحاجات المتخصصة يجب تمبيتيا بطرق أخرى، فالحياد 

ضروري لتحقيق العدالة، وىو مرتبط بالموثوقية في المقاييس المحاسبية، والمعمومات المحاسبية 
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يجب أن تظير النشاط االقتصادي بدرجة صادقة بحيث ال تؤثر عمى سموك األفراد في اتجاه معين 

(. 41-40: 2009الدىراوي،)

   Consistencyالثبات : المعيار الثالث: 3.4.2.2

يعمل معيار الثبات عمى توفير إمكانية مقارنة النتائج الخاصة بمنشأة معينة عن فترات 

زمنية متعددة، ويتطمب ىذا المعيار استمرار استخدام نفس اإلجراءات المحاسبية من فترة ألخرى، 

نما يكون  وال يعني ىذا أن المنشأة ال تستطيع تغيير اإلجراءات المحاسبية التي تستخدميا مطمقا، وا 

من الممكن إجراء التغيير إذا كان ىناك مبرر واضح لذلك، وينبغي أن توضح القوائم المالية ىذا 

ويعمل ىذا اإلجراء أيضا عمى التحقق من . التغيير وتبين آثاره عمى نتيجة األعمال والمركز المالي

إمكانية مقارنة األرقام الخاصة بالفترات المحاسبية المختمفة، ويتطمب معيار الثبات استخدام نفس 

(. 55: 2003نور، )التبويب والتصنيف والمالحظات من فترة إلى أخرى 

: لإلشارة إلى  (127: 1990)ولقد استخدم معيار الثبات كما وضحو ىندريكسن 

استخدام نفس اإلجراءات المحاسبية بواسطة المنشأة الواحدة أو الوحدة المحاسبية من فترة . 1

. ألخرى

جراءات القياس المتشابية لمعناصر المرتبطة ببعضيا في قوائم المنشأة . 2 استخدام مفاىيم وا 

. لفئة معينة

.  استخدام نفس اإلجراءات بواسطة المنشآت المختمفة. 3

    Comparabilityالقابمية لممقارنة : المعيار الرابع: 4.4.2.2

المقصود بالقابمية لممقارنة أن يكون المستخدمون لممعمومات المحاسبية قادرين عمى مقارنة 

 مراكزىا المالية النسبية، واألداء والتغيرات في االقوائم المالية لممنشآت المختمفة من أجل أن يقيمو

(. 96: 2006حماد،)المركز المالي 

ولكي تكون المعمومات المحاسبية في صورة قابمة لممقارنة ال بد من توافر خاصيتي الثبات 

والتماثل وكما تم اإلشارة في المعيار السابق إلى أن الثبات ىو إتباع نفس اإلجراءات المحاسبية من 

فترة ألخرى في نفس المنشأة، فان التماثل ىو جعل القوائم المالية الصادرة عن المنشآت المختمفة 
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قابمة لممقارنة، وذلك عن طريق تخفيض التنوع الكبير الناشئ عن استخدام إجراءات محاسبية 

(. 218: 2006حنان،)مختمفة في منشآت مختمفة 

  Full Disclosureاإلفصاح الكامل : المعيار الثامن: 5.4.2.2

ظيار جميع الحقائق المالية اليامة التي  يعني اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل وا 

تعتمد عمييا األطراف الميتمة بالمشروع، وىذا يعني أن تشمل القوائم المالية والمالحظات 

والمعمومات اإلضافية المرفقة بيا كل المعمومات المتاحة المتعمقة بالمشروع لتجنب تضميل األطراف 

ويجب عمى المحاسب اإلفصاح عن المعمومات اليامة والتي يترتب عمى عدم . الميتمة بالمشروع

اإلفصاح عنيا تغير واختالف جوىري في اتخاذ قرارات مستخدمي القوائم المالية، كما يعد التبويب 

داخل القوائم المالية أحد األشكال اليامة لإلفصاح، ويتم تقديم كم كبير من المعمومات مرتبطة 

بالقوائم المالية وتشمل معمومات رقمية ونصوص تمد مستخدمي القوائم المالية باألمور التي ظيرت 

ممخصة في القوائم أو استبعدت منيا كمية، وال يجب تفسير تمك المالحظات عمى إنيا ثانوية أو 

ليست ذات مغزى ولكن الحقيقة أن ىذه المالحظات تحتل مساحة أكثر من المساحات التي تحتميا 

القوائم نفسيا، وغالبا ما تشتمل معمومات ىامة لم تكن لتتوفر لدى القارئ إذا انحصرت معموماتو 

(. 53: 2002حماد،)في القوائم المالية فقط 

: محددات متعمقة بمعايير جودة المعمومات المحاسبية: 5.2.2

: وتتمثل أىم المحددات التي ليا عالقة بمعايير جودة المعمومات المحاسبية فيما يمي 

   Materialityاألهمية النسبية . 1.5.2.2

تعتبر المعمومات المحاسبية ذات أىمية نسبية إذا كان حذفيا أو تحريفيا يمكن أن يؤثر 

عمى القرارات االقتصادية التي يتخذىا المستخدمون اعتمادا عمى القوائم المالية، وتعتمد األىمية 

النسبية عمى حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة لمحذف أو التحريف 

، ويمكن أن ننظر لألىمية النسبية عمى أنيا قيد يرد إلى عدم قدرة (93: 2006حماد،)

المستخدمين لممعمومات المحاسبية عمى معالجة أحجام كبيرة من التفاصيل، مع إمكانية أن تتاح 

المعمومات اليامة نسبيا والمالئمة في تفصيل معقول، فقد يؤدي عرض معمومات أكثر مما ينبغي 
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إلى تواري معمومات مالئمة ونتيجة لذلك تكون القرارات المتخذة غير سميمة، كما أن المعمومات 

القميمة جدا ال تؤدي إلى قرارات وتنبؤات جيدة فإن المعمومات المميئة بالتفصيالت غير اليامة تؤدي 

إلى تنبؤات وقرارات غير جيدة، ولذلك فإن األىمية النسبية تضع قيدا عمى ما يجب اإلفصاح عنو  

(. 126-125: 1990ىندريكسن،)

ويمكن بيان المقصود من معيار األىمية النسبية من خالل البندين التاليين 

(: 61: 2005عبدالصادق،)

يطمق مصطمح األىمية النسبية عمى التعبير أو الحدث اليام بالنسبة لطبيعة أعمال .1

المنشأة، وتتحقق األىمية النسبية في البند إذا اتخذ المستخدمون قرارا أو موقفا مختمفا إذا 

عمموا شيئا عن ىذا البند، وبمنطق المخالفة إذا لم يتخذ المستخدمون قرارا أو موقفا مختمفا 

.  ىاما ليمرإذا عمموا شيئا عن ىذا البند فيعتبر ىذا البند غي

من منظور تطبيقي فإنو عادة ما ينظر المحاسبون إلى البند أو الحدث أنو ىام نسبيا إذا . 2

فأكثر من صافي الدخل، إال أن ذلك ليس مطمقا حيث أن ىناك باحثون يقترحون % 5بمغ 

من صافي الدخل % 15إلى % 10فيم يقترحون مجاال يتراوح بين ، نسبة اكبر بكثير

. لمتمييز بين ما ىو ميم نسبيا وما ىو غير ميم

 األىمية النسبية بأنيا قيد حاكم لجميع خصائص المعمومات المحاسبية FASBوتصف ال 

فإن البند المؤثر ، وخاصة المالئمة فكما في المالئمة إذا كان البند يؤثر في القرار فيو مالئم

باعتبار أنو يقدم معمومات مفيدة ، ىو بند ميم نسبيا ويجب اإلفصاح عنو في التقارير المالية

. ومؤثرة في اتخاذ القرار

   Understandabilityالقابمية لمفهم . 2.5.2.2

إن احد المعايير األساسية لجودة المعمومات المحاسبية ىي قابميتيا لمفيم من قبل 

المستخدمين ليذا الغرض فإنو من المفترض أن لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في 

األعمال والنشاطات االقتصادية والمحاسبة، وأن لدييم الرغبة في دراسة المعمومات بقدر معقول من 

العناية، وعمى كل حال فإنو يجب عدم استبعاد المعمومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخاليا 
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في القوائم المالية إن كانت مالئمة لحاجات صانعي القرارات االقتصادية بحجة أنو من الصعب 

وحتى يتحقق ىذا المعيار البد من مراعاة . (92: 2006حماد،)فيميا من قبل بعض المستخدمين 

: وىما  (62: 2005عبدالصادق،)عاممين 

 حيث يجب أن تقابل ىذه المعمومات االحتياجات الفعمية لممستخدم، ال أكثر :العامل الفني

منيا فتحقق لو التشتت أو االلتباس أو كمييما، بدال من أن تحقق لو اليداية واإلرشاد، وال 

. قل من احتياجاتو فيظل غير قادر عمى التعامل مع مشكمتوأ

 حيث يجب مراعاة المستوى اإلداري الذي يتم تقديم المعمومات إليو :العامل السموكي

مكاناتو التحميمية، ومدى قناعتو واعتماده عمى النظام  دراكو، وا  ومستوى تعميمو، وثقافتو، وا 

. الرسمي لممعمومات

ويمكن مراعاة ىذين العاممين السابقين عند تقديم المعمومات لإلغراض الخاصة سواء 

أما عند إعداد القوائم المالية ، لمجيات الداخمية كاإلدارة أو الجيات الخارجية مثل المقرضين

لألغراض العامة فيجب عدم مراعاة خصائص أي فئة حتى ال يتناقض مع مفيوم أن القوائم 

. المالية لألغراض العامة

 Cost Benefit Analysis (العائد/ تحميل التكمفة )اقتصادية المعمومات : 3.5.2.2

 بين التكمفة والمنفعة قيد أكثر منيا كمعيار، فالمنافع المأخوذة من المعمومات ةتعتبر الموازن

ولكن تقييم المنافع والتكاليف عممية . يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في تزويد ىذه المعمومات

اجتيادية تعتمد بشكل رئيسي عمى التقدير، وفوق ذلك فإن التكاليف قد ال تقع بالضرورة عمى أولئك 

الذين يستفيدون من المنافع، كما أن المنافع قد يستفيد منيا آخرون غير الذين أعدت من أجميم 

(. 98: 2006حماد، )المعمومات

ويمكن توضيح بعض التكاليف والمنافع لكل من منتجي ومستخدمي المعمومات المحاسبية 

: كما يمي (224-223: 2006حنان،)

بالنسبة لموحدات المحاسبية منتجة وموزعة المعمومات تشمل التكاليف عناصر متعددة 

تكاليف تجميع وتشغيل واستخراج المعمومات، تكاليف المراجعة إلكساب المعمومات المقدمة : أىميا
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 عن الوضع التنافسي لممنشأة تجاه المنافسين حثقة ومصداقية، تكاليف غير مباشرة باإلفصا

العبء الذي يمكن أن : أما بالنسبة لمستخدمي المعمومات فإن أىم عناصر التكاليف ىي. اآلخرين

يزيحو منتج المعمومات أو معدو التقارير ويحممونو عمى المستخدمين، تكمفة استشارات خبراء 

التحميل المالي واالستثمارات، اآلثار الضارة الناتجة عن اعتماد المستخدمين عمى معمومات قد 

. تكون غير مالئمة أو غير موثوق بيا

أما بالنسبة لممنافع فإنيا تتحقق لكل من منتجي المعمومات المحاسبية أو معدي التقارير 

خالء مسؤولية اإلدارة  في صورة مزيد من الرقابة اإلدارية، والقدرة عمى التمويل واالقتراض، وا 

. باعتبارىا وكيمة تجاه موكمييا المساىمين

وكذلك تتمثل المنافع لممستخدمين الخارجيين في صورة تخصيص أكثر كفاءة لمموارد 

واالستثمارات وتحقيق التنمية االقتصادية كجزء من السياسة االقتصادية الحكومية وفرض ضرائب 

. تتناسب والسياسة المالية واالقتصادية لمدولة

وبالتالي فإنو يجب أن ال تنتج المعمومات المحاسبية وتوزع ما لم تكن المنفعة تزيد عن 

التكمفة فالمعمومات المحاسبية تعتبر خدمة اقتصادية حكميا في ذلك مثل باقي الخدمات 

أي أنيا يجب أن تخضع لدراسة الجدوى االقتصادية . االقتصادية التي تنتج وتقدم لممستفيدين

. بمعنى أنيا تخضع لتحميل التكاليف والمنافع

:  مناهج تقويم جودة المعمومات المحاسبية: 6.2.2

تتناول األدبيات المحاسبية عدة مناىج أساسية في موضوع جودة المعمومات أىميا المناىج 

(: 427: 2000نقال عن سامي،. Wang& strong)الثالثة التالية 

ويعتمد منيج الحدس في تقويم جودة المعمومات عمى خبرة الباحثين وعمى : منهج الحدس. 1

الحدس والفراسة في الوقوف عمى أىمية البيانات باعتبارىا المدخالت األساسية لمحصول عمى تمك 

. المعمومات

وييتم بالتركيز عمى عممية تشغيل البيانات باعتبارىا الركيزة األساسية لمحصول : المنهج النظري. 2

ورغم أن الطرق النظرية غالبا ما يوصى بيا إال أن األبحاث ال تقدم إال ، عمى تمك المعمومات
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والتي تكون  (Ontological)و إحدى ىذه الدراسات تستخدم طريق وجودية ، بضع النماذج منيا

فييا خواص جودة البيانات مستخمصة عمى أساس حاالت النقص في البيانات والتي ىي معَرفة 

عمى أنيا عدم التوافق بين نظرة نظام عالم الواقع التي يمكن أن تستنتج من تقديم نظم المعمومات 

.  والنظرة التي يمكن الحصول عمييا بالمالحظة المباشرة لنظام عالم الواقع

 ينصب عمى اومن االنتقادات الموجية لكل من منيج الحدس والمنيج النظري إن تركيزىم

البيانات كمدخالت، أي التركيز عمى خصائصيا دون النظر إلى حاجة وخصائص مستخدمييا وما 

. ىي طبيعة ومواصفات تمك المعمومات ومدى مالئمتيا ألغراض ترشيد القرارات

ويسعى ىذا المنيج لمتغمب عمى االنتقادات الموجية لممناىج السابقة حيث تم : المنهج التجريبي. 3

التركيز عمى جودة المعمومات إلرضاء حاجة مستخدمييا، ومن خالل تحميل احتياجاتيم والتعرف 

عمييا ويتم تحديد مدى ارتباطيا بالبيانات، ويحقق المنيج التجريبي ميزة أساسية وىي اإلنصات 

. الجيد إلى أصوات مستخدمي المعمومات

 وآخرون أن ىناك منيجين لتقويم جودة بيانات نظام المعمومات المحاسبي  Kaplanويرى

( : 428: 2000سامي،)وىما 

 Direct Testingمنهج االختبار المباشر : المنهج األول

حيث يتعامل المراجع مع نظام المعمومات كصندوق أسود، فمن خالل استخدام أساليب 

المعاينة يحصل المراجع عمى عينة عشوائية من المدخالت وتتبعيا وصوال لممخرجات يصل إلى 

. نتيجة مؤداىا وجود أو عدم وجود أخطاء

  Indirect Testingمنهج االختبار غير المباشر : المنهج الثاني

حيث يتعامل المراجع مع نظام المعمومات كصندوق أبيض، فيناك أربعة خطوات أساسية 

: لمنيج االختبار غير المباشر ىي

. التركيز عمى األرصدة ذات القيمة النسبية الكبيرة والتغاضي عن األرصدة صغيرة القيمة. 1

. اختيار مجموعة من تمك األرصدة لموقوف عمى أوجو الرقابة فييا. 2
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التأكد من وجود مجموعة من الضوابط الرقابية في تمك األرصدة المشار الييا بالنقطة . 3

(. 2)السابقة رقم 

إجراء بعض االختبارات لمتأكد من تنفيذ تمك الضوابط الرقابية وأنيا تسير في الطريق . 4

. المرسوم ليا

ومن وجية نظر الباحث أن ما يعاب عمى ىذين المنيجين ىو أنيما يتعمقان فقط بمصداقية 

 Kaplanحيث أن ، المعمومات في حين أنيا أىممت الخصائص األخرى لممعمومات المحاسبية

حيث أنو يمثل أكبر ، ركز في ىذين المنيجين عمى المراجع الخارجي وتعاممو مع المعمومات

ضمان حول مصداقية مخرجات نظام المعمومات المحاسبية وذلك في ظل تمتع المراجع الخارجي 

. باالستقاللية والحياد في الرأي

: المشاكل المحاسبية لتوافر معايير جودة المعمومات المحاسبية: 7.2.2

من المالحظ أنو قد تواجو الشركات صعوبات كثيرة ومشكالت كبيرة عند محاولة االلتزام 

(: 98-97، 2010العطاس )بمعايير جودة المعمومات المحاسبية السابق عرضيا وذلك كما يمي 

إذ ال . (أي المالئمة والثقة )احتماالت التعارض بين الخصائص الرئيسية لممعمومات المحاسبية. 1

يوجد توافق بين مالئمة المعمومات ودرجة الوثوق بيا، فمثال قد ترفض معمومة معينة أو تقبل إذا 

كانت مالئمة ولكنيا غير موثوق بيا، أو أنو موثوق بيا ولكنيا غير مالئمة، فأرقام التكمفة 

 التاريخية تتمتع بدرجة مالتاريخية تتمتع بدرجة عالية من الثقة لخموىا من التحيز، إال أن األرقا

. لمواقع الفعمي-  أو تمثيال–منخفضة من المالئمة ألن تمك األرقام أقل ارتباطا 

احتماالت التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت المالئم والقدرة التنبؤية . 2

لممعمومات المحاسبية، فقد تصل المعمومة في الوقت المناسب ولكنيا ال تممك قدرة تنبؤية عالية، 

كما في حالة أرقام التكمفة التاريخية، كذلك إن السرعة في إعداد المعمومات غالبا ما يكون عمى 

. حساب درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد
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ليست كل المعمومات المالئمة والموثوق بيا تعتبر معمومات مفيدة ألنيا قد ال تكون ذات أىمية . 3

، فإن البند يعتبر مفيدا وذو أىمية نسبية إذا أدى حذفو أو (أي اختبار مستوى األىمية)نسبية تذكر 

.   عنو بطريقة محرفة إلى التأثير عمى متخذ القرارحاإلفصا

كذلك قد تكون تكمفة الحصول عمى المعمومات أكبر من العائد المتوقع منيا، فالمعمومات التي . 4

ال ترتبط ارتباطا وثيقا بأىداف مستخدمي القوائم المالية ال تعتبر معمومات ميمة وليس ىناك ما 

يدعو إلى اإلفصاح عنيا، حيث إن القاعدة العامة فيما يتعمق باختيار محدد التكمفة والعائد ىي ان 

ال فإن الشركة  المعمومات المحاسبية يجب عدم إنتاجيا وتوزيعيا إال إذا زادت منفعتيا عن تكمفتيا وا 

تتكبد خسارة عند اإلفصاح عن تمك المعمومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معمومات تكمفتيا تفوق 

. منفعتيا

قد تكون المعمومات المحاسبية مالئمة وموثوق بيا إال أنو تواجو مستخدميا صعوبة فيميا . 5

وتحميميا واستخداميا في نموذج القرار الذي يواجيو عمى الرغم من أن المعمومات ينبغي أن تكون 

 وصفة الفيم ىذه تعكسيا خصائص السيولة والوضوح التي تتميز بيا المعمومات –مفيومة 

 فإن ىناك عددا كبيرا من المستخدمين يمتمكون مستويات استيعاب وتعميم مختمفة –المنشورة 

ومتعددة مما يجعل ىذه الميمة صعبة لمغاية بالنسبة لممحاسب، ولذلك يقع عمى عاتق المحاسب 

باعتباره الجية التي تعد التقارير المالية ميمة التوفيق بين الرغبات والصفات المتعددة والمتباينة 

. لمستخدمي المعمومات المحاسبية التي تحتوييا تمك التقارير

بالرغم من أىمية المقارنة في عممية اتخاذ القرار، فإن ما ييتم بو مستخدمو المعمومات . 6

المحاسبية مقارنة المعمومات الخاصة بشركة معينة مع شركات مشابية أو منافسة أو مع القطاع 

الصناعي الذي تنتمي إليو ىذه الشركة، إال أن عممية المقارنة سواء المكانية أو الزمنية قد ال تكون 

بسياسة التماثل أو االتساق وعدم تغيير الطرق  (أو الشركة)ذات جدوى عندما ال تمتزم الشركات 

المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير، حيث يجب االلتزام بمعيار الثبات، وعند تغيير تمك الطرق 

فإنو من الضروري اإلفصاح عن ىذا التغيير و اآلثار المترتبة نتيجة ىذا التغيير عمى الوضع 

.   المالي ونتيجة النشاط لمشركة ذات العالقة
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: األبعاد المحاسبية لمحوكمة وعالقتها بالمعمومات المحاسبية: 8.2.2

-732: 2005خميل، ) يمكن تحديد األبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات في النقاط التالية 

733 :)

: المساءلة والرقابة المحاسبية: 1.8.2.2

 في العنصر الثاني منو، بأن يقوم 1992 الصادر عام Cadbury أشار تقرير لجنة 

وكل منيما لو دوره في تفعيل تمك المساءلة، فمجمس اإلدارة . المساىمون بمساءلة مجمس اإلدارة

يقوم بدوره في توفير البيانات الجيدة لممساىمين، وعمى المساىمين القيام بدورىم في إبداء رغبتيم 

في ممارسة مسؤوليتيم كمالك، باإلضافة إلى ذلك أشار تقرير بنك كريدي ليونيو في القسم الرابع 

منو، والذي يحمل عنوان المحاسبة عن المسؤولية، بأن دور مجمس اإلدارة إشرافي أكثر منو 

تنفيذي، وكذلك قدرة أعضاء مجمس اإلدارة عمى القيام بتدقيق فعال، كما أشار في القسم الخامس 

منو والذي يحمل عنوان المسؤولية إلى ضرورة وضع آليات تسمح بتوقيع عقاب عمى الموظفين 

. التنفيذيين وأعضاء مجمس اإلدارة إذا لزم األمر ذلك 

والذي تم تعديمو 1999الصادر عام  (OECD)كما أن تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 في المبدأ الخاص بمسؤوليات مجمس اإلدارة إلى ضرورة المتابعة الفعالة لإلدارة 2004عام 

التنفيذية من قبل مجمس اإلدارة، كذلك مساءلة مجمس اإلدارة من قبل المساىمين، يضاف إلى ذلك 

 New York Stock Exchangeأن المعايير التي وضعتيا بورصة نيويورك لألوراق المالية 

(NYSE) والخاصة بحوكمة الشركات، أشارت إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي 2003 عام 

لممساىمين من خالل المشاركة في جميع القرارات األساسية لمشركة، كما أشار دليل حوكمة 

 تحت عنوان تعزيز البيئة الرقابية، حيث أعتبر 20 في الفقرة 2010المصارف الميبية الصادر عام 

دارة المراجعة الداخمية،  توفير البيئة المناسبة المكونة من أنظمة الضبط الداخمي، ووحدة االمتثال، وا 
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والمراجعين الخارجيين، ذات كفاءة عالية، من األسس الجوىرية لحسن سير عممية الحوكمة في 

. "*"المصرف، وىي توفر أساسا موضوعيا لتقييم أداء اإلدارة والتقارير الصادرة عنيا

في ضوء ذلك يمكن القول بأن المساءلة والرقابة المحاسبية التي تتبناىا حوكمة الشركات تأخذ 

:  اتجاىان

. المساءلة والرقابة الرأسية من المستويات اإلدارية األعمى إلى المستويات اإلدارية األدنى. أ

المساءلة والرقابة األفقية وىي المتبادلة بين كل من مجمس اإلدارة والمساىمين وأصحاب . ب

. المصالح في الوحدة االقتصادية

: االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة: 2.8.2.2

إن تطبيق الحوكمة يحد من استخدام نظرية الوكالة التي تشجع اإلدارة في اختيار السياسة 

المحاسبية، وبالتالي الحوكمة تعارض االتجاه نحو االلتزام بمعايير محاسبية محددة تساعد في حسم 

ومن خالل ما توصل إليو كل من . مشكمة إساءة استخدام المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة

في دراستيما أن لمحوكمة دور بالغ في التأكيد عمى االلتزام  (2011العوكمي، )و (2009سامي، )

بمعايير المحاسبة والمراجعة، وذلك من خالل الميام المنوطة بمجان المراجعة باعتبارىا آلية من 

. آليات الحوكمة

: دور المراجعة الداخمية: 3.8.2.2

 ( 1 ـ و ـ 20) في الفقرة 2010أعطى دليل حوكمة المصارف الصادر في ليبيا عام 

األىمية الالزمة لوظائف المراجعة الداخمية، وأنظمة الضبط الداخمي وحرص عمى استقاللية إدارة 

المراجعة الداخمية، وكمف إدارة المراجعة الداخمية بمراجعة أنظمة إجراءات الضبط الداخمي ودراسة 

مدى كفايتيا، واقتراح السبل الالزمة لتطويرىا وتحديثيا، حيث تساعد المراجعة الداخمية الوحدة 

االقتصادية في تحقيق أىدافيا وتحسين عممياتيا وتأكيد فعالية الرقابة الداخمية ، األمر الذي يؤدي 

إلى تعزيز اإلجراءات الرقابية مما ينعكس باإليجاب عمى تعزيز الثقة في جودة المعمومات 

. المحاسبية
                                                

  م2010 لسنة 20لمزيد من المعمومات انظر دليل حوكمة المصارف الميبية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بالقرار رقم  "*"
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:  دور المراجع الخارجي: 4.8.2.2

يقوم المراجع الخارجي بإضفاء الثقة والمصداقية عمى المعمومات المحاسبية وذلك من 

خالل قيامو بإبداء رأيو الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدىا الوحدات 

االقتصادية من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية، وتقوم لجنة المراجعة 

بترشيح المراجع الخارجي والتوجيو بتعيينو وتحديد أتعابو ومن ثم فإن وجود لجان المراجعة يعني 

وجود نظام قوي لمرقابة الداخمية، مما يعني الحد من دور المراجع الخارجي في تحديد مخاطر 

الرقابة وكذلك متابعة أعمالو واعتماد الخدمات المينية األخرى التي يقدميا لمشركة وأنيا في ضوء 

المتطمبات المحددة لو، والحد من تأثير وضغوط اإلدارة عمى المراجع الخارجي وتدعيم استقاللو 

، وعميو فإن دور المراجعة الخارجية (13: 2010الشمري،  )والتأكد من موضوعيتو وكفاءتو 

دارة الوحدة  أصبح جوىري وفعال في مجال حوكمة الشركات ألنو يحد من التعارض بين المالك وا 

االقتصادية، كما أنو يحد من مشكمة عدم تماثل المعمومات ويحد من مشكمة االنحراف الخمقي في 

. الوحدات االقتصادية، ويضفي الثقة عمى المعمومات المحاسبية

: دور لجان المراجعة: 5.8.2.2

عمى - إن لم يكن جميعيا- أكدت معظم الدراسات والتقارير الخاصة بحوكمة الشركات

ضرورة وجود لجان لممراجعة في الوحدات االقتصادية التي تسعى إلى تطبيق الحوكمة، بل أشارت 

إلى أن وجود لجان المراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالوحدة 

االقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في 

المعمومات المحاسبية، نتيجة لما تقوم بو من إشراف عمى عمميات المراجعة الداخمية والخارجية 

كما . (2009سامي،  )(2007غالي،  ).ومقاومة ضغوط وتدخالت اإلدارة عمى عممية المراجعة

أن االستقالل والمعرفة والخبرة المالية أو المحاسبية ألعضاء لجنة المراجعة يؤدي إلى استخدام 

المجنة لمراجعين ذو جودة أعمى والتفاعل أكثر مع المراجعين الداخميين وحماية المراجع الخارجي 

من ضغوط العميل، ودعم أكبر لممراجع في نقاط الخالف مع اإلدارة، وانخفاض مشاكل التقارير 
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دارة األرباح، كل ذلك يؤدي في نياية المطاف إلى رفع جودة التقارير المالية  المالية مثل الغش وا 

(. 136: 2006أبو العزم،  )وتعزيز الثقة في جودة المعمومات المحاسبية 

: تحقيق اإلفصاح والشفافية: 6.8.2.2

يمثل اإلفصاح الجيد والشفافية في عرض المعمومات المالية وغير المالية أحد المبادئ 

واألركان الرئيسية التي تقوم عمييا حوكمة الشركات، لذا ال يكاد يخمو أي تقرير صادر عن منظمة 

أو ىيئة أو دراسة عممية من التأكيد عمى دور الحوكمة في تحقيق اإلفصاح والشفافية خاصة وأنيما 

من األساليب الفعالة لتحقيق مصالح األطراف المختمفة ذات العالقة، ويمثالن أحد المؤشرات اليامة 

لمحكم عمى تطبيق نظام الحوكمة من عدمو داخل الوحدات االقتصادية المختمفة، لذا فإن مبادئ 

 ترى أن إطار الحوكمة يجب أن يتضمن اإلفصاح الدقيق OCEDحوكمة الشركات التي وضعتيا 

وفي التوقيت السميم عن كافة األمور اليامة المتصمة بالوحدات االقتصادية، وذلك فيما يتعمق 

بمركزىا المالي واألداء المالي والتشغيمي والنقدي ليا والجوانب األخرى المتصمة بأعضاء مجمس 

. اإلدارة واإلدارة العميا

: إدارة األرباح: 7.8.2.2

تمجأ اإلدارة أحيانا إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي تؤثر عمى األرباح المنشورة في 

التقارير المالية باستخدام أحكاميا وتقديراتيا الشخصية واستغالل المرونة التي تتيحيا مبادئ 

ومعايير المحاسبة لتحقيق مصالح ذاتية قد تكون تنظيمية أو تعاقدية أو ليا عالقة بسوق رأس 

المال، وبالتالي فإن عممية إدارة األرباح تعني قيام اإلدارة بالتأثير عمى أو التالعب في البيانات 

المحاسبية الواردة بالتقارير المالية بصرف النظر عن اليدف من ذلك، ولكن في ظل تطبيق 

تاحة الفرصة لألطراف األخرى لحماية حقوقيا مع وجود  الحوكمة والحد من سمطة اإلدارة، وا 

الضوابط المختمفة، فإن إدارة األرباح تصبح ال وجود ليا، وقد أشارت النتائج التي توصل إلييا 

إلى إن آليات الحوكمة متمثمة في مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة والمراجع  (2001)معروف 

ويرى الباحث أن لجنة . الخارجي والمراجعة الداخمية ترتبط بعالقة عكسية مع إدارة األرباح 
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المكافئات والتعيينات التي طالب بتشكيميا دليل حوكمة المصارف الميبية ليا دور في الحد من 

ممارسة إدارة األرباح وذلك ألن اإلدارة قد تمجأ إلدارة األرباح وذلك بإظيارىا قيم مرتفعة لمربح مما 

يبرر حصوليا عمى مكافئات مقابل تحقيقيا إلرباح مرتفعة، ولكن وجود لجنة المكافئات والتعيينات 

سيؤدي إلى الحد من مثل ىذه الممارسات، ومن خالل ما سبق فإنو يمكن القول أن جودة 

. المعمومات المحاسبية ستتأثر ايجابيا وذلك من خالل تعزيز الثقة فييا وتأكيد مصداقيتيا

: تقويم أداء الوحدات االقتصادية: 8.8.2.2

إن من أىمية حوكمة الشركات دورىا في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة 

االقتصادية، وتدعيم قدرتيا التنافسية باألسواق، مما يساعدىا عمى التوسع والنمو ويجعميا قادرة 

عمى إيجاد فرص عمل جديدة، كما أن المعايير الرئيسية لحوكمة الشركات ىو تحقيق فاعمية 

أن االلتزام  (2005)وكما أوضح خميل . وكفاءة األداء بالوحدات االقتصادية وحماية أصوليا

بتطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد عمى أداء الوحدات االقتصادية بأبعاده 

التشغيمية والمالية والنقدية، وكذلك عمى المقاييس المختمفة المستخدمة، أي أن تطبيق الحوكمة 

يساعد عمى إيجاد مفيوم ومقاييس شاممة ألداء الوحدة االقتصادية مما يدعم من قدراتيا عمى 

االستمرار والنمو ويحقق مصالح الفئات المختمفة المتعاممة معيا، خاصة وأن مفيوم حوكمة 

: الشركات يحمل في مضمونو بعدين أساسيين وىما 

. االلتزام بالمتطمبات القانونية واإلدارية وغيرىا. 1

.    األداء بما يحممو من استغالل الفرص المتاحة لالرتقاء بالوحدة االقتصادية ككل. 2

: ممخص الفصـل . 9.2.2

استيدف ىذا الفصل التعرف عمى المفاىيم األساسية والجوانب الفكرية لحوكمة الشركات 

بشكل عام وحوكمة المصارف بشكل خاص، وكذلك خالل المبحث الثاني من ىذا الفصل غطى 
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الباحث ما تناولو األدب المحاسبي بخصوص موضوع جودة المعمومات المحاسبية، وكانت أىم 

: النقاط الواردة في ىذا الفصل تتعمق بما يمي

  ىناك اختالف حول مفيوم حوكمة الشركات، وما يبرر ىذا االختالف ىو اختالف وجيات

النظر لمحوكمة فالبعض ينظر إلييا من منظور قانوني، وآخر من منظور سياسي، وغيره 

. من منظور اجتماعي، أما اىتمامنا في ىذا البحث فينصب عمى المنظور المالي

  إن الشركات والدول البد وأن تنظر إلى أن تطبيق الحوكمة ىو ضرورة، خصوصا في ظل

االتجاه إلى األسواق الرأسمالية، وانفصال الممكية عن اإلدارة، وتضارب المصالح بين 

األطراف المختمفة، وبالتالي فإن الحوكمة تعمل عمى التقميل من األضرار التي يمكن أن 

تحدث في المستقبل وتفادي األخطاء التي حدثت في الماضي خالل العقود األخيرة من 

. أزمات وانييارات وفضائح ىزت أنظمة اقتصادية عظمى

  تكتسب الحوكمة أىمية أكبر بالنسبة لممصارف وذلك الن عدد المساىمين والمودعين فييا

أكثر، وألن مخاطرىا العامة أكبر من مخاطر الشركات األخرى، وبالتالي فإن أي تعثر قد 

يحدث في القطاع المصرفي سينعكس بالتأكيد عمى فئات أخرى كثيرة سواء عمى المستوى 

. الجزئي أو عمى مستوى االقتصاد بشكل عام

  تعتبر المعمومات المحاسبية جوىر اتخاذ القرار، فالمعمومات الجيدة سيترتب عمييا قرار

جيد وتخصيص جيد لمموارد والعكس صحيح، األمر الذي يعكس ضرورة التركيز عمى 

. جودة المعمومات المحاسبية

  ساىمت العديد من الجمعيات العممية في تحديد معايير جودة المعمومات المحاسبية عبر

الزمن، إلى غاية الوصول إلى المعايير التي حددىا مجمس معايير المحاسبة المالية 

FASB  والتي تعتبر األشمل الحتوائيا جميع المساىمات السابقة من المنظمات المينية 

.  والجمعيات العممية

  ىناك مشاكل محاسبية قد تنتج لتوافر معايير جودة المعمومات المحاسبية األمر الذي يمزم

عمى القائم بعممية إنتاج المعمومات المحاسبية أن يأخذ ىذه المشاكل في الحسبان وأن 
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يوازن بينيا حتى ال تفقد المعمومات المحاسبية أحد ىذه المعايير، مما يفقدىا جزءا كبيرا من 

. أىميتيا

. وقد خصص الفصل القادم لعرض الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث



 

 

 

 

 

الفصل الثالث  

مراجعة األدب المحاسبي 

   "الدراسات السابقة" 
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: مقـدمة. 1.3

ييدف ىذا الفصل إلى استقراء الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث، والوقوف عمى 

. أىدافيا وأىم ما توصمت إليو ىذه الدراسات، وانطالقا من ذلك إلى تحميميا واشتقاق فروض البحث

استقراء الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث والتي أجريت عمى . 2.3

 : المصارف التجارية

خاصة عندما ، إن وجود لجنة المراجعة يزيد ثقة المجتمع المالي في التقارير والقوائم المالية

كما أن أىم جوانب ، (2006أبو العزم )يكون أعضاء ىذه المجنة منتخبين من الجمعية العمومية 

ىو ، الدور الذي يمكن أن تقوم بيا لجنة المراجعة في تطبيق آليات الحوكمة في المصارف التجارية

وذلك من خالل فحص ومراجعة ، أن تقوم لجان المراجعة باإلشراف عمى إعداد التقارير المالية

وكذلك التأكد من االلتزام ، السياسات المحاسبية المطبقة والمتبعة عند إعداد القوائم المالية لممصرف

العوكمي )بالمعايير المحاسبية والمتطمبات القانونية المتبعة عند إعداد القوائم المالية لممصرف 

وبالتالي فإن لميام لجنة المراجعة تأثير عمى زيادة كفاءة وفاعمية المراجعة وجودة  (2011

(. 2012محمد )المعمومات بالتقارير المالية 

إن األخذ باآلليات التي تقوم عمييا الحوكمة لو دور بارز في ترسيخ القواعد والضوابط 

، والسياسات المحاسبية والمالية القادرة عمى التخفيف من أساليب التالعب في نتائج األعمال

حيث إن تقديم ، (2007حميدان ، شحادة)وبالتالي التخفيف من عمميات الفساد والغش وسوء اإلدارة 

المراجع الخارجي لمخدمات األخرى مع خدمة المراجعة يؤثر سمبا عمى مصداقية المعمومات 

فتقديم المراجع لمخدمات الضريبية مع خدمة المراجعة يؤثر سمبا عمى مصداقية ، المحاسبية

وكذلك تقديمو لمخدمات االستشارية مع خدمة المراجعة إذ يؤدي ذلك إلى  ، المعمومات
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كما أن تقديم ، تردد المراجعين بالتحفظ في تقاريرىم خوفا من فقدان األعمال المؤداة من قبميم

ألن ذلك يؤدي ، الخدمات االستشارية من قبل المراجع يؤثر سمبا عمى مالئمة المعمومات المحاسبية

إلى تحول مسؤوليات والتزامات المراجع لتصبح أمام إدارة المنشأة محل المراجعة بدال من 

ومن ثم فإن آليات الحوكمة ليا تأثير ايجابي ، (2009الرفاعي )مستخدمي المعمومات المحاسبية 

وأنو يجب تييئة البيئة المالئمة لتطبيق آليات الحوكمة من خالل ، عمى األداء المالي لممصارف

عداد األطر القانونية والرقابية الالزمة لتطبيقيا وفقا ألفضل الممارسات  تطوير التشريعات وا 

(. 2010القرشي ، التيامي)الدولية

ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الحوكمة وعالقتيا بجودة 

تناولت تأثير ، ال توجد أي دراسة سابقة- حد عمم الباحث-فإنو عمى ، المعمومات المحاسبية

الحوكمة عمى جودة المعمومات المحاسبية وجمب االستثمار عمى مستوى المصارف التجارية سواء 

حيث أنو توجد دراسات تناولت موضوع الحوكمة ، عمى مستوى ليبيا أو عمى مستوى الوطن العربي

أو عمى تأثير الحوكمة بشكل ، في المصارف إال أنيا اقتصرت فقط عمى تأثير الحوكمة عمى األداء

عام أو إحدى آلياتيا عمى مصداقية المعمومات المحاسبية أو عمى مستوى اإلفصاح عن المعمومات 

وبالتالي فإن ىذه الدراسة تعتبر األولى من نوعيا التي تناولت الحوكمة بجميع آلياتيا ، المحاسبية

وجوانبيا الفكرية عمى معايير جودة المعمومات المحاسبية بجميع خصائصيا ولم تقتصر عمى احد 

.  ىذه المعايير مثل المصداقية أو اإلفصاح فقط

استقراء الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث والتي أجريت عمى . 3.3

 :شركات ومنظمات أخرى غير المصارف التجارية
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إن تحسين جودة المعمومات المحاسبية ىو المنطمق األساسي لتحسين جودة القرارات نظرا 

ويجب عمى المحاسب اإلداري االىتمام ، لوجود عالقة طردية بين جودة المعمومات وجودة القرارات

وذلك بتوفير المعايير العامة لجودة ، بمستوى جودة المعمومات المحاسبية الالزمة لصنع القرار

ويجب ، (1990الباز )والمالئمة ، والتنبؤ، والكفاءة، والفعالية، والمنفعة، الدقة: المعمومات ومنيا

مواجية مشكمة نقص المعمومات المحاسبية والصعوبات التي تواجو كل من معدي المعمومات 

وتحديد البيانات والمعمومات التي يحتاجيا مستخدمو المعمومات ، المحاسبية ومستخدمييا

حيث إن نشر الوعي ، وكذلك تحديد الفترات الزمنية التي تطمب فييا ىذه المعمومات، المحاسبية

واالىتمام بتوثيق المعمومات وتدريب ، بأىمية المعمومات ودورىا في التنمية الوطنية بصفة عامة

عبيدا )وخمق الميارات القادرة عمى حفظ المعمومات وتصنيفيا حتى يمكن الرجوع إلييا عند الحاجة 

1992 .)

ولقد توصل أحد البحاث إلى أن ىناك بعض المعايير المرجعية التي يمكن تطبيقيا عمى 

مخرجات نظام المعمومات المحاسبي ـ القوائم والتقارير المرجعية ـ ويمكن لمتخذي القرارات الرجوع 

بحيث تتطابق احتياجات المستخدمين مع معايير ، إلييا بغرض تقويم جودة المعمومات المحاسبية

(، 2000سامي )تمك المعمومات بافتراض الفيم الواعي والرشيد لمعايير جودة تمك المعمومات

وتأسيسا عمى ذلك تم صياغة إطار مقترح لتقويم جودة المعمومات المحاسبية كما ىو موضح 

: التالي  (1-3)بالشكل 
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ولقياس جودة المعمومات المدركة من قبل المستخدمين فقد جرى تحديد ثالثين عنصرا أو 

مكونا لمجودة موزعة عمى ستة مجموعات تمثل كل مجموعة مقياسا لمجودة أو بعدا أساسيا من 

والوقت الحقيقي ، واالعتمادية، وكفاية المعمومات، دقة المعمومات: وىذه المقاييس ىي، أبعادىا

وكفاءة الدعم التشغيمي؛ وتبين أن ىناك اختالف في األىمية النسبية ، وكفاءة التكمفة، لممعمومات

وكفاية ، وسيولة الفيم ، والوضوح ، حيث اعتبرت معايير المعمومات المتكاممة ، ليذه المعايير

وخموىا من المعمومات غير الضرورية أكثر المعايير تميزا بالمقارنة مع معايير قياس ، المعمومات

وبما أن معايير جودة المحاسبية تعاني من حالة من ، (2001الحرامي ، ياسين)الجودة األخرى 

الغموض سواء بالنسبة لمعدي القوائم المالية أو بالنسبة لمستخدمي ىذه القوائم عمى نحو متفاوت 

، بمصداقية أو عدم مصداقية، فإنو من غير الموضوعي إصدار حكم بمالئمة أو عدم مالئمة

حيث من الضروري وجود مستويات أو مدى ، بقابمية أو عدم قابمية القوائم المالية لمفيم بشكل مطمق

يعايير حمىيى جىدة انًعهىياث انًحاسبيت  (1-3)شكم 

 (442 : 2000, سايي)

 

يعايير جىدة 

 انًعهىياث انًحاسبيت

اإلطار انفهسفي  

 (يعايير فهسفيت)

 

 انذلت
انمابهيت 

 نالسخخذاو

انخىليج 

 انًناسب

انخهى ين 

 األخطاء

 

 انًصذاليت
انخكهفت 

 وانعائذ
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وتوجد ىناك ثالثة أبعاد رئيسية تشكل ، (2005عبد الصادق )لتقييم كل معيار من ىذه المعايير 

: وىي (2008)جودة المعمومات كما يراىا صالح الدين 

يقاس بسيولة الحصول عمى المعمومات عند االحتياج إلييا، ودرجة حداثة : بعد الوقتـ 

. المعمومات، وأيضا درجة تغطيتيا لمماضي والحاضر والمستقبل

 يقاس بدرجة دقة المعمومات أي خموىا من األخطاء، ودرجة تمثيميا لممجال : بعد المحتوىـ

. المطموب جمعيا من أجمو، ودرجة شموليا وأيضا أن تكون محددة

.  يقاس بدرجة وضوح المعمومات بطريقة تسيل فيميا وتفسيرىا واستخداميا:بعد الهيئةـ 

إلى أن األىمية النسبية لخصائص جودة المعمومات المحاسبية  (2005)وقد توصل إبراىيم 

. (التوقيت المالئم، القابمية لممقارنة، الحياد، المالئمة، الموثوقية): تترتب عمى النحو التالي

، وتعتبر لآلليات المحاسبية لمحوكمة تأثير عمى تحسين جودة المعمومات والتقارير المالية

حيث يوجد ارتباط وثيق بين تطبيق الحوكمة وبين جودة التقارير المالية نظرا لما توفره الحوكمة من 

معمومات تساعد عمى زيادة الشفافية واإلفصاح في المنشآت وأن لجنة المراجعة كإحدى اآلليات 

غالي )المحاسبية لمحوكمة تؤدي دورا ىاما في إعداد وعرض وتحسين جودة التقارير المالية

فاليدف الرئيسي من تكوين لجنة المراجعة ىو تأكيد وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم ، (2007

فيي منوط ، وأن لجنة المراجعة ليا دورا محوريا في االرتقاء بجودة التقارير والقوائم المالية، المالية

وحل ، وكذلك تقييم الرقابة الداخمية، بيا التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا

ولمقيام بيذه الميام يتعين أن يراعى تشكيل ، المنازعات التي تنشأ بين اإلدارة والمراجع الخارجي

لجان المراجعة من كافة التخصصات الالزمة سواء من محاسبين أو محممين ماليين لضمان جودة 

كما أن ىناك عالقة بين رأي المراجع وحوكمة الشركات وجودة ، (2009سامي )التقارير المالية 

حيث إن رأي المراجع يكون بدون تحفظ بالنسبة لمشركات التي لدييا مستوى ، المعمومات المحاسبية
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وعمى العكس تماما بالنسبة لمشركات التي لدييا مستوى ضعيف أو متوسط من ، جيد من الحوكمة

وأن الشركات التي لدييا حوكمة قوية تكون نوعية المعمومات فييا أكثر جودة مما يقمل ، الحوكمة

كما أنو توجد ، (2010 وآخرون Yeganeh)من وقوع حاالت الغش والتالعب في البيانات المالية

مما دل عمى أن تطبيق ، فروق معنوية بين جودة التقارير المالية قبل وبعد صدور الئحة الحوكمة

، كساب)الحوكمة يؤدي إلى تعزيز جودة التقارير المالية وما تحتويو ىذه التقارير من معمومات 

(. 2009الرزين 

مكانية االعتماد  إن األىداف الثالثة األكثر أىمية من إصدار قواعد الحوكمة ىي الدقة وا 

وشفافية القوائم المالية؛ ودعم استقاللية المراجع وتوسيع مساءلة اإلدارة؛ وتعزيز ثقة المستثمرين في 

ومن خالل قياس الدور الحوكمي لممراجع الخارجي وأثره عمى ، (2011الغنودي )سوق المال 

تبين أن ىناك وجود أثر آلليات الحوكمة لممراجع الخارجي ، مصداقية المعمومات المحاسبية

التزام المراجع بقواعد السموك ، التزام المراجع بمعايير المراجعة، استقالل  المراجع الخارجي)

جميل )عمى مصداقية المعمومات المحاسبية  (التزام المراجع بمعايير رقابة الجودة، األخالقي لممينة

2011 .)

حكام ، إن تطبيق حوكمة الشركات ىو تأكيد وزيادة موثوقية ومصداقية القوائم المالية وا 

كما تؤدي الحوكمة إلى إعادة ثقة ، الرقابة عمييا مما يعني تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

المستثمرين والمقرضين الحاليين والمرتقبين ومختمف المستخدمين في القوائم والتقارير المحاسبية 

وبالتالي ىناك عالقة ايجابية بين تطبيق جوانب الحوكمة وتحقيق ، وفي الممارسة المحاسبية ككل

كما أن مبادئ الحوكمة تمعب دورا ، (2011شمبي )جودة التقارير المالية والمعمومات المحاسبية 

كبيرا في مجال تطوير مينة المحاسبة وىذا بدوره ينعكس عمى مستوى جودة المعمومات المحاسبية 

(. 2012رياض )
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إن جذب االستثمار األجنبي ال يعتمد بقدر كبير عمى المتغيرات الثابتة التي ال تممك الدولة 

بقدر ما يعتمد عمى المتغيرات التي يسيل نسبيا ، تغييرىا في األجل القصير مثل الموارد الطبيعية

اليدف من ذلك ىو إثبات أن مشكمة عدم العدالة في توزيع تدفقات ، تغييرىا مثل قوانين االستثمار

وذلك الحل ينطوي عمى ، االستثمار األجنبي المباشر ىي مشكمة قابمة لمحل من قبل الدولة المضيفة

تغييرات مؤسسية معينة يجب أن تحددىا الدولة من خالل اختبار حجم وطبيعة تأثيرىا عمى جذب 

وتمثل الحوكمة مكان الصدارة فيما بين العوامل الالزمة لجذب ، (2000السمان )االستثمار 

وأن حوافز وآليات السوق الحر ما لم تدعم بإطار ، واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة

ألن ذلك يمثل محور اىتمام المستثمر وىو ، مؤسسي كفء لن تؤتي ثمارىا في جذب االستثمارات

وال يوجد ىناك دليل ، (2008كاميميا )بصدد اتخاذ قراره بتوطين استثماراتو باالقتصاديات المضيفة

ولذا ظيرت ىياكل مختمفة لإلجراءات الحاكمة لمشركات في ، وحيد ألفضل الممارسات في الحوكمة

ويحقق إتباع القواعد والمبادئ السميمة لحوكمة الشركات قدر مالئم من الطمأنينة ، الدول المختمفة

لممستثمرين وحممة األسيم عمى تحقيق عائد مناسب الستثماراتيم مع العمل عمى الحفاظ عمى 

(. 2003درويش )حقوقيم 

واإلفصاح في القوائم والتقارير المالية البد أن يكون كافيا لتحقيق كفاءة وفعالية المعمومات 

فتحسين جودة المعمومات المحاسبية يؤدي إلى قوة االعتماد ، المحاسبية لمتخذي قرار االستثمار

والحوكمة ليا ايجابيات ومزايا يمكن ، (2010العطاس )عمييا مما يؤثر عمى متخذ قرار االستثمار 

والتي ستكون ليا انعكاساتيا عمى سوق ، االستفادة منيا في تحسين جودة المعمومات المحاسبية

فباإلضافة ، األوراق المالية من خالل زيادة ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين في ىذه المعمومات

، والثبات، واألىمية النسبية، والقابمية لمفيم، والموضوعية، إلى المعايير الفنية مثل المالئمة
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، والمعايير الرقابية، تظير المعايير القانونية، والقابمية لممقارنة، وتحميل التكمفة والعائد، واإلفصاح

: التالي (2-3)كما ىو موضح بالشكل ، (2005خميل )والمعايير المينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انحىكًت وجىدة انًعهىياث وسىق األوراق انًانيت  (2-3)شكم 

( 759 :2005, خهيم)

وكذلك الحد من تضارب المصالح ، إن تطبيق حوكمة الشركات يؤدي إلى تحسين األداء

مع األطراف األخرى وكذلك الحد من التصرفات غير األخالقية حيث أن ىناك صمة بين تطبيق 

كما أن ىناك عالقة بين جودة المعمومات المحاسبية ، الحوكمة وجودة المعمومات المحاسبية

لمشركات المطبقة لمحوكمة وحركة التداول وأسعار األسيم في سوق األوراق المالية 

(Alomari2008() 2009باشيخ) ، كما أن قرارات المستثمرين تتأثر بظاىرة عدم تماثل المعمومات

 ينعكس رنك عهى انًسخثًر في

 انمذرة عهى احخار انمرار انرشذ في احخار انمرار انثمت في انًعهىياث انًحاسبيت

 ينعكس رنك عهى سىق األوراق انًانيت في انخأثير عهى

 حركت انخذاول انعىائذ عهى األسهى أسعار األسهى

 يعايير لانىينت يعايير فنيت يعايير يهنيت يعايير رلابيت

 ححميك انًعايير انًخخهفت نجىدة انًعهىياث انًحاسبيت

 

  حىكًت انشركاث
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األمر الذي ينعكس ، وأن مبادئ الحوكمة ليا تأثير ايجابي عمى تخفيض ىذه الظاىرة، المحاسبية

(. 2009صالح )عمى قرارىم بتفضيل الشركات التي تطبق الحوكمة 

: تحميل الدراسات السابقة. 4.3

من خالل االطالع عمى الدراسات التي تناولت جودة المعمومات المحاسبية في ىذا 

الفصل، وكذلك مساىمات ودراسات الجمعيات العممية والمنظمات المينية التي سبق عرضيا في 

الفصل السابق، تجدر اإلشارة إلى أنو ال يوجد مفيوم واحد لجودة المعمومات المحاسبية إال أن 

أغمب ىذه الدراسات اشترطت لتحقيق جودة المعمومات المحاسبية توافر مجموعة من الخصائص 

النوعية في ىذه المعمومات كمعيار لجودتيا، وعمى الرغم من االختالف في ماىية ىذه الخصائص 

 Financialوأىميتيا وترتيبيا، إال أن البيان الذي أصدره مجمس معايير المحاسبة المالية 

Accounting Standards Board  جماعا من   يعتبر من أكثر المساىمات التي القت قبوال وا 

قبل الباحثين حيث حددت معايير جودة المعمومات المحاسبية في معيارين أساسيين وىما المالئمة 

والموثوقية، تندرج تحتيما مجموعة من المعايير الفرعية كما تم اإلشارة إلييا في الفصل الثاني من 

(. 2-2)خالل الشكل

 FASB 1980، ASC 1975، APB )ومن خالل استقراء ىذه الدراسات السابقة 

1976، AAA1966 عبدالصادق 2001، ياسين والحرامي 2000، سامي 1990 ، الباز ،

، يرى الباحث أن ىذه الدراسات تبنت مفيوم الجودة ( 2009، إبراىيم 2008، صالح الدين 2005

ذات المعيار الواحد المتمثل في توفر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية والتي ليا عالقة 

بقياس واستخدام وتوصيل المعمومات المحاسبية، والتي ىي عبارة عن معايير فنية متعمقة 

بالمعمومات المحاسبية، وفي أعقاب األزمات المالية واالنييارات التي حدثت في العقود األخيرة، 

تأثرت مصداقية المعمومات المحاسبية سمبا بيذه األحداث، مما أدى إلى فقدان الثقة في ىذه 
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المعمومات المحاسبية من قبل األطراف األخرى ذات العالقة بالمنشأة سواء كانوا مستثمرين أو 

مقرضين أو غيرىم من أصحاب المصالح، مما أدى إلى بروز الحوكمة في واجية االىتمامات لكل 

من المنظمات المينية والجمعيات العممية والشركات والمؤسسات المالية، وذلك بغية إعادة الثقة في 

المعمومات المحاسبية والرفع من مستوى جودة ىذه المعمومات، حيث أن تطبيق الحوكمة ىو تأكيد 

حكام الرقابة  وزيادة موثوقية ومصداقية المعمومات بصفة خاصة والقوائم المالية بصفة عامة، وا 

عمييا لالرتقاء بمفيوم جودة المعمومات المحاسبية إلى المفيوم الشامل لمعايير جودة المعمومات 

نما تتسع لتشمل مجموعة أخرى من  المحاسبية، وعدم اقتصارىا فقط عمى الخصائص النوعية وا 

المعايير التي إن تحققت فإنيا تساعد في الحكم عمى مدى توافر جودة المعمومات المحاسبية، 

معايير قانونية وذلك من خالل االلتزام بالقوانين والموائح المنظمة، ومعايير : وتضم ىذه المعايير

رقابية متمثمة في الرقابة المتعددة األطراف من قبل المراجع الخارجي والمراجع الداخمي ولجان 

المراجعة والمساىمين واألجيزة الرقابية، ومعايير مينية وتتضمن معايير المحاسبة والمراجعة، 

باإلضافة إلى المعايير السابقة وىي المعايير الفنية المتمثمة بالخصائص النوعية لممعمومات 

. المحاسبية

ومما سبق يمكن القول أن جوانب الحوكمة مجتمعة تمثل في واقع األمر مجموعة من 

الضوابط لتحقيق جودة المعمومات المحاسبية واالرتقاء بيا من الجودة ذات المعيار الواحد إلى 

الجودة ذات المعايير المتعددة، مما يعني تحقيق مفيوم أشمل وأوسع لجودة المعمومات المحاسبية 

وىو أنيا عبارة عن المعمومات المالئمة والموثوقة التي يتم إعدادىا في ضوء مجموعة من المعايير 

القانونية والرقابية والمينية، مما يؤدي إلى إعادة  الثقة لدى المقرضين والمستثمرين الحاليين 

والمرتقبين ومختمف المستخدمين لمقوائم والتقارير المالية، ومن ثم فإنو يمكن لمباحث القول أن ىناك 

 Alomari،2005خميل  )عالقة ايجابية بين تطبيق الحوكمة وتحقيق جودة المعمومات المحاسبية،
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جميل ، 2011الغنودي ، Yegareh & Others 2010، 2010، العطاس 2009باشيخ ، 2008

(. 2012محمد ، 2012، رياض 2011شمبي ، 2011

كما تناولت العديد من الدراسات تأثير الحوكمة والمعمومات المحاسبية عمى قرار االستثمار 

بالنسبة لممستثمرين، وقد توصمت أغمب ىذه الدراسات إلى أن المستثمر عادة ما يفضل الشركات 

التي تطبق مبادئ حوكمة الشركات وذلك لممزايا المتحققة من تطبيق الحوكمة متمثمة في انعكاسيا 

عمى موثوقية ومصداقية المعمومات المحاسبية، وكذلك تعزيز اإلفصاح والشفافية، وحماية حقوق 

المساىمين سواء كانوا مساىمين كبار أم صغار عمى حد سواء، ودعم األداء االقتصادي والقدرات 

التنافسية ليذه الشركات، كما أن البعض وضع الحوكمة في صدارة العوامل الالزمة لجذب 

االستثمار، وأن المعمومات المحاسبية المعدة في ظل تطبيق الحوكمة ليا درجة كبيرة من االعتمادية 

عند اتخاذ المستثمر لقراره االستثماري، وعميو فإنو يمكن القول بأن المعمومات المحاسبية المعدة في 

، غالي 2005، خميل 2003درويش )ظل تطبيق الحوكمة ليا تأثير ايجابي عمى جمب االستثمار، 

، 2010، العطاس 2009، باشيخ 2009صالح ، Alomari 2008 ،2008، كاميميا 2007

(. 2011الغنودي 

: اشتقاق فرضيات البحث. 4.3

من خالل استعراض أىداف ونتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات 

وجودة المعمومات المحاسبية وعالقتيما باالستثمار فإنو من ىذا المنطمق يرى الباحث أنو يمكن 

: صياغة فروض البحث كالتالي
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: الفرضية األولى

" ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تحقيق جودة المعمومات المحاسبية من وجية نظر عينة الدراسة " 

: الفرضية الثانية

ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية من وجية نظر عينة " 

" الدراسة 

: الفرضية الثالثة

ال تؤثر المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار من وجية نظر عينة " 

" الدراسة 

: الفرضية الرابعة

ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في " 

ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من جية أخرى من حيث دور الحوكمة في 

" تحقيق جودة المعمومات المحاسبية 

: الفرضية الخامسة

ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في " 

ليبيا وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من حيث تطبيق الحوكمة واالستفادة منيا في تطوير 

" مفيوم جودة المعمومات المحاسبية 

: الفرضية السادسة

ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في " 

ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من جية أخرى من حيث تأثير المعمومات 

"  المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار 
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: ممخص الفصل. 5.3

استيدف ىذا الفصل استعراض أىم الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث، وقد 

: خمص الباحث إلى النقاط التالية

حكام . 1 إن التطبيق الجيد لمحوكمة يؤدي إلى تعزيز الثقة والمصداقية في القوائم المالية، وا 

. الرقابة عمييا

أثبتت بعض الدراسات أن ىناك عالقة بين جودة التقارير المالية وبين كل من لجان . 2

المراجعة وااللتزام بتطبيق المعايير المحاسبة والمراجعة، األمر الذي يمفت االنتباه إلى أن 

. ىناك معايير أخرى لجودة المعمومات المحاسبية غير الخصائص النوعية ليذه المعمومات

ىناك العديد من الدراسات التي تناولت تأثير آليات الحوكمة عمى تحقيق الرقابة . 3

والمساءلة والشفافية، وكذلك تزايد دور كل من لجان المراجعة والمراجعة الداخمية والخارجية 

وتحقيق اإلفصاح والشفافية، إال إن الدراسات التي تناولت بشكل مباشر أثر تطبيق الحوكمة 

عمى جودة المعمومات المحاسبية ال زالت قميمة جدا، وىناك حاجة إلى المزيد من البحث 

. حول ىذا الموضوع

اىتمام مبادئ الحوكمة بحماية حقوق المساىمين والمستثمرين بمختمف فئاتيم، يسيم . 4

. ايجابيا في تعزيز ثقة المستثمرين في المنشآت المطبقة لمحوكمة

أن أثر التطبيق الجيد لمحوكمة سيكون أكثر وضوحا في حالة الشركات التي تعتمد عمى .5

. التمويل الخارجي، أي في حاالت الشركات المدرجة في األسواق المالية والمصارف



 

 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
 

 الدراسة الميدانية
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: المقدمة. 1.4
حيث احتوى عمى أىداف ومنيجية الدراسة , تناول ىذا الفصل الدراسة العممية لمبحث

جراءات الدراسة وبيان األساليب التي , وكذلك تفصيل لمجتمع وعينة الدراسة باإلضافة إلى أدوات وا 

باإلضافة إلى , وأىميا األسموب الوصفي التحميمي لعينة الدراسة, استخدميا الباحث لتحميل البيانات

 Tحيث استخدم الباحث اختبار , أسموب اإلحصاء االستداللي المالئم لطبيعة الدراسة وفرضياتيا
. الختبار فرضيات الدراسة

: أىداف ومنيجية الدراسة. 2.4

: منيج البحث. 1.2.4
قام ىذا البحث عمى أساس الدمج بين المنيجين االستقرائي واالستنباطي من خالل استقراء 

ومن ثم استنباط فروض الدراسة , وتحميل الدراسات السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث
. واختبارىا من خالل الدراسة العممية لمبحث

: ىدف الدراسة. 2.2.4

ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات 
المحاسبية وتأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جذب االستثمار وذلك من 

. خالل وجية نظر عينة الدراسة

: مجتمع وعينة الدراسة. 3.2.4
باإلضافة , يتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئات وىي المصارف التجارية العاممة في ليبيا

إلى المحممين الماليين واألكاديميين؛ وتمثمت عينة الدراسة في مديري اإلدارات في المصارف 

, ومصرف الصحارى, ومصرف الوحدة, مصرف الجميورية)التجارية الكبرى العاممة في ليبيا وىي 

, وكثرة فروعيا, وذلك لكبر حجم رأسماليا, (والمصرف التجاري الوطني, ومصرف التجارة والتنمية

في حين تمثمت عينة المحممين الماليين في أشخاص ماليين عاممين بسوق األوراق المالية الميبي 

ونظرا لقمة عددىم فقد تم توزيع قوائم االستبيان عمييم , ولدييم التأىيل الكافي في التحميل المالي

أما بخصوص مجتمع األكاديميين فيمثميم أعضاء ىيئة , بالكامل وعددىم ستة عشر محمال ماليا
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التدريس بقسم المحاسبة في كل من جامعتي طرابمس وبنغازي المتواجدين خالل فصل الخريف 

 عضو ىيئة تدريس حيث أن ىناك عدد من أعضاء ىيئة التدريس 84وعددىم  (2012/2013)
:  وفيما يمي تبيان لتقسيم أفراد عينة الدراسة, موفدين لمدراسة بالخارج

 
(  1-4)الجدول 

 مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا 

النسبة العينة مديري اإلدارات المصرف 

% 44 4 9مصرف الجميورية 
% 50 4 8مصرف الوحدة 
% 44 4 9مصرف الصحاري 

% 56 4 7مصرف التجارة والتنمية 
% 56 4 7مصرف التجاري الوطني 

% 50 20 40اإلجمالي 

 
 
 
(  2-4 )الجدول 

المحممين الماليين 

النسبة العينة المحممين الماليين السوق 

سوق األوراق المالية 
طرابمس 

9 9 100 %

سوق األوراق المالية 
% 100 7 7بنغازي 

% 100 16 16اإلجمالي 
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( 3-4)جدول رقم
أساتذة الجامعات 

النسبة العينة أعضاء ىيئة التدريس الجامعة 

% 68 23 34جامعة طرابمس 

% 62 31 50جامعة بنغازي 

% 64 54 84اإلجمالي 

 

جراءات الدراسة. 3.4 : أدوات وا 
اعتمدت الدراسة الميدانية عمى قائمة االستبيان الستقصاء آراء البيئة العممية والعممية في 

ليبيا حول دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وتأثيراتيا المتوقعة عمى جذب 

وذلك من خالل قائمة االستبيان الموزعة بغرض الوصول إلى نتائج ىامة وواقعية , االستثمار

. لتحميل فروض البحث

: مرحمة إعداد قائمة االستبيان. 1.3.4
وقد اعتمد في تصميم األسئمة عمى ما تم استنباطو , قام الباحث بتصميم قائمة االستبيان

بعد االطالع عمى أىداف ونتائج وقوائم االستبيان لمدراسات السابقة , من مراجعة األدب المحاسبي

وقد تم تقسيم االستبيان إلى جزئين رئيسيين يتعمق , و االستفادة بيا في تحقيق أىداف ىذا البحث
الجزء األول ببيانات شخصية عن المبحوثين متمثمة في الوظيفة والدرجة الوظيفية وعدد سنوات 

وقد تم تصميم األسئمة , أما الجزء الثاني فيتعمق بأسئمة الدراسة , الخبرة والمؤىل ومجال التخصص

: في ىذا الجزء لتغطي ثالثة محاور كما يمي

. دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية: المحور األول

. دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية: المحور الثاني

. تأثير المعمومات المحاسبية المعدة في ظل الحوكمة عمى جذب االستثمار: المحور الثالث

 

 :اختيار مقياس االستبيان. 2.3.4
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 المكون من خمس درجات لتحديد درجة أىمية كل فقرة من Likert تم اعتماد مقياس 

 (.4-4)فقرات صحيفة االستبيان كما ىو موضح بالجدول رقم 
( 4-4)جدول رقم 

 نمقياس تحديد األىمية النسبية إلجابات فقرات قائمة االستبيا
األىـمية الدرجـة 

غير موافق بشدة  1
غير موافق  2
محايد  3
موافق  4
موافق بشدة  5

 
: ثبات وصدق مقياس الدراسة. 3.3.4

حيث يعتبر الثبات من المفاىيم األساسية والميمة في , إن المقياس الجيد يتسم بالثبات والصدق

وىناك العديد من الطرق , المقاييس من أجل االعتماد عمى تمك المقاييس والنتائج التي تتولد عنيا

والتي تم استخداميا  (Chronbach alpha  )منيا معادلة ألفا كرونباخ , لقياس معامل الثبات
ومن خاللو يمكننا قياس الصدق وذلك بأخذ الجذر التربيعي , لمتحقق من ثبات مقياس الدراسة

 وبتطبيق المعادلة عمى Spssتم تحميميا ببرنامج , وعند إدخال البيانات في جياز الحاسوب, لمثبات

جراء االختبار10عينة استطالعية وعددىا  -4)أعطت درجات الثبات الموضحة في الجدول ,  وا 

ومن خالل الجدول السابق يتضح , والذي يوضح درجات الصدق بأخذ الجذر التربيعي لمثبات  (5

حيث , لنا أن معامالت الثبات كانت عالية وىي تعطي الثقة بدرجة كبيرة في ثبات أداة القياس

كما أن معامالت الصدق أيضا جاءت مرتفعة , (0.929-0.855)تراوحت معامالت الثبات بين 

وأن األسئمة تقيس , مما يؤكد صدق المقاييس في ىذه الدراسة (0.964-0.899)حيث تراوحت بين 

ومعامل الصدق  (0.940)وكان معامل الثبات اإلجمالي لجميع المحاور, ما أعدت لقياسو فعال
. وىي قيم مرتفعة جدا وتعزز الثقة في أداة القياس (0.970)

 
( 5-4)جدول رقم 
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معامل الثبات والصدق لمقياس الدراسة 

معامل الصدق معامل الثبات المحاور  

المحور 
األول 

دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات 
 0.925 0.855المحاسبية 

المحور 
الثاني 

دور الحوكمة في تطوير جودة المعمومات 
المحاسبية 

0.808 0.899 

المحور 
الثالث 

تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق 
الحوكمة عمى جمب االستثمار 

0.929 0.964 

 0.970 0.940جميع المحاور اإلجمالي 

: مرحمة توزيع وتجميع قوائم االستبيان. 4.3.4
( 76) أسابيع تم تجميع 6قائمة استبيان عمى عينة الدراسة وفي خالل فترة  (90)تم توزيع 

أي إن  (75)وقد بمغ عدد الردود الكاممة منيا , وىي نسبة جيدة (%84)قائمة استبيان أي بنسبة 

وىي نسبة ضئيمة  (%1)ىناك قائمة واحدة غير صالحة لمتحميل وذلك لنقص البيانات أي بنسبة 

: يوضح تحميل توزيعات تمك القوائم (6-4)والجدول, جدا وال تؤثر عمى نتائج التحميل
( 6-4)الجدول 

  قوائم االستبيان الموزعة والمستممة

 
 

: أسموب تحميل البيانات. 5.3.4

 
 

صحائف 
االستبيان 
الموزعة 

صحائف 
االستبيان 
المستممة 

صحائف االستبيان 
الصالحة لمتحميل 

النسبة 

مديري اإلدارات في 
المصارف التجارية 

20 18 18 90 %

المحممين الماليين في 
 % 87.5 14 14 16سوق األوراق المالية 

 % 79.5 43 44 54أساتذة المحاسبة 

% 83 75 76 90اإلجمــالي 
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أدخمت البيانات المتحصل عمييا , بعد تجميع قوائم االستبيان وفرز ما يصمح منيا لمتحميل
حيث , وتم استخدام الطرق اإلحصائية المختمفة , Spssإلى جياز الحاسوب عن طريق برنامج 

ومقاييس النزعة المركزية , استخدم الباحث أساليب اإلحصاء الوصفي مثل التكرارات والنسب المئوية
واالنحراف المعياري وذلك لمعرفة توصيف البيانات المجمعة من أفراد , مثل المتوسطات الحسابية 

كما استخدمت أساليب اإلحصاء االستداللي المالئم لطبيعة , العينة بشأن اىتماميم بموضوع البحث
 one-sample T- testحيث استخدم اختبار , وذلك الختبار فرضيات الدراسة, الدراسة وفرضياتيا

الختبار الفرضيات الثالثة األولى والتي ليا عالقة بأىمية دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات 
 Independent-sampleكما تم استخدام اختبار , المحاسبية وأثرىا المتوقع عمى جذب االستثمار

T-testوالتي تيدف إلى التعرف عمى وجود أو ,  الختبار الفرضيات الرابعة والخامسة والسادسة
عدم وجود اختالف في متوسط إجابات مديري اإلدارات في المصارف التجارية وبين المحممين 

. الماليين وأساتذة الجامعات
: خصائص أفراد عينة الدراسة.  4.4

: تم تحميل الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة كما يمي

: تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة.  1.4.4

, ورؤساء وحدة, ورؤساء أقسام, تمثمت وظائف أفراد عينة الدراسة في مديري إدارات
: وكانت التكرارات والنسب المئوية لعينة الدراسة عمى النحو التالي, وموظفين, وأعضاء ىيأة تدريس

( 7-4)الجدول 
عدد ونسب أفراد العينة حسب الوظيفة 

النسبة المئوية التكرار الوظيفة 
% 23 21مدير إدارة 
% 10 7رئيس قسم 
% 5 4موظف 

% 57 43عضو ىيئة تدريس 
% 100 75اإلجمالي 
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 يشغمون وظيفة مدير 3كما توضح لمباحث أن المحممين الماليين في سوق األوراق المالية منيم 

.   موظفين4و,  رؤساء أقسام7و, إدارة داخل السوق

: تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية. 2.4.4

أما , تراوحت الدرجات الوظيفية لعينة الدراسة ما بين الدرجة السابعة والدرجة الثالثة عشر

يوضح   (8-4)أعضاء ىيئة التدريس فتتراوح بين محاضر مساعد وأستاذ مشارك والجدول 
:  الدرجات الوظيفية ألفراد العينة

( 8-4)الجدول 
عدد ونسب أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفية 

النسبة المئوية التكرار الدرجة 
7 4 5 %
8 5 7 %
9 5 7 %
10 38 51 %
11 15 19 %
12 6 8 %
13 2 3 %

% 100 75اإلجمالي 
 
 

إذا اعتبرنا بأن أقل , يالحظ من خالل الجدول السابق أن اغمب عينة الدراسة لدييم درجات مرتفعة
وعميو , عضو ىيئة تدريس لديو مؤىل ماجستير وبالتالي فإن درجتو لن تقل عن الدرجة التاسعة

. من أفراد عينة الدراسة ال تقل درجاتيم عن الدرجة التاسعة% 88فإنو يمكننا القول بأن 
 

: تصنيف عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة اإلجمالية. 3.4.4
عدد سنوات  (9-4)ويوضح الجدول , تم تقسيم متغير سنوات الخبرة إلى خمس فئات 

: الخبرة اإلجمالية لعينة الدراسة
 
 

( 9-4)الجدول 
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عدد ونسب أفراد العينة حسب سنوات الخبرة اإلجمالية  

النسبة المئوية التكرار عدد السنوات 

 5من سنة إلى أقل من 
سنوات 

16 21 %

 10الى أقل من 5من 
سنوات 

18 24 %

 15 إلى اقل من 10من 
سنة 

16 21 %

% 11 8 20 إلى اقل من 15من 

% 23 17 سنة فأكثر 20 من 

% 100 75اإلجمالي 

 

من عينة الدراسة تتجاوز عدد سنوات خبرتيم % 55أن  (9-4)تبين من خالل الجدول 

وبشكل عام نالحظ أن الخبرات اإلجمالية , منيم تتجاوز العشرين سنة% 23وأن , العشر سنوات

. لدى أفراد عينة الدراسة جيدة جدا

: تصنيف أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في الدرجة الوظيفية الحالية. 4.4.4
الغاية من ىذا التصنيف ىو التعرف عمى عدد السنوات التي يقضييا كل فرد من أفراد العينة في 

( : 10-4)درجتو الوظيفية الحالية وىذا ما يوضحو الجدول 
 (10-4)الجدول 

عدد ونسب أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في درجاتيم الوظيفية  
النسبة المئوية التكرار عدد السنوات 

من سنة إلى أقل من 
سنوات 5

40 53 %

 10 إلى أقل من 5من 
% 36 27سنوات 

% 11 8 سنوات فأكثر 10 من 

% 100 75اإلجمالي 



 

 

82 

 
 5من أفراد العينة خبرتيم ال تتجاوز % 75أن أكثر من  (10-4) من خالل الجدول 

وىذا قد يكون مؤشر غير جيد ولكن  الن , سنوات في الدرجة الوظيفية الحالية التي يشغمونيا اآلن

-4) سنوات كما ىو موضح في الجدول 5من أفراد العينة تتجاوز خبرتيم اإلجمالية % 80تقريبا 

فإن ىذا يعني أنيم قد انتقموا من درجة وظيفية اقل إلى درجة أعمى حيث أنو من المتعارف  (9

وىذا ما يؤكده لنا عدد , عميو بأن الموظف يحتاج إلى أربع سنوات حتى ينتقل من درجة إلى أخرى

فقط ليم % 7كما أن ىناك , سنوات الخبرة اإلجمالية حيث أن اغمب أفراد العينة لدييم خبرة جيدة

. أكثر من عشر سنوات في درجتيم الوظيفية الحالية

: تصنيف أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي. 5.4.4

-4)والجدول , تم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلى أربع فئات عمى أساس مؤىالتيم العممية

: يوضح كل فئة مقترنة بعدد ونسبة مفردات العينة (11
(  11-4)الجدول 

عدد ونسب أفراد المجتمع حسب المؤىل العممي 
النسبة المئوية التكرار المؤىل 

% 3 2ثانوية أو ما يعادليا 
% 31 23 أو ما يعادليا سبكالوريو

% 53 40ماجستير 
% 13 10دكتوراه 
% 100 75اإلجمالي 

 
لدييم مؤىالت جامعية فما % 97نالحظ أن النسبة الغالبة من أفراد العينة والتي تعادل 

وىذا يمفت انتباىنا إلى أن اغمب , لدييم مؤىالت عميا ماجستير أو دكتوراه% 67وأيضا منيم , فوق

وأنيم لدييم الخبرة الكافية كما سبق توضيحو , المشاركين في اإلجابة مؤىمين تأىيال عمميا جيدا

 .وىذا يعطينا مؤشرا جيدا
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: تصنيف أفراد العينة حسب مجال التخصص. 6.4.4
حيث يتضح من خالل الجدول أن , مجال التخصص ألفراد عينة الدراسة (12-4)يوضح الجدول 

ثم يمييا في الترتيب تخصص إدارة , من أفراد عينة الدراسة متخصصين في مجال المحاسبة% 87

وبذلك وبعد أن سبق وأن عرفنا أن أغمبية عينة الدراسة مؤىمين تأىيال , %9األعمال بما نسبتو 

وأن معظميا في مجال المحاسبة كل ذلك سيؤدي إلى تعزيز الثقة في اإلجابات , عمميا جيدا
. المتحصل عمييا من خالل قوائم االستبيان

( 12-4)الجدول 
عدد ونسب أفراد العينة حسب مجال التخصص 

النسبة المئوية التكرار التخصص 

% 87 65محاسبة 
% 9 7إدارة أعمال 

% 1 1تمويل ومصارف 
% 1 1قانون 

% 1 1غير متخصص 

% 100 75اإلجمالي 

 

: تحميل أسئمة الدراسة. 5.4

فيما يمي تحميل إجابات عينة الدراسة عن قوائم االستبيان بعد أن تم تقسيم األسئمة الواردة 

حيث ييتم كل محور باستقصاء آراء مفردات العينة بشأن جانب معين من , بيا إلى ثالث محاور

ويتعمق المحور األول بالتعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات , جوانب الدراسة

أما المحور الثاني فإنو ييدف إلى التعرف عمى دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة , المحاسبية

أما المحور الثالث فقد استيدف , المعمومات المحاسبية من المفيوم التقميدي إلى مفيوم اشمل

وجاءت نتائج , التعرف عمى تأثير المعمومات المحاسبية في ظل الحوكمة عمى جذب االستثمار

: التحميل كما توضحيا الجداول التالية



 

 

84 

 (13-4)جدول رقم 
 (دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية)نتائج المحور األول 
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 "*
" % ك % ك % ك % ك % ك 

االلتزام بتطبيق الئحة حوكمة الشركات يزيد من -1
% 97 0.5544 4.5067- - - -  3 2 44 33 53 40الثقة في جودة المعمومات المحاسبية 

االلتزام بالئحة الحوكمة فيما يتعمق بمجنة المراجعة -2
ودورىا في فحص ومراجعة السياسات المحاسبية 

والتأكيد عمى االلتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة يزيد 
. من الثقة في جودة المعمومات المحاسبية

40 53 33 44 2 3  - - - -4.5067 0.5544 97 %

اىتمام الحوكمة بدور المراجعة الداخمية وحرصيا -3
عمى استقالليتيا وتأكيدىا عمى فعالية الرقابة الداخمية 
ينعكس بااليجاب عمى تعزيز الثقة في جودة المعمومات 

المحاسبية 

42 56 28 38 3 4 1 1 1 1 4.4533 0.7586 93 %

اىتمام الحوكمة بدور المراجع الخارجي وتدعيم -4
استقالليتو والتأكد من موضوعيتو وكفاءتو ينعكس 

ايجابيا عمى جودة المعمومات المحاسبية 
35 47 34 45 5 7 1 1  - -4.3733 0.6733 92 %

تفاعل لجنة المراجعة الجيد مع المراجعة الداخمية -5
والخارجية والحد من ضغوط وتدخالت اإلدارة يحقق 
الثقة في المعمومات المحاسبية ويزيد من جودتيا 

41 55 29 39 4 5  - -1 1 4.4533 0.7221 93 %

اىتمام الحوكمة بتدعيم الرقابة وذلك من خالل -6
تفعيل دور المساىمين وأصحاب المصالح في الرقابة 

عمى اإلدارة يزيد من الثقة في جودة المعمومات 
. المحاسبية

24 32 34 45 14 19 3 4  - -4.0533 0.8202 77 %

االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق باإلفصاح -7
الكامل وفي التوقيت السميم والشفافية في عرض 

المعمومات يزيد من الثقة في تحقيق جودة المعمومات 
. المحاسبية

45 60 27 36 3 4  - - - -4.5600 0.5751 96 %

االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بمجنة -8
المكافئات والتعيينات يحد من سمطة اإلدارة في إدارة 

مكانية إساءة استخدام السياسات المحاسبية  األرباح وا 
. مما يزيد من الثقة في جودة المعمومات المحاسبية

22 29 27 36 23 31 3 4  - -3.9067 0.8726 65 %

جودة المعمومات المحاسبية لممصارف التجارية التي -9
تطبق الحوكمة ستكون أكثر تحققا من الوحدات 

. االقتصادية التي ال تطبق الحوكمة
32 43 38 51 4 5 1 1  - -4.3467 0.6471 93 %

 0.42996= االنحراف المعياري العام 4.3511= المتوسط المرجح العام
. موافق+ موافق بشدة = نسبة الموافقة "*" 
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نسبة موافقة عينة الدراسة عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة  (13-4)يبين الجدول 

وقد اشتمل ىذا المحور عمى تسعة أسئمة تتعمق بتطبيق الحوكمة وآلياتيا , المعمومات المحاسبية

وكانت نسبة الموافقة عمى السؤالين , وجوانبيا الفكرية وأثرىا عمى تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

فيما يتعمق بااللتزام بتطبيق الئحة الحوكمة بشكل عام % 97األول والثاني مرتفعة حيث وصمت 

وااللتزام بالئحة الحوكمة فيما يتعمق بمجنة المراجعة وأىمية الدور الذي تمعبو في تعزيز الثقة في 

, أما فيما يتعمق بالسؤال الثالث والذي يتعمق بدور المراجعة الداخمية, جودة المعمومات المحاسبية

حيث حرصت الحوكمة عمى تفعيل ىذا الدور حيث أنو كمما كان المراجع الداخمي مستقل وكانت 

, كمما قل خطر الرقابة وكمما ازدادت الثقة في جودة المعمومات المحاسبية, الرقابة الداخمية فعالو

, وكان السؤال الرابع عن دور المراجع الخارجي في تحقيق جودة %93وكانت نسبة الموافقة 

حيث اىتمت الحوكمة بالمراجع الخارجي وحرصت عمى استقالليتو وكفاءتو , المعمومات المحاسبية

أما بخصوص , %92وأن يكون ترشيحو وتعيينو بناءا عمى أسس موضوعيو وجاءت نسبة الموافقة 

عمى أن التفاعل الجيد بين لجنة المراجعة والمراجعة % 93السؤال الخامس فكانت نسبة الموافقة 

وجاءت اإلجابة عمى السؤال , الداخمية والخارجية يزيد من الثقة في جودة المعمومات المحاسبية

السادس وىو الخاص بدور المساىمين وأصحاب المصالح في الرقابة وأثره عمى تعزيز الثقة في 

وقد أظيرت اآلراء نسبة موافقة كبيرة بخصوص , %77جودة المعمومات المحاسبية بالموافقة بنسبة 

السؤال السابع والذي لو عالقة بااللتزام بمتطمبات الحوكمة باإلفصاح والشفافية في عرض 

وكان المتوسط %96المعمومات وأثرىا عمى جودة المعمومات المحاسبية وكانت نسبة الموافقة 

%  65وحظي السؤال الثامن بنسبة موافقة ,  وىو أعمى متوسط حسابي 4.5600الحسابي 

 حول  3.9067ومتوسط حسابي 
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وعمى الرغم من أن المتوسط الحسابي , دور لجنة المكافئات والتعيينات في الحد من إدارة األرباح

وقد يرجع ذلك لعدم , يشير إلى موافقة المشاركين في اإلجابة إال أنيا حظيت بأقل نسب الموافقة

إدراكيم ألىمية دور ىذه المجنة في التقميل من إدارة األرباح من قبل اإلدارة وذلك بغية الوصول إلى 

أرقام ربح مرتفعو والذي يكون مبررا لإلدارة في الحصول عمى مكافئات نظير ىذا النجاح في تحقيق 

, األرباح والذي ىو في الواقع قد يكون نتيجة إلساءة استخدام السياسات والمعالجات المحاسبية

ولكن في وجود لجنة المكافئات والتعيينات , والذي سيكون لو آثار سمبية عمى مصداقية المعمومات

لن يكون صافي الربح المعيار الوحيد لمنح المكافئات حيث أن ىذه المجنة قد ترى أسباب أخرى 

من عينة % 93لمنح المكافئات من عدميا؛ أما بالنسبة لمسؤال التاسع فقد حظي بنسبة موافقة 

الدراسة عمى أن جودة المعمومات المحاسبية لممصارف التجارية التي ستطبق الحوكمة بموجب 

 الصادر عن مصرف ليبيا المركزي سيكون أكثر تحققا من غيرىا من الوحدات 20القرار رقم 

. االقتصادية الغير ممزمة بتطبيق الحوكمة في ليبيا

  4.3511وىو  (13-4)وبشكل عام إذا نظرنا إلى المتوسط المرجح العام في الجدول 

فإننا نجد أن أفراد عينة ,  والذي يدل عمى عدم تشتت اإلجابات0.4299واالنحراف المعياري 

الدراسة يوافقون بشدة عمى أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى تحقيق جودة المعمومات المحاسبية والذي 

. سيتأكد من خالل اختبار الفرضيات
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( 14-4)الجدول رقم 

 (دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية)نتائج المحور الثاني 
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يجب أن ال يقتصر مفيوم جودة المعمومات -1
المحاسبية عمى الخصائص النوعية لممعمومات 

المحاسبية بل يشمل أيضا مدى االلتزام 
بالقوانين والموائح التي أعدت في ظميا ىذه 

 .المعمومات

30 40 38 51 7 9  - - - -4.3067 0.6361 91 %

يجب أن يشمل مفيوم جودة المعمومات -2
المحاسبية األساليب الرقابية القائمة في 

. المصرف
27 36 35 47 10 13 3 4  - -4.1467 0.8002 83 %

يجب أن يشمل مفيوم جودة المعمومات -3
المحاسبية المعايير المستخدمة والتي تعد في 

ظميا ىذه المعمومات سواء كانت معايير 
 .المحاسبة أو معايير المراجعة

29 39 44 59 2 3  - - - -4.3600 0.5362 97 %

تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير -4
الرقابية والذي يعكس الجيات واألساليب 

. الرقابية القائمة في المصرف
20 27 37 49 16 21 2 3  - -4.0000 0.7711 76 %

تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير -5
القانونية والتي تعكس القوانين والموائح 

. واألنظمة المطبقة في المصرف
21 28 36 48 15 20 3 4  - -4.0000 0.8054 76 %

تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير -6
المينية والذي يعكس مدى االلتزام بتطبيق 

. معايير المحاسبة والمراجعة
27 36 28 37 18 24 2 3  - -4.1733 0.7600 84 %

تحقيق جودة المعمومات المحاسبية في ظل -7
المعايير السابقة يؤدي إلى مفيوم أشمل 

وأوسع من المفيوم السابق لجودة المعمومات 
المحاسبية والذي يقتصر عمى خصائص 

. المعمومات المحاسبية

27 36 28 37 18 24 2 3  - -4.0667 0.8436 73 %

 0.53653= االنحراف المعياري العام 4.1505= المتوسط المرجح العام
. موافق+ موافق بشدة = نسبة الموافقة "*" 
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والذي يتضمن إجابات أفراد العينة والمتوسطات الحسابية ليذه  (14-4)فيما يتعمق بالجدول

اإلجابات واالنحرافات المعيارية ونسبة الموافقة عمى دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة 

المعمومات المحاسبية من المفيوم التقميدي والذي يتعمق بالخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية  

حيث أظيرت , إلى المفيوم الشامل الذي يتضمن مجموعة معايير أخرى إلى جانب المعايير الفنية

وحاول الباحث اختبار مدى , دراسات سابقة إن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور ىذه المعايير

وجاءت نسبة موافقة عينة الدراسة مرتفعة عمى , موافقة عينة الدراسة عمى أىمية ىذه المعايير

السؤال األول وىو عدم اقتصار مفيوم جودة المعمومات عمى الخصائص النوعية بل يجب أن 

تشمل أيضا مدى االلتزام بالقوانين والموائح المعدة في ظميا ىذه المعمومات وكانت نسبة الموافقة 

منيم عمى أىمية أن يشمل مفيوم الجودة األساليب الرقابية القائمة في % 83كما وافق , 91%

المصرف مثل أسموب المراجعة الداخمية والمراجع الخارجي ولجنة المراجعة والجيات الرقابية 

وىي أعمى نسبة موافقة عمى ضرورة أن يشمل مفيوم جودة المعمومات % 97كما وافق , األخرى

أما بخصوص تطبيق الحوكمة ,  المينية المتمثمة في معايير المحاسبة والمراجعةرالمحاسبية المعايي

عمى أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير % 76وعالقتيا بظيور ىذه المعايير فقد وافق 

عمى أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير القانونية والتي تعكس % 76كما وافق , الرقابية

وجاءت نسبة الموافقة مرتفعة عمى أن تطبيق ,  المطبقة في المصرفةالقوانين والموائح واألنظم

الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير المينية والمتمثمة في معايير المحاسبة والمراجعة حيث كانت 

عمى أن مفيوم جودة المعمومات % 73أما بخصوص السؤال السابع فقد وافق , %84النسبة 

المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة يؤدي إلى مفيوم أوسع واشمل من المفيوم السابق المقتصر 

. عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية

ذا أخذنا المتوسط المرجح العام كما ىو مبين بالجدول  نالحظ  (4.1505)وىو  (14-4)وا 

أن المشاركين في اإلجابة يوافقون وبشدة عمى أن ال يقتصر مفيوم الجودة عمى الخصائص النوعية 

وأن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى , لممعمومات المحاسبية بل يشمل أيضا مجموعة أخرى من المعايير

. ظيور ىذه المعايير وىي المعايير القانونية والمينية والرقابية
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( 15-4)الجدول رقم 
 (تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار  )نتائج المحور الثالث 
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يفضل المستثمر الوحدات االقتصادية التي 

تمتزم بتطبيق الئحة الحوكمة عن غيرىا من 
. الوحدات األخرى عند اتخاذه قرار االستثمار

30 40 29 39 12 16 4 5  - -4.1333 0.8751 79 %

اىتمام الحوكمة بمبدأ حماية حقوق المساىمين 
يزيد من تفضيل المستثمرين ليذه الوحدات 

. التي تراعي ىذا المبدأ
36 48 33 44 5 7 1 1  - -4.3867 0.6757 92 %

التطبيق الجيد لحوكمة الشركات سينعكس عمى 
األداء اإلداري والتشغيمي والمالي لممصارف 

األمر الذي سيؤدي إلى جمب االستثمار 
29 39 40 53 3 4 3 4  - -4.2667 0.7229 92 %

اعتماد المستثمر عمى المعمومات المحاسبية 
في المصارف التي تطبق الئحة الحوكمة 

سيكون أكبر من غيرىا من الوحدات 
. االقتصادية التي ال تطبق الحوكمة

27 36 36 48 11 15 1 1  - -4.1867 0.7296 84 %

يبحث المستثمر عن الوحدات التي تطبق 
الحوكمة ألن المعمومات فييا تكون أكثر 
شفافية ووضوح وذلك اللتزاميا بمبادئ 

. اإلفصاح

26 35  31 41 15 20 3 4  - -4.0667 0.8436 76 %

اىتمام الحوكمة بالمجان المختمفة بشكل عام 
ولجنة المخاطرة بشكل خاص سيبعث الطمأنينة 

في سموك المستثمر عمى استثماراتو مما 
. ينعكس ايجابيا عمى جمب االستثمار

21 28 43 57 10 13 1 1  - -4.1200 0.6770 85 %

االلتزام بمتطمبات الحوكمة فيما يتعمق بمبدأ 
اإلفصاح سيقمل من عدم تماثل المعمومات مما 

يزيد من ثقة المستثمر في ىذه المعمومات 
 .ودرجة اعتماده عمييا

19 25 44 59 10 13 2 3  - -4.0667 0.7039 84 %

يفضل المستثمر وخاصة صغار المستثمرين 
الوحدات االقتصادية التي تضمن معاممة عادلة  

 .لجميع المساىمين
27 36 40 53 5 7 3 4  - -4.2133 0.7406 89 %

تطبيق آليات الحوكمة يضمن إنشاء بيئة 
استثمارية مستقرة تساعد المستثمرين في 

اتخاذ قراراتيم االستثمارية كما توفر ليم بيئة 
ذات إدارة مسئولة مما ينعكس ايجابيا عمى 

. جمب االستثمار

29 39 34 45 10 14 1 1 1 1 4.3467 0.6471 93 %

 0.55818= االنحراف المعياري العام 4.1807= المتوسط المرجح العام
. موافق+ موافق بشدة = نسبة الموافقة "*" 
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مدى موافقة عينة الدراسة عمى التأثير المتوقع لممعمومات  (15-4)يوضح الجدول 

ومن خالل المتوسطات إلجابات أفراد , المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جذب االستثمار
والمتوسط المرجح  (15-4)العينة عن األسئمة الواردة في ىذا المحور كما ىو موضح بالجدول 

فانو يمكننا القول بأن ىناك نسبة موافقة مرتفعة عمى أىمية الدور الذي تمعبو  (4.1807)العام وىو 

ذا رتبنا األىميات ليذه اإلجابات فإننا نجد أن الفقرتين الثانية , الحوكمة في جذب االستثمار وا 

حيث تتعمق الفقرة الثانية باىتمام الحوكمة بمبدأ % 92والثالثة حظيت بأعمى نسبة موافقة وىي 

حماية حقوق المساىمين األمر الذي يزيد من تفضيل المستثمرين ليذه الوحدات التي تطبق 

أما الفقرة الثالثة فيي أن تطبيق الحوكمة سينعكس عمى األداء اإلداري والمالي والتشغيمي , الحوكمة

كما أن المستثمرون يفضمون الوحدات االقتصادية التي تضمن ليم , مما يزيد من تفضيل المستثمر

يمييا في األىمية السؤال السادس والذي يتعمق باىتمام , %89معاممة عادلة وكانت نسبة الموافقة 
الحوكمة بتشكيل لجان مختمفة ومنيا لجنة المخاطر حيث أن المستثمر يفضل الوحدات االقتصادية 

التي ليا سياسات إلدارة المخاطر عن غيرىا عند اتخاذه لقرار االستثمار وكانت نسبة الموافقة 

كما أن المستثمر سيعتمد عمى المعمومات المحاسبية لموحدات التي تطبق الئحة الحوكمة , 85%

عمى أن االلتزام بمتطمبات % 84كما وافق أيضا , %84أكثر من غيرىا وجاءت نسبة الموافقة 

الحوكمة فيما يتعمق بمبدأ اإلفصاح سيؤدي إلى أن المعمومات ستكون متاحة ومتماثمة لجميع 

يوافقون عمى أن تطبيق الحوكمة سيوفر % 84كما أن , األطراف مما يزيد من تفضيل المستثمر

بيئة ذات إدارة مسئولة مما يضمن إنشاء بيئة استثمارية مستقرة األمر الذي سينعكس باإليجاب 

من عينة الدراسة عمى أن % 79أما فيما يتعمق بالفقرة األولى فقد وافق , عمى جذب االستثمار
وأخيرا فإن المستثمر يحتاج إلى المعمومات , تطبيق الحوكمة سينعكس إيجابا عمى جذب االستثمار

التخاذ أي قرار استثماري وكمما كانت ىذه المعمومات شفافة وواضحة كمما قممت من تردد المستثمر 

%. 76في اتخاذ قراره وجاءت نسبة الموافقة

: اختبار فرضيات الدراسة. 6.4
ألجل اختبار فرضيات الدراسة تم اختبار تبعية البيانات لمتوزيع الطبيعي وذلك من خالل 

 وذلك الختبار الفرض الصفري القائل بتبعية البيانات Kolmogorov-Smirnovإجراء اختبار 
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حيث كانت القيمة االحتمالية , وقد أظيرت النتائج تبعية البيانات لمتوزيع الطبيعي, لمتوزيع الطبيعي
ونتيجة لذلك ,  وبالتالي فإننا نقبل الفرض الصفري0.05وىي أكبر من مستوى المعنوية  (0.200)

والذي  ( T )يمكننا استخدام الطرق المعممية الختبار فرضيات الدراسة والتي من ضمنيا اختبار 
: سيتم استخدامو في اختبار الفرضيات التالية

  :الفرضية الصفرية األولى. 1.6.4
وتنص ىذه الفرضية عمى أنو ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تحقيق جودة المعمومات 
المحاسبية من وجية نظر كل من مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى في ليبيا 

لعينة  (T)والمحممين الماليين وأساتذة الجامعات؛ ولغرض اختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار
( 16-4)وذلك لمتعرف عمى دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية والجدول, واحدة

: التالي يبين النتائج المتحصل عمييا
(  16-4)الجدول رقم 

دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية  نتائج اختبار

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

4.3511 0.42996 27.214 0.000 
 

لعينة واحدة أن المتوسط قد زاد بشكل معنوي عن الوسط الفرضي  (T)تظير نتائج اختبار

 P-valueوالقيمة االحتمالية  (27.214) المحسوبة قد بمغت tوذلك الن قيمة , ( 3 )لممقياس 

وعميو نستطيع رفض الفرضية , 0.05وىي أقل من مستوى المعنوية  (0.000)المناظرة ليا بمغت 

مما يعني أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى تحقيق جودة المعمومات , الصفرية وقبول الفرضية البديمة

. المحاسبية

  :الفرضية الصفرية الثانية. 2.6.4
وتنص ىذه الفرضية عمى أنو ال يؤدي تطبيق الحوكمة إلى تطوير مفيوم جودة المعمومات 

المحاسبية من وجية نظر كل من مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى في ليبيا 

لعينة واحدة الختبار ىذه  (T)والمحممين الماليين وأساتذة الجامعات؛ ومن خالل استخدام اختبار 

 :التالي (17-4)الفرضية تحصمنا عمى النتائج الموضحة في الجدول 
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(  17-4)الجدول رقم 

 الحوكمة في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية رنتائج اختبار دو

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

4.1505 0.53653 18.570 0.000 
 

قد زادت بشكل معنوي عن قيمة  (4.1505)أظيرت نتائج االختبار أن قيمة المتوسط 

والقيمة االحتمالية المناظرة  (18.570) المحسوبة كانت tوأن قيمة , (3)المتوسط الفرضي وىي 

وعميو فإننا نرفض الفرض الصفري  (0.05)وىي أقل من مستوى المعنوية  (0.000)ليا كانت 

ونقبل الفرض البديل القائل بأن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى تطوير مفيوم جودة المعمومات 
. المحاسبية

: الفرضية الصفرية الثالثة. 3.6.4

وتنص ىذه الفرضية عمى انو ال تؤثر المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى 
جذب االستثمار من وجية نظر كل من مديري اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى في ليبيا 

النتائج المتحصل عمييا من خالل  (18-4)والمحممين الماليين وأساتذة الجامعات؛ ويبين الجدول 

لعينة واحدة عن تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب  (T)اختبار 

. االستثمار
(  18-4)الجدول رقم 

نتائج اختبار تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار 

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 
-Pالقيمة االحتمالية 

Value 

4.1807 0.55818 18.319 0.000 
 

يمكننا القول بأننا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل  (18-4)من خالل الجدول 

القائل بأن لممعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة تأثير عمى جمب االستثمار, وذلك ألن 

 tوأن قيمة  (3)قد زاد بشكل معنوي عن المتوسط الفرضي لممقياس وىو  (4.1807)المتوسط 
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وىي أقل من مستوى  (0.000)والقيمة االحتمالية المناظرة ليا  (18.319)المحسوبة كانت 

. والتي عمى أساسيا رفضنا الفرض الصفري (0.05)المعنوية 

:  الفرضية الصفرية الرابعة. 4.6.4

وتنص ىذه الفرضية عمى عدم وجود اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في 

المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من 
والختبار صحة ىذه , جية أخرى من حيث دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

لعينتين مستقمتين الختبار وجود فروق في إجابات كل من مديري  (T)الفرضية تم استخدام اختبار 

التالي يوضح  (19-4)والجدول , المصارف كعينة مستقمة عن المحممين الماليين وأساتذة الجامعات

: نتائج االختبار
( 19-4)الجدول رقم 

 نتائج اختبار وجود اختالف في اإلجابات حول دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية 

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة 
القيمة االحتمالية 

P-Value 

 0.43712 4.4198مديري المصارف 
اساتذة الجامعات  0.441- 0.775

 0.42929 4.3294والمحممين الماليين 

 
لعينتين مستقمتين قبول الفرض الصفري القائل بأنو ال يوجد  (T)أظيرت نتائج اختبار 

حيث أن , اختالف ذو داللة معنوية بين مديري المصارف وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات

حيث أن كل منيما  (0.05)وىي اكبر من مستوى المعنوية  (0.441)القيمة االحتمالية كانت 

. يوافق عمى أىمية دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

: الفرضية الصفرية الخامسة. 5.6.4
وتنص ىذه الفرضية عمى عدم وجود اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في 

المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من 

جية أخرى من حيث دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية؛ وقد استخدم 

: نتائج ىذا االختبار (20-4)لعينتين مستقمتين ويوضح الجدول  (T)الختبار ىذه الفرضية اختبار 



 

 

94 

( 20-4)الجدول رقم 
 نتائج اختبار وجود اختالف في اإلجابات حول دور الحوكمة في تطوير مفيوم جودة المعمومات المحاسبية 

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة 
القيمة االحتمالية 

P-Value 

 0.55916 4.2222مديري المصارف 
أساتذة الجامعات  0.519- 0.648

 0.53226 4.1278والمحممين الماليين 

 
وىي أكبر من  (0.519)ومن خالل الجدول السابق تظير لنا القيمة االحتمالية وىي 

مما يعني قبول الفرض الصفري القائل بأنو ال يوجد اختالف ذو داللة  (0.05)مستوى المعنوية 

معنوية بين مديري المصارف من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من جية أخرى 

وتشير المتوسطات , من حيث دور الحوكمة في تطوير وتوسيع مفيوم جودة المعمومات المحاسبية
الحسابية إلى أن درجة موافقة مديري المصارف كانت أعمى من المحممين الماليين وأساتذة 

في حين أن متوسط اإلجابات  (4.2222)حيث كان المتوسط لمديري المصارف , الجامعات

(. 4.1278)لممحممين الماليين وأساتذة الجامعات كان 

: الفرضية الصفرية السادسة. 6.6.4
وتنص ىذه الفرضية عمى عدم وجود اختالف ذو داللة معنوية بين مديري اإلدارات في 

المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين المحممين الماليين وأساتذة الجامعات من 

جية أخرى من حيث تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جذب االستثمار؛ 

 :لعينتين مستقمتين (T)نتائج اختبار  (21-8)ويوضح الجدول 
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( 21-4)الجدول رقم 

 نتائج اختبار وجود اختالف في اإلجابات حول تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق  الحوكمة عمى جمب 
االستثمار 

 tقيمة إحصائية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العينة 
القيمة االحتمالية 

P-Value 

 0.70330 4.1358مديري المصارف 
أساتذة الجامعات  0.698 0.390

والمحممين الماليين 
4.1949 0.51059 

 
وىي أكبر من  (0.698)ىي  (21-4)نالحظ إن القيمة االحتمالية الموضحة في الجدول 

مما يعني أننا نقبل الفرض الصفري القائل بعدم وجود اختالف ذو داللة  (0.05)مستوى المعنوية 

معنوية بين وجيات نظر كل مديري المصارف من جية والمحممين الماليين وأساتذة الجامعات من 
, جية أخرى من حيث دور المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جذب االستثمار

وكان موافقة المحممين الماليين وأساتذة الجامعات أعمى بقميل من مديري المصارف ويتضح ذلك من 

( 4.1358)خالل قيمة المتوسطات المبينة في الجدول السابق حيث كان متوسط مديري المصارف 

(. 4.1949)وىو أقل بقميل من متوسط اإلجابات لممحممين الماليين وأساتذة الجامعات وىو 
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 النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مقدمة. 1.5
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, يستعرض ىذا الفصل ما تم التوصل إليو من نتائج وذلك من خالل الدراسة النظرية والميدانية

 .باإلضافة إلى توصيات البحث

: نتائج البحث. 3.5

: خمص البحث إلى مجموعة من النتائج عمى المستوى النظري والعممي تتمثل في

خصوصا في ظل االتجاه إلى , أوضحت الدراسة النظرية أن تطبيق الحوكمة ىو ضرورة. 1

. وتضارب المصالح بين األطراف المختمفة, وانفصال الممكية عن اإلدارة, األسواق الرأسمالية

وذلك , أوضحت الدراسة النظرية أن تطبيق الحوكمة بالنسبة لممصارف يكتسب أىمية أكبر. 2

كما , حيث أن عدد المودعين والمساىمين فييا أكبر, ألنيا تتعامل مع عدد كبير من الجميور

. أن مخاطرىا العامة أكبر من مخاطر الشركات األخرى

بينت الدراسة النظرية أن ىناك مشاكل محاسبية قد تنتج لتوافر الخصائص النوعية . 3

لممعمومات المحاسبية لذلك يجب أخذىا في االعتبار عند إعداد المعمومات المحاسبية والموازنة 

. بينيا حتى ال تفقد المعمومات المحاسبية أحد معايير الجودة وىي المعايير الفنية

أوضحت الدراسة الميدانية موافقة أغمبية عينة الدراسة عمى أىمية الدور الذي تمعبو الحوكمة . 4

وذلك من خالل آلياتيا وجوانبيا الفكرية ولجانيا , في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية

. المختمفة

أوضحت الدراسة الميدانية موافقة عينة الدراسة عمى أن مفيوم جودة المعمومات المحاسبية . 5

يجب أن ال يقتصر عمى الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية بل يجب أن يشمل أيضا 

. مجموعة من المعايير األخرى مثل المعايير القانونية والمعايير الرقابية والمعايير المينية

توصمت الدراسة الميدانية إلى أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى ظيور المعايير القانونية متمثمة . 6

باإلضافة إلى المعايير , في القوانين والموائح المنظمة والتي تعد في ظميا المعمومات المحاسبية

وكذلك ظيور المعايير المينية متمثمة , الرقابية والمتمثمة في الجيات واألساليب الرقابية المطبقة

وعميو نستنتج أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى مفيوم أوسع , في معايير المحاسبة والمراجعة الدولية
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وأشمل من المفيوم التقميدي لجودة المعمومات المحاسبية والمتمثل في الخصائص النوعية 

. لممعمومات المحاسبية

توصمت الدراسة الميدانية إلى أن المستثمر يفضل عند اتخاذه القرار االستثماري الوحدات . 7

االقتصادية التي تطبق الحوكمة عن غيرىا من الوحدات االقتصادية األخرى التي ال تطبق 

وترجع أىم أسباب ىذا التفضيل كما بينتيا الدراسة الميدانية إلى اىتمام الحوكمة بمبدأ , الحوكمة

, وحرصيا عمى المعاممة العادلة لكافة المساىمين, واىتماميا بإدارة المخاطر, حقوق المساىمين

. باإلضافة إلى ثقة المستثمر في المعمومات المعدة في ظل تطبيق الحوكمة

توصمت الدراسة الميدانية إلى أنو ال يوجد اختالف في وجيات النظر بين كل من مديري . 8

اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا من جية وبين كل من المحممين الماليين 

وأساتذة الجامعات حيث وافق كل منيما عمى أىمية دور الحوكمة في تحقيق جودة المعمومات 

. المحاسبية

كما أظيرت الدراسة الميدانية أنو ال يوجد اختالف ذو داللة معنوية بين كل من مديري . 9

اإلدارات في المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا وبين المحممين الماليين وأساتذة 

حيث أنيم يوافقون عمى أن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى مفيوم أشمل لجودة المعمومات , الجامعات

. المحاسبية

كما بينت الدراسة أنو ال يوجد اختالف في الرأي بين كل من مديري اإلدارات في . 10

المصارف التجارية الكبرى العاممة في ليبيا وبين المحميين الماليين وأساتذة الجامعات حول 

. الموافقة عمى تأثير المعمومات المحاسبية في ظل تطبيق الحوكمة عمى جمب االستثمار

: التوصيات. 4.5

يوصي الباحث بضرورة اإلسراع في تطبيق الئحة الحوكمة في المصارف التجارية . 1

,  الصادر عن مصرف ليبيا المركزي2010 لسنة 20العاممة في ليبيا وذلك امتثاال لمقرار 

 فبراير باإلضافة إلى 17ولعل ما يبرر التأخير في تطبيق الئحة الحوكمة ظروف ثورة 

.  أزمة السيولة التي مرت بيا المصارف التجارية خالل فترة الثورة
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إصدار قانون خاص بسوق األوراق المالية الميبي يمزم الشركات المدرجة في البورصة . 2

حيث أنو توجد الئحة لمحوكمة ولكنيا غير مفَعمة وال يوجد ما يمزم , الميبية بتطبيق الحوكمة

وذلك حرصا عمى حماية حقوق المستثمرين واالستفادة من , الشركات المدرجة بااللتزام بيا

. مزايا الحوكمة في جمب االستثمار وتنشيط حركة سوق األوراق المالية الميبي

إجراء المزيد من الندوات والمؤتمرات حول الحوكمة من قبل الجيات األكاديمية والمينية . 3

وذلك لزيادة الوعي بماىية الحوكمة , ومصرف ليبيا المركزي وسوق األوراق المالية الميبي

. وأىميتيا وجوانبيا الفكرية المختمفة

إدراج الحوكمة ضمن مناىج كمية االقتصاد في ليبيا سواء عمى مستوى البكالوريوس أو . 4

. عمى مستوى الدراسات العميا
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