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  :امللخص

سبة وجودة املعايري اليت تستند إليها، أثار انتباه املتخصصني وأصحاب العالقة، ودفـع إىل السـاحة   إن اخنفاض املستوى العام للثقة يف مهنة احملا
صـلحة  بتساؤالت عديدة حول أمهية إعادة النظر باألطر التنظيمية واملالية واحملاسبية والرقابية الكفيلة حبماية حقوق محلة األسهم وأصحاب امل

نظيم املمارسات السليمة للقائمني على إدارا ويف خمتلف ااالت اليت تنطوي ضـــمن مفهـوم  اآلخرين يف الشركات، وذلك من خالل ت
حوكمة الشركات والدور الذي من املمكن أن تؤديه احلوكمة يف هذا الشأن، من خالل إرساء أسس العالقات الشفافة بني األطراف املعنية يف 

وكذلك تعزيز جودة املمارسات احملاسبية وإعداد التقارير املالية باالعتماد على جمموعة  .تلك الشركات وحتديد واجبات ومسؤوليات كل منها
باعتبـار ان أهـم   .   من املبادئ واملعايري ذات الصلة حبوكمة الشركات والصادرة عن خمتلف اهليئات واملنظمات واالس املهنية املتخصصـة 

شركات هو مبدأ اإلفصاح والشفافية، وما حيمله يف طياته من إعداد ومراجعـة املعلومـات   املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عملية حوكمة ال
  . واإلفصاح عنها مبا يتفق ومعايري عالية اجلودة، وأن يتم توفريها للمستخدمني يف الوقت املالئم وبالتكلفة املالئمة 

Résumé : 
Le niveau faible de confiance dans la profession comptable et la qualité des normes qui sont fondés sur 
elle, a attiré l'attention des spécialistes, et le pousse au devant de la scène avec de nombreuses questions 
sur l'importance de revoir les cadres réglementaires, financiers, comptables et la nécessité du contrôle 
pour protéger les droits des actionnaires et autres parties prenantes dans les entreprises. Ceci par 
l'organisation des pratiques de ceux qui sont en charge de la gestion dans les différents domaines 
impliqués dans le concept de gouvernance d'entreprise qui a un rôle à  jouer à cet égard, en jetant les 
bases des relations transparentes entre les parties prenantes dans ces entreprises et en déterminant les 
devoirs et les responsabilités de chacun. Ainsi que d'améliorer la qualité des pratiques de comptabilité et 
de rapports financiers basés sur un ensemble de principes et de normes relatives à la gouvernance 
d'entreprise et des divers organismes et de conseils professionnels. Considérant que les principes les plus 
fondamentaux qui sous-tendent le processus de gouvernance d'entreprise sont le principe de la divulgation 
et celui de la transparence, qui et entraîne avec eux la préparation, l'audit de l'information et la divulgation 
en conformité avec les normes de haute qualité, qui seront fourni pour les utilisateurs dans un temps 
approprié et à un coût opportun. 
 

  :متهيد
إىل املطالبة بضرورة وجود  انفصال امللكية عن اإلدارة و ،لقد أدت املشاكل املالية اليت تعرضت هلا العديد من كربى الشركات يف العامل   

واليت حيتاج إليها جمموعة من الضوابط واألعراف واملبادئ األخالقية واملهنية لتحقيق الثقة واملصداقية يف املعلومات الواردة يف القوائم املالية، 
  .املالية األسواقالعديد من مستخدمي القوائم املالية خاصة املستثمرين املتعاملني يف 

  
ا من قبل هذه قوائم املالية املفصح املعلومات اليت حتتويها الكما قادت هذه الظروف كذلك إىل تأسيس عالقة بني حوكمة الشركات و    

األمر الذي يقضى بأن حتتوى . ساسي يف اختاذ العديد من القرارات من قبل العديد من األطراف ذات العالقةواليت تعترب املرشد األ، الشركات
  .تلك التقارير على معلومات صحيحة وعادلة، لكي حتقق الغرض الذي أعدت من أجله

  
سالمة وموضوعية القياس  تضمناسبة الدولية، اليت الشركات تلجا يف العموم اىل إعداد هذه املعلومات يف إطار معايري احمل وبالرغم من أن     

البعد عن التحيز الشخصي، والعدالة يف العرض واإلفصاح، إال أن هذه املعايري ما تزال تعطي إدارة الشركة مرونة واسعة يف تتميز باحملاسيب، 
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 إحلاق إىلما قد يؤدي  ،غالهلا لتلبية أهداف شخصية ضيقةاالختيار من بني السياسات واإلجراءات والطرق احملاسبية البديلة، واليت قد يساء است
  . الضرر مبصاحل األطراف األخرى ذات العالقة

لذا فإن أحد أهم املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عملية حوكمة الشركات هو مبدأ اإلفصاح والشفافية، وما حيمله يف طياته من إعداد    
  . ا يتفق ومعايري عالية اجلودة، وأن يتم توفريها للمستخدمني يف الوقت املالئم وبالتكلفة املالئمة ومراجعة املعلومات واإلفصاح عنها مب

  :إشكالية الدراسة

  ا يف القوائم املالية؟املعلومات املفصح  علىطابع املصداقية والشفافية  إضفاءمبادئ حوكمة الشركات يف  إرساءإىل أي مدى يساهم 
  :الية استعنا باألسئلة الفرعية التاليةولإلجابة على هذه اإلشك

 كيف يتم إضفاء طابع الشفافية على املعلومات املفصح ا من طرف الشركة؟ -
 كيف تساهم الشفافية واإلفصاح  يف دعم حوكمة الشركات؟ -
 قارنة بينها؟توضيح إمكانية احلصول على معلومات حماسبية مناسبة ميكن االعتماد عليها يف تقييم أداء الشركات وإجراء امل -
  

  :فرضيات الدراسة
ميكن يف ضوء ما مت طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث وأمال يف حتقيق أهدافه، ميكن حتديد جمموعة من الفرضيات اليت    

  :وهي على النحو التايل االرتكاز عليها
 .الدوليةأهم مرتكزات حوكمة الشركات هي الشفافية واإلفصاح والذي توفرمها معايري احملاسبة  -
تعمل على إتاحة املعلومات املالئمة ملختلف األطراف يف توقيت واحد وبالتايل منع التعامل اعتمدا على  تطبيق حوكمة الشركات -

 .معلومات داخلية، حلماية حقوق خمتلف األطراف
 .خدمي القوائم املاليةيف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من خالل التقليل من فجوة التوقعات ملست احملاسيبيساهم اإلفصاح  -
تساهم يف رفع كفاءة أداء اإلدارة بالوصول إىل معلومات مالئمة الختاذ خمتلف  يف القوائم املاليةجودة املعلومات املعدة واملفصح ا  -

 .القرارات
 

 :أمهية املوضوع
حيث كشفت الشركات على املستوى الدويل،  تأيت أمهية هذا املوضوع من خالل سلسلة األزمات املالية املختلفة اليت مست العديد من   

كمحاولة منها . من خالل استخدامها لطرق حماسبية معقدة -خاصة الشركات األمريكية  –حاالت فساد الشركات املسجلة يف البورصة 
ذه املخالفات ما حدث وأهم ه. إخفاء خسائرها والتالعب حبقوق أصحاب املصاحل كاملسامهني والدائنني، املوردين، وحىت اتمع املدين

حيث يرجع العديد من الباحثني . 2008خلريف عمالق االتصاالت األمريكية، إضافة إىل األزمة املالية " وورد كوم"للطاقة و" انرون" لشركة 
نقص مستوى  اللمن خلكن يف املقابل  يعود جزء كبري منها إىل عنصر الفساد احملاسيب . أسباب هذه األزمات إىل الفساد املايل واإلداري
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تأيت أمهها يف فقدان الثقة يف املعلومات . بدوره العديد من اآلثار السلبية ويولديؤثر بدوره على الشفافية الذي اإلفصاح عن املعلومات 
من املزايا  احملاسبية، وبالتايل فقدت هذه املعلومات أهم عناصرها أال وهي جودا وما يصاحب كل هذا من أن حيد من استفادة هذه الشركات

املتعددة اليت حتققها حوكمة الشركات، من خالل حتديد خمتلف املبادئ والقواعد اجليدة إلدارة الشركات، وزيادة كفاءا باالعتماد على 
  . معلومات ذات خصائص نوعية عالية اجلودة معدة باالستناد إىل معايري حماسبية دولية

  
I-اإلطار التصوري حلوكمة الشركات :  

للنظر ال سيما يف العقدين األخريين، وسيطر على خمتلف األدبيات اإلدارية املعاصرة ولعل حصول  الفتد تطور مفهوم احلوكمة بشكل لق   
  .على جائزة نوبل لالقتصاد خلري دليل على أمهيته ودوره البارز واحلاجة امللحة إليه 2009هذا املوضوع بالذات يف سنة 

  
I-1- شركاتتطور احلاجة حلوكمة ال:  

لقد ظهرت احلاجة إىل احلوكمة يف العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة خالل العقود القليلة املاضية، خاصة يف أعقاب االيارات    
كذلك ما االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدا عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا يف عقد التسعينات من القرن العشرين، و

حيث تزايدت أمهية احلوكمة . 2008وما عقبها كذلك يف  2002شهده االقتصاد األمريكي مؤخرا من ايارات مالية وحماسبية خالل عام 
قيق نتيجة الجتاه كثري من دول العامل إىل التحول إىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية على الشركات اخلاصة لتح

  .معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي
  

كما دفع اتساع حجم الشركات وانفصال امللكية عن اإلدارة إىل ضعف آليات الرقابة على تصرفات املديرين، وإىل وقوع كثري من الشركات 
وقد دفع ذلك العامل لالهتمام  .2001ولعل من أبرزها أزمة شركيت أنرون وورلد كوم يف الواليات املتحدة يف عام . يف أزمات مالية

جماالت اإلصالح املايل واإلداري لشركات القطاع العام واخلاص، وزيادة ثقة يف نظرا للدور الذي ميكن أن تلعبه احلوكمة . باحلوكمة
  .سوق املايلالاملستثمرين يف القوائم املالية، وتنشيط االستثمار، وتدعيم اجلهاز املصريف وزيادة قدراته، وتفعيل 

  
I-2- جتليات ظهور حوكمة الشركات:  

كانا من أوائل من تناول فصل امللكية عن اإلدارة اسدة يف  MeansوBerle االقتصاديني  تشري األدبيات االقتصادية حلوكمة الشركات أن
ث بني مديري ومالكي حيث اعتربا آليات حوكمة الشركات كفيلة بسد الفجوة اليت ميكن أن حتد 1932نظرية الوكالة ، وذلك يف عام 

أول  Ronald Coaseنشر  1937ويف عام . الشركة من جراء املمارسات السلبية اليت من املمكن أن تضر بالشركة وبالصناعة ككل
،  1976يف عام  Jensen and Meckling، وكذلك تطرق كل من )1(مقال يبني فيه طريقة التوفيق بني املالك واملسريين للشركة

Oliver Williamson  حيث أشارا إىل حتمية حدوث صراع بالشركة عندما يكون هناك فصل " مشكلة الوكالة"إىل  1979يف عام
 .)2(وىف هذا السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات. بني امللكية واإلدارة
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من خالل حرص عدد من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسة،  وازداد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات ،    
وعلى رأس هذه املؤسسات كل من صندوق النقد والبنك الدوليني، املركز الدويل للمشروعات اخلاصة، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

)OECD ( عنية مبساعدة كل من الدول األعضاء وغري األعضاء باملنظمة لتطوير مبادئ حوكمة الشركات، وامل 1999اليت أصدرت يف عام
 1999األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة واخلاصة، وتتناول املبادئ اخلمسة الصادرة يف 

عاملة العادلة حلملة األسهم، وإزكاء دور تطبيقات حوكمة الشركات يف شأن احلفاظ على حقوق محلة األسهم، وحتقيق امل) OECD(من
أصدرت ومنظمة التعاون االقتصادي  2004، ويف سنة )3(أصحاب املصاحل، واحلرص على اإلفصاح والشفافية، وتأكيد مسئولية جملس اإلدارة

ا يف اآلونة األخرية، فقد أم. تأمني األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات والتنمية قائمة جديدة ملعايري حوكمة الشركات، مضيفة مؤشر
  . تعاظمت بشكل كبري أمهية حوكمة الشركات لتحقيق كل من التنمية االقتصادية والقانونية والرفاهة االجتماعية لالقتصاديات واتمعات

  
I-3- حوكـمة الشركـات من منظور حمـاسيب:   

والقرارات اليت تضمن كل من االنضباط والشفافية والعدالة  يقصد حبوكمة الشركات جمموعة من اآلليات واإلجراءات والقوانني والنظم
صادية وبالتايل دف احلوكمة إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الشركات فيما يتعلق باستغالل املوارد االقت

  .املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي املصلحة
عى حوكمة الشركات بذلك حنو منع التالعب والتحريف واخلداع وختفيض األثر السليب لظاهرة عدم متاثل املعلومات من خالل آليات وتس

لتحقيق إحكام الرقابة والسيطرة على كافة الوحدات االقتصادية وحتقيق مصاحل كافة األطراف، ويتحقق ذلك من خالل قدرا على حتسني 
نظامي املالئم لتوجيه حركة النشاط االقتصادي بكل من اتمع احمللي واتمع الدويل، حيث تؤدي احلوكمة وفق هذا اإلطار القانوين وال

به  املنظور إىل ترشيد ممارسات املديرين وجملس إدارة الشركة، وترشيد ممارسات احملاسبني العاملني بالشركات ومراقيب احلسابات وما يقوموا
اكز املالية للشركات، وكذلك ترشيد ممارسات املستثمرين وما قد يقوموا به من تأثري على قرارات االستثمار داخل من أعمال إلظهار املر

   .الشركة
 

توجيهات ومنه فان احلوكمة تتم من خالل جمموعة من القواعد والنظم القانونية واحملاسبية واملالية واالقتصادية، وأيضاً من خالل التعليمات وال
ها اإلدارة لتنفيذ وأداء العمل يف كافة األنشطة داخل الشركة بصورة سليمة مما يؤدي إىل حصوهلا على كافة حقوقها وسداد اليت تصدر

، وما يتصل مبراقيب احلسابات اخلارجيني )4(التزاماا مع التزام جملس اإلدارة والعاملني يف قطاعات احملاسبة واملراجعة والرقابة والتفتيش الداخلي
  . القواعد احلوكميةبتلك 

II- حمددات حوكمة الشركاتمبادئ و :  
II -1-  الشركاتمبادئ حوكمة:  

هناك مخسة مبادئ أساسية لترسيخ قواعد احلوكمة وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية زائد املبدأ السادس والذي مت وضعه 
  :)5(تتعلق بـ 2004بعد مراجعة هذه املبادئ سنة 
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امللكية اآلمنة لألسهم، واإلفصاح التام عن املعلومات، وحقوق يتضمن هذا املبدأ جمموعة من احلقوق اليت تضمن : نيحقوق املسامه-
  . التصويت، واملشاركة يف قرارات بيع أو تعديل أصول املؤسسة مبا يف ذلك عمليات االندماج وإصدار أسهم جديدة

املعاملة املتكافئة جلميع املسامهني، ومن بينهم صغار املسامهني  الشركاتر حوكمة جيب أن يكفل إطا: املعاملة املتكافئة للمسامهني -
  .واألجانب منهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعلي يف حالة انتهاك حقوقهم

حبقوق أصحاب املصلحة كما  على االعتراف الشركاتجيب أن ينطوي إطار حوكمة :الشركاتدور أصحاب املصاحل يف حوكمة -
وبني أصحاب املصاحل يف جمال خلق الثروة وفرص العمل وحتقيق  الشركاتيوضحها القانون، وأن يعمل أيضا على تشجيع االتصال بني 

  .االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة
الدقيق، ويف الوقت املالئم بشأن كافة املسائل املتصلة  حتقيق اإلفصاح الشركاتينبغي أن يكفل إطار حوكمة : اإلفصاح والشفافية-

  .، ومن بينها الوضعية املالية واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة السلطةالشركاتبتأسيس 
اخلطوط اإلرشادية اإلستراتيجية لتوجيه املؤسسات كما جيب أن يكفل  الشركاتجيب أن يتيح إطار حوكمة : مسؤوليات جملس اإلدارة-
 .بعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة، وأن تتم مساءلة جملس اإلدارة من قبل املؤسسة واملسامهنياملتا
حيث ينص هذا املبدأ على ضرورة توفري األسس الالزمة لتفعيل إطار حوكمة  :ضمان األساس الالزم لتفعيل إطار حوكمة املؤسسات-

أن يتوافق هيكل احلوكمة مع اإلطار القانوين وحيدد بدقة مسؤوليات اهليئات املختلفة املسئولة عن من أجل رفع مستوى الشفافية و الشركات
  .اإلشراف والرقابة

  
II -2- حمددات حوكمة الشركات:  

  :مها الشركات حلوكمة اجليد منيز يف هذا الصدد بني نوعني من احملددات الىت تساهم يف التطبيق
  

 :احملددات الداخلية  - أ
احملددات يف القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة من خالل توفيق العالقة بني كل  تتجلى هذه

، واليت تؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بني  )6(من اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني
  .األطراف الثالثةمصاحل هذه 

  
 : احملددات اخلارجية  - ب

وتشمل هذه احملددات خمتلف القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي ، وكفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للشركات، ودرجة 
، وذلك فضال عن بعض املؤسسات تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف إحكام الرقابة على الشركات

من ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ، وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تض
   .)7(حسن إدارة الشركة
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III-  األطراف املؤثرة يف التطبيق السليم آلليات حوكمة الشركات  
ت تتأثر بالعالقات فيما بني األطراف يف نظام احلوكمة، وأصحاب امللكيات الغالبة من األسهم الذين قد يكونون إن حوكمة الشركا

ومن بني . أفراداً أو عائالت أو كتلة متحالفة أو أية شركات أخرى تعمل من خالل شركة قابضة مبا ميكن أن يؤثروا يف سلوك الشركة
  :)8(أهم هذه األطراف املؤثرة جند كل من

  
وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصول على األرباح املناسبة  :املسامهني -1

الستثمارام، وأيضاً تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل، وهم من هلم احلق يف اختيار أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية 
  .حقوقهم 

وهو من ميثل املسامهني وأيضاً األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل، وجملس اإلدارة يقوم باختيار املديرين  :جملس اإلدارة -2
التنفيذيني والذين يوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة، باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم، كما يقوم جملس اإلدارة برسم 

 .حملافظة على حقوق املسامهني السياسات العامة للشركة وكيفية ا
وهي املسئولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة، وتعترب إدارة الشركة هي املسئولة  :اإلدارة -3

  .يت تنشرها للمسامهني عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إىل مسئولياا جتاه اإلفصاح والشفافية يف املعلومات ال
وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعمالء والعمال واملوظفني، وجيب  :أصحاب املصاحل -4

مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصاحل قد تكون متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان، فالدائنون على سبيل املثال، يهتمون 
 .رة الشركة على السداد، يف حني يهتم العمال واملوظفني مبقدرة الشركة على االستمرار مبقد

  

IV-عالقة حوكمة الشركات باألنظمة املالية واحملاسبية :  
ستفادة إنّ تطبيق آليات احلوكمة وما تفرضه من تفعيل للرقابة على األنظمة احملاسبية وعملية االفصاح عن املعلومات املالية إمنا حيقق اال

ويضمن توفري بيانات ومعلومات عادلة وشفافة حتقق انسياب ووصول هذه املعلومات لكافة األطراف وبشكل  ،القصوى من تلك األنظمة
  .عادل ما يبني بشكل جلي عالقة حوكمة الشركات باالنظمة املالية واحملاسبية

IV-1- مبادئ احلوكمة واألنظمة احملاسبية:  

وذلك على النحو   العالقة بني احلوكمة واالنظمة احملاسبية ري احلوكمة على جمموع من اإلرشادات يف سياققد أكدت مبادئ ومعايل
  :)9(التايل

أن يتم التأكد من أن السياسات واإلجراءات متنع إمكانية وجود معامالت صورية أو إدخال بيانات خاطئة يف نظام املعلومات  -1
  . احملاسيب

ت واإلجراءات حظر استخدام أو االطالع على املعلومات اليت يتضمنها النظام احملاسيب إال لألشخاص أن تضمن هذه السياسا -2
  .املرخص هلم بذلك
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أن يتم التأكد من فعالية السياسات واإلجراءات اخلاصة بأمن موارد تكنولوجيا املعلومات مثل األجهزة والربامج اجلاهزة والبيانات  -3
  اإللكترونية

  

IV-1- حلوكمة على األنظمة املالية واحملاسبيةاثر ا:  

ة إن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يساهم بطريقة أو بأخرى يف إجياد ومراقبة األنظمة املالية واحملاسبية، ما ينعكس عليها باإلجياب بتقوي
  :هذه األخرية وذلك من خالل

ري معلومات دقيقة مبا يتفق مع سياسات اإلفصاح واملتطلبات اليت توفري إطار ملناقشة قدرة نظام املعلومات احملاسيب على إنتاج وتوف -
  .تفرضها اللوائح والقوانني املفروضة من قبل الدولة يف ضوء املبادئ واملعايري احملاسبية املتبعة

ليت تطبقها الشركة على أنظمتها قيام جلنة املراجعة مبناقشة اإلدارة واملراجعني الداخليني واملراجعني اخلارجيني مبدى فاعلية نظم الرقابة ا -
ُيتاح فيها مرونة للحكم املهين  اليت احملاسبية واملالية لتقييد أي امكانية لتحريف التقارير املالية وضمان وجود رقابة حمكمة على ااالت

 .)10(املراجعون يف هذا الشأن أثناء عمليات التجميع والتبويب والتلخيص اليت جتري على البيانات وضمان تطبيق أي توصيات قد يقترحها

قيام املدققني الداخليني بفحص األنظمة املالية واحملاسبية وذلك لتحديد ما إذا كانت السجالت والتقارير املالية حتتوي على معلومات  -
 . صحيحة ودقيقة وتقييم مدى فاعلية األنشطة الرقابية على هذه السجالت والتقارير

  
V- صر املؤثرة فيهمقومات اإلفصاح والعنا:  

 إن مصطلح اإلفصاح احملاسيب يف مفهومه وهدفه املعاصر مل يعد يقتصر على جمرد إبالغ أو عرض نتائج القياس احملاسيب وتفسريها بل توسع يف  
. )11(لقراراتنطاقه ومضمونه وأصبح األمر ينطوي على عرض معلومات كمية أو وصفية، فعلية أو تقديرية وهلا تأثريها امللحوظ على متخذ ا

  .حيث ميكن القول أن اإلفصاح عن املعلومات بالقوائم املالية ليس عملية عشوائية
  

V-1- العناصر املؤثرة يف االفصاح:  
  : )12(توجد جمموعة من العوامل املؤثرة على عملية اإلفصاح، ومن أهم احملددات الرئيسية على نوع وحجم اإلفصاح ما يلي 
  

اهتماما خاصا يف قوائمها املالية لتلبية احتياجات املستخدمني  الشركاتالبد أن تعطي : ة احتياجامنوعية املستخدمني وطبيع -
الرئيسيني، والذين هلم مصاحل مباشرة أو غري مباشرة، حيث يكون من الطبيعي أن ختتلف طبيعة املعلومات املفصح عنها يف القوائم 

  .املالية باختالف نوعية املستخدمني يف كل دولة
عن تطوير وتنظيم وإصدار معايري اإلفصاح، حيث  واملسئولةوتتمثل يف اجلهات املنظمة : اجلهات املسؤولة عن وضع معايري اإلفصاح -

ختتلف باختالف مداخل التنظيم احملاسيب املعتمد بكل دولة، إذ جند يف العديد من الدول وخاصة النامية منها أن األطراف املؤثرة على 
  .البا ما تكون من املنظمات املهنية واحلكوميةعملية اإلفصاح غ
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باإلضافة إىل املنظمات والقوانني احمللية فإن املنظمات واملؤسسات الدولية من األطراف املؤثرة على  :املنظمات واملؤسسات الدولية -
جودة املعلومات املفصح عنها ، حيث حتاول حتسني (IASB)عمليات اإلفصاح، ومن أهم هذه املنظمات جلنة معايري احملاسبة الدولية 

 .على املستوى العاملي، من خالل إصدارها جمموعة من املعايري احملاسبية
 

  :)13(ويتركز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية على املعلومات الرئيسية التالية
 .املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية -
 .احملاسبية حتديد أغراض استخدام املعلومات -
  .حتديد طبيعة املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها -
 .حتديد أساليب و طرق اإلفصاح -

 
V-2-املمارسات اخلاطئة يف االفصاح:  

طط إن إقدام الشركات وجلوئها إىل تقدمي معلومات مضللة، وال تعكس الوضعية احلقيقة والصورة الصادقة حلالتها املالية وكذا التقديرات واخل
 :لية، ميكن أن يكون بإتباع احد األساليب التاليةاملستقب
 عدم كفاية اإلفصاح بتقرير جملس اإلدارة -

تتطلب قوانني وقواعد تقييد الشركات يف األسواق املالية أن تقدم الشركة عالوة عن املعلومات يف القوائم املالية، تقريرا تستعرض فيه 
 .اطر احمليطة بأنشطتهااملوقف املايل للشركة وسياستها املستقبلية واملخ

 إغفال اإلفصاح عن املعامالت مع األطراف ذوى العالقة -
إن عدم كفاية اإلفصاح عن بعض املعامالت قد يكون مؤشر على وجود ضعف يف نظام الرقابة الداخلية وإجراءات االلتزام بقواعد 

لألسواق املالية، تنص على ضرورة أن تفصح الشركات  حوكمة الشركات، لذا فان معايري احملاسبة وكذلك القوانني والقواعد املنظمة
عن معامالا مع األطراف ذوى العالقة، فضال عن املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة واملديرين وأقارم  وكل مساهم مستفيد ميلك 

 .فأكثر من األسهم املكونة لرأس املال% 5
 ائم املاليةالتالعب يف إعالن نتائج األعمال قبل اإلفصاح عن القو -

تقوم يف بعض األحيان الشركات بإصدار بيانات صحفية يف اية كل فترة حماسبية إلعالن نتائج أعماهلا، وذلك قبل اإلفصاح عنها يف 
كأن . ويف هذه البيانات الصحفية يتم اإلعالن عن مسميات للربح ختتلف عن املسميات املتعارف عليها وفق معايري احملاسبة. القوائم املالية

تقوم الشركة بإعادة تبويب جزء كبري من مصروفاا التسويقية وذلك بتسجيلها على أا خمصصات اهتالك، مث تقوم باإلعالن عن صايف 
الربح قبل خصم مصروف االهتالك يف بيان صحفي هلا، مما يوحي ملختلف األطراف ذوى العالقة بتحسن نتائج أعمال هذه الشركة 

 .على غري احلقيقة
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IV- أساليب اإلفصاح والشفافية يف التقارير:  
أو  توجد العديد من األساليب اليت ميكن استخدامها لغرض اإلفصاح عن املعلومات املالية وبيان أثر األحداث االقتصادية يف القوائم املالية   

  .امللحق، حيث يتوقف استخدام أي من هذه األساليب على طبيعة ونوعية ودرجة أمهية املعلومات
VI- 1-أساليب اإلفصاح:  

اق حىت ال تكون عملية اإلفصاح غري منظمة وعشوائية هناك جمموعة من األساليب العامة لإلفصاح، اليت تتمتع بدرجة عالية من القبول و االتف 
  :)14(منها

  
عرض القوائم املالية وترتيب مكوناا وفق القواعد إن جزء من اإلفصاح احملاسيب يتمثل يف : إعداد القوائم املالية وترتيب بنودها  -

  .واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، لتسهل عملية قراءا وإمكانية مقارنتها من طرف املستخدمني واستخالص املعلومات
هم اجليد هلا، كما ميكن أن تؤدي العناوين الواضحة واألوصاف املالئمة لعناصر القوائم إىل الف: املصطلحات والعرض التفصيلي -

يؤدي استخدام املصطلحات العامة إىل التشويش وسوء الفهم، وقد تكون املصطلحات الفنية مفيدة إذا انطوت على معاين دقيقة 
  .وكانت معرفة جيدا بصفة عامة

ائم املالية،كاإلفصاح عن يتم استخدامها لتوضيح أو تفسري أو إضافة معلومات أقل أمهية، واملتعلقة بعناصر القو: املالحظة اهلامشية -
  .األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية، أو الطرق واملبادئ احملاسبية املتبعة إضافة إىل اإلفصاح عن االلتزامات احملتملة

ة ويشمل على قوائم إضافية ترفق مع القوائم األصلية يتم من خالهلا إعطاء تفاصيل عن بعض البنود الواردة بالقوائم املالي :امللحق  -
  .واليت تستوعبها املالحظات اهلامشية

تقدير املراجع اخلارجي ليس معدا لإلفصاح، ولكنه يؤدي دوره كطريقة لإلفصاح من خالل إعطاء رأي حمايد  :شهادة املراجع  -
 .عن موضوعية وسالمة األرقام الظاهرة بالقوائم املالية، وذلك بغرض تعزيز ثقة املستخدمني يف املعلومات املنشورة

 
VI- 2-الشفافية يف القوائم املالية: 
تعد القدرة على إعداد ونقل ونشر املعلومات وتوصيلها من أهم األمور يف العصر احلايل، حيث يعترب مبدأ الشفافية واإلفصاح من أهم    

اجلهة بتوفري املعلومات والبيانات  أعمدة االقتصاد احلر يف العصر احلديث، باعتبارنا يف عصر املعلومات، حيث يقصد بالشفافية قيام الشركة أو
املتعلقة بنشاطها ووضعها حتت تصرف املسامهني، وأصحاب احلصص، واملتعاملني يف السوق، وإتاحة الفرصة ملن يريد اإلطالع عليها وعدم 

أن تكون هذه املعلومات  فيجوز هلا االحتفاظ بسريتها على. )15(حجب املعلومات ما عدا تلك اليت يكون من شأا اإلضرار بصاحل الشركة
  .والبيانات معربة عن املركز احلقيقي والواقعي للشركة

  
إذ أن الشفافية ليست هدفا يف حد ذاا بل وسيلة . حيث أن األخري أكثر عمومية. ويف هذا اال جيب التفرقة بني اإلفصاح والشفافية    

وهناك سعي حنو التوفيق يف التكلفة املرتفعة . قترن بتوفري املعلومات الدقيقةإلظهار األخطاء واالقتصاص من مرتكبيها، ألن هناك تكلفة ت
حيث كشفت األزمات العاملية .   لتجميع املعلومات وحتليليها واستخدامها، وبني احلاجة لإلفصاح عن املعلومة خلدمة مصاحل خمتلف األطراف
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 تدعيم مفاهيم اإلفصاح والشفافية واملساءلة والرتاهة، ألن اعتماد الشفافية أدى واالحنرافات اليت حتدث يف الشركات الكربى، احلاجة املاسة إىل
وكالمها ساهم بشكل كبري يف الضعف املايل سواء يف الشركات أو على مستوى الدولة، وذلك من خالل احلاجة إىل . )16(إىل افتقاد املساءلة

صاديني مبا فيها السلطات، ومدى قبول املسؤولني بالقرارات والنتائج املتوصل تربير السلوكيات والسياسات املتبعة من طرف األعوان االقت
  .إليها

  
VII- إضفاء الشفافية على املعلومةأدوات حوكمة الشركات يف  دور  

ال إن أمهية حوكمة الشركات تكمن يف أا تضمن إدارة الشركات بشكل مسئول وعدم تعرض أموال املسامهني فيها لسوء اإلدارة، حبيث 
وتعزز حوكمة الشركات القيم األساسية باقتصاد السوق ، إضافة إىل كوا احد املفاتيح األساسية خللق بيئة أعمال . تتعرض للسرقة والنهب

 الن املستثمرين أالن يف ظل ختطي املعامالت يف االقتصاد احلدود املكانية،  اصبح لديهم القدرة على نقل. مواتية حتافظ على حقوق امللكية
ميكن القول أن قواعد ومبادئ ومنه . )17(أمواهلم سريعا من مكان إىل أخر يف حالة إحساسهم بانعدام الثقة واخلوف على أمواهلم من الضياع

 .صاحاحلوكمة تزيد من ثقة املستخدمني مبصداقية التقارير املالية اليت تقدمها الشركات وذلك من خالل سعيها إىل حتسني بيئة الشفافية واإلف
  :وتتمثل أدوات حوكمة الشركات بالنقاط التالية

  .جملس اإلدارة: أوالً  

  :جلنة املراجعة: ثانياً  

  .املراجعة الداخلية -    

  . املراجعة اخلارجية -    

  

  :جملس اإلدارة: أوالً
التنفيذيني بالشركة يعترب من أهـم   القول إنّ تعزيز املهمة الرقابية لس اإلدارة واستقاللية أعضائه وإشرافه الفعال على املديرين ميكن  

  :وسيتم التعرض لذلك من خالل النقطتني التاليتني، األدوات اليت تساعد على التطبيق السليم ملفهوم حوكمة الشركات

 :هيكلية جملس اإلدارة يف ظل حوكمة الشركات -1
يث اهتمت مبادئ حوكمة الشركات بنسـبة أعضـاء   يقصد يكلية جملس اإلدارة نسبة متثيل األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ح  

بأمهية قيام الشركات املسامهة بتعـيني نسـبة   ) Cadbury 1992(جملس اإلدارة املستقلني إىل مجلة أعضاء جملس اإلدارة، وقد نادى تقرير 
يات الرقابة واملراجعة، كمـا أن وجـودهم   أكرب من املديرين غري التنفيذيني يف جملس إدارا ، حيث أن األعضاء املستقلني يعتربون من أهم آل

م يساعد على إحداث نوع من التوازن داخل الس باإلضافة إىل أم ميدون الشركة حبلقات اتصال مع البيئة اخلارجية حبكم خربم واتصاال
ارة ميكن من خالله ضمان االستقاللية يف ولقد وفرت مبادئ احلوكمة عدد من اإلرشادات لبناء هيكل مالئم لس اإلد .)18(ومكانتهم املميزة

  : )19(عمل الس ومن أهم هذه اإلرشادات
  .الس قادراً على ممارسة أعماله يف الرقابة واإلشراف بشكل مستقل وجود عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني لكي يصبح -أ
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  :إنشاء اللجان التالية -ب
  .يف ضمان صحة البيانات املاليةجلنة املراجعة ملساعدة الس  –1 
  . التنفيذيني جلنة األجور واملكافآت ملساعدة الس يف حتديد مستويات املكافآت للمدراء –2 
  .جلنة التعيينات للموافقة على املرشحني لألماكن الشاغرة يف جملس اإلدارة –3 

  :تطبيق معايري جديدة الختيار أعضاء جملس اإلدارة وذلك يف ضوء -ج 
  .احملددة قبل تشكيل الس املهارات والقدرات واخلصائص اليت جيب توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة -1
  .التأهيل العلمي واخلربات الواجب توافرها يف أعضاء جملس اإلدارة -2
ـ    ) IFC(تطبيق املعايري والصفات االسترشادية الصادرة عن مؤسسة التمويـل الدوليـة    -3 س اإلدارة عنـد اختيـار أعضـاء جمل

 .)20(املستقلني
علـى أن  ) من األعضاء املستقلني(فصل مكاتب رؤساء جملس اإلدارة عن مكاتب أعضائها واستحداث منصب حتت مسمى عضو مشرف  -د

  .)21(اإلدارةيطلع هذا العضو على كافة املعلومات املتدفقة من وإىل جملس 

  :اليةأثر جملس اإلدارة احملوكم على مصداقية التقارير امل -2
ركزت حوكمة الشركات يف إرشادات مبدأها السادس اخلاص مبسؤوليات جملس اإلدارة على أنه جيب على الس ضـمان نزاهـة     

مليـات  حسابات الشركة ونظم إعداد قوائمها املالية وتوفري االستقاللية للمراجع اخلارجي مع ضمان وجود نظم سليمة للرقابة املالية ورقابة الع
وأن بالقانون وأن يقوم جملس اإلدارة بتكليف من يراه مناسباً إلخطاره بالسياسات احملاسبية السليمة اليت تعترب أساساً للتقارير املاليـة  وااللتزام 

  . )22(حيتفظ الس باملسؤولية النهائية لضمان نزاهة التقارير املالية
اإلدارة خاصة فيما يتعلق مبسؤولياته املالية ومناقشـة التقـارير    وميكن القول أن حوكمة الشركات تلعب دورا هاماً يف تفعيل جملس  

  :املالية قبل اعتمادها مما يزيد من مصداقية وعدالة تلك التقارير وذلك من خالل ما يلي
من بيانات ومعلومـات   مراعاة والتزام جملس اإلدارة بالقوانني والتشريعات، وضمان سالمة املعامالت احملاسبية والتقارير املالية وما تتضمنه -أ

  .)23(املخاطروحسن الرقابة عليها، وإدارة 
 توفري الدعم واحلماية الكاملة لكل من جلنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية واملراجع اخلارجي يف اجتماعات املناقشـة وتـوفري السـبل    -ب

  .الالزمة لتسهيل اتصال تلك اجلهات الرقابية بالس
د متثيل مناسب يف جملس اإلدارة لألعضاء املستقلني وغري املرتبطني بأي مصلحة أو منفعة مالية مـع الشـركة وإعطـائهم    العمل على إجيا -ج

  .)24(واألخالقيالصالحيات الالزمة والكافية ملراقبة أداء الشركة املايل واإلداري 
لس اإلدارة يف أي خمالفات مالية أو إدارية أو تعمد إصدار تشريعات بعقوبات وجزاءات مشددة على كل من يثبت تورطه من أعضاء جم -هـ

  .تقدمي معلومات مضللة وخاطئة للمسامهني أو غريهم من أصحاب املصاحل
يفيـد   إلزام جملس اإلدارة بإقراره عن مسؤولياته يف إجياد نظام للرقابة الداخلية وتوقيع رئيسه على التقارير املالية السنوية والربعيـة مبـا   -و 

  . )25(ذلك
   .)26(املسامهةيف الشركات ) العضو املنتدب(الفصل بني وظيفيت كل من رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي  -ز 
  . )27(حتفيز جملس اإلدارة على مناقشة األمور واملواضيع األخالقية وتطوير األدوات واإلجراءات املناسبة خللق بيئة عمل أخالقية وتطبيقها -ح 
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  : راجعةجلان امل: ثانياً
وجلنة تـداول  ) NYSE(عندما قامت كل من بورصة نيويورك  1930بدأ مصطلح جلان املراجعة يف الظهور يف أواخر الثالثينات   

بالتوصية بضرورة إنشاء جلنة تكون من األعضاء غري التنفيذيني لس اإلدارة تكون مهمتها تعيني املراجـع اخلـارجي   ) SEC(األوراق املالية 
تعابه وجاء ذلك إثر األزمات املالية اليت تعرضت هلا الشركات األمريكية يف تلك الفترة واليت نتجت عـن تالعـب الشـركات يف    وحتديد أ

  .)Mckesson & Robbins( )28(تقاريرها املالية واليت كان من أبرزها التالعب يف التقارير املالية لشركة 
مة الشركات يف إجياد تقارير مالية تتسم بالعدالة واملصداقية وذلك على النحـو  وميكن دراسة دور جلنة املراجعة كأحد آليات حوك  

  :التايل
 .عالقة جلان املراجعة حبوكمة الشركات .1
 .الدور احلوكمي للجان املراجعة وأثره على التقارير املالية .2
 .دور جلان املراجعة يف أعمال التدقيق الداخلي .3
  .ارجيةدور جلان املراجعة يف أعمال املراجعة اخل .4

  : عالقة جلان املراجعة حبوكمة الشركات -1
تعترب جلان املراجعة من أهم أدوات الرقابة يف الشركات املسامهة وهي بذلك تعترب أحد أهم اآلليات اليت ميكن من خالهلا التأكد من   

  :وهي مفهوم حوكمة الشركات إذ يأيت يف مقدمة تلك اآلليات جملس اإلدارة حيث يتفرع عنه ثالث جلان
  جلنة املراجعة  -    
 جلنة التعيينات  -    
 ) التعويضات(جلنة املكافآت  -    
ومن املعروف أن إجياد نظام سليم للرقابة الداخلية يعترب أحد أهم مسؤوليات جملس اإلدارة، ويأيت دور جلنة املراجعة يف هذا الصـدد    

 Cadbury(وقد مت التأكيد على أمهية جلان املراجعة يف تقرير . )29(ات الشركةيف مراجعة هذا النظام للتأكد من مدى فاعليته ومالءمته لعملي
Report 1992 ( حيث أكد على أمهية تعيني جلان جمـالس اإلدارة وخاصـة   " اجلوانب املالية لإلجراءات احلاكمة للشركات"حتت عنوان

نة املراجعة يساهم يف مد خط فعال ومباشر بـني جملـس اإلدارة   إن وجود جل. جلنة املراجعة على أن تقتصر عضويتها على األعضاء املستقلني 
واملراجع اخلارجي مما يساهم يف إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت قد تنتج عن االختالف يف وجهات النظر أو التقديرات الشخصية وكـل  

ن ذلك فإن جلنة املراجعة تعمل على حتسني االتصال بـني جملـس   ذلك سيلعب دوراً حمورياً وهاماً يف تطوير التقارير املالية املنشورة، فضالً ع
افة اإلدارة وقسم املراجعة الداخلية يف الشركة بالشكل الذي يدعم دور واستقالل هذا القسم مبا ميكن جملس اإلدارة من االطالع واإلحاطة بك

  .)30(املشاكل اليت قد تتعرض هلا املراجعة الداخلية
إن مرور تقارير املراجعة الداخلية ذه اللجنة املتخصصة مهنياً إمنا يضفي مزيدا من الثقة على تلك التقـارير،  باإلضافة إىل ما سبق ف  

ومن ناحية أخرى إن التنسيق الذي تقوم به تلك اللجنة بني كل من املراجع الداخلي واخلارجي يلعب دوراً هاماً يف مساعدة كل منهم علـى  
ومما ال شك فيه أن كل هذا سيمكن الس يف النهاية من عمل إشراف فعال ومالئم على عمليـة إعـداد   , عاليةالقيام مبهامه بكفاءة ومهنية 

وفيما يتعلق بأثر جلنة املراجعة يف املراجعة اخلارجية فريى البعض أن جلان املراجعة تلعب دوراً هامـاً وإجيابيـاً يف   . التقارير املالية يف الشركة 
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اخلارجية من خالل تنفيذ اقتراحات مراجع احلسابات مبهنية وكفاءة عالية وأن ذلك من شأنه أن يضفي مزيداً من الثقـة  تدعيم جودة املراجعة 
  .)31(واملصداقية على التقارير املالية

  : دور جلان املراجعة يف عملية إعداد التقارير املالية - 2
ل، حيث أن نزاهة السوق املايل للدولة يعتمد على نوعية وجودة البيانات املالية تلعب التقارير املالية دوراً هاماً يف منو اقتصاديات الدو  

ور للشركات واملتاحة للمستثمرين، كما يعترب اإلفصاح الواضح والسليم أمراً ضرورياً لكفاءة تكوين رأس املال يف األسواق املالية ويكمـن د 
يام بالوظيفة اإلشرافية والرقابية وال يدخل يف دور اللجنة قيامها بإعداد القـوائم املاليـة أو   بالق جلنة املراجعة األساسي عند إعداد التقارير املالية

 . )32(كاالضطالع باختاذ القرارات الفعلية فيما خيص إعداد هذه القوائم، حيث أن اإلدارة املالية وقسم املراجعة الداخلية هم املسؤولون عن ذل
   :)33(مها على اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية فهي تقوم مبا يليأما جلنة املراجعة واليت تقتصر مها  

استعراض نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية مبا يف ذلك أي مالحظات يتضمنها رأي املراجع اخلارجي، وكذلك أي إجابات علـى   •
 .خلارجيتلك املالحظات من اإلدارة ويشمل ذلك تقييم التوصيات اليت يقدمها املراجع ا

دراسة واستعراض القوائم املالية قبل اعتمادها ونشرها بغرض التوصل إىل قناعة بأا ال تتضمن أي عبارات أو بيانات أو معلومـات   •
غري صحيحة وأنه مل حيذف من هذه القوائم أي بيانات أو مبالغ أو معلومات ذات أمهية نسبية ينتج عن حذفها تضـليل يف القـوائم   

 .املالية

اض التقارير اليت يقدمها املراجع، ومناقشة أي خالفات جوهرية بني اإلدارة واملراجع اخلارجي واليت من املمكن أن تنشأ عنـد  استعر •
 .إعداد القوائم املالية

ـ  • داد دراسة السياسات احملاسبية اليت تتبناها الشركة والنظر يف أي تغيريات ملموسة بشأن مبادئ وممارسات احملاسبة واملراجعة عند إع
 .التقارير املالية

 .تقييم أهداف الشركة من إعداد التقارير املالية الداخلية واخلارجية وأن تقوم بتقييم مدى االلتزام بتلك األهداف •

 أن تقيم نوعية اإليرادات وسياسة الشركة يف االعتراف باإليراد وسياسات الرمسلة  •

 .دين فكرة واضحة عن األداء التشغيلي والنقدي والرحبي للشركةأن تضمن أن نظام إعداد التقارير املالية يعطي املستفي •
أن تعمل على تقييم املخاطر اليت تنشأ من الضغوط على اإلدارة عند إعداد التقارير املالية كما ينبغي على اللجنة أن تعمل على تقييم  •

 ). مثل مكافأة املدير املايل(الظروف اليت قد تؤثر على جودة التقارير املالية 
اإلشراف على عمليات التقصي ذات العالقة بالغش أو األخطاء أو التحريف يف البيانات املالية أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أمهيـة   •

 . )34(تقصيها
وحىت حتقق جلنة املراجعة الفائدة القصوى من خالل إشرافها على عملية إعداد التقارير املالية يرى البعض أنه جيب على تلك اللجان   

  :عند دخوهلا يف مناقشات مع املراجعني الداخليني واخلارجيني أن توجه اهتمامها على األمور التاليةو
 . اآلثار احملاسبية للعمليات الكبرية واجلديدة −

 .التغيريات يف املبادئ والسياسات احملاسبية االختيارية وتقييم مدى استمراريتها −

 .  استخدمت عند إعداد التقارير املاليةالتقديرات واالجتهادات ذات األثر اهلام واليت −
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باإلضافة إىل كل ما سبق فإن جلان املراجعة كأحد أدوات حوكمة الشركات ميكنها ومن خالل أعضائها املؤهلني مالياً وحماسبياً أن   
به من دراسة ومراجعة أسـس تطـوير    تلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بتطوير النظام احملاسيب ورفع كفاءة النظام الرقايب وذلك من خالل ما تقوم

اجعة ذا الـدور  النظام احملاسيب واإلجراءات املالية واقتراح التعديالت الواجب إدخاهلا على هذا النظام وبناًء عليه ميكننا القول أن قيام جلنة املر
  . الية وكفاءة عملية الرقابة الداخليةمن شأنه أن جيعل عملية تطوير النظام احملاسيب عملية مستمرة بشكل ميكن من خالله زيادة فع

 
  :اخلالصة

ومات إن األثر املباشر من تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية وذلك نتيجة حتقيق املفهوم الشامل جلودة هذه املعل
واء بصورة مباشرة أو غري مباشرة على على القرارات والذي يقوم على جمموعة من املعايري، عالوة على ذلك فهناك تأثري هلذه املعلومات س

 األوراق أسواق يف ثقة املتعاملني إعادة هو الشركات حوكمة قواعد بتطبيق االهتمام دوافع أهم أحد أن املتخذة يف سوق األوراق املالية، حيث
 البيانات دقة عدم إىل معظمها يف ترجع واليت القة،العم الشركات الكثري من أصابت اليت الفشل وحاالت بااليارات تأثرت اليت املالية،

 اإلفصاح مبدأ الشركات هو حوكمة عملية عليها تقوم اليت األساسية املبادئ أحد فإن لذا أخطاء؛ من تتضمنه احملاسبية وما واملعلومات
 يف للمستخدمني توفريها يتم وأن اجلودة عالية ريواملعاي يتفق عنها مبا واإلفصاح املعلومات ومراجعة إعداد من طياته يف حيمل وما والشفافية

 وبالتكلفة املالئمة املالئم الوقت
 

 ميكن القول بأن هناك ارتباطا وثيقا بني تطبيق حوكمة الشركات و حتقيق جودة املعلومات احملاسبية، على اعتبار أن هذا العامل ميثل أحد
أكدت هذا العديد من الدراسات، و اليت تناولت العالقة بني تطبيق حوكمة الشركات و  و قد. احملددات الرئيسية جلودة املعلومات احملاسبية

حتقق جودة املعلومات احملاسبية ، حيث خنلص إىل ضرورة توفر اإلجراءات القانونية الالزمة حلماية حقوق املسامهني، مع ضرورة االلتزام 
جعة و التدقيق، ألا حتقق الشفافية يف إعداد القوائم املالية، وبالتايل توفري املوثوقية يف باملعايري احملاسبية و املالية، خاصة فيما يتعلق باملرا

فكلما كان . كما يلعب اإلفصاح احملاسيب و الشفافية أمهية كبرية يف االلتزام مببادئ حوكمة الشركات. املعلومات احملاسبية املنتجة و املوزعة
عن املعلومات ذات األمهية القصوى بالنسبة ملستخدميها، كان هناك أثر اجيايب مباشر على األسواق  هنا حتقق لإلفصاح األمثل، أي اإلبالغ

 .املالية و بالتايل على أداء الشركات
 

إن ما يتحقق من التطبيق الفعلي و الفعال حلوكمة الشركات هو إنتاج معلومات حماسبية ذات جودة، تعتمد من قبل أطراف متعددة و 
فمن خالل املعلومات احملاسبية املنتجة واملفصح عنها، و اليت تتميز باملالئمة و املصداقية، ميكن لألطراف ذات . طها مصاحل بالشركةخمتلفة، ترب

كما تضمن املعلومات احملاسبية ذات اجلودة تولد الثقة يف . العالقة بالشركة احملافظة على مصاحلهم و محاية حقوقهم من التالعب و الضياع
  .يدعم كفاءا املالية وة و يف املمارسات اإلدارية، و هذا ما يدعم املركز التنافسي للشركة، كما ينشط حركة األسواق اإلدار
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