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ممخص الدراسة:

أصبحت الحوكمة من المواضيع الميمة لدى المؤسسسات و الشركات و ذلك لما شيده العالم من تقمبات و

أزمات اقتصادية سواء في الدول الصناعية العظمى أو الدول ذات االقتصاد المحدود فكالىما يحاول تفادي
المشاكل االقتصادية عمى حد سواء .فتطبيق الحوكمة من قبل الشركة االىمية لإلسمنت المساىمة يرفع من
درجة االفصاح بالتقارير المالية و الذي بدوره يمنح الثقة لدى المستثمرين لإلستثمار بتمك الشركات و تفادي

المعمومات المغموطة ( .)Asymmetric Informationفقد عرفت الحوكمة عمى أنيا مجموعة من القواعد و
الضوابط أو االجراءات التي من شأنيا أن تضبط العالقة بين المؤسسات االقتصادية فيما بينيا أو مع أصحاب

المصالح ( )stockholdersو المساىمون (  )shareholdersفميذا جاءت ىذه الدراسة لكي تسمط الضوء
عمى أثر قواعد و ضوابط الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي لذى الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة ،حيث قام

الباحثان بتوزيع عدد  50صحيفة استبيان عمى الموظفين الماليين و مسؤولي مجمس االدارة بالشركة ،و نظ ار
لصغر حجم مجتمع الدراسة تم اتباع طريقة المسح الشامل و حيث كان البرنامج االحصائي ( ( SPSSىو
االداة المستخدمة في تحميل البيانات المجمعة من خالل صحيفة االستبيان .و لقد توصمت ىذه الدراسة إلى أنو
ال يوجد أثر ايجابي لقواعد الحوكمة عمى االفصاح المحاسبي لمشركة األىمية لإلسمنت المساىمة و الذي قد

يرجع إلى الفيم المحدود ألىمية قواعد الحوكمة داخل الشركة ،و أخي ار أوصت ىذه الدراسة بمحاولة الشركة إلى
عقد بعض الندوات العممية لمتعريف بأىمية قواعد الحوكمة باإلضافة إلى تخصيص مكتب يقوم بمتابعة و مراقبة
مدى اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة.
الكممات المفتاحية :حماية المساىمين و المستثمرين ،االفصاح و الشفافية ،مسؤوليات مجمس االدارة ،االفصاح

المحاسبي.

 -1المقدمة:

تعتبر حوكمة الشركات ىي أداة ذات فاعمية تعمل عمى تشجيع عممية اإلستثمار بحيث أن المعمومات

الالزمة لممستثمرين تتوفر في الوقت المناسب وبأقل تكمفة  ،لذلك كانت الحوكمة من المواضيع البارزة والميمة
في الشركات العامة والخاصة عمى حد سواء فترسيخ مبادئ وقواعد الحوكمة يحقق اإلفصاح المحاسبي في
التقارير المالية والذي بدوره يزيد من ثقة أصحاب المصالح من مستثمرين ومساىمين بالشركة ( قباجو وآخرون ،

. ) 2008
ويظير كذلك دور اإلفصاح المحاسبي فى توفير المعمومات الالزمة التي من شأنيا تحسين فيم وأىمية
األدوات المالية وأدائيا فى األسواق المالية من أجل توفير معمومات محددة بغرض استخداميا ،والسياسات
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المحاسبية المالئمة والمخاطر المترتبة عمييا وسياسة اإلدارة لمتحكم فى ىذه المخاطر  ،كما ويتجمي دور
اإلفصاح المحاسبي فى توفير المعمومات التي تساعد المستثمرين فى ىذا الشأن (طو .)1999،

تعد وظيفة اإلفصاح المحاسبي أحد الوظائف الرئيسية لممحاسبة التي يتم بموجبيـا تـوفير

المعمومات الميمة والضرورية التي يحتاجيا مختمف المستفيدين من القـوائم والتقـارير الماليـة
وترجع المتطمبات النظامية لإلفصاح المحاسبي إلى أنظمة وقوانين الشركات .كما لقي اإلفـصاح المحاسبي
اىتمامات الييئات المينية والجيات األكاديمية البحثية عالميا ومحميـا ،وال زال كتـاب النظرية المحاسبية

يتعرضون إلى ماىية كفاءة وعدالة واكتمال اإلفصاح المحاسبي وتعزيز األداء والشفافية والمساءلة بالشركات( .
حنان.)1990،
1-1مشكمة الدراسة:

يعتبراإللتزام بقواعد الحوكمة بالوحدات اإلقتصادية من األمور الميمة التي من شأنيا ضبط السياسات

اإلقتصادية المتبعة داخل الوحدات اإلقتصادية وكذلك ضبط العالقة بين الوحدات اإلقتصادية ذاتيا  ،عميو
تكمن مشكمة الدراسة في مدى التزام الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة في تطبيق قواعد الحوكمة وأثرىا عمى
اإلفصاح المحاسبي  ،حيث تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية -:
 -1ما ىو أثر حماية المساىمين والمستثمرين عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركة االىمية لإلسمنت المساىمة ؟
 -2ماىو أثر اإلفصاح والشفافية عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركة االىمية لإلسمنت المساىمة ؟

 -3ماىو أثر حماية مسئوليات مجمس اإلدارة عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركة االىمية لإلسمنت المساىمة ؟
2-1أهمية الدراسة:

 -1العمل عمى إظيار إيجابيات تطبيق قواعد و ضوابط الحوكمة في الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة الذي
بدوره يرسخ اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية لدى الشركة بحيث يعكس الثقة لذى أصحاب المصالح.
 -2العمل عمى إبراز الدور اليام وااليجابيات التي تنعكس عمى الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة من خالل

تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة والذي بدوره يقمل من نسبة المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة.
3-1أهداف الدراسة:

 -1دراسة وتحميل أثرحماية حقوق المساىمين والمستثمرين عمى اإلفصاح المحاسبي .
 -2دراسة وتحميل أثر اإلفصاح والشفافية عمى اإلفصاح المحاسبي .

 -3دراسة وتحميل أثر مسئووليات مجمس اإلدارة عمى اإلفصاح المحاسبي .
 -4معرفة أثر البيانات الشخصية عمى امكانية تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة لمشركة األىمية لإلسمنت
المساىمة.
 4 -1فرضيات الدراسة:

 -1يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لحقوق المساىمين والمستمرين عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركة األىمية
لإلسمنت المساىمة .

 - 2يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لإلفصاح والشفافية عمى اإلفصاح المحاسبي لمشركة األىمية لإلسمنت
المساىمة .

 - 3يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمسئوليات مجمس اإلدارة عمى اإلفصاح المحاسبي لمشركة األىمية لإلسمنت
المساىمة .
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 5-1منهجية الدراسة:

تعتمد ىذه الدراسة عمى اتباع المنيج الوصفي التحميمي وذلك من خالل توزيع عدد  50استبانة عمى

الموظفين الماليين ومسؤولي مجمس اإلدارة بالشركة األىمية لإلسمنت المساىمة ،حيث كانت صحيفة اإلستبيان
مقسمة إلى جزئين  ،الجزء األول خاص بالبيانات الشخصية المتعمقة بعينة الدراسة و الجزء التاني خاص

بالفقرات المتعمقة بفرضيات الدراسة ،حيث كان اختبار  tو تحميل االنحدار الخطي الموجودان ضمن البرنامج
اإلحصائي  SPSSاإلختباران األفضل في الحكم عمى قبول أو رفض فرضيات الدراسة.
 6-1حدود الدراسة:

 -1حدود مكانية  :الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة .

 -2حدود زمنية  :الفترة من 2019 - 05 - 01م إلى 2019 - 08 - 22م .
 -3حدود بشرية  :الموظفين الماليين ومسؤولي مجمس اإلدارة بالشركة األىمية لإلسمنت المساىمة .
 7-1نمودج الدراسة:

حماية المساهمين
والمستثمرين
اإلفصاح و الشفافية

اإلفصاح المحاسبي

مسئوليات مجلس
اإلدارة
 8-1الدراسات السابقة:

 -دراسة (المهانبي  )2007 ،حوكمة الشركات و أهميتها في جذب اإلستثمارات و تنمية الموارد البشرية.

ىدفت الدراسة إلى الوقوف عمى مدي توفر الفيم العميق لدور الحوكمة فى عمل المؤسسات السيما

االستثمارية منيا إلى جانب االستفادة من بعض التجارب الناجحة فى مجال الحوكمة .فقد نتجت الدراسة إلى
معرفة أىمية الشفافية فى معامالت المؤسسات و فى اإلجراءات المحاسبية والمالية وتالفى أي عمل يؤدى إلى

الفساد واستنزاف موارد الشركات وتآكل قدرتيا التنافسية .فقد أوصت الدراسة إلى إعادة النظر فى القوانين أي

(عصرنو القوانين) مما يتالءم وينسج مع متطمبات النمو والتطو و أوصت أيضا إلى ضرورة اإلفصاح عن
جميع المعامالت المالية وغيرالمالية.
 دراسة (كحيمي ،سممى ،)2006 ،بعنوان أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى جودة المعمومةالمحاسبية و االفصاح المحاسبي

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار تأثير قواعد حوكمة الشركات عمى كل من جودة المعمومة المالية و

اإلفصا ح المحاسبي من خالل دراسة حالة عينة لموظفين من تالثة مؤسسات صناعية مختمفة  ،و تمت الدراسة
عن طريق تحميل االستبيان تم طرحو عمى عينة الدراسة ،و توصمت ىذه الدراسة إلى أن لحوكمة الشركات دور
فعال في تحقيق معمومة مالية ذات جودة  ،في حين أنو لم يتمكن مستوى الحوكمة المعمولبو في مؤسسات

مجتم الدراسة من توفير مقومات فعالة لإلفصاح المحاسبي.
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 -دراسة ( أبو حمام  ) 2009،أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية

ىدفت ىذه الدراسة إلي دراسة وتحميل أثر قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية،

وقد توصمت ىذه الدراسة إلى أن تطبيق قواعد الحوكمة قد ساىم في تعزيز دور اإلفصاح المحاسبي وجودة
التقارير المالية ،وقد أوضحت الدراسة إلي ضرورة توفير مقومات األزمة لضمان تنفيد الحوكمة .

ومن أبرز توصيات ىذه الدراسة ضرورة تعميق المفاىيم واإللتزام بالقواعد التى قضت بيا منظمة التعاون

اإلقتصادي والتنمية من خالل الدورات التدريبيو الالزمة وتطوير التطبيقات السميمة لقواعد الحوكمة.
من خالل ماسبق اتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فيما يتعمق بتطبيق قواعد الحوكمة

وأثرىا عمى اإلفصاح المحاسبي في مختمف الوحدات اإلقتصادية ،إال أن ىذه الدراسة قد تميزت بدراسة ودمج
بعض المحددات الداخمية لمبادئ وقواعد الحوكمة وبيان أثرىا عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركات الصناعية.
 -2الجانب النظري:

 1-2مفهوم الحوكمة:

لقى مفيوم الحوكمة العديد من التعريفات فقد عرفها يعقوب  ) 2006 ( ،عمى أنيا مجموعة من العالقات

التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساىمين وأصحاب المصالح فييا وذلك عن طريق اإلجراءات

واألساليب التى تستخدم إلدارة شؤن الشركة وتوجيو أعماليا من أجل ضمان تطوير األداء واإلفصاح والشفافية
والمساءلة بيا وتعظيم فائدة المساىمين عمى المدى الطويل ومراعات مصالح األطراف المختمفة .
 2-2حماية حقوق المساهمين والمستثمرين

تيدف الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة إلى تجميع المدخرات الصغيرة منيا والكبيرة التي من شأنيا تمويل

نشاط الشركة والذي بدوره يستقطب المستثمرين مما يضمن الزيادة في رأس مال الشركة  ،فمن ىنا تنبع أىمية
ترسيخ قواعد الحوكمة ومساىمتيا في حماية حقوق المساىمين من خالل وضع الموائح والضوابط واآلليات
لممساىمين حق التمتع بحقوق الممكية ومعرفة جميع البيانات والمعمومات عن نشاط الشركة وتمتعيم بحق

التصويت والمشاركة في إحداث بعض التطورات لمشركة الجوىرية والسرية

مثل اإلطالع عمى السجالت

والتقارير المالية لمشركة  ،وكذلك الحال المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية وابداء الرأي .
من الممكن أن يتمتع المساىمين بالشركة في التحكم في سياسة الشركة من خالل معرفتيم التامة برأس مال
الشركة وحصوليم أيضا عمى فرصة اإلستشارات في الموضوعات التي تخص حقوق ممكيتيم بالشركة وذلك

لتفادي اإلستغالل من قبل المساىمين ( ابوالعزم .) 2006 ،
 3-2اإلفصاح والشفافية

يعتبر اإلفصاح المحاسبي لمقواعد والضوابط والموائح التي تحكم إجراءات حوكمة الشركات ىو األساس

المساعد عمى الفيم الدقيق لجميع المعمومات الخاصة بالوضع المادي لمشركة وكذلك األمر فإنو يساعد عمى
الرقابة عمى الشركة  ،ويعتبر اإلفصاح أيضا ميم جدا لجذب المستثمرين من رؤوس األموال والمحافظة عمى
حقوقيم الممكية .

يحق لممساىمين والمستثمرين بالشركة التعرف عمى جميع المعمومات الخاصة بنشاط الشركة من أمور مالية

وتشغيمية وادارية وذلك لضمان اإلفصاح والشفافية لقواعد وضوابط الحوكمة .
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 4-2مسئوليات مجمس اإلدارة

يجب أن تتوفر بعض الشروط في مجمس اإلدارة التي من شأنيا أن ترسخ القواعد والضوابط اإلدارية ( العبد

 ) 2006،والمتمثمة في اآلتي -:
أ -يجب أن تتوفر المعمومات الألزمة ألعضاء مجمس اإلدارة لكي تحقق مصمحة المساىمين ومصمحة الشركة.

ب -يجب عمى مجمس اإلدارة أن ييتم بالجانب األخالقي وبمصالح المساىمين .
ج -يجب عمى مجمس اإلدارة أن يتبع أساس العدل في التعامل مع المساىمين .

د -يجب أن يراعي مجمس اإلدارة الوقت في إنجاز ميامو كاإلشراف والرقابة مثال .
إن الشروط سالفة الذكر تؤكد عمى نوعية أعضاء مجمس اإلدارة من حيث الكفاءة وقدرتيم عمى التعامل مع

المساىمين وأصحاب المصالح في مختمف الجوانب إلى الوصول لنقطة إتخاد الق اررات .
 5-2اإلفصاح المحاسبي

يعتبر تطبيق قواعد الحوكمة بالشركات األداة األساسية التى تضمن وتضبط اإلفصاح المحاسبي عن

المعمومات المالية بالتقارير المالية لذى الشركة  ،فترسيخ مبدأ الحوكمة لمشركات يضمن إظيار تقارير مالية
مفصح عنيا إفصاحا كامال كما لو دور أساسي في جمب المستثمرين وذلك إلكتسابيم الثقة من قبل الشركة
وتجنب المعمومات المغموطة  ،والذى بدوره يرفع من جودة المعمومات المالية ( خميل ) 2003 ،
إن اإلفصاح المحاسبي لممعمومات المالية داخل التقارير المالية يرجع إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والذي

بدوره يؤدي إلى تحسين جودة التقارير المالية التي تعطي انطباع جيد ومصداقية تامة لدى أصحاب المصالح
كالمساىمين  ،والمستثمرين وغيرىم من المستفيدين من القوائم المالية  ( .الشيرازي ) 1990 ،
 -3الجانب العممي:

 1-3اختبار الصدق و الثباتReliability and Validate :

ل متأكد من ثبات االختبار " أداة الدراسة " قام الباحثان بحساب درجة الثبات باستخدام معامل كرونباخ الفا

حيث تكمن أىمية الثبات فى اإلدراك بين المؤشرات والمتغيرات  ،وبمعنى أخر معرفة ما إذا كانت المتغيرات
ذات ثبات أو ال وىذا يكون من خالل مقارنة معامل كروباخ ألفا بنسبة إحصائية  %60بحيث إذا كانت أكبر
من  % 60يعتبر المتغير ذو ثبات  ،وأما إذا كانت أصغر من  %60يفقد المتغير ثباتو فبالتالي ال يصمح
لمدراسة .أما بخصوص المصداقية فيي ليا القدرة عمى توضيح وتفسير التجانس بين مؤشرات المتغيرات التى

تتمثل فى أسئمة الدراسة الموجودة فى قائمة اإلستبيان  ،وكذلك مقارنة اإلرتباط بين تمك المؤشرات و المعيار
 % 50بحيث إذا كانت المصداقية أكبر من

 % 50تعتبر مقبولة  ،واذا كانت أقل من  % 50تعتبر

مرفوضة ،حيث يتم حساب الصدق الذاتي عن طريق الجذر التربيعي لمثبات لمتأكد من صدق االستمارة فكانت
النتائج كما بالجدول التالي رقم (: )1
جدول رقم ( )1نتائج اختبار كرونباخ ألفا

467

م

متغيرات الدراسة

عدد العبارات

معامل ألفاء الثبات

معامل الصدق

1

حماية المساىمين و المستثمرين

10

0.768

0.876

2

اإلفصاح و الشفافية

9

0.763

0.873

3

مسؤوليات مجمس اإلدارة

9

0.789

0.888

4

اإلفصاح المحاسبي

6

0.797

0.892

5

المجموع

34

0.922

0.960
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من خالل الجدول رقم ( )1نالحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ( ( ) معامالت الثبات ) لكل متغير من
متغيرات الدراسة من عبارات استمارة االستبيان يتمثل في متغير حماية ال مساىمين والمستثمرين كانت تساوي

 ، 0.768و متغير اإلفصاح و الشفافية فقد كانت  ، 0.763و متغير مسؤوليات مجمس اإلدارة  ، 0.789و
متغير اإلفصاح المحاسبي (المتغير التابع) تساوي  0.797وىي قيم أكبر من  % 60وىذا يدل عمى توفر
درجة عالية من الثبات الداخمي في اإلجابات .وكذلك فإن معامالت الصدق لممتغيرات المستقمة المتمثمة في
متغير حماية المساىمين و المستثمرين قد بمغت  ، 0.876و متغير اإلفصاح و الشفافية قد بمغت ، 0.873

و متغير مسؤوليات مجمس االدارة  ، 0.888و متغير اإلفصاح المحاسبي  0.892وىي قيم كبيرة تفوق %50

وىذا يدل عمى توفر درجة عالية من الصدق مما يمكننا من االعتماد عمي ىذه اإلجابات في تحقيق أىداف
الدراسة وتحميل نتائجيا .مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل عمييا ،بحيث اذا تم توزيع االستبيان
مرة اخرى تحت نفس الظروف سيؤدي الى نفس النتائج  ،و كرونباخ الفا لنموذج الدراسة ككل قد بمغ 0.922
مما يدل عمى مستوى عالي من الثبات لنموذج الدراسة و معدل الصدق العام لنموذج الدراسة قد بمغ .0.960
 2-3التحميل الوصفي لعينة الدراسة.

من خالل جمع استمارة االستبيان التى تم إعدادىا لمحصول عمى بعض المعمومات التى تم استخداميا فى

ىذه الدراسة و التي تشمل بعض الخصائص المتعمقة بالموظفين الماليين و مسؤولي مجمس االدارة  ،فقد تم

الحصول عمى ىذه الخصائص حسب كل سؤال تم توجييو لممبحوثين باستمارة االستبيان وتم تفسير بيانات
االستبيان حسب الجداول التالية:
 -1المؤهل العممي

الجدول رقم (  )2يوضح المؤهل العممي

المؤهل العممي

التكرار

النسبة

دبموم متوسط

3

%7.5

دبموم عالي

20

%50.0

بكالوريوس

17

%42.5

المجموع

40

%100.0

من خالل الجدول رقم ( )2الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي  ،يتضح لنا أن
جميع أفراد العينة يحممون المستوى الجامعي حيث بمغت النسبة المئوية بالموظفين الماليين و مسؤولي مجمس

االدارة الحاممين لدرجة الدبموم العالي  ، % 50و البكالوريوس  ، % 42.5و الدبموم المتوسط قد بمغ %7.5
و ىي النسبة األقل لعينة الدراسة.
 – 2التخصص العممي

الجدول رقم ( )3يوضح التخصص العممي

التخصص العممي

التكرار

النسبة

محاسبة

37

%92.5

اإلقتصاد

3

%7.5

المجموع

40

%100.0

يمثل الجدول رقم ( )3توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص العممي ،حيث نجد أن أغمب أفراد العينة من
ذوي التخصص محاسبة حيث قدرت نسبتيم بـ  %92.5وىي تدل عمى ان غالبية المبحوثين عمى دراية تامة

579

insd. elmergib. edu.ly

االلتزام بقواعد الحوكمة و أثرها على اإلفصاح المحاسبي للشركة األهلية لإلسمنت المساهمة
جامعة المرقب
أ.ميالد زلطوم ،أ.ضو جبران

بقواعد الحوكمة وأثرىا عمى اإلفصاح المحاسبي  ،و في المقابل فقد بمغت نسبة المبحوثين ذوي تخصص
اإلقتصاد . % 7.5
 – 3سنوات الخبرة
الجدول رقم ( )4يوضح سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

التكرار

النسبة

من  5إلى أقل من  10سنوات

2

%5.0

من  10إلى أقل من  15سنة

7

%17.5

أكثر من  15سنة

31

%77.5

المجموع

40

%100.0

يمثل الجدول رقم ( )4توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة في مجال قواعد الحوكمة ،حيث نجد أن
عدد  7مبحوثين بنسبة  % 17.5ذوي خبرة تفوق العشر سنوات  ،أما ما نسبتو  % 5من ذوي الخبرة ما بين

 5و  10سنوات  ،و أن ما نسبتو  % 77.5من إجمالي العينة لذوي الخبرة أكثر من  15سنة.
 – 4المستوى الوظيفي

الجدول رقم ( )5يوضح المستوى الوظيفي

المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة

مدير

5

%12.5

أخرى

35

%87.5

المجموع

40

%100.0

يمثل الجدول رقم ( )5توزيع أفراد العينة حسب متغير المستوى الوظيفي ،حيث نجد أن أغمب أفراد العينة ىم
من ذوي مستويات وظيفية مختمفة حيث قدرت نسبتيم بـ  ، % 87.5و أن ما نسبتو  %12.5ىم يشغمون
وظيفة مديرين  ،و الذي ينعكس بااليجاب عمى نتائج الدراسة من ناحية الخبرة.
 3-3التحميل اإلحصائى الوصفى واختبار الفرضيات لمتغيرات الدراسة

من خالل الجداول التالية سيتم تحميل الفقرات وصفيا و المتعمقة بقواعد الحوكمة و أثرىا عمى اإلفصاح
المحاسبي  ،و يتضح ذلك من خالل الوسط الحسابي و االنحراف المعياري لكل فقرة.
 – 1حماية المساهمين و المستثمرين

جدول رقم ( )6إختبار فقرات اإلستبيان
المتوسط

االنحراف

ت

الحسابي

المعياري

1

يوجد سيولة في نقل و تحويل ممكية االسيم بين المساىمين

2.8750

0.72280

2

يتم حصول المساىمين عمى معمومات المتعمقة بالشركة بصفة دورية و منتظمة و بسيولة

3.1000

1.03280

3

يقوم المساىمون بالمشاركة والتصويت فى اجتماعات الجمعية العمومية بشكل عادل

3.5250

0.81610

4

يشارك المساىمون فى اتخاذ إجراءات االنتخاب والعزل

3.1500

0.97534

5

يشارك المساىمون فى إجراء أية تعديالت عمى النظام األساسي فى الشركة

3.1500

0.97534

6

يشارك المساىمون فى اتخاذ قرار بزيادة رأس المال الشركة عن طريق إصدار أسيم جديدة

3.2500

0.95407

7

تقدم إدارة الشركة لممساىمين معمومات جيدة و كافية عن اجتماعات الجمعية العامة

3.6000

0.95542

8

يطمع المساىمون عن أي عمميات غير عادية يمكن أن تؤدي إلى التأثير عمى الشركة

3.6000

0.98189

9

يطمع المساىمون عمى جميع العمميات الرئيسية و اليامة التي تقوم بيا الشركة

3.5000

0.84732

10

يحق لممساىمين مسألة مجمس اإلدارة واقتراح الحمول المناسبة

3.2750

1.06187
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من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (محايد) فما فوق حيث كان

أعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.6000الخاص بالفقرة ( إدارة الشركة لممساىمين معمومات جيدة و كافية عن
اجتماعات الجمعية العامة)  ،و الفقرة ( يطمع المساىمون عن أي عمميات غير عادية يمكن أن تؤدي إلى

التأثير عمى الشركة) وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  2.8750الخاص بالفقرة (يوجد سيولة في نقل و
تحويل ممكية االسيم بين المساىمين)  ،و بالنظر لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم ( )7يمكن مالحظة ان

 ( R-squareمعامل التحديد ) تمثل ما قيمتو  0.198وىو ما يبين ان متغير حماية المساىمين و

المستثمرين ساىم في شرح و توضيح أثره عمى اإلفصاح المحاسبي بنسبة  % 19.8و ان ما نسبتو 80.2

 %توضحو متغيرات اخرى لم تتطرق ليا الدراسة .باالضافة الى ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغو  9.395تبين
جودة العالقة بين حماية المساىمين والمستثمرين و اإلفصا ح المحاسبي.
الجدول رقم ( ) 7نتائج تحميل االنحدار لتأثيرحماية المساهمين و المستثمرين عمى اإلفصاح المحاسبي
الفرضية االولى
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحماية المساهمين و
المستثمرين عمى اإلفصاح المحاسبي بالشركة

R

R Square

T-test

F

Sig.

0.445

0.198

4.828

9.395

0.004

من ىنا يتضح ان حماية المساىمين و المستثمرين (كأداة لمحوكمة) ليس لو أثر عمى اإلفصاح المحاسبي ليذه
الدراسة ،أي أن الفرضية لم تتحقق حيث كان مستوى الداللة المعنوية أقل من معدل ألفا (.)0.05
 – 2اإلفصاح والشفافية
ت

جدول رقم (  )8إختبار فقرات اإلستبيان
فقرات االستبيان

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

يتم اإلفصاح عن جميع بنود عناصر المركز المالي بالقدر الكافي وبدون استثناء

3.7500

0.77625

2

يتم اإلفصاح عن ممكية األسيم لجميع المساىمين بجميع فئات األسيم

3.9750

0.99968

3

ىل يؤدي اإلفصاح إلي اجتذاب رؤوس األموال والحفاظ عمى حقوق المساىمين

3.0000

0.75107

4

يتم اإلفصاح لممساىمين عند وجود ممارسة أو سموك غير أخالقي

2.9250

0.79703

3.4500

0.67748

3.4000

0.74421

3.3500

0.76962

8

يتم اإلفصاح عن الضمانات طوعيا باإلضافة إلي اإلفصاحات اإلجبارية

3.2750

0.93336

9

يتم اإلفصاح عن فاعمية نظام الرقابة الداخمية واظيار فاعميتو وقوتو

3.5750

0.63599

5
6

يتم اإلفصاح عن مكافأة مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين وكيفية اختيارىم
تتوفر قنوات لنشر المعمومات الكافية وفى التوقيت المناسب وبطريقة تتسم بالعدالة
لجميع األطراف ذات العالقة

7

يتم اإلفصاح عن عناصر المخاطر الجوىرية المتوقعة

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (محايد) فما فوق حيث كان

أعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.9750الخاص بالفقرة (يتم اإلفصاح عن ممكية األسيم لجميع المساىمين

بجميع فئات األسيم ) وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  2.9250الخاص بالفقرة (يتم اإلفصاح
لممساىمين عند وجود ممارسة أو سموك غير أخالقي)  ،و بالنظر لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم ()9

يمكن مالحظة ان  ( R-squareمعامل التحديد ) تمثل ما قيمتو  0.556وىو ما يبين ان متغير اإلفصاح
والشفافية ساىم في شرح و توضيح أثره عمى اإلفصاح المحاسبي بنسبة  % 55.6و ان ما نسبتو %44.4
توضحو متغيرات اخرى لم تتطرق ليا الدراسة .باالضافة الى ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغو 23.140

تبين جودة العالقة بين اإلفصاح والشفافية و اإلفصاح المحاسبي.
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الجدول رقم ( )9نتائج تحميل االنحدار لتاتير اإلفصاح والشفافية عمى اإلفصاح المحاسبي
الفرضية الثانية

R Square

R

T-test

Sig.

F

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح
والشفافية عمى اإلفصاح المحاسبي

0.745

بالشركة

0.556

1.594

0.000

23.140

من ىنا يتضح ان اإلفصاح والشفافية (كأداة لمحوكمة) ليس لو أثر عمى اإلفصاح المحاسبي ليذه الدراسة ،أي
أن الفرضية لم تتحقق حيث كان مستوى الداللة المعنوية أقل من معدل ألفا (.)0.05
 – 3مسئوليات مجمس اإلدارة
جدول رقم (  )10إختبار فقرات اإلستبيان
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.2750

1.06187

3.6250

0.77418

3.3500

0.69982

4

يعمل المجمس ضمن خطة إستراتيجية شاممة لإلشراف والرقابة

3.4500

0.71432

5

ي عمل مجمس اإلدارة عمى تحقيق القدر الالزم لممساءلة والمتابعة من خالل نظام فعال

3.4500

0.71432

6

يقوم المجمس باختيار متابعة واحالل كبار المديرين عند الضرورة

3.3500

0.69982

3.4000

0.70892

3.2500

0.77625

2.8750

0.93883

فقرات االستبيان

ت

يراعى مجمس اإلدارة المعاممة المتساوية لكل فئة من فئات المساىمين وبطريقة عادلة

1

يمتزم المجمس بالقوانين واألنظمة مع الحرص عمى مصالح األطراف ذات المصمحة

2

يراعي أعضاء المجمس جميع المساىمين عمى أساس من المعمومات الكافية  ،وبذل

3

العناية الكافية بما يحقق أفضل مصمحة لممساىمين بطريقة عادلة

يتم التحديد الدقيق لإلفصاح عن اليدف والتشغيل واجراءات العمل الخاصة ورسم ىيكل

7

لمجمس اإلدارة
يقوم المجمس باإلشراف عمى عممية اإلفصاح ووسائل اإلتصال

8

يوفر مجمس اإلدارة نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمميات ترشيح وانتخاب أعضاء

9

مجمس اإلدارة

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (محايد) فما فوق حيث كان

أعمى معدل لممتوسط الحسابي  3.6250الخاص بالفقرة (يمتزم المجمس بالقوانين واألنظمة مع الحرص عمى

مصالح األطراف ذات المصمحة ) وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  2.8750الخاص بالفقرة (يوفر
مجمس اإلدارة نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمميات ترشيح وانتخاب أعضاء مجمس اإلدارة)  ،و بالنظر

لجدول االنحدار التالي بالجدول رقم ( )11يمكن مالحظة ان  ( R-squareمعامل التحديد ) تمثل ما قيمتو

 0.408وىو ما يبين ان متغير مسئوليات مجمس اإلدارة ساىم في شرح و توضيح أثره عمى اإلفصاح

المحاسبي بنسبة  %40.8و ان ما نسبتو  % 59.2توضحو متغيرات اخرى لم تتطرق ليا الدراسة .باالضافة
الى ذلك نالحظ ان قيمة  Fوالبالغو  12.759تبين جودة العالقة بين مسئوليات مجمس اإلدارة و اإلفصاح
المحاسبي.
الجدول رقم ( )11نتائج تحميل االنحدار لتاتير مسئوليات مجمس اإلدارة عمى اإلفصاح المحاسبي
الفرضية التالثة

R

R Square

T-test

Sig.

F

يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لمسئوليات مجمس اإلدارة عمى
اإلفصاح المحاسبي بالشركة
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0.639

0.408

4.122

12.759

0.000
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من ىنا يتضح ان مسئوليات مجمس اإلدارة (كأداة لمحوكمة) ليس لو أثر عمى اإلفصاح المحاسبي ليذه
الدراسة ،أي أن الفرضية لم تتحقق حيث كان مستوى الداللة المعنوية أقل من معدل ألفا (.)0.05
 – 4اإلفصاح المحاسبي/

جدول رقم (  )12إختبار فقرات اإلستبيان

ت

فقرات االستبيان

1

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي من خالل إظيار البيانات الكمية فقط ضمن التقارير
3.6750

المالية السنوية لمشركة

2

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي بأسموب وصفي وذلك ضمن التقارير المالية السنوية

3

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي من خالل استخدام األسموبين الكمي والوصفي

4

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي من خالل إعداد تقارير خاصة ومنفصمة عن التقارير

0.72986

3.8000

0.68687

3.7500

0.74248

المالية السنوية

3.5750

0.81296

5

تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت

3.1000

0.95542

6

يتأثر اإلفصاح المحاسبي بقواعد وضوابط الحوكمة

3.0750

0.52563

من الجدول السابق يتضح ان معظم المتوسط الحسابي لمفقرات في نطاق الخيار (محايد) فما فوق حيث كان

اعمى معدل لممتوسط الحسابي  4.8000الخاص بالفقرة (تقوم الشركة باإلفصاح المحاسبي بأسموب وصفي

وذلك ضمن التقارير المالية السنوية )  ،وأن اقل معدل لممتوسط الحسابي ىو  3.0750الخاص بالفقرة (يتأثر
اإلفصاح المحاسبي بقواعد وضوابط الحوكمة )  ،وىذا مما يؤكد أن قواعد الحوكمة ال تؤثر عمى اإلفصاح
المحاسبي بالشركة األىمية لإلسمنت المساىمة محل الدراسة .

 -4النتائج والتوصيات
 1-4النتائج

لقد توصمت ىذه الدراسة الى مجموعة من النتائج يمكن سردىا في النقاط التالية:
 - 1ليس ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمبادئ الحوكمة المتمثمة في ( حماية حقوق المساىمين والمستثمرين ،
اإلفصاح والشافية  ،مجمس اإلدارة ) عمى اإلفصاح المحاسبي لمشركة األىمية لإلسمنت المساىمة  ،وىذا يخالف
بعض الدراسات السابقة حيث يرى الباحثان أن السبب في ذلك قد يرجع إلى إختالف البيئة والوقت الدي أجريت
فيو ىذه الدراسة .
 – 2يمكن لممساىمين والمستثمرين الحصول عمى بعض المعمومات التي تخص السياسة المتبعو من قبل
الوحدة اإلقتصادية ( الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة ) .

 – 3ال تقوم الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة باإلفصاح لممساىمين والمستثمرين عن بعض المخاطر التي قد
تيدد المصالح اإلقتصادية الخاصة بيم .
 – 4يعمل مجمس اإلدارة عمى مراقبة اإلدارات التنفيدية عن طريق التقارير المعدة من قبل اإلدارة العميا لمشركة
األىمية لإلسمنت المساىمة .

 – 5ال تفصح الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة عن بعض المعمومات الميمة لممستثمرين وذلك بعدم سردىا
لممعمومات ضمن تقاريرىا المالية ،ويرجع ذلك لعدم تبنييا لمبادئ الحوكمة .
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جامعة المرقب
أ.ميالد زلطوم ،أ.ضو جبران

 2-4التوصيات

من خالل النتائج السابقة لقد أوصت الدراسة بالنقاط التالية:

 – 1محاولة الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة أن تضع من ضمن أولوياتيا ،عقد ندوات عممية و ورش عمل
من شأنيا التعريف بأىمية مبادئ الحوكمة لمموظفين.

 – 2العمل عمى تبني مكتب خاص بمراقبة إتباع مبادئ الحوكمة داخل الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة.
 – 3يجب إىتمام الشركة األىمية لإلسمنت المساىمة باإلفصاح عن المعمومات التي تعتبر ميمة لممساىمين

والمستثمرين.
المراجع :

 - 1أبو العزم  ،محمد فييم  " )2006(،أثر حوكمة الشركات في مصر عمى ثقة المجتمع المالي في التقارير
المالية  :لجنة المراجعة " دراسة ميدانية آلراء المستثمرين في سوق المال والبنوك  ،المجمد  ، 1العدد ، 1

ص ، 140 -128جامعة طنطا  ،مصر.
 - 2أبوحمام  ،ماجد إسماعيل  )2009(،أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة
التقارير المالية  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،جامعة غزة اإلسالمية  ،غزة .

 - 3الشيرازي  ،عباس ميدي  )1990(،نظرية المحاسبة  ،ط ، 1ذات السالسل لمطباعة والنشر ،الكويت .

 - 4العبد  ،جالل  ،حوكمة الشركات  ..ماذا تعني ؟ وما انعكاساتيا عمى سوق المال وحممة األسيم ؟  ،شبكة
 ،مقالة www.4eqt.com .اقتصاديات

 - 5الميانبي  )2007( ،حوكمة الشركات و أىميتيا في جذب اإلستثمارات و تنمية الموارد البشرية.
 – 6حنان  ،حموة و محمد رضوان . )1990( ،نظرية المحاسبة ،منشورات جامعة حمب.

 - 7خميل  ،محمد  )2003(،دور المحاسب اإلداري فى إطار حوكمة الشركات  ،مجمة الدراسات والبحوث
التجارية  ،كمية التجارة  ،جامعة بنيا  ،العدد الثاني .

 – 8طو  ، 1999 ،دور اإلفصاح المحاسبي في توفير المعمومات الالزمة في األسواق المالية.

 - 9قباجة  ،عدنان  )2008(،اثر فاعمية الحاكمية المؤسسية عمى األداء المالي لمشركات المدرجة فى سوق
فمسطين لألوراق المالية  ،جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.

 - 10كحيمي  ،عائشة سممى  )2006(،أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى جودة المعمومة المحاسبية و
االفصاح المحاسبي.

 – 11يعقوب  )2006(،التعريف بمفيوم الحوكمة .الدار العممية و دار الثقافة.

475

icetr. elmergib.edu.ly

2019  نوفمبر12-11 الموافق
INSD2019

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية االقتصاد والتجارة
)ًالمؤسسات وإشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجا

The commitment of governance principles and its influence
on accounting disclosure in Alahlia company for producing
cement
Abstract
Governance principles commitment these days becomes more important to be
applied in companies and such institutions and that cause of economic crisis which
faced whether great industrial countries or limited economic countries. So, applied
the governance principles in Alahlia company for cement started to be appropriate
step to be taken, where it can establish accounting disclosure in the financial reports
in order to indicate the investor،s trust and avoid asymmetric information. For
instance governance principles have mentioned as such rules and obligations which
can control the relationship between economic unites with each other or with
stockholders and shareholders. Furthermore, this study comes to investigate the
influence of governance principles on accounting disclosure where the researchers
distributed approximately 50 questionnaire on financial employees and management
delegators, and because of the small size of population the census method was the
perfect technique to reach suitable out coming and SPSS software has been used to
analyze data. Actually this study has resulted to no significant impact of governance
principles on accounting disclosure and that could be related to the difference of
environment and the time as well. Finally, this study recommended to hold such
workshops and try to define the governance to the employees and specify an office in
the company which appropriate of applying governance principles.

Key words: protecting stockholders, disclosure, management delegators and
accounting disclosure.
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