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أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية
أحمد يوسف كلبونة*

الملخص
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات (المتعلقة بكل من حماية حقوق المساهمين ،واجتماعات
الهيئة العامة ،ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،واإلفصاح والشفافية) على جودة المعلومات المحاسبية في الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية ،وهدفت أيضًا إلى معرفة مدى تطبيق الشركات للقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات ،ولتحقيق أهداف
الدراسة ُجمعت البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من عينة الدراسة المتمثلة بـ( )39شركة من شركات القطاع الصناعي
المدرجة في سوق عمان المالي ،واختُبرت الفرضيات باستخدام اختبار العينة األحادية واالنحدار المتعدد باإلضافة إلى
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف خصائص عينة الدراسة والتك اررات والنسب المئوية لمعرفة خصائص عينة
الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات تطبق القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات بكافة أبعادها ،وبنسب متفاوتة ،أعالها القواعد
اإلرشادية المتعلقة بالشفافية واإلفصاح ،يليها كل من :القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة ،ومسؤوليات مجلس
اإلدارة ،وأخي اًر حقوق المساهمين ،وأوضحت أيضاً وجود أثر للقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات
المحاسبية.
الكلمات الدالة :حوكمة الشركات ،جودة المعلومات المحاسبية ،الشركات المساهمة العامة األردنية ،اإلفصاح المحاسبي.

المقدمة

األخرى( ،الجعيدي )2112 ،كما هو الحال في شركة
) comeو) )Enronو( )zeroxوما تالها من األزمات المتالحقة
حتى عام  2119حين انهارت الشركات العقارية والبنوك
الممولة لها في الواليات المتحدة األمريكية (.)Bonna, 2012
كانت المعلومات المحاسبية التي يعتمد عليها مستخدمو
القوائم المالية اعتماداً كبي اًر عند اتخاذ ق ارراتهم هي محور
االهتمام بتطبيق القواعد اإلرشادية لحوكمة مبادئها وتفعيلها فال
َّ
بد من أن يكون هناك عالقة تأثيرية بين المبادئ والقواعد
(world

تعتبر حوكمة الشركات أو ما يسمى ((سلطة اإلدارة
الرشيدة)) من أهم الموضوعات المعاصرة والتي القت انتشا اًر
واسعاً في منظمات األعمال في العقد األخير من القرن
الماضي وبدايات القرن الحالي ،نظ اًر لما ترتكز عليه من
مبادئ أو معايير واجبة التطبيق لضمان سير العمل ،وتحقيق
االستم اررية في إنتاج اإليراد وتجنب األزمات االقتصادية،
(الشريف ،وأبوعجيله )2118 ،واالنهيارات المالية التي قد
تحدث في المؤسسات المالية وغير المالية على حد سواء،
خصوصاً بعد حدوث تلك السلسلة المتتالية من األزمات التي
شهدتها األوساط التجارية بشكل عام في بدايات هذا القرن
والتي تعود أسبابها إلى التالعب بالقوائم المالية وغش اإلدارة
واحتيالها ،وظهور ما يسمى بالمحاسبة اإلبداعية (Creative
) Accountingوتواطؤ شركات التدقيق ،األمر الذي ألحق
الخسائر الفادحة بالمستثمرين وحملة األسهم وأصحاب المصالح
* قسم المحاسبة ،كلية األعمال ،جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن ،تاريخ
استالم البحث  ،2105/12/03وتاريخ قبوله .2105/18/08

اإلرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية
فعال للشركات يحدد
(مطر ونور ،)2112 ،فوجود قانون ّ
السجالت والدفاتر المحاسبية التي يجب إمساكها والقوائم المالية
التي يجب نشرها يمكن أن يؤدي إلى تفعيل اآلليات المحاسبية
المتعلقة بإعداد التقارير المالية المنشورة ،وبما يحقق اإلفصاح
والشفافية من أجل الوفاء بمتطلبات هذا القانون (الشريف،
فعالة يتم اختيارها من
 ،)2119كما أن وجود لجنة تدقيق ّ
األعضاء غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة ،ومن الخبراء
المختصين الذين يتولون اإلشراف المستقل على عملية إعداد
التقارير المالية ،وكذلك مراقبة جودة المعلومات المحاسبية التي
تُنتج هذه التقارير قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى جودة اآلليات
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أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات...

المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية( ،حمدان
وآخرون )2102 ،وكذلك وجود قواعد محددة لمتطلبات
اإلفصاح والشفافية للشركات التي يتم قيد أوراقها المالية في
البورصة ،فيمكن أن تؤدي إلى تفعيل آليات المحاسبة الالزمة
لتحقيق تلك المتطلبات ،وتحديداً لتلك العالقة بين القواعد
اإلرشادية لحوكمة الشركات وأثرها على جودة المعلومات
المحاسبية )Martinez & Fuentes, 2007( ،فقد جاءت هذه
الدراسة لتُلقي الضوء على تطبيق القواعد اإلرشادية في
الشركات المساهمة العامة األردنية وأثرها على جودة المعلومات
المحاسبية والتقارير المالية التي تنتجها ،حتى تضيف هذه
الدراسة بعداً جديداً في مجال حوكمة الشركات وقواعدها
اإلرشادية ومرتكزاتها األساسية.
ولتحقيق هذه األهداف فقد ُح ِّددت خطة هذه الدراسة ،فبدأت
بتحديد المشكلة ،ووضع األسئلة التي تقوم عليها الفرضيات ،ثم
بيان مفهوم حوكمة الشركات وقواعدها اإلرشادية ومرتكزاتها،
وكذلك مفهوم جودة المعلومات المحاسبية وخصائصها وعالقتها
بالحوكمة ،وأخي اًر التحليل اإلحصائي الذي يظهر به نتائج
الدراسة وتوصياتها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ّأدى التطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي يشهدها
العالم ،وكذلك ظهور السياسات االقتصادية المفتوحة ومظاهر
االقتصاد الحر أو اقتصاد السوق ،وغيرها من التطورات إلى
تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ومبادئها وكذلك القواعد
اإلرشادية التي وضعتها الجهات االقتصادية والقانونية األردنية
المتمثلة بهيئة األوراق المالية وقانون الشركات؛ وذلك إلنتاج
معلومات محاسبية ذات خصائص عالية وقوائم مالية موثوقة
يعتمد عليها جميع مستخدمي القوائم المالية بمختلف طوائفهم.
لذلك برزت مشكلة الدراسة لتحديد أثر القواعد اإلرشادية
لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية في
الشركات المساهمة األردنية ،وللتحقق من ذلك فإن الدراسة
ستجيب عن التساؤالت التالية:
 -0ما مدى تطبيق القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات في
الشركات المساهمة العامة األردنية؟
 -2ما أثر القواعد اإلرشادية للحوكمة على جودة المعلومات
المحاسبية؟
ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة التالية:
أ -ما أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين
على جودة المعلومات المحاسبية؟
ب -ما أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة

على جودة المعلومات المحاسبية؟
ج -ما أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة
على جودة المعلومات المحاسبية؟
د -ما أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية على
جودة المعلومات المحاسبية؟
أهمية الدراسة:
تلقي هذه الدراسة الضوء على أثر القواعد اإلرشادية
لحوكمة الشركات األردنية التي صدرت عن هيئة األوراق
المالية في األردن على جودة المعلومات المحاسبية في وقت
ال تزال المخرجات المحاسبية ،تعاني من نقص في الثقة من
قبل المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية اآلخرين ،وذلك
على الصعيدين المحلي والعالم ي .وتزداد أهمية هذه الدراسة
بسبب قلة الدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت أثر
القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات
المحاسبية؛ ولهذا جاءت هذه الدراسة التي تمثل أوائل
األدبيات الرائدة في تقييم هذه العالقة ،واكتشاف مدى تطبيق
القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات األردنية إلنتاج قوائم
مالية موثوقة وعالية الجودة .إذ إن القوائم المالية هي
المصدر األساسي للمآلك والمستثمرين وذوي المصالح
األخرى المرتبطة بالشركة بصورة مباشرة وغير مباشرة
للحصول على المعلومات الصحيحة التي لها األثر الكبير
في اتخاذهم للق ار ارت االستثمارية وغير االستثمارية والى
معرفة أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات المتعلقة
بحماية حقوق المساهمين ،واجتماعات مجلس اإلدارة،
ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،واإلفصاح والشفافية على جودة
المعلومات المحاسبية.
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهد اف اآلتية:
 -0معرفة مدى تطبيق الشركات الصناعية المساهمة العامة
األردنية للقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات.
 -2قياس أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة بحقوق المساهمين
على جودة المعلومات المحاسبية .
 -4قياس أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات مجلس
اإلدارة على جودة ال معلومات المحاسبية.
 -3قياس أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات مجلس
اإلدارة على جودة المعلومات المحاسبية.
 -5قياس أثر القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية
على جودة المعلومات المحاسبية.
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نموذج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على متغيرين رئيسين هما:
المتغير المستقل (المؤثر) الذي يتمثل بالقواعد اإلرشادية للحوكمة،
والمتغير التابع (المتأثر) ،وهو جودة المعلومات المحاسبية ،وقد

طُ ّور نموذج الدراسة استناداً إلى عدد من الدراسات ،منها دراسة
المناصير  ،2104زلوم  .2104وتظهر العالقة كما ُيرى في
المخطط التالي:

فرضيات الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التي ُحددت
إليضاح مشكلة الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،وتمت صياغتها
بصورتها العدمية ( )Hoعلى النحو التالي:
الفرضية الرئيسة األولى:
 :Ho1ال تطبق الشركات المساهمة العامة األردنية القواعد
اإلرشادية لحوكمة الشركات.
 :Ho2ال يوجد أثر ذو دالله إحصائية للمتغيرات المستقلة
(حماية حقوق المساهمين ،واجتماعات الهيئة العامة،
ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،واإلفصاح والشفافية) مجتمعة وفقاً
للقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات على جودة المعلومات
المحاسبية.
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:
 :Ho21ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقواعد اإلرشادية
المتعلقة بحماية حقوق المساهمين على جودة المعلومات
المحاسبية.
 :Ho22ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الجتماعات الهيئة
العامة على جودة المعلومات المحاسبية.
 :Ho23ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمسؤوليات مجلس
اإلدارة على جودة المعلومات المحاسبية.
 :Ho24ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقاعدة اإلفصاح
والشفافية على جودة المعلومات المحاسبية.

اإلطار النظري:
حوكمة الشركات ( )Corporate Governanceتعتبر
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDالمؤسس لحوكمة
الشركات ،ففي عام  0889وضعت مجموعة من المبادئ
واإلرشادات الخاصة لحوكمة الشركات ،وتعد تلك المبادئ
األساس الذي تستند إليه الدول والشركات عند قيامها بوضع
األسس المناسبة لتطبيق حوكمة الشركات( ،سليمان،)2112 ،
وفي أعقاب االنهيارات المالية لكبرى الشركات األمريكية في
عام  2112تم إصدار  Sarbanes–Oxley Actالذي ركز على
دور حوكمة الشركات في القضاء على الفساد المالي واإلداري
الذي تواجهه العديد من الشركات (،)Sarbanes Oxley, 2002
أما في األسواق الناشئة فإن الممارسة السليمة لحوكمة الشركات
أكثر تحدياً منها في أسواق الدول المتقدمة ،وذلك لتركز الملكية
في أيدي عدد قليل من المساهمين ،وصغر حجم األسواق،
وضعف األطر القانونية الملزمة للشركات لممارسة حوكمة
الشركات ( )Elnggar, 2006؛ لهذا فإن تطبيق الحوكمة له
أهمية كبيرة وخاصة للشركات المدرجة في األسواق المالية ،إذ
تشكل عنص اًر مهماً من عناصر تقييم الشركة ،وتولِّد االطمئنان
لدى المستثمرين مما يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في السوق
المالي ( .شحاته.)2112 ،
ما هي حوكمة الشركات (:)Corporate Governance
الحوكمة أو ما يسمى بسلطة اإلدارة الرشيدة هي مجموعة
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من القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حماية
لمصالح المساهمين والمستثمرين ،وتحقيق التوازن بين مصالح
مديري الشركات والمساهمين (تضارب المصالح) فيها وفقاً
لنظرية الوكالة باإلضافة إلى أصحاب المصالح األخرى
المرتبطة بالشركة (الفار.)2112 ،
وعرفتها مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCعلى أنها النظام
ّ
ويتحكم بأعمالها لحماية كيانها،
الشركة
ة
ر
إدا
به
دار
الذي تُ
ُ
وضمان استمرار نشاطها أما ديمراج )(Demriag & Sudi, 2000
عرفها على أنها (مجموعة من العالقات التعاقدية التي
فقد ّ
ترتبط بين إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح فيها،
وذلك عن طريق إيجاد اإلجراءات والهياكل التي تُستخدم إلدارة
شؤون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تعزيز اإلفصاح
والشفافية والمساءلة بالشركة مع تعظيم الفائدة للمساهمين على
عرفتها
المدى الطويل ،ومراعاة أصحاب المصالح األخرى ،وقد ّ
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECD, 2004وكان
تعريفاً أكثر شمولية ،فقد نصت على أن الحوكمة :هي النظام
الذي يوجه ويضبط أعمال الشركات ،ويصف ويوضح الواجبات
والحقوق لمختلف أطراف التعامل في الشركات ،ويوضح
اإلجراءات والقواعد الالزمة إلعداد واتخاذ الق اررات الخاصة
بشؤون الشركات ،مع تحديد أهداف الشركة والوسائل المتاحة
لتحقيقها وكيفية أدائها ومراقبة هذا األداء ،كما يتم االحتكام إلى
األطراف المؤسسة في وضع أنظمة ذاتية لإلدارة ،والتوجيه
والرقابة ضمن إطار أخالقي نابع من الشركة نفسها (الحيزان،
 ،)2119وتقابل "الحكم المؤسساتي" باعتبارها مجموعة من
العالقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ومساهميها ،بل وكل
المهتمين بشؤونها ،وهي تتضمن الهيكل الذي به توضع أهداف
الشركة واألدوات التي تنفّذ (اتحاد المصارف.)2114 ،
عرفها أنها "مجموعة من
أما ( )Gopalsamy, 1988فقد ّ
العمليات واألنظمة التي تسيِّر الشركة بأفضل صورة لتحقيق
عرفها
منافع أصحاب المصالح" أما ) (Williamson, 1999فقد ّ
بأنها" النظام الذي يقيس مقدرة الشركة على تحقيق أهدافها
ضمن إطار أخالقي محدد نابع من داخلها" .أما & (Coleman
عرف حوكمة الشركات أنها "مجموعة من
) Biekpe, 2006فقد ّ
النظم واإلجراءات التي تعظم المناخ التنظيمي للشركة بما يعظم
األداء المالي ،ويقوي المركز التنافسي للشركة".
القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات:
فيما يلي القواعد اإلرشادية المتعلقة بحوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة األوراق المالية في األردن التي أوجبت
تطبيقها اعتبا اًر من بداية  2118م ،وهي:
أوالً :مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلشﺭكة:

يعتبر مجلس اإلدارة من أهم آليات حوكمة الشركات
الفعال لحوكمة الشركات (الحاكمية المؤسسية)،
لتشكيل اإلطار ّ
إذ أن تفويض المساهمين لمجلس اإلدارة مسؤوليات الرقابة
والمتابعة على تسيير أداء المنشأة يجعله على رأس السلطة
الحاكمة في ق اررات المنشأة على الرغم من أن مجلس اإلدارة
يفوض الجزء الكبير من مسؤولياته ووظائف إدارة الق اررات إلى
اإلدارة العليا واللجان المنبثقة عنه مثل لجنة التدقيق ولجنة
التعيين والمكافآت ،وذلك باستخدام حقه في المصادقة
واإلشراف على مدى التزام اإلدارة العليا بهذا النظام ،وكذلك
قيام اللجان المنبثقة عنه بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على
فعل هذه اآللية في مجال تطبيق نظام الحوكمة
عاتقها ،ولكي تُ ّ
ال بد من وجود شروط ومحددات رئيسية يجب توافرها في
المجلس( .هيئة األوراق المالية.)2118 ،
تتحدد وظائف مجلس اإلدارة ودوره الذي يجب أن يكون
محدداً بشكل واضح ،وأهم ما يضطلع به مجلس اإلدارة هو
األهداف ووضع الخطط اإلستراتيجية للمنشأة ،مع ممارسة دور
القيادة في التأثير واإلشراف على اإلدارة مع اإلقرار لحملة
األسهم عن ممتلكاتهم.
تبرز استقاللية مجلس اإلدارة ،والتي تعتبر من أهم
محددات الدور الحوكمي لمجلس اإلدارة ،وتركز هذه اآللية
على شكل مجلس اإلدارة ،فكلما كان المجلس مكوناً من
أعضاء ليسوا من المديرين التنفيذيين ،وليس لهم عالقات مع
المنشأة بخالف دورهم كأعضاء مجلس اإلدارة ،وينحصر دورهم
في القيام باألنشطة اإلشرافية لمجلس اإلدارة ،كلما كان المجلس
فعاالً في تطبيق نظام الحوكمة.
ّ
ثانياً :اجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة:
تعتبر اجتماعات ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة من األمور المهمة،
ويجب مراعاة ما يلي:
 .0تتﻜﻭﻥ ﺍلهيئة ﺍلعامة مﻥ جميع ﺍلمساهميﻥ ﺍلﺫيﻥ يحﻕ
لهﻡ ﺍلتصﻭيﺕ.
 .2تعقﺩ ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة ﺍجتماعاً عاﺩياً مﺭﺓ ﻭﺍحﺩﺓ
كل سنة على ﺍألقل ،على ﺃﻥ يعقﺩ هﺫﺍ االجتماﻉ خالل ﺍألشهﺭ
ﺍألﺭبعة ﺍلتالية النتهاء ﺍلسنة ﺍلمالية للشﺭكة .كما يجﻭﺯ ﺃﻥ
تعقﺩ ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة ﺍجتماعاً غيﺭ عاﺩﻱ في ﺃﻱ ﻭقﺕ
ﻭفقاً للتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ.
 .4يﻭجه مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلﺩعﻭﺓ ﺇلى كل مساهﻡ لحضﻭﺭ
ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة ﺇما باليﺩ ﺃﻭ عﻥ ﻁﺭيﻕ ﺍلبﺭيﺩ ﺍلعاﺩﻱ
ﻭﺍلبﺭيﺩ اإللكتروني ﺍلخاﺹ بالمساهﻡ ،قبل  20يﻭماﹰ مﻥ
ﺍلتاﺭيخ ﺍلمقﺭﺭ لعقﺩ االجتماﻉ ،على ﺃﻥ يتﻡ ﺇعﺩﺍﺩ ﺍلتﺭتيباﺕ
واإلجراءات ﺍلمناسبة لعقﺩ االجتماﻉ من ﺫلﻙ ﺍختياﺭ ﺍلمﻜاﻥ
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ﻭﺍلﺯماﻥ ،بما يساعﺩ ﻭيشجع على حضﻭﺭ ﺃكبر عﺩﺩ ممﻜﻥ
مﻥ ﺍلمساهميﻥ.
 .3يجﺏ أن تحتوي ﺍلﺩعﻭﺓ على مﻭعﺩ ﻭمﻜاﻥ االجتماع،
ﻭﺃﻥ يﺭفﻕ بها جﺩﻭل ﺃعمال ﺍلهيئة ﺍلعامة متضمناً ﺍلمﻭﺍضيع
ﺍلتي ستبحث في االجتماﻉ بشﻜل مفصل ﻭﻭﺍضح ،ﺇضافة ﺇلى
ﺃﻱ ﻭثائﻕ ﺃﻭ مﺭفقاﺕ تتعلﻕ بتلﻙ ﺍلمﻭﺍضيع .ﻭتقتضي ﺍلمباﺩﺉ
ﺍلﺭشيﺩﺓ للحاكمية المؤسسية عﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃية مﻭﺍضيع جﺩيﺩﺓ في
االجتماﻉ غيﺭ مﺩﺭجة على جﺩﻭل ﺃعمال ﺍلهيئة ﺍلعامة
ﺍلمﺭسل سابقاً للمساهميﻥ.
 .5يﺭسل ﺍلمساهﻡ ﺍلﺭﺍغﺏ بالتﺭشح لعضﻭية مجلﺱ
ﺍإلﺩﺍﺭﺓ نبﺫﺓ تعﺭيفية عنه قبل انتهاءﺀ ﺍلسنة ﺍلمالية للشﺭكة ﺍلتي
تسبﻕ ﺍلسنة ﺍلتي سيعقﺩ فيها ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة النتخاﺏ
ﺍلمجلﺱ .ﻭفي هﺫه ﺍلحالة يﺭفﻕ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلشﺭكة هﺫه
ﺍلنبﺫﺓ ﺍلتعﺭيفية بالﺩعﻭﺓ ﺍلمﻭجهة للمساهميﻥ لحضﻭﺭ ﺍجتماﻉ
ﺍلهيئة ﺍلعامة.
 .2يقﻭﻡ مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلشﺭكة باإلعالن عﻥ مﻭعﺩ عقﺩ
ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة ومكانه في ثالﺙ صحﻑ يﻭمية محلية،
ﻭلمﺭتيﻥ على ﺍألقل ،ﻭعلى ﺍلمﻭقع اإللكتروني للشﺭكة.
 .2يجﻭﺯ للمساهﻡ ﺃﻥ يﻭكل عنه مساهماً ﺁخﺭ لحضﻭﺭ
ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة بالنيابة عنه بمﻭجﺏ ﻭكالة خﻁية ﺃﻭ ﺃﻥ
يﻭكل عنه شخصاً ﺁخﺭ بمﻭجﺏ ﻭكالة عﺩلية ،ﻭفﻕ ﺍلتشﺭيعاﺕ
ﺍلنافﺫﺓ.
 .9يﺭﺃﺱ ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة ﺭئيﺱ مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ
نائبه في حال غيابه ،ﺃﻭ مﻥ ينتﺩبه ﺍلمجلﺱ في حال غيابهما.
كما يجﺏ ﺃﻥ يحضﺭ أعضاء ﺍلمجلﺱ ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة
بعﺩﺩ ال يقل عﻥ ﺍلحﺩ ﺍلﺫﻱ يحقﻕ ﺍلنصاﺏ ﺍلقانﻭني ألﻱ
ﺍجتماﻉ للمجلﺱ.
 8يسمح للمساهميﻥ بالمشاﺭكة ﺍلفاعلة ﻭﺍلتعبيﺭ عﻥ ﺁﺭﺍئهﻡ
بحﺭية في اجتماع الهيئة العامة ،ﻭﺍلحصﻭل على اإلجابات
عن تساؤالتهم ﻭيﻭفﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلﻜافية تم ّكنهم مﻥ ﺍتخاﺫ
قﺭﺍﺭﺍتهﻡ (هيئة األوراق المالية.)2118 ،
ثالثاً :حقﻭﻕ ﺍلمساهميﻥ:
تتخﺫ ﺍلشﺭكة اإلجراءات ﺍلمناسبة لضماﻥ حصﻭل
ﺍلمساهميﻥ على حقﻭقهﻡ بما يحقﻕ ﺍلعﺩﺍلة ﻭﺍلمساﻭﺍﺓ ﺩﻭﻥ
تمييﺯ ،ﻭمﻥ ﺃهمها ما يلي:
 .0ﺍحتفاﻅ ﺍلشﺭكة بسجالت خاصة بملﻜياﺕ ﺍلمساهميﻥ
تتضمﻥ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلخاصة بمساهمتهﻡ وأسمائهم ﻭعﺩﺩ ﺍألسهﻡ
ﺍلتي يملﻜها كل منهﻡ ،ﻭﺍلتغييﺭﺍﺕ ﺍلتي قﺩ تﻁﺭﺃ عليها.
 .2ﺍالﻁالﻉ على سجل ﺍلمساهميﻥ فيما يخﺹ مساهمته ألﻱ
سبﺏ كان ،ﻭعلى كامل ﺍلسجل ألﻱ سبﺏ معقﻭل.

 .4ﺍالﻁالﻉ على ﺍلمعلﻭماﺕ ﻭﺍلﻭثائﻕ ﺍلخاصة بالشﺭكة ﻭفﻕ
ﺍلتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ.
 .3ﺍلحصﻭل على ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلﺩﻭﺭية ﻭغيﺭ ﺍلﺩﻭﺭية ﺍلمفصح
عنها ﻭفﻕ ﺍلتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ.
 .5ﺍلمشاﺭكة ﻭﺍلتصﻭيﺕ في ﺍجتماﻉ ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة
ﺃصالة ﺃﻭ ﻭكالة بعﺩﺩ ﺃصﻭﺍﺕ يساﻭﻱ عﺩﺩ ﺍألسهﻡ ﺍلتي يملﻜها
ﺍلمساهﻡ.
 .2ﺍلحصﻭل على األرباح ﺍلسنﻭية للشﺭكة في ثالثين يﻭماً مﻥ
تاﺭيخ صﺩﻭﺭ قﺭﺍﺭ ﺍلهيئة ﺍلعامة بتﻭﺯيعها.
 .2ﺃﻭلﻭية االكتتاب في ﺃية ﺇصﺩﺍﺭﺍﺕ جﺩيﺩﺓ مﻥ ﺍألسهﻡ
للشﺭكة قبل ﻁﺭحها للمستثمﺭيﻥ اآلخرين.
 .9ﺇقامة ﺩعﻭﻯ قضائية في مﻭﺍجهة مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ مﻥ
ﺃعضائه يﻁالﺏ فيها بالتعﻭيﺽ عما لحقه مﻥ ضﺭﺭ نتيجة
مخالفة ﺍلتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ ﺃﻭ ﺍلنﻅاﻡ األساسي للشﺭكة ﺃﻭ ﺍلخﻁأ
ﺃﻭ ﺍلتقصيﺭ ﺃﻭ اإلهمال في ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلشﺭكة ﺃﻭ إفشاءﺀ ﺍلمعلﻭماﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍلﻁبيعة ﺍلسﺭية للشﺭكة ،ﺃﻭ ﺍللجﻭ ﺀ ﺇلى ﻭسائل حل
ﺍلنﺯﺍعاﺕ بالﻁﺭﻕ ﺍلبﺩيلة ومنها ﺍلﻭساﻁة ﻭالتحكيم بما يتفﻕ
ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ.
 .8ﺇقامة ﺩعﻭﻯ قضائية في مﻭﺍجهة ﺍلمﺩيﺭ ﺍلعاﻡ للشﺭكة ﺃﻭ
ﺃﻱ مﻭﻅﻑ فيها يﻁالﺏ فيها بالتعﻭيﺽ عما لحقه مﻥ ضﺭﺭ
نتيجة ﺇفشاء ﺍلمعلﻭماﺕ ﺫﺍﺕ ﺍلﻁبيعة ﺍلسﺭية للشﺭكة.
 .01ﻁلﺏ عقﺩ ﺍجتماﻉ هيئة عامة غيﺭ عاﺩية ،للمساهميﻥ
ﺍلﺫيﻥ يملﻜﻭﻥ  %25مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلشﺭكة المكتتب بها.
 .00ﻁلﺏ عقﺩ ﺍجتماﻉ هيئة عامة غيﺭ عاﺩية؛ ﻭﺫلﻙ للمﻁالبة
بإقالة مجلﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلشﺭكة ﺃﻭ ﺃﻱ عضﻭ فيه ،للمساهميﻥ ﺍلﺫيﻥ
يملﻜﻭﻥ  %21مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلشﺭكة.
 .02ﻁلﺏ ﺇجﺭاء تﺩقيﻕ على ﺃعمال ﺍلشﺭكة ﻭﺩفاتﺭها،
للمساهميﻥ ﺍلﺫيﻥ يملﻜﻭﻥ  %01مﻥ ﺃسهﻡ ﺍلشﺭكة.
 .04ﺇقامة ﺩعﻭﻯ قضائية للﻁعﻥ في قانﻭنية ﺃﻱ ﺍجتماﻉ عقﺩته
ﺍلهيئة ﺍلعامة ﺃﻭ ﺍلﻁعﻥ في ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلتي ﺍتخﺫتها فيه ﻭﺫلﻙ
في ثالثة ﺃشهﺭ مﻥ تاﺭيخ عقﺩ االجتماع.
 .03ﺍالﻁالﻉ على محاضﺭ ﺍجتماعاﺕ ﺍلهيئة ﺍلعامة للشﺭكة
(هيئة األوراق المالية.)2118 ،
رابعاً :اإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية:
يجب أن يتضمن اإلفصاح والشفافية ما يلي:
 .0تضع ﺍلشﺭكة ﺇجﺭاءاﺕ عمل خﻁية ﻭفقاً لسياسة ﺍإلفصاﺡ
التي يعتمدها مجلﺱ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ لتنﻅيﻡ شﺅﻭﻥ ﺍإلفصاﺡ عﻥ
ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭمتابعة تﻁبيقها ﻭفقاﹰ لمتﻁلباﺕ ﺍلجهاﺕ ﺍلﺭقابية
ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ ﺍلنافﺫﺓ.
 .2على ﺍلشﺭكة ﺃﻥ تﻭفﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍإلفصاحية للمساهميﻥ
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ﻭﺍلمستثمﺭيﻥ بصﻭﺭﺓ ﺩقيقة ﻭﻭﺍضحة ﻭغيﺭ مضللة ،ﻭفي
ﺍألﻭقاﺕ ﺍلمحﺩﺩﺓ ،ﻭفقاﹰ لمتﻁلباﺕ ﺍلجهاﺕ ﺍلﺭقابية ﻭﺍلتشﺭيعاﺕ
ﺍلنافﺫﺓ مما يمﻜنهﻡ مﻥ ﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍتهﻡ.
 .4على ﺍلشﺭكة تنﻅيﻡ حساباتها ﻭﺇعﺩﺍﺩ بياناتها ﺍلمالية ﻭفﻕ
ﺍلمعاييﺭ ﺍلﺩﻭلية ﺍلخاصة بإعﺩﺍﺩ ﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلمالية (.)IFRS
 .3على ﺍلشﺭكة ﺍستخﺩﺍﻡ مﻭقعها اإللكتروني على شبﻜة
اإلنترنت لتعﺯيﺯ ﺍإلفصاﺡ ﻭﺍلشفافية ﻭتﻭفيﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ.
 .5على ﺍلشﺭكة ﺃﻥ تفصح عﻥ سياساتها ﻭ بﺭﺍمجها تجاه
ﺍلمجتمع ﺍلمحلي ﻭﺍلبيئة.
 .2ال يجﻭﺯ ألﻱ شخﺹ مﻁلع في ﺍلشﺭكة ﺇفشاء ﺍلمعلﻭماﺕ
ﺍلﺩﺍخلية ﺍلمتعلقة بالشﺭكة لغيﺭ ﺍلمﺭجع ﺍلمختﺹ ﺃﻭ ﺍلقضاء،
وال يجﻭﺯ تﺩﺍﻭل ﺍألﻭﺭﺍﻕ ﺍلمالية ﺍلصاﺩﺭﺓ عﻥ ﺍلشﺭكة ،ﺃﻭ
حمل ﺍآلخرين على تﺩﺍﻭلها بنا ًء على معلﻭماﺕ ﺩﺍخلية ﺃﻭ
استغالل معلﻭماﺕ ﺩﺍخلية ﺃﻭ سﺭية لتحقيﻕ مﻜاسﺏ ماﺩية ﺃﻭ
معنﻭية (لالستزادة .)www.hawkma.com
مفهوم المعلومات المحاسبية:
تعتبر كل من البيانات والمعلومات المحاسبية مكونات
أساسية لنظم المعلومات المحاسبية ،وغالباً ما تستخدم في
الحياة العملية مصطلحات مترادفَة ،وبقصد الداللة على معنى
واحد رغم ما بينهما من اختالفات جوهرية ،فالبيانات المحاسبية
هي مجموعة من القيم والرموز والكلمات التي تجمع من داخل
المشروع ومن خارجه نتيجة لألحداث والعمليات االقتصادية
التي تمارسها الوحدة المحاسبية ،وتمثل المدخالت التي يتم
تشغيلها وادارتها في النظام المحاسبي بهدف استخراج
المعلومات .أما المعلومات المحاسبية فتمثل المنتج النهائي
للنظام المحاسبي (قاسم.)2113 ،
جودة المعلومات المحاسبية:
يقصد بمفهوم جودة المعلومات المحاسبية تلك الخصائص
الرئيسة التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة،
وتكون الخصائص ذات فائدة كبيرة لكل من المسؤولين عن
وضع المعايير المناسبة ،وكذلك المسؤولين عن إعداد التقارير
المالية (جربوع.)2104 ،
وتتمثل الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية التي
تتمحور حول كيفية جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة في
اتخاذ الق اررات ،وتعتبر المالئمة والموثوقية الخاصيتين
الرئيستين للمعلومات المحاسبية (أبو علي وآخرون.)2100 ،
مستوى جودة المعلومات المحاسبية ال يعتمد فقط على
الخصائص الرئيسة لهذه المعلومات ،وانما يعتمد أيضاً على

خصائص تتعلق بمتخذي الق اررات ،وفائدة المعلومات لمتخذ
القرار تعتمد على عدة عوامل ،منها طبيعة األنموذج القراري
المستخدم ،وطبيعة مصادر المعلومات ،ومقدار نوعية
المعلومات المتراكمة لدى متخذ القرار ،وبذلك تتحقق الفعالية
للمعلومات المحاسبية في تشجيع االستثمار باكتمال محتواها
وتعظيم جودتها (جمعة ،2100 ،ص .)432
ولعل من أهم أسباب نشوء النظام المحاسبي وتطوره الحاجة
ّ
إلى توفير المعلومات المناسبة التخاذ الق اررات على الصعيد
الداخلي للمنظمة ولألطراف الخارجية التي ترتبط مصالحها
بالمنظمة بشكل مباشر أو غير مباشر ،وعليه فإن النظام
المحاسبي يشكل أحد أهم األنظمة المنتجة للمعلومات
المحاسبية التي تسهم في ترشيد ومساندة الق اررات االقتصادية
التي تؤثر في موارد المجتمع وثرواته ،وبالتالي على رفاهية
األفراد (.)Belkaoui, 2006
فعالة
من هنا تظهر أهمية توفر نظم معلومات محاسبية ّ
لترشيد الق اررات اإلدارية ،ولمساعدة اإلدارة على حل المشكالت
التي تواجهها ،وكذلك تقديم المعلومات المفيدة لمستخدمي
الق اررات داخل المنظمة وخارجها ،والتي يكون لها دور إيجابي
في دعم استم اررية هذه الشركات.
ولكي تكون هذه المعلومات قادرة على مساعدة اإلدارة
واألطراف األخرى على اتخاذ الق اررات المناسبة يجب أن
تتصف بالخصائص النوعية الجيدة التي تتمثل في المالئمة
الموثوقية والقابلية للمقارنة والقابلية للتحقق ،وغيرها من
الخصائص التي سنوردها في البحث.
معايير جودة المعلومات المحاسبية:
يهدف النظام المحاسبي أساساً إلى إنتاج تقارير دقيقة وفي
الوقت المناسب ،وتساعد متخذي القرار على التوجه إلى
الق اررات السليمة ،مما يتطلب ضرورة وجود خصائص نوعية
تعلّل جودة هذه المعلومات ،ونظ اًر لهذا التأثير المباشر
للمعلومات المحاسبية في الق اررات والوظائف اإلدارية المختلفة
فقد اهتمت جميع المنظمات المهنية بهذا األمر ،وحاولت وضع
معايير أساسية أو مجموعة من الخصائص تساعد على تقييم
مستوى جودة هذه المعلومات ولهذا فقد حدد مجلس معايير
المحاسبة المالية ( )FASBوالمعهد األمريكي للمحاسبين
القانونين ( )AICPAهذه المعايير في فئتين من الخصائص
هي األساسية والثانوية يستلزم توفرها في المعلومات المحاسبية
لتحقيق أكبر قدر من المنفعة والفائدة لمستخدميها ،وقد أصدر
( )FASBعام 0891البيان رقم ( )2بعنوان الخصائص النوعية
للمعلومات المحاسبية (النجار.)2104 ،
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وبناء على ذلك التصنيف للخصائص النوعية للمعلومات
ً
المحاسبية فإنه يمكن توضيحها على النحو التالي:
أوالً -الخصائص األساسية وتتمثل في العناصر التالية:
 -0المالئمة ( :)Relevanceوهي قدرة المعلومات
المحاسبية على التأثير في قرار مستخدم المعلومات وتجديد
اتجاهه ،تساعد في إجراء تنبؤات أكثر دقة من األحداث
المستقبلية ،ولهذا يمكن القول بأن مالئمة المعلومات المحاسبية
تعتبر من أهم الخصائص التي يجب توفرها في هذه
اء
المعلومات ،ألنها تعني تطابقها مع احتياجات مستخدميها سو ً
أكانت على الصعيد الداخلي الذي يمثل احتياجات اإلدارة أم
الصعيد الخارجي الذييمثل احتياجات المستخدمين الخارجيين،
إال أنها أكثر أهمية لالستخدام الداخلي ،وذلك لالعتماد المباشر
عليها في معالجة المشكالت ،واتخاذ الق اررات المتعلقة بمشكلة
محددة بذاتها (شرويدر وآخرون2112 ،؛ حنان2104 ،؛
الداية.)2118 ،
إن خاصية المالئمة تتضمن عناصر عديدة تحقق مطلب
المالئمة ،وهذه العناصر تمثل العناصر الفرعية التي يرتكز
عليها مفهوم المالئمة ،وهي كما حددها مجلس معايير
المحاسبة المالية (( )FASBلجنة معايير المحاسبة الدولية،
.)2101
أ -التوقيت المالئم (:)Time Lines
تعتبر خاصية التوقيت المالئم من أهم الخصائص المهمة
الواجب توافرها في المعلومات المحاسبية ،وعنص اًر أساسياً من
عناصر نجاح اإلدارة في اتخاذ الق اررات المهمة ،إذ ال قيمة
للمعلومات المحاسبية إذا لم تصل إلى مستخدميها في الوقت
بد من
المناسب لكي يتمكنوا من اتخاذ القرار السليم ،ولهذا فال ّ
ٍ
كاف
االجتهاد في إعدادها وتجهيزها قبل اتخاذ القرار بوقت
(شرويدر وآخرون2112 ،؛ دهمش2115 ،؛ الخفاف وناصر،
.)2102
ب -القدرة على التنبؤ (:)Predictive Valu
فعالة في
إن المعلومات المحاسبية المالئمة تساعد مساعدة ّ
القدرة على التنبؤ الصادق ،وتقليل درجة المخاطرة في إعداد
الخطط ،ورسم السياسات المستقبلية ،وذلك في ظل ظروف
المنافسة ،وحاالت عدم التأكد التي تستوجب توفير مثل هذه
الخاصية (الشيرازي0881 ،؛ النجار.)2102 ،
ج -التغذية العكسية :Feeding Back
ُيقصد بها أن المعلومات المحاسبية يجب أن ترتد مرة ثانية
إلى النظام المحاسبي الذي ينتجها ،وذلك للتحقق من صحة
التنبؤات واجراء المقارنات بين التنفيذ الفعلي والمخطط التخاذ
الق اررات الصحيحة ومعالجة االنحرافات التي قد تحدث نتيجة

المقارنة (الشيرازي0881 ،؛ حنان.)2104 ،
 -2الموثوقية (مصداقية المعلومات):Reliability
تعني خلو المعلومات المحاسبية من أي خطأ أو تضليل
إلى حد منطقي ومعقول في الوقت نفسه تمثل عرضاً أميناً
وصادقاً للمعلومات ،ألن موثوقية المعلومات مسألة ضرورية
لألفراد الذين ال يملكون القدرة على تقييم صحة المعلومات،
وليس لديهم الوقت للتحقق من صحة هذه المعلومات.
عرفها البيان رقم ( )0عام 0891
(هندركسون ،)0885 ،وقد ّ
"بأنها خاصية المعلومات في التأكيد بأن المعلومات خالية من
األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق تزعم تمثيله"
(حنان.)2104 ،
أ -القابلية للتحقق :very liability
تعني أن تصدر النتيجة نفسها التي يتوصل إليها محاسبون
مستقلون على اختالف الطرق التي يستخدمونها في فحص
البيانات أو السجالت ،أي تتفق آراؤهم على القيم الواردة في
القوائم المالية (دهمش2115 ،؛ المغاريز.)2103 ،
ب -الحياد وعدم التحيز :Neutrality
يقصد بها موضوعية المعلومات المحاسبية تخلو من التحيز
وتغليب مصلحة فئة على حساب فئة أخرى ،مما يزيد من ثقة
المستخدم بالمعلومات المحاسبية بسبب دقتها وسالمتها
(دهمش0885 ،؛ الشيرازي0881 ،؛ المجمع العربي للمحاسبين
القانونيين.)2113 ،
ج -العرض الصادق :Faithful presentation
يعني أن تكون المعلومات المحاسبية معبرة تعبي اًر صادقاً
وبكل أمانة عن األحداث المالية والحقائق ،وبحيث يتوافر
التوافق بين القيم واألرقام المحاسبية وتفاصيلها مع األحداث
االقتصادية والمالية التي تم قياسها والتقرير عنها ،وأن أي
بيانات تفتقد لهذه الصفة ال يمكن االعتماد عليها في اتخاذ
الق اررات االستثمارية وغير االستثمارية (الشيرازي0881 ،؛
حماد.)2115 ،
ثانياً -الخصائص الثانوية:
حددت هيئة معايير المحاسبة المالية ) (FASBالخصائص
الثانوية التي يوجب توفرها في المعلومات المحاسبية وهي:
أ -القابلية للمقارنة :Comparability
هي تفسير إمكانية مقارنة القوائم المالية للسنة الحالية
والسنة أو السنوات السابقة للمنشأة ،ومقارنة نتائج نشاط المنشأة
مع نتائج المنشآت األخرى ،ولهذا فإنه يجب أن تكون
المعلومات التي قيست والتقرير عنها بصورة متماثلة في
المنشآت المختلفة قابلة للمقارنة ،أو ِّ
تمكن صفة القابلية للمقارنة
المستخدمين من تحديد جوانب االتفاق واالختالف األساسية في
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أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات...

الظواهر االقتصادية طالما أنه يتم إخفاء هذه الجوانب باستخدام
طرق محاسبية غير متماثلة ،فمثالً إذا قامت شركة معينة
بإعداد معلوماتها على أساس التكلفة التاريخية في حين تستخدم
المعدلة بالمستوى العام
الشركة األخرى التكلفة التاريخية
ّ
لألسعار فقد يكون صعباً جداً المقارنة بين الشركتين لتقييم كل
منها ،أو تصعب مقارنة مخرجات السنة الحالية مع السنة أو
السنوات الماضية للشركة الواحدة إذا حدث أن أجرت اإلدارة
تغيرات جوهرية في السياسات المحاسبية لديها (كيسو وآخرون،
 ،2114النجار.)2102 ،
ب -الثبات:
يقصد بالثبات أن العمليات واألحداث التي ُعولجت في
الفترة المحاسبية الحالية بالطريقة واألسلوب الذين ُعولجت بهما
هذه العمليات واألحداث في الفترة السابقة ،وذلك من أجل
إمكانية مقارنة القوائم المالية للسنة الحالية بالسنوات السابقة،
وفي حال إتباع مبدأ الثبات فإن أي تغيير في القوائم المالية،
أو في سياسات إعداد القوائم المالية يتطلب اإلفصاح عن هذا
التغيير وطبيعته وأثره في التفسير المحاسبي & (Gelinas
).Sutton & Hunton, 1999
عالقة الحاكمية بالمحاسبة والمعلومات المحاسبية:
تعتبر المحاسبة من أكثر المجاالت العلمية والمهنية تأث اًر
بالقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات وتأثي اًر ،فال يمكن للقواعد
اإلرشادية للحوكمة أن تطبق بفاعلية ،وتحقق النتائج المطلوبة
بدون دعم مهنة المحاسبة ،كما أن القواعد اإلرشادية لحوكمة
الشركات واجراءاتها تؤدي دو اًر كبي اًر في مجال تطوير مهنة
المحاسبة ،وذلك عن طريق مايلي (خليل:)2112 ،
– 0يجب على المحاسبة أن تهتم بظاهرة حوكمة الشركات
ضمن دراساتها ،عن طريق مخرجات هذه الوظيفة ،إذ يمكن
قياس وتقرير نتائج أعمال الشركة ،وتحقيق التوصيل الفاعل
لهذه النتائج إلى األطراف المستفيدة جميعها سواء أكانت
خارجية أم داخلية ،وبشكل عادل ومتوازن ،وبذلك تحقق
متطلبات تطبيق القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات.
 -2ال شك أن تطبيق ظاهرة الحوكمة سيؤثر بشكل واضح في
درجة اإلفصاح ومستواه في البيانات المالية واإلدارية للشركة،
ويحقق مستوى عالياً من الشفافية ،وهذا تأكيد أن اإلفصاح
والشفافية وظاهرة الحوكمة وجهان لعملة واحدة ،يوثر كل منهما
في اآلخر ويتأثر به (التأثير المتبادل) ،فإذا كان اإلفصاح أحد
أهم القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات فهو مطلب مهم جداً
من مطالب معايير المحاسبة الخاصة بإعداد القوائم
المالية.ولما كانت حوكمة الشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً

بالمحاسبة بما تعنيه من إفصاح يجمع بينهما وبين القواعد
اإلرشادية لحوكمة الشركات فقد كان هناك إجماع على أن
الحوكمة كتشريع جديد له أثر على جودة المعلومات وما تحمله
أو تتميز به من اإلفصاح الذي يفضي إلى الشفافية (عيسى،
.)2119
الدراسات السابقة:
تناول العديد من الدارسين والباحثين العرب واألجانب
حوكمة الشركات وعالقتها بعدة متغيرات في مجالي المحاسبة
واإلدارة على الصعيدين المحلي والخارجي ،وجميعها تلتقي مع
هذه الدراسة باألهداف النهائية ،وهي إصدار قوائم مالية موثوقة
يمكن االعتماد عليها في اتخاذ الق اررات الصائبة ،ففي دراسة
(زلوم )2104 ،التي كان الهدف منها اكتشاف مدة االلتزام
بتطبيق القواعد اإلرشادية الخاصة بحكومة الشركات لدى
الشركات الخدمية المقيدة في بورصة عمان واختبار وتقييم أثر
تطبيق هذه القواعد على قيمة الشركة ،فقد اختار الباحث عدداً
من الشركات الخدمية المساهمة وعددها ( )018شركات في
العام  ،2118وتوصل الباحث إلى عدم وجود أثر للقواعد في
قيمة الشركة في السوق ،وذلك لغياب الوعي بأهمية قواعد
الحوكمة من قبل المستثمرين وحملة األسهم والمستخدمين
اآلخرين .وهدفت دراسة (المناصير )2104 ،إلى معرفة أثر
تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية في أداء الشركات الخدمية
المساهمة األردنية ،وباإلضافة إلى الوقوف على مدى تطبيق
قواعد الحاكمية المؤسسية في الشركات الخدمية ،وتوصلت
الدراسة الى أن قواعد الحوكمة المتعلقة باإلفصاح والشفافية قد
احتلت المرتبة األولى من حيث التطبيق ،ثم حقوق المساهمين،
فمجلس اإلدارة ،وأخي اًر اجتماعات الهيئة العامة ،أما دراسة
( )Heenetigala & Avmstrong, 2012فهدفت إلى إيجاد عالقة
بين قواعد حوكمة الشركات وأداء الشركات فقد جمعت بيانات
ألفضل مجموعة من الشركات في سيريالنكا في الفترة -2114
 2112وتم قياس الحوكمة من خالل (الفصل بين منصبي رأس
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وتشكيل مجلس اإلدارة ،واللجان
المنبثقة عن مجلس اإلدارة) وقياس األداء المالي ،وأظهرت
النتائج وجود عالقة إيجابية بين قواعد حوكمة الشركات وبين
أداء الشركات العائد على حقوق المالكين.
كما جاءت دراسة (عكش )2100 ،لبيان أثر حوكمة
الشركات على تعزيز جودة المعلومات المحاسبية في سوق
األوراق المالية في سوريا ،وتوصلت الدراسة الى أن تطبيق
الحوكمة يحد من الكثير من المشاكل التي تواجهها هذه
الشركات وخاصة المالية ،وبينت الدراسة وجود ارتباط بين
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تطبيق حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية وبينت
وجود ارتباط بين جودة المعلومات المحاسبية وبين تنشيط حركة
سوق األوراق المالية في الشركات التي تطبق الحوكمة .كما
جاءت دراسة (إسماعيل )2101 ،لتوضح المفاهيم العامة
لمبادئ الحاكمية المؤسسية وأثر هذه المبادئ في تحقيق جودة
التقارير المالية ومفاهيم جودة األرباح وكفاءة السوق المالي،
وكشفت وجود عالقة بين مستويات التطبيق الفعلي للحاكمية
المؤسسية وبين جودة التقارير المالية ،وقد أشارت الدراسة إلى
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد أو نسبة األعضاء
المستقلين في مجلس اإلدارة وعدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة
واجتماعات لجنة التدقيق وبين جودة التقارير المالية ،وأما فيما
يتعلق بالحاكمية المؤسسية فلم تدل االختبارات على وجود
عالقة بينهما وبين جودة التقارير المالية.
وهدفت دراسة (الغزوي )2101 ،إلى تبيان وتعميق مفهوم
حوكمة الشركات وأثرها على المعلومات المحاسبية المتمثلة
بالقوائم المالية وبيان مدى تأثير حوكمة الشركات على
اإلفصاح المحاسبي ،وأوصت هذه الدراسة بزيادة مستوى
اإلفصاح في القوائم المالية من قبل الشركات المساهمة وزيادة
اهتمام الشركات المساهمة بالمسؤولية االجتماعية ،غير أن
دراسة (الشريف ،وأبو عجيلة )2118 ،قد جمعت بين جودة
األرباح من حيث المفهوم واألهمية وآلية القياس وبين آليات
الحاكمية المؤسسية ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة
طردية بين استقاللية لجنة التدقيق وبين جودة األرباح ،وهذه
النتيجة تشير إلى وجود تطبيق جيد لقواعد الحاكمية المؤسسية،
بينما تشير النتائج إلى وجود عالقة عكسية بين جودة القوائم
المالية وبين نسبة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة
أما دراسة (أبو عجيلة ،وحمدان )2118 ،التي هدفت إلى إلقاء
الضوء على كيفية ممارسة إدارة األرباح في الشركات الصناعية
المدرجة في بورصة عمان وكذلك تحديد مستوى استخدام
الحاكمية المؤسسة وما ينتج عن العالقة القائمة التي أرادها
الباحثان بين إدارة األرباح ومستوى تطبيق مبادئ الحاكمية
المؤسسية فقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات الصناعية
المساهمة العامة األردنية قد مارست تطبيق مبادئ الحاكمية
المؤسسية وادارة األرباح في مختلف سنوات الدراسة.
أما دراسة (الحلبي )2118 ،فركزت على دور الحوكمة في
زيادة ربحية الشركات الصناعية في سوريا ،فقد تم تحديد عينة
طبقية من تلك المجالس للشركات السورية وقد توصلت الدراسة
إلى وجود اختالفات في وجهات النظر لإلداريين في درجة
االعتماد على الهيكل التنظيمي ومستوى الشفافية واإلفصاح
عند اتخاذ الق اررات االستثمارية وزيادة الربحية .ودراسة

( )Machuga andTeitel, 2007فقد سعت هذه الدراسة لربط
العالقة بين قواعد الحاكمية المؤسسية المطبق في المكسيك
وبين جودة األرباح ،وقد مارس الباحث اختباراته على الشركات
المساهمة العامة في المكسيك ُبغية التأكد من إصدار تقارير
مالية تتمتع بأعلى درجة من الدقة والشفافية واإلفصاح ،وقد
أسفرت هذه الدراسة عن وجود عالقة بين جودة األرباح وبين
التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية في الشركات المكسيكية.
ما يميز هذه الدراسة:
بعد استعراض الدراسات السابقة عن موضوع تأثير القواعد
اإلرشادية لحوكمة الشركات تبين( ،حسب اطالعنا) ،عدم وجود
دراسات واضحة عن تأثير القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات
في األردن على جودة المعلومات المحاسبية ؛ لذا جاءت هذة
الدراسة لتركز على تأثير مختلف عناصر القواعد اإلرشادية
لحوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية في
الشركات الصناعية المساهمة العامة لبيان تأثيرها مجتمعة أوالً،
ثم تأثير كل قاعدة من القواعد اإلرشادية للحاكمية المؤسسية
على جودة المعلومات المحاسبية بشكل منفصل ،وباإلضافة
إلى تركيزها فقط على القطاع الصناعي ،وهذا األمر يعود الى
أن القطاع الصناعي في األردن يستحوذ على قدر كبير من
االهتمام بفضل االستثمارات الكبيرة فيه.
منهجية الدراسة:
اعتمد الباحث على المنهجين الوصفي والتحليلي ،فقد
اعتمد على المنهج الوصفي لوصف استجابات أفراد عينة
الدراسة على متغيرات الدراسة المتمثلة في حوكمة الشركات،
وجودة المعلومات المحاسبية ،واتُبع المنهج التحليلي الختبار
بناء على نموذج الدراسة ،وقد
فرضيات الدراسة التي صيغت ً
جمعت البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة ،واستخدم برنامج
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية SPSS Statistical package
) )for Social Sciencesبهدف معالجة البيانات التي أظهرتها
االستبانات ،والختبار فرضيات الدراسة استخدمت األساليب
اإلحصائية التالية:
 -0التك اررات والنسب المئوية استخدمت لمعرفة خصائص أفراد
عينة الدراسة.
 -2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف
خصائص عينة الدراسة.
 -4معامل كرومباخ ألفا استخدم الختبار مدى االعتمادية على
إدارة الدراسة التي بموجبها ُجمعت البيانات.
 -3اختبار العينة األحادية الختبار فرضية الدراسة األولى.
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 -5االنحدار المتعدد الختبار فرضية الدراسة الثانية.
مجتمع وعينة الدراسة:
يتألف مجتمع الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية وقد بلغ عددها ( )22شركة مدرجة ببورصة
عمان لألوراق المالية ،)http://exchange.jo/ar) .وقد وقع
االختيار على عينة الدراسة على مرحلتين ،األولى تم
االتصال مع كافة الشركات الصناعية المساهمة العامة
ا ألردنية حيث استجابت  39شركة إلجراء الدراسة الحالية،
وزع الباحث ( )299استبانة على ()39
وفي المرحلة الثانية ّ
شركة وبواقع  2استبانات لكل شركة على المدراء الماليين
ورؤساء األقسام وموظفي قسم المحاسبة في الشركات
الصناعية المساهمة األردنية ،استُرجع منها ( )222استبانة،
وبعد مراجعة االستبانات تبين أن ( ) 8استبانات غير صالحة
للتحليل اإلحصائي ،بهذا فإن عينة الدراسة تتكون من
( ) 204استبانة ،والجدول ( )0يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً
للمتغيرات الشخصية.
يظهر من الجدول ( ) 0أن أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد
العينة تبعا لمتغيرات الدراسة بلغت على النحو اآلتي:
 .0المؤهل العلمي ( ) %54للمؤهل العلمي (بكالوريوس)،
بينما بلغت أدنى نسبة مئوية ( )%4.8للمؤهل العلمي
(الدكتوراه) ،وهذا يعطي فرصة أكبر للدقة في نتائج الدراسة.
 .2التخصص العلمي ( ) %50.2لتخصص (محاسبة) ،بينما
بلغت أدنى نسبة مئوية ( )%8.4لتخصص (اقتصاد) وهذا
يعكس مدى تناسب التخصصات العلمية ألفراد عينة الدراسة
في مجاالت أعمالهم ،وهذا يعطي فرصة أكبر للدقة في
نتائج الدراسة.
 .4الفئة الوظيفية ( ) %41.8للوظيفة (محاسب) ،بينما

بلغت أدنى نسبة مئوية ( ) %02.1لوظيفة (مدير إداري)،
وهذا يعني أن جميع المجيبي ن يحملون شهادات علمية
عالية ،مما يعني قدرتهم على فهم فقرات االستبانة.
 .4عدد سنوات الخبرة في مجال العمل ( )%29.2لفترة
الخبرة ( 05سنة فأكثر) ،بينما بلغت أدنى نسبة مئوية
( ) %22.5لفترات (أقل من  5سنوات ،من  - 5أقل من 01
سنوات) ،وهذا يدل على الكفاءة التي تمتلكها عينة الدراسة
وبالتالي سيسهم في دقة النتائج.
صدق وثبات أداة الدراسة:
تم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وذلك عن
طريق عرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين من
ذوي الخبرة والمعرفة في علوم المحاسبة ومنهجية البحث
العلمي واإلحصاء التطبيقي ،بقصد االستفادة من خبراتهم
مما جعل األداة أكثر دقة وموضوعية في القياس.
ومن أجل التحقق من ثبات أداة الدراسة قام الباحث
باستخدام معامل الثبات المتمثل (كرومباخ ألفا)
( ) Crombach Alphaوذلك لحساب معامالت الثبات
لمتغيرات األداة لغرض قياس االتساق الداخلي لفقرات
االستبانة.
والجدول ( ) 2يبين قيمة كرومباخ ألفا لكل متغير من
متغيرات الدراسة.
ونسبة ألفا كرومباخ المقبولة هي (Sekaran, %21
) 2006من الجدول ( ) 2ونالحظ أن النسبة هي لجميع
متغيرات الدراسة تفوق النسبة المقبولة إحصائياً؛ لذا يمكن
القول أن أداة الدراسة موثوقة ،ويمكن االعتماد عليها
ألغراض تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

الجدول ()1
توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية(ن=)212

المتغير

المؤهل العلمي

التخصص العلمي

المستوى
أقل من بكالوريوس
بكالوريوس
دبلوم عالي
ماجستير
دكتوراه
المجموع
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
اقتصاد
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التكرار النسبة المئوية
1
1
53
113
15.9
34
27,2
58
3.9
8
100.0
213
51.2
018
16.9
42
9.3
21

دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،34العدد 2102 ،2
التكرار النسبة المئوية
المستوى
المتغير
22.6
39
علوم إدارية
011.1
204
المجموع
16.0
34
مدير إداري
17.8
38
رئيس حسابات
26.8
57
مدير مالي
الفئة الوظيفية
30.9
66
محاسب
8.5
18
أخرى
100.0
213
المجموع
22.5
48
أقل من  5سنوات
22.5
من  -5أقل من  01سنوات 48
26.8
57
-01أقل من  05سنة
عدد سنوات الخبرة في مجال العمل
28.2
60
 05سنة فأكثر
100.0
213
المجموع

الجدول ()2
قيمة كرومباخ ألفا

البعد
القواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين
القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة
القواعد اإلرشادية المتعلقة لمسؤوليات مجلس اإلدارة
القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية
جودة المعلومات المحاسبية

كرومباخ ألفا
.867
,769
.791
,823
.859

الجدول ()2
نتائج اختبار العينة األحادية
المتوسط االنحراف المعياري
البعد
.489
القواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين 3.65
.560
القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة 3.70
.447
القواعد اإلرشادية المتعلقة لمسؤوليات مجلس اإلدارة 3.70
.547
3.82
القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية
اختبار فرضيات الدراسة:
 -0الفرضية الرئيسة األولى:ال تطبق الشركات المساهمة
العامة األردنية القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات.
الختبار الفرضية األولى استخدم الباحث اختبار العينة األحادية
القائم على مقارنة المتوسط الفرضي للمقياس الخماسي ( )4مع
المتوسط المحسوب ،إذ يتضح من الجدول ( )4الذي ُيبين نتائج
اختبار العينة األحادية  One-Sample T- Testأن متوسط القواعد
اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين يساوي 3.65
وبانحراف معياري  .489ونظ اًر ألن ( )t=19.212, p<.05لذلك تطبق
الشركات األردنية القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة
العامة بحماية حقوق المساهمين ،وكذلك تُبين نتائج اختبار العينة

قيمة t
19.212
18.284
22.964
21.904

مستوى الداللة
.000
.000
.000
.000

األحادية أن متوسط القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة
العامة يساوي  3.70وبانحراف معياري  .560ونظ ًار ألن
( )t=18.284, p<.05لذلك تطبق الشركات األردنية القواعد
اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة .وتُبين نتائج اختبار
العينة األحادية أن متوسط القواعد اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات
مجلس اإلدارة يساوي  3.70وبانحراف معياري  .447ونظ اًر ألن
( )t=22.964, p<.05لذلك تطبق الشركات األردنية القواعد
اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة ،وتُبين نتائج اختبار
العينة األحادية أن متوسط القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح
والشفافية يساوي  3.82وبانحراف معياري  .547ونظ اًر ألن
( )t=21.904, p<.05لذلك تطبق الشركات األردنية القواعد
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اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية؛ لذالك نرفض الفرضية
العدمية ،ونقبل الفرضية البديلة القائلة بتطبيق الشركات المساهمة
العامة األردنية للقواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات.
 -2الفرضية الرئيسة الثانية:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
للمتغيرات المستقلة (حماية حقوق المساهمين ،اجتماعات الهيئة
العامة ،مسؤوليات مجلس اإلدارة ،واإلفصاح والشفافية) مجتمعة
وفقاً للقواعد اإلرشادية للحوكمة على جودة المعلومات
المحاسبية.
أظهرت نتائج اختبار االنحدار المتعدد من الجدول ( )3أن
قيمة معامل التحديد تساوي  .311وهذا يعني أن متغير القواعد
اإلرشادية للحاكمية المؤسسية تفسر ما نسبته  % 31.1من
التباين الحاصل في المتغير التابع ،ونظ اًر ألن قيمة
( )F=23.376, P<.05فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل
الفرضية البديلة القائلة أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية
للمتغيرات المستقلة (حماية حقوق المساهمين ،واجتماعات
الهيئة العامة ،ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،واإلفصاح والشفافية)
مجتمعة وفقاً للقواعد اإلرشادية لحوكمة على جودة المعلومات
المحاسبية.
واستناداً إلى الفرضية الثانية فقد تفرع عنها اختبار
الفرضيات على النحو اآلتي:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
للقواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين على جودة
المعلومات المحاسبية.
يتضح من نتائج االنحدار المتعدد من الجدول ( )3أن قيمة
( ،)β=.121, t=1.874, P>.05وهذه النتيجة تعكس عدم وجود
أثر للقواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين في
جودة المعلومات المحاسبية؛ لذلك نقبل الفرضية العدمية القائلة

أنه" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للقواعد اإلرشادية المتعلقة
بحماية حقوق المساهمين على جودة المعلومات المحاسبية".
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
الجتماعات الهيئة العامة على جودة المعلومات المحاسبية.
يتضح من نتائج االنحدار المتعدد من الجدول ( )3أن قيمة
( ،)β=.276, t=3.969, P<.05وهذه النتيجة تعكس وجود أثر
للقواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة على جودة
المعلومات المحاسبية؛ لذلك نرفض الفرضية العدمية ،ونقبل
الفرضية البديلة القائلة أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية
الجتماعات الهيئة العامة على جودة المعلومات المحاسبية".
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لمسؤوليات مجلس اإلدارة على جودة المعلومات المحاسبية.
يتضح من نتائج االنحدار المتعدد من الجدول ( )3أن قيمة
( ،)β=.163, t=2.064, P<.05وهذه النتيجة تعكس وجود أثر
للقواعد اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة في جودة
المعلومات المحاسبية؛ لذلك نرفض الفرضية العدمية ،ونقبل
الفرضية البديلة القائلة أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لمسؤوليات مجلس اإلدارة على جودة المعلومات المحاسبية".
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
بين قاعدة اإلفصاح والشفافية على جودة المعلومات المحاسبية.
يتضح من نتائج االنحدار المتعدد من الجدول ( )3أن قيمة
( ،)β=.162, t=2.062, P<.05وهذه النتيجة تعكس وجود أثر
للقواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية في جودة
المعلومات المحاسبية؛ لذلك نرفض الفرضية العدمية ،ونقبل
الفرضية البديلة القائلة أنه "يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين
قاعدة اإلفصاح والشفافية على جودة المعلومات المحاسبية".

الجدول ()4
نتائج االنحدار المتعدد

المتغير
القواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية حقوق المساهمين
القواعد اإلرشادية المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة
القواعد اإلرشادية المتعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة
القواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية
R2

قيمة F

مستوى الداللة
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بيتا

.121
.276
.163
.162

قيمة  tمستوى الداللة
1.874
3.969
2.084
2.062
.311
23.376
.000

.062
.000
.038
.040

دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،34العدد 2102 ،2

النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج :بناءً على اختبار الفرضيات فقد أمكن
الوصول إلى النتائج اآلتية:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق الشركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية للقواعد اإلرشادية لحوكمة
الشركات وأثره على جودة المعلومات المحاسبية.
وقد أظهرت الدراسة أن الشركات الصناعية المساهمة
العامة األردنية تطبق القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات بكافة
أبعادها ،فقد جاءت القواعد المتعلقة باإلفصاح والشفافية
بالمرتبة األولى ،يليها كل من القواعد اإلرشادية المتعلقة
باجتماعات مجلس اإلدارة ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،وأخي اًر
حقوق المساهمين.
وهذه النتيجة يمكن تفسيرها بأن القواعد اإلرشادية التي
يصدرها مجلس مفوضي هيئة األوراق غالباً ما تلتزم بها
الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،بهدف تحسين
حوكمة الشركات ،وزيادة الفاعلية في اتخاذ القرار ،ويظهر لنا
الدور الرقابي الكبير الذي تقوم بها هيئة األوراق المالية في
التحقق من التزام الشركات باإلفصاح عن القواعد اإلرشادية
لحوكمة الشركات وهذا يتفق مع دراسة زلوم  ،2104والعكش
 ،2100وأبو عجيلة.2118 ،
أوضحت الدراسة وجود أثر واضح للقواعد اإلرشادية
لحوكمة الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية على
جودة المعلومات المحاسبية ،إذ برز في القواعد اإلرشادية
المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة ،ومسؤوليات مجلس اإلدارة،
والقواعد اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح والشفافية ،في حين لم
تظهر الدراسة وجود أثر للقواعد اإلرشادية المتعلقة بحماية
حقوق المساهمين على جودة المعلومات المحاسبية.
وتدل نتيجة وجود أثر للقواعد اإلرشادية المتعلقة
باجتماعات مجلس اإلدارة لحوكمة الشركات على جودة
المعلومات المحاسبية على االهتمام الكبير من قبل مجلس إدارة
الشركة على إرسال الدعوة للمساهمين لحضور االجتماعات من
أجل المشاركة بالق اررات والوعي الموجود لدى المساهمين في
الشركات الصناعية األردنية ،وهذا بدوره يعزز من جودة
المعلومات المحاسبية.
ويفسَّر وجود أثر للقواعد اإلرشادية الخاصة بمسؤوليات
مجلس اإلدارة على جودة المعلومات المحاسبية على أن معظم

مجالس اإلدارات في الشركات يتمتعون بدرجة عالية من
المسؤولية ومؤهلون ،ويتمتعون بقدر ٍ
كاف من المعرفة والخبرة
باألمور اإلدارية وبالتشريعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات
مجلس اإلدارة ،وهذا بدوره يحسن جودة المعلومات المحاسبية.
وكذلك يفَّسر وجود أثر للقواعد اإلرشادية الخاصة
باإلفصاح والشفافية على جودة المعلومات المحاسبية بأن
اإلفصاح يوفر معلومات للمستثمرين والمساهمين واألطراف
ذات العالقة مما يساعدهم على اتخاذ الق اررات المناسبة فيما
يتعلق باستثماراتهم.
وباإلضافة إلى أن عدم وجود أثر للقواعد اإلرشادية
الخاصة بحماية حقوق المساهمين على جودة المعلومات
فسر بوجود عدد كبير من الشركات في األردن
المحاسبيةُ ،ي ّ
ذات طابع عائلي ،وفي الغالب يكون رئيس مجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة من عائلة واحدة وهذا بدوره يقلل من
جودة المعلومات المحاسبية.
ثانياً :التوصيات:
استناداً إلى ما توصلت إليه الدراسة من النتائج فإنه يمكن
التوصية باآلتي:
 -0ضرورة تطبيق القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات
األردنية بالكامل ،والعمل على وضع إجراءات لتفعيل تطبيق
القواعد اإلرشادية المتعلقة بحقوق المساهمين ألنهم يمثلون
جانب الرقابة واتخاذ الق اررات المهمة فيما يتعلق بوضع الشركة.
 -2زيادة االهتمام بالقاعدة اإلرشادية المتعلقة باإلفصاح
والشفافية لما للمعلومات المحاسبية التي تتصف بهذه الصفة
من أهمية بالغة لمستخدمي القوائم المالية في مجال اتخاذ
الق اررات االستثمارية وغير االستثمارية.
 -4زيادة االهتمام بالقاعدة اإلرشادية لحوكمة الشركات
المتعلقة بمسؤوليات مجلس اإلدارة تعزي اًز لدورهم في التخطيط
واإلشراف والرقابة والمتابعة لما لذلك من أثر إيجابي على جودة
التقارير المحاسبية.
 -3زيادة االهتمام بالقاعدة اإلرشادية لحوكمة الشركات
المتعلقة باجتماعات مجلس اإلدارة تفعيالً لمبدأ المشاركة في
تحمل المسؤولية من خالل إطالع المساهمين على هذه
االجتماعات لالستفادة من آرائهم في مجريات العمل في
الشركة لما لذلك من أثر إيجابي على جودة المعلومات
المحاسبية.
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أثر القواعد اإلرشادية لحوكمة الشركات...

المراجع

 .أحمد يوسف كلبونة

أبو عجيلة ،ع ،حمدان ع ،)2101( ،أثر الحوكمة المؤسسية على
إدارة األرباح (دليل من األردن) ،بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني
للعلوم المالية والمحاسبية حول مدى مساهمة العلوم المالية
والمحاسبية في التعامل مع األزمات المالية والعالمية28-29 ،
نيسان ،جامعة اليرموك ،األردن.
ابو علي ،س والدبعي ،م وابو نصار ،م" ،)2102( ،أثر جودة
االرباح المحاسبية في تكلفة حقوق الملكية طبقاً لمعايير اإلبالغ
المالي الدولية" ،المجلة األردنية في إدارة اإلعمال ،مجلد ،2
العدد األول ،ص ص .83-22
اتحاد المصارف العربية ،)2114( ،التحكم المؤسسي في القطاع
المصرفي العربي ومتطلبات تطوير ممارساته وفق المعايير
الدولية ،بيروت ،لبنان.
إسماعيل ،ع ،)2101( ،العالقة بين مستوى التطبيق الفعلي
للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية ،رسالة ماجستير ،غير
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
آل غزوي ،ح" ،)2101( ،حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح
في المعلومات المحاسبية" رسالة ماجستير غير منشورة ،األكاديمية
العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان ،األردن.
جربوع ،ي وحلس ،س ،)2110( ،المحاسبة الدولية :مع التطبيق
العملي لمعايير المحاسبة الدولية ،الطبعة األولى ،مؤسسة الوراق
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
جربوع ،ي ،)2104( ،نظرية المحاسبة ،الطبعة األولى ،مؤسسة
الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الجعيدي ،ع ،(2007) ،مستوىالحاكميةالمؤسسيةوأثرهفيأداءالشركات،
أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،
األكاديميةالعربيةللعلومالماليةوالمصرفية ،عمان ،األردن.
جمعة ،أ" ،)2100( ،المحاسبة اإلدارية التخطيط والرقابة وصنع
القرار" دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
الحلبي ،ن ،)2118( ،دور الحوكمة في زيادة ربحية المنشات
الصناعية الخاصة في سوريا ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،25العدد الثاني ،ص ص -210
.249
حماد ،ط ،)2115( ،موسوعة معايير المحاسبة ،كلية التجارة ،جامعة
عين شمس ،مصر.
حماد ،ع ،)2115( ،حوكمة المؤسسات والمفاهيم والمبادئ
والتجارب ،الدارالجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
حمدان ،عالم ومشتهى ،صبري وعواد ،بهاء ،)2102( ،دور لجان
التدقيق في استم اررية األرباح كدليل على جودتها ،المجلة
األردنية في إدارة األعمال ،المجلد الثامن ،العدد الثالث ،ص ص
.342 -318
حنان ،ح ،)2104( ،مدخل للنظرية المحاسبية ،طبعة ثالثة ،دار
وائل للنشر ،عمان ،األردن.
الحيزان ،أ" ،)2119( ،تطوير أداء وظيفة المراجعة الداخلية لتفعيل
متطلبات الحوكمة :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة

السعودية" ،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،العدد السبعون،
 ،2119ص ص.289-281:
خليل ،م ،)2112( ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة
المعلومات المحاسبية وانعكاسها على سوق األوراق المالية دراسة
تطبيقية ،ندوة السوق المالية السعودية :نظرة مستقبلية-03 ،
05تشرين ثاني ،جامعة الملك خالد ،السعودية.
)،(2002
ن،
خوري،
مجلة
"مهنةالمحاسبةبينالتعثرالماليوالتحكمالمؤسسيفيالشركات،
البنوكفياألردن ،مجلد  ،21العدد ،8ص ص  49-44عمان،
األردن.
الداية ،م" ،)2118( ،أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية على
جودة البيانات المالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة "دراسة
ميدانية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين.
دهمش ،ن ،)0885( ،القوائم المالية لمبادئ المحاسبة المتعارف
عليها والمقبولة قبوالً عاماً ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن.
دهمش ،ن" ،)2115( ،القوائم المالية والمبادئ المحاسبية" ،معهد
الدراسات المصرفية ،عمان ،األردن.
زلوم ،ن ،)2104( ،اإلفصاح عن االلتزام بتطبيق القواعد اإلرشادية
الخاصة حوكمة الشركات وأثرها في قيمة الشركة (دراسة تطبيقية
على الشركات الخدمية المساهمة المدرجة في بورصة عمان)،
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية ،المجلد
الحادي والعشرين ،العدد الثاني ،ص ص  ،092- 024عمان،
األردن.
سليمان ،م ،)2112( ،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد اإلداري
والمالي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
شحاته ،)2112( ،م ارجعة الحسابات وحوكمة الشركات ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
شرويدير ،ر ،كالرك ،م ،كاثي جاك ،)2112( ،تعريب خالد
كاجيجي ،دار المريخ للنشر ،الرياض ،السعودية.
الشريف ،إ ،(2008) ،جودة األرباح وعالقتها بجوانب الحاكمية
المؤسسية :دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة
العامة المدرجة ببورصة عمان ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان ،األردن.
الشريف ،إ ،وأبو عجيلة ،ع ،)2118( ،العالقة بين جودة األرباح
والحاكمية المؤسسية ،بحث مقدم في المؤتمر السابع بعنوان
تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على منظمات األعمال –
التحديات-الفرص-اآلفاق ،عمان ( )00-01تشرين ثاني
 ،2118عمان ،األردن.
الشيرازي ،ع ،)0881( ،نظرية المحاسبة ،الطبعة األولى ،منشورات
ذات السالسل ،الكويت.
عكش ،م ،)2100( ،أثر حوكمة الشركات في تعزيز جودة
المعلومات المحاسبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
حلب ،سوريا.
عليوي ،ن والخفاف ،ه" ،)2102( ،أهمية القياس المحاسبي
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دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،34العدد 2102 ،2
للتكاليف البيئية ودورها في تفعيل جودة المعلومات المحاسبية
التخاذ الق اررات "دراسة استطالعية آلراء عينة من المنشأت
الصناعية بمدينة الموصل ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،السنة
الخامسة والثالثون ،العدد ،82ص ص  ،011-22بغداد،
العراق.
عيسى ،س ،)2119( ،أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات
إدارة األرباح – دراسة تطبيقية ،مجلة كلية التجارة للبحوث
العلمية ،كلية التجارة ،مجلد  ،35العدد الثاني ،ص ص .32-0
الفار ،ع ،)2112( ،إدارة األرباح :أثر الحاكمية المؤسسية عليها
وعالقتها بالقيمة السوقية للشركة ،دراسة تطبيقية على الشركات
الصناعية المدرجة في بورصة عمان ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان،
األردن.
قاسم ،ع ،)2113( ،نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية ،عمان،
دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.
كيسو ،د ،جبري ،و ،)2114( ،المحاسبة المتوسطة ،تعريب أحمد
حجاج ،تقديم سلطان السلطان ،الجزء األول ،دار المريخ للنشر،
الرياض ،السعودية.
مجلس معايير المحاسبة الدولية  ،)2101( ،FASBمعايير المحاسبة
الدولية ،ترجمة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،عمان،
األردن.
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،)2113( ،معايير المحاسبة
الدولية الصادرة عن اتحاد المحاسبين الدولي ( ،(IFACعمان،
األردن.
مطر ،م ،ونور ،ع" ،(2007) ،مدى التزام الشركات المساهمة العامة
األردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية :دراسة تحليلية مقارنة بين
القطاعين المصرفي والصناعي" ،المجلة األردنية في إدارة
األعمال ،مجلد  3عدد  1ص ص  ،21-32عمان ،األردن.
المطيري ،ع ،)2110( ،تطبيق اإلجراءات الحاكمة للشركات في
المملكة العربية السعودية ،المجلة العربية للعلوم اإلدارية ،المجلد
العاشر ،العدد  ،4ص ص  ،415-290السعودية.
المغاريز ،ز" ،)2104( ،مدى مالئمة المعايير المحاسبية الدولية
للتكاليف البيئية للشركات الصناعية األردنية في تحسين جودة
مخرجات المعلومات المحاسبية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
جامعة الجنان ،لبنان.
المناصير ،ع" ،)2104( ،أثر تطبيق قواد الحاكمية المؤسسية على
أداء الشركات الخدمية المساهمة العامة األردنية" رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة الهاشمية ،الزرقاء ،األردن.
النجار ،ج" ،)2104( ،أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على
الموثوقية ومالئمة معلومات القوائم المالية الصادرة عن الشركات
المساهمة العامة الفلسطينية" دراسة تطبيقية من وجهة نظر
مدققي الحسابات والمديرين الماليين ،المجاة األردنية في إدارة
األعمال ،المجلد  ،8العدد ،4ص ص.384-325 ،
النجار ،ع ،)2102( ،مدى دور مراقبي الحسابات في التحقق من
الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في القوئم المالية:
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The Impact of Corporate Governance Guidance Rules on the Quality of Accounting
Information in the Jordanian Public Shareholding Industrial Companies

Ahmad Y. Kalbouneh*

ABSTRACT
The study aimed to investigate the effect of corporate governance guidance rules (related to: Shareholders'
rights protection, General Assembly meetings, the Board of Directors responsibilities, and disclosure and
transparency) on the quality of accounting information in the Jordanian Public Shareholding industrial
companies. The study also aimed to investigate the extent of application of corporate governance guidance
rules by companies. To achieve the study objectives; data related the variables of the study were collected
from the study sample composed of (48) companies from the industrial sector listed in Amman Stock
Exchange. The hypotheses were tested using monounsaturated sample test, multiple regression as well as
averages and standard deviations, to describe the study sample characteristics, frequencies and percentages
of the study sample.
The results of the study showed that companies apply the corporate governance guidance rules in all its
dimensions, varying degrees. The highest was the guidance rules related to transparency and disclosure:
Followed by all of the guidance rules related to the General Assembly meetings and the Board of Directors
responsibilities, and finally shareholders' equity. The study also indicated the presence of the impact of the
corporate governance guidance rules on the quality of accounting information.
Keywords: Corporate Governance, Accounting Information Quality, Jordanian Public Shareholding
companies, Accounting Disclosure.
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