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 شٌٌب غصالـً
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أهً .... ... قسة عًٌٍجل طاحبت الفضل بعد اهلل عص ّ إلـى..  
ّزعاٍ اهلل ... حفظَالعصٌص أبً  إلـى..  

اهلل ا.. حفظِوأختايإلـى..   
طدٌقاتً  إلـى..  

 
 ّإلـى كل طالب علن 

  
 شٌٌب
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 ملخص   

عة من شركات المساىمة دور مجمس اإلدارة كآلية لمحوكمة في تحسين جودة اإلفصاح لمجمو  فحصىدفت ىذه الدراسة إلى 
تمثل األول في قياس أثر خصائص مجمس اإلدارة )الحجم،  ؛ولقد تم استخدام منيجين ،8181-8102لفترة خالل االجزائرية 

، ىذه المكافآت( عمى جودة اإلفصاحيمة قاالستقاللية، الفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام، عدد االجتماعات، 
إدارة  ممارساتو"تحميل محتوى التقارير السنوية، من خالل  المقاسمستوى اإلفصاح" " :من خالل بديمين ىما تقديرىاالتي تم  األخيرة
أما المنيج الثاني  نموذجي انحدار خطي متعدد.وذلك باستخدام  (،8112بالمستحقات االختيارية )نموذج كوثاري  ةالمقاس "األرباح

وذلك باستخدام استبيان تم ، فصاحشرافي والرقابي في تحسين جودة اإلمن خالل دوره اال فقد تمثل في قياس مساىمة مجمس اإلدارة
 .المدققين الخارجيين، رةاإلطارات المسي   ،توجييو ألعضاء مجمس اإلدارة

 ،كان بدرجة متوسطة السنوية التقاريرفي مستوى اإلفصاح  :أن مجموعة من النتائج تمثل أىميا فيإلى  توصمت الدراسة
بينما ال ؛ تؤثر عمى زيادة نسبة اإلفصاح في التقارير السنوية اإلدارة مكافآت مجمس ،وسطةكانت بدرجة متممارسات إدارة األرباح 

؛ بينما ال تؤثر باقي تؤثر عمى تخفيض إدارة األرباح اإلدارة تؤثر باقي الخصائص عمى نسبة اإلفصاح، اجتماعات مجمس
وفي جعل التقرير السنوي وسيمة  بدرجة متوسطة في إرساء قواعد الحوكمة، اإلدارة يساىم مجمس الخصائص عمى إدارة األرباح،

 .بينما يساىم بدرجة عالية في دعم اآلليات الرقابيةالة لتحسين جودة اإلفصاح، فع  

بضرورة تحقيق العديد من األمور؛ أىميا: زيادة كمية المعمومات التي ينبغي نشرىا بموجب القانون، أوصت الدراسة كما 
ة عند تعيين أعضاء الذىنيات السائدة والمرتبطة باحتكار المعمومة، اعتماد أسس واضحتحسين مستوى اإلفصاح االختياري وتغيير 

االبتعاد عن معيار العالقات الشخصية والتركيز عمى معايير الكفاءة والتخصص واالستقاللية، االىتمام من خالل مجمس اإلدارة 
 وك األخالقي داخل الشركة.بمفيوم المجان الفرعية لممجمس، تشجيع االلتزام الفعمي بميثاق السم

 .إدارة األرباح، مستحقات اختيارية حوكمة الشركات، تحميل محتوى التقارير السنوية،جودة اإلفصاح، مجمس اإلدارة، : الكممات المفتاحية

   Abstract 
 

This study aimed to examine the role of the board of directors as a governance mechanism in 

improving the disclosure quality in a group of Algerian companies during the period 2018 to 2020. Two 

approaches were used; the first of which is for measuring the impact of the characteristics of the board of 

directors (size, independence, separation between the role of the chairman and CEO, number of 

Meetings, remunerations) on the disclosure quality that was measured through two proxies: “disclosure 

level” measured by the annual report content analysis, and “Earnings Management practices” measured 

by discretionary accruals (Kothari model 2005), using two multiple linear regression models. The second 

approach is to measure the contribution of the board of directors through its supervisory and control role 

in improving the disclosure quality, using a questionnaire that was addressed to the members of the 

board, senior executives and external auditors. 

The results indicate that: The level of disclosure in the annual reports was moderate; the 

companies' adoption of earnings management practices was moderate; board remunerations increase the 

level of disclosure in annual reports, while there is no significant effect for the rest of the characteristics 

on the level of disclosure; the number of board meetings reduces earnings management, while there is no 

significant effect for the rest of the characteristics on earnings management; the Board of Directors 

contributes to a moderate degree in establishing the rules of governance and in making the annual report 

as an effective means to improving the disclosure quality, while it contributes to a high degree in 

supporting the control mechanisms. 

The study recommended many things, such as: Increasing the amount of information that must be 

shared; improving the level of voluntary disclosure and changing the prevailing mentalities associated 

with the monopoly of information; adopting clear bases for the appointment of the board members, by 

moving away from the personal relationships, and focusing on competency, specialization and 

independence; giving attention to the concept of board sub-committees; encouraging effective adherence 

to the Company's Code of Ethical behavior. 

Key Words: Board of directors; Disclosure quality; Corporate governance; Content analysis; Earnings    
                    management; Discretionary accruals. 
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 فهرس اإلادتىيات

 الصفحة وانـــــــالعن
  اإلالخص

  فهرس اإلادتىيات

 VII قائمة ألاشكال

 VIII قائمة الجداول 

 X قائمة الاختصارات

 

 10 اإلاقدمة 

 

 : جىدة ؤلافصاح: اإلافهىم، العىامل اإلاؤثرة وطرق القياسالفصل ألاول 

 07 تمهيد

 08 المبحث األول: مفاهيم حول جودة اإلفصاح

 08 المطمب األول: ماهية اإلفصاح

 08 أوال: تعريف اإلفصاح وأهميته

 10 ثانيا: النظريات ذات الصمة باإلفصاح

 13 ثالثا: اإلفصاح اإللزامي واإلفصاح االختياري

 18 المطمب الثاني: مفهوم جودة اإلفصاح

 18 أوال: تعريف جودة اإلفصاح

 21 الشركاتثانيا: عالقة جودة اإلفصاح بحوكمة 

 22 ثالثا: التقرير السنوي وعالقته بجودة اإلفصاح

 28 المبحث الثاني: أهمية جودة اإلفصاح والعوامل المؤثرة عليها

 28 المطمب األول: أهمية جودة اإلفصاح

 28 أوال: تقميل عدم تماثل المعمومات

 30 ثانيا: تخفيض تكمفة رأس المال

 31 الممارسات االحتياليةثالثا: الحد أو التخفيض من 

 32 المطمب الثاني: العوامل المؤثرة عمى جودة اإلفصاح

 32 أوال: الهيآت المتخصصة والقوانين المتعمقة باإلفصاح

 34 ثانيا: مستخدمي معمومات الشركة وآليات الرقابة

 36 ثالثا: خصائص متعمقة بالشركة

 41 رابعا: التكاليف المترتبة عن اإلفصاح
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 40 المبحث الثالث: طرق قياس جودة اإلفصاح

 40 المطمب األول: مستوى اإلفصاح كبديل لقياس جودة اإلفصاح

 40 أوال: تصميم مؤشر اإلفصاح

 43 ثانيا: استخدام مؤشرات جاهزة لباحثين وهيئات متخصصة

 47 المطمب الثاني: جودة التقارير المالية كبديل لقياس جودة اإلفصاح

 47 الخصائص النوعية لممعموماتأوال: 

 51 ثانيا: إدارة األرباح

 50 المطمب الثالث: أساليب أخرى لقياس جودة اإلفصاح

 50 أوال: تصنيفات البورصة لجودة إفصاح الشركات

 52 ثانيا: اختيار أفضل تقرير سنوي

 53 خالصة الفصل

 على فعاليته: مجلض ؤلادارة: اإلافهىم والعىامل اإلاؤثرة الفصل الثاني

 55 تمهيد

 56 المبحث األول: مفاهيم حول مجلس اإلدارة

 56 المطمب األول: ماهية مجمس اإلدارة

 56 أوال: تعريف مجمس اإلدارة

 56 ثانيا: أهمية مجمس اإلدارة

 61 ثالثا: النظريات المتعمقة بمجمس اإلدارة

 64 رابعا: صالحيات مجمس اإلدارة وواجباته

 66 الثاني: هيكل مجمس اإلدارة وأهم لجانهالمطمب 

 66 أوال: هيكل مجمس اإلدارة

 70 ثانيا: لجان مجمس اإلدارة

 76 المبحث الثاني: العوامل المؤثرة على فعالية مجلس اإلدارة

 77 المطمب األول: تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى فّعالية المجمس

 77 أوال: حجم مجمس اإلدارة

 78 كفاءة أعضاء مجمس اإلدارةثانيا: 

 80 ثالثا: استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة

 83 رابعا: الفصل بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجمس اإلدارة

 85 تعيين وعزل األعضاء عمى فعالية المجمسطريقة المطمب الثاني: تأثير 

 86 أوال: اختيار وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة

 88 أعضاء مجمس اإلدارةثانيا: عزل 
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 88 المطمب الثالث: تأثير عوامل أخرى عمى فّعالية المجمس

 88 أوال: تأثير عممية تقييم أداء مجمس اإلدارة عمى فعاليته

 011 ثانيا: تأثير تدفق المعمومات إلى مجمس اإلدارة عمى فعاليته

 013 خالصة الفصل

 جىدة ؤلافصاح: دور مجلض ؤلادارة في ثدصين الفصل الثالث

 015 تمهيد

 016 المبحث األول: الدور اإلشرافي والرقابي لمجلس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح

 017 المطمب األول: دور مجمس اإلدارة في حوكمة الشركات

 017 أوال: االهتمام بحقوق المساهمين واألطراف ذات المصمحة

 000 المعموماتثانيا: حل مشكمة تعارض المصالح وعدم تماثل 

 001 ثالثا: مواجهة الممارسات االحتيالية والسموكيات االنتهازية

 005 المطمب الثاني: مسؤولية مجمس اإلدارة في تدعيم جودة اإلفصاح

 005 أوال: مسؤولية المجمس في جعل التقرير السنوي وسيمة فّعالة لإلفصاح

 007 التدقيق الداخميثانيا: مسؤولية المجمس في اإلشراف والرقابة عمى 

 010 ثالثا: مسؤولية المجمس في اإلشراف والرقابة عمى التدقيق الخارجي

 012 المطمب الثالث: مسؤولية لجنة التدقيق في تدعيم جودة اإلفصاح

 013 أوال: مسؤولية لجنة التدقيق في ضمان جودة التقارير المالية

 015 اآلليات الرقابيةثانيا: مسؤولية لجنة التدقيق في ضمان فعالية 

 021 ثالثا: مسؤولية لجنة التدقيق في تعزيز اإلفصاح االختياري

 020 رابعا: مسؤولية لجنة التدقيق في الحد من ممارسات إدارة األرباح

 021 المبحث الثاني: تأثير خصائص مجلس اإلدارة على جودة اإلفصاح

 021 اإلفصاح المطمب األول: تأثير هيكل مجمس اإلدارة عمى جودة

 021 أوال: تأثير استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة

 023 ثانيا: تأثير الفصل بين منصبي رئيس المجمس والرئيس التنفيذي

 026 ثالثا: تأثير حجم مجمس اإلدارة

 028 ألسهم في الشركةلرابعا: تأثير ممكية أعضاء مجمس اإلدارة 

 031 اإلدارة عمى جودة اإلفصاحالمطمب الثاني: تأثير كفاءة مجمس 

 031 أوال: تأثير خبرة مجمس اإلدارة

 031 العضوية المتعددة: تأثير ثانيا

 031 ثالثا: تأثير اجتماعات مجمس اإلدارة

 032 رابعا: تأثير مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة
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 033 المطمب الثالث: تأثير لجنة التدقيق عمى جودة اإلفصاح

 033 استقاللية المجنةأوال: تأثير 

 034 ثانيا: تأثير خبرة المجنة

 034 ثالثا: تأثير اجتماعات المجنة

 035 خالصة الفصل

 : أثر خصائص مجلض ؤلادارة على جىدة ؤلافصاح في الشركات الجزائريةالفصل الرابع 

 -اإلانهجية ومناقشة النتائج-مدل الدراشة 

 037 تمهيد

 038 المنهجية المتبعةالمبحث األول: اإلجراءات 

 038 المطمب األول: مجال الدارسة الميدانية

 038 أوال: الخطوات المتبعة لتحديد الشركات المعنية بالدراسة

 040 ثانيا: اإلطار المكاني والزمني لمدراسة

 040 ثالثا: أدوات جمع البيانات

 041 والعالقة بينهاالمطمب الثاني: اإلجراءات المتبعة لتقدير متغيرات الدراسة 

 041 أوال: تقدير جودة اإلفصاح

 052 ثانيا: تقدير خصائص مجمس اإلدارة

 055 ثالثا: تقدير المتغيرات الضابطة

 056 رابعا: تقدير العالقة بين المتغيرات

 060 المبحث الثاني: نتائج التحليل االحصائي الوصفي لمتغيرات نموذجي االنحدار

 060 ات الوصفية الخاصة بالمتغير التابعئياالحصاالمطمب األول: 

 060 أوال: االحصائيات الوصفية الخاصة بـمؤشر "مستوى اإلفصاح"

 071 ثانيا: اإلحصائيات الوصفية الخاصة بمؤشر "إدارة األرباح"

 074 الوصفية الخاصة بالمتغيرات المستقمة ومتغيرات المراقبة ئياتالمطمب الثاني: اإلحصا

 074 الوصفية الخاصة بالمتغيرات المستقمة ئياتاإلحصاأوال: 

 078 الوصفية الخاصة بمتغيرات المراقبة ئياتاإلحصاثانيا: 

 081 المبحث الثالث: اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج

 081 المطمب األول: النتائج المتعمقة بجودة اإلفصاح

 081 (1-1أوال: نتائج اختبار الفرضية الفرعية )

 081 (2-1ثانيا: نتائج اختبار الفرضية الفرعية )

 083 المطمب الثاني: النتائج المتعمقة بتأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح

 083 أوال: شروط تطبيق االنحدار الخطي المتعدد
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 087 ثانيا: نتائج اختبار فرضيات نموذج االنحدار األول

 112 نموذج االنحدار الثاني ثالثا: نتائج اختبار فرضيات

 118 خالصة الفصل

 : مصاهمة مجلض ؤلادارة في ثدصين جىدة ؤلافصاح من خالل ثدعيمالفصل الخامض

 -اإلانهجية ومناقشة النتائج–الشركات الجزائرية مدل الدراشة آلاليات الرقابية في  

 100  تمهيد

 101 المبحث األول: اإلجراءات المنهجية المتبعة

 101 المطمب األول: مجال الدراسة الميدانية
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 تمييد
اىتمام العديد من الباحثين عمى  -وال تزال-استحوذت من المواضيع التي  الشركات تعتبر حوكمة
إلى مبادئيا وآلياتيا  من خالل تسعى، فيي عمى اختالف أنواعيا وأىدافيا والشركاتوالمنظمات الدولية 

تمبية مصالح جميع األطراف ذات عمى ضمان  الشركات ومراقبتيا، مرّكزة في ذلكتحسين طرق تسيير 
قيام ىذه ، حيث أن مختمف القرارات المتعمقة بالشركةوتزويدىم بالمعمومات الالزمة التخاذ  ،المصمحة
 يوبالتال ،سيؤدي بالضرورة إلى حالة عدم تماثل المعمومات ياالمعمومات أو تحريفبعض إخفاء األخيرة ب

بين الشركة واألطراف ذات المصمحة، وبين ىذه األطراف فيما بينيا؛ وىو ما فجوة المعمومات  اتساع
التي  االحتياليةحفز عمى المجوء لمممارسات ت  غالبا ما يؤدي بدوره إلى تفاقم مشكمة تعارض المصالح التي 

 .الحقيقية تياات الشركة وتكوين صورة ال تعكس وضعيحساببتيدف إلى التالعب 

ساعد باقي آليات الحوكمة ت ؛يعتبر آلية مراقبة غير مباشرةالذي اإلفصاح أىمية من ىنا تظير  
عمى تحقيق الرقابة والمساءلة التي تيدف الحوكمة إلى تحقيقيا من أجل اكتشاف ومنع الممارسات 

زمة؛ فنظرية الوكالة رّكزت اإلفصاح بالجودة الال تميز ضرورة. ولقد دعمت العديد من النظريات االحتيالية
عمى ضرورة التقميل من السموك االنتيازي لممسّير من خالل ضمان حق المالك )المساىمين( في 

ما يساعد عمى تخفيض مشكمة عدم تماثل المعمومات، م يحتاجيا،المعمومات التي الحصول عمى جميع 
نظريات أخرى مثل نظرية أصحاب المصمحة، نظرية الشرعية، نظرية اإلشارة؛ مع تركيز  وىو ما أكدتو

 ىذه النظريات عمى ضرورة االىتمام بجميع األطراف التي تؤثر وتتأثر بالشركة.

تعتبر جودة اإلفصاح مطمبا جوىريا في جميع مجاالت األعمال، وعنصرا ضروريا ينبغي توفره في 
 بدرجات متفاوتة وقد نجد أن جودة اإلفصاح تتميز .واستمراريتياان بقائيا من أجل ضم جميع الشركات

الوضعية عبر عن نظرا الختالف طبيعة الشركات والبيئة التي تنشط فييا، إاّل أنيا في المجمل يجب أن ت  
بما ال يترك مجاال لتضميل األطراف ذات المصمحة والتأثير سمبا عمى القرارات التي  الحقيقية لمشركة

نظميا لإلفصاح التي ت   اإللزاميةوىو األمر الذي يتحقق من خالل التزام الشركات بالمتطمبات  تتخذىا؛
إلفصاح القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة التي تنشط فييا الشركات، وكذلك من خالل المبادرة با

طواعيًة عن المزيد من المعمومات لجعميا متنوعة ومتناسقة لتمبية االحتياجات المختمفة ألصحاب 
االعتماد عمى  إمكانيةالمصالح، وبالتالي إضفاء المزيد من المصداقية عمى عمميات الشركة وتعزيز 

 تصدرىا الشركة.مختمف التقارير التي 
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سمسمة األزمات والفضائح المالية التي تعرضت ليا العديد من ما شيده العالم مؤخرا من ل وبالنظر
أغمب الباحثين والمتخصصين أسباب ىذه األزمات التي ناقشيا نجد أن  ،الشركات الكبيرة في دول مختمفة

تتمحور جميعيا حول ضعف حوكمة الشركات، والتي تجّمت بشكل خاص في السموك االنتيازي 
فترض أن يكون خط الدفاع مجمس اإلدارة الذي ي   من قبلوالرقابة  فاإلشراعمميات  ضعفو لممسّيرين، 

والمسؤول عن حماية مصالح  في الشركة بصفتو ممثل المساىمين ؛األول ضد الممارسات االحتيالية
 االنتيازية، يمياتسموكلمحد من  المسّيرينمراقبة ب . فمجمس اإلدارة ينبغي أن يقوماألطراف ذات المصمحة

 اآلليات الرقابية وبشكل خاص من خالل دوره في تدعيم ؛المفصح عنياضمان مصداقية المعمومات و 
األكثر قدرة عمى فحص وتدقيق  التي تعتبرو  ؛وكل من التدقيق الداخمي والخارجي لجنة التدقيق
 يساعد عمى اكتشاف الممارسات االحتيالية والتجاوزات الالأخالقية.وىو ما المعمومات، 

التي مّست كبريات الشركات الناشطة ضمن بيئات اقتصادية  األزمات واالنييارات تانولقد ك
متطورة؛ دليل عمى أن الممارسات االحتيالية والتالعب بالمعمومات ليس حكرا عمى البيئات االقتصادية 

أن شركاتيا وأسواقيا المالية تتوفر عمى  رغم ؛يضاأفي الدول المتقدمة يمكن أن تحدث نما ا  و الضعيفة، 
ىذا  ،والتي تجعل احتمال انييار ىذه الشركات ضئيالحوكمة الالعديد من آليات الرقابة التي تؤكد عمييا 

من متطمبات لرفع إلى ا ؛المعايير المينية المتخصصة في وضعييئات بالعديد من الشركات وال األمر دفع
)أو  الرقابة آليات العديد منشركات الدول النامية التي تفتقد إلى بالنسبة ل أما .باستمرار جودة اإلفصاح

حدوث  ذلك أن ؛أكثر أىمية (، فإن ضرورة توفر جودة اإلفصاح فييا يعتبرإلى فعاليتيا إن وجدت
 .الدول المتقدمة أثره جسيما مقارنة معاالنييارات واألزمات المالية في ىذه الدول سيكون 

، رغم بعض المحاوالت التي حوكمةمن بين الدول التي تفتقر لمممارسات الجيدة لمتعتبر الجزائر 
ذلك ال ي عد إاّل أن  مثل إصدارىا لميثاق الحكم الراشد؛ ،قامت بيا السمطات المعنية في السنوات األخيرة

نما ينبغي االىتمام أكثر بجميع العوامل التي من شأنيا تعزيز أداء الشركات، كافيا،  ل أوليا ىو لعّ و وا 
الية المسؤول األول عن إدارة الشركة ومراقبة أعماليا، وذلك من خالل اختيار تحسين كفاءة وفعّ 

مجمس اإلدارة كخطوة أولى لضمان تطبيق الممارسات الجيدة لحوكمة  لعضويةاألشخاص المناسبين 
الشركات، إضافة إلى العديد من العوامل األخرى مثل تطوير القوانين والتشريعات الخاصة ببيئة األعمال 

  الجزائرية وتنشيط بورصة الجزائر التي تعبر غير كفؤة.
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 الدراسة شكاليةإ. 1
تقوم التي المعمومات  من خالل تيا، وذلكعن وضعي لتعبيرا بيدفاإلفصاح  تستخدم الشركة

مجالت األعمال، التقارير الصحفية،  مثل وسائل أخرىا عبر تقاريرىا السنوية أو عبر نشرىبإعدادىا و 
من قبل  أساس اتخاذ مختمف القرارات المتعمقة بالشركةتعتبر ىذه المعمومات و  ؛اإلدارةتقارير توقعات 

من أجل التحايل وتضميل مستخدمييا ىذه المعمومات  يتم استغاللقد إاّل أنو ، األطراف ذات المصمحة
عدم اإلفصاح عن كل المعمومات وتزويدىم بمعمومات ال تعكس الوضعية الحقيقية لمشركة من خالل 

 المعمومات المفصح عنيا.يير مدلول لتغطرق وأساليب احتيالية  ، أو استخداماتالالزمة التخاذ القرار 

، ومدى خموىا من ودة اإلفصاح في التقارير السنويةتوفر جىذا األمر فتح النقاش حول ضرورة 
خاصة في الدول النامية التي تعاني التي من شأنيا التخفيض من جودة اإلفصاح، الممارسات االحتيالية 

التي تفتقر لوجود سوق مالي كفء،  ىذه األخيرة الحوكمة، والتي من بينيا الجزائر؛من ضعف نظام 
 باألسس التي تحدد جودة اإلفصاح. التشريعات خاصة ما تعمق و وتعاني من ضعف القوانين 

مجمس اإلدارة دور وبشكل خاص اإلشرافية والرقابية  اآلليات دورحول جعمنا نتساءل  إن ما سبق
باعتباره المسؤول األول عن إدارة الشركة وعن حماية جميع األطراف ذات المصمحة وضمان حصوليم 

 المتعمقة بالشركة.ي ستند إلييا عند اتخاذ مختمف القرارات مصداقية دقة و الالزمة بعمى المعمومات 
 :التالي الرئيسي السؤال حول تمحور ت الدراسة إشكالية فإن وعميو؛
التقارير  في س اإلدارة بصفتو آلية لحوكمة الشركات تحقيق جودة اإلفصاحلمجم يمكن كيف

 شركات المساىمة الجزائرية؟السنوية في 
 :ىي ؛مجموعة من األسئمة الفرعية وتفرعت إلى

 ىل تتميز التقارير السنوية لمشركات محل الدراسة بجودة إفصاح عالية؟  -
 اإلفصاح في التقارير السنوية؟ مستوىتؤثر خصائص مجمس اإلدارة عمى ىل  -
 ؟ (المستحقات االختيارية) إدارة األرباحتؤثر خصائص مجمس اإلدارة عمى ىل  -
 ؟اإلفصاحوالرقابي في تحسين جودة  اإلشرافييساىم مجمس اإلدارة من خالل دوره ىل  -

 الدراسة فرضيات. 2
خمسة  عنياتتفرع  ،فرضيات رئيسية( 04أربع )إلجابة عن األسئمة السابقة تمت صياغة بيدف ا

 :، وىي)يرمز ليا بحرف "ف"( ( فرضية فرعية15عشر )
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 .ت محل الدراسة بجودة إفصاح عاليةالفرضية األولى: تتميز التقارير السنوية لمشركا -
المعمومات في التقارير السنوية باإلفصاح عن توجد داللة احصائية عمى قيام الشركات  :(1-1)ف

  ؛بنسبة عالية
 .ال توجد داللة احصائية عمى قيام غالبية الشركات بإدارة األرباح: (2-1)ف

 تلمشركا اإلفصاح في التقارير السنوية مستوىالفرضية الثانية: تؤثر خصائص مجمس اإلدارة عمى  -
 .محل الدراسة                   

 اإلفصاح في التقارير مستوىرة عمى : يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مجمس اإلدا(1-2)ف
 السنوية؛

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام عمى  :(2-2)ف
 ؛اإلفصاح في التقارير السنوية مستوى

اإلفصاح في التقارير  مستوى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية مجمس اإلدارة عمى (3-2)ف
 ؛السنوية

اإلفصاح في  مستوىيوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة عمى : (4-2)ف
 ؛التقارير السنوية

اإلفصاح في التقارير  مستوى: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكافآت مجمس اإلدارة عمى (5-2)ف
 السنوية.     

 ت محلشركافي ال األرباحإدارة  ممارساتالفرضية الثالثة: تؤثر خصائص مجمس اإلدارة عمى  -
 .الدراسة

 ؛إدارة األرباحإلدارة عمى : يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مجمس ا(1-3)ف
: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام عمى (2-3)ف

 ؛إدارة األرباح
 ؛إدارة األرباحذو داللة إحصائية الستقاللية مجمس اإلدارة عمى  : يوجد أثر(3-3)ف
 ؛إدارة األرباح: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة عمى (4-3)ف
 .إدارة األرباح: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمكافآت مجمس اإلدارة عمى (5-3)ف
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 اإلفصاحوالرقابي في تحسين جودة  اإلشرافيالفرضية الرابعة: يساىم مجمس اإلدارة من خالل دوره  -
 .ت محل الدراسةلشركافي ا                   

يساىم مجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في اإلشراف والرقابة عمى إرساء قواعد الحوكمة  :(1-4)ف
 ؛في الشركة والسموك األخالقي

الة لتحقيق جودة وسيمة فعّ يساىم مجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في جعل التقرير السنوي : (2-4)ف
 ؛اإلفصاح

 التي األخرى ةيليات الرقاباآلعمى  يساىم مجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في اإلشراف والرقابة: (3-4)ف
 .تساعد عمى تحقيق جودة اإلفصاح          

  ياوأىداف الدراسة أىمية. 3
مسؤوليات وىما:  ين في حوكمة الشركاتجانبين ميمّ ل ياتناول من خاللتستمد ىذه الدراسة أىميتيا 

ين من مبادئ الحوكمة، مبدأين ميمّ  نفسو المذين يمثالن في الوقت ،اإلفصاح والشفافيةو  ،مجمس اإلدارة
والتي تتمثل أساسا في حماية حقوق حوكمة مقيق المبادئ األخرى لكما أنيما يشتركان في المساىمة في تح

 ؛ر النزاىة والشفافية في مجال عمل الشركاتتوف لضرورةونظرا  المصمحة.المساىمين واألطراف ذات 
فإنو يصبح من الضروري البحث في سبل تحقيق جودة المعمومات المفصح عنيا لجميع األطراف ذات 

 ولوا تناول ىذا الموضوع من جوانب مختمفة.وىو ما قام بو العديد من الباحثين الذين حا، المصمحة
بصفتو المسؤول األول عن -مدى مساىمة مجمس اإلدارة من أىمية الدراسة في كونيا تبحث في تكّ 

السموك و حوكمة ال قواعدفي تحقيق جودة اإلفصاح في الشركات الجزائرية من خالل تعزيز  -إدارة الشركة
 .لمقيام بمياميا التي تساىم بدورىا في تحسين جودة اإلفصاحاألخالقي، وتدعيم اآلليات الرقابية 

 :في اآلتي ميا، نذكر أىالدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداففقد سعينا من خالل ىذه  ؛وعميو
أىم العوامل التي تساعد عمى و التعرف عمى أىم األساليب المستخدمة في تقييم جودة اإلفصاح،  -

 تحقيقيا؛
اإلدارة بصفتو آلية ميمة في تجسيد مبادئ حوكمة أىمية الدور الذي يؤديو مجمس التعرف عمى  -

 مبدأ اإلفصاح والشفافية بصفة خاصة؛تجسيد الشركات بصفة عامة، و 
 تحديد أىم خصائص مجمس اإلدارة التي ي حتمل أن يكون ليا تأثير عمى جودة اإلفصاح؛ -
 الجزائرية؛ لمجموعة من شركات المساىمة مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية دراسة وتحميل -
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 الشركات محل الدراسة؛دراسة وتحميل ممارسات إدارة األرباح في  -
الشركات ابراز مدى فعالية مجمس اإلدارة باعتباره أحد أىم اآلليات اإلشرافية والرقابية لمحوكمة في  -

 محل الدراسة؛
 في الشركات محل الدراسة؛جودة اإلفصاح ابراز مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى  -
ابراز مدى مساىمة مجمس اإلدارة في اإلشراف والرقابة عمى أىم اإلجراءات واآلليات الرقابية التي  -

 ؛في الشركات محل الدراسة من شأنيا تحسين جودة اإلفصاح

 الدراسةمنيج . 4
عمى المنيج االعتماد بشكل أساسي  تملتحقيقيا،  سعيناواألىداف التي  الدراسةوفقا لطبيعة 

 :نوضح ذلك فيما يميو  الوصفي التحميمي، إضافة إلى المنيج اإلحصائي،

، مجمس جودة اإلفصاحـ: بالمفاىيم المتعمقة ومناقشة أىم عرض من خاللو؛  تم الجانب النظري:أ. 
بموضوع المتعمقة الدراسات السابقة وتحميل نتائج األدبيات النظرية اإلدارة، حوكمة الشركات، وكذا عرض 

 .اوالطرق الممكنة لقياسي في دراستنا بيدف التمّكن من تحديد أىم المتغيرات التي يجب اعتمادىا ،الدراسة

، ونظرا العتمادنا الوصول إلييا في الجانب التطبيقيانطالقا من األىداف المراد  الجانب التطبيقي:ب. 
 :ىماأساسين  شقينإلى  بتقسيم ىذا الجانب قمناعمى أساليب مختمفة من أجل تقدير متغيرات الدراسة؛ فقد 

لمجموعة من  خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاحأثر لدراسة ييدف  :األول الشق -
لقياس مستوى اإلفصاح،  محتوىالتحميل أسموب  :حيث تم استخدام ،شركات المساىمة الجزائرية

العالقة  حدار الخطي المتعدد لقياس، معادالت االنلقياس إدارة األرباح "kothari, 2005"نموذج 
 .بين المتغيرات

لدراسة مساىمة مجمس اإلدارة في تعزيز حوكمة الشركات وتدعيم اآلليات الثاني: ييدف  الشق -
شأنيا التأثير عمى جودة اإلفصاح، ولقد تم استخدام أسموب االستبيان من أجل  الرقابية التي من

 شركة حول مساىمة مجمس اإلدارة.بعض الفئات ذات العالقة بالآراء معرفة 
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 . ىيكل الدراسة التطبيقية5
  الشكل الموالي: تم إعداد، بيدف توضيح كيفية معالجة الجانب التطبيقي من ىذه الدراسة

 : ىيكل الدراسة التطبيقية(الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إعداد الباحثة: المصدر                                  

 الدراسة. حدود  6
 ضمن الحدود التالية:  إنجاز ىذه الدراسة تم

شركات المساىمة  يتعمق موضوع بحثنا بإجراء دراسة تطبيقية لمجموعة من الحدود المكانية: . أ
شركات المساىمة المتواجدة عمى مستوى والية "سطيف" فقط، نظرا  أنو تم اختيار الجزائرية، إالّ 

لصعوبة الحصول عمى البيانات الالزمة لقياس متغيرات الدراسة، وىو األمر الذي حال دون 

 حجى يجهس اإلدارة -

 استقالنيت يجهس اإلدارة -

 يسئر يُصبي انفصم بيٍ -

 يجهس اإلدارة وانًدير انعاو

 اجتًاعاث يجهس اإلدارة -

 :1بديم  يكافآث يجهس اإلدارة –

 يستوى اإلفصاح
 :2بديم 

 إدارة األرباح

 جودة اإلفصاح مجمس اإلدارة

 تعزيز قواعد الحوكمة والسموك األخالقي -
 تحسين جودة التقرير السنوي -
 االشراف والرقابة عمى اآلليات الرقابية  -

 1ًَوذج اَحدار 

 2ًَوذج اَحدار 

 استبياٌ

ق
شـ

ان
 

ل
و
أل
ا

 
ق

شـ
ان

 
ي

اَ
ثــ

ان
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( شركة تجاوبت معنا بشكل 15)خمسة عشر الدراسة  تضمنتعميو فقد و  توسيع عينة الدراسة.
 الدراسة. هايجابي وقبمت تزويدنا بجميع البيانات الضرورية إلنجاز ىذ

 2020و  2018تغطي ىذه الدراسة ثالث سنوات لمفترة الزمنية الممتدة بين  الحدود الزمنية: . ب
ية الخاصة بيا عند طمبيا من الشركات وىي أقصى فترة تمّكنا من الحصول عمى التقارير السنو 

 سنة(./)شركة مشاىدة (45محل الدراسة، وعميو تصبح عدد المشاىدات )
في الجانب التطبيقي عمى اختيار بعض خصائص  الدراسة تركز الحدود الخاصة بالموضوع: ج. 

خصوصية الشركات محل الدراسة )شركات عمومية(،  :دون غيرىا، لعدة أسباب أىميا اإلدارة مجمس
عدم اإلفصاح و/أو اإلفصاح بشكل غير كاف عن بعض الخصائص في التقارير السنوية، تحفظ 

وىو األمر الذي حال دون إدراج خصائص  ؛بعض الخصائص مىالعنا عبعض الشركات عمى اطّ 
وجيت ألعضاء مجمس اإلدارة واإلطارات أخرى؛ وتدعيما لنتائج الدراسة تم استخدام استمارة استبيان 

 رة في الشركات محل الدراسة.المسيّ 

 الدراسات السابقة .7
ى التي تطرقت إل السابقة من الدراسات العديد عمى االطالعتم قبل البدء في إنجاز ىذه األطروحة 

، ىذا األخير في تحسين جودة اإلفصاح ومساىمة جودة اإلفصاح ومجمس اإلدارةالمواضيع المتعمقة بـ: 
 سنقتصر ىنا عمى ذكر أىميا.و 

 .1مستوى اإلفصاح وتكمفة رأس المالبعنوان:  (C. Botosan, 1997)دراسة  -
من أىم الدراسات التي قامت بتطوير مؤشر لقياس مستوى اإلفصاح في التقارير تعتبر ىذه الدراسة 

من قبل العديد من الباحثين بيدف قياس مستوى اإلفصاح،  فيما بعد السنوية، حيث استخدم ىذا المؤشر
كما استعان بو باحثون آخرون في دراساتيم حول جودة اإلفصاح، وىو ما قمنا بو أيضا في دراستنا ىذه، 

 حيث اعتمدنا عمى بعض البنود الواردة فيو عند إعدادنا لمؤشر اإلفصاح.
وتكمفة رأس المال، حيث تم قياس مستوى  فصاحمستوى اإل لتحديد العالقة بينىذه الدراسة ىدفت 
خمسة مجموعات  ىمقسمة إل بندا 42مؤشر يحتوي عمى  من خالل إعدادفي التقارير السنوية  اإلفصاح

رئيسية تتمثل في: معمومات عامة عن الشركات، معمومات عن المديرين والمساىمين، المعمومات غير 
سنة  أمريكية خالل شركة 122نة من مكوّ وذلك لعينة المالية، المعمومات المالية، المعمومات التنبئية؛ 

                                                           
1
-Christine A. Botosan, Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, The Accounting Review, Vol. 72, N. 

3, 1997. 
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من تكمفة رأس المال،  التخفيضتأثير في لو اإلفصاح  زيادة مستوى أن توصمت الدراسة إلى .0991
زيادة ثقة المستثمرين في الشركة إضافة إلى  عمى يساعدىو ما درجة عدم التأكد و وكذلك التخفيض من 
 جذب مستثمرين جدد.

جودة اإلفصاح وحوكمة الشركات: أدلة من سوق بعنوان:  (C. ben Ali, 2010)دراسة  -
 .1األوراق المالية الفرنسية

ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بين جودة اإلفصاح وحوكمة الشركات في عينة من  سعت
عمى طريقة  تم االعتمادولقياس جودة اإلفصاح  (SBF 120)الشركات الفرنسية المسجمة في مؤشر 

ىذه الدراسة أن الشركات التي ر شحت لنيل جائزة أفضل ، حيث تفترض اختيار أفضل تقرير مالي )سنوي(
الجيد مع مستخدمي تقاريرىا،  التواصلعتبر من الشركات ذات تقرير سنوي تتميز بجودة اإلفصاح، ألنيا ت  

في الحالة المعاكسة، أما حوكمة  (1)لمشركة التي تم ترشيحيا، والقيمة  (0)تم منح القيمة  وعميو؛
 استخدام خصائص مجمس اإلدارة وتركز الممكية.قياسيا من خالل الشركات فتم 

 من وكال جودة اإلفصاح عالقة عكسية بين؛ وجود توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
 جودة اإلفصاحاألسيم، بينما لم تجد عالقة بين  امتالك وخطط تركيز الممكيةو ، استقاللية مجمس اإلدارة

 والفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام.  ،من حجم مجمس اإلدارة وكال

تفعيل دور مجمس اإلدارة لمحد من الممارسات المحاسبية ( بعنوان: 2014، الشرقاويم. دراسة ) -
 .2الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية: دراسة ميدانية

الحد من  وبالتاليالية مجمس اإلدارة فعّ تحديد أىم المتطمبات التي تزيد من ىدفت الدراسة إلى 
، حيث في الشركات المصرية بما يحقق جودة التقارير المالية )االحتيالية( الممارسات المحاسبية الخاطئة

قام الباحث باستخدام استمارة استبيان موجية لثالث فئات من المستجوبين )األكاديميين، المدققين 
من ي ينبغي توفرىا في مجمس اإلدارة المتطمبات الت مجموعة منالداخميين، المدققين الخارجيين( تضمنت 

 .هدور  تفعيل أجل

في: االستقاللية، الفصل بين منصب رئيس  المتمثمة خمصت الدراسة إلى أن متطمبات المجمس
تفعيل أداء مجمس اإلدارة من خالل ، تكوين لجان منبثقة عن المجمس، والمدير العام مجمس اإلدارة

                                                           
1
- Chiraz Ben Ali, Disclosure quality and corporate governance: Evidence from the French Stock Market, 

Article from: HAL, France, 2008, Available at: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00522350(12/12/8102). 
، مجمة الفكر الخاطئة لتحقيق جودة التقارير المالية: دراسة ميدانيةتفعيل دور مجمس اإلدارة لمحد من الممارسات المحاسبية ، الشرقاوي محمد -2

 .2014، مصر، 01، العدد 18المحاسبي، المجمد 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00522350
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لتحقيق التوافق في ، وجود عدد كافي من أعضاء مجمس اإلدارة من أصحاب األسيم االجتماعات الدورية
 ةثمومن  ،تؤدي إلى تفعيل دور مجمس اإلدارة ؛ضم أعضاء من ذوي الخبرة والنزاىةالمصالح، السعي ل

 .وتحسين جودة التقارير المالية الحد من الممارسات االحتيالية المساىمة في

حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح: تصنيف بعنوان:  (W. Khiari, A. Karaa, 2013)دراسة  -
 .1درجة باستخدام طريقة شجرة القرارالشركات التونسية الم

سعى الباحثان من خالل ىذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح، 
وذلك من خالل  (2010-2001)خالل الفترة شركة  46لعينة من الشركات التونسية المدرجة تقدر بـ: 

حوكمة الشركات ونوعية اإلفصاح باستخدام منيج يستند إلى مشركات وفقا لخصائص لوضع تصنيف 
مدى توفرىا عمى المعمومات لتحديد باحثان بتحميل التقارير المالية قام ال ، حيثطريقة شجرة القرار

 ,C.Botosan) الذي طورتو الباحثةمؤشر الالضرورية التي ينبغي اإلفصاح عنيا، وقد استخدمت الدراسة 

أما حوكمة جودة اإلفصاح،  لبديالالمعمومات المفصح عنيا تعتبر  يةكمية ونوع واعتبرت أن (1997
 الشركات فقد تم قياسيا من خالل خصائص مجمس اإلدارة، ىيكل الممكية، خصائص لجنة التدقيق. 

حوكمة التي تحقق جودة عالية لإلفصاح ليست بنفس التأثير التوصمت الدراسة إلى أن خصائص 
الة ولكنيا تتميز بجودة عالية شركات لدييا بعض خصائص الحوكمة غير الفعّ  يناكف ؛في جميع الشركات

كل في جودة عالية لإلفصاح  يضمنأنو ينبغي تحديد ىيكل حوكمة يعتقدان ن يالباحث فإن لذلكلإلفصاح؛ 
أن نتائج . ورغم لمحوكمة وليس بالضرورة أن يشمل الييكل جميع توصيات الممارسات الجيدة ،شركة
 إاّل أن، (مع بعض االستثناءات)حوكمة وجودة اإلفصاح البين  طرديةعالقة اسة تظير بشكل عام الدر 

 بضرورة اعتماد مدونة لحوكمة الشركات تبين خصوصية الشركات التونسية المدرجة. أوصيان يالباحث

دارة اإلدارة، مجمس ىيكلبعنوان:  (N. Jamaludin & al, 2015)دراسة  -  في األرباح وا 
 .2الماليزية الحكومية الشركات

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص العالقة بين مجمس اإلدارة وممارسات إدارة األرباح، وذلك لعينة 
نموذج (، حيث تم تقدير إدارة األرباح باستخدام 2010-2005شركة ماليزية لمفترة ) 26مكونة من 

                                                           
1
-Wided Khiari, Adel Karaa, Corporate Governance and Disclosure Quality: taxonomy of tunisian listed 

firms using the dicision tree method based approch , Journal of Applied Economics and Business Research, 

Vol. 3, N. 2, 2013. 
2
- Nur D. Jamaludina, Zuraidah M. Sanusib, Amrizah Kamaluddina, Board Structure and Earnings 

Management in Malaysian Government Linked Companies, 7th International Conference On Financial 

Criminology, Wadham College, Oxford, United Kingdom, 13-14 April 2015, (published on Procedia Economics 

and Finance  journal). 
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(kothari & al, 2005)  االختيارية كبديل إلدارة األرباح، أما العناصر الذي يقيس مستوى المستحقات
استقاللية المجمس، حجم المجمس، نسبة العضوية المتعددة،  :المتعمقة بييكل مجمس اإلدارة فتتمثل في
 نسبة األعضاء الحكوميين في المجمس.

ين في المجمس تساعد عمى تخفيض نسبة األعضاء المستقمزيادة  أن خمصت الدراسة إلى 
فمم تجد الدراسة  باقي المتغيرات المتعمقة بالمجمس؛ممارسات إدارة األرباح )المستحقات االختيارية(، أما 

 أية عالقة بينيا وبين إدارة األرباح.

مجمس اإلدارة والشفافية واإلفصاح: دليل بعنوان:  (M. Torchia A. Calabrò, 2016)دراسة  -
 .1من ايطاليا

 100إلى الكشف عن العالقة بين مجمس اإلدارة وبين الشفافية واإلفصاح لـ ىدفت ىذه الدراسة 
 (S&P)الصادر عن منظمة  (T&D)شركة ايطالية مدرجة، حيث تم استخدام مؤشر الشفافية واإلفصاح 
تم ومن أجل دراسة أثر مجمس اإلدارة لقياس درجة الشفافية واإلفصاح في الشركات محل الدراسة، 

الفصل ، المجمس ، حجمنسبة األعضاء المستقمين في المجمسصائص المتمثمة في: خبعض الاستخدام 
 .بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام

توصمت الدراسة إلى أن زيادة نسبة األعضاء المستقمين في المجمس يساىم في زيادة الشفافية 
واإلفصاح، أما الفصل بين منصبي تخفض من الشفافية واإلفصاح، كما أن زيادة حجم مجمس اإلدارة 

 رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام فإنو ال يؤثر عمى درجة الشفافية واإلفصاح.

 ولجنة اإلدارة مجمس تساعد تركيبة ىلبعنوان:  (A. Haldar, M. Raithatha, 2017)دراسة  -
 .2المالية؟ اإلفصاحات تحسين عمى التدقيق

الكشف عن تأثير بعض آليات حوكمة الشركات المتمثمة في مجمس اإلدارة سعت ىذه الدراسة إلى 
قياس جودة لو . ىنديةشركة  153وذلك في عينة تتكون من ولجنة التدقيق عمى اإلفصاحات المالية، 

بندا اعتمادا عمى معايير المحاسبة المعتمدة  171بإعداد مؤشر يتكون من  اناإلفصاح المالي قام الباحث
استخدام  تقديرىا من خالل حوكمة الشركات فتمأما ، لذي تنشط فيو الشركات عينة الدراسةفي البمد ا

                                                           
1- Mariateresa Torchia, Andrea Calabrò, Board of directors and financial transparency and disclosure. 

Evidence from Italy, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 16, N. 3, 

2016. 
2- Arunima Haldar, Mehul Raithatha, Do compositions of board and audit committee improve financial 

disclosures?, International Journal of Organizational Analysis, Vol. 25 N. 2, 2017. 
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حجم المجمس، االستقاللية، الفصل  :)مثل عنصرا 11كون من يت؛ جمس اإلدارةبممؤشرين أحدىما خاص 
بين منصبي رئيس المجمس والمدير العام، العضوية المتعددة لألعضاء، مدة العضوية، اجتماعات 

نسبة األعضاء المستقمين  :عناصر )مثل 06يتكون من  ؛مجمس( والمؤشر اآلخر خاص بمجنة التدقيقال
 في المجنة، استقاللية رئيس المجنة، اجتماعات المجنة(.

خمصت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين حوكمة الشركات واإلفصاح عن المعمومات المالية، 
الية لجنة التدقيق تحسن مستوى اإلفصاح المالي، كما أن زيادة فعّ  الية مجمس اإلدارة؛حيث كمما زادت فعّ 

 ت حسن )بدرجة كبيرة( من اإلفصاح المالي.

 أفضل من أدلة: اإلفصاح وجودة الشركات حوكمة آلياتبعنوان:  (S. Alagla, 2019)دراسة  -
 .1المتحدة المممكة في عامة شركة 011
الدراسة إلى التحقق من تأثير بعض آليات الحوكمة عمى جودة اإلفصاح لعينة مكونة ىذه ىدفت 

، حيث تم اختيار ثالث آليات أساسية لمحوكمة تتمثل في (8102-8119)شركة بريطانية لمفترة  100من 
مجمس اإلدارة )نسبة األعضاء المستقمين، تنوع جنس األعضاء في المجمس، متوسط عمر األعضاء(، 
لجنة التدقيق )اجتماعات المجنة(، التدقيق الخارجي)التكاليف الممنوحة لممدقق الخارجي، مدة التعامل مع 

استخدام مؤشر جاىز يتمثل في مؤشر اإلفصاح الخاص بصاح فقد تم قياسيا المدقق(، أما جودة اإلف
 . درجةكأقصى  (100) لإلفصاح و درجةكأدنى ( 0.1)" الذي تتراوح نقاطو بين Bloombergبمنصة "
كل من متوسط عمر األعضاء، و  ،جودة اإلفصاح الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين صتخم

أما باقي المتغيرات  المجنة، تكاليف التدقيق الخارجي؛تنوع جنس األعضاء في المجمس، اجتماعات 
 عالقة بينيا وبين جودة اإلفصاح. المتعمقة بآليات الحوكمة فمم تعثر الدراسة عمى 

 بالنسبة لمدراسات السابقة. موقع الدراسة  8
 بعضتتشابو في  يا؛ نجد أنالسابقة ذات الصمة بموضوع بحثنا اتاالطالع عمى الدراس عند

 يعتقدونمجمس اإلدارة التي  خصائص الجوانب، وتختمف في جوانب أخرى؛ حيث استخدم أغمب الباحثين
رغم االختالف  وذلك)مة دراسة أثرىا عمى جودة اإلفصاح، ومن ث؛ اليتوأنيا تساعد عمى زيادة كفاءتو وفعّ 

تحديد  حول أما فيما يخص جودة اإلفصاح فقد اختمف أغمب الباحثين. (الخصائصفي اختيار ىذه 

                                                           
1
-Saleh Alagla, Corporate Governance Mechanisms and Disclosure Quality: Evidence From UK Top 100 

Public Companies, Corporate Ownership & Control, Vol. 16, N. 2, 2019. 
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، إدارة األرباحممارسات ، تحميل محتوى التقارير السنوية لقياسيا؛ والتي تمثمت أساسا في: المناسبةبدائل ال
 ييا.، تصنيفات البورصات لمشركات المدرجة ف(الخصائص النوعية لممعمومات)جودة التقارير المالية 

، وىو اختمفت في مواضع كثيرة ياية، إاّل أنمتشابالنتائج ال بعض ولقد توصمت ىذه الدراسات إلى
 ،ما يمكن تفسيره باختالف البيئة التي ت جرى فييا الدراسة من حيث اختالف طبيعة الشركات ونشاطيا

، وعميو فإن تعميم النتائج، وىو األمر الذي يحول دون امكانية تنظمياالقوانين والمراسيم التي  اختالفو 
لة ، ذلك أنيا انطمقت من نتائج ىذه الدراسات لتقدم أدّ ذات الصمةدراستنا تعتبر امتداد لباقي الدراسات 

أن ىناك العديد من النقاط التي تميز دراستنا،  إالّ  حول موضوع الدراسة في بيئة األعمال الجزائرية،جديدة 
 نوجزىا فيما يمي:

والمتمثمين في "مستوى اإلفصاح" و"إدارة  بديمين لقياس جودة اإلفصاح، الدراسة استخدمت -
 بديال واحدا استخدمتالتي  -عمى حد اطالعنا-عمى عكس باقي الدراسات السابقة  األرباح"،

 .لقياس جودة اإلفصاح
عمى عكس  في تحسين جودة اإلفصاح منيجين لمعرفة دور مجمس اإلدارة اعتمدت الدراسة عمى -

في األول المنيج تمثل حيث ؛ -عمى حد اطالعنا-الدراسات السابقة التي استخدمت منيجا واحدا 
، من خالل استخدام نموذج االنحدار دراسة تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح

سة تمثل في درا؛ منيج ثانو (، منيا أغمب الدراسات خاصة األجنبية استخدمتو)وىو ما  المتعدد
من شأنيا ركات ودعم آليات الرقابة التي مساىمة مجمس اإلدارة في تجسيد ممارسات حوكمة الش

 ىدفالذي وذلك من خالل استخدام أسموب االستبيان  ،تحسين جودة اإلفصاحالمساىمة في 
، والحصول عمى أجل تدعيم نتائج الدراسةمن  والمستجوبة، ولقد تم استخدام فئةتحميل آراء الل

التفسيرات من خالل المقابالت التي يتم إجراؤىا مع مديري الشركات وأعضاء مجمس بعض 
 .بشكل أفضل موضوع البحث، وىو ما سمح بالتعمق في رةاإلدارة واإلطارات المسيّ 

دراسة و  "جودة االفصاح"و "مجمس االدارة"ين ىما متغيرين ميمّ ل التطرقفي  ةدراسال ساىمت ىذه -
 -عمى حد اطالعنا-الدراسات ية، وىذا في ظل غياب الجزائر  بيئة األعمال فيالعالقة بينيما 

فصاح الدراسات المتعمقة باإلأغمب التي تتناول موضوع بحثنا في الشركات الجزائرية، حيث أن 
، إضافة إلى دراسة القوائم الماليةتناقش اإلفصاح المحاسبي الذي يركز عمى تحميل  عادة ما

اعتمدت فقد دراستنا  أما ،البيئيواإلفصاح اح؛ مثل اإلفصاح االجتماعي بعض األنواع من اإلفص
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، غير المالي، والمحاسبي التي تتضمن أنواعا مختمفة من اإلفصاح )الماليالتقارير السنوية  عمى
 وىو ما سمح لنا بقياس جودة اإلفصاح.التاريخي، المستقبمي( اإللزامي، االختياري، 

 الدراسة. صعوبات 9
صعوبات ال بعضواجيتنا  ؛التطبيقيةولمبيئة التي أجريت فييا الدراسة  لطبيعة موضوع الدراسة نظرا   

 أىميا فيما يمي: نوجز
طبيعة ؛ وذلك بسبب ليذه الدراسةالزمة إلجراء الجانب التطبيقي صعوبة الحصول عمى البيانات ال -

وال تقوم  ،تضم خمس شركات فقط فيي -بشكل كاف-تعتبر غير نشطة  البورصة الجزائرية التي
جراء الدراسة حول شركات إل جعمنا نضطروىو ما  ،الخاصة بيذه الشركات بنشر جميع البيانات

غير مدرجة؛ ىذه األخيرة التي ال تقوم أيضا بنشر )أو نشر غير كاف( معموماتيا عمى مواقعيا 
 متكررة، لمعنية بالدراسة مراتالتنقل لجميع الشركات امنا االلكترونية، وىو األمر الذي تطمب 

 استغرق منا مدة زمنية طويمة لجمع البيانات؛كما أنو 
التي رفضت تزويدنا  ؛عدم تجاوب العديد من الشركات وبشكل خاص شركات القطاع الخاص -

مصدر األساسي لجمع وبشكل خاص التقارير السنوية التي تعتبر ال ،بالوثائق والمعمومات الالزمة
 ؛ةبيانات الدراس

تطمب منا انتظار انعقاد ؛ الس اإلدارة بالشركات الجزائريةصعوبة التواصل مع أعضاء مج -
اجتماعات المجمس لمرات عديدة، وىو ما استغرق منا وقتا طويال من أجل استرجاع استمارات 

 إلييم.  ةاالستبيان الموجي

 لدراسةا ىيكل. 10
إلى مقدمة ، إضافة فصول (10) خمسةإلى  ىذه األخيرةتم تقسيم بيدف معالجة موضوع الدراسة؛ 

 في اآلتي. نوضح تقسيمات )فصول( الدراسةوخاتمة، و 

 طرق القياسو  جودة اإلفصاح: المفيوم، العوامل المؤثرة: الفصل األول -
، حيث يتم تناول مفيوم "جودة اإلفصاح" لدراسة المتغير التابع والمتمثل في الفصلىذا  خّصص
يتم وفي األخير  ،أىم العوامل المؤثرة فيياودة اإلفصاح و جأىمية  رة،وأىم النظريات المفسّ  جودة اإلفصاح
 .ن من تحديد الطرق األنسب لدراستنا التطبيقيةمن أجل التمكّ  قياسياالمستخدمة لطرق عرض أىم ال
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 والعوامل المؤثرة عمى فعاليتو : المفيوممجمس اإلدارة: الفصل الثاني -
حيت يتم تناول مفيوم ، "مجمس اإلدارةلدراسة المتغير المستقل والمتمثل في "الفصل ىذا  صخصّ 

إضافة ، ة مجمس اإلدارةفعالي ىىم العوامل التي تؤثر عمأل التطرق، ثم نياالمجان التي يكوّ مجمس اإلدارة و 
عمى ، وذلك بيدف المساعدة األكثر استخداما في الدراسات السابقة المجمس خصائصالتركيز عمى  إلى

 تحديد المتغيرات المستقمة الفرعية التي يتم استخداميا في دراستنا التطبيقية.

 مجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح مساىمة الفصل الثالث: -
مدور اإلشرافي والرقابي ل تحميال الجزء األوليتناول  أساسيين؛إلى جزأين ىذا الفصل  تم تقسيم

لتي من شأنيا تحسين جودة تدعيم اآلليات الرقابية األخرى او ، حوكمة الشركات لمجمس اإلدارة في تفعيل
تجدر  .تحميال لتأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح، أما الجزء الثاني فيتناول اإلفصاح

اإلشارة إلى أنو تم االعتماد عمى ىذا الفصل من أجل تحديد المنيجية الخاصة بالدراسة التطبيقية والتي تم 
 . نوضحيما أدناهتناوليا في فصمين 

محل  أثر خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح في الشركات الجزائرية: رابعالفصل ال -
 -المنيجية ومناقشة النتائج- الدراسة

الفصل الشق األول من الدراسة التطبيقية، حيث خّصص لدراسة أثر بعض خصائص يمثل ىذا 
من خالل استخدام  ، وذلكمحل الدراسة مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح في الشركات الجزائرية

اإلجراءات ، الشق من الدراسةيذا الخاصة باإلجراءات المنيجية  :الفصل يتناولو  نموذجي انحدار متعدد،
، نتائج التحميل االحصائي لمتغيرات نموذجي االنحداروالعالقة بينيا، المتبعة لتقدير متغيرات الدراسة 

 .ومناقشة النتائجفرضيات الاختبار 

تدعيم اآلليات  من خالل مساىمة مجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاحالفصل الخامس:  -
 -المنيجية ومناقشة النتائج– محل الدراسة الرقابية في الشركات الجزائرية

مساىمة مجمس اإلدارة يمثل ىذا الفصل الشق الثاني من الدراسة التطبيقية، حيث خّصص لدراسة 
تدعيم اآلليات الرقابية في الشركات و ، تعزيز حوكمة الشركات من خالل في تحسين جودة اإلفصاح

ىذا الشق من  اإلجراءات المنيجية في :يتناول الفصلو وذلك باستخدام أسموب االستبيان،  ؛الجزائرية
اختبار الختبار صدق وثبات االستبيان، عرض نتائج تحميل االستبيان، اإلجراءات المتبعة الدراسة، 

 ومناقشة النتائج.فرضيات ال
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 تمييد 
أساسا عمى تكامؿ جيود العديد مف األطراؼ التي تؤثر وتتأثر  افيعتمدبقاء الشركة واستمراريتيا ف إ

ألف ىذه األطراؼ "ذات المصمحة" تسعى ، لذلؾ فإنو مف الطبيعي أف ةحققيا المبأنشطة الشركة ونتائج
 عميوو  ،لوضعية الحقيقية لمشركةليا بالتعرؼ عمى اىـ المعمومات التي تسمح تبقى عمى اطالع عمى أ

اإلفصاح" مع االىتماـ بػ "زايد يفسر ت األمر الذي وىو  ة،اذ القرارات المناسبة بشأف الشركمف اتخ ينياتمك
جعؿ وضعية الشركة والمعمومات المتعمقة بيا أكثر  ىومرور الوقت، ذلؾ أف اليدؼ األساسي لإلفصاح 

 الحتياجات مستخدمييا. تمبيةً أكثر وضوحا و و  شموال
 المتمثمةيعتبر اإلفصاح أحد أىـ مبادئ حوكمة الشركات ألنو يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ الحوكمة 

مف مشاكؿ عدـ يقمؿ  فاإلفصاح .وحماية حقوؽ أصحاب المصمحة فييا تحسيف تسيير الشركة أساسا في
تماثؿ المعمومات وتعارض المصالح الذي يؤدي في حاالت كثيرة إلى ممارسات احتيالية تضر بوضعية 

مف تحقيؽ الرقابة  يساعد اإلفصاح عمى ؛مف جية ثانيةو  ،، ىذا مف جيةالشركة وبأصحاب المصالح فييا
 والمجتمع، ، الدولةساىميف، مجمس اإلدارة، المدققيفالم :قبؿ جميع األطراؼ ذات المصمحة وبشكؿ خاص

الحكـ عمى مدى ممارسة الشركة ألنشطتيا وفقا لمقوانيف والقواعد األخالقية في  يساعد عمى اعتبار أنو
 لألطراؼ ذات المصمحة. المتعددةمدى مراعاتيا وتمبيتيا لممصالح عمى المتعارؼ عمييا و 

تحسيف األسس التي يقوـ عمييا  ، فإنو ال بد مففائدة ويكوف اإلفصاح ذوحتى  عمى ما تقدـ؛ بناءً 
ه إبراز ىذا الفصؿ  في ثناياسنحاوؿ ىو ما ، و جودة اإلفصاحتحسيف إلى بدوره وبما يؤدي ، ُمّطرد  بشكؿ 

  :وىي ؛فيما سيأتي مف مباحثبجودة اإلفصاح، ىـ الجوانب المتعمقة ألعرض الت مف خالؿ

 .جودة اإلفصاحمفاىيم حول : المبحث األول -

 .المؤثرة عمييا : أىمية جودة اإلفصاح والعواملالمبحث الثاني -

 .اإلفصاح : طرق قياس جودةالمبحث الثالث -
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 جودة اإلفصاح حولمفاىيم لمبحث األول: ا
وعالقتيا  مفيوـ جودة اإلفصاحل ثـ، لمفيوـ اإلفصاح أوال بالتطرؽ مف خالؿ ىذا المبحث سنقوـ

 .بحوكمة الشركات

  اإلفصاح ماىيةالمطمب األول: 
نواعو أو و مفيوـ اإلفصاح سنحاوؿ عرض أىـ التعاريؼ التي تناولتو وكذلؾ أىميتبمف أجؿ اإللماـ 

 المتعمقة بو. رياتنظأىـ الو 

 وأىميتو فصاحاإل تعريفأوال: 

 . تعريف اإلفصاح1
 منيا: ابعضنعرض فيما يمي و  قدمت العديد مف التعاريؼ لإلفصاح،

نشر التي تصدرىا الشركة والتي قد تكوف نوعية أو كمية، إلزامية أو طوعية، تُ  المالية المعمومات" -
 .1"مف خالؿ قنوات رسمية أو غير رسمية

وعرض التقارير عداد إاظيار جميع الحقائؽ المالية عند "اتباع سياسة الوضوح والشفافية في  -
 .2مما يساعد األطراؼ ذات المصمحة عمى اتخاذ القرارات الالزمة"، المالية لمشركات

لمستثمريف الحالييف والمرتقبيف، تساعد امف خالؿ تقارير  يتـ نشرىاعمومات عف الشركة "م -
   .3الصحيحة"والدائنيف مف أجؿ اتخاذ القرارات  المدينيف

"عرض لممعمومات الميمة بالنسبة لممستثمريف والدائنيف وغيرىـ، بطريقة تسمح ليـ بالتنبؤ بقدرة  -
  .4الشركة عمى تحقيؽ األرباح والوفاء بالتزاماتيا"

دوف األوؿ والثاني ركزا فقط عمى الجانب المالي  يفأف التعريف ىو السابقة،التعاريؼ  ما يالحظ عمى
لمعديد مف األطراؼ ذات بالنسبة فصاح عنيا ميـ جدا التي يعتبر اإل جوانب غير الماليةالتطرؽ لم
 المتمثمةفئات معينة مف مستخدمي معمومات الشركة ركزا عمى ف الثالث والرابع التعريفيفأما  .المصمحة

أنو ال ينبغي اىماؿ باقي األطراؼ  إالّ  فرغـ األىمية الكبيرة ليذه الفئاتأساسا في المستثمريف والدائنيف، 
                                                           

1
- Michael Gibbins, Alan Richardson, John Waterhouse, The Management of Corporate Financial Disclosure: 

Opportunism, Ritualism, Policies, and Processes, Journal of Accounting Research, Vol. 28, N. 1, 1990, p. 122 
، المجمة العممية دي: دراسة ميدانيةاالفصاح االختياري ودوره في ترشيد القرارات االستثمارية في السوق المالي السعو الخياؿ توفيؽ عبد اهلل،  -2

 .113، ص. 2002لالقتصاد والتجارة، 
3
- Raïda Chakroun, Khaled Hussainey, Disclosure Quality in Tunisian Annual Reports, Corporate Ownership 

and Control, Vol. 11, N. 4, 2014, p. 02. 
4
- Sally Sayyed Hussien Ahmed, The Relationship Between Corporate Governance and Transparency & 

Disclosures In State Owned Enterprises: Literature Review, International Journal of Business And 

Management Studies, Vol .5, N  . 2, 2013, p. 253. 

https://researchportal.port.ac.uk/en/publications/disclosure-quality-in-tunisian-annual-reports
https://researchportal.port.ac.uk/en/publications/disclosure-quality-in-tunisian-annual-reports
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لمعمومات جميع أنواع اتقديـ الشركة ل" :باختصار عمى أنوفصاح اإل وعميو يمكف تعريؼ ذات المصمحة.
  ."ىذه المعمومات التي يتخذىا مستخدموقرارات التؤثر عمى  يمكف أفالتي 

 . أىمية اإلفصاح 2
 حيث أنو يخمؽ حافزا لمشركات مف أجؿ ،ميمة أداة تنظيمية في كونواإلفصاح تتمثؿ أىمية 

وىو ما يساعد األطراؼ ذات المصمحة عمى اتخاذ القرارات ، أفضؿ الممارسات تطبيؽو  االمتثاؿ لمقوانيف
وعمى دراية بالمعمومات التي تمبي  ،معة باستمرار عمى وضعية الشركةالمناسبة مف خالؿ جعميا مطّ 

 التالية:ويمكف توضيح ذلؾ في النقاط . 1احتياجاتيا
 ؛2عدـ تماثؿ المعموماتمشكمة  مف أىمياالتي  ،تخفيؼ مف مشاكؿ السوؽفي الاإلفصاح ساىـ ي -
اؿ لمموارد، حيث يساعد المستثمريف وباقي في التخصيص الكؼء والفعّ اإلفصاح يساىـ  -

وىو ما يساعد  ،3المشاركيف في السوؽ المالية عمى تقييـ االستثمارات مف حيث العوائد والمخاطر
أف اإلفصاح يساعد  كما .مميف وبالتالي زيادة كفاءة السوؽبدوره عمى تعزيز الثقة بيف المتعا

المستثمريف والمحمميف عمى وضع التوقعات التي يتـ عمى أساسيا اتخاذ القرارات ووضع الخطط 
 المستقبمية؛

يحمي و  ،معمومات الالزمة التخاذ القراراتلمساىميف مف الحصوؿ عمى الااإلفصاح  كفيمّ  -
قد يستغمونيا  ؛الذيف يممكوف معمومات أكثر حوؿ الشركة ريفالمسيّ مصالحيـ ضد انتيازية 

 ؛لمصالحيـ الشخصية
 في الوقتو الشركة،  إدارةليـ مسؤولية  وكؿأُ الذيف  ريفالمسيّ اإلفصاح ثقة المساىميف في  يعزز -

 ؛4ريفىؤالء المسيّ مف ممارسة حقيـ في مساءلة  يـيمكنّ  نفسو
ريف المسيّ اؿ في تحقيؽ المعاممة العادلة بيف فئات المساىميف، ويمنع اإلفصاح بشكؿ فعّ  يساىـ -

 ت.مف تغميب مصالح فئة معينة مف المساىميف عمى حساب باقي الفئا

                                                           
1- Gregory F. Maassen, Frans A. Bosch, Henk Volberda, The importance of disclosure in corporate 

governance self-regulation across Europe: A review of the Winter Report and the EU Action Plan, 

International Journal of Disclosure and Governance, Vol. 1, N. 2, 2004, p. 148.ernational Journal of Disclosure and  
2- Alessandro Ghio, Roberto Verona, The Evolution of Corporate Disclosure Insights on Traditional and 

Modern Corporate Communication, Springer Nature Switzerland, 2020, p. 06. 
3
- Subramanyam. M, Dasaraju. H, Corporate Governance and Disclosure Practices in Listed Information 

Technology (IT) Companies in India, Open Journal of Accounting, Vol. 3 N. 4, 2014, p. 90. 
4- Stephen Y. Cheung, Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Determinants of Corporate Disclosure and 

Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand, International Corporate Responsibility Series, 

Vol.3, 2007, p. 318. 

                

https://www.scirp.org/journal/home.aspx?issueid=5415#50554
https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=icr
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فيـ و  براز الوضعية المالية لمشركةإل يعتبر األداة المثمىفصاح اإلف يمكننا القوؿ أ ،سبؽ مما
يخدـ جميع األطراؼ ذات المصمحة وىو ما س .االجتماعية واألخالقية الجوانب مثؿ غير المالية ياسياسات

 .الية وغير ماليةمف خالؿ تمبية احتياجاتيـ المختمفة مف معمومات م

  فصاحثانيا: النظريات ذات الصمة باإل
 ـ في تحسيف أداء الشركات وحؿّ ركزت العديد مف النظريات عمى أىمية اإلفصاح كعنصر ميّ 

 .العديد مف المشاكؿ التي يمكف أف تعاني منيا، وفيما يمي نتطرؽ ألىـ ىذه النظريات

 نظرية الوكالة. 1
بموجبو لشخص أو يمكف الوكالة عمى أنيا "عقد  (M. Jensen & W. Mecklin, 1976) ؼعرّ 

يستمـز  وىو مانجاز بعض الخدمات لمصمحة األصيؿ إلأكثر )األصيؿ( توكيؿ شخص آخر )الوكيؿ( 
تسميـ يقـو ب )األصيؿ( المالؾفإف وفقا ليذه النظرية،  .1"لموكيؿ تفويض سمطة اتخاذ بعض أو كؿ القرارات

بجميع المعمومات المتعمقة  معرفة شبو تامةيكوف ىذا األخير عمى و ، لممسير )الوكيؿ(شؤوف تسيير شركتو 
وفي الوقت اليامة المعمومات  بجميع المالؾ عميو إبالغينبغي  ، ولذلؾ(عمى عكس المالؾ)لشركة با

مشاكؿ  سعى نظرية الوكالة لحؿّ ت كما .يمايؿ مف فجوة عدـ تماثؿ المعمومات بينالمناسب مف أجؿ التقم
  .والخطر األخالقي االختيار العكسي شكمتيخاصة م متعددة
القائـ بصفتو  فالوكيؿعدـ تماثؿ المعمومات بيف الوكيؿ واألصيؿ، ": يتمثؿ في العكسياالختيار  -

، األصيؿنوعا مف تمؾ التي يمتمكيا أفضؿ أكبر حجما و يمتمؾ معمومات عمى تسيير الشركة فإنو 
يختار عكس ما تتطمبو ميمتو مف  أي أف الوكيؿ ؛2"العكسييقوـ باالختيار  ووىو ما قد يجعم

صرؼ بحرية في العديد مف ىو ما يتيح لو التو ا، ماألصيؿ وتقميؿ فجوة المعمومات بيني إبالغ
ف كانت في غير صالح    .األصيؿاألمور حتى وا 

أقصى  أف الوكيؿ يبذؿ فعالتحمؿ األصيؿ خطر عدـ تأكده مف ": يتمثؿ في الخطر األخالقي -
ر عمى تنفيذ المعمومات الكافية حوؿ قدرة المسيّ  المالؾ ال يممؾواجباتو، فإذا كاف جيد في أداء 

                                                           
1
 Michael C. Jensen, William H. Meckling, Theory of the firm : managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, Journal of financial economic, , Vol. 3, N. 4, 1976, P. 5. 

2
- Claude Simon, Comptabilité et contrôle de gestion, Annexe 1 : La théorie de l’agence, Article from : 

Groupe Eyrolles, p. 3, 2007, disponible sur: http://leguidedurentier.free.fr/documents/theoriedelagence.pdf  

(17/12/1029). 

 

http://leguidedurentier.free.fr/documents/theoriedelagence.pdf
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صعوبات في التأكد مف أف المياـ ستنفذ بشكؿ صحيح وبما  سيواجو فإنوالموكمة إليو، ياـ الم
 1."يخدـ مصالحو

عدـ  مشاكؿ الوكالة خاصة فيما يتعمؽ بمشكمة في حؿّ أىمية اإلفصاح ا جميّ  لنا ظيرا تمف ىن
ؿ مف السموؾ يتقمال مف شأنوعف المعمومات التي تتعمؽ بالشركة فصاح تماثؿ المعمومات، حيث أف اإل

  .ـفي االطالع عمى شؤوف شركتي المساىميفحؽ  ضماف، و رالمسيّ االنتيازي لدى 

 نظرية أصحاب المصمحة. 2
تأثر تيمكف أف  (أو فرد)"أية مجموعة  :أنيـعمى أصحاب المصمحة  (E. Freeman, 1984)ؼ عرّ 

 التي تممؾ ءً أي جميع األطراؼ التي ليا عالقة بنشاط الشركة سوا ،2ؤثر في تحقيؽ أىداؼ المنظمة"تأو 
ف، الحكومة، يف، الموظفيمصالح معيا مثؿ: الزبائف، الدائن لدييا و التيف( أميحصة في الشركة )المساى

األطراؼ بالعديد مف  امرتبط اتنظيمي اتعتمد ىذه النظرية عمى فكرة أف الشركة تعتبر كيان المجتمع.
أف ريف يجب لذلؾ فإف المسيّ ، األطراؼ ليذه مختمفةالغراض األتتطمب تحقيؽ  والتيفي نشاطيا  المشاركة

بعضيـ عمى حساب جميع أصحاب المصمحة دوف تفضيؿ مصالح يقوموا بتأدية مياميـ بما يخدـ 
 .البعض اآلخر

 أصحاب المصالحمف مجموعات المتعددة دارة الإمف ىذه النظرية ىو "األساسي اليدؼ إف 
األطراؼ جميع عالـ بإ تقوـف الشركة أ عمى ينبغي ولذلؾ .3بطريقة استراتيجية" ؛والعالقات التي تنتج عنيا

ويتحقؽ ذلؾ  ،ليا التي تراىا مناسبة اتخاذ القراراتتتمكف مف حتى  ،بالمعمومات الضروريةذات المصمحة 
ىذه ؿ مف عدـ تماثؿ المعمومات وبالتالي مف تعارض المصالح بيف فصاح التي تقمّ مف خالؿ عمميات اإل

 صالحفي كاف ذلؾ  ؛عنيا في الوقت المناسب ومفصحكمما كانت المعمومات ذات جودة األطراؼ، حيث 
 .ألطراؼ ذات المصمحةالشركة وا

  نظرية الشرعية. 3
  (J. Dowling & J. Pfeffer,1975)يرىحيث ، مفيـو الشرعية التنظيمية عمىىذه النظرية تستند 

تكوف  بحيث ةمقيـ االجتماعيوسع لاألنظاـ المع  مياقيّ يتماشى نظاـ شرعيتيا عندما  أف "المنظمة تكتسبب

                                                           
1
- Dean R. Manna & Al, Exploringagency theory impliations with franchising, Journal of business & 

economics research, Vol. 4, N .4, 2006, p. 22-23. 
2
- Edward  R. Freeman, Strategic management: A stakeholder approach, Pitman Publishing Inc, Boston, 

USA, 1984, p. 46. 
3
- Nur A. Saat, The Influence of Board of Directors’ and Board’s Subcommittees’ Attributes on 

Performance: An Empirical Evaluation of Companies Listed in KLSE, Doctorat Thesis, Cardiff University, 

Published by ProQ uest LLC, 2013, p. 66. 
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فإف ذلؾ يؤدي إلى خمؽ تيديد  ؛ـالمنظمة جزءا منو، وعند وجود تبايف حقيقي أو محتمؿ بيف نظامي القيّ 
 .1"لشرعية المنظمة

 الشركةالمجتمع ككؿ يجب أف تتحقؽ مف قبؿ توقعات أف  عمى فرضيتي:نظرية الشرعية  تقـو
أف ، و المالكيف والمستثمريف كما ىو الحاؿ في نظرية المساىميف أو نظرية الوكالةمتطمبات وليس فقط 

مف خالؿ وجود "عقد اجتماعي" تسعى باستمرار إلى جعؿ نشاطيا ضمف حدود وقواعد مجتمعيا  الشركة
 . 2تعمؿ فعال ضمف حدود ومعايير المجتمع وكذا توقعاتو الشركةحوؿ ما إذا كانت وبيف المجتمع ا بيني

يف تحسل وكذلؾ ،جدا لضماف بقائيا واستمراريتيا اميم اأمر  الشركةمستوى الشرعية في يعتبر 
الشرعية عمى وجودىا وعمى  ضفاءإ بيدؼبتبني ىذه النظرية  الشركاتلذلؾ تقوـ  المجتمع؛ لدىصورتيا 
عمييا تقديـ تقارير ذات جودة عف وضعيتيا المالية وغير  فإنو يتوجبومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  .نشاطيا

ستخدـ بشكؿ المالية، مف خالؿ إدراج الجانب االجتماعي والبيئي في تقاريرىا، حيث أف ىذه النظرية تُ 
توافؽ مع نظرية ىذه النظرية شارة فإف لإلو  اعية.فصاح عف ممارسات المسؤولية االجتمكبير في تفسير اإل

 اىتماـ الشركة بجميع األطراؼ ذات المصمحة. ضرورة عمىتركز  ىذه األخيرةأصحاب المصمحة كوف 

 . نظرية اإلشارة4
 معموماتالمزيد مف الفي الحصوؿ عمى المصمحة  األطراؼ ذات طمب عمى اإلشارة تستند نظرية

 السوؽ إلىعمى ارساؿ اشارات  ما يجعؿ إدارة الشركة تعمؿمشركة، وىو الحقيقي لتعبر عف األداء  التي
 :4 ىما نظرية عمى فكرتيف أساسيتيفىذه التعتمد . و 3بيدؼ تخفيض عدـ تماثؿ المعمومات

وف غالبا ما يكون المسّيريف ألفمتمكيا جميع األطراؼ، أف المعمومة نفسيا ال ت تتمثؿ في: األولى -
 ؛األكثر اطالعا عمى معمومات الشركة مقارنة بباقي األطراؼ ىـ

أنو حتى في حالة توفر المعمومة نفسيا لدى جميع األطراؼ، فإنو ال يتـ استقباليا  ىي: الثانية  -
 .بالطريقة نفسيا

                                                           
1-  John Dowling, Jeffrey Pfeffer, Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior, 

Pacific Sociological Review, Vol. 18, N. 1, January 1975, p. 122. 
2
- Fernando Susith, Lawrence Stewart, A Theoretical Framework For CSR Practices: Integrating legitimacy 

theory, stakeholder theory and institutional theory, The Journal of Theoretical Accounting, Vol. 10, N. 1, 

2014, p. 152. 
3- Laura Bini, Francesco Dainelli, Francesco Giunta, Signalling theory and voluntary disclosure to the 

financial market: Evidence from the profitability indicators published in the annual report, Paper 

presented at the 34th Euopean Accounting Association (EAA) Annual Congress, Rome, 20-22 April, 2011, pp. 

2-5. 
4
 131، ص.2010، 10مـو التسيير، العدد ، مجمة العمـو االقتصادية وعالرفع من كفاءة األسواق الماليةدور نظرية اإلشارة في شوقي بورقبة،  - 



  وطرق القياس العوامل املؤثرة، جودة إلافصاح: املفهوم                                                       :الفصل ألاول  

24 
 

ف كانت إف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات بيف األطراؼ ذات المصمحة  األساسي الدافع ُتعّد ىي وا 
مف خالؿ تسعى  ىذه األخيرةفإف  ؛شارات مف خالؿ المعمومات التي تفصح عنيا إدارة الشركةإلرساؿ اإل
حيث  ؛المنافسةقدرتيا عمى سمعتيا و و إلى إعطاء نظرة ايجابية عف وضعية الشركة  لإلشارة استخداميا

التي تبرز وضعيتيا ركات ذات األداء الجيد عف المزيد مف المعمومات افصاح الشيعتبر مف البدييي 
 . 1الجيدة مقارنة بالشركات ذات األداء المنخفض، وىو ما يقوي الطمب عمى أسيميا ويرفع مف قيمتيا

كمؤشر عمى نجاحيا،  لمزيد مف اإلفصاحيجعميا توفر ا إلدارة الشركةىذه النظرية حافزا قويا  تقدـ
)خاصة في حالة تعبر عف الوضعية الحقيقة لمشركة شارات كاذبة ال دفعيا إلى إرساؿ إأف ذلؾ قد ي إالّ 

ة موبذلؾ قد تتفاقـ مشكمف األطراؼ ذات المصمحة، مجموعة  خدمة ألىداؼاألداء الضعيؼ لمشركة( 
  عممية اإلفصاح إلى الرقابة الالزمة. األمر الذي يحتـ ضرورة إخضاععدـ تماثؿ المعمومات، 

الختياري، ذلؾ أف ليا عالقة مباشرة باإلفصاح ا أف نظرية اإلشارة يجب التنويو إلىختاما، 
متطمبات اإلفصاح  تتجاوزفصاح عف معمومات تكوف مف خالؿ اإل ترسميا إدارة الشركةشارات التي اإل

 شارة معينة لمستخدمي معمومات الشركة.إ، التي غالبا ما يكوف ىدفيا توصيؿ اإللزامي

 اإللزامي واإلفصاح االختياري فصاحاإلثالثا: 
إف قياـ الشركة باإلفصاح عف المعمومات المتعمقة بنشاطيا، يخضع لمجموعة مف العوامؿ التي 

يتـ اختيار كؿ منيا بما يتوافؽ مع  ،فصاحلذلؾ فإننا نجد أنماطا مختمفة لإلتؤثر في قرار اإلفصاح، 
باحثوف في اختمؼ ال ما ينتج عنو أنواع كثيرة لإلفصاحاألىداؼ التي تسعى الشركة لتحقيقيا، وىو 

 :المتداولة أىـ التصنيفات نذكر . وفيما يميتصنيفيا
 ، افصاح كاؼ.عادؿ: افصاح كامؿ )شامؿ(، افصاح المستوىمف حيث  -
 افصاح وقائي، افصاح تثقيفي.مف حيث حماية المجتمع وتثقيفو:  -
 .)طوعي( لزامية: افصاح الزامي )اجباري(، افصاح اختياريمف حيث اإل -

الثاني والثالث  افىنا، أف التصنيؼ األوؿ يعتمد عمى المقدار أو الكمية، أما التصنيف المالحظ
فقط وتماشيا مع أىداؼ دراستنا سيتـ التطرؽ بشيء مف التفصيؿ  .فيعتمداف بشكؿ أكبر عمى النوعية

 في قياسلزامي واالختياري فصاح اإلعمى كؿ مف اإلالحقا ذلؾ أننا سنعتمد لزامية، لإلفصاح مف حيث اإل
  .جودة اإلفصاح

                                                           
1
- See : - Nermeen F. Shehata, Theories and Determinants of Voluntary Disclosure, Accounting and Finance 

              Research, Vol. 3, N. 1, 2014, p. 20. 

-              Azrul Abdullah, Ku Nor I. Ismail, Disclosure of Voluntary Accounting Ratios by Malaysian Listed 

             Companies, Journal of Financial Reporting & Accounting, Vol. 6, N. 1, 2008, p. 04. 
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    لزامياإل فصاح . اإل1

 لزامي اإلفصاح اإل  تعريف. 1.1
التي تقارير الالحد األدنى مف المعمومات في التزاـ الشركة باإلفصاح عف "لزامي ىو اإلفصاح اإل

مف خالؿ توفيرىا لجميع  2"يضمف الوصوؿ العادؿ لممعمومات األساسية لمشركة"بحيث  ،1"تصدرىا
 ذات المصمحة. األطراؼ

، باختالؼ القوانيف والموائح التنظيمية التي تخضع ليا كؿ شركة مقدار اإلفصاح اإللزامييختمؼ 
مستوى اإلفصاح اإللزامي يزيد في أف حيث نجد ، والذي يرتبط بشكؿ وثيؽ بالوضعية االقتصادية لمبالد

 إدراجف أجؿ متطمبات أكثر م أف ىذه األخيرة تفرض ذلؾالبمداف التي لدييا بورصات كبيرة الحجـ، 
قد يقتصر ف ؛الةفعّ  بورصات، بينما في البمداف التي تتميز باقتصاد ضعيؼ أو ال تتوفر عمى فيياالشركات 

 لزامي لشركاتيا عمى بعض المعمومات التي غالبا ما تتعمؽ بالجانب المالي والمحاسبي. اإلفصاح اإل

 . أىمية اإلفصاح اإللزامي2.1
الييئات المختصة إلى وضع  ؛ذات المصمحةتضارب المصالح بيف مختمؼ األطراؼ  لقد دفع

توفير مقدار معيف مف تمتـز بو الشركات بيدؼ  ،أدنى مف اإلفصاحا قوانيف وتشريعات تضمف حد
 ىاحيث تساعد ،ألطراؼيذه ال -حسب البيئة التي تنشط فييا الشركات-المعمومات التي تعتبر ضرورية 

معة واألطراؼ غير بيف األطراؼ المطّ تقميؿ فجوة المعمومات عمى تساعد ناحية، و مف  يااتخاذ قرارات عمى
 :مّكف مفيُ ضؼ إلى ذلؾ فإف اإلفصاح اإللزامي  .مف ناحية أخرى معةالمطّ 

تحقيؽ مصالح  اإلفصاح عف المعمومات التي قد ترغب في إخفائيا مف أجؿبالشركات  إلزاـ -
 .3دوف غيرىا ألطراؼ معينة

 .4خبار الجيدة والسيئة عمى حد سواءباإلفصاح عف األالشركات  إلزاـ -
وفر الئحة إفصاح تتضمف امتثاؿ تت ماعند خاصة ،مصداقية المعمومات في األسواؽ المالية زيادة -

 .5الشركات لممتطمبات التنظيمية

                                                           
1
- Tatiana Popova & al, Mandatory Disclosure and Its Impact on the Company Value, International Business 

Research, Vol. 6, N. 5, 2013, p. 02. 
2
- Simon S.M. Ho, Kar S. Wong, A study of the relationship between corporate governance structures and 

the extent of voluntary disclosure, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, N. 10, 2001, 

p.140. 
3
- Tatiana Popova & al, Op. Cit, p. 02. 

4
- Helmi Abdulhameed Boshnak, Mandatory and Voluntary Disclosures in GCC Listed Firms, Thesis of 

Doctorate, University of the West of England Bristol, England, 2017, p. 48. 
5
- Tatiana Popova & al, Op.Cit, p. 02. 
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 إلزامياعنيا  المفصح. نوعية المعمومات 3.1
المعمومات المالية التي يحددىا القانوف وىيئات البورصات التي عمى غالبا اإلفصاح اإللزامي يركز "

المالية  المعموماتبيا تحضى عزى إلى األىمية الكبيرة التي يُ نعتقد أف ذلؾ و  ،1"تخضع ليا الشركات
أف توسع األعماؿ وتنوع األطراؼ ذات  غير ؛والمحاسبية والتي يتـ األخذ بيا عند تقييـ وضعية أي شركة

اح عف بعض المعمومات التي مـز الشركات باإلفصجعؿ العديد مف البورصات تُ  ؛المصمحة في الشركة
 .فصاح عف لجاف مجمس اإلدارة التي يتـ تكوينياالزامية اإل مثؿ ،فصاح عنيا اختياريا فيما سبؽكاف اإل

 اتمسؤوليمف يعتبر  ؛إلزاميافصاح عنيا التي يتـ اإلديد نوعية المعمومات وبصفة عامة، فإف تح
حيث القوانيف  مف ،التي تنشط فييا الشركات األعماؿ بيئةحسب  الييئات التنظيمية التي تختمؼ توجياتيا

  متطمبات ىذه البيئة.وكذلؾ  التي تحكـ الشركات

 فصاح االختياري . اإل2

 )الطوعي(اإلفصاح االختياري تعريف. 1.2
قياـ الشركة باإلفصاح عف المعمومات بما " :عمى أنوويعّرؼ  لإلفصاح اإللزامي، مكمالُيعتبر 

فصاحا يعتبر إو  .2"يبدأ عندما تنتيي الموائح القانونية فيولزامية، يتجاوز الحد األدنى مف المتطمبات اإل
 .3"كؿ افصاح غير منظـ عف المعمومات المالية وغير المالية ألصحاب المصمحة" :طوعيا

ماذا  عفمشركات حرية االختيار ل" يعطيفصاح االختياري اإلمحتوى إف عدـ وجود اتفاؽ حوؿ 
حيث نجد أف العديد مف  ؛افع ليذا النوع مف اإلفصاح تختمؼلذلؾ فإف الدو  ؛4"تفصح وكيؼ ولمف

ف ات تختار طواعية اإلالشرك كانت غير فصاح عف المزيد مف المعمومات وترى ضرورة نشرىا حتى وا 
فصاح عف تنشط في نفس المجاؿ ال تختار اإل في حيف أف شركات أخرى .مطالبة بيا بشكؿ قانوني

 .أو أنو يضر بيا غير ضروريىذه المعمومات نشر المعمومات نفسيا، اعتقادا منيا أف 
المكاسب بيرتبط بشكؿ وثيؽ  ،إلفصاح االختياري مف عدموباالشركات  قياـ نا نعتقد أفنفإ ،وعميو

تقوـ بإعداد المزيد مف التي الشركة ف .فصاح عف المزيد مف المعموماتاإل كؿ شركة نتيجة تتوقعياالتي 

                                                           
1
- Hendra Gunawan, Evelyn O. Lina, Mandatory and Voluntary Disclosure of Annual Report on Investor 

Reaction, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 5, 2015, p. 312. 
2- Alessandro Ghio, Roberto Verona, The Evolution of Corporate Disclosure Insights on Traditional and 

Modern Corporate Communication, Springer Nature Switzerland AG, 2020, p. 56. 
3- Mohammed S. Bhuyan, Determinants and Effects of Voluntary Disclosure with a focus on Corporate 

Governance and Firm Performance: Evidence from Bangladesh, thesis of Doctorate, University of 

Wollongong, Australia, 2018, p. 18. 
4
- Alessandro Ghio, Roberto Verona, Op.Cit, p. 57. 
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كأف ترتفع أسعار األسيـ التكاليؼ التي تتحمميا،  مقابؿمنافع ؽ تحقيتنتظر فصاح عنيا المعمومات واإل
 .الطويؿ(عمى المدى منافع ) تحسيف سمعة الشركة (،نافع عمى المدى القصيرمفي البورصة )

يعتمد اإلفصاح اإللزامي عمى الوسائؿ التي تتميز بالطابع الرسمي مثؿ التقارير السنوية، التقارير 
 مشركات أو لمبورصات المدرجة فييا؛ في حيف أفالفصمية التي يتـ نشرىا عمى المواقع االلكترونية ل

 ،التقارير الصحفية األعماؿ، جالتكملنشر المعمومات متنوعة  عمى وسائؿ يعتمدإلفصاح االختياري ا
ىذه  تعتبر. 1، التقارير المؤقتة، التقارير السنويةدارةتوقعات اإلتقارير ، موجية لممساىميفخاصة تقارير 
طبيعة أف  بالرغـ مف ؛مف الوسائؿ الميمة لإلفصاح االختياري نظرا لما تتميز بو مف طابع رسمياألخيرة 

 وسائؿتنوع  ، وىو ما يستمـزالسرعة في نشرىاتتطمب  ما غالبافصح عنيا اختياريا المعمومات التي يُ 
  توصيؿ المعمومات بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب. عمىالشركة  مف أجؿ مساعدةنشر ال

  أىمية اإلفصاح االختياري. 2.2
نوعية المعمومات المقدمة ألصحاب المصالح، فيو يعطي  تحسيففصاح االختياري في يساىـ اإل

لزامي فصاح اإلنطاؽ المعمومات التي يقدميا اإل ويوسع مفمصداقية أكبر لعمميات اإلفصاح في الشركة، 
 :مف خالؿ ما يمي اإلفصاح االختياريويمكف توضيح أىمية  .مف خالؿ جعميا متنوعة ومتناسقة

حيث أنو يعزز العالقة بيف إدارة الشركة ومجمس  ،الشركاتيؤدي دورا ميما في تحسيف حوكمة  -
 . 2تعارض المصالح بينيـمف  الحد أو التقميصخريف مف خالؿ إدارتيا وأصحاب المصالح اآل

يؤثر عمى القدرة التنافسية لمشركة، فاإلدارة عادة ما تفصح طواعية عف معمومات تعتقد أنيا ذات  -
بعض عف فصاح االختياري إال أنيا قد تمتنع عف اإلتأثير ايجابي عمى القدرة التنافسية، 

  .3ةالتنافسي قدرتياذات تأثير سمبي عمى المعمومات إذا اعتقدت أنيا 
ما تميؿ لإلفصاح عف معمومات ذات تأثير غالبا يؤثر عمى القيمة السوقية لألسيـ، فاإلدارة  -

عف معمومات تبرر بيا الخسائر فصاح لكف أحيانا قد تضطر إلى اإلايجابي عمى قيمة األسيـ، و 
 .4الشركةالتي حققتيا 

                                                           
1
- Nermeen F. Shehata, Op.Cit, p. 22. 

2
، أثر اإلفصاح االختياري في جودة اإلبالغ المالي: دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليةمحمد،  س. صائب -

 .256، ص. 2012، 54مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة، العدد 
، االختياري في التقارير المالية المنشورة لمشركات المدرجة بسوق المال الميبيقياس مستوى اإلفصاح أنديو خالد عمي، غيث محمد البشير،  -3

 .36، ص. 2016، 02مجمة االقتصاد والتجارة، العدد 
4

 المرجع نفسو. -
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التخاذ القرارات يؤدي إلى تخفيض تكمفة رأس الماؿ مف خالؿ توفير معمومات كافية ودقيقة  -
 باقي أصحاب المصالح.دارة و درجة عدـ تماثؿ المعمومات بيف اإلتقميؿ  ةاالستثمارية ومف ثم

كف ىذه المحاسبية بالشكؿ الذي يمّ المالية و معمومات مالئمة لمفئات التي تستخدـ البيانات يوفر  -
عمى الوفاء االيرادات و عمى توليد  قدرتياكالفئات مف التنبؤ ببعض المتغيرات الرئيسية لمشركة 

 طويمة األجؿ.الو قصيرة البالتزاماتيا 
تعزيز امكانية االعتماد عمى تقارير الشركة وتخفيض فجوة المعمومات بيف اإلدارة يساىـ في  -

إضافية تتعدى وباقي األطراؼ ذات المصمحة، بحيث يكوف ىؤالء بحاجة إلى معمومات 
بحث ، موارد بشرية)المعنوية واالستثمارات لمشركة الخطط المستقبمية  مثؿ ،لزاميةاإلفصاحات اإل

 .لياتحديد القيمة الحقيقية الشركة و مما يعطي صورة أدؽ عف أصوؿ  (...وتطوير

المفصح المعمومات  فإفلذلؾ ، المسّيريفيخضع لسموؾ االختياري اإلفصاح  أف إلى وتجدر اإلشارة
شارات معينة حوؿ وضعية الشركة، إالتي تيدؼ إلى توصيؿ  لممسّيريفالشخصية  بالتقديراتتتأثر عنيا 

 .ايجابا أو سمبا عمى جودة اإلفصاح بالتبعية وىو ما يؤثر

 نوعية المعمومات المفصح عنيا اختياريا. 3.2
، فإنو ال يوجد المسّيريف لتقدير يخضعفصاح االختياري اإلشارة إليو أعاله، وبما أف اإل تكما سبق

قد  ؛بمد ماوتشريعات الزامي وفقا لقوانيف  فما ىو، اختياريا معيف لنوعية المعمومات المفصح عنياتصنيؼ 
يتفؽ عمييا العديد  يىناؾ بعض التصنيفات الت رغـ ذلؾ .بالعكسيكوف اختياريا في بمد آخر، والعكس 

نواع ة إلى ثالثة أفي التقارير السنوي المعمومات المفصح عنيا اختياريايمكف تصنيؼ و  مف الباحثيف؛
 : 1ىي

عمميات االستحواذ،  مثؿ: الشركة واستراتيجيتيا، عفمعمومات عامة  :وتطمعية معمومات استراتيجية -
 .بحث والتطوير، اآلفاؽ المستقبميةال

المعمومات القطاعية،  مثؿ:ىي معمومات تركز عمى البيانات التاريخية،  :معمومات مالية -
 .القوائـ المالية أسعار الصرؼ،معمومات حوؿ أسعار األسيـ وكذا ال

 ة االجتماعية، التقارير البيئية.المسؤوليحوكمة الشركات، تمؾ المتعمقة بػ مثؿ :معمومات غير مالية -

                                                           
1
- Cotter Julie, Lokman Norziana, Najah M. Muftah, Voluntary disclosure research: which theory is 

relevant? Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 6, N. 2, 2011, p.79. 
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 فصاحفيوم جودة اإلالثاني: م المطمب
فيما يمي بالتطرؽ لمفيوـ جودة ريات المتعمقة بو، سنقوـ ظلمفيوـ اإلفصاح وأىـ الن تناولنابعد 
 بحوكمة الشركات. وعالقتواإلفصاح 

 فصاحأوال: تعريف جودة اإل
ألطراؼ اكؿ مف ختمؼ باختالؼ وجيات نظر ي اإلفصاح عمميات مدى جودةعمى إف الحكـ 

 معدوفقد يرى  ؛األطراؼ الرقابية التي تستخدـ ىذه المعمومات،األطراؼ ة لممعمومات المفصح عنيا، المعدّ 
 ال يرى ىؤالءقد بينما  لمستخدمييا،فعة منكافية وذات  التي أفصحوا عنياأف المعمومات الشركة تقارير 

كما أف الجيات الرقابية مثؿ المدققيف قد ال يقتنعوف  ،مبي احتياجاتيـتأنيا  )أو جزء منيـ( المستخدموف
  .ويروف أنيا ال تعكس الوضعية الحقيقية لمشركة التي يدققونيافي التقارير  المفصح عنيا المعموماتب
جمميا بؿ اقتصرت في ملجودة اإلفصاح، محددا تعريفا  ُتعطلـ  نجد أنيا ؛ألدبيات السابقةل مراجعتناعند و 

 :فصاح عمى أنياجودة اإل. وقد ُعّرفت جودة اإلفصاحعمى تناوؿ جانب مف جوانب 
بحيث ال تضمؿ بشكؿ عمدي مستخدمييا، أي  ؛بالشفافيةالقدرة عمى تقديـ معمومات كافية تتميز " -

 .1 "أنيا تعكس الوضعية الحقيقة لمشركة
 .2 "جدوى دراسة وتفسير المعمومات المفصح عنيا مف قبؿ المستثمريف" -
  .3 "المعمومات التي تتميز بالدقة والشمولية والتي يتـ توصيميا في الوقت المناسب" -
"مدى شمولية اإلفصاح بحيث يكوف أكثر فائدة مف اإلفصاح الموجز ويوفر قدر أكبر مف  -

  .4 الشفافية"
 . 5 "ا قراءة المعمومات وتفسيرىاميمكف لممستثمريف مف خاللي الذي والوضوح مدى السيولة"  -

 

                                                           
1
- Shakhatreh M. Ziad, Alsmadi S. Adnan, Alkhataybeh Ahmad, The effect of audit fees on disclosure quality 

in Jordan, Cogent Business & Management, Vol.  7, N. 1, 2020, p. 3. 
2
- Mahdi Salehi, Mahdi Moradi, Navid Paiydarmanesh, The Effect of Corporate Governance and Audit 

Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange, Periodica Polytechnica Social and 

Management Sciences, Vol. 25, N. 1, 2017, p. 35. 
3
- Abadi C. K. Arsalan, Janani M. Hassan,The role of disclosure quality in financial reporting, European 

Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol. 2, N. 3, 2013, p. 440. 
4
- Raed Kanakriyah, Voluntary Disclosure and Its Effect on the Quality of Accounting Information 

According to Users' Perspective in Jordan, American Journal of Business, Economics and Management, 

Vol.4, N .6, 2016, p. 135. 
5- Vivien Beattie, Bill McInnes, Stella Fearnley, A methodology for analysing and evaluating narratives in 

annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, 

Accounting Forum, Vol. 28, 2004, p. 230. 
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اط الشركة ولمنتائج التي مدى فيميـ لنشف مراقبة عمؿ المديريف و كف المستثمريف ممدى تمّ " -
 .1 "حققتيا

  يف ىما:نالحظ أنيا ركزت عمى أمريف ميمّ يجعمنا  ،السابقة التعاريؼ إف التدقيؽ في
 (كمية) مستوىبيف  الموجود تداخؿالتجدر اإلشارة إلى ىنا و  ،ى شموليتوح ومدامستوى اإلفص -

اإلفصاح  مستوىاستخدمت حيث أف ىناؾ العديد مف الدراسات  ،(توينوعجودتو ) وبيف اإلفصاح
اإلفصاح وشمؿ جوانب مختمفة  مستوىجودة اإلفصاح، وافترضت أنو كمما ارتفع قياس كبديؿ ل

    .اإلفصاحوبالتالي زيادة جودة عنيا؛ منفعة المعمومات المفصح  ذلؾ عمى زيادة دؿّ 
والمتمثمة أساسا في:  FASB و IASB خاصة تمؾ التي أصدرىا ،الخصائص النوعية لممعمومات -

 .التمثيؿ الصادؽ، القابمية لمفيـ، قابمية المقارنة، التوقيت المالئـ

ف )و  مدى توفر الجودة في اإلفصاحالحكـ عمى بصفة عامة، ومف أجؿ  تحقؽ الجودة أمرا كاف ا 
 :أساسا فيالتي تتمثؿ  الميمة المؤشرات ( فإنو ينبغي توفر بعضنسبيا

  ؛المتعارؼ عمييا المعاييرأو القوانيف مع  اإلفصاح وافؽت -
 ؛الالزمة، مع ضرورة تنويعيا لتتوافؽ مع احتياجات مستخدميياعمومات الم اإلفصاح عمى شموؿ -
مرونة االستخداـ، حيث يجب اإلفصاح عف المعمومات بالطريقة التي ُتسيؿ استخداميا )وسائؿ  -

  اإلفصاح، التوقيت...(
 جميع األطراؼ؛المعمومات التي تخدـ مختمؼ ، واإلفصاح عف ألي طرؼ عدـ التحيز -
 قيقية لمشركة.عف الوضعية الحالمعمومات المفصح عنيا  تعبير -

 : عالقة جودة اإلفصاح بحوكمة الشركاتثانيا
 في كوف ىاألولتتمثؿ ؛ زاويتيفحوكمة الشركات مف بيمكف التطرؽ لعالقة جودة اإلفصاح 

ر نظاـ أف َتوفُ في  ةالثانيتتمثؿ و  ؛اإلفصاح يعتبر أحد المبادئ الضرورية التي تقوـ عمييا حوكمة الشركة
 جيد لحوكمة الشركات يساعد عمى توفير البيئة الالزمة لتحقيؽ جودة اإلفصاح.

 

 
                                                           

1- Nooraisah Katmon, Omar Al Farooque, Exploring the Impact of Internal Corporate Governance on the 

Relation Between Disclosure Quality and Earnings Management in the UK Listed Companies, Journal of 

Business Ethics, Vol. 142, N. 2, 2015, p. 04. 

 المبحث الثالث من هذا الفصل.    من خالل ،يتم التفصيل في ذلك  

https://link.springer.com/journal/10551
https://link.springer.com/journal/10551
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 مبدأ لحوكمة الشركات كفصاح اإل. 1
، يجعمنا نعتقد أف مف 1الشركات"إلدارة ومراقبة أنيا "نظاـ بمحوكمة ل (Cadbury)لجنة إف تعريؼ 
جعؿ كؿ ىي مراقبتيا وتقييـ أدائيا، مف ف ك  تدار بطريقة جيدة وُتم الشركةتجعؿ أىـ الركائز التي 

واضحة ومفصح عنيا بالطريقة التي تخدـ الشركة في حد ذاتيا وجميع  بنشاط الشركةالمتعمقة  المعمومات
 المصمحة.األطراؼ ذات 

يعتبر اإلفصاح مف أىـ العناصر التي ركزت عمييا حوكمة الشركات، نظرا ألىميتو في عمؿ جميع 
 منظمة التعاوف االقتصادي والتنميةولقد قامت  .القانونية أشكالياأحجاميا و الشركات عمى اختالؼ 

OECD اطار : "ينبغي عمى أنو نص عمى؛ حيث بجعؿ اإلفصاح ىو المبدأ الخامس مف مبادئ الحوكمة
حوكمة الشركات أف يضمف القياـ باإلفصاح الصحيح وفي الوقت المناسب عف كافة الموضوعات اليامة 

األمور بيف مف و  .المتعمقة بالشركة بما في ذلؾ المركز المالي واألداء وحقوؽ الممكية وحوكمة الشركات"
  2أىميا باختصار فيما يمي: نذكراليامة التي تجعؿ عممية اإلفصاح ذات قيمة 

أىداؼ الشركة، النتائج المالية، معمومات عف  :أىـ العناصر التي ينبغي اإلفصاح عنيا تحديد -
 ؛األطراؼ ذات المصمحة...إلخ مجمس اإلدارة وحقوؽ

 ؛اإلفصاح عنيا في الوقت المناسبمع  ،المطموب تطبيقيا ضرورة إعداد المعمومات وفقا لممعايير -
 عمميات الشركة ونتائجيا المالية لتدقيؽ يتميز بالكفاءة والجودة. ضرورة اخضاع -

المساعدة في حؿ مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات التي "إف اليدؼ األساسي مف جودة اإلفصاح ىو 
الشركة لمعمومات ر يتوف، حيث أف 3"وأصحاب المصمحة المسّيريفتعتبر أساس تعارض المصالح بيف 

المناسب يساعد عمى تجسيد المبادئ األخرى لمحوكمة مثؿ حماية حقوؽ ودة وفي الوقت ذات ج
ح يعتبر آلية كما أف اإلفصا ة ليـ، ضماف حقوؽ أصحاب المصالح.المساىميف وضماف المعاممة المتكافئ

إلى الحوكمة ساعد باقي آليات الحوكمة عمى تحقيؽ الرقابة والمساءلة التي تيدؼ تمراقبة غير مباشرة 
  .الممارسات االحتياليةاكتشاؼ ومنع أجؿ  تحقيقيا مف

                                                           
1
- Cadbury Committee, Report of the committee on: The financial as pects of corporate governance, 

Professional Publishing Ltd, London, United Kingdom, 1992, p. 14. 
 مجمس إعداد مؤسسة التمويؿ الدولية التابعة لمبنؾ الدولي، مات األخرى التي اىتمت بوضع مبادئ لحوكمة الشركات مثؿ: ظىناؾ العديد مف المن

 تعتبر أىميا. OECDإال أف منظمة ببريطانيا،  FRCالتقارير المالية 
2
 مف خالؿ الرابط الموالي:، OECD منظمة متوفر عمى موقع ،مبادئ حوكمة الشركات: عمى االطالعلمزيد مف المعمومات يرجى  - 

(11/10/2019)  http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf 
3
- Benjamin Fung, The Demand and Need for Transparency and Disclosure in Corporate Governance, 

Universal Journal of Management, Vol.  2, N. 2, 2014, p. 76. 

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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 أىمية إفصاح الشركات عن ممارسات الحوكمة . 2
مف أىمية الحوكمة في حد  ؛الشركةستمد أىمية اإلفصاح عف ممارسات الحوكمة المنتيجة في تُ 
ومدى تأثيرىا عمى أداء الشركة، حيث أف الحوكمة تسعى لتحقيؽ أىداؼ جميع األطراؼ ذات  ذاتيا

يعتبر اإلفصاح عف ممارسات الحوكمة بمثابة وسيمة تعمؿ عمى تحسيف " المصمحة عمى حد سواء.
عف اإلفصاح ف ؛1"كة، األطراؼ ذات المصمحة: الجيات التنظيمية، الشر ىي التواصؿ بيف ثالثة أطراؼ

ثقة األطراؼ ذات عطي نظرة أفضؿ عف الشركة ويزيد مف الحوكمة بشكؿ كاؼ ودقيؽ ي ممارسات
طمأنينة أكبر حوؿ جميع أنواع  اعمى اتخاذ القرارات المناسبة، ويمنحي ايساعدىو  ئياالمصمحة في أدا

 المعمومات التي تفصح عنيا الشركة.
تطبيؽ بعديد مف الشركات ال تمتـز نجد أف الفيختمؼ افصاح الشركات عف ممارسات الحوكمة، 

، ةالبورصفي  المرشحة لإلدراجركات ، عمى عكس الشذلؾنظرا لعدـ الزامية  الحوكمة و/أو اإلفصاح عنيا
 .إدراجيا قبوؿ قبؿعف ممارسات الحوكمة المنتيجة  الشركات أف تفصحىذه األخيرة حيث تشترط 

وبما أف أىمية الحوكمة تتزايد باستمرار في بيئة األعماؿ، فإف اعتمادىا في الشركة ثـ اإلفصاح عنيا 
 يساعد عمى تحسيف وتطوير أداء الشركات ومف ثمة تعزيز كفاءة األسواؽ المالية.ة، صحيحال بالطريقة

 . دور الحوكمة في تعزيز جودة اإلفصاح3
بالغ األىمية في دور إلفصاح ل حيث أفبعضيا البعض، ل مكممةآليات الحوكمة ومبادئيا تعتبر 
رسات الحوكمة، وليذه األخيرة أيضا دور كبير في تعزيز جودة اإلفصاح ألنيا تحرص تجسيد مما

. وعند جميع األطراؼ ذات المصمحةوتخدـ جودة المعمومات المفصح عنيا ذات باستمرار عمى جعؿ 
: "مجموعة مف اآلليات التي تؤثر عمى أنياب محوكمةل (G. Charreaux, 1996) تعريؼ اطالعنا عمى

ركز الباحث أف  نالحظ؛ 2وتحدد مجاؿ تقديراتيـ" سموكياتيـالقرارات التي يتخذىا المديروف، بحيث تحكـ 
وألف اليدؼ األساسي مف حوكمة  عمى سموؾ المديريف وامكانية تأثيره عمى األطراؼ ذات المصمحة.

اؿ لمحوكمة في أية شركة، سيوفر بيئة طار فعّ إالشركات ىو حماية مصالح ىذه األطراؼ، فإف توفر 
أف  إضافة إلى ،ال ـكانوا راغبيف في ذلؾ أأ باإلفصاح بالطريقة الصحيحة سواءً  مناسبة لقياـ المديريف

 ة.االنتيازي سموكياتيـلمحوكمة تجعميـ يتخموف عف  األخرى اآلليات الرقابية
                                                           

1
أثر التوكيد الميني عمى إفصاح الشركات عن مدى التزاميا بالممارسات القياسية لمحوكمة عمى سموك متخذي قرار ميراف،  جابر كريـ -

 .12، ص. 2015، رسالة ماجستير، جامعة االسكندرية، مصر، االستثمار في األسيم: دراسة تجريبية
2
- Gérard Charreaux, Vers une théorie du gouvernement des entreprises, Document de travail,  Centre de 

recherches en gestion des organisations, Université De Bourgogne, Dijon, France, Mai 1996, disponible sur: 

https://www.researchgate.net/publication/4799182_Vers_une_theorie_du_gouvernement_des_entreprises 

(15/10/2018). 

https://www.researchgate.net/publication/4799182_Vers_une_theorie_du_gouvernement_des_entreprises
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 :1في بشكؿ أساسي في تحسيف بيئة اإلفصاحالحوكمة أىمية تتجمى و 
 ،العمؿ عمى اتباع معايير مالية ومحاسبية عالية الجودة عند اعداد المعمومات واإلفصاح عنيا -

في المعايير  المرونة استغالليـفي حالة  لممسّيريفحيث يساعد ذلؾ عمى تقييد السموؾ االنتيازي 
 ؛-إف لـ تكف ذات جودة عالية-المعموؿ بيا 

يبتعدوف عف استغالؿ المعمومات التي  المّسيريف؛ بطريقة تجعؿ تعزيز مفيوـ المساءلة في الشركة -
في التخفيض مف جودة المعمومات المفصح عنيا )مع اإلشارة إلى أف )بحكـ مناصبيـ( يمتمكونيا 

 جميع الموظفيف في الشركة(؛المساءلة تمس 
 .2وجميع الموظفيف المّسيريفالتشجيع عمى اتباع أخالقيات العمؿ مف قبؿ  -

الحوكمة الجيدة تحسف أداء الشركة وتزيد مف طمأنينة األطراؼ القوؿ أف  ننايمكّ  ،ما سبؽعمى بناًء 
بدوره عمى الحد مف الممارسات االحتيالية التي ما يساعد وىو  ،المّسيريفذات المصمحة حوؿ أداء 

 .أـ ال أو اإلطار األخالقيو/ عف اإلطار القانوني الممارسات أخرجت تمؾ سواءً  ،ض جودة اإلفصاحتخف
ودراسة  الحوكمة آلياتباألخذ  يتوجبمدى تأثير حوكمة الشركات عمى جودة اإلفصاح، فإنو  ولمعرفة

 :نذكر اآلليات تمؾ جودة اإلفصاح، ومف أىـ ىأثر كؿ منيا عم
يفترض أف يعمؿ لصالح الشركة وكافة األطراؼ  حيث، إشرافية ورقابية كآليةمجمس اإلدارة  -

 ؛فصاحتنعكس فعاليتو عمى توفير جودة اإلالمعنية بيا، والذي ينبغي أف 
 في المعمومات المفصح عنيا؛ األخطاء واالحتياؿالة، تعمؿ عمى اكتشاؼ التدقيؽ كآلية رقابية فعّ  -
مف خالؿ متطمبات اإلفصاح التي تفرضيا عمى  تؤديواألسواؽ المالية والدور الرقابي الذي  -

 الشركات المدرجة.

 فصاحجودة اإلب التقرير السنوي وعالقتو: ثالثا
عدد  زاد اكبير تقوـ الشركة بإعداد أنواع مختمفة مف التقارير، وكمما كاف حجـ الشركة ومعامالتيا 

أف  إالّ  ،األنواع نفسيا مف التقاريرد عّ ال تُ  قد ركاتالش ونشير إلى أف .تعدىا وتصدرىاالتقارير التي  ونوع
 ثانوية عدة تقارير يشمؿ عادة"التقرير السنوي"، الذي  ػما يسمى ب صدارعداد وا  تقوـ بإجميعيا تقريبا 

 .إلخ...، القوائـ الماليةمثؿ تقرير البيئة، تقرير الحوكمة، تقرير االستراتيجية :امعين انباجكؿ منيا  يتناوؿ

                                                           
1
، 2011، 11ية، العدد ، مجمة معارؼ لمعمـو القانونية واالقتصادحوكمة الشركات سبيل إلعادة الثقة في اإلفصاح المحاسبيمحمد سفير،  - 

 .154ص.
2
 .22، ص. 2005، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، التدقيق الداخمي في اطار حوكمة الشركات - 
  في المبحث الموالي المخصص للعوامل المؤثرة في جودة االفصاح. ؛سيتم التطرق لهذه العناصر بشيء من التفصيل  



  وطرق القياس العوامل املؤثرة، جودة إلافصاح: املفهوم                                                       :الفصل ألاول  

34 
 

لذلؾ  ،في دراستنا مف أجؿ قياس جودة اإلفصاح سنعتمد عميياالتقرير السنوي الوسيمة التي يعتبر و 
 ، محتوياتو، جودتو.مفيومو إليو بشيء مف التفصيؿ مف خالؿ سنحاوؿ التطرؽ

 التقرير السنوي مفيوم. 1
تقوـ مف خالليا الشركة بتوصيؿ رسائؿ ألصحاب المصمحة،  تواصؿمة وسي" ىو التقرير السنوي

تستند المالية المنتيية،  السنةويمكف اعتباره بشكؿ أساسي تقرير سردي عف أنشطة الشركة خالؿ 
)بالنسبة  1"قوانيف البورصةو  معايير المحاسبةالقواعد و الاألنظمة والتشريعات،  إلىمحتوياتو بشكؿ أساسي 

     .لمشركات المدرجة(
الشركة بطريقة سيمة  بياناتالتواصؿ مع مستخدمي  ىوالتقرير السنوي  اليدؼ األساسي مفإف 

أنشطة الشركة في الماضي والحاضر  حوؿر معمومات موثوقة وذات صمة يتوفيتـ ومفيومة حيث 
ولد قدرا وتقديمو بطريقة تُ  ،التأكد مف تحرير التقرير السنوييقع عمى عاتؽ الشركة مسؤولية و  .2والمستقبؿ

مف خالؿ إعداده بأوضح طريقة ممكنة  ،عزز العالقة بيف الشركة ومستخدمي التقريرمف االىتماـ وتُ 
، كما يجب أف يكوف الحصوؿ عمى التقرير السنوي أمرا سيال خاصة وأف 3وتبسيط المفاىيـ قدر االمكاف

صبح أوسع مع مرور الوقت، لذلؾ فإف توفير نسخة الكترونية عمى موقع الشركة أاستخداـ االنترنيت 
 أصبح أمرا ضروريا ومفيدا لكؿ مف الشركة ومستخدمي التقرير السنوي.

نشاط  تطوراتمعرفة  عمىاضافة الى ما سبؽ، فإف نشر التقرير السنوي بطريقة منتظمة يساعد 
ى اتخاذ العديد مف القرارات المتعمقة بالشركة، وبما أف عمى مدى فترات متتالية، ويساعد عم الشركة

تقارير نصؼ سنوية أو  ، فإف اصدارعدة شيور مف اقفاؿ السنة الماليةاصدار التقرير السنوي يكوف بعد 
مثؿ المستثمريف والدائنيف الذيف  ،يعتبر ميما جدا خاصة بالنسبة لبعض مستخدمي التقارير ؛ربع سنوية

 مف أجؿ اتخاذ قراراتيـ في الوقت المناسب.  مستمرومات بشكؿ يحتاجوف إلى المعم

 محتويات التقرير السنوي. 2
جماع عمى أغمب إ ىناؾأف  إالّ ، الشركات التقرير السنوي ليس لو نموذج موحد تمتـز بو جميع

مف أىـ  وباعتبار أف التقرير السنوي .محتوياتو، خاصة بالنسبة لمشركات التي تنتمي لنفس السوؽ المالي
المتطمبات  تدرج فيوالوسائؿ المستخدمة لتوصيؿ المعمومات لألطراؼ ذات المصمحة، فإف الشركات 

                                                           
1
- John Stittle, Annual Reports : Delivering Your Corporate Message to Stakeholders, Gower Publishing 

Ltd, USA, 2003, p. 03 
2- Snjezana Pivac, Tina Vuko, Marko Cular, Analysis of annual report disclosure quality for listed 

companies in transition countries, Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, Vol. 30, N. 01, 2017, p. 722. 
3
- John Stittle, Op.Cit, p. 03. 
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أما باقي المحتويات المتعمقة  .لزامية لإلفصاح مثؿ القوائـ المالية التي ال يكاد يخمو منيا أي تقريراإل
فصاح االختياري يرتبط مف اإل أفذلؾ دىا في تقارير شركات دوف غيرىا، باإلفصاح االختياري، فإننا نج

إلفصاح ىناؾ وسائؿ أخرى تستعمؿ مف أجؿ ىذا النوع مف ا ،ثانيةومف جية  ،الشركةمديري جية بتقدير 
مجموعتيف  بصفة عامة يحتوي التقرير السنوي عمى .البيانات الصحفيةو اجتماعات المساىميف، تقرير مثؿ 

 ي.، نوضحيما فيما يمأساسيتيف مف المعمومات

  المعمومات المالية .1.2
مف المكونات الرئيسية التي يتضمنيا كؿ تقرير سنوي، أنيا  ىعمتصنؼ المعمومات المالية 

بات إعداد حيث تختمؼ طريقة تحديد متطم ،ولكف بدرجات متفاوتة ؛فصاح عف أغمبيا الزاميايعتبر اإلو 
المعتمدة والقوانيف التي تخضع ليا الشركات فصاح عنيا حسب المعايير المحاسبية المعمومات المالية واإل

  .في كؿ بمد
فصاح المالي والمحاسبي وفقا ألغمب المعايير مثؿ المعايير الدولية أساس اإلالقوائـ المالية  تعتبر

IAS النظاـ المحاسبي المالي عنيا بموجب فصاحاإل، وفي الجزائر يتـ SCF  ،النتائج،  حساب)الميزانية
اإليضاحات المرتبطة بالقوائـ  كما أف .(، جدوؿ تغير األمواؿ الخاصة، المالحؽالخزينةسيولة جدوؿ 
بنفس أىمية األرقاـ المالية، ذلؾ أنيا تشرح المعالجة  غالبا ما تكوفميمة جدا فيي تعتبر المالية 

 .1المحاسبية المعتمدة لمعديد مف عناصر القوائـ المالية
إلى القوائـ المالية، توجد العديد مف المعمومات المالية األخرى التي ال تقؿ أىمية عف ىذه  إضافة

 : عمى سبيؿ المثاؿ ومنيا ،ضرورياوتجعميا أكثر وضوحا، والتي يعتبر اإلفصاح عنيا  ؛القوائـ
 دولية مثؿ سواًء أكانت معاييرعداد القوائـ المالية، إالمعايير المالية والمحاسبية المستخدمة في  -

IAS  وIFRS ، عتمد عمىالتي ت مثال في الجزائركما  محمية معاييرأو SCF.  
 في ىذه السياسات أو التقديرات تعديؿ أي توضيحمع المحاسبية المعتمدة،  السياسات والتقديرات -

القرار كما في الجزائر بنص أو  ،IAS 08 الدولي المعيار )كما في عمى القوائـ المالية هوأثر 
   (.1008جويمية  16المؤرخ في 

وكذلؾ أدوات حقوؽ الممكية، والمخاطر  ،األدوات المالية المتعمقة باألصوؿ وااللتزامات المالية -
 .(IAS 32, IFRS 7, IFRS 9المترتبة عنيا وكيفية إدارتيا )

                                                           
1
- John Stittle, Op.Cit, p. 42. 
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مثؿ كبار المستثمريف والمديريف  ،المعامالت مع األطراؼ ذات العالقة التي ليا سيطرة وتأثير ميـ -
ة لمقوائـ المالية، أو في حالة المعامالت بيف الشركة األـ الذيف ليـ عالقة قرابة مع الشركة المعدّ 

  مف القانوف التجاري( 618في الجزائر )المادة و ( IAS 24والشركات التابعة )

ذات الطابع االستثنائي، والتي العديد مف المعمومات المالية والمحاسبية األخرى ىناؾ  كما أف
 ؿ:امثفصاح عنيا عمى شروط معينة، منيا عمى سبيؿ الوقؼ اإليت

يترتب عنيا وقبؿ نشر القوائـ المالية، حيث  األحداث الالحقة التي تقع بعد اقفاؿ السنة المالية -
 (.IAS 10فصاح عنيا )وجب اإل مجموعة مف التغييرات

في أسعار الصرؼ بالنسبة لمشركات التي لدييا معامالت مع أطراؼ أجنبية أو التي  التغيرات -
 .(IAS 12تممؾ فروع في دوؿ أخرى )

 (.IFRS 12في المنشآت األخرى ) -إف وجدت–فصاح عف الحصص اإل -

 المعمومات غير المالية. 2.2
اىتماـ العديد لية وال تقؿ أىمية عنيا، رغـ أف مة لممعمومات الماتعتبر المعمومات غير المالية مكمّ 

والمحاسبية، وىو ما يدفع الشركة األرقاـ المالية متعمقا بمف األطراؼ ذات المصمحة يكوف بشكؿ أكبر 
نجد أف  المتخصصةلكف بالنظر لدراسات الباحثيف والييئات  .ةالمالي المعموماتعمى أكثر متركيز ل

 .وىو ما زاد مف اىتماـ الشركات بوبشكؿ مستمر،  تزايدياالىتماـ بالجانب غير المالي 
بيف  ؽ توازناحقأف اإلفصاح عنيا يحيث  ،في عممية المساءلةالمالية غير المعمومات تساعد 

 الحكـ عمىمف تمكينيـ  عمى أيضا ساعدي ؛ومف جية أخرىىذا مف جية، ، مختمؼ أصحاب المصالح
فاإلفصاح عف المعمومات غير المالية  ؛وتوجياتيـ احتياجاتيـونتائجيا ومدى توافقيا مع أنشطة الشركة 

 .involve me "1" إلى ثقافة "أشركني trust meشجع عمى االنتقاؿ مف ثقافة "ثؽ بي يُ 
 ،فصاح عف المعمومات غير الماليةاالختياري لو عالقة وطيدة مع اإل فصاحمف المالحظ أف اإل 

 البورصاتمف  ىناؾ الكثيررغـ أف  ؛في العديد مف الدوؿ اإلفصاح غير الزاميأف جزء كبير منيا  ذلؾ
فصاح وتتفاوت أىمية اإل .جتمـز الشركات باإلفصاح عف العديد مف المعمومات غير المالية مف أجؿ اإلدرا

 وكذلؾتوجيات ىذه األخيرة واىتماماتيا، و وفقا الحتياجات مستخدمي تقارير الشركة، عف ىذه المعمومات 
المعمومات غير مف فيما يمي ندرج بعض محتويات التقرير السنوي  .ياقوانيف واألنظمة التي تحكممل وفقا

 التي ركزت عمييا بعض الييآت المتخصصة في المواضيع المتعمقة باإلفصاح.  المالية
                                                           

1
- Francesco Perrini, The Practitioner’s Perspective on Non-Financial Reporting, California Management 

Review, Vol. 48, N. 2, 2006, p. 77. 
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 جوانبأربعة يجب أف يغطي التقرير السنوي فإنو  ؛إعداد التقاريرب الخاصة (GRI) لمنظمةوفقا  أ.
  :1ضرورية مف المعمومات غير المالية ىي

 ؛نبذة تاريخية عنياو  بالشركة اتعريفالمتضمف : الممؼ الشخصي لمشركة -
  ؛وكيفية تحقيؽ ذلؾ رةالمسطّ  ىداؼاألو مشركة تتمثؿ في الرؤية المستقبمية ل: الرؤية واالستراتيجية -
 ممارسات الحوكمة المعتمدة؛ تتمثؿ في :ىيكؿ الحوكمة -
  .بأبعاد االستدامة أيضا ؼعرّ تشمؿ األبعاد االجتماعية والبيئية، وىو ما يُ : األداء مؤشرات -

  :2( يضـ التقرير السنوي مجموعة مف التقارير غير المالية أىمياCPAلييئة المحاسبة ) وفقا ب.
شة سياسة يتضمف معمومات حوؿ أعضاء مجمس اإلدارة وكبار التنفيذيف، مناق :تقرير المديريف -

  ؛التعويضات والمكافآت...إلخ
  يافصاح عف سبب عدـ انتياجلممبادئ المنتيجة أو اإل ايتضمف شرح :بياف حوكمة الشركات -
 .يشمؿ الجوانب االجتماعية والبيئية :تقرير االستدامة وتقرير المسؤولية االجتماعية -

تـ  بورصة ستوكيولـ،في أكبر الشركات المدرجة في ( IRMعالقات المستثمريف ) وفقا لمديري ج.
 : 3التركيز عمى خمس فئات مف المعمومات غير المالية

  الجودة وتكنولوجيا االنتاج؛ إدارة مثؿ :المعمومات التنظيمية -
 برامج التنمية؛ ،فو الموظفدارة، مجمس اإلبيانات أعضاء مثؿ  :معمومات حوؿ الموارد البشرية -
  الء والمورديف واتفاقيات التعاوف؛شبكة العمب المتعمقةالمعمومات ك :معمومات حوؿ عالقات الشركة -
 براءات االختراع؛ك :معمومات حوؿ البحث والتطوير -
  .السياسات البيئية المنتيجة وسياسة األخالقياتك :المسؤولية االجتماعية -

                                                           
  حاب منظمة دولية مستقمة عبارة عف "مبادرة عالمية إلعداد التقارير"، يقع مقرىا في مدينة امسترداـ، ىولندا، تيدؼ لدعـ جميع المنظمات وأص

  تقارير االستدامة، تساعد المنظمات عمى اإلفصاح عف معموماتيا. إلعدادالمصالح في جميع أنحاء العالـ، مف خالؿ توفير معايير 
1- Antonis Skouloudis, Konstantinos Evangelinos, Fotis Kourmousis, Assessing non-financial reports 

according to the Global Reporting Initiative guidelines: Evidence from Greece, Journal of Cleaner 

Production,Vol. 18, N. 5, 2009, p. 429. 
2
- Jude Lau & al, A Guide To Understanding Annual Reports Australian Listed Companies, CPA Australia 

Ltd, Australia, Fifth edition, 2019, p. 05-07. 
  نما متوفر عمى موقع الشركة، وعميو ينبغي االفصاح ا  ف غير مدرج في التقرير السنوي، و أوضحت ىذه الييئة أف بياف حوكمة الشركة يمكف أف يكو

 ، بحيث يكوف مؤرخ وموافؽ عميو مف قبؿ مجمس اإلدارة.في التقرير السنوي الرابط االلكتروني لمصفحة المتضمنة لممارسات الحوكمةعف 
3- Susanne Arvidsson, Disclosure of non-financial information in the annual report A management-team 

perspective, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12, N. 2, 2011, p. 287. 
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ف اإلسبؽ، يتضح أف مما  د عّ كاف غير الزامي، فإنو يُ فصاح عف المعمومات غير المالية حتى وا 
أنو يتمثؿ عموما وبشكؿ أساسي في: المعمومات العامة  يختمؼ مف بيئة ألخرى، إالّ ورغـ أنو  ضروريا؛

 .عف الشركة، االستراتيجية، الحوكمة، الموارد البشرية، المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة

 التقرير السنوي وسيمة لقياس جودة اإلفصاح. 3
، الحظنا أف أغمبيا بموضوع بحثنا الدراسات ذات الصمة مف خالؿ اطالعنا عمى العديد مف

 ذلؾاإلفصاح أداة يتـ بواسطتيا أفضؿ تعتبرىا و كوسيمة لقياس جودة اإلفصاح؛ التقارير السنوية  تستخدـ
لزامية واالختيارية، التاريخية المالية، اإل: المالية وغير بمختمؼ أنواعيا ممعموماتلأنيا األكثر شموال 

اليدؼ األساسي مف التقرير السنوي ىو توصيؿ المعمومات التي تفصح  وعمى اعتبار أف ...والمستقبمية
أف الحصوؿ عميو يكوف متاحا و لألطراؼ ذات المصمحة،  الحقيقية عنيا الشركة حوؿ أدائيا ووضعيتيا

التقرير يمكننا اعتبار فإنو ؛ في أغمب دوؿ العالـ (عمى المواقع االلكترونية لمشركات)الجميور  لعامة
، دوف أف يقمؿ ذلؾ مف أىمية باقي وسائؿ توصيؿ فصاحاإلمف أجؿ قياس جودة وسيمة ميمة السنوي 

 المعمومات مثؿ التقارير المؤقتة التي عادة ما تتميز بسرعة توصيؿ المعمومات مقارنة بالتقارير السنوية.
أحسف مصدر  ىوالتقرير السنوي أف  تعتبر العديد مف األطراؼ الإلى أف ىناؾ  تجدر اإلشارة

وال يوفر العديد مف المعمومات في الوقت  ال يقدـ رؤية عقالنية حوؿ مستقبؿ الشركة،" فيو .لممعمومات
استخدامو أف  اكم ،(وسائؿ التي عادة ما تتميز بسرعة توصيؿ المعموماتالباقي  المناسب )عمى عكس 

  .1"ألغراض الدعاية والعالقات العامة بدال مف استخدامو في صنع القرار أساسايكوف 

  السنوي جودة التقرير. 4
واسع ال يتضمف مفيوـ ؛ جودة التقارير الماليةمفيوـ "إلى أف  (S. Herath, 2017) أشار

نما يشمؿ المعمومات غير المالية أيضا ألنيا تعتبر معمومات  مفيدة التخاذ المعمومات المالية فقط، وا 
الدرجة التي تزودنا فييا التقارير المالية بمعمومات " :عمى أنيا جودة التقارير الماليةُعّرفت و . 2"القرارات

  .3"ؽ وتعبر فعال عف أداء الشركة ووضعيتيا الماليةتميز بالعدالة والصدّ ت
                                                           

1
- Nermeen F. Shehata, Theories and Determinants of Voluntary Disclosure, Accounting and Finance 

Research Journal, Vol. 3, N. 1, 2014, p. 23. 
 " ف كاف ىناؾ مف يستخدـ مصطمح السنويةالتقارير " و"التقارير الماليةفي الكثير مف األحياف يتـ استخداـ مصطمحي " لنفس أىداؼ الدراسة، وا 

د التطرؽ "التقارير المالية السنوية"، أما في دراستنا ىذه فقد استخدمنا مصطمح "التقارير السنوية" في أغمب المواضع، لتجنب أي لبس، ألننا بصد
 لإلفصاح عف كؿ مف المعمومات المالية وغير المالية.

2
- Siriyama Kanthi Herath, Financial Reporting Quality: A Literature Review, International Journal of 

Business Management and Commerce, Vol. 2 N. 2, 2017, p. 01. 
3
- Hope Osayantin Aifuwa, Kemebradikemor Embele, Board Characteristics and Financial Reporting 

Quality, Journal of Accounting and Financial Management, Vol. 5, N. 1, 2019, p. 32. 



  وطرق القياس العوامل املؤثرة، جودة إلافصاح: املفهوم                                                       :الفصل ألاول  

39 
 

استخدمت  فقد، جودة اإلفصاح وجودة التقارير المالية متقاربيف جدا يوتجدر اإلشارة إلى أف مفيوم
توفر  فإف ،وبصفة عامة. لقياس جودة اإلفصاح (proxy)الدراسات كبديؿ مف  في العديدىذه األخيرة 

 :  1أىميا عوامؿة عتمد عمى عدّ الجودة في التقرير ي

مف خالؿ استخداـ عبارات : تتمثؿ بشكؿ أساسي في خاصية الوضوح، جودة صياغة التقرير -
  ؛واضحة ومفيومة وتعبر بأكبر دقة ممكنة عف المعمومة المراد توصيميا

: تتمثؿ بشكؿ أساسي في خاصيتي الدقة والشمولية، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ جودة محتوى التقرير -
 وأف تعكس أرقامو وبياناتو األخرى الوضعية الحقيقية لمشركة؛ ،خمو التقرير مف األخطاء الجوىرية

: تتمثؿ أساسا في توفر خاصتي التوقيت والحياد، حيث أف عرض المعمومات ال جودة عرض التقرير -
مى التقرير ينبغي أف يكوف بطريقة قابمة لمتفسير بطرؽ مختمفة بدرجة كبيرة، وأف يكوف الحصوؿ ع

 سيال و في الوقت المناسب.

 المبحث الثاني: أىمية جودة اإلفصاح والعوامل المؤثرة عمييا
في التقميؿ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات  في ىذا المبحث بتوضيح أىمية جودة اإلفصاحسنقوـ 

إضافة إلى طراؼ ذات المصمحة، ي تؤثر عمى الشركة وعمى مختمؼ األومف الممارسات االحتيالية الت
 تؤثر عمى جودة اإلفصاح. يمكف أف العوامؿ التيبالتطرؽ ألىـ سنقـو  ذلؾ

 المطمب األول: أىمية جودة اإلفصاح
، وتتجمى أىمية كمطمب عاـ تعتبر الجودة عنصرا ضروريا ينبغي توفره في جميع عمميات الشركة

في كونيا تعتبر القاعدة األساسية التي يستند إلييا مستخدمو تقارير  ؛توفر الجودة في عمميات اإلفصاح
الشركة مف أجؿ اتخاذ قراراتيـ، حيث تعمؿ جودة اإلفصاح مف جية عمى توفير المعمومات الالزمة لجميع 

وضعية تقمؿ مف الممارسات االحتيالية التي تيدؼ إلظيار  ؛األطراؼ ذات المصمحة، ومف جية أخرى
 الشركة عمى غير حقيقتيا.

 عدم تماثل المعمومات  : تقميلأوال
مومات عندما يمتمؾ المديروف المزيد مف المعمومات المتعمقة بالشركة وآفاقيا ينشأ عدـ تماثؿ المع

، حيث أف عدـ مقارنة بالمعمومات التي يمتمكيا المساىموف وباقي األطراؼ ذات المصمحة ؛المستقبمية
                                                           

 سنعود إلى ىذا الموضوع بشيء مف البسط في المبحث الثالث. 
1

لية، أثر اإلفصاح االختياري في جودة اإلبالغ المالي: دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق الما محمد، سالـ صائب -
 .252، ص. 2012، 54مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتصادية الجامعة، العدد 
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نما أيضا في نوعية  تماثؿ المعمومات ال يكوف فقط نتيجة االختالؼ في كمية المعمومات المفصح عنيا، وا 
 .1عف ىذه المعموماتالشركة المعمومات، وفي التوقيت الذي أفصحت فيو 

وكما سبؽ التطرؽ إليو )المبحث األوؿ(، يمكننا مبدئيا استخداـ نظرية الوكالة لشرح العالقة 
مف  يةنوع وأفضؿكًما امتالؾ المديريف لمعمومات أكثر ففصاح وعدـ تماثؿ المعمومات، اإلبيف العكسية 

يمكف أف يؤدي إلى مشكمتي االختيار العكسي والخطر األخالقي،  ؛فالمعمومات التي يمتمكيا المساىمو 
ف كاف عمى حساب  الشخصية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ األوسعمعرفتيـ استغالؿ أيف يمكف لممديريف  وا 
تقييد  وبالتاليالتقميؿ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات  ااإلفصاح مف شأنيجودة الشركة؛ ولذلؾ فإف 

 .السموؾ االنتيازي لممديريف
يمكف أف  عدـ تماثؿ المعمومات مشكمة"إلى أف  (S. Brown & S. Hillegeist, 2007)أشار ولقد 

مف أجؿ التي يسعى بعض المستثمريف لمحصوؿ عمييا  ترفع مف حوافز البحث عف المعمومات الخاصة
. وعميو 2"استخداميا في تفسير التنبؤات بشكؿ أفضؿ وىو ما قد يزيد مف فجوة المعمومات بيف المستثمريف

بيف  مف حيث الكـ والنوع والتوقيت الحصوؿ عمى المعمومات بشكؿ عادؿ تساعد فيجودة اإلفصاح  فإف
مف وىو بدوره ما يقمؿ  ؛األطراؼ ذات المصمحة )أو بيف األطراؼ التي تنتمي إلى الفئة نفسيا(جميع 

 .يؿ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعموماتحوافز البحث عف المعمومات الخاصة وبالتالي التقم
سيكوف التقميؿ مف عدـ تماثؿ المعمومات في فعال  ترغبالشركة التي "إضافة إلى ما سبؽ، فإف 

 .3"عف الوضع الحالي وعف توقعاتيا المستقبمية -طواعيةً –اإلفصاح عف المزيد مف المعمومات عمييا 
سيكوف أحسف وسيمة اإلفصاح الطوعي أف  ورغـ أف الشركة ال تكوف ممزمة باإلفصاح في ىذه الحالة؛ إالّ 

جعؿ جميع األطراؼ ذات المصمحة تحسيف جودة إفصاحيا مف خالؿ في عف رغبتيا الشركة تعبر بيا 
 وفي الوقت المناسب. بالعديد مف المعمومات المفيدةعمى دراية 

 ,S. Brown & S. Hillegeist, 2003 ; M. Chang & al) لقد توصمت العديد مف الدراسات

2008; M. Shiri & al, 2016) التقميؿ مف عدـ تماثؿ المعمومات. إلى أف جودة اإلفصاح تساعد عمى 
نما عمى فقط عمى المستثمريف ؤثر تال مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات إلى أف  ويجدر التنويو جميع وا 

                                                           
1
- Lies Zulfiati, Istiana S. Fadhillah, Effect of Corporate Governance and Financial Reporting Quality on 

Asymmetry Information, Advances in Economics Business and Management Research, vol. 73, 2018, p. 127. 
  :فعند الحصوؿ المعرفة المسبقة لممعمومات العامة، ويّكمف االختالؼ بيف النوعيف في توقيت معرفة المعمومات يقصد بيا ىناالمعمومات الخاصة ،

 عمى المعمومات العامة في وقت مبكر تصبح معمومات خاصة.
2- Stephen Brown, Stephen A. Hillegeist, How disclosure quality affects the level of information Asymmetry, 

Review of Accounting Studies, Vol. 12, N. 2, 2007, p. 447. 
3- Dariush Bahman, The Relation between Disclosure Quality and Information Asymmetry: Empirical 

Evidence from Iran, International Journal of Financial Research, Vol. 5, N. 2, 2014, p. 110.  
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أساس عتبر في الوقت المناسب يو المعمومة الصحيحة اإلفصاح عف أف  ذلؾ ؛األطراؼ ذات المصمحة
 بالنسبة لجميع األطراؼ.اتخاذ أي قرار  عممية

 تكمفة رأس المال تخفيض ثانيا: 
تكمفة رأس الماؿ عبارة عف العائد المتوقع الذي يطمبو المستثمروف مف أجؿ تحمؿ المخاطر 

، وىو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أكبر المخاطر كانتالمرتبطة بالشركة، حيث يتـ طمب عوائد أكبر كمما 
  .1تكمفة رأس الماؿ
 2:ما يمي مف خالؿتكمفة رأس الماؿ في التخفيض مف اإلفصاح جودة  وتساعد

 تقديرفي  التأكدذلؾ أف المستثمريف يواجيوف حالة عدـ  ؛حالة عدـ التأكدمخاطر تخفيض  -
ة جمف در العوائد، وعميو فإف توفر الجودة في المعمومات المفصح عنيا سيقمؿ بالتالي المخاطر و 
 ؛وبالتالي مف تكمفة رأس الماؿ عدـ التأكد

 وفي الوقت المناسبر المعمومات الالزمة يحيث أف توف ؛عدـ تماثؿ المعموماتمف تخفيض ال -
 الطمب عمى أسيـ الشركة زيادة التي تعكسسوؽ التعزيز سيولة يساعد عمى  ،لجميع األطراؼ

 .الماؿتكمفة رأس  تخفيض المتعمقة باألسيـ وىو ما يساىـ في تخفيض المخاطرو 
 :منيافي العديد مف الدراسات  لقد تـ التوصؿ إلى أف جودة اإلفصاح تخفض مف تكمفة رأس الماؿ

(S. Poshakwale & J. Courtis, 2005; G. Clinch, 2013 ; J. Core & al, 2014).  استخدمتكما 
 ,C. Botosan)، منيا: جودة اإلفصاحقياس كبديؿ ل االختيارياإلفصاح  أخرى دراسات

1997 ; E.Petrova & al, 2012 ; L. Hinson & S. Utke, 2018 ) ، توصمت إلى أف جودة اإلفصاح و
ظير عادة ما يُ  االختيارياإلفصاح  ذلؾ أفليا تأثير كبير في التقميؿ مف تكمفة رأس الماؿ،  االختياري

درجة عدـ التأكد  يقمؿ مفنوايا المديريف في عدـ إخفاء أية معمومات ذات فائدة لممستثمريف، وىو بدوره ما 
 جذب مستثمريف جدد.  و  ،ثقة في الشركةالزيادة  عمى ويساعد

                                                           
1- Jagjit S. Saini, Information Asymmetry, Segment Disclosures, and Cost of Equity Capital, Thesis of 

Doctorat, Oklahoma State University, 2010, p. 07. 
2
- see : - Lisa A. Hinson, Steven Utke, Structural Equation Modeling in Archival Capital Markets 

               Research: An Empirical Application to Disclosure and Cost of Capital, SSRN Electronic Journal, 

               2018, p. 18 , Available at: https://ssrn.com/abstract=2614085 (04/01/2018). 

             - Christine A. Botosan, Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, The Accounting Review,       

               Vol. 72, N. 3, 1997, p. 324. 

             - Millicent Chang & al, Does Disclosure Quality Via Investor Relations Affect Information 

               Asymmetry?  Australian Journal of Management, Vol. 33, N . 2, 2008, p. 377. 
  يالباحثأشار بعض( فPoshakwale & Courtis, 2005 ; Saini, 2010)  إلى أف جودة اإلفصاح يمكف أف تزيد مف تكمفة رأس الماؿ بدال

وىو ما يسبب تقمبات في عوائد  ،روا ذلؾ بأف زيادة جودة اإلفصاح يمكف أف تجذب فئة المستثمريف المؤقتيف الذيف يتداولوف بقوةمف تخفيضيا، وفسّ 
 األسيـ قد تؤدي إلى زيادة تكمفة رأس الماؿ.

https://ssrn.com/abstract=2614085
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  االحتياليةالممارسات الحد أو التخفيض من ثالثا: 
حسابات في التالعب  تيدؼ إلىالتي  االحتياليةتعتبر إدارة األرباح مف أىـ أنواع الممارسات 

إدارة األرباح  (P. Healy, 1999)ؼ ر  عَ ولقد  .لياالوضعية الحقيقية ويف صورة ال تعكس وتك ،الشركة
جؿ لحكـ الشخصي في عممية التقرير المالي، مف أتحدث عند استخداـ المديريف ا عمى أنيا "ممارسات

إما لتضميؿ بعض األطراؼ ذات المصمحة حوؿ األداء الحقيقي لمشركة أو  لوؿ التقارير المالية؛تغيير مدّ 
 . 1"لمتأثير عمى النتائج التعاقدية التي تعتمد عمى األرقاـ المحاسبية الواردة في ىذه التقارير

ىـ الدوافع التي تجعؿ المديريف تـ التطرؽ أل ؛( حوؿ إدارة األرباح2016غزالي، ز. في دراسة )و 
تحقيؽ مصالحيـ الشخصية أو مف أجؿ  سواءً  رقـ األرباح المفصح عنو في تقارير الشركةبيتالعبوف 
قيمة عمى  التأثير: ذلؾ ؿامثو ، عض األطراؼ ذات المصمحة عمى حساب باقي األطراؼمصالح ب
، التأثير عمى أسعار األسيـ، مقابمة توقعات المرتبطة بتحقيؽ مستوى معيف مف األرباح المديريف مكافآت

؛ فإنيـ يستغموف األرباح المفصح عنيابوحتى يتمكف ىؤالء المديريف مف التالعب  .2محمميف المالييفال
اإلفصاح عف عمومات الشركة مقارنة بباقي األطراؼ ذات المصمحة ويقوموف بلواسع عمى ماطالعيـ ا

 .أو غير دقيقة معمومات غير صحيحة
األساسي لممارسات  فإف عدـ تماثؿ المعمومات بيف المديريف وىذه األطراؼ يعتبر المحرؾ ،وعميو

خاصة فيما  ،السمطة التقديرية لممديريفإدارة األرباح، خاصة وأف ىذه األخيرة تعتمد بشكؿ أساسي عمى 
عف تحقؽ اح أف يتـ التالعب بتوقيت اإلفص ومثاؿ ذلؾتعمؽ بتوقيت اإلفصاح واإلفصاح االختياري، ي

 أثير عمى األرباح المفصح عنيا. االيرادات مف أجؿ الت

، يجعؿ لزامي(د األدنى مف اإلفصاح )اإلفصاح اإلكوف الشركة ممزمة فقط بتحقيؽ متطمبات الحإف 
تحقيؽ  بيدؼمقياـ بإدارة أرباح شركاتيـ ليستغموف المرونة المتاحة في المبادئ المحاسبية المديريف 

ف كاف غير الزاميا و مصالحيـ أو مصالح أطراؼ معينة، ولذلؾ فإف توفر المزيد مف اإلفصاح حتى  ا 
)اإلفصاح االختياري( مف شأنو أف يساعد في تقييد السموؾ االنتيازي لممديريف، ولقد توصمت دراسة 

(R.Salem, 2020) أف أبعاد اإلفصاح االختياري كانت األكثر تأثيرا في التقميؿ مف إدارة األرباح. ىإل 

                                                           
1
- Paul M. Healy, James M. Wahlen, A review of the earnings management literature and its implication for 

standard setting, American Accounting Association, Accounting Horizons, Vol. 13, N.  4, 1999, p. 368.    
2
تفعيل الرقابة عمى إدارة األرباح في المؤسسات االقتصادية: دراسة دور الحوكمة في لمزيد مف التفصيؿ يرجى االطالع عمى: زينب غزالي،  - 

 .2016، الجزائر، 1، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيؼلبعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية
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دارة األرباح مى العديد مف االطالع عب قمنا بشكؿ أفضؿ؛ ولمعرفة العالقة بيف جودة اإلفصاح وا 
تمثمت أساسا في أف جودة اإلفصاح ليا  ،والتي توصمت جميعيا لنتائج متقاربة الدراسات ذات الصمة

 ; G. Lobo & J. Zhou, 2001) ممارسات إدارة األرباح، ومف بيف ىذه الدراساتة عكسية مع عالق

E.Alzoubi, 2016 ; C. Jatiningrum, 2016 ; M. Salewski, 2016 ; N. Katmon, 2019 ; 

R.Salem, 2020 ). 

الممارسات  تساعد بشكؿ كبير في تخفيضجودة اإلفصاح أف  نستنتجتقدـ،  ماوفي ختاـ 
خاصة في ظؿ بمعمومات الشركة،  الواسعةتقيد حرية المديريف في استغالؿ معرفتيـ حتيالية، فيي اال

والتي تيدؼ إلى تمبية مصالح جميع األطراؼ بشكؿ  ،وجود آليات رقابية فّعالة مثؿ مجمس اإلدارة والتدقيؽ
   عادؿ.

 جودة اإلفصاح العوامل المؤثرة عمى المطمب الثاني: 
ف تـ ، ألىميتوضروريا ينبغي توفره في جميع الشركات نظرا  صراعنتعتبر جودة اإلفصاح  حتى وا 

وليكوف  .المحيطالظروؼ و ختمؼ مف شركة ألخرى ومف بمد آلخر بسبب اختالؼ ذلؾ بمستويات ت
آليات تراقب مدى تحقيؽ ينبغي أف يستند إلى قوانيف تنظمو واجتيادات تحسنو و  ؛ي جودةاإلفصاح ذ
  الموالية. إليو في النقاططرؽ وىو ما سنحاوؿ التمتطمباتو، 

  والقوانين المتعمقة باإلفصاح المتخصصةالييآت  أوال:
ؿ مف خاللو مراقبتيا يُ س  ستوجب تنظيميا وفقا إلطار يَ عممية مف عمميات الشركة ي ةنجاح أيإف 

نبرز أىمية القوانيف التقيد بجممة مف القوانيف، وفيما يمي  ؛أوؿ السبيؿ لذلؾ وتطويرىا باستمرار، ولعؿّ 
 .في ذلؾ صةصختإضافة إلى دور المنظمات والييآت الم ،ودة اإلفصاحوالتشريعات في تحقيؽ ج

 . القوانين والتشريعات1
اـ الشركات بالتقيد بالمتطمبات الضرورية التي القوانيف والتشريعات آلية ميمة تساعد عمى الز   تعتبر

تعتبر  ؛ومف جية أخرى ،ىذا مف جية ،االستمراريةعمى تنافسيتيا وتساعدىا  وتحمي ياأعمال تنظـ
مف األطراؼ ذات المصمحة  حقوؽ ضمافو  لمراقبة عمؿ الشركات تسعى القوانيف مف أىـ اآلليات التي

 تحقيؽ وىو ما يساعد عمى؛ تعارض المصالح وعدـ تماثؿ المعمومات التقميؿ مفخالؿ المساىمة في 
 جودة اإلفصاح. 

 ال يمكف إنكاره رغـ ما قد يعتري تمؾمقوانيف والتشريعات عمى جودة اإلفصاح لالتأثير االيجابي إف 
فإف وضع القوانيف وتطويرىا بشكؿ مستمر يساعد عمى تنظيـ عمميات اإلفصاح ليذا مف نقائص، لقوانيف ا
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ف كاف بشكؿ متفاوت ؛اوتحسيف جودتي القوانيف التي تخضع ليا الشركات تكوف مف إصدار السمطات . فوا 
ومف أجؿ  ،الجزائر مثال فيف ادية التي تنشط فييا ىذه الشركات،المختصة في كؿ بمد وفقا لمبيئة االقتص

فصاح يتـ االعتماد بشكؿ أساسي عمى النظاـ المحاسبي المالي، القانوف التجاري، بعض القوانيف اإل
 الصادرة عف لجنة تنظيـ عمميات البورصة بالنسبة لمشركات المدرجة.

ىناؾ العديد مف القوانيف التي أصدرتيا منظمات دولية وخضعت ليا العديد مف الشركات في دوؿ 
 Sarbanes-Oxley ا قانوفخاصة تمؾ التي لدييا بورصات كبيرة، مف بيني ،مختمفة

1
 2002صادر عاـ ال 

تضمف مجموعة مف المتطمبات واإلجراءات الخاصة حيث عقب االنييارات المالية التي شيدىا العالـ، 
أف كؿ ىذه المتطمبات تسعى لتحقيؽ ىدؼ  لمالحظا .بعدة جوانب أىميا المحاسبة والمالية والتدقيؽ

تعزيز ضرورة مف خالؿ التأكيد عمى  عزيز ثقة مستخدمي تقارير الشركاتمشترؾ وأساسي يتمثؿ في ت
تجنب تضميؿ مستخدمييا مع جعؿ مسؤولية ذلؾ  مف أجؿ، اإلفصاح بشكؿ يضمف جودة اإلفصاح أنظمة

 مديريف تنفيذيف ومدققيف وأعضاء مجمس اإلدارة.  تقع عمى معّدي ىذه المعمومات والمصادقيف عمييا مف
أف قوانيف اإلفصاح غالبا ما ترتبط بقوانيف المحاسبة والمالية، نظرا لمطبيعة  وتجدر اإلشارة إلى
ة، التنمية قوانيف البيئ :غير المالية مثؿأنيا تخضع كذلؾ لمعديد مف القوانيف  االقتصادية لمشركات، إالّ 

 حقوؽ مف أجؿ ضماف اإلفصاح عف الجوانب المتعمقة بياّمـز الشركات بوالتي تُ  ،المستدامة، المنافسة
 األطراؼ ذات المصمحة. جميع

 . المنظمات والييآت المختصة2
الييآت المنظمات و مف أىـ العوامؿ التي ليا دور في تحسيف وتطوير عمميات اإلفصاح، ىي 

 :نذكر الجوانب غير المالية، وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصرالجوانب المالية أو في سواًء الدولية المختصة 
ذيف مال "FASB، و"مجمس معايير المحاسبة المالية "IASB"مجمس معايير المحاسبة الدولية  -

ار ليما مساىمات كبيرة في تحسيف طرؽ إعداد وعرض معمومات الشركات مف خالؿ اصدكانت 
 المعايير وتطويرىا بشكؿ مستمر.

اؿ ومستمر إلى إبراز أىمية التي تسعى بشكؿ فعّ  "OECDالتعاوف االقتصادي والتنمية "منظمة  -
مبادئ حوكمة  أحدوضرورة توفر الجودة في المعمومات المفصح عنيا، حيث جعمت اإلفصاح 

 حماية حقوؽ أصحاب المصمحة فييا.و الشركات التي تسعى إلى ضماف حسف سير الشركة 

                                                           
1
- For more information see: James S. Turley, Steve Howe, The Sarbanes-Oxley Act At 10: Enhancing the 

reliability of financial reporting and audit quality, EY: Ernst & Young LLP, 2012. 



  وطرق القياس العوامل املؤثرة، جودة إلافصاح: املفهوم                                                       :الفصل ألاول  

45 
 

" وغيرىما مف AIMRومنظمة "إدارة االستثمار والبحوث " Standard & Poor’sمنظمة "  -
وسعت لوضع مؤشرات تقيس اإلفصاح في مختمؼ  ،المنظمات التي اىتمت بجودة اإلفصاح

 ومف ثمة المساىمة في تحسيفالبمداف مف أجؿ معرفة احتياجات مستخدمي معمومات الشركة 
  .اإلفصاح عنيا طرؽ

فصاح، لما تتمتع بو مف خبرة في مجاؿ في تحسيف جودة اإل اميم ايذه المنظمات والييئات دور إف ل
أعماؿ الشركات، حيث أنيا تسعى باستمرار إلى تطوير المبادئ والمعايير الصادرة عنيا بما يتوافؽ 

اؿ ويواكب تطور األعماؿ، إضافة إلى تقديـ التوصيات الضرورية، ولعؿ أىـ ما يبيف أىميتيا ودورىا الفعّ 
جة بيا والراغبة في ديد مف البورصات الكبيرة التي أصبحت تشترط عمى الشركات المدر ىو ما اعتمدتو الع

الصادرة  IFRSمثؿ معايير  ،ىذه المنظماتبعض لمعايير الصادرة عف االلتزاـ بالمبادئ وا ادراج أسيميا؛
حتى بالنسبة لمدوؿ التي ال تستخدـ ىذه المعايير الدولية بشكؿ مباشر، فإنيا تعتمد عمييا . و IASBعف 

المنظمات والييآت المحمية لدييا  فضال عف كوفكمصدر أساسي عند وضع معاييرىا ومبادئيا المحمية، 
 أيضا دور ميـ في تعزيز جودة اإلفصاح عف معمومات الشركة.

في بعض الدوؿ، بسبب عدـ التطبيؽ  اظاىر  اايجابي اوالييآت أثر قد ال يكوف ليذه المنظمات 
الصحيح لمبادئ ومعايير ىذه الييآت مف قبؿ الشركات، أو في حاالت أخرى عدـ توافؽ ىذه المعايير مع 
البيئة االقتصادية والتنظيمية المحمية، وىو ما يوجب ضرورة الفيـ الصحيح لممبادئ والمعايير ومحاولة 

 البيئة التي تنشط فييا الشركة.تكييفيا مع 

 عمى نشاطيامعمومات الشركة وآليات الرقابة مستخدمي ثانيا: 

 . أصحاب المصمحة 1
باعتبار أنيـ المستخدموف لممعمومات  حة عامال مؤثرا عمى جودة اإلفصاحيشكؿ أصحاب المصم

ىذه المعمومات بسبب اختالؼ احتياجات كؿ  مىقبؿ الشركة، ورغـ اختالؼ الطمب عالمفصح عنيا مف 
 تمبية ىذه االحتياجات المختمفة.لتحسيف جودة اإلفصاح ب ذلؾ يشكؿ حافزا لقياـ الشركة أف منيـ، إالّ 

 المساىمون. 1.1
يجب أف يكونوا عمى إطالع  حاب المصمحة األساسييف في الشركة والذيفيعتبر المساىموف مف أص

مستمر بأىـ المعمومات الخاصة بالشركة التي استثمروا فييا أمواليـ، وىو األمر الذي يقع عمى عاتؽ 
أف ذلؾ قد يخمؽ ما يسمى بمشاكؿ الوكالة الناتجة عف عدـ  ؿ ليـ تسيير الشركة، إالّ ك  المديريف الذيف وُ 



  وطرق القياس العوامل املؤثرة، جودة إلافصاح: املفهوم                                                       :الفصل ألاول  

46 
 

والمستثمريف الجدد اتخاذ العديد مف القرارات في أسواؽ وقد يصعب عمى المساىميف  1تماثؿ المعمومات.
فصاح في تقارير بيف الشركة والناتج عف انخفاض اإلبسبب انخفاض مستوى التواصؿ بينيـ و  ؛الماؿ

لذلؾ فإف المساىميف يشكموف عامال مؤثرا يجعؿ الشركة تسعى لتحسيف قنوات التواصؿ مف خالؿ  ،الشركة
 حتياجاتيـ والمحافظة عمى ثقتيـ.جودة اإلفصاح بيدؼ تمبية ا

 . باقي األطراف ذات المصمحة2.1
ال ينفي  ذلؾ أف إالّ ، كونيـ مف أصحاب المصمحة األساسيف باىتماـ كبير المساىموفيحظى 

الميـ في استمرارية الشركة ونجاحيا؛  ضرورة االىتماـ بباقي األطراؼ ذات المصمحة، نظرا لدورىـ
ليتمكنوا مف اتخاذ  ؛ة لمشركةيفالدائنوف مثال ينبغي أف يكونوا عمى اطالع مستمر بالوضعية المالية الحقيق

جعؿ  وىو ما ،يتزايد االىتماـ بو باستمراروكذلؾ المجتمع الذي  .القرارات الخاصة بعمميات اإلقراض
 وعميو، .تقاريرىا السنوية المتبعة مف خالؿالمسؤولية االجتماعية سياسات ـز باإلفصاح عف تالشركات تم

فإف المحافظة عمى ثقة ىذه األطراؼ ُيشكؿ عامال مؤثرا يجعؿ الشركة تسعى باستمرار لتمبية احتياجاتيـ 
 اإلفصاح. مف المعمومات مف خالؿ االلتزاـ بجودة

مصالحيا و/أو مقابمة توقعات مستخدمي كما تجدر اإلشارة، إلى أف سعي الشركة لتحقيؽ بعض 
معموماتيا )األطراؼ ذات المصمحة( قد يكوف لو تأثير سمبي عمى جودة اإلفصاح، فقد تفصح الشركة عف 

فقط مف أجؿ تحسيف صورتيا وسمعتيا في نظر بعض  ؛معمومات مضممة ال تعكس وضعيتيا الحقيقية
مف أجؿ ) أثير عمى أسعار األسيـ(، الدائنيفمف أجؿ الت) المستثمريف :األطراؼ ذات المصمحة مثؿ

، وىو (مف أجؿ التخفيض مف الضرائب المدفوعة) حكومة، ال(تسييؿ شروط الحصوؿ عمى القروض
 أىمية توفر عوامؿ أخرى ليا تأثير عمى تحسيف جودة اإلفصاح، وىي آليات الرقابة. يتطمباألمر الذي 

 . آليات الرقابة 2
قد ال تستطيع  تي تستخدـ المعمومات المفصح عنيا مف قبؿ الشركةلاألطراؼ ذات المصمحة اإف 

بعض عمى  وىو ما يستمـز االعتماد، وتعبيرىا عف الوضعية الحقيقية لمشركة التأكد مف مدى جودتيا
في تحسيف جودة اإلفصاح، ويتمثؿ أىميا في  ة، والتي ُيفترض أف يكوف ليا دور ايجابيالجيات المختص
 .والتدقيؽمجمس اإلدارة 

 
                                                           

1- Yousef Alwardat, Disclosure Quality and its Impact on Financial Reporting Quality, Audit Quality, and 

Investors’ Perceptions of the Quality of Financial Reporting: A Literature Review, Accounting and Finance 

Research, Vol. 8, N. 3, 2019, p. 210. 
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 . مجمس اإلدارة1.2
مجمس اإلدارة المسؤوؿ األوؿ عف معمومات الشركة المفصح عنيا، باعتباره الوكيؿ الذي يعتبر 

سند إليو أعماؿ تسيير الشركة والرقابة عمييا، وعميو فإف مدى فعاليتو في اإلشراؼ والرقابة عمى عمميات تُ 
ف كاف بدرجات ُيفترض  ،بعة لوالمكمفيف و/أو المجاف التاإعداد وعرض المعمومات مف خالؿ المديريف  وا 

 .  الموالي، وىو ما سيتـ التفصيؿ فيو في الفصؿ  جودة اإلفصاحعمى  أف يكوف لو تأثير كبير ؛متفاوتة

 . التدقيق 2.2
آليات حوكمة الشركات التي تساعد عمى جذب  ىحدوا أداة رقابية ضرورية" عبارة عف قيؽالتد

إخضاع عمميات  رغـ أف .1"المستثمريف والمحافظة عمى ثقتيـ في المعمومات التي تفصح عنيا الشركات
 كونو ؛وبالغ األىمية يعتبر أمرا ضروريا وإال أن جودة اإلفصاح؛ عبر بشكؿ مطمؽ عفمتدقيؽ ال يُ الشركة ل

خاصة إذا تمتع التدقيؽ  ،تتميز بقدر مف الدقة والموثوقية المعمومات بأنيامستخدمي ىذه ليعطي انطباعا 
 بالجودة الالزمة.

في تعزيز كبير  دورمف يا لما لتعتبر جودة التدقيؽ مف العوامؿ الميمة في نجاح األسواؽ المالية، 
 والمساعدة المصالحتقميؿ عدـ تماثؿ المعمومات وتضارب مف خالؿ  ،2المفصح عنيا مصداقية المعمومات

 عالية جودة يالتي تخضع لتدقيؽ ذ الشركاتوعميو فإف  .3ضماف امتثاؿ الشركات لمتطمبات اإلفصاح في
؛ ولذلؾ نجد ما يزيد فييا احتماؿ اكتشاؼ الممارسات االحتيالية التي يمكف أف يقوـ بيا المديروفغالبا 

أنيـ ذوي  باعتبار تفاديا لوقوع مشاكؿ مع مدققييا ؛ياإلى توفير الجودة في إفصاح ىذه الشركات تسعى
 & S. Nosheen) العديد مف الدراساتولقد توصمت  .يمكنيـ اكتشاؼ التالعبو  عالية خبرةكفاءة و 

S.Chonglerttham, 2013 ; S. Harandi & J. Khanagha, 2013)  ليا أثر إلى أف جودة التدقيؽ
  .ايجابي عمى جودة اإلفصاح

 متعمقة بالشركة ثالثا: خصائص

 . حجم الشركة ومعامالتيا1
تواجو الشركات الكبيرة طمبا متزايدا عمى معموماتيا وعمى جودة اإلفصاح عنيا بسبب عادة ما 

 ،؛ ذلؾ أف الشركات الكبيرة تكوف لدييا معاَمالت كثيرة مع األطراؼ ذات المصمحةارتفاع تكاليؼ الوكالة
                                                           

1
- Sara Harandi, Jamal B. Khanagha, Auditing Quality And Disclosure Quality, Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research In Business, Vol. 5, N. 7, 2013, p. 247. 
2-Safia Nosheen, Supasith Chonglerttham, Impact of board leadership and audit quality on disclosure 

quality:Evidence from Pakistan, International Journal of Disclosure and Governance, Vol.10, N.4, 2013, 

p.314. 
3
- Yousef Alwardat, Op.Cit, p. 210. 
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تعارض المصالح وعدـ تماثؿ المعمومات أكبر مقارنة مع الشركات الصغيرة، وىو بدوره  احتماؿمما يجعؿ 
ما يشكؿ ضغوطات عمى الشركات ينبغي عمييا مواجيتيا مف خالؿ توفير الجودة في المعمومات المفصح 

ف اإلفصاح عف المزيد مف المعمومات مفي الكثير مف األحياف تختار الشركات الكبيرة كما أف  1عنيا.
ف كبر حجـ الشركة قد أ ، وفي المقابؿ فإننا نعتقد2أجؿ جذب المستثمريف وتعزيز مكانتيا في السوؽ

ف كاف ذلؾ عمى  حفاظ عمى سمعتيا واسميا في السوؽ؛يدفعيا إلى اإلفصاح فقط عمى ما يضمف ال وا 
 حساب العديد مف األطراؼ األخرى.
أف مستوى اإلفصاح يزيد في الشركات الكبيرة نظرا لمطمب الواسع عمى  بصفة عامة؛ يمكننا القوؿ

يساعد أيضا عمى نشر توفر الخبرة والموارد المالية والبشرية  فإف ؛المعمومات مف جية، ومف جية أخرى
 ;B.Mensah, 2013)العديد مف الدراسات توصمت و  المزيد مف المعمومات مقارنة مع الشركات الصغيرة.

W. Ben-amer & P. McIlkenny 2013; W. Nakayma & B. Salotti, 2014 ; S. Winter & H. 

Zülch, 2019 ; D. Hung & al, 2019)  بيف حجـ الشركة وجودة اإلفصاح.  طرديةعالقة إلى وجود 

 في السوق الماليةالشركة ونشاطيا إدراج . 2
تواجو في البورصة الشركات المدرجة  أف إالّ  أساسيا بالنسبة لجميع الشركات؛اإلفصاح مطمبا يعتبر 

لمتطمبات التي تفرضيا وذلؾ بسبب ا ،مقارنة مع الشركات غير المدرجةضغوطا أكبر حوؿ اإلفصاح 
ىذه التي تخضع ليا إضافة إلى الرقابة  ،لشركات الراغبة في إدراج أسيمياالعديد مف البورصات عمى ا

مقابمة تحسف باستمرار مف جودة إفصاحيا بيدؼ  ياعمما يجوىو  ة،مف قبؿ لجاف تنظيـ البورص الشركات
باإلفصاح عف المزيد مف في الكثير مف األحياف أف الشركات المدرجة تقوـ "ما . كىذه المتطمبات

  .3"المحافظة عمى ثقة المتعامميف في السوؽ وجذب مستثمريف جددبيدؼ  المعمومات طواعيةً 

ر سمبي عمى جودة يأثتيمكف أف يكوف لو  تجدر اإلشارة إلى أف اإلدراج في البورصة في المقابؿ،
ال تعكس  ؛تضميميةيجعميا تفصح بطريقة  ية متطمبات البورصة قداإلفصاح، ذلؾ أف سعي الشركة لتمب

                                                           
1- See :-Zhang Yue-mei, Li Yan-xi, Information Disclosure Quality: Factors and Measurement, International 

             Conference on Computer Science and Software Engineering, Wuhan China, 12-14 Dec. 2008, p. 912. 

            -H. Alves, A.M. Rodrigues, N. Canadas, Factors influencing the different categories of voluntary 

             disclosure in annual reports: An analysis for Iberian Peninsula listed companies, Review of 

             Applied Management Studies, Vol. 10, 2012, p. 18. 
2- Rusnah Muhamad & al, Disclosure Quality on Governance Issues in Annual Reports of Malaysian PLCs, 

International Business Research, Vol. 2, N. 4, 2009, p. 64.  
3
- Li Huiyun, Zhang Lin, Lv Wenchao, A Study of the Status of Chinese Listed Companies’ Voluntary 

Disclosure, Second International Conference on Enterprise Systems, Shanghai China, 2-3 Aug. 2014, pp. 155-

158. 
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مقابمة أسعار أسيميا و  الحادة في تقمباتالتجنب  تحقيؽ بعض األىداؼ مثؿ بيدؼ وضعيتيا الحقيقية
 اتخاذ القرارات.  عندتوقعات المحمميف المالييف التي يعتمد عمييا العديد مف األطراؼ ذات المصمحة 

 . الوضعية المالية لمشركة3
يرغبوف في اإلفصاح  يـيجعملممديريف  ادافع األرباح يمكف أف ُيشكؿإف تحقيؽ مستويات عالية مف 

سمعة جيدة اكتساب  عمى المديريف ومساعدةبشكؿ أفضؿ مف أجؿ تعزيز ثقة المساىميف والمستثمريف، 
يخفض مف جودة أف يمكف . ولإلشارة، فإف تحقيؽ مستويات عالية مف األرباح؛ 1في سوؽ العمؿ

جراءات التي تخفض إلاتخاذ بعض ا مف خالؿ تقوـ الشركات بالتالعب في اإلفصاح عندما ؛اإلفصاح
/أو و بيدؼ التقميؿ مف التكاليؼ السياسية)مثؿ تأجيؿ االعتراؼ باإليرادات(  عنيا المفصحمف األرباح 

 مف قبؿ الدولة. الضرائب التي تفرض عمييا 
أف تحقيؽ مستويات منخفضة مف األرباح، أو تحقيؽ خسائر، قد يدفع المديريف إلى التالعب  كما

باإلفصاح مف أجؿ إخفاء ضعؼ أداء الشركة )ولو عمى المدى القصير( بيدؼ تحقيؽ بعض المصالح 
 ألنفسيـ أو لبعض األطراؼ.  

لدييا التزاـ أكبر باإلفصاح، الشركات ذات المديونية العالية يكوف "إف ف ؛أما بالنسبة لممديونية
كافية الستمراريتيا  مالية وذلؾ بيدؼ اقناع الدائنيف بأف لدييا مصادر ؛خاصة ما تعمؽ بالجانب المالي

إظيار قدرات  في فيالمديروف صادقفي ىذه الحالة قد يكوف  .2"ولتسديد ديونيا عمى المدى الطويؿ
ارتفاع يؤثر  أحياف أخرى قدأنو في  ، إالّ ات المفصح عنياعمى الوفاء بالتزاماتيا مف خالؿ المعموم الشركة

المديونية بشكؿ سمبي عمى جودة اإلفصاح، حيث يمجأ المديروف لعدـ اإلفصاح عف بعض المعمومات أو 
نيا مكّ مف أجؿ اخفاء الوضعية الحقيقة لمشركة ولو بصفة مؤقتة، وىو ما يُ  قة تضميميةاإلفصاح عنيا بطري
 فاقيات الديوف و/أو الحصوؿ عمى ديوف جديدة.مف مقابمة شروط ات

 

 

                                                           
1
- Dang N. Hung, Pham T. H. Diep, Dang T. Binh, Study Factors Affecting the Level of Information 

Disclosure of Vietnamese Enterprises, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 9, N. 

2, 2019, p. 203. 
 حقيؽ التكاليؼ السياسية عادة ما تتحمميا الشركات كبيرة الحجـ والناشطة في بعض القطاعات الحساسة مثؿ النفط والمواد الكيميائية، حيث أف ت

ر مثؿ معدالت ضريبة أكبر، تقسيـ الشركة مف أجؿ منع االحتكار وزيادة ىذه الشركات ألرباح كبيرة يجعؿ الدولة تفرض عمييا بعض األمو 
 المنافسة.

2
- Rusnah Muhamad & al, Op.Cit, p. 65. 
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 رابعا: التكاليف المترتبة عن اإلفصاح
إف التكاليؼ التي تتحمميا الشركات نتيجة عمميات اإلفصاح يمكف أف تكوف تكاليؼ مباشرة ناتجة 

في عف إعداد المعمومات، و/أو تكاليؼ غير مباشرة ناتجة عما يتبع عمميات اإلفصاح والمتمثمة أساسا 
 التأثير عمى الوضع التنافسي، وفي ما يمي نوضح تأثير ىذه التكاليؼ عمى جودة اإلفصاح.

 . ارتفاع تكاليف إعداد المعمومات1
إعداد المعمومات وتفسير بعضيا في إف قياـ الشركة بتقديـ إفصاح عالي الجودة يتطمب جيدا أكبر 

يتطمب موارد مالية وبشرية أكبر، وفي بعض األحياف يتطمب وقتا أطوؿ  كما أنو ،وتبميغيا لمستخدمييا
وألف اإلفصاح اإللزامي يجب أف يتـ ميما  .1 لنشر المعمومات، وىو ما يزيد مف مستوى تكاليؼ اإلفصاح

لذلؾ عادة ما  بشكؿ أكبر باإلفصاح االختياري؛ كوف مرتبطسي الكمية التكاليؼ ارتفاعكانت تكاليفو، فإف 
 والتكاليؼ التي تتحمميا الشركة نتيجة ذلؾ. منوالمقارنة بيف المنافع المتوقعة يرتبط اإلفصاح االختياري ب

أف التكاليؼ المرتفعة الناتجة عف إعداد المعمومات ونشرىا يمكف أف تؤثر بشكؿ  فإننا نعتقدوعميو، 
ف المعمومات المكمفة إذا سمبي وتخفض مف جودة اإلفصاح، حيث تتجنب الشركة اإلفصاح عف الكثير م

 يجب عمى الشركة نو الرغـ ذلؾ فإلـ تتوقع منيا منافع معينة مثؿ جذب المستثمريف وتحسيف سمعتيا. و 
نمافصاح عف المعمومات الميمة بحجة أف تكاليفيا مرتفعة، االمتناع عف اإل ينبغي أف يكوف ىناؾ توازف  وا 

 ع مراعاة جميع المصالح المختمفة لألطراؼ ذات المصمحة. بيف تكاليؼ اإلفصاح والعوائد المترتبة عنيا، م

 . التأثير عمى الوضع التنافسي2
يا مف خالؿ جذب يتتحسيف وضعلتسعى الشركات مف خالؿ نشر معمومات ذات جودة عالية 

كسب  عمىوتحسيف صورتيا في السوؽ، وىو بدوره ما يساعدىا  وتوسيع نشاطيا المزيد مف المستثمريف
وىو  ألطراؼ ذات المصمحة،جميع اميزة تنافسية نتيجة الجودة والشفافية في افصاحيا عف المعمومات ل

بشكؿ يؤثر عمى جودة إفصاحيا  تتحمؿ نوعا آخر مف التكاليؼ يمكف أف الشركات األمر الذي يجعؿ ىذه
لى تعريض الميزة والتنبئية إيؤدي اإلفصاح عف بعض المعمومات مثؿ المعمومات االستراتيجية . سمبي

، وليذا بما يضر الشركة مف قبؿ المنافسيف استخداـ ىذه المعموماتامكانية نتيجة  التنافسية لمخطر؛
بيف الحذر مف اإلفصاح عف معمومات قد تمحؽ الضرر  تفرؽأف  خيرةىذه األالسبب ينبغي عمى 

 اإلفصاح لدرجة تخفيض جودتو. بوضعيتيا المالية أو التنافسية، وبيف اإلفراط في الحذر مف

                                                           
1- Kai W. Hui, Steven R. Matsunaga, Are CEOs and CFOs Rewarded for Disclosure Quality? The 

Accounting Review, Vol. 90, N. 3, 2015, p. 1017. 
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استخداـ نظاـ يسمح  تتيحإلى أف بعض البورصات الكبيرة  (M. Heinle & al, 2018)لقد أشار 
 ، حيث تتحصؿمبورصةل المتعمقة باإلفصاح اإللزاميلمعمومات بعض المشركات بطمب المعالجة السرية ل

بعض األضرار التي قد مف أجؿ تفادي  وذلؾ؛ اإلفصاح عنيا لمجميور دوفوتعالجيا عمييا ىذه األخيرة 
 .1تعتبر تكاليؼ غير مباشرة لإلفصاحتمحؽ بالشركة والتي 

 المبحث الثالث: طرق قياس جودة اإلفصاح
مباشر، لذلؾ دقيؽ و جودة بشكؿ ىذه ال تحديد ألنو ال يمكففصاح أمرا صعبا يعتبر قياس جودة اإل

استخدمت مقاييس أقرب لمكمية منيا لمجودة، حيث اعتمدت عمى كمية  السابقة نجد أف أغمب الدراسات
 مثؿ)المعمومات  أنواع فصاح عنيا، ومدى تنوعيا وشموليا لمختمؼالمعمومات التي يتـ اإل)مستوى( 
مف أجؿ قياس جودة بصفة عامة؛ (. لزامية واالختياريةاإلالمعمومات المالية وغير المالية،  المعمومات
، وسنحاوؿ فيما يمي التطرؽ ألىـ المقاييس (proxy)ما يسمى بالبديؿ أو الوكيؿ  استخداـيتـ اإلفصاح 

 التي تـ اعتمادىا لقياس جودة اإلفصاح.

 جودة اإلفصاحقياس كبديل ل اإلفصاح مستوىالمطمب األول: 
يضـ مجموعة مف  لإلفصاحمؤشر قاـ العديد مف الباحثيف بتصميـ بيدؼ قياس مستوى اإلفصاح؛ 

فصاح عنيا في التقارير السنوية، ومف ثمة تقدير نسبة اإلفصاح بالنسبة يتـ التحقؽ مف اإل البنود؛
نما باحثوف آخروف  إلجمالي البنود. وىناؾ اعتمدوا الطريقة نفسيا، إاّل أنيـ لـ يقوموا بتصميـ المؤشر، وا 

توضيح كال الطريقتيف وسنحاوؿ فيما يمي مؤشر جاىز لباحثيف آخريف أو لييئات متخصصة.  واماستخد
 ومبررات استخداميما. 

 تصميم مؤشر اإلفصاحأوال: 

 المؤشر تصميمأساسيات . 1
لبيئة عتمد بشكؿ أساسي عمى ات ،لقياس جودة اإلفصاحؤشر م تصميـ طريقةلف يار الباحثيتاخإف 

 وتتميز ىذه الطريقة بما يمي: وعمى طبيعة ىذه الشركات،  تنشط فييا الشركات محؿ الدراسةالتي 

                                                           
1- Mirko Heinle, Delphine Samuels, Daniel Taylor, Proprietary Costs and Disclosure Substitution: Theory 

and Empirical Evidence, SSRN Electronic Journal, 2018, p. 04, Available at: 

https://ssrn.com/abstract=3173664 (01/04/2019). 

 

 

https://ssrn.com/abstract=3173664
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حيث يقوـ الباحث ببناء مؤشر يحتوي عمى مجموعة مف البنود تمثؿ  :نظاـ البنوداالعتماد عمى  -
عناصر اإلفصاح التي يرغب في التحقؽ مف وجودىا )أو عدميا( في التقارير السنوية أو الوثائؽ 

 التي تستخدميا الشركة مف أجؿ نشر المعمومات التي ترغب في اإلفصاح عنيا.
ات مف أجؿ تحديد بنود اإلفصاح ليا الشرك االعتماد عمى مجموعة مف القوانيف التي تخضع -

لزامي، في حيف يتـ االعتماد عمى القواعد والمعايير المتعارؼ عمييا مف أجؿ تحديد بنود اإل
ف كاف ناتجا عف  تصميـ مؤشر اإلفصاحفاإلفصاح االختياري؛  لمبنود التي يجب الباحث  تقديروا 

األسس عند تصميمو مف أجؿ ضماف بعض غي أف يرتكز عمى بين أنو ، إالّ يتضمنياأف 
  .موضوعيتو

عبر رغـ أف الكمية ال تُ س كمية المعمومات المفصح عنيا، عمى قيا كبيرىذه الطريقة بشكؿ  تعتمد -
 ؛جودة اإلفصاحقياس اعتمدوا ىذه الطريقة كبديؿ لالذيف أف الباحثيف  بالضرورة عف الجودة؛ إالّ 

تنوع  ؛غالبا ما يصاحب زيادة الكميةفتعتبر مكونا ىاما لمجودة، المعمومات كمية أف ذلؾ ب روابرّ 
 .في المعمومات المفصح عنيا

و كبديؿ لقياس امواستخدولقد اعتمد العديد مف الباحثيف عمى طريقة تصميـ مؤشر خاص بدراستيـ 
  جودة اإلفصاح، وفيما يمي بعض ىذه الدراسات.

بندا لقياس  44تـ وضع مؤشر يحتوي عمى في ىذه الدراسة : (S. Pivac & al, 2017)دراسة  -
جودة اإلفصاح في مجموعة مف الشركات في خمس دوؿ، واعتمد الباحث عمى اعداد استبياف تـ 
توجييو لمجموعة مف الخبراء المالييف والمحاسبيف لتحديد العناصر الميمة التي ينبغي توفرىا في 

مف  حديد بنود مؤشره التي تمحورت أساسا حوؿ سبع فئاتالتقارير السنوية، وىو ما ساعده في ت
تمثمت في: ممؼ تعريؼ الشركة، تقرير مجمس اإلدارة والمعمومات المتعمقة بو، عالقة  المعمومات

الشركة مع األطراؼ ذات المصمحة، السياسات والمؤشرات المالية، إدارة المخاطر، المسؤولية 
 فترات المستقبمية.االجتماعية وحماية البيئة، توقعات ال

بند  200: تضمف المؤشر في ىذه الدارسة (S. Nosheen & S.Chonglerttham, 2013)دراسة  -
تـ االعتماد في ذلؾ عمى ، و واستخدمت كبديؿ لقياس جودة اإلفصاح يفتـ وضعيا مف قبؿ الباحث

 لمحسابات القانونيةمعايير إعداد التقارير التي وضعتيا المجنة المشتركة بيف المعيد الباكستاني 
احتوى المؤشر عمى خمس فئات تمثمت في: أىداؼ الشركة، . ومعيد اإلدارة وحسابات التكاليؼ

 تقرير مجمس اإلدارة، اإلفصاحات المالية، معمومات عف أصحاب المصمحة، حوكمة الشركات. 
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 ،بندا 121حيث قاـ الباحثوف بتطوير مؤشر افصاح يتكوف مف  :(S.Htay & al, 2013)دراسة  -
اعتمادا عمى القواعد والموائح التي تحكـ البنوؾ مثؿ معايير لجنة بازؿ، بياف الرقابة الداخمية 
الصادر عف معيد المدققيف الداخمييف الماليزييف لمشركات العامة المدرجة، كما أف بنود المؤشر 

فيا في خمس فصاح. تـ تصنيفصاح وأخرى اختيارية اإلوي عمى معمومات تتصؼ بإلزامية اإلتحت
المعمومات االستراتيجية، إدارة المخاطر، المعمومات المالية،  :مجموعات رئيسية تضمنت

المعمومات االجتماعية والبيئية والمعمومات المتعمقة بالقيمة المضافة، افصاح اضافي حوؿ 
 الصيرفة االسالمية.

بند  200مؤشر يحتوي عمى  بتصميـ افقاـ الباحث :(B. Saeed & K. Saeed, 2018)دراسة  -
تـ تصنيؼ البنود إلى خمسة  حيثعينة مف شركات جنوب آسيا قياس جودة اإلفصاح في ل

مجموعات رئيسية: أىداؼ الشركة، تقرير المديريف، اإلفصاحات المالية، معمومات األطراؼ ذات 
 .المصمحة، إفصاحات حوكمة الشركات

لقياس بندا  56يحتوي عمى مؤشر  بتصميـ وفقاـ الباحث :(S. Cheung & al, 2010)دراسة  -
تـ تقسيمو إلى مؤشر إفصاح الزامي ومؤشر  .عينة مف الشركات الصينيةفي  جودة اإلفصاح
 .OECDعمى مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتيا منظمة د اعتمتـ االكما  ،افصاح اختياري

  طريقة تصميم المؤشرمبررات استخدام . 2
نا مف استنتاج أىـ العديد مف الدراسات الخاصة بقياس جودة اإلفصاح، تمكّ مف خالؿ اطالعنا عمى 

 ، يتمثؿ أىميا فيما يمي:مف قبؿ الباحثمؤشر  تصميـاألسباب التي تؤدي إلى اختيار أسموب 
تمكيف الباحث مف إدراج جميع البنود التي يرى أنيا مناسبة لقياس جودة اإلفصاح، وىو ما يعطي  -

 ؛د العناصر التي تخدـ الدراسة بشكؿ أفضؿكبر في تحديأمرونة 
حيث يمكف لمباحث أف يكيؼ مؤشر اإلفصاح وفقا لمبيئة التي  ،خصوصية عينة الدراسةمراعاة  -

 ؛والقواعد المتعارؼ عميياتنشط فييا شركات العينة مف حيث القوانيف 
العوامؿ المؤثرة عمى جودة اإلفصاح، عمى عكس استخداـ مؤشر جاىز )تـ تطويره مف  مراعاة -

بعوامؿ أخرى تجعمو يركز عمى جوانب ال ( والذي يمكف أف يتأثر آخريف قبؿ ىيآت أو باحثيف
 تتماشى مع أىداؼ الباحث.
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 يف ىما: أمريف ميمّ  الطريقة عاب عمى ىذهفي المقابؿ، يُ 
يمكف أف  الشخصي ، حيث أف اعتماد الباحث عمى تقديرهعمى المؤشرتطغى التي قد الذاتية  -

أف ذلؾ يمكف تالفيو مف خالؿ  يؤثر عمى موضوعية العناصر التي يحتوييا المؤشر، إالّ 
 ؛، أو االستعانة بأىؿ االختصاصاالستعانة بالدراسات السابقة حوؿ الموضوع

ستعماؿ المؤشر نفسو في العديد مف اعتماد كؿ باحث عمى مؤشر خاص بو يمغي امكانية ا -
 الدراسات، وعميو لف تكوف ىناؾ وسيمة موحدة لقياس جودة اإلفصاح.

 لباحثين وىيئات متخصصة  جاىزة : استخدام مؤشراتاثاني
حيث يتـ أيضا استخداـ مجموعة مف ال تختمؼ ىذه الطريقة كثيرا عف الطريقة السابقة،  ؛في الواقع

تـ تطويره مؤشر جاىز  بطريقة مباشرة مف خالؿ استخداـالبنود لقياس جودة اإلفصاح، ولكف يتـ ذلؾ إما 
مع  جزئياالعتماد عميو بشكؿ بمف قبؿ باحثيف سابقيف أو ىيئات متخصصة في مجاؿ اإلفصاح، أو 

 .ع الشركات محؿ الدراسةليتوافؽ مع أىداؼ الباحث وم إجراء بعض التعديالت

 في الدراسات المستخدمةأىم المؤشرات . 1

  (T&D) مؤشر الشفافية واإلفصاح. 1.1
وبعد األحداث  1001في عاـ حيث ، الخاصة بقياس مستوى اإلفصاحمؤشرات اليعتبر مف أىـ 

قامت منظمة  انييارات ألكبر الشركات العالمية؛التي مست االقتصاد العالمي مف أزمات و 
S&P بإصدار 

مف خالؿ مؤشر يحتوي في العديد مف البمداف، وذلؾ فصاح تـ قياسيا دراسة حوؿ ممارسات الشفافية واإل
 : 1بندا مقسمة إلى ثالث فئات رئيسية ىي 98عمى 
عمومات المتعمقة حوؿ مدى اإلفصاح عف المتضمنت بنودا : ىيكل الممكية وحقوق المستثمرين -

جراءات التصويت ... وأنواعيا، اجتماعات ، عدد األسيـبفئات المساىميف  إلخ.المساىميف وا 
، دى اإلفصاح عف المعمومات المالية: تضمنت بنودا حوؿ ماإلفصاح عن المعمومات المالية -

 المعامالت مع األطراؼ ذوي العالقة، أعماؿ التدقيؽ ... إلخ.
المعمومات المتعمقة بمجمس حوؿ مدى اإلفصاح عف تضمنت بنودا : ىيكل مجمس اإلدارة ودوره -

  اإلدارة مف حيث التركيبة، الدور، مكافآت أعضاء المجمس وكبار التنفيذيف ... إلخ.

                                                           
 .شركة أمريكية لمخدمات المالية، رائدة في مجاؿ التصنيؼ والتصنيؼ االئتماني وتقديـ مؤشرات تحميؿ السوؽ 

1- For more information see: Sandeep A. Patel, George Dallas, Transparency and Disclosure: Overview of 

Methodology and Study Results- United States, Standard & Poor’s Organization, 2002.  
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ولقد اعتمدت الدراسة عمى التقارير السنوية كمصدر أساسي إلفصاح الشركات، إضافة إلى بعض 
(k-10)الوثائؽ األخرى أىميا وثيقة 
  ُرغـ و  يات المتحدة األمريكية.عتمد عمييا بشكؿ واسع في الوالالتي ي

 توصؿ ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ اختالفات كبيرة في مقدار اإلفصاح في البمد نفسو وفيما بيف البمداف، إالّ 
  :1بعض النتائج المشتركة أىميا حددتأنيا 

وانجمترا( الواليات المتحدة األمريكية الشركات التي تخضع لقوانيف البورصات )كما ىو الحاؿ في  -
 ؛أعمىتكوف فييا مستويات اإلفصاح 

في بعض يمتد ذلؾ العديد مف الشركات تستخدـ سمطتيا التقديرية بخصوص ما تفصح عنو، و  -
 اإلفصاح اإللزامي.إلى األحياف 

  .المعمومات المفصح عنياأكثر المعمومات المالية كانت  -

 مثؿ ،مف الدراسات العديدفي  المؤشرى ىذا االعتماد عم أسبابيمكننا تفسير بناًء عمى ما سبؽ، 

(C. Jatiningrum & al, 2016; M. Torchia & A. Calabrò, 2016)الخبرة الكبيرة التي تمتمكيا ػ: ؛ ب
، العينة (k-10)عمى مصادر متنوعة لممعمومات أىميا التقرير السنوي ووثيقة  االعتماد، S&Pمنظمة 

رغـ األىمية الكبيرة التي يحظى تضمنت دوال عديدة مف مختمؼ أنحاء العالـ. و  والتي التي شممتيا الدراسة
أنو يمكننا مالحظة إىمالو لبعض األمور التي لـ يتطرؽ ليا خاصة ما تعمؽ  بيا ىذا المؤشر، إالّ 

 بالمعمومات غير المالية مثؿ تمؾ التي تخص الجانب االجتماعي والبيئي.

 Botosanمؤشر اإلفصاح لمباحثة . 2.1
عمى مقدار اإلفصاح  مؤشر لقياس اإلفصاح بناءً  بتصميـ (C. Botosan, 1997) قامت الباحثة

، ولقد اعتمدت الباحثة بشكؿ أساسي عند اختيارىا السنوية الطوعي المقدـ مف قبؿ الشركات في تقاريرىا
 لمبنود المدرجة في مؤشرىا عمى ما يمي: 

)تقرير لجنة  2994التوصيات المقدمة في دراسة المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف، سنة  -
 ؛جينكيز(

SRTالدولي االستطالع  -
  ؛2987الحتياجات المستثمريف لممعمومات، سنة 

 .2992دراسة المعيد الكندي لممحاسبيف القانونييف، سنة  -

                                                           
ات عبارة عف تقرير شامؿ يتـ اصداره سنويا مف قبؿ الشركات المساىمة حوؿ أدائيا المالي، وىو مطموب مف قبؿ لجنة األوراؽ المالية والبورص
 .، يعتبر وثيقة ميمة جدا الحتوائو عمى معمومات أكثر تفصيال مف تمؾ الموجودة في التقارير السنويةSECألمريكية ا

1
- Sandeep A. Patel, George Dallas, Op.Cit, 2002. P. 03. 

 .منظمة أمريكية غير ربحية مختصة في األبحاث العممية 
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 تضمف ىذا المؤشر مجموعة مف البنود مقسمة إلى خمس مجموعات ىي: ولقد 
 إلخ؛: أىداؼ الشركة، أنشطتيا، أىـ أسواقيا...معمومات عامة عن الشركة -
: العائد عمى األصوؿ، صافي ىامش الربح، ممخص النتائج المالية لخمس أو عشر سنوات األخيرة -

 إلخ؛معدؿ دوراف األصوؿ...
الوحدات المباعة ونسبة نمو : عدد المستخدميف ومتوسط دخميـ، غير المالية اإلحصائياتأىم  -

 إلخ؛...المبيعات
 إلخ؛الخطط المستقبمية، األرباح المتوقعة، توقعات حصة السوؽ...: يةبئمعمومات تن -
: تشمؿ تفسيرات حوؿ التغيرات التي يصعب الحصوؿ عمييا مف دارة لمتغيراتإلتحميل ومناقشة ا -

 تغيرات رقـ األعماؿ، رقـ األرباح، المخزوف...إلخ.تفسيرات حوؿ البيانات المالية األساسية مثؿ 

ميمة تطرقت لجوانب  يمكف تفسير استخداـ ىذا المؤشر في العديد مف الدراسات الحتوائو عمى بنود
 يا أغمب ناؾ دراسات استخدمت ىذا المؤشر بصفة مباشرة، في حيف أفحيث ىفصاح، مختمفة مف اإل

 محؿبشكؿ أساسي مع بعض التعديالت مف أجؿ جعمو يتوافؽ مع عينة الشركات  المؤشراستخدمت 
 & R. Chakroun & K. Hussainey, 2014; M. Allegrini)الدراسة، ومف بيف ىذه الدراسات 

J.Grec, 2011; W. khiari & A. Karaa, 2013; E. Setiany & al, 2017.) 
جع ذلؾ وير ) المتعمقة بالمعمومات الماليةىذا المؤشر لـ يتطرؽ لبعض العناصر أف  وتجدر اإلشارة؛

 ؛لممعمومات المتعمقة بالجانب االجتماعي كما لـ يتطرؽ، (فصاح االختياريلكوف الباحثة ركزت عمى اإل
 .وبعض التعديالت أو االضافات قبؿ استخدمعميو  يدخموفوىذا ما جعؿ العديد مف الباحثيف 

 AIMRمؤشر منظمة . 1.3
تيدؼ منظمة 

AIMR  حيث تقوـ باختيار عدد  التواصؿ بيف الشركات والمستثمريفإلى تحسيف
لمشركات المنتمية ليذه  ةرير المالياالتقفصاح في يا، ثـ تقييـ مدى كفاية اإلمف الصناعات وتصنيف

 : 1بوضع مؤشر إفصاح يتكوف مف أربع مجموعات رئيسية ىيىذه المنظمة قامت  .الصناعات
أىداؼ الشركة واألحداث الميمة، القوائـ المالية وممخص العمميات تتضمف : معمومات تنشر سنويا -

 ؛المالية...إلخ

                                                           
  متخصصة في ادارة االستثمار،  وقد تـ تغيير تسميتيا فيما بعد لتصبح: 1220منظمة دولية غير ربحية تأسست عاـ ،"CFA institute". 

1- Christine A. Botosan, Marlene A. Plumlee, Disclosure Level and Expected Cost of Equity Capital: An 

Examination of Analysts’ Rankings of Corporate Disclosure, SSRN Electronic Journal, 2000, p. 07, 

Available at: https://ssrn.com/abstract=208148  (04/01/2019). 

https://ssrn.com/abstract=208148
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 التفصيؿ في المعمومات المطموبة، بعض القوائـ المالية التيتتعمؽ ب: معمومات تنشر كل ثالثي -
 ؛يحتاجيا المستثمروف...إلخ

كبير، احصائيات التأثير الحداث ذات األتقرير الجمعية العامة، تتضمف : معمومات تنشر فصميا -
 اضافية...إلخ؛

االجتماعات السنوية لمشركة، العروض التقديمية لممحمميف، األحداث التي تتعمؽ ب: معمومات أخرى -
 ....إلختكوف تحت رعاية الشركة

مما سبؽ، يمكننا أف نستنتج أف أىمية ىذا المؤشر تكّمف في أنو ركز بشكؿ كبير عمى توقيت 
تطرؽ إلى  حيثاإلفصاح وضرورة توصيؿ المعمومات لممستثمريف في وقتيا حتى تكوف ذات منفعة، 

الفصمي، مع ضرورة اإلفصاح عف التفاصيؿ الميمة كمما تطمب و  والثالثي اإلفصاح السنويضرورة 
منيا:  بيدؼ قياس جودة اإلفصاح في العديد مف الدراسات AIMRولقد تـ استخداـ مؤشر  ر.األم

(G.Lobo & J. Zhou ,2001 ; D. Gelb & P. Zarowin, 2002 ; S. Brown & S. Hillegeist, 

2003). 
بالنسبة ليذا المؤشر ىو اىتمامو بشكؿ خاص بفئة واحدة مف األطراؼ ذات  أيضا المالحظو 

يكمف  AIMRالمصمحة وىي فئة المستثمريف، ويرجع السبب في ذلؾ إلى أف االىتماـ الرئيسي لمنظمة 
بشكؿ أساسي في الدراسات التي تركز  ولذلؾ فإنو غالبا ما يتـ استخداـ ىذا المؤشرفي جانب االستثمار، 

 اس جودة اإلفصاح بالنسبة لممستثمريف.عمى قي

 جاىزة المؤشرات الاستخدام مبررات اختيار طريقة . 2
استخداـ المؤشرات الميمة في مجاؿ اإلفصاح العنا عمى الدراسات التي اختارت مف خالؿ اطّ 
 ، يمكننا القوؿ أف ذلؾ يرجع لعدة أسباب أىميا:لقياس جودة اإلفصاح

مصداقية  جعميا تكتسب، وىو ما متخصصةتـ مف قبؿ باحثيف وىيآت تطوير ىذه المؤشرات  -
 ؛كأداة لقياس جودة اإلفصاحؤخذ بعيف باالعتبار عف اختيار ىذه المؤشرات كبيرة تُ 

القوانيف، المعايير،  :اعتمادا عمى مجموعة ميمة مف تصميمياتـ حيث  ؛مرجعية ىذه المؤشرات -
معاىد والييآت المتخصصة، التقارير والتوصيات، استطالعات وآراء المحمميف المالييف، دراسات ال

 ؛ت قيمة عالية لقياس جودة اإلفصاححتوييا المؤشر ذايوىو ما جعؿ البنود التي 
في تحصؿ عمييا مقارنة النتائج الملاستخداـ المؤشر نفسو في العديد مف الدراسات يمنح امكانية  -

 ؛نفسيا ستكوفباعتبار أف أداة الدراسة مختمؼ الدراسات 
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يقوـ بعض الباحثوف باستخداـ ىذه المؤشرات بشكؿ مباشر في دراساتيـ ألنيا تخدـ أىداؼ  -
المعمومات الدراسة تركز عمى مدى تمبية  تاذا كان AIMRأبحاثيـ، فمثال يتـ اختيار مؤشر 

 الحتياجات المستثمريف. المفصح عنيا

ىذه الطريقة، إال أننا نرى أف استخداـ أحد ىذه المؤشرات بشكؿ  القبوؿ الواسع الذي تحظى بورغـ 
وىو ما يمكف  جرى فيياوالبيئة التي تُ  اسات، نظرا الختالؼ أىداؼ الدراساتمباشر ال يصمح لجميع الدر 

الدراسات الحديثة تقوـ بتصميـ مؤشرات وال تعتمد ر دقيقة، ليذا السبب نجد أف أغمب عطي نتائج غيأف يُ 
 أف ىذه المؤشرات ال يمكف االستغناء عنيا نظرا نعتقدفإننا  وعميو؛ بشكؿ مباشر عمى مؤشرات جاىزة،

ف فألىميتيا الكبيرة،  فإنو يجب االطالع عمييا وأخذ بنودىا بعيف االعتبار  بشكؿ مباشرستخدـ لـ تُ حتى وا 
 مؤشرات اإلفصاح. تصميـر في شكؿ كبيألنيا تساعد ب

 جودة اإلفصاح قياس بديل لكالمطمب الثاني: جودة التقارير المالية 
إف الغرض مف استخداـ جودة التقارير المالية كبديؿ لقياس جودة اإلفصاح، ىو التركيز عمى مدى 

مف الممارسات االحتيالية،  ىاتوفر بعض الخصائص في المعمومات التي تحتوييا ىذه التقارير ومدى خمو 
 وىو ما سنتطرؽ إليو في العناصر الموالية. 

 الخصائص النوعية لممعموماتأوال: 

عمى  يركز وأن الحظنالتعريؼ جودة التقارير المالية )في المبحث األوؿ(  تناولنامف خالؿ 
ضممة لمستخدمي حتى يتـ اعتبارىا مفيدة وغير م ؛الخصائص النوعية التي يجب أف تتوفر في المعمومات

 .(2-2)الخصائص بشكؿ أفضؿ مف خالؿ الشكؿ رقـ ىذه ويمكف توضيح ، التقاريرىذه 
أنيا جميعيا  إالّ  ،أف ىناؾ بعض االختالفات الطفيفة في تسمية وتصنيؼ ىذه الخصائصرغـ  

والتي تتمثؿ في خاصيتيف أساسيتيف  FASBو  IASBكؿ مف  ياتمستمدة مف الخصائص التي وضع
يمكف عرض ىذه و  ىما: المالءمة، الموثوقية، وخاصيتيف فرعيتيف ىما: القابمية لمفيـ، قابمية المقارنة.

  :1الخصائص باختصار كما يمي
                                                           

1
 لمزيد مف التفاصيؿ، يمكف االطالع عمى: -
، دار إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، مبادئ المحاسبة المالية: القياس واإلفصاح في القوائم الماليةرضواف حموة حناف، نزار فميح البمداوي،  -

 .2002األردف، 
 .2000، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، مصر، المحاسبة المتوسطة: مدخل نظري تطبيقيكماؿ الديف الدىراوي، عبد اهلل ىالؿ،  -
، مركز الكتاب، عماف، ، حوكمة الشركات وأثرىا عمى مستوى اإلفصاح في المعمومات المحاسبيةالجميؿ آؿ غزويوليد ناجي الحيالي، حسيف  -

 .2015األردف، 
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الوضعية  تُبّيف، حيث عممية اتخاذ القرارتعني أف تكوف المعمومات ذات صمة ومفيدة ل :المالءمة -
 في الوقت المناسب.يجب أف يكوف كؿ ذلؾ و معمومات تنبئية،  الحقيقية لمشركة وتمنحية الحال

التمثيؿ بصدؽ وكذلؾ : يقصد بيا خمو المعمومات مف األخطاء الجوىرية والتحيز، الموثوقية -
 .المناسبةعمى اتخاذ القرارات  وىو ما يساعدمعمميات واألحداث التي وضعت مف أجميا، ل

ّمكف مستخدمييا مف إجراء مقارنات ذات داللة عرض المعمومات بطريقة تُ تعني : المقارنة قابمية -
 فيما بيف السنوات و/أو فيما بيف الشركات، مف أجؿ اتخاذ القرارات المناسبة.

: يقصد بيا خمو المعمومات مف الغموض، حيث تكوف واضحة وسيمة الفيـ لجميع الفيم قابمية -
وى معقوؿ مف المعرفة باألمور المالية والمحاسبية وبنشاط مستخدمي المعمومات الذيف لدييـ مست

 الشركة بصفة عامة.

 ,R. Chakroun & K. Hussainey)مف بيف الدراسات التي استخدمت ىذه الطريقة؛ دراسة 

بندا لقياس مدى توفر الخصائص النوعية  29الباحثاف بإعداد مؤشر يحتوي عمى  ـحيث قا ،(2014
سمـ استخدما و )المشار إلييا أعاله( في المعمومات المفصح عنيا في التقارير السنوية لعينة مف الشركات، 

إلعطاء أوزاف ُتّمكف مف الحكـ عمى نوعية المعمومات المفصح عنيا. وىو ما قاـ بو  مف خمس درجات
حيث استخدموا أيضا ىذه  (B. Agyei-mensah, 2017 ; I. Salem & al, 2019)مثؿ باحثوف آخروف 

 الخصائص لقياس جودة اإلفصاح عف المخاطر. 
رغـ أف الخصائص النوعية لممعمومات تعبر فالمالحظ عمى ىذه الطريقة أنيا قميمة االستخداـ، إف 

أف قياسيا يعتبر أمرا صعبا، حيث يتطمب قدرا كبيرا مف  بشكؿ كبير عف الجودة مف ناحية النوع، إالّ 
الوقت والجيد والخبرة لقراءة التقارير السنوية وتحميميا )خاصة إف كاف عددىا كبيرا( لمتمكف مف الحكـ 
عمى مدى توفر ىذه الخصائص في المعمومات المفصح عنيا، إضافة إلى ارتفاع مستوى الذاتية لمباحث 

ؿ الحكـ عمى مدى توفر الخصائص النوعية لممعمومات فييا، مقارنة مع خالؿ وضع البنود وخال
أيف يتمثؿ عنصر الذاتية  ،فصاحجودة اإلقياس دـ مستوى اإلفصاح كبديؿ لالمؤشرات األخرى التي تستخ

فقط في اختيار الباحث لمبنود التي يجب أف يحتوييا المؤشر، أما الحكـ عمى وجود ىذه البنود مف عدمو، 
 أسيؿ. فيعتبر
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 الخصائص النوعية لممعمومات: (1-1)الشكل رقم 
 
 

     د يضعؼق ذات قيمةاعطاء معمومات  عدـ                             األىمية النسبة )المادية(          
 المعمومات المقدمة بقية فائدة                                                                             

 
 
 

 امكانية ادراؾ أىمية       كانية التعرؼ عمى أوجو      ام لمعمومات التي لدييا قدرة    المعمومات التي لدييا    ا
 المعمومات            الختالؼ وتقييميما            التشابو وا  تمثيؿ صادؽ وكامؿ      التأثير عمى القرارات     

 
 
 

     
 
 
Source: Barry Elliott, Jamie Elliott, Financial accounting and Reporting, Pearson 

education, London, 14 th edition, 2011, p. 141. 

 

 إدارة األرباح  ثانيا:
األرباح المحققة في الشركة مف أىـ المعمومات التي تؤخذ بعيف االعتبار في عممية اتخاذ تعتبر 

أف بعض المديريف يقوموف بإدارة أرباح شركاتيـ  مف قبؿ مستخدمي التقارير المالية، إالّ  القرارات
لتخفيضيا أو لتضخيميا مف أجؿ تحقيؽ مصالحيـ الشخصية أو تحقيؽ مصالح أطراؼ معينة عمى 

 حساب أطراؼ أخرى، وىو ما يؤثر عمى سمعة الشركة وعمى ثقة ىذه األطراؼ في تقاريرىا. 

ألساليب ممارسات إدارة األرباح، والتي توضح أنو في  تـ التطرؽ( 2016غزالي، ز.) لػفي دراسة 
سبيؿ التأثير عمى رقـ األرباح المفصح عنو يتـ التالعب بالعديد مف المعمومات األخرى التي ليا عالقة 
بقيمة األرباح مف أىميا: االيرادات، التكاليؼ، المخزونات، حسابات العمالء، األصوؿ، االىتالكات 

للمقارنة القابلية  القابلية للفهم المالءمة  الموثوقية  

 القدرة على
تصنيفال  

 تعزيز قدرة
 ادلستخدم

 قيمة
 تأكيدية

 احلياد

 قيمة
 تنبئية 

اإلفصاح عن  االتساق
 السياسات ادلتبعة

التمثيل 
 الصادق

اخللو من 
 األخطاء ادلادية

 احليطة االكتمال

 الخصائص النوعية التي تجعل المعلومات مفيدة
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تأثير سيكوف عمى العديد مف المعمومات التي تحتوييا تقارير الشركة، وىو ما يؤدي ...إلخ، وعميو فإف ال
 .1فترض أف تعبر بصدؽ عف وضعية الشركةالتي يُ  ى التأثير عمى جودة ىذه التقاريربدوره إل

بديؿ كجودة التقارير المالية و قياس مف ىذا المنطمؽ، يمكف استخداـ ممارسات إدارة األرباح كبديؿ ل
العديد مف ب التالعب"إدارة األرباح" يعني أنو تـ ممارسات ذلؾ أف وجود  ؛جودة اإلفصاح قياسل

 . وألفوىو ما يؤثر بدوره عمى جودة اإلفصاح المعمومات مف أجؿ الوصوؿ إلى رقـ األرباح المستيدؼ
دارة األرباح )تـ التطرؽ إلييا في  أغمب الدراسات توصمت إلى عالقة عكسية بيف جودة اإلفصاح وا 

 A. Ebrahim, 2007 ; E. Alzoubi, 2012 ; J. Fathi, 2013)ؿ المبحث الثاني( قاـ بعض الباحثيف مث

; M. Salehi & M. Shirazi, 2016 ; M. Asmar & al, 2018 ; S. Hasan & al, 2020)  باستخداـ
التقارير في  ممارسات إدارة األرباح تانخفضحيث كمما  ،إدارة األرباح كمقياس عكسي لجودة اإلفصاح

قياس أف استخداـ إدارة األرباح كبديؿ ل وتجدر اإلشارة إلى دّؿ ذلؾ عمى ارتفاع جودة اإلفصاح. ؛المالية
عاب عميو أنو يركز عمى الجانب المحاسبي والمالي ولكف تأثيراتو التي تمتد لباقي جودة اإلفصاح، قد يُ 

 الجوانب غير المالية يجعمو مقياسا جيدا لجودة اإلفصاح. 

 المطمب الثالث: أساليب أخرى لقياس جودة اإلفصاح
ألكثرىا  خالؿ بحثنا حوؿ سبؿ قياس جودة اإلفصاح وجدنا العديد مف األساليب لقياسيا، تـ التطرؽ

استخداما بشيء مف التفصيؿ في العناصر السابقة، وفيما يمي سيتـ عرض بعض األساليب التي لـ 
وىو ما جعؿ بعض  ىمية كبيرةأنيا تعتبر ذات أ إالّ مقارنة مع باقي األساليب؛ ستخدـ بشكؿ واسع تُ 

 في دراساتيـ.  يعتمدوف عميياالباحثيف 

 لشركاتإفصاح اجودة ل البورصة اتأوال: تصنيف
تقـو بعض البورصات بوضع تصنيفات خاصة باإلفصاح، وىي عبارة عف درجات تمنحيا البورصة 

في دراسة  مف أجؿ تقييـ جودة المعمومات المفصح عنيا في كؿ شركة. ؛كؿ سنة لمشركات المدرجة فييا
(Z. Yuemei & L. Yanxi, 2008)  استخدـ الباحثوف نظاـ تصنيؼ اإلفصاح الصادر عف بورصة

، والذي يمثؿ أربعة مستويات مف جودة اإلفصاح )ممتاز، جيد، عادي، (1005-1002)الصيف لمفترة 
 ,P. lin & al) استخدـ باحثوف آخروفو  عمى الترتيب. (0-2-1-3)تـ ترميز ىذه المستويات كما  سيء(

 .(1027-1021)التصنيؼ نفسو لقياس جودة اإلفصاح خالؿ الفترة ( 2020

                                                           
1
  .41-15، ص. مرجع سابقزينب غزالي، : يرجى االطالع عمىلمزيد مف التفصيؿ  - 
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 (،1026-1002)تـ استخداـ نفس نظاـ التصنيؼ لمفترة  (M. liu & al, 2018)في دراسة أخرى لػ 
أشار الباحثوف إلى أف بورصة الصيف تستند في تقييميا لإلفصاح عمى مدى توفر و مع بعض التعديالت، 

التوقيت المناسب، الدقة، النزاىة،  :تتمثؿ في ؛عمومات المفصح عنيامجموعة مف الخصائص في الم
أوضح الباحثوف في ىذه الدراسة أف بورصة الصيف ال تقوـ بمطالبة الشركات و  ،الشرعية، العدؿ، الصدؽ

نما تقوـ بتصنيفيا وفقا لمدرجات المحصؿ عمييا ثـ  المدرجة بيا بالمزيد مف اإلفصاح بطريقة مباشرة، وا 
الشركات المدرجة عمى تحسيف جودة المعمومات  ُيحفزنشر ىذا التصنيؼ لمجميور، وىو األمر الذي 

 عنيا.  المفصح
 الدراسة إلى أف بورصة الصيف ىي الوحيدة التي تقوـ بيذه التصنيفات، إالّ  أشار الباحثوف في ىذه
بيف أف بورصة طيراف في ايراف أيضا تقوـ بتصنيؼ الشركات المدرجة بيا أننا وجدنا دراسات أخرى تُ 

 ,F. Soheilyfar) دراسة ا )مع امكانية وجود بورصات أخرى(، مثؿوتمنحيا درجات لتقييـ جودة إفصاحي

تـ  حيث ،(1026-1020)لمفترة  (M. Salehi & al, 2018)ودراسة  (1020-1005)لمفترة  (2014
بشكؿ أساسي  عتمد ىذا التصنيؼوااستخداـ تصنيؼ بورصة طيراف لجودة افصاح الشركات المدرجة، 

أنو لـ يتـ  عمى مدى توفر خاصيتي الموثوقية والتوقيت المناسب في اإلفصاح عف معمومات الشركة، إالّ 
 لمشركات. ُتمنحتوضيح مستويات جودة اإلفصاح التي 

 تمثؿ فيما يمي:مميزات ىذه الطريقة تعمى ما سبؽ، نستنتج أف أىـ  بناءً 
 بشكؿ مباشر واستخداميا في دراستو؛ذلؾ أف الباحث يمكنو أخذ ىذه الدرجات  سيمة االستخداـ؛ -
 تصميميا عندعمى مؤشرات قياس جودة اإلفصاح  افؤثر يقد  الذيفاالبتعاد عف الذاتية والتحيز  -

  لتقييـ ىذه الجودة؛ ةمناسبمنيـ يختار البنود التي يرى أنيا كؿ  ، حيث أفمف قبؿ الباحثيف
أف استخداـ نظاـ تصنيؼ لإلفصاح مف قبؿ البورصة يمثؿ مؤشرا  ذلؾ والموضوعية؛المصداقية  -

مف يتـ تطبيقو عمى جميع الشركات المدرجة في البورصة المصدرة لمنظاـ، وىو ما يزيد  ؛موحدا
في حد  مصداقية تقييـ جودة اإلفصاح، إضافة إلى الموضوعية التي يتميز بيا نظاـ التصنيؼ

 كونو عبارة عف تقييـ تصدره لجاف متخصصة في البورصة. ذاتو
ىو أنيا صالحة فقط لقياس جودة اإلفصاح لمشركات المدرجة في  ،عاب عمى ىذه الطريقةأما ما يُ 

 البورصة المصدرة لنظاـ تصنيؼ اإلفصاح، دوف غيرىا.
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 ثانيا: اختيار أفضل تقرير سنوي
اف بعض البمد تنظمياالمسابقات التي  عمىبعض الدراسات  تداعتم ،قياس جودة اإلفصاح بيدؼ

 األفضؿ.السنوي جائزة لمشركة صاحبة التقرير  ُتمنححيث  الختيار أفضؿ تقرير سنوي؛
تعانة بتصنيفات التقارير لمجموعة مف الشركات الفرنسية تـ االس (C. Ben-Ali, 2008)في دراسة 

تقوـ الييآت المختصة بإرساؿ أشارت الباحثة إلى أنو مف أجؿ اختيار أفضؿ تقرير ، حيث السنوية
تحديد قائمة الشركات ذات  بيدؼ معمومات الشركات المراد تقييميا؛ مجموعة مف االستبيانات لمستخدمي

 الاالتصاالت الجيدة مع مستخدمي تقاريرىا السنوية، ليتـ فيما بعد ارساؿ استبيانات أخرى أكثر تفصي
ولقد افترضت الباحثة في  القائمة مف أجؿ اختيار أفضؿ تقرير سنوي. التي تتضمنيا تمؾحوؿ الشركات 

شحت لنيؿ جائزة أفضؿ تقرير سنوي تتميز بجودة اإلفصاح، ألنيا تعتبر ىذه الدراسة أف الشركات التي رُ 
لمشركة التي تـ  (2) مف الشركات ذات االتصاؿ الجيد مع مستخدمي تقاريرىا، ولقد تـ منح القيمة

 في الحالة المعاكسة. (0)ترشيحيا، والقيمة 
الشركات في ثالثة بمداف  لمجموعة مف (H. Daske & G. Gebhardt, 2006)وفي دراسة أخرى 

تـ االستعانة بالمسابقات السنوية ألفضؿ تقرير والمنظمة مف قبؿ مجالت األعماؿ، حيث تطمب أوروبية 
تصنيؼ التقارير السنوية وفقا لنماذج معينة ويتـ منح درجات مختمفة لمدى جودة ىذه األخيرة مف الخبراء 
 المعمومات المفصح عنيا.

أىـ ما يميز ىذه الطريقة ىو انخفاض الذاتية في عممية ما تـ عرضو أعاله، نستنتج أف  مجمؿمف 
رأي الخبراء مف حيث تعتمد عمى  ،صةتخصممجاف لتقييـ الشركات كونيا تعتمد عمى مسابقات تخضع 

عمى رأي مستخدمي المعمومات، وىو ما يزيد مف موضوعية ومصداقية تصنيؼ  ؛جية، ومف جية أخرى
وتجدر اإلشارة إلى أف استخداـ ىذه الطريقة سيكوف محصور فقط في البمداف التي تنظـ  .جودة اإلفصاح

 مسابقات مف ىذا النوع الختيار أفضؿ تقرير سنوي. 
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 الفصل خالصة

تسعى الشركة  لذلؾ، جميع مجاالت األعماؿلتحقيؽ النجاح في تعتبر "الجودة" مطمبا ضروريا 
ساعد اإلفصاح ياإلفصاح، حيث عمميات جودة  والتي مف بينيالتوفيرىا في جميع نشاطاتيا وعممياتيا، 

عدـ تماثؿ المعمومات بيف  بسبب غالبا تنتج والتي ،حوؿ الشركة وعممياتيا الغموضدرجة في تخفيض 
كمما كانت المعمومات المفصح عنيا ذات جودة ساعد ذلؾ األطراؼ الداخمية واألطراؼ الخارجية، ولذلؾ 

 لمستخدمي ىذه المعمومات عند اتخاذىـ لقرارات االستثمار والتمويؿ وغيرىا. كثيرة في تحقيؽ منافع

السموؾ االنتيازي لبعض المديريف الذيف عمى تقييد تساعد جودة اإلفصاح فإف  ؛إضافة إلى ذلؾ
قد ينتج عنيا ممارسات احتيالية تضر  ،يستغموف اطالعيـ الواسع بعمميات الشركة لتحقيؽ أىداؼ معينة

 ؛ؽألف تحقيؽ الجودة في اإلفصاح يعتبر مف األمور صعبة التحقو  بالشركة و/أو األطراؼ ذات المصمحة.
تطالب بضرورة توفرىا، وتعمؿ عمى تحسينيا بشكؿ د اآلف لح آت المتخصصة والبورصاتتزاؿ الييال

جعميا محاولة تطويرىا و العوامؿ التي تؤثر ايجابيا عمى جودة اإلفصاح و  معرفةمف خالؿ  ،مستمر
 .في تحقيؽ ىذه الجودة متكاممة وأكثر فعالية

دارة" ألنو فترض أف تساىـ بقدر كبير في تحسيف جودة اإلفصاح "مجمس اإلمف أىـ العوامؿ التي يُ 
اإلشراؼ والرقابة عمى جميع أعماؿ الشركة وتحقيؽ أىدافيا، حيث توكؿ لو مياـ  إدارةعف األوؿ المسؤوؿ 
 وحت سمطتو وتساعده عمى أداء ميامالتي تعمؿ ت ة األخرىيوكذلؾ عمى جميع اآلليات الرقاب ،الشركة

 في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة. تناولو سيـوىو ما ، وتحقيؽ أىدافو بشكؿ أفضؿ
 

 



 

 

  الثانيالفصــل 
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 تمييد

اختيار التي يأتي عمى رأسيا:  التسيير الجيد ألية شركة عمى العديد مف االعتبارات يعتمد 
عتبروف يُ  ات )المالؾ(الشركفقديما كاف أصحاب  .وتعيينيـ في األماكف المناسبةاألشخاص المناسبيف 

يمتمكوف الدافع الذي يجعميـ يقوموف ببذؿ أقصى مجيود مف أجؿ  أنيـ عمى اعتبار المسيريف ليا أفضؿ
بسبب  كافيا ال ُيَعد ؛ورغـ وجاىتوإف ىذا االعتبار  .المحافظة عمى أمواليـ المستثمرة وتحقيؽ األرباح

 اتيـإدارة شركمسؤولية  إسناديختاروف  يـوىو ما جعؿ بعض الالزمة؛ لمكفاءة المالؾ افتقار امكانية
مع تطور االقتصاد و  .اؿإدارة الشركة بشكؿ فعّ مف أجؿ ضماف  الالزمة بالمؤىالت وفيتمتعألشخاص 

مف ذوي الخبرة  األشخاصمجموعة مف مف قبؿ الشركة  إدارةأصبحت مسألة  ؛وكبر حجـ الشركات
لعدة أسباب ال يمكنيـ تسيير أمور الشركة  المالؾ )المساىميف(ذلؾ أف  والكفاءة أمرا ضروريا ال اختيارا؛

امكانية تواجدىـ في ة نتيجة عمميات تداوؿ األسيـ، عددىـ الكبير، امكانية تغيرىـ بصفة مستمر  ؛أىميا
 .(ت المتعددة الجنسياتحالة الشركا)أماكف مختمفة 

حيث ف، يختارىـ المساىمو يتكوف مف أعضاء الذي  "اإلدارةمجمس "مف ىنا ظيرت أىمية وجود 
حماية ، إضافة إلى المساىميفالشركة والمحافظة عمى أمواؿ  إدارةالمجمس ىو المسؤوؿ األوؿ عف يكوف 
ينبغي أف  وبالمياـ الموكمة إليو فإن وحتى يتمكف مجمس اإلدارة مف القياـ األطراؼ ذات المصمحة. باقي

لتي روؼ المناسبة اظالوفر لو موعة مف الخصائص أىميا الكفاءة واالستقاللية، وأف تُ جيتمتع أعضاؤه بم
 . دوره في الشركة اليةفعّ  تحسيفمف شأنيا 

في  بمجمس اإلدارةعمى ما تقدـ، سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ عرض أىـ الجوانب المتعمقة  بناءً 
 المبحثيف التالييف:

 .: مفاىيم حول مجمس اإلدارةالمبحث األول -

 .: العوامل المؤثرة عمى فعالية مجمس اإلدارةالمبحث الثاني -

 

  

                                                           
  تطبيقا لشعار: الرجؿ المناسب في المكاف المناسب. 
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 دارةمفاىيم حول مجمس اإل المبحث األول:
حوكمة خاصة في مجاؿ  باىتماـ واسع ىتحظالمواضيع التي ـ مجمس اإلدارة مف أىعمؿ  يعتبر

 .باستمرارتحسيف أدائو ل تسعى التي يامبادئأىـ أحد يعتبر  فيو ،الشركة

 مجمس اإلدارة ماىيةالمطمب األول: 
أقساـ الشركة فيو بذلؾ المسؤوؿ عف جميع ، يمثؿ مجمس اإلدارة رأس الييكؿ التنظيمي لمشركة

نستعرض بعض التعاريؼ التي قدمت وفيما يمي ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يافي األفراد العامميفو 
 صالحيتو وواجباتو.اإلدارة وأىـ النظريات المتعمقة بو، إضافة إلى أىـ لمجمس 

 مجمس اإلدارة أوال: تعريف 
يختمؼ الباحثوف بشكؿ كبير في تعريؼ مجمس اإلدارة، حيث غالبا ما يتـ تعريفو مف خالؿ لـ 

"مجموعة مف األعضاء المنتخبيف : مجمس اإلدارة عمى أنو ُعّرؼ .الشركة أدواره أو ميامو األساسية في
وفي تعريؼ آخر  ؛1"عنيـنيابة ليؤالء األعضاء سمطة إدارة الشركة يفوضوف  الذيفمف قبؿ المساىميف 

"المسؤوؿ عف توجيو الشركة ووضع استراتيجياتيا، اإلشراؼ عمى عمؿ اإلدارة التنفيذية ىو مجمس اإلدارة 
 . 2ؿ ذلؾ بيدؼ حماية حقوؽ المساىميف"ومراقبة أدائيا، وك

ف كانوا ، عمى المساىميف أساسيبشكؿ أنيا تركز التعاريؼ ىذه المالحظ مف إف  دوف أدنى الذيف وا 
أعضاء مجمس اإلدارة الذيف يمثمونيـ  ألنيـ المسؤوليف عف تعييف الشركة، في جدا اميم اطرف شؾ

تطور مفيـو أنو مع  ؛ إالّ المستثمرة أمواليـ عمىتحقيؽ عوائد ضماف و  مصالحيـويعمموف عمى حماية 
نما عمى جميع  األطراؼ ذات المصمحة لـ تعد عممية حماية المصالح تقتصر عمى المساىميف فقط؛ وا 

لبا ما اطراؼ غأف تعدد األ ذلؾ ،في تزايد مستمر دارةجعؿ االىتماـ بمجمس اإل ، وىو ماىذه األطراؼ
 .ممكف التي ينبغي التقميؿ منيا إلى أدنى حد المصالحينتج عنو المزيد مف تعارض 

 أىمية مجمس اإلدارة  ثانيا:
تؤدي  ال يمكف أفومستقال عف المساىميف، غير أنيا شخصية معنوية كيانا ذو الشركة عتبر تُ 

األخير ، ىذا 3أعضاء مجمس اإلدارة ، وىـمف خالؿ أشخاص طبيعييف يمثمونيا إالّ واجباتيا ومسؤولياتيا 
 .ه في النقاط التاليةبيف أىمية وجودالذي ن

                                                           
1- Sanjay Anand, Essentials of Corporate Governance, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, USA, 2008, p. 39. 
2- IFC: International Finance Corporation, Corporate Governance, BACSON, Hanoi, Vietnam, 2010, p. 53. 

3
 .53ص. ، 2012، 2، العدد 4المجمة المتوسطية لمقانوف واالقتصاد، المجمد مس اإلدارة في حوكمة شركات المساىمة، جم دوربدي فاطمة،  -
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 إف امتالؾ أسيـ في شركة ما ال يعني بالضرورة أف: رينالمسي  بين المساىمين و  ىمزة وصلأ. 
مف غير  صبحويغالبا ما يكوف عدد المساىميف كبيرا ف ،أعماؿ الشركة تسييرالمشاركة في  يمكنولمساىـ ا

يعتبر أمرا  لتسيير الشركة بعض األشخاصفإف تعييف  لذلؾ عممية التسيير؛ في يـكمتيـ مشاركالممكف 
ولذلؾ  ؛فير كما أف ىؤالء المساىميف ال يمكنيـ جميعا اإلشراؼ والرقابة عمى ىؤالء المسيّ  .ضروريا

عمييـ  فيقوـ باإلشراؼ ؛ريفليكوف ىمزة وصؿ بينيـ وبيف المسيّ  "مجمس اإلدارة"يقوموف بتوكيؿ 
 لضماف أنيـ يعمموف لصالح الشركة ومساىمييا. مراقبتيـثـ  ،في أداء مياميـومساعدتيـ 

نظرا لمسمطة التي يمتمكيا  :وتحسين العالقات معيم األطراف ذات المصمحة حقوقب. ضمان 
التوفيؽ بيف مصالح المساىميف الذيف ينوب عنيـ في إدارة الة في آلية فعّ يعتبر فإنو ؛ مجمس اإلدارة

فإف مياـ مجمس لذلؾ  ،تي ال يمكف لمشركة أف تستمر دونياوبيف مصالح األطراؼ األخرى ال ،الشركة
نما عمى ،المساىميفحقوؽ ركز فقط عمى ت ال ينبغي أف اإلدارة  .األطراؼ ذات المصمحةجميع  حقوؽ وا 

استخداـ  مف خالؿمع البيئة الخارجية تعزيز عالقات الشركة يمكنو اإلدارة مجمس "إضافة إلى ذلؾ فإف 
 .(الموارد االعتماد عمى نظريةفي الحقا )وىو ما سنتطرؽ إليو  1"عالقاتو الخارجية واتصاالتو

يعتبر مجمس اإلدارة مف أىـ اآلليات التي تساعد  ال لحوكمة الشركات:ج. ضمان وجود اطار فع  
ريف عمى االلتزاـ المسيّ رساء قواعد الحوكمة في الشركة، فالصالحيات التي يمتمكيا تمكّنو مف حّث إفي 

وتساعد عمى مواجية  ،بقواعد الحوكمة التي تضمف حقوؽ المساىميف وجميع األطراؼ ذات المصمحة
 .حتيالية والسموكيات االنتيازيةالممارسات اال

عمى بالتركيز  يقوـ مجمس اإلدارة :والعمل عمى تحسينو باستمرار ال لمشركةداء الفع  ضمان األ. د
ويتـ ذلؾ أساسا اؿ عمى المدى الطويؿ، وضماف استمرارية األداء الفعّ  ،لمشركة الرئيسيةتحقيؽ األىداؼ 
 :مف خالؿ ما يمي

المساىميف  وىو ما يساعد ،ضماف جودة اإلفصاح عف المعمومات الالزمة وفي الوقت المناسب -
 ؛ 2اتخاذ القرارات بشكؿ صحيح عمى وباقي األطراؼ ذات المصمحة

 

                                                           
1- Laura Mitchell, Jodi Bruhn, Best Practices for Governance and Administration of Aboriginal Service 

Delivery Organizations, Institute On Governance, Canada, 2009, p. 09, available at:www.iog.ca(03/12/2020). 
   الثالث )المبحث األوؿ(يتـ التفصيؿ في عالقة المجمس بالحوكمة في الفصؿ. 

2- John Carver, Caroline Oliver, Corporate Boards That Create Value: Governing Company Performance 

from the Boardroom, Jossey-Bass John Wiley & Sons. Inc, USA, 2002, p. 03. 

http://www.iog.ca/
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قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا وكذا قدرتيا عمى  معرفةلمشركة مف خالؿ متابعة الوضعية المالية  -
 ؛ 1عمى األمواؿ المستثمرة مردودية كافيةتحقيؽ 

نظرا كمؼ بيا المجمس اـ التي يُ مف أىـ الميوتطويرىا، حيث تعتبر  ة الشركةمتابعة استراتيجي -
 .ضماف استمرارية الشركة وتحسيف نشاطيافي  ألىمية القرارات االستراتيجية

 مضافةخمق القيمة الو. 
انطالقا مف أحد التعاريؼ التي ُقدمت لمحوكمة عمى أنيا: "التفاعالت بيف األطراؼ ذات المصمحة 

يتضح أف مف  ،2وأعضاء مجمس اإلدارة الذيف يديروف الشركة مف أجؿ خمؽ القيمة" -لداخمية والخارجيةا-
 المضافة ُعرفت القيمةولقد  .الميمة لمجمس اإلدارة ىو المساىمة في خمؽ القيمة المضافةبيف األدوار 

ىذا التعريؼ ركز حيث ، 3التي يخمقيا مجمس اإلدارة عمى أنيا "ترجمة رغبات المالكيف في أداء الشركة"
لمجمس السمطة ىذه  يفوضوف وىـ مف أصحاب السمطة في الشركةعمى تحقيؽ مصالح المالكيف كونيـ 

 ُيعتبرتحقيؽ مصالح المالكيف قد رغـ أف  .المسؤوؿ األوؿ عف خمؽ القيمة المضافة بذلؾ يصبحف ؛اإلدارة
فخمؽ القيمة في الشركة يعتمد ، عد كافيايُ  ال ذلؾ إاّل أف ؛لمجمس اإلدارةمة األولى المي في أحياف كثيرة

البيئة  خمؽمس اإلدارة ىو جالحقيقي لمالتحدي "فإف  ولذلؾعمى تكامؿ جيود العديد مف األطراؼ، 
شركة في ال خمؽ القيمةأىمية مجمس اإلدارة في  يمكف ابراز. 4لجميع األطراؼ مف أجؿ تحفيزىـ"المناسبة 

 اآلتي: خالؿ مف
وجعميا مفيدة لمشركة ومستفيدة  تحفيزىا مف أجؿ جميع األطراؼ ذات المصمحة ضماف حقوؽ -

واجبو، وىو  تأديةلف يستطيع  نو، فإيضمف حقوحيث أف أي طرؼ مف ىذه األطراؼ إف لـ  منيا،
 ؛يؤثر عمى مساىمتو في خمؽ القيمةسما 

التأكد مف كيفية تحقيؽ القيمة المضافة؛ خاصة مف حيث مدى االلتزاـ بالقواعد القانونية  -
 واألخالقية مف قبؿ مختمؼ األطراؼ؛

بمراقبة القرارات التي  االكتفاءوعدـ  ،القرارات خاصة االستراتيجية منياالة في اتخاذ فعّ المشاركة ال -
 ييا سواء بالموافقة أو الرفض؛والتصويت عم روفيتخذىا المسيّ 

 .ضماف توزيع القيمة المضافة التي تحققيا الشركة بشكؿ عادؿ عمى األطراؼ ذات المصمحة -

                                                           
1
- Laura Mitchell, Jodi Bruhn, Op.Cit, p. 08. 

2-Morten Huse, Boards, Governance and Value Creation: The Human Side of Corporate Governance, 

Cambridge University Press, New York, USA, 2007, p. 07. 
3-John Carver, Caroline Oliver, Op.Cit, p. 08. 
4-Naciri .A & al, Corporate Governance Around the World, Routledge, USA, 2008, p. 07. 
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 ويمكننا االستعانة بالشكؿ الموالي لتوضيح أىمية مجمس اإلدارة في خمؽ القيمة المضافة.

 : خمؽ القيمة مف خالؿ حوكمة الشركات(1-2شكل رقم )ال
 
 
 
 

 
Source: Naciri .A & al, Corporate Governance Around the World, Routledge, 

USA, 2008, p. 07. 

خمؽ القيمة المضافة يكوف بتعاوف جميع األطراؼ ذات المصمحة، وأف أف الشكؿ أعاله يوضح 
حيث أنو مف جية  ،يكوف المسؤوؿ األوؿ عف تحقيؽ ذلؾ ؛مجمس اإلدارة كآلية ميمة لحوكمة الشركات

ومف جية أخرى يشرؼ ويراقب )بطرؽ مباشرة أو  ،المساىميف واألطراؼ ذات المصمحةؿ مصالح يمث
الة لجميع ىذه ضماف المشاركة الفعّ  وىو ما يساعد عمىعمى القائميف بإدارة الشركة،  غير مباشرة(

 األطراؼ في خمؽ القيمة.

 متعمقة بمجمس اإلدارةال نظرياتالا: ثالث
عشر كاف اختيار أعضاء مجمس اإلدارة يتـ مف بيف المساىميف أنفسيـ، في بداية القرف التاسع 

، إال أف 1وىو ما تـ اعتباره حافزا جيدا يجعميـ يحرصوف عمى مصالح الشركة وجميع المساىميف فييا
ال يعمؿ دائما  ىذا النوع مف المجالس ؛ جعؿأصنافيـتعدد كثرة المساىميف و الشركات و تطور أعماؿ 

 .2لصالح جميع المساىميف
مراعاة مسؤولية مجمس القد أضاؼ إلى مسؤوليات االىتماـ باألطراؼ ذات المصمحة  زيادةإف 
تـ االعتماد عمييا في تفسير أىمية التي  نظرياتالمف  العديد وىو ما عكستو ،األطراؼ جميعمصالح 

 .فيما يميىميا والتي سنستعرض أمجمس اإلدارة،  دور

                                                           
1
- Brian G.M. Main, Charles A. O’Reilly, James Wade, The CEO, The Board of Directors and Executive 

Compensation: Economic and Psychological Perspectives, Industrial and Corporate Change, V. 4, N. 2, 1995, 

p. 300. 
 المجمس الذاتي الدائـ(Self-perpetuating) دوف تدخؿ أعضاء خارجييف. -يتحكموف في تكوينو-وىو مجمس أعضاؤه مف المساىميف فقط 

2- Bob Tricker, Essential Director, Profile Books Ltd, London, UK, 2003, p. 06. 

 القيمة المضافة

 اإلدارة

 الموظفون

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

أصحاب المصلحة 

 األخرون
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 نظرية الوكالة. 1
األصيؿ يقوـ بتفويض سمطة اتخاذ القرارات في " فإف (Agency Theory) الوكالة وفقا لنظرية

سو كما لو عمى تسيير الشركة بالقدر والحرص نفر( )المسيّ الوكيؿ توقع أف يعمؿ ال يُ  الشركة لموكيؿ، وألنو
الممكية والتسيير يمكف أف يخمؽ تضاربا في فإف الفصؿ بيف ر؛ ىو المسيّ  )المساىموف( كاف األصيؿ

حيث أف  ،الخطر األخالقيو االختيار المعاكس  عنو عدة مشاكؿ أىميا مشكمتي ينتجوىو ما  1"المصالح
ف كانت في غير صالح  بعض األىداؼمف أجؿ تحقيؽ  عدـ تماثؿ المعموماتباستغالؿ  رالمسيّ قياـ  وا 

ياـ الموكمة يقـو بتأدية الم رالمسيّ مف أف عمى التأكد  األخيرىذا قدرة يؤدي بدوره إلى عدـ س، األصيؿ
 إليو بما يخدـ مصالحو.

وكما سبؽ اإلشارة إليو، فإف كبر حجـ الشركات وتوسع األعماؿ، إضافة إلى العدد الكبير 
ر بشكؿ مستمر مف أجؿ جعميـ غير قادريف عمى التواصؿ مع المسيّ  ؛لممساىميف في الشركة الواحدة

أف عقد  كما ،بشكؿ مباشر ر وتقييموعمى مراقبة أداء المسيّ و  ،عمى المعمومات التي يحتاجونياالحصوؿ 
  الوكالة ال يمكنو أف يحتوي عمى جميع التفاصيؿ التي تضمف مصالح المساىميف.

يقـو  حيث ظيرت الحاجة لوجود طرؼ ثالث يكوف ىمزة وصؿ بيف المساىميف والمسيريف،ىنا  مف
تقديـ و ريف يتمثؿ دورىـ األساسي في الرقابة عمى المسيّ الذيف مجمس اإلدارة" أعضاء المساىموف بتعييف "

ىي في  روفالمسيّ ىؤالء التأكد أف القرارات التي يتخذىا المشورة الالزمة ليـ عند الحاجة، وذلؾ مف أجؿ 
اإلفصاح عنيا بالشكؿ المناسب، وىو ما يساعد عمى حؿ مشكمتي االختيار  وأنو يتـ مصمحة المساىميف؛

 المعاكس والخطر األخالقي. 
نظرية الوكالة بشكؿ كبير عمى الدور الرقابي لمجمس اإلدارة، بسبب تركيزىا عمى السموؾ  تركز

وىو بدوره ما يزيد مف أىمية  ال يعمموف دائما لصالح المساىميف،تفترض أنيـ "حيث  ،االنتيازي لممسيريف
الة عمى األعضاء المستقميف في مجمس اإلدارة عمى اعتبار أنيـ األكثر قدرة عمى تحقيؽ رقابة فعّ 

 .2"المسيريف وبالتالي حماية حقوؽ المساىميف

 

                                                           
1- Nur Ashikin Mohd Saat, The Influence of Board of Directors’ and Board’s Subcommittees’ Attributes on 

Performance: An Empirical Evaluation of Companies Listed in KLSE, Doctorat Thesis, Cardiff University, 

2013, p. 62. 
سبؽ شرحيما في الفصؿ األوؿ. 

2
- Milton Harris, Artur Raviv, A Theory of Board Control and Size, The Review of Financial Studies, Vol. 21, 

N. 4, 2008, p.1798. 
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 منة اإلداريةنظرية اليي  . 2
عمى  يؤثروفريف المسيّ "أف  (Managerial Class Hegemony) منة اإلداريةنظرية الييّ  تفترض

رمزي  لو دورمجمس اإلدارة "تعتبر أف ، كما 1"مسمطة التقديريةليـ استخدام خاصة عندمجمس القرارات 
( مف خالؿ تقديـ النصيحة والمشورة دوف أف اإلدارة) ريفالمسيّ في دعـ األساسية وظيفتو ل بحصرىا فقط

مف  مجمس اإلدارة وؿ دوف تمكيفتحُ  اإلدارةمنة ىيّ  ، أي أف2"تكوف لو سمطة حقيقية في اتخاذ القرارات
في المصادقة عمى  سينحصروبذلؾ فإف دور المجمس  ريف،رغـ دعمو لممسيّ  اتخاذ اإلجراءات المناسبة

  دوف أف يكوف لو تأثير حقيقي. ريفالمسيّ قرارات 
اإلدارة، ذلؾ منة عمى قرارات مجمس ريف في الييّ ف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات تساعد المسيّ كما أ

الية أنيـ يمتمكوف القدر األكبر مف المعمومات ويتحكموف في اإلفصاح عنيا، وىو ما يؤثر عمى فعّ 
ريف قد يشاركوف في عممية اقتراح أعضاء المجمس القرارات التي يتخذىا المجمس، إضافة إلى أف المسيّ 

 . 3التأثير عمييـ إمكانيةو ما يزيد مف وى
منة اإلدارية تشترؾ مع نظرية الوكالة في تركيزىا عمى نظرية الييّ ما سبؽ، نالحظ أف مف مجمؿ 

ريف قد يعمموف لتحقيؽ مصالحيـ الشخصية عمى ريف، وأف المسيّ تعارض المصالح بيف المساىميف والمسيّ 
حوؿ دور  اعتبارات كؿ منيمامف في يكّ  تيفنظريالوجو االختالؼ بيف أف  إالّ ، حساب مصالح المساىميف

 تمتع باالستقاللية، خاصة إذااؿ فعّ رقابي أف مجمس اإلدارة لو دور تفترض نظرية الوكالة  .مجمس اإلدارة
مف عمى ييّ ىي التي تدير الشركة وتُ  روف()المسيّ  تفترض أف اإلدارة في حيف أف نظرية الييمنة اإلدارية

وفي أحسف األحواؿ يقوـ بتقديـ الدعـ ، عممية اتخاذ القرارات وأف مجمس اإلدارة لو دور رمزي فقط
 لإلدارة. والمشورة

 نظرية اإلشراف. 3
 ، حيثدراسة العالقة بيف األصيؿ والوكيؿإلى  (Stewardship Theory) تيدؼ نظرية اإلشراؼ

 ر دافعسيّ عمى المواقؼ التي ال يكوف فييا لممتقـو نظرية اإلشراؼ "أف إلى  (Davis &al, 1997) يشير
ر عند سعيو المسيّ  أف : أي4"تتماشى أىدافو مع أىداؼ األصيؿ بره وكيالوتعت ،لتحقيؽ مصالحو الذاتية

                                                           
1-Jordan Otten, Theories on Executive Pay: A Literature Overview and Critical Assessment, SSRN 

Electronic Journal, 2007, p. 13, available at: http://ssrn.com/abstract=1088272(10/12/2020). 
2- Eythor Ivar Jonsson, The Role Model of the Board: a preliminary study of the roles of Icelandic boards, 

Corporate Governance: An International Review, Vol. 13, N. 05, 2005, p. 714. 
3
- Nur Ashikin Mohd Saat, Op.Cit, p. 66. 

4- James H. Davis, F. David Schoorman, Lex Donaldson, Toward a Stewardship Theory of Management, 

Academy of Management Review, Vol. 22, N. 01,1997, p. 21. 

http://ssrn.com/abstract=1088272
https://ideas.repec.org/s/bla/corgov.html
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يحقؽ منفعتو مف خالؿ نجاحو و مف جية،  المساىميف يحقؽ مصالحفضؿ أداء لمشركة فيو بذلؾ لتحقيؽ أ
 .مف جية أخرى في العمؿ الموكؿ إليو

في حالة عدـ توافؽ مصالح األصيؿ والوكيؿ، فإف ىذا حتى " :تشير نظرية اإلشراؼ إلى أنو كما 
أي أف   :1"األخير يعطي اىتماما أكبر لمتعاوف ألنو يدرؾ أف ىناؾ فائدة أكبر في السموؾ الجماعي

نما يمكف لممسيّ  ر أف يكوف عقالنيا ويختار العمؿ تعارض المصالح ال ينتج عنو دائما سموؾ انتيازي، وا 
 مصمحة األصيؿ في المقاـ األوؿ. لوضع مصمحة الفرد، وىو ما يدفعومصمحة الجماعة قبؿ  بمبدأ

 2تقوـ ىذه النظرية عمى بعض األسس نوضحيا فيما يمي:
ليس ضروريا مف أجؿ تحقيؽ أداء  ، فيوالتركيز المفرط عمى الدور الرقابي لمجمس اإلدارةعدـ  -

الالزمة لتحقيؽ مصالح ريف جديروف بالثقة ولدييـ الكفاءة ذلؾ أف المسيّ  ؛أفضؿ لمشركة
 ؛المساىميف ألنيـ األكثر دراية بالشركة

ريف منح ىؤالء المسيّ  وىو ما يقود إلى ضرورة ،ريف مع مصالح المساىميفمصالح المسيّ  توافؽ -
 ؛أدائيـيدىـ بتشديد الرقابة عمى ينيـ بدال مف تقيّ قدرا كافيا مف حرية التصرؼ مف أجؿ تمكّ 

يؤدي إلى تقميؿ تكاليؼ الوكالة وىو ما ريف مبنية عمى الثقة، والمسيّ العالقة بيف المساىميف  -
  ؛ريفالمتعمقة بمراقبة سموؾ المسيّ 

المحتمؿ أف  ومف ؛غير ضروريألنو التعويضات أنظمة اإلفراط في استخداـ أنظمة الرقابة و عدـ  -
 .سمبيةؤدي إلى نتائج ي
ييمف تدعـ ىيكؿ مجمس اإلدارة الذي يُ  جعميانظرية اإلشراؼ عمى الجانب الرقابي، عدـ تركيز ف إ

ممعمومات بشكؿ ل الوصوؿ يواألقرب ف ،معرفة بنشاط الشركةطالعا و اعميو التنفيذيوف كونيـ األكثر 
 اعتبارو  الوقت نفسو()المدير العاـ في  دواجية منصب رئيس مجمس اإلدارةالز  زيادة عمى تأييدىا، أسيؿ

 .3الية أدائواإلداري وىو ما يعزز مف فعّ مف تحفيزه وتمكينو أف ذلؾ يزيد 
العالقة بيف عمى  اتنظرية الوكالة ركز و شراؼ نظرية اإل بناًء عمى ما سبؽ؛ نالحظ أف كال مف

حيث أف األخذ بنظرية اإلشراؼ يعزز التمكيف اإلداري  األصيؿ والوكيؿ؛ ولكف مف وجيات نظر مختمفة،

                                                           
1
- James H. Davis, F. David Schoorman, Lex Donaldson, Toward a Stewardship Theory of Management, 

Academy of Management Review, Vol. 22, N. 1, p. 21, 1997. 
2
- See: -Pankaj M. Madhani, Diverse Roles of Corporate Board: Review of Various Corporate 

            Governance Theories, The IUP Journal of Corporate Governance, Vol. 16, N. 2, 2017, p. 13-14. 

           -Raymond K. Van Ness, Paul Miesing, Jaeyoung Kang, Understanding Governance And Corporate 

             Boards: Is Theory A Problem? European Journal of Management, Vol. 7, N. 9, 2009, p. 188. 

           -James J. Chrisman,Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance, 

            Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 43, N.6, 2019, p.1052. 
3
- Nur Ashikin Mohd Saat, Op.Cit, p. 69. 
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وجود األعضاء التنفيذيف  يدعـ وىو ما المبني عمى السموؾ المؤيد لمصالح الشركة والمساىميف؛ ريفلممسيّ 
ينتج عف قد يساعد في التقميؿ مف التالعب واالحتياؿ الذي فاألخذ بنظرية الوكالة أما  .في المجمس

فإف التكامؿ بيف  وعميو، جود األعضاء المستقميف في المجمسيدعـ و  وىو ما؛ لممسيريف السموؾ االنتيازي
 الية المجمس وعمى أداء الشركة.افتراضات النظريتيف حوؿ مجمس اإلدارة سيكوف لو آثار ايجابية عمى فعّ 

 نظرية االعتماد عمى الموارد. 4 
 فإف نجاح الشركة (The resource dependency theory) وفقا لنظرية االعتماد عمى الموارد

أف مجمس  ىذه النظرية تعتبرحيث ، الموارد األساسية الوصوؿ إلى في قدرتيا يعتمد بشكؿ كبير عمى
؛ الموارد ليذه تحديد معيفرغـ أنو ال يوجد و ، تأميف ىذه الموارد يمكنياالتي الرئيسية  مف اآللياتاإلدارة 

 تظير .1ىي موارد أساسية يمكف اعتبار أف جميع الموارد التي ليا صمة كبيرة بتحسيف أداء الشركة أنو إالّ 
 التي تساعد عمى ؿ إلى الموارد اليامةلوصو في افي التعامؿ مع البيئة الخارجية  أىمية دور مجمس اإلدارة
 : 2مف خالؿ وذلؾ ،تحقيؽ أداء أفضؿ لمشركة

  ؛والنصحتقديـ المشورة  -
 ؛صاؿ بيف الشركة والبيئة الخارجيةتوفير المعمومات وقنوات االت -
 ؛االلتزامات مع الشركات األخرىتوفير امتيازات حوؿ  -
 ؛تقميؿ درجة عدـ التأكد المتعمقة بالعوامؿ الخارجية المتغيرة -

مف ناحية الخبرات والمؤىالت أو مف  النظرية أف التنوع في أعضاء المجمس سواءً  كما تعتبر ىذه
وبالتالي  ؛الشركةلو تأثير ايجابي عمى توسيع شبكة عالقات  سيكوف، والجنسية والجنس ناحية العمر

أف ىذه النظرية تدعـ وجود  وىو ما يجعمنا نستنتج .3تسييؿ الحصوؿ عمى الموارد وتحسيف أداء الشركة
ذلؾ أنيـ يتمتعوف بإمكانية أكبر في توفير الموارد لمشركة نظرا لعالقاتيـ مع  ،األعضاء غير التنفيذييف

لدييـ عضوية في أكثر مف مجمس إدارة حيث  البيئة الخارجية، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لألعضاء الذيف

                                                           
1- See: - Gavin J. Nicholson, Geoffrey C. Kiel, Can Directors Impact Performance? A case-based test of 

               three theories of corporate governance, Corporate Governance Journal, Vol. 15, N. 4, 2007, p. 589. 

            - Raymond K. Van Ness, Paul Miesing, Jaeyoung Kang, Op.Cit, p. 188. 
2-See: - Amy J. Hillman, Politicians on the Board of Directors: Do Connections Affect the Bottom Line? 

              Journal of Management, Vol. 31 N. 3, 2005, p. 466. 

            - Amy J. Hillman, Albert A.Cannella, Ramona L.Paetzold, The Resource Dependence Role Of 

              Corporate Directors: Strategic Adaptation Of Board Composition In Response To Environmental 

             Change, Journal of Management Studies, Vol.37, N. 2, 2000, p. 236. 
3
- Raymond K. Van Ness, Paul Miesing, Jaeyoung Kang, Op.Cit, p. 188-189. 
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فإف استغالؿ ىذه العالقات لصالح الشركة سيزيد مف فرص توفير  ؛وعميو ،تكوف لدييـ عالقات متنوعة
 الموارد الضرورية.

توفير الموارد إلى دور مجمس اإلدارة نطاؽ  وسعتالنظرية بناًء عمى ما سبؽ، نالحظ أف ىذه 
. تبقى مف أىـ أدوار المجمس(الرقابة رغـ أف ) ؛ريفمى المسيّ في الرقابة ع فقط هوعدـ حصر األساسية، 

)نظرية االعتماد عمى  وتوفير المواردالوكالة( )نظرية  ةبيف الرقاب التوفيؽنعتقد أف  نناومف ىذا المنطمؽ فإ
 الشركة بصفة عامة. وعمى نجاح خاصة( سيكوف لو تأثير ايجابي عمى تفعيؿ دور مجمس اإلدارة الموارد

 صحاب المصالحنظرية أ. 5
إلنابة عنيـ في لمف قبؿ المساىميف  يتـمجمس اإلدارة في الشركة  تعييف مف المتعارؼ عميو أف
اعالميـ التي مف بينيا  ؛صالح المساىميفمريف لالمسيّ خدمة ضماف لو  ،اإلشراؼ والرقابة عمى الشركة

تساىـ في نشاط الشركة وجود أطراؼ أخرى ولكّف  .الوقت المناسببجميع المعمومات التي يحتاجونيا في 
لذلؾ زاد االىتماـ ، أمرا ضروريا حماية ىذه األطراؼ واالىتماـ بمصالحيا مسألة جعؿ ؛واستمراريتيا

، وىو ما أدى والمؤثريف فيو بجميع المتأثريف بنشاط الشركةاالىتماـ  مف خالؿ ـ أصحاب المصالحو بمفي
نما  قاصرةمجمس اإلدارة التي لـ تعد  مسؤولياتتوسيع إلى  أيضا عمى حماية مصالح المساىميف فقط، وا 

 . عادؿ بشكؿو  حماية مصالح جميع األطراؼ ذات المصمحة
 Stakeholder) أصحاب المصالح األساسي لنظريةاليدؼ  إفف  (R. Freeman, 2001) قا لػوق

Theory) المتعددة ألصحاب المصالح والعالقات التي تنتج  "ايجاد طرؽ إلدارة المجموعاتفي  يتمخص
في  حيث أف تعدد األطراؼ ذات المصمحة في الشركة ينتج عنو تبايف ،1عنيا بطريقة استراتيجية"

 ىذهإلى خمؽ تعارض لممصالح بيف بدوره ، وىو ما يؤدي يااألىداؼ التي يسعى كؿ طرؼ لتحقيق
األطراؼ، كأف تتعارض المصالح المشتركة لممساىميف والمسيريف مع مصالح الموظفيف، ولذلؾ فإف 

التنسيؽ بيف مراعاة مصالح جميع األطراؼ ذات المصمحة مف خالؿ مجمس اإلدارة سيكوف المسؤوؿ عف 
 .المتباينة وحؿ مشاكؿ تعارض المصالح الناتجة عف ذلؾ أىدافيا

 دارة وواجباتو : صالحيات مجمس اإلرابعا
 فذيمالوتفويض السمطة تكميؼ( التوكيؿ )النتيجة يعتبر مجمس اإلدارة السمطة العميا في الشركة 

في توجيو الشركة والمتمثمة أساسا مة إليو مف القياـ بالمياـ الموكّ  تمكينو مف أجؿ ،فو المساىمإياه  مامنحي

                                                           
1
- R. Edward Freeman, John. McVea, A stakeholder approach to strategic management, Research paper 

N.01-02, darden business school, university of virginia, USA, 2001, p.05, available at: 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=263511 (11/12/2020). 

http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=263511
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الرجوع القرارات دوف  مف الكثير تخاذالصالحيات واسعة تخولو  كسبووىو األمر الذي يُ  ،والرقابة عمييا
بأسرع مف الظروؼ التي يواجييا المجمس تستمـز اتخاذ القرارات  العديدذلؾ أف  ،لممساىميف ألخذ موافقتيـ

ينبغي  وأن سمطة مجمس اإلدارة ىو المساىميف، إالّ كوف مصدر وتجدر اإلشارة إلى أنو رغـ  .1وقت ممكف
أف يستغؿ الصالحيات الممنوحة لو لتحقيؽ مصالح جميع األطراؼ ذات المصمحة  اإلدارة مجمسعمى 

 بشكؿ عادؿ.
فيو  ولذلؾ ،بوقد ال يستطيع القياـ ما  لممجمس ُتحممو مف المسؤولياتإف السمطة التي يتـ منحيا 

)مثؿ رئيس مجمس اإلدارة، المدير التنفيذي، لجاف المجمس( لمساعدتو في القياـ األطراؼ  بعضإلى يمجأ 
وعمى . القياـ بالمياـ الموكمة إلييمف ا اتمكينيلليذه األطراؼ  سمطتوجزء مف ل ومف خالؿ تفويض بميامو

ه ال ءأعضا ألف ،عف التسيير اليومي ألعماؿ الشركة المسؤوؿ ىوالرغـ مف أف مجمس اإلدارة ليس 
أنو يتحمؿ  دة في السنة مف أجؿ مناقشة أىـ المسائؿ التي تتعمؽ بالشركة، إالّ و مرات محد وف إالّ يجتمع

 يعني عدـ تحممو ذلؾ أف تفويضو لجزء مف سمطتو لمغير ال شركة وسوء أدائيا؛المسؤولية عف فشؿ ال
أثناء عممية تفويض ولذلؾ وجب عميو الحرص  ،المسؤوؿ عف الرقابة عمى أدائيـ فيو لمسؤولية فشميـ؛

 تيـ.الألشخاص المناسبيف وبقدر مسؤولي حتى يتـ منحياالسمطة 

اإلشراؼ -األساسية  بأداء ميامو اإلدارة مجمس يقوـ قدو في بعض األحياف وتجدر اإلشارة أن
بعد  إالّ  ريف في الشركةالمسيّ  أداءاكتشاؼ سوء مف  ، ومع ذلؾ فقد ال يتمكفوبفاعمية حرصب -والرقابة
 .المسائؿ بعضالمساءلة في  ويجنبو األمر الذي قد يشفع لو وقوعو، 

وفيما سيأتي ، عديدة ومتنوعةمجمس اإلدارة مياـ ويجدر التنويو إلى أف الواجبات التي تدخؿ ضمف 
 إشارة موجزة إلييا.

بشكؿ : يتمثؿ في التزاـ مجمس اإلدارة باتخاذ القرارات التي تخدـ مصالح الشركة واجب العناية -
أي أف أعضاء مجمس اإلدارة مطالبيف ، دعـ قراراتو بأدلة كافية وىو ما يحتـ عميو ،معقوؿ

وال يمتد واجب  مستغميف في ذلؾ الخبرات والميارات التي يمتمكونيا. ؛باالجتياد في تأدية واجباتيـ
قاموا باتخاذ قراراتيـ لـ ييمموا واجباتيـ وأنيـ  العناية إلى أخطاء التقدير طالما أف أعضاء المجمس

 .2بالعناية الالزمة

                                                           
1
- John Carver, Caroline Oliver, Op.Cit, p. 05. 

2- See : - Sanjay Anand, Essentials of Corporate Governance, John Wiley & Sons Inc, New Jersey, USA, 

                2008, p. 48. 

             - S. Rao Vallabhaneni, Corporate Management, Governance, and Ethics Best Practices, John Wiley 

               & Sons Inc, New Jersey, USA, 2008, p. 27. 
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بعض تسبيؽ أداء واجباتو وعدـ  يالتصرؼ بأمانة فيتمثؿ في التزاـ المجمس ب: ءواجب الوال -
يتعمؽ ىذا الواجب بقواعد الوكالة والثقة؛ فال و حساب مصالح الشركة،  عمىالخاصة  مصالحال

ف كانوا مف  المساىميف( أف يستفيدوا مف أية منافع مف يمكف ألعضاء مجمس اإلدارة )حتى وا 
األعضاء الذيف  كما أف .1بموافقة المساىميف الذيف أوكموا ليـ ميمة إدارة الشركة الشركة إالّ 

يعمموف ضمف ىيكؿ مجموعة شركات؛ ورغـ أف شركتيـ قد تكوف خاضعة لسيطرة شركة أخرى؛ 
وعميو فإف  .2ة المسيطرة أو لممجموعةأف واجب الوالء يكوف لمشركة ومساىمييا وليس لمشرك إالّ 

حماية حقوؽ المساىميف تمؾ المتعمقة ب خاصةاؿ لمبادئ الحوكمة التنفيذ الفعّ يدعـ واجب الوالء 
 .3األطراؼ ذات المصمحةجميع حماية حقوؽ وكذلؾ  ،بينيـالمعاممة العادلة و 

مف أجؿ مراجعة أداء الشركة  جمس اإلدارة بعقد اجتماعات دورية: يتمثؿ في قياـ مشرافإلواجب ا -
ريف يقوموف بأداء مياميـ بما تقتضيو المعايير المينية والقواعد والحرص عمى أف المسيّ 

ريف مف خالؿ تقديـ المشورة والتسييالت األخالقية، إضافة إلى المساىمة في دعـ عمؿ المسيّ 
 .4الالزمة

مجمس اإلدارة ألعضاء أي ال يمكف  (Duty not to entrench): الحصانةب التمتعواجب عدم  -
 .5يـتمنحيـ الحصانة وتمنع عزل االستفادة مف اتفاقيات أو عقود

 اإلدارة وأىم لجانو المطمب الثاني: ىيكل مجمس 

 ىيكل مجمس اإلدارةأوال: 
والثاني مف  ،األوؿ مف حيث تركيبة المجمسقسميف: إلى كؿ مجمس اإلدارة اىيتنقسـ ؛ بصفة عامة

 نستعرض كؿ قسـ.. وفيما يمي حيث المستوى

 تركيبة ىيكل المجمس من حيث ال. 1
ود األعضاء فزيادة عمى وج التي تناولتيا حوكمة الشركات، أىـ المسائؿ مف المجمس تعتبر تركيبة

عمى ضرورة ضـ المجمس ألعضاء مستقميف ليست لدييـ أية الحوكمة دت شدّ  ؛التنفيذيف ضمف المجمس
                                                           

1- Alex Knell, Corporate Governance: How to Add Value to Your Company, CIMA/Elsevier Ltd, UK, 2006, 

p. 35. 
، 1، جالحوكمة في الشركات والبنوك ودورىا في ضبط أعماليا والرقابة عمييا: دراسة تحميمية، إجرائية، تطبيقيةعصاـ ميدي محمد عابديف،  -2

 .223. ، ص2020دار محمود لمنشر، القاىرة، مصر، 
3
- S. Rao Vallabhaneni, Op.Cit, p. 27. 

4
، تعريب ومراجعة: محمد عبد الفتاح العشماوي، حوكمة الشركات: األطراف الراصدة والمشاركةنوفستنجر، ديرؾ ج. موىر، كينيث أ. كيـ، جوف  -

 00، ص. 2010غريب جبر عناـ، دار المريخ لمنشر، السعودية، 
5
- Sanjay Anand, Op.Cit, p. 48. 
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تفادي التحيز والقياـ بدورىـ الرقابي  ، بيدؼ واضح وىوإدارة الشركةبعالقات تربطيـ بالمساىميف أو 
 .اليةبفعّ 
يتمثؿ األعضاء التنفيذيوف في كبار موظفي الشركة، حيث يعتبر تواجدىـ ضمف ن: والتنفيذيعضاء األأ. 

ال يمكف لممجمس ف ؛حوؿ الشركةمة امتالكيـ معمومات قيّ الطالعيـ الواسع و أعضاء المجمس ميـ جدا 
مثؿ  في الشركة ةدائممناصب  ويشغؿ ىؤالء األعضاء ،1أداء ميامو بشكؿ جيد دوف ىذه المعمومات

 .المدير المالي، مدير التسويؽالمدير التنفيذي، 
وال ينتموف  الذيف ال يشغموف أي منصب في الشركة، األعضاءىـ  :التنفيذيونغير عضاء األب. 

ذا، 2لمتسمسؿ اليرمي لإلدارة  حيث، "فو األعضاء المستقم"يتمتعوف باالستقاللية فيطمؽ عمييـ اسـ كانوا  وا 
يعتبر عضو مجمس اإلدارة مستقال إذا لـ تكف لديو أية عالقة ميما كانت طبيعتيا مع الشركة أو 

ومما ينافي االستقاللية ، 3مجموعاتيا أو إدارتيا، والتي مف شأنيا أف تؤثر عمى حريتو في اتخاذ القرارات
 4:ما يميعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

 شركة مف مجموعتيا؛ ةلشركة أو في أيأف يممؾ حصة كبيرة في ا -
ركة مف ش ةأف يكوف مف كبار التنفيذييف خالؿ العاميف الماضييف في الشركة أو في أي -

 مجموعتيا؛
أف تكوف لو صمة قرابة مف الدرجة األولى مع أي مف أعضاء مجمس اإلدارة في الشركة أو في  -

 (؛الداألب واألـ والزوج والزوجة واألو )مثؿ مف مجموعتيا  ة شركةأي
لشركة أو في أي شركة كوف لو صمة قرابة مف الدرجة األولى مع أي مف كبار التنفيذييف في اأف ت -

 مف مجموعتيا؛ 
 عة الشركة المرشح لعضوية إدارتيا؛أف يكوف عضو مجمس إدارة في شركة ضمف مجمو  -
شركة  ةأف يكوف موظفا خالؿ العاميف الماضييف لدى أي مف األطراؼ المرتبطة بالشركة أو بأي -

 .مف مجموعتيا كالمحاسبيف القانونييف وكبار المورديف

                                                           
1- Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones,Strategic Management Theory: An Integrated Approach, South-

Western Cengage Learning, USA, 2010, p. 358. 
2
- Bob Tricker, Op.Cit, p. 03. 

3- Chiraz Ben Ali, Disclosure quality and corporate governance: Evidence from the French Stock Market, 

Article from HAL, France, 2008, p. 14, Available at: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs00522350 

(12/12/2020). 
4

، 2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، التنفيذيينحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين محمد مصطفى سميماف،  -
 .32-30ص. 

https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs00522350
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ف كاف مستقال عند بداية فأمرا صعبا، تعتبر مسألة تحقيؽ االستقاللية إف  عضو المجمس حتى وا 
أف  ؛ إالّ )وفقا لالستقاللية الظاىرية التي تعتمد عمى شروط معينة مثؿ تمؾ المشار إلييا أعاله( عضويتو

ترشيحو مف قبؿ مثؿ  ،األمور األخرى التي قد تؤثر مستقبال عمى استقالليتو بشكؿ سمبيىناؾ العديد مف 
حوؿ المسائؿ  أو المدير التنفيذي، كما أف تعاممو الدائـ مع األعضاء التنفيذيف المجمس أو رئيس المجمس

وظ عمى درجة المتعمقة بإدارة الشركة ثـ قيامو بالرقابة عمى عممية اإلدارة؛ يمكف أف يؤثر بشكؿ ممح
 ،أف التأكد منيا يعتبر أمرا صعبا لذلؾ فإننا نعتقد أف االستقاللية الحقيقية رغـ أىميتيا إالّ و  ؛1االستقاللية

ألنو يرتبط بشخصية عضو مجمس اإلدارة ومدى التزامو بالمعايير المينية والمبادئ والقيـ األخالقية التي 
 ليا دور ميـ في دعـ استقالليتو. 

حيث المتعارضة لوظيفة التسيير والرقابة تؤثر عمى ىيكؿ مجمس اإلدارة وتكوينو،  إف الطبيعة
 .تختمؼ نسبة األعضاء التنفيذيف وغير التنفيذيف في مجمس اإلدارة حسب السياسة التي تنتيجيا الشركة

تحقيؽ الرقابة الالزمة وىو ما  عمى تعزيز الحوكمة مف خالؿ ضماف يتـ التركيز في النموذج األمريكيف
مف غالبية تكويف المجمس بيشجع أي أنو  ؛يؿ لألعضاء التنفيذيف في المجمسينعكس في العدد القم

األعضاء المستقميف، أما النموذج البريطاني فيو يركز عمى تعزيز الحوكمة مف خالؿ توفير اإلشراؼ 
ووضع االستراتيجيات المناسبة وىو ما ينعكس في  لمتمكف مف المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الالـز

 .2في المجمس ضـ عدد كبير مف األعضاء التنفيذييفتفضيؿ 

 من حيث المستوى  المجمسىيكل . 2
والحتياجاتيا، وفيما يتـ اختيار نوع المجمس مزدوج أو موحد وفقا لمقوانيف التي تخضع ليا الشركات 

 يمي نوضح كال النوعيف مع ايجابياتيما وسمبياتيما.

عمى  يقـو المجمس بمياـ اإلشراؼيتكوف مف مستوى واحد حيث : )موحد( الواحد ذو المستوىمجمس الأ. 
التنفيذييف مؤيدو ىذا النوع أنو ينبغي لألعضاء التنفيذييف وغير يرى و  .عمييا الرقابةكذلؾ و  إدارة الشركة
 بيف كما أف الجمعالمختمفة عند اتخاذ القرارات،  يـخبراتيـ و كفاءاتمف أجؿ االستفادة مف ؛ العمؿ معا

إضافة إلى  ،3اإلدارة مجمسعمى مستوى بينيـ مف قيمة التفاعؿ  سيزيدييف التنفيذوغير األعضاء التنفيذيف 
نظرا لتواجد أعضاء تنفيذييف فيو يساعد عمى تحسيف عممية تدفؽ المعمومات لس االمجىذا النوع مف أف 

                                                           
1
- Bob Tricker, Op.Cit, p. 10. 

2-  Jonathan R. Macey, Corporate Governance: Promises Kept, Promises Broken, Princeton University Press, 

New Jersey, USA, 2008, p. 91-92. 
3
- Bob Tricker, Op.Cit, p. 10. 
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تج عف المجمس ذو . وفي المقابؿ ىناؾ بعض السمبيات التي تنوىو ما يعزز عممية اإلدارة والرقابة
المعمومات  فيعمى التحكـ الرئيس التنفيذي واألعضاء التنفيذييف قدرة : ويتمثؿ أىميا في المستوى الواحد،

اتباع ممزميف بيجدوف أنفسيـ  المجمس أعضاء لمتدفقة إلى المجمس، ضعؼ عممية الرقابة حيث أفا
 استراتيجياتيـ التي وضوعوىا بأنفسيـ ثـ الرقابة عمييا.

 1:مستوييفيتكوف مف : )المزدوج(  ذو المستويينمجمس الب. 
يتفرغ لمرقابة عمى ، و فقطيشمؿ األعضاء غير التنفيذيف ، "المجمس الرقابي"ىو  األول:المستوى  -

 ؛اإلدارة التنفيذية واإلشراؼ عمى القرارات االستراتيجية
يكوف مسؤوال ، يشمؿ المدير التنفيذي واألعضاء التنفيذيف، "مجمس المديريف" ىو :الثانيالمستوى  -

 .عف تسيير أعماؿ الشركة

مشكمة التعارض التي يقمؿ مف ، ألنو المساىميف ىيكؿ المجمس ذي المستوييفيفضؿ الكثير مف 
ويجدر التنويو أنو ، اإلشراؼ عمى تسيير أمور الشركة ثـ مراقبتياالناتجة عف  ؛تواجو أعضاء المجمس

يكوف قد الة؛ فيتـ فصؿ مياـ الرقابة لممجمس حتى تكوف فعّ أيف  ؛في حالة المجمس ذو المستوييفحتى 
لمجمس  عف عدـ كفاية تدفؽ المعمومات مف مجمس المديريف جنتي ؛عمى فعالية الرقابةسمبي ىناؾ تأثير 

  .2إلى باقي أعضائو الرقابة، أو مف رئيس مجمس الرقابة
 ىإذا تـ التركيز عم قد يختفي بمستوييف أومستوى واحد بمس جمالالجدؿ حوؿ "يرى أف  ىناؾ مف

استخداـ ىيكؿ المجاف "كما أف . 3"قؿ أىميةوبالتالي يصبح التمييز بينيما أ الدور الرقابي لمجمس اإلدارة
أف المجاف التي تنبثؽ  ذلؾ ،4"ذو المستوى الواحدمجمس الالة لتقميؿ التعارض في مياـ يعتبر طريقة فعّ 

بمياـ معينة ضمف  (، فعندما يتـ تكميؼ كؿ لجنة)أو أغمبيـ كذلؾ فيمستقمعف المجمس يكوف أعضاؤىا 
سيكوف رقابيا بشكؿ أساسي، في حيف سيكوف عمؿ األعضاء التنفيذييف بشكؿ  فإف دورىا ياتخصص

وسيتـ في العناصر  يريف.ت الالزمة لممسأساسي حوؿ التخطيط ووضع االستراتيجيات وتقديـ اإلرشادا
 الموالية التطرؽ ألىـ المجاف التي يكونيا مجمس اإلدارة.

 

                                                           
1- Ferdinand A. Gul, Judy S. L. Tsui, The Governance of East Asian Corporations: Post Asian Financial 

Crisis, Antony Rowe Ltd, UK, 2004, p. 08. 
2- Geoffrey Owen, Tom Kirchmaier, Jeremy Grant, Corporate Governance in the US and Europe, Antony 

Rowe Ltd, UK, 2006, p. 43. 
3- Geoffrey Owen, Tom Kirchmaier, Jeremy Grant, Op.Cit, p. 43. 
4
- Jonathan R. Macey, Op.Cit, p. 92. 
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 : لجان مجمس اإلدارةثانيا
غير قادر عمى  المجمس يجعؿقد  مرات معدودة في السنةاجتماعات مجمس اإلدارة  انعقاد إف

منبثقة عنو  فرعية بتعييف لجاف لذلؾ يقـوخالؿ ىذه االجتماعات، ومناقشتيا لماـ بجميع أمور الشركة اإل
حيث تساعده  ،رقابةالشراؼ أو اإلتكوف مختصة في األمور التي تتطمب المزيد مف الجيد والوقت في 

بأداء مياميا فإنو ينبغي عمى المجمس أف  ىذه المجافكي "تقوـ ول .بكفاءة وموضوعية عمى اتخاذ القرارات
مف  النيائية اتخاذ القرارات يفوض ليا جزء مف سمطتو ويوفر ليا جميع الموارد الالزمة، مع بقاء سمطة

 : 2اإلدارةىـ مزايا تكويف لجاف مجمس أل فيما يمي ذكرو  ،1"مجمس اإلدارةصالحيات 
تنظيـ عمؿ المجمس خاصة في المجاالت التي تتطمب المزيد مف االستقاللية والموضوعية؛ مثؿ  -

التدقيؽ، الترشيحات، تحديد المكافآت، حيث أف وجود لجاف مختصة في ىذه األمور يعتبر مف 
 الممارسات الجيدة التي أوصت بيا حوكمة الشركات؛

الية في ىذا المجاؿ مثؿ األعضاء محدد بالمساىمة بفعّ السماح لألعضاء ذوي الخبرة في مجاؿ  -
مجاؿ الذيف لدييـ خبرة في مجاؿ نشاط الشركة )تخصص صناعي( أو الذيف لدييـ خبرة في 

 ؛المالية والمحاسبة
توزيع أفضؿ لمميارات والمسؤوليات بيف المجاف الفرعية لممجمس، وكذلؾ تخصيص المزيد مف  -

 ي تتطمب وقتا كبيرا؛الوقت لمعالجة بعض األمور الت
المجاف عادة  ؛ ذلؾ أف حجـالحجـ ةلس اإلدارة كبير اعاني منيا مجتالتي مف مشاكؿ التنسيؽ  الحد -

وىو األمر الذي يمّكنيا مف االجتماع بشكؿ متكرر وأكثر  (أعضاء 5و 3 ما يكوف صغيرا )بيف
 سيولة.

ف كانت تختمؼ في أنواعيا وأحجاميا إدارة الشركة الحتياجاتيتـ تكوينيا وفقا التي المجاف إف  ، وا 
عمى أداء  ىاالتي تساعد الشروط مف أىـالتي ىي  الستقالليةبا وىي تمتعيا؛ ةمشترك خاصيةليا أف  إالّ 

بكوف جميع  . إف ىذه االستقاللية تتحقؽالمسيريف المياـ الموكمة إلييا دوف تحيز أو تعرض لضغوطات
 الّ إ ،جتماعات المجافكاف ال اً أي إمكانية حضوروبعدـ  ،(غالبيتيـ أو عمى األقؿمستقميف ) أعضاء المجاف

يؤثر عمى موضوعية قد  مماباستقاللية تمؾ المجاف  ، وكؿ مخالفة تعتبر إخالالذاتيابدعوة مف المجنة 

                                                           
1- H. Kent Baker, Ronald Anderson, Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice, 

JohnWiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 2010, p. 243. 
2- See: - Yılmaz Argüden, Boardroom Secrets : Corporate Governance For Quality of Life, Palgrave 

              Macmillan, UK, 2009, p. 24. 

             - Sanjay Anand, Op.Cit, p. 56-57. 
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والتي ينيا عمى مستوى مجالس اإلدارة كو أىـ المجاف التي يتـ ت وعمى سبيؿ اإلشارة نذكر أف مف .1قراراتيا
الترشيحات، المكافآت، التدقيؽ، الحوكمة،  :افلج ؛ىيو  سنتطرؽ إلى البعض منيا بشيء مف التفصيؿ

 .إدارة المخاطر، المجنة التنفيذية

 لجنة الترشيحات. 1
لجنة تضـ مجموعة مف أعضاء مجمس  لجنة الترشيحات )التعيينات( عمى أنيا تعريؼيمكف 

األشخاص الذيف ترى أنيـ مناسبيف لعضوية مجمس اإلدارة اإلدارة، تتمثؿ ميمتيا األساسية في ترشيح 
لممجمس الذي يقدميا بدروره لممساىميف مف أجؿ انتخاب  ووفقا الحتياجاتو، ثـ تقديـ قائمة المرشحيف

األعضاء المناسبيف. وىناؾ مف يرى أنو ال ضير في قياـ المدير التنفيذي أو األعضاء األخريف لمجمس 
، ويمكف أف يكوف ذلؾ مفيدا ألنو 2يَروف أنيـ مناسبيف ويمتمكوف الكفاءات الالزمة اإلدارة باقتراح أشخاص

أف قرار  إالّ  سيساعد عمى توفير درجة مف التوافؽ بيف األعضاء ويخمؽ مرونة في عممية التواصؿ بينيـ،
دارة، في الترشيح يبقى مسؤولية لجنة الترشيحات استنادا إلى السمطة التي ُفوضت ليا مف قبؿ مجمس اإل

 حيف أف قرار التعييف النيائي ىو مسؤولية المساىميف )أو الجمعية العامة التي تمثميـ(.
مف األمور األساسية لنجاح أي فريؽ عمؿ ىو وجود " :أنو (D. Nadler & al, 2006)يرى 

لذلؾ تعتبر عممية الترشيح  ،3"األشخاص المناسبيف حوؿ الطاولة وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمجمس اإلدارة
في والميارات والخبرات الالزمة.  باالستقالليةختيار أعضاء مناسبيف يتمتعوف الصحيحة الخطوة األولى ال

فرض ؛ تىذا الصدد قامت بعض البورصات مثؿ بورصة نيويورؾ بوضع معايير مف أجؿ إدراج الشركات
 ،جميع أعضائيا مستقميفأف يكوف منبثقة عنو و ترشيح أعضاء المجمس مف قبؿ لجنة  الزاميةمف خالليا 

 . 4الية دور أعضاء مجمس اإلدارةوذلؾ بيدؼ تعزيز فعّ 

  ىما:إلى مستوييف  يايمكف تقسيـ مياملجنة الترشيحات:  . ميام1.1
  5:مف خالؿ القياـ بما يمي مجمس اإلدارة:مستوى ميام عمى أ. 

وغير التنفيذييف، والتأكد مف درجة  التنفيذييفمف أف ىناؾ توازف في المجمس بيف األعضاء  التأكد -
 ؛التنفيذييفاستقاللية األعضاء غير 
                                                           

1
- Alex Knell, Op.Cit, p. 79. 

2
- David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler, Building Better Boards: A Blueprint for Effective 

Governance, Jossey-Bass A Wiley Imprint, USA, 2006, p. 36. 
3- David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler, Op.Cit , p. 12. 
4- Cynthia A. Williams, Peer Zumbansen, The Embedded Firm: Corporate Governance, Labor, and Finance 

Capitalism, Cambridge University Press, UK, 2011, p. 101. 
5- Justine Simpson, John Taylor, Corporate governance, Ethics and CSR, First Edition, Kogan Page Ltd. UK, 

2013, p. 129. 
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 وفقا الحتياجات المجمس؛ مف عدمياتجديد العقود المنتيية ألعضاء المجمس  إمكانيةمدى دراسة  -
 التأكد مف عدـ وجود تضارب لممصالح بيف األعضاء؛ -
 التأكد مف أف المجمس لديو مزيج مناسب مف الميارات والخبرات التي يحتاجيا المجمس؛ -
في فرصة العضوية  "النساء"الحرص عمى منح ضماف المزيج المناسب بيف الجنسيف مف خالؿ  -

 المجمس؛
 مراجعة حجـ مجمس اإلدارة بشكؿ مستمر وخاصة عند إجراء التعيينات؛ -
 لمتأكد مف أنيـ يقضوف وقتا كافيا في أداء واجباتيـ. يذييفالتنفمراقبة أعضاء المجمس غير  -

 : 1مف خالؿ القياـ بما يمي :اإلدارة العمياميام عمى مستوى ب. 
 ، ومدى قدرتيـ عمى تأدية مياميـ؛التنفيذييفالتأكد مف الميارات التي يمتمكيا كبار  -
 التأكد مف وجود مخطط لمتعاقب عمى مناصب اإلدارة العميا؛ -
 اإلدارة العميا. مف وجود نظاـ موضوعي لتقييـ أداءالتأكد  -

 :مجنة في النقاط التاليةاليمكف تمخيص أىمية  اسبقذكر ما  مجمؿمف : ة لجنة الترشيحاتأىمي. 2.1
اؿ بتشكيمة أعضاء تتالءـ مع احتياجات في الحصوؿ عمى ىيكؿ مجمس إدارة فعّ  المساعدة -

 الشركة بصفة عامة؛مع جمس بصفة خاصة و الم
 العالقاتالتأكد مف أف التعيينات التي يتـ إجراؤىا في مجمس اإلدارة بعيدة عف التحيز وعف  -

 لبعض األعضاء المييمنيف في المجمس؛لممدير التنفيذي أو لممساىميف المييمنيف أو  ةالشخصي
تحديد الخبرات بالمجنة  جعؿ عممية اختيار أعضاء المجمس موضوعية، حيث تقوـالحرص عمى  -

مع التأكد مف درجة  والتي عمى أساسيا تقوـ بترشيح األشخاص المناسبيفالمجمس تقر ليا التي يف
 .استقالليتيـ

 لجنة المكافآت. 2
يمكف تعريؼ لجنة المكافآت عمى أنيا لجنة تضـ مجموعة مف أعضاء مجمس اإلدارة تقوـ بوضع 

تقديميا لمجمس اإلدارة الذي ، ثـ التنفيذييفالسياسات الخاصة بمكافآت أعضاء مجمس اإلدارة وكبار 
 يقدميا بدوره لممساىميف الذيف ليـ سمطة اتخاذ القرار بشأف سياسات المكافآت.

الميمة األمور  بيفمف  ؛التنفيذييفوكبار  تعتبر المكافآت التي يحصؿ عمييا أعضاء مجمس اإلدارة
يعتبر أف كيفية تقدير ىذه المكافآت  إالّ  ،ألنيا تضمف والءىـ وتحفزىـ عمى أداء مياميـ بالشكؿ المناسب

                                                           
1- Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 38. 
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كما أف المكافآت التي تكوف في شكؿ ، مدى مالءمتيا فعاًل لمجيد المبذوؿأمرا صعبا ألنو يعتمد عمى 
إلى  (F. Kaen, 2003)ينبغي التدقيؽ فييا بشكؿ أكبر قبؿ منحيا، حيث أشار  غير مباشرةحوافز أخرى 

تمنح ألحد أعضاء مجمس إدارتيا مبالغ حوؿ خدمات استشارية يقدميا لمشركة، كانت مثاؿ حوؿ شركة 
تعمؿ تحت وصاية ىذا )اتضح أنيا  باستمرار لجمعية خيرية تقدـ تبرعات وفي الوقت نفسو كانت الشركة

 .1مقابؿ مساعدتو في التوسط حوؿ عممية استحواذ تريد الشركة القياـ بيا كؿ ذلؾ، (العضو
ممكافآت لوضع نظاـ عادؿ تكويف لجنة ميمتيا األساسية  فإنو مف الضروري، ليذه األسباب

وتجنبا لمضغوطات التي يمكف أف  التنفيذييفوتفاديا لتحيز المجنة لبعض األعضاء أو كبار  ،الممنوحة
 . (تنفيذييفأف تتكوف مف أعضاء مستقميف )غير  تتعرض ليا مف قبميـ فإنو يفضؿ

 ىما:مجنة إلى مستوييف اليمكف تقسيـ مياـ : لجنة المكافآت ميام. 1.2

 :2مف خالؿ القياـ بما يميمجمس اإلدارة: ميام عمى مستوى أ. 
 تناسب مع أداء األعضاء؛بما يوالمجاف المنبثقة عنو سياسة مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة  إعداد -
جعؿ سياسة المكافآت تتناسب مع سياسات الشركات األخرى التي تنتمي لمقطاع  الحرص عمى -

 نفسو؛
 stocks) شكؿ خيارات األسيـ عمىربط األداء باألىداؼ طويمة المدى باستخداـ مكافآت  -

options) أو بعض المزايا األخرى؛ 
 أشكاليا؛المكافآت و قيمة فصاح عف اإلالتأكد مف قياـ الشركة ب -
 سياسة المكافآت وتقييـ مدى فعاليتيا. مراجعة -

 :3مف خالؿ القياـ بما يمي :اإلدارة العمياميام عمى مستوى ب. 
 ؛التنفيذييفتتناسب مع أداء كبار  يالتاقتراح المكافآت  -
 مف أجؿ جعميا تنافسية؛ التنفيذييفسياسة المكافآت لكبار  مراجعة -
 الخدمة؛مراجعة المكافآت الخاصة باتفاقيات انتياء  -

 

                                                           
1
- Fred R. Kaen, A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of 

Shareholder Value, Amacom: American Management Association, New York, USA, 2003, p. 176-177. 
2
- See: - Justine Simpson, John Taylor, Op.Cit, p. 128. 

           - Naciri .A & al, Op.Cit, p. 05. 
3
- See: - Sanjay Anand, Op.Cit, p. 57. 

            -Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 38. 
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 مجنة في النقاط التالية:المف خالؿ ما سبؽ يمكف تمخيص أىمية : ة لجنة المكافآت. أىمي2.2
توصيات مف شأنيا مساعدة المساىميف في اتخاذ القرارات حوؿ المكافآت التي و  اقتراحاتتقديـ  -

 التنفيذييفبما يتناسب مع قدرة الشركة ومع ما قدمو أعضاء مجمس اإلدارة وكبار  ،يجب منحيا
 ؛استنادا إلى مؤشرات ومعايير موضوعيةوذلؾ لمشركة، 

مف قبؿ أشخاص  محددة التنفيذييفمجمس اإلدارة وكبار  مكافآت أعضاء الحرص عمى أف تكوف -
 أعضاء المجمس أو المدير التنفيذي.يتمتعوف بالموضوعية، وبعيدة عف التحيز الشخصي لبعض 

 لجنة التدقيق. 3
مف لجنة رقابية تعمؿ نيابة عف مجمس اإلدارة " :عمى أنيا (ACI,2013) معيد لجنة التدقيؽ فياعرّ 

مف خالؿ تعزيز الممارسات األخالقية والتأكد والمعمومات المالية،  الية الضوابط الرقابيةفعّ  ضماف أجؿ
الية عمميات التدقيؽ فعّ  إضافة إلى الحرص عمى، صحيحبشكؿ  إجراؤىامف أف التقديرات المحاسبية قد تـ 

والغاية  ،التي تشترط االستقاللية كعنصر ميـ ؛كما أف طريقة تشكيؿ لجنة التدقيؽ .1"والخارجيةالداخمية 
المعمومات المالية والمحاسبية واكتشاؼ أية أخطاء أو  إعدادمراقبة عممية  ىيالتي  ؛مف تشكيميا

نما عمى منفعة كؿ ذلؾ ال يعود فقط عمى المساىميف فإف ممارسات احتيالية والمساىمة في تصحيحيا،  وا 
 . 2طراؼ ذات المصمحةجميع األ
البورصات العديد مف مف قبؿ خاصة يت باالىتماـ ظكثر المجاف التي حمف ألجنة التدقيؽ عتبر ت

مت العديد مف الشركات فيما قا؛ مف أجؿ اإلدراجلشركات في اتشترط تكويف ىذه المجنة  أصبحت التي
عمى خدمات والرقابة شراؼ مساعدة المجمس عمى أداء مياـ اإل را ألىميتيا فيظاعية نبتكوينيا طو 

 ادور  SOXقانوف فقد كاف لإضافة إلى ذلؾ . الرقابة الداخمية ،دارة المخاطر، إالتدقيؽ الداخمي والخارجي
تفعيؿ الداخمي والخارجي، و التنسيؽ بيف التدقيؽ ميما في زيادة التركيز عمى لجاف التدقيؽ ودورىا في 

 3، وذلؾ مف خالؿ:االحتياليةالرقابة عمى الممارسات 

مكونة مف أعضاء تدقيؽ  جافإنشاء ل في البورصة المدرجةدارة الشركات الطمب مف مجالس إ -
مف الشركة ماعدا تعويضات العمؿ كأعضاء مجمس  أجر أو تعويضاتال يتقاضوف أي مستقميف 

 تمكينيـ مف الرقابة والتقييـ بموضوعية؛وذلؾ مف أجؿ  إدارة؛

                                                           
1
-ACI, Audit Committee Handbook, Audit Committee Institute, United of Kingdom, 2013, p. 01. 

2
- Benoit Pigé, Gouvernance, contrôle et audit des organisations, Economica Edition, Paris, France, 2008, p. 

153. 
3
- For more information see: James S. Turley, Steve Howe, The Sarbanes-Oxley Act At 10: Enhancing the 

reliability of financial reporting and audit quality, EY: Ernst & Young LLP, 2012. 
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يمتمؾ خبرة في المسائؿ  التدقيؽلجنة  فيالتشجيع عمى أف يكوف ىناؾ عضو عمى األقؿ  -
ما يخص اإلشراؼ عمى تدقيؽ المجنة عمى القياـ بواجباتيا في المحاسبية والمالية حتى يساعد

 القوائـ المالية، نظاـ الرقابة الداخمية ومدى كفايتو؛ 
 والممارسات المحاسبية جميع السياساتمناقشة المدقؽ الخارجي مف خالؿ  التواصؿ معتعزيز  -

 والمعالجات المحاسبية التي تفضميا شركات التدقيؽ. ،الشركة اليامة التي تستخدميا

نذكر  القياـ بالعديد مف المياـمجمس اإلدارة عمى لجنة التدقيؽ تساعد  :لجنة التدقيق ميام. 1.3
 ا:يمأىم

خاصة  ؛ومراقبة مدى دقتيا وموثوقيتيا والمحاسبية المالية المعموماتشراؼ عمى عممية إعداد اإل -
ليب المحاسبية التي قد تحرؼ مدلوؿ ىذه المعمومات في ظؿ تعقد األعماؿ واستخداـ بعض األسا

المعمومات تعتبر المسؤولة عف مدى جودة لذلؾ فإف لجنة التدقيؽ  ،()مثؿ المحاسبة اإلبداعية
 ؛1المفصح عنيا

توفير البيئة المناسبة التي تسيؿ ، إضافة إلى والمعايير األخالقيةمراقبة مدى االمتثاؿ لمقوانيف  -
، مع توفير الحماية التي تؤثر عمى جودة التقاريرعممية التبميغ عف ممارسات الغش واالحتياؿ 

 ؛2لألفراد المبمغيف عف ذلؾ
توفير احتياجات قسـ التدقيؽ الداخمي، اإلشراؼ عمى  :مف خالؿاإلشراؼ عمى التدقيؽ الداخمي  -

اختيار المدقؽ الداخمي، تدعيـ استقالليتو، حؿ المشاكؿ التي قد تنشأ بيف المدققيف الداخمييف 
 ؛3دارة بكؿ مستوياتيا، أو بيف المدققيف الداخمييف واإلومجمس اإلدارة

حيث عادة ما تيتـ لجنة التدقيؽ بمخاطر التقارير  ،والرقابة الداخمية اإلشراؼ عمى إدارة المخاطر -
المالية التي مف شأنيا أف تقمؿ مف دقة وموثوقية البيانات المالية، إضافة إلى التأكد مف أف 

 ؛4وفّعالة ضوابط الرقابة الداخمية حوؿ التقارير المالية كافية
توفير جميع متطمبات ، يتومراقبة أدائو واستقاللو المدقؽ الخارجي تعييف عممية  :اإلشراؼ عمى -

 .ـ اقتراحات بشأنياياألتعاب التي يتحصؿ عمييا المدقؽ الخارجي وتقد، دعمو وحمايتوعممو و 

                                                           
1
- See: -S. Rao Vallabhaneni, Op.Cit, p. 37. 

           - H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 244. 
2
- Justine Simpson, John Taylor, Op.Cit, p. 128. 

3
، 2ط الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سميماف،  -

 .202، ص. 2002
 يمكنو تكميؼ لجنة التدقيؽ باإلشراؼ عمى بعض عمميات إدارة المخاطر. ؛مجمس لجنة مختصة في إدارة المخاطرمفي حالة لـ يكف ل 

4
- S. Rao Vallabhaneni, Op.Cit, p. 38. 
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أف تواصميا المستمر معو يساعدىا عمى فيـ نتائج عممو والتحفظات التي وضعيا، إضافة إلى 
 .1اإلجراءات المناسبةمف أجؿ اتخاذ وىو بدوره ما يسيؿ مناقشة ىذه النتائج مع مجمس اإلدارة 

المدقؽ  قد تطمب مفالتي  االستشارية(مثؿ الخدمات ) خدمات غير التدقيؽشراؼ عمى اإل -
، وعميو يكوف مف واجب لجنة التدقيؽ التحقؽ مف أف تقديـ ىذا النوع مف الخدمات لف الخارجي

 .2المدقؽ يؤثر عمى استقاللية وموضوعية

 :ابرازىا عمى النحو اآلتييمكف : ة لجنة التدقيقأىمي. 2.3
بمساعدتو عمى القياـ بميامو خاصة تمؾ التي  ؛ حيث تيتـ المجنةترشيد وقت مجمس اإلدارة -

التطرؽ لمعديد مف  وىو ما يجنب المجمس، تتطمب خبرة في مجاؿ المالية والمحاسبة والتدقيؽ
 ؛تتطمب جيدا أكبر ووقتا أطوؿالتفاصيؿ التي 

 ؛أعضاء مجمس اإلدارة التنفيذييف وغير التنفيذيفالتقميؿ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات بيف  -
مف خالؿ توصيؿ  ،جميع األطراؼ ذات المصمحةبيف  التقميؿ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات -

 ؛عمومات الضرورية والمخاطر الميمةكافة الم
وعمى القرارات التي  تؤثر عمى جودة اإلفصاحالية التي اكتشاؼ الممارسات االحتيالقدرة عمى  -

 ؛يتخذىا أصحاب المصالح
والتنسيؽ  المساىمة في تحسيف جودة التدقيؽ؛ مف خالؿ اإلشراؼ عمى التدقيؽ الداخمي والخارجي -

 بينيما.

 فعالية مجمس اإلدارة العوامل المؤثرة عمى المبحث الثاني: 
في مدى قدرتو عمى أداء المياـ الموكمة إليو بشكؿ يؤدي إلى تحسيف  الية مجمس اإلدارةتتمثؿ فعّ 

، ويتأثر المجمس بالعديد مف العوامؿ التي وأصحاب المصالحأداء الشركة وتحقيؽ مصالح المساىميف 
يمكف أف تؤثر عمى فعاليتو سواًء بشكؿ ايجابي أو سمبي، وفيما يمي سنحاوؿ التعرض لبعض ىذه العوامؿ 

 كثر أىمية. التي تعتبر أ

                                                           
1
- See: - David Crowther, Shahla Seifi, Corporate Governance and International Business, Book Boon: The 

eBook Company, 2014, p. 81. 

           - H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 244. 
2
- H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 245. 
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 الية المجمسخصائص مجمس اإلدارة عمى فع  تأثير المطمب األول: 
معرفة مدى  بيدؼتناولتيا الدراسات السابقة التي ىناؾ العديد مف خصائص مجمس اإلدارة 

 يمي نتطرؽ ألىميا.  الية المجمس، وفيماتأثيرىا عمى فعّ 

 : حجم مجمس اإلدارةأوال
خاصة -أف العديد مف الشركات والمالحظا، بايجابا أو سم ئوأعضا بعددمجمس اإلدارة  الية فعّ تتأثر 
 اآلتية: نظرا لالعتبارات ،مجمس أكبرالالتي ليا احتياجات كثيرة؛ تفضؿ أف يكوف حجـ  -كبيرة الحجـ

)خاصة إذا كاف أغمب األعضاء مف غير التنفيذيف(  مجمس اإلدارة ألعضاءيساعد العدد الكبير  -
 ؛1لمموارد بشكؿ أفضؿ مف خالؿ عالقة ىؤالء األعضاء بالبيئة الخارجيةعمى الوصوؿ 

 ؛2يجمب ليا المزيد مف الميارات والخبرات المتنوعة التي يتمتع بيا أعضاء المجمس -
يساعد في التقميؿ مف مشاكؿ الوكالة، ويعزز مف شرعية المجمس مف خالؿ التقميؿ مف احتماؿ  -

 .3كبير(التواطؤ بيف األعضاء )ألف عددىـ 

 :، نذكر منيابعض النقائص ورغـ ذلؾ؛ فإف المجالس كبيرة الحجـ تعاني مف
انخفاض القدرة عمى التنسيؽ بيف األعضاء وىو ما يجعؿ العمؿ الجماعي أصعب خاصة إذا كاف  -

 ؛4أغمب األعضاء مستقميف
ستغالؿ مجيود األعضاء اآلخريف مف أجؿ اخفاء عدـ لبعض األعضاء ال الفرصة إعطاء -

 ،5كفاءتيـ
عمى  ةقدر ال يتمثؿ أىميا في: زيادة مزاياأيضا بعض الصغيرة الحجـ ممجالس فإف ل في المقابّؿ،

في حيف أنيا ، 6زيادة مرونة التعامؿ بينيـيـ، تجنب تعارض المصالح بين، التنسيؽ الفّعاؿ بيف األعضاء
زيادة  يحظى بيا المجمس معوالتي غالبا ما  الخبرات والمياراتكمحدودية بعض النقائص تعاني مف 

 حجمو.
 
 

                                                           
1- Kevin Keasey, Steve Thompson, Mike Wright, Corporate Governance: Accountability, Enterprise and 

International Comparisons, John Wiley & Sons Ltd, UK, 2005, p.193. 
2- Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 25. 
3
- Kevin Keasey, Steve Thompson, Mike Wright, Op.Cit, p.101. 

4
- Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 24. 

5- Luis Correia Da Silva, Marc Goergen, Luc Renneboog, Dividend Policy and Corporate Governance, 

Oxford University Press, UK , 2004, p. 25. 
6
- Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 24. 
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 : مثؿ ينبغي األخذ ببعض االعتباراتلتحديد الحجـ المناسب لمجمس اإلدارة  وفإن ،وعميو
فرعية، القدرة  درجة تعقيد األعماؿ، مدى الحاجة لتكويف لجافكمراعاة ظروؼ الشركة واحتياجاتيا  -

 ؛1انشاء المجافعمى تحمؿ تكاليؼ 
ضرورة توفر أنواع مختمفة مف الميارات والخبرات التي عادة ما تتطمب تحقيؽ التوازف بيف  -

مجالس إدارة كبيرة الحجـ، وبيف ضرورة توفر التنسيؽ وتعزيز التماسؾ والمرونة والمشاركة 
 . 2وىو ما يتطمب مجالس إدارة صغيرة الحجـ ؛الةالفعّ 

 ثانيا: كفاءة أعضاء مجمس اإلدارة
الكفاءة مف الخصائص األساسية التي ينبغي أف تتوفر في أعضاء مجمس اإلدارة والتي  تعتبر

 اؿ. يـ بشكؿ فعّ يلإتمكنيـ مف أداء المياـ الموكمة 

 . الخبرة والميارة1
إف تنوع الخبرات والميارات في مجمس اإلدارة يساعد عمى االلماـ بجميع الجوانب التي تساعد 

الخبرة في مجاؿ  :تجنب المخاطر )أو إدارتيا( التي تواجو الشركة، مثؿالشركة عمى تحقيؽ أىدافيا و 
خبرة في التسويؽ وسموؾ النشاط الشركة، الخبرة المالية والمحاسبية، الخبرة في مجاؿ أسواؽ الماؿ، 

نما ال داعي لضّ فمجمس بصفة دائمة الالميارات التي ال يحتاجيا  في حيف أفالمستيمؾ.  ميا لممجمس؛ وا 
باستدعاء  يقوـأف  ممجمسل أيف يمكف الخبرة القانونية ومثاؿ ذلؾلحاجة ليا الستعانة بيا عند ايمكف ا

ويتـ إعطاء أىمية توفر خبرات معينة دوف غيرىا وفقا  ،3المحامي لطمب استشارتو كمما تطمب األمر ذلؾ
 لطبيعة نشاط الشركة واحتياجات المجمس، وفيما يمي نتطرؽ ألىميا:

التي يجب أف  تعتبر مف أىـ أنواع الخبراتفي مجال نشاط الشركة )التخصص الصناعي(:  خبرةالأ. 
 :4تتوفر في أعضاء مجمس اإلدارة ألنيا تساعد بشكؿ كبير عمى

شركة مف حيث الفرص والمخاطر التي تواجييا وىو ما يجعؿ اجتماعات الالفيـ العميؽ لنشاط  -
 فعالية؛ثر والقرارات الصادرة عنو أكالمجمس 

 المساىمة بشكؿ فّعاؿ في وضع استراتيجية الشركة؛ -
                                                           

1
- Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 24. 

2
- H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 197. 

3
- David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler, Op.Cit, p. 32. 

4- See: - Andreas Charitou, Ifigenia Georgiou, Andreas Soteriou, Corporate Governance, Board Composition, 

Composition, 

              Director Expertise, and Value: The Case of Quality Excellence, Multinational Finance Journal, Vol. 

              20, N. 3, 2016, p. 190. 

            - David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler,Op.Cit, p. 32. 
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 ؛المناسبةسرعة االستجابة لممشاكؿ المتعمقة بصناعة الشركة، والقدرة عمى اقتراح الحموؿ  -
توفير الموارد التي تساعد عمى خمؽ ميزة تنافسية خاصة بالنسبة لألعضاء المستقميف والذيف  -

، حيث يساعدىـ ذلؾ عمى نقؿ خبراتيـ لمجمس يعمموف في شركات أخرى مف نفس الصناعة
 اإلدارة وىو ما يساعد بدوره عمى تقديـ مقترحات مف شأنيا تحسيف نشاط الشركة. 

جعؿ مف الصعب اكتشاؼ يإف تعقد الممارسات المحاسبية  :محاسبيالو  ماليفي المجال الخبرة الب. 
وجود عضو واحد عمى األقؿ يمتمؾ خبرة  الميـو مف االحتياؿ والتالعب باألرقاـ المحاسبية، لذلؾ فإن

 .1مالية ومحاسبية )إف كاف المجمس يحتوي عمى لجنة تدقيؽ فإف ىذا العضو ينبغي أف ينتمي ليا(

إلى ضرورة قياـ لجنة الترشيحات بوضع ما يسمى بػ "قوائـ جرد  (D. Nadler & al, 2006)وأشار 
ميارات أعضاء مجمس اإلدارة"، وقّدـ بعض األمثمة لقوائـ أّعدتيا ىذه المجنة في بعض الشركات المدرجة 

 ذلؾ: مىعفي البورصات األمريكية وفيما يمي مثاؿ توضيحي 

 مجمس اإلدارةقائمة جرد ميارات أعضاء ل: نموذج (2-2شكل رقم )ال

 أعضاء المجمس الذين يتمتعون بيذه الميارات الميارات )الكفاءات(

 الخبرة المالية والمحاسبية -
 )أ(السيد  -
 )ب(السيد  -
 )د(السيد  -

 )ب(السيد  - خبرة في المجاؿ الفني / صناعة الشركة -
 )ـ(السيد  -

 ....................................................خبرة في  -
 جميع الخبرات التي تحتاجيا الشركة()وضع 

 )...(السيد  -
 )...(السيد  -
 السيد )...( -

Source: David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler, Building Better Boards: A 

Blueprint for Effective Governance, Jossey-Bass A Wiley Imprint, USA, 2006, p. 33. 

حدى لجاف المجمس أو لتمديد فترة إسواء لعضوية الترشيح تسييؿ عممية  فيىذه القوائـ  تساعد
ووضعو  -وفقا لمخبرات والميارات التي يمتمكيا- العضوية في المجمس، وبالتالي اختيار العضو المناسب

 الية أداء مجمس اإلدارة.في المكاف المناسب، وىو ما يساعد بدوره عمى تحسيف فعّ 

 

 

                                                           
1- Ralph D. Ward, The New Boardroom Leaders, How Today’s Corporate Boards Are Taking Charge, 

Praeger Publishers, Westport, Inc. London, UK, 2008, p. 163. 
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 . الصفات أو السمات الشخصية2
تعتمد كفاءة أعضاء مجمس اإلدارة عمى الصفات الشخصية التي يمتمكونيا )اضافة إلى الخبرة 

مف خالؿ السيرة الذاتية لممترشح دائما (، ذلؾ أف ىذه الصفات ال يمكف التأكد منيا العمؿ فيالمكتسبة 
نما تظير في شخصيتو عند  اإلقداـ عمى اتخاذ  :مثؿ ()المقابمةالتحدث معو لعضوية مجمس اإلدارة، وا 

القرارات، عدـ التأثر بآراء اآلخريف، تقبؿ العمؿ الجماعي، تحمؿ المسؤولية، المباقة، التواضع؛ حيث أف 
عمى تجسيد العمؿ بنزاىة وتقميؿ الممارسات االحتيالية والسموكيات  ؛ىذه الصفات تساعد مف جية

تحسيف التفاعؿ بيف أعضاء مجمس اإلدارة والتنسيؽ في العمؿ  ىساعد عمت ؛االنتيازية، ومف جية أخرى
عتبر أسموبا جيدا لمعرفة كفاءتيـ مف حيث المقابالت الشخصية مع المرشحيف يُ  ولذلؾ فإف بشكؿ جيد،

وتجدر اإلشارة إلى أف  ميا،توفر العديد مف السمات الشخصية التي تتناسب مع مبادئ الشركة وقيّ 
الشخصية تكوف ذات قيمة ومفيدة إذا كانت بعيدة عف المجامالت والمصالح الشخصية، المقابالت 

 .1وتتمحور حوؿ المواضيع ذات الصمة بتوجيات الشركة والمشاكؿ التي تواجييا

 استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة: ثالثا
تعتبر "االستقاللية" مف أىـ العناصر التي تؤثر عمى موضوعية القرارات التي يتخذىا أي فرد؛ 
ولذلؾ فإف استقاللية أعضاء مجمس اإلدارة تعتبر مف أىـ الخصائص التي تؤثر عمى فعالية المجمس، 

تواجد أىمية ورغـ ذلؾ فإف وجود األعضاء التنفيذيف في المجمس لو أىمية كبيرة أيضا، فيما يمي نوضح 
 الية مجمس اإلدارة.كؿ مف األعضاء التنفيذيف وغير التنفيذيف في زيادة فعّ 

 الية المجمس. تأثير األعضاء غير التنفيذين عمى فع  1
 ؛ضرورة أف يضـ مجمس اإلدارة عمى األقؿ ثالثة أعضاء غير تنفيذيفب" Cadburyأوصى "تقرير 

ضرورة أف يكوف غالبية ىؤالء وب ،الشركة وأدائيا ومواردىايقدموف وجية نظر مستقمة حوؿ استراتيجية 
كما موضوعيتيـ. األعضاء غير التنفيذيف "مستقميف" وال تربطيـ بالشركة أية عالقة يمكف أف تؤثر عمى 

عمى ضرورة وجود األعضاء غير التنفيذيف في مجمس اإلدارة، وأضاؼ أنو ال "Hampelأكد أيضا "تقرير 
فقد أوصى بأف يكوف عمى األقؿ " Higgs"تقرير  أما .المجمسينبغي أف يقؿ عددىـ عف ثمث أعضاء 

. ورغـ أف ىناؾ فرؽ بيف األعضاء 2نصؼ حجـ المجمس عبارة عف أعضاء غير تنفيذييف ومستقميف
                                                           

1
- See: - Thomas Clarke, Alice Klettner, Board Effectiveness & Performance, The State of Play on Board 

               Evaluation in Corporate Australia and Abroad, Research Paper, The Centre for Corporate 

               Governance,  The Australian Council of Superannuation Investors (ACSI), 2010, p. 11.  

            - David A. Nadler, Beverly A. Behan, Mark B. Nadler, Op.Cit, p. 32. 
2- Jill Solomon, Aris Solomon, Corporate Governance and Accountability, John Wiley & Sons Ltd., USA,  

2004, pp.70-72. 
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أف صعوبة تحديد مدى استقاللية األعضاء جعؿ العديد مف  ، إالّ ير التنفيذيفالمستقميف واألعضاء غ
فيما يمي ، و في دراساتيـ نسبة األعضاء غير التنفيذيف لمتعبير عف استقاللية المجمس يستخدموف الباحثيف
 الية مجمس اإلدارة في حالة تكوينو بأغمبية مف األعضاء غير التنفيذيف.مدى تأثر فعّ نوضح 

 :: نذكر منيااألعضاء غير التنفيذين في المجمس تواجد مزاياأ. 
دارة الشركة، حيث يمكف - اتخاذ القرارات  لغير التنفيذيف تقميؿ تضارب المصالح بيف المساىميف وا 

 ؛1بموضوعية وأداء دورىـ الرقابي بفعالية )وىو ما تدعمو نظرية الوكالة(
 ؛2مثؿ البنوؾ والمجتمع في الشركة، بتمثيؿ مصالح العديد مف األطراؼ ذات المصمحة السماح -
)وىو ما جاءت بو نظرية  وعالقاتيـومكانتيـ  ـموارد مف البيئة الخارجية مف خالؿ خبرتي توفير -

 االعتماد عمى الموارد(؛
االستفسار عف جميع عمى مساءلة كبار المديريف التنفيذيف في الشركة وكذلؾ المجمس قدرة زيادة  -

 ؛3المعمومات التي يقدمونيا
اقالتو إذا اقترف أداؤه  مف مما يمكف المجمس ،التنفيذي الرئيسمراقبة أداء زيادة قدرة المجمس عمى  -

حتى في حالة كوف الرئيس التنفيذي ىو نفسو رئيس مجمس اإلدارة، و  ،4مع ضعؼ أداء الشركة
 خفيض ىيمنة الرئيس التنفيذي؛فإف زيادة استقاللية المجمس ستساعد في ت

روف والتي القرارات االستراتيجية التي يتخذىا المسيّ  معارضةعمى  قدرة األعضاء غير التنفيذيف -
ف ارتبطت، تنطوي عمى مخاطر عالية في ف و المساىم وىو ما يفضمو-عوائد مرتفعة ب حتى وا 

رؤية أكثر وضوحا حوؿ تحقيؽ التوازف  أنو ُيتوقع أف يكوف لألعضاء غير التنفيذيف ، إالّ -العادة
 . 5المخاطر والعوائدبيف 

 يتمثؿ أىميا فيما يمي: :األعضاء غير التنفيذين في المجمس تواجد عيوبب. 
عدـ أف األعضاء غير التنفيذيف لالستقاللية الحقيقية وىو ما يؤثر عمى أداء مياميـ، كما  افتقار -
 ؛6يجعؿ مياميـ تنحصر فقط في المصادقة عمى القراراتقد بشكؿ كاٍؼ، بأمور الشركة  احاطتيـ
يساىـ في زيادة فجوة في مجمس اإلدارة قد  غير التنفيذيفاألعضاء  تحكـزيادة امكانية  -

                                                           
 .تـ شرح الفرؽ بينيما في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ 

1- Jill Solomon, Aris Solomon, Op.Cit, p. 69. 
2
- Ibid, p. 79. 

3
- Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones, Op.Cit, p. 373. 

4
- Luis Correia Da Silva, Marc Goergen, Luc Renneboog, Op.Cit,  p. 20. 

5
- Kevin Keasey, Steve Thompson, Mike Wright, Op.Cit, p. 102. 

6- R. M. Haniffa, T. E. Cooke, Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations, 

ABACUS, Vol. 38, No. 3, 2002, pp. 319-320. 
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يمتنعوف عف تقديـ جميع المعمومات الدقيقة والكاممة، وىو ما قد يجعؿ األعضاء التنفيذيف و  ،المعمومات
 .1أصحاب المصالحيؤثر بشكؿ سمبي عمى قرارات المجمس وبالتالي عمى 

 الية المجمس. تأثير األعضاء التنفيذين عمى فع  2
لقيمة المعمومات التي يمتمكونيا نظرا  ،جدا افي المجمس أمر ميم وجود األعضاء التنفيذيف يعتبر

بحكـ مناصبيـ في الشركة، والتي غالبا ما تكوف أكبر حجما وأفضؿ نوعا مف تمؾ التي يمتمكيا األعضاء 
غير التنفيذيف، وىو ما يجعؿ مساىمتيـ في عممية صنع القرار عمى مستوى المجمس ذات وزف يعود 

 .لتواجد التنفيذيف في المجمس ا والعيوبأىـ المزايوفيما يمي نوضح بالمنفعة عمى الشركة، 

 :: نذكر منيااألعضاء التنفيذين في المجمس تواجدمزايا أ. 
الخبرة في مجاؿ صناعة الشركة، االطالع الواسع عمى أعماؿ الشركة، امكانية الوصوؿ  توفير -

التزاميـ ضافة إلى إ ،تواصؿ مع موظفي الشركة بشكؿ أفضؿللممعمومات بشكؿ أسيؿ، امكانية ا
 ؛2اتجاه الشركة، )وىو ما تدعمو نظرية اإلشراؼ(

كنيـ مف اكتساب تعكس مجيوداتيـ وتمّ عميا جثر شفافية ومصداقية بيدؼ تحقيؽ نتائج أكالسعي ل -
 ؛3سمعة جيدة في سوؽ العمؿ

المساعدة عمى تزويد المجمس بمعمومات حوؿ نشاط الشركة مف شأنيا أف تفيد في اتخاذ القرارات،  -
 .4توازف مف خالؿ جعؿ األعضاء غير التنفيذييف عمى اطالع واسعالتحقيؽ  عمىوىو ما يساعد 

 يتمثؿ أىميا فيما يمي: :األعضاء التنفيذين في المجمس تواجد عيوبب. 
 القّيمة الييمنة عمى مجمس اإلدارة، حيث أف امتالكيـ لممزيد مف المعموماتزيادة قدرتيـ عمى  -

 ؛5ُيمكنيـ مف التحكـ في قرارات المجمسو يعتبر مصدر قوة ليـ  (كًما ونوًعا)
بشكؿ كاٍؼ  ، بسبب عدـ اطالعيـبالبيئة الخارجيةضعؼ كفاءتيـ فيما يخص الجوانب المتعمقة  -

 ؛ 6عمى المجاالت التي تقع خارج مسؤولياتيـ الوظيفية

                                                           
1
- See: - Aymen Ajina, Danielle Sougne, Mhamed Laouiti, Do Board Characteristics affect Information 

              Asymmetry?  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3,  

              N.12, 2013, p. 664. 

           - Milton Harris, Artur Raviv, ,Op.Cit, p.1798. 
2
- See: - Nur Ashikin Mohd Saat, Op.Cit, p. 69. 

            - Sanjay Anand, Op.Cit, p. 43. 
3- Andreas Charitou, Ifigenia Georgiou, Andreas Soteriou, Op.Cit, p. 188. 
4
- Jill Solomon, Aris Solomon, Op.Cit, p. 69. 

5
- Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones, Op.Cit, p. 358. 

6- Elaine Sternberg, Corporate Governance: Accountability in the Marketplace, The Institute of  Economic 

Affairs, UK, Second edition, 2004, p. 87. 
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موضوعية القرارات التي يتخذونيا بسبب امكانية تعرضيـ لضغوطات مف قبؿ امكانية تأثر  -
، ، وىو ما يؤثر بدوره عمى استقاللية المجمس ككؿ(في حالة ازدواجية المنصبالتنفيذي ) الرئيس

ر أيضا المسؤوؿ الذي يعتب تحت سمطة الرئيس التنفيذيفيذيف عمؿ األعضاء التن وينتج ذلؾ عف
 .تيـ عمى العمؿ الذي يقدمونو نتيجة شغميـ لمناصب دائمة في الشركةأعف تقييميـ ومكاف

سبؽ؛ نستنتج أف لكؿ مف األعضاء التنفيذيف وغير التنفيذيف أىمية كبيرة في التأثير  ف مجمؿ مام
نشاط ل وفقاتواجد كؿ منيما داخؿ المجمس تعود لتقدير المساىميف  نسبة وأفاإلدارة، الية مجمس عمى فعّ 

؛ مفيدة لجميع األطراؼ ذات المصمحةالشركة وأىدافيا، وبما يجعؿ قرارات المجمس موضوعية و 
د لنشاط الشركة الجيّ  فيميـ بفضؿ عمى أداء الدور اإلشرافي أكثر قدرةىـ  التنفيذيوف فاألعضاء

الدور الرقابي بشكؿ أفضؿ كونيـ األكثر  يتقنوففإنيـ  ؛األعضاء غير التنفيذيفواستراتيجيتيا، أما 
 ري الشركة. موضوعية وبعدا عف ضغوطات مسيّ 

اإلفراط في  أنو ال يجب إالّ تعتبر استقاللية المجمس أمرا ضروريا ال غنى عنو، وبصفة عامة؛ 
وعمى التفاعؿ مع ، ى العمؿ بكفاءةالتركيز عمى االستقاللية ألف ذلؾ قد يخفض مف قدرة المجمس عم

اؿ إف كانوا يفتقروف لمخبرة أف األعضاء المستقميف قد ال يؤدوف مياميـ بشكؿ فعّ  ذلؾري الشركة، مسيّ 
أو أف المعمومات الالزمة ال  ،مياميـ في أداء (الحرص) بواجب العنايةالالزمة، أو أنيـ ال يمتزموف 

 تصميـ في الوقت المناسب.

 بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجمس اإلدارةرابعا: الفصل 
اختمفت وجيات النظر حوؿ الفصؿ بيف المنصبيف، حيث ىناؾ مف يرى أف الفصؿ بيف المنصبيف 

، في حيف يرى آخروف أف الجمع بيف رقابةألنو يفصؿ بيف دور التسيير ودور ال ؛الية المجمسيزيد مف فعّ 
 تحسيف أدائو. عمى اعديس الية المجمس ألنوالمنصبيف يزيد مف فعّ 

 . تأثير الفصل بين المنصبين عمى فعالية مجمس اإلدارة 1
عمى ضرورة الفصؿ بيف منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجمس  تؤكد حوكمة الشركات باستمرار

 يساعد عمى:ألف ذلؾ  ،اإلدارة
  ؛1عمى مستوى المجمس التقميؿ مف ىيمنة فرد واحد عمى عممية صنع القرار -
 

                                                           
1
- Bob Tricker, Op.Cit, p. 09. 
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تحديد األدوار والمسؤوليات بشكؿ أوضح، حيث أف عدـ الفصؿ يعني أف الشخص يقـو بالتسيير  -
 ؛1عممية تسييرهعمى يشارؾ في الرقابة ثـ 

مفصؿ ل مف خالؿ اشتراطياالعديد مف البورصات وىو ما اعتمدتو  مجمس؛لمالدور الرقابي  تعزيز -
 2991سنة  "Cadburyمتطمبات اإلدراج، فمثال عند اصدار "تقرير لجنة كأحد بيف المنصبيف 

ات بريطانيا مف الشركات المدرجة في بورص 99؛ قامت حوالي الفصؿد عمى ضرورة الذي أكّ 
 ؛2بالفصؿ بيف المنصبيف

منع سيطرة  بيدؼتؤيد نظرية الوكالة الفصؿ بيف المنصبيف ، حيث مف مشاكؿ الوكالة التقميؿ -
 ؛مجمسالرئيس التنفيذي )واألعضاء التنفيذيف( عمى قرارات ال

ز قدرة األعضاء التنفيذيف عمى تقييـ مياـ الرئيس التنفيذي )ألنو ليس رئيس مجمس اإلدارة(، يعز ت -
وبالتالي التأثير  طاولة مجمس اإلدارةالتي يمكف أف تمتد ل وىو ما يساعد في تقييد سمطتو عمييـ

 .عند اتخاذ القرارات تيـموضوعي عمى

 الية مجمس اإلدارةبين المنصبين عمى فع   . تأثير الجمع2
تدعـ نظرية اإلشراؼ قياـ الرئيس التنفيذي برئاسة مجمس اإلدارة، حيث تركز عمى الجانب 
اإلشرافي أكثر مف الجانب الرقابي؛ ولذلؾ فيي تؤيد فكرة أف الرئيس غالبا ما يكوف سموكو مؤيدا ال 

خمؽ توافؽ  انتيازيا، وترى أف تمكينو مف خالؿ توسيع صالحياتو سيجعؿ أداءه أكثر فعالية، ويمّكنو مف
 يرىو  .3نتيجة قيامو بتسيير الشركة والمشاركة في الرقابة عمييا، األطراؼواتساؽ بيف مصالح مختمؼ 

 4ذلؾ يؤثر بشكؿ ايجابي عمى كفاءة المجمس، ذلؾ أف:مؤيدو الجمع بيف المنصبيف أف 
يشغؿ منصب الرئيس التنفيذي لديو سمطة واسعة في الحصوؿ عمى المعمومات الالزمة، فإذا كاف  -

فإف ذلؾ سيجعمو منخرطا بشكؿ أكبر في نشاط الشركة وعمى دراية  ؛رئيس مجمس اإلدارة أيضا
كبيرة بما يحدث فييا، وىو بدوره ما يساعد عمى التنسيؽ بيف مختمؼ مستويات اإلدارة وأعضاء 

 ؛عي كؿ منيما لتحقيؽ أىداؼ الشركةومف ثمة ضماف س ؛مجمس اإلدارة

                                                           
1
- H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 209. 

2
- Jill Solomon, Aris Solomon, Op.Cit, p. 67. 

3
- See: - Nur Ashikin Mohd Saat, Op.Cit, p. 69. 

 -            Pankaj M. Madhani, Op.Cit, p. 13. 
4- See: - Ahnaf Ali Alsmady, The Effect of Board of Directors’ Characteristics and Ownership Type on 

              the Timeliness of Financial Reports, International Journal of Business and Management, Vol. 13,  

              N.6, 2018, p. 277. 

             - H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 209. 
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المزيد مف القدرة عمى تحمؿ المسؤولية وتحسيف فّعالية  رئيس المجمس تمنحازدواجية المنصب  -
 .القرارات وسرعة االستجابة لممتغيرات الخارجية

ازدواجية المنصب تساىـ في تخفيض عدـ تماثؿ المعمومات، حيث أف احتماؿ عدـ حصوؿ  -
 .1المجمس عمى نفس المعمومات التي يمتمكيا المسّيروف يصبح أقؿ

أشار العديد مف الباحثيف إلى أف مجمس اإلدارة الذي يتمتع بدرجة عالية مف الكفاءة  ولقد
واالستقاللية )يضـ عدد كبير مف األعضاء المستقميف مف ذوي الكفاءة( يمكنو السيطرة عمى تصرفات 

رارات رئيس مجمس اإلدارة )الذي ىو نفسو الرئيس التنفيذي( ويمنعو مف تجاوز صالحياتو أو اتخاذ أية ق
في غير صالح الشركة، وبذلؾ فإف الجمع بيف المنصبيف في ىذه الحالة سيكوف في صالح الشركة ال 

 . 2ضدىا

أف مسألة الفصؿ أو الجمع بيف منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس  يتضح لنا؛ تقدـ بناًء عمى ما
 الذيوالرقابة  اإلدارةمجمس ككؿ، فرغـ ضرورة الفصؿ بيف مياـ المجمس اإلدارة تعتمد بدرجة كبيرة عمى 

أنو ينبغي التنويو إلى أف الجمع بيف ىذيف المنصبيف ال يعني بالضرورة  عتبر مطمبا ال غنى عنو، إالّ ي
 الجمع بيف اإلدارة والرقابة لممجمس ككؿ. 

التي طالما كانت محؿ  إذا أخذنا بعيف االعتبار طريقة تعييف أعضاء المجمس ؛افة إلى ذلؾضإ
الشركات(، فإف التأكد مف ىذه شكوؾ حتى في أكبر الشركات العالمية )وىو ما أثبتو انييار العديد مف 

تعييف أعضاء يتمتعوف بالمواصفات الالزمة خاصة "االستقاللية" ال يزاؿ مف األمور صعبة التجسيد بشكؿ 
ضرورة الفصؿ بيف المنصبيف، ولذلؾ فإننا نعتقد أف حقيقي، وىو ما يفسر تأكيد الحوكمة باستمرار عمى 

اختيار الفصؿ أو الجمع بيف المنصبيف يعتمد عمى البيئة التي تنشط فييا الشركات، وأنو عمى كؿ شركة 
 )أو مجمس إدارتيا( تقديـ مبررات اختيارىا.

 مى فعالية المجمسعضاء عاألتعيين وعزل طريقة المطمب الثاني: تأثير 
 ولذااليتو، التي تؤثر عمى فعّ  القضاياتعييف وعزؿ أعضاء مجمس اإلدارة مف أىـ  تعتبر عممية

 .األعضاء وعزليـ كوف ىناؾ اجراءات واضحة وشفافة لتعييفتأف  يتعيف

                                                           
1
- Mark Jickling, Barriers to Corporate Fraud, Nova Science Publishers, Inc. New York, US,2009, p.07. 

2
- See: - Bob Tricker, Op.Cit, p. 09. 

           - Jill Solomon, Aris Solomon, Op.Cit, p. 67. 

           - H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 210. 
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 أوال: اختيار وتعيين أعضاء مجمس اإلدارة
كؿ الخصائص التي تـ التطرؽ ليا سابقا )مثؿ االستقاللية، الكفاءة( تعتمد بالدرجة األولى عمى  إف

مدى فعالية اختيار أعضاء المجمس، فكمما كانت ىذه العممية ذات مصداقية وقائمة عمى أسس صحيحة، 
ميف ىف قياـ المساأ كما كمما ساعد ذلؾ في الحصوؿ عمى أعضاء يتمتعوف بالخصائص الالزمة.

ُينتظر منو أف ينوب ىؤالء ويعمموف لصالح المساىميف مف خالؿ اإلشراؼ  دارةبانتخاب أعضاء مجمس اإل
الية، ضمف أقصى حد ممكف مف الفعّ تعمى الشركة ومراقبة تسييرىا، لذلؾ فإف طريقة التعييف ينبغي أف 

 فيما يمي.نذكر أىميا ، لممجمسوىناؾ العديد مف العوامؿ التي تساعد عمى اختيار األعضاء المناسبيف 

 الترشيحات. 1
تعتبر عممية الترشيح الخطوة األولى الختيار األعضاء المناسبيف إلدارة المجمس، وتدخؿ ىذه 

أنو مف الناحية العممية ال يمكف أف يشارؾ جميع المساىميف  إالّ  ،العممية ضمف مسؤوليات المساىميف
، عممية الترشيح وال حتى في عممية التعييف ( فيمختمفةوموزعيف عمى دوؿ  كبيرا)خاصة إذا كاف عددىـ 
، "الجمعية العامة لممساىميف"بػ: سمى فيما ي ىؤالء المساىميف مف قبؿ بعضيـ فقطوىو ما يستدعي تمثيؿ 

فئة عمى ل تحيزضرورة تمثيؿ ىذه الجمعية لمصالح مختمؼ فئات المساىميف حتى ال يكوف ىناؾ  مع
اختيار األشخاص المناسبيف؛ ينبغي عمى المساىميف أف يأخذوا بعيف  نو لضمافغير أ .أخرى فئة حساب

القرار  فأ مع اإلشارة إلى -االعتبار اقتراحات مجمس اإلدارة وفي أحياف أخرى اقتراحات الرئيس التنفيذي
 .-النيائي حوؿ تعييف أعضاء المجمس يبقى مف حؽ المساىميف ومسؤوليتيـ

أف تعييف أعضاء المجمس يعتبر قرارا ميما ينبغي اتخاذه مف خالؿ  "Cadburyلجنة " أكدت لقد
، خاصة أنو يمكف تعييف أفراد يشغموف 1عممية اختيار تقوـ بيا لجنة مختصة مثؿ لجنة الترشيحات

ر الذي يمكف أف ينتج عنو وىو األم ،إدارة في الشركةات أخرى كأعضاء مجمس مناصب تنفيذية في شرك
رشحيف جية القادرة عمى دراسة ممفات المفإف لجنة الترشيحات ستكوف ال ؛وعميو مصالح،لمتعارض 

فّعالة  حيترش. ولضماف عممية 2لعضوية المجمس مف أجؿ مساعدة المساىميف عمى االختيار الصحيح
  3باآلتي:ينبغي عمى لجنة الترشيحات أف تمتـز 

                                                           
  شيح أعضاء المجمس يتـ مف قبؿ المساىميف )الجمعية العامة( ال محالة، أما فيما بعد فإف عممية إذا كانت الشركة جديدة وتنشط ألوؿ مرة فإف تر

ي الترشيح تكوف بيدؼ اضافة أعضاء جدد أو تغيير األعضاء القدامى، وىنا يمكف لمجمس اإلدارة أف يقدـ اقتراحات بخصوص األعضاء الذيف ينبغ
 كانت لديو لجنة ترشيحات. إذاترشيحيـ، خاصة 

1
- Jill Solomon, Aris Solomon, Op.Cit, p. 70. 

2
- David Crowther, Shahla Seifi, Op.Cit, p. 22. 

3
- See: - Sanjay Anand, Op.Cit, p. 51-52. 

           - Alex Knell, Op.Cit, p. 89. 
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لخصائص الالزمة بما يتوافؽ مع احتياجات تقديـ اقتراحات وترشيح األشخاص الذيف يتمتعوف با -
 مجمس اإلدارة واحتياجات الشركة؛

 منح الفرص أماـ جميع المساىميف لتقديـ ترشيحاتيـ لألعضاء الذيف يروف أنيـ مناسبيف؛  -
رشح، وأف تالتأكد مف أف المساىميف )الجمعية العامة( يتمقوف معمومات كافية عف كؿ م -

موعد االجتماع بفترة كافية وذلؾ لتمكينيـ مف اتخاذ القرارات المعمومات يتـ ارساليا قبؿ 
 الصحيحة حوؿ اختيار األشخاص المناسبيف؛

 .(جمعية العامةمساىميف )التقديـ التوصيات الالزمة لم -

أو  الترشيحكما تجدر اإلشارة إلى أنو مف الضروري االبتعاد عف االتفاقيات التي تتضمف إعادة 
نما ال تكوف تمقائية فة، ينبغي وضع شروط محددة إلعادة تعييف عضو ما ألكثر مف مرّ  التعييف تمقائيا، وا 

نما قابمة لمتجديد لفترات معينة )مع ضرورة إثبات كفاءة العضو وحاجة المجمس إليو إلعادة تعيينو(  .1وا 

 التصويت. 2
االجتماعات في مف بيف األشخاص المرشحيف يتـ التصويت عمى اختيار أعضاء مجمس اإلدارة 

 اؿ فإنو ينبغي:، ولكي تتـ عممية التصويت بشكؿ فعّ لمجمعية العامة )المساىميف( العادية أو غير العادية
المرشحيف منح المساىميف فرص متكافئة لمتصويت مف خالؿ تزويدىـ بمعمومات كافية عف  -

 ؛ 2المرشحيف تضافة إلى منحيـ الوقت الالـز لمتمكف مف دراسة ممفاإات ترشيحيـ، ر ومبر 
اؿ تبني طريقة التصويت باألغمبية النتخاب أعضاء مجمس اإلدارة مف أجؿ ضماف تمثيميـ الفعّ  -

 ؛3لمصالح المساىميف
ف أجؿ اعتماد طريقة التصويت التراكمي )التجميعي( أي قياـ مساىمي األقمية بتجميع أصواتيـ م -

فرصة لمساىمي األقمية مف ، حيث يسمح ىذا اإلجراء بإعطاء انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة
تعييف ممثؿ عنيـ يدافع عف مصالحيـ ويعمؿ عمى ضماف المعاممة المتكافئة لممساىميف قدر 

 .4اإلمكاف

 

 
                                                           

1
- Sanjay Anand, Op.Cit, p. 55. 

2
- See: - Alex Knell, Op.Cit, p. 89. 

           - Sanjay Anand, Op.Cit, p. 51. 
3
- H. Kent Baker, Ronald Anderson, Op.Cit, p. 258. 

4
-IFC: International Finance Corporation, Op.Cit, p.110. 
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 ثانيا: عزل أعضاء مجمس اإلدارة
عمى  اكوف مبنييينبغي أف و عزؿ أعضاء مجمس اإلدارة مف صالحيات المساىميف، قرار يعتبر 

الية عمؿ مجمس اإلدارة، فقد يرغب بعض المساىميف )خاصة عمى فعّ ؤثر سمبا يأسس صحيحة حتى ال 
رات منطقية أو أنيـ يروف أف قرار عزؿ بعض األعضاء دوف مبرّ  إف كانوا مف كبار المساىميف( باتخاذ

ف كانوا يؤدوف مياميـ بما يخدـ جميع المساىميف  ىؤالء األعضاء ال يخدموف مصالحيـ )حتى وا 
فينبغي أف يكوف  (مساىميفرغـ أنو مف حؽ ال) أي عضوولذلؾ فإف عزؿ واألطراؼ ذات المصمحة( 

 :1نذكراألسباب ىذه ومف بيف  ،إليومة الية الواجبات الموكّ أسباب موضوعية تثبت عدـ فعّ استنادا إلى 
 عدـ استيفاء المعايير والشروط الواجب توفرىا في العضو مثؿ الكفاءة واالستقاللية؛ -
 متتالية؛ )اجتماعات( دوراتعضو مجمس اإلدارة في أنشطة المجمس لعدة  عدـ مشاركة -
 معاناة عضو المجمس مف ظروؼ خاصة تمنعو مف ممارسة عممو مثؿ المرض الدائـ. -

إذا أثبت أنو ال  ،أف مجمس اإلدارة يمكف أف ُيطالب المساىميف بعزؿ عضو معيف والجدير بالذكر
يفي بواجباتو، ويمكف لو أيضا أف ُيطالب باستبداؿ األعضاء الذيف ال يتمتعوف بالخصائص الالزمة )مثؿ 

 . 2األعضاء ذوي الخبرة في مجاؿ معيف(عدد  فيحاجة المجمس لزيادة 

 الية المجمسالثالث: تأثير عوامل أخرى عمى فع  المطمب 
تؤثر أيضا والتي  خرىلتأثير بعض العوامؿ األيتعرض المجمس ، رة آنفاو المذكعوامؿ زيادة عمى ال

والتي يمكف أف ، المعمومات التي يتمقاىا المجمس ـ المجمس في حد ذاتوتقيي عممية :منياو  ؛تواليعمى فعّ 
  .اليتوؤثر عمى قراراتو وعمى فعّ ت

 عمى فعاليتو مجمس اإلدارةأداء تقييم عممية تأثير أوال: 
في الشركة بالعديد مف عمميات التقييـ مف خالؿ أدائو  العمياالسمطة يقوـ مجمس اإلدارة باعتباره 

ضماف أفضؿ أداء حيث أنو ليمنع مف تقييـ أدائو ىو اآلخر،  أف ذلؾ ال لوظيفتي اإلشراؼ والرقابة، إالّ 
 مجمس.الاألطراؼ التي تقـو بتقييـ  يمي أىـ فيمانتناوؿ و  .ؿ بمبدأ الكؿ ُيَراِقب وُيَراَقبلمشركة ينبغي العم

 التقييم الذاتي لمجمس اإلدارة. 1
الية األداء؛ ولذلؾ يعتبر التقييـ الذاتي بصفة عامة مف أىـ األساليب التي تساعد عمى تحسيف فعّ 

ومف ثمة تحميميا  ،سيساعد في تحديد نقاط القوة والضعؼ في المجمس ؛فإف التقييـ الذاتي لمجمس اإلدارة
                                                           

1
- IFC: International Finance Corporation, Op.Cit, p.114. 

2
- Sanjay Anand, Op.Cit, p. 55. 
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وىو األمر الذي جعؿ العديد مف البورصات مثؿ بورصة  غالليا مف أجؿ تحسيف أداء المجمس،واست
نيويورؾ تمـز الشركات المدرجة فييا عمى القياـ بإجراء تقييـ دوري لمجالس إدارتيا، ويستحسف أف تتـ 

، تقييـ موضوعيمف أجؿ ضماف عممية تقييـ مجمس اإلدارة مف قبؿ األفراد الذي يتمتعوف باستقاللية أكبر 
مثؿ األعضاء المستقميف )الغير تنفيذيف(، أو رئيس مجمس اإلدارة )الذي ال يشغؿ منصب الرئيس 

 .1التنفيذي(، أو رئيس لجنة الترشيح/الحوكمة، أو طرؼ خارجي )مثؿ مستشار المجمس(
ـ يجب عمى المجمس تخصيص الوقت الكافي لمراجعة أدائو دوريا، حيث تشمؿ عممية التقييكما 

ردي لكؿ عضو ، سواء تمؾ التي تتعمؽ بالتقييـ الفتواليي تعتبر ضرورية لمحكـ عمى فعّ جميع المسائؿ الت
، ولقد تطرؽ الباحثوف لمعديد مف المسائؿ التي 2أو تمؾ المتعمقة بأداء المجمس ككؿ ةمجمس إدارة عمى حد

 3اآلتي:ينبغي تقييميا، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر؛ 
شروط تعييف وعزؿ األعضاء، تحقيؽ التوازف بيف بااللتزاـ  مدى :تكويف المجمس؛ مف حيث -

عضاء وبيف حجـ الشركة واستراتيجيتيا، التنويع في أعضاء المجمس مف حيث األميارات وخبرات 
 الجنس، العمر...إلخ؛

 لألىداؼيقيا مياـ كؿ منيا، مدى تحقعددىا، حجميا،  :؛ مف حيثالمجاف الفرعية لمجمس اإلدارة -
 التي أنشئت مف أجميا، تدفؽ المعمومات بينيا وبيف المجمس؛

مدتيا، تواترىا، مدى مالئمة جدوؿ األعماؿ لألعضاء، مدى  :اجتماعات المجمس؛ مف حيث -
 متابعة المسائؿ التي لـ يتـ حميا في االجتماعات السابقة؛

 (؛...)تعويضات مالية، أسيـ، أنواعيا كيفية تقديرىا :مف حيث أتعاب أعضاء المجمس؛ -
مدى تمكف المجمس مف إدارة تعارض المصالح، تحقيؽ  :؛ مف حيثسمطة المجمس وصالحياتو -

 التوافؽ في العمؿ بيف المجمس واإلدارة وكذلؾ بيف أعضاء المجمس )تنفيذييف وغير تنفيذييف(؛ 
وضعيا المجمس )أو أشرؼ الية االستراتيجيات التي مدى فعّ  :تحقيؽ األىداؼ المسطرة؛ مف حيث -

 عمييا( في تحسيف أداء الشركة، نسبة األىداؼ المحققة؛
 أداء رئيس مجمس اإلدارة؛  -
 مساىمة المجمس في تطبيؽ حوكمة الشركات ومراقبة السموؾ األخالقي؛ -
 مساىمة المجمس في دقة وموثوقية التقارير السنوية وجودة المعمومات المفصح عنيا. -

                                                           
1
- Ralph D. Ward, Op.Cit, p. 45. 

2
- Alex Knell, Op.Cit, p. 109. 

3
- See: - Ralph D. Ward, Op.Cit, p. 46. 

           - Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 45. 



  العىامل املؤثرة على فعاليتهو مجلس إلادارة: املفهىم                                       :                    الفصل الثاني

101 
 

 لممجمسن يالمساىمتقييم . 2
اليتو مف أجؿ معرفة فعّ  ،بإجراء تقييمات مستمرة لمجمس اإلدارةيقوـ المساىموف )الجمعية العامة( 

 ،مجمسالالتعييف أو العزؿ ألعضاء عادة إاتخاذ قرارات مة إليو، وكذلؾ مف أجؿ في أداء المياـ الموكّ 
ويمكف  والرقابة عمى إدارة الشركة،مجمس اإلدارة ُيعتبر المسؤوؿ األوؿ أماميـ وينوب عنيـ في اإلشراؼ ف

 تمخيص أىمية عممية تقييـ مجمس اإلدارة في النقاط الموالية: 
معرفة نقاط القوة والضعؼ في المجمس، وىو األمر الذي يساعد عمى اتخاذ قرارات إعادة تعييف  -

 بشكؿ موضوعي؛ أو عزليـ األعضاء أو استبداليـ 
 لمساىميف؛معرفة مدى توافؽ مياـ المجمس وأىداؼ ا -
 قدرة المجمس عمى التنافس وسط بيئة األعماؿ؛ معرفة مدى -
 تقدير مكافآت أعضاء المجمس بما يتوافؽ مع أدائيـ؛ القدرة عمى -
 .ثبوت إىمالو مساءلة مجمس اإلدارة خاصة في حالةالقدرة عمى  -

 المجمس ألعضاء العمل اإلداري سوقتقييم . 3
الة لمرقابة عمى أداء الشركات، ذلؾ أنيا تفرض عمييا درجة تعتبر األسواؽ المالية النشطة آلية فعّ 

كبيرة مف االنضباط مف خالؿ ضرورة االلتزاـ بمجموعة مف الشروط )مثؿ التقيد بالعديد مف مبادئ 
. وبما أف تقييـ األسواؽ لمشركات يكوف موضوعيا إلى حد معتبر نظرا العتماده حوكمة( مف أجؿ ادراجياال

ينة وليس تقديرا شخصيا فقط، فإف نجاح الشركة أو فشميا يعكس بدرجة كبيرة مدى عمى مؤشرات أداء مع
ريف وأعضاء مجمس اإلدارة، وىو األمر الذي ساعد في ظيور ما يسمى كفاءة ونزاىة أداء كؿ مف المسيّ 

 .(Labor Market)بسوؽ العمؿ اإلداري 
تساعد ىذه السوؽ عمى تقييـ أعضاء مجمس اإلدارة، وىو بدوره ما يساعد المساىميف في اختيار  

األفراد الذيف يروف أنيـ األنسب لينوبوا عنيـ في شركاتيـ، حيث أنيـ يتجنبوف إعطاء مسؤولية قيادة 
تيجة عدـ النزاىة والقياـ نتيجة قمة الكفاءة والخبرة أو ن الشركة ألفراد سبؽ أف فشمو في أداء مياميـ سواءً 

. كما أف قياـ سوؽ العمؿ بالتقييـ المستمر يزيد مف المنافسة 1بممارسات احتيالية لتحقيؽ مصالح خاصة
يجعميـ يعمموف عمى تحسيف سمعتيـ في السوؽ مف  احافز بيف األفراد المرشحيف لعضوية المجمس، ويخمؽ 

 مجمس ككؿ. الينعكس عمى فعالية أداء  ياألمر الذ فييا، وىو يعمموفخالؿ تحسيف أدائيـ في أية شركة 

                                                           
1

 آليات الحوكمة في تخفيضيا،المداخل المعتمدة في قياس إدارة أرباح الشركات وأثر ، بشرى نجـ عبد اهلل المشيداني، ليمى ناجي مجيد الفتالوي -
 .32، ص. 2012، جامعة بغداد، العراؽ،23مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد 
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 مدىإلى أنو ينبغي اختيار معايير موضوعية عند التقييـ، فمثال "االعتماد عمى  التنويوجدر يو 
فقد  1قد يساعد في خمؽ حافز لمسموؾ االنتيازي"كمعيار لتقييـ المجمس القدرة عمى تعظيـ ثروة المساىميف 

مجمس اإلدارة بالسعي لبموغ أسعار جيدة لألسيـ أو تحقيؽ أرقاـ مرتفعة  عضاءو أف و/أو ر يقوـ المسيّ 
ولذلؾ فإنو ينبغي لسوؽ العمؿ اإلداري أف  ؛الحقيقة عمى عكسليا، لألرباح؛ تجعؿ أداء الشركة يبدو مثا

 مجمس.اليأخذ بجميع المؤشرات الضرورية والموضوعية عند عممية تقييـ أعضاء 

 عمى فعاليتو مات إلى مجمس اإلدارةتدفق المعمو تأثير ثانيا: 
تتمثؿ أىمية المعمومات في كونيا األساس الذي تقوـ عميو عممية صنع القرار، فكمما كانت ىذه 
 المعمومات صحيحة ودقيقة كمما كانت مفيدة بشكؿ أفضؿ، وألف مجمس اإلدارة يجتمع عدد مرات محددة

القياـ بميامو نو مف الذي يمكّ  بالقدرفإف عممية تزويده بالمعمومات يجب أف تكوف كافية  في السنة؛
ال يتحصؿ عمى المعمومات فالمجمس الذي وكذلؾ بالشكؿ الذي يجعؿ عممية تقييـ أدائو ممكنة، بفعالية، 

 .صحيحة وفعالة (في حالة الفشؿ)مساءلتو تو وال تقيمو وال مكافأالالزمة لف تكوف عممية 
نما  اإلدارة جمسإضافة إلى ذلؾ؛ "فإف م  ينبغي أف ال ينبغي أف يكوف مثقال بالمعمومات المفصمة وا 

يمكف لممجمس طمب أية تفاصيؿ يراىا ضرورية مف الرئيس  إاّل أنو ،2يتمقى المعمومات الضرورية فقط"
: شكؿ تقارير تتضمف بشكؿ أساسي المعمومات لمجمس اإلدارة فيويتـ تقديـ  التنفيذي وفي أي وقت.

المتعمقة باالستثمارات واالستراتيجيات، اتجاىات الصناعة والتطورات التي ينبغي مواكبتيا،  المعمومات
معمومات تساعد عمى تقييـ المخاطر التي تواجييا الشركة، التغييرات القانونية والتنظيمية، المعمومات 

الظروؼ  لمصمحة )منافسوف، موردوف، عمالء...الخ(،الضرورية حوؿ عالقة الشركة مع أصحاب ا
 . 3المتغيرة لمسوؽ، مختمؼ المؤشرات التي تعبر عف أداء الشركة الحالي والمستقبمي

األعضاء حيث أف ، بالمعمومات الالزمة بشكؿ عادؿ يجب تزويد كافة أعضاء المجمسكما أنو 
المعمومات الالزمة كما ىو الحاؿ بالنسبة لألعضاء المستقميف )غير التنفيذيف( ال يمكنيـ الوصوؿ لكافة 

يحتاجوف  فيـوبشكؿ خاص األعضاء الجدد الذيف تـ تعينييـ ألوؿ مرة في مجمس الشركة،  ،4التنفيذييف
إلى ممؼ تعريفي يسمح ليـ بتكويف معرفة حوؿ الشركة مثؿ: المعمومات المتعمقة بنشاط الشركة، 

، معمومات حوؿ مجمس اإلدارة الحالي )تركيبتو، االحوكمة المتبع فيي استراتيجياتيا، طرؽ تمويميا، نظاـ

                                                           
1
- Kevin Keasey, Steve Thompson, Mike Wright, Op.Cit, p.100. 

2
- Geoffrey Owen, Tom Kirchmaier, Jeremy Grant, Op.Cit, p. 49. 

3
-Yılmaz Argüden, Op.Cit, p. 76. 

4
- S. Rao Vallabhaneni, Op.Cit, p. 30. 
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ولذلؾ فإف مجمس اإلدارة يجب عميو أف يسيؿ ليؤالء األعضاء الحصوؿ عمى ؛ 1صالحياتو، اجتماعاتو(
، كما ذلؾمجمس الذي يعتبر المسؤوؿ عف المف خالؿ رئيس  ،وفي الوقت المناسبالمعمومات الالزمة 

مف أجؿ القياـ  -ُيفترض أف يكوف متاح بشكؿ أفضؿ مف رئيس المجمس–سكرتير لممجمس يمكف تعييف 
بمياـ التنسيؽ الخاصة بالمجمس )مثؿ ترتيب االجتماعات، تبميغ األعضاء، تزويدىـ المعمومات الالزمة( 

 . 2لمجمس، وبيف أعضاء المجمس أنفسيـاإلدارة التنفيذية وا حيث يكوف ىمزة وصؿ بيف
تؤثر رقابتو المتشددة بشكؿ سمبي  دلى مجمس اإلدارة بنوعية عممو، فقة تدفؽ المعمومات إتتأثر عممي

ريف وتجعميـ يمتنعوف عف اإلفصاح عف بعض المعمومات التي قد تعرضيـ لدرجة مف الرقابة عمى المسيّ 
فمف جية يجب تحسيس  .ريف ينبغي أف تكوف مزدوجةبالمسيّ  ؛  ولذلؾ فإف عالقة المجمس3ال يرغبوف فييا

ريف بأف أعضاء المجمس تـ تعيينيـ لتقديـ المشورة والنصائح الالزمة؛ وليس لمراقبتيـ فقط، حيث أف المسيّ 
المجمس يصغي القتراحاتيـ ويأخذىا بعيف االعتبار ألنيـ األكثر اطالعا عمى أعماؿ الشركة وعمى دراية 

ريف يدركوف أف قياـ المجمس بمراقبة جب جعؿ المسيّ ي ؛جيدة بنقاط قوتيا ونقاط ضعفيا، ومف جية أخرى
خمؿ في عممية  ى اكتشاؼ أيأدائيـ يعتبر مف ميامو األساسية، وذلؾ مف خالؿ تعزيز قدرتو عم
 اإلفصاح عف المعمومات ومف ثمة اتخاذ االجراءات والعقوبات الالزمة. 

 : وىي، مجمسمتقديـ المعمومات ل سبؽ؛ يمكننا استنتاج أىـ الشروط التي ينبغي مراعاتيا عند بناءً 
تؤدي إلى تضميؿ بعض أو  ينبغي أف تتميز المعمومات المقدمة لمجمس اإلدارة بالمصداقية وأالّ  -

 كؿ األعضاء والتأثير عمى آرائيـ؛
أف تكوف المعمومات المقدمة واضحة ودقيقة، بحيث تكوف كافية وفي الوقت نفسو ال تتطرؽ  ينبغي -

 لمتفاصيؿ غير الضرورية؛
يجب تقديـ المعمومات لمجمس اإلدارة في الوقت المناسب، إضافة إلى منحو وقتا كافيا بعد  -

بداء رأيو فييا ومف ثمة اتخاذ ا  لقرارات المناسبة؛حصولو عمى المعمومات ليتمكف مف دراستيا وا 
يجب أف يتـ تقديـ المعمومات نفسيا لجميع أعضاء مجمس اإلدارة وفي الوقت نفسو، دوف التحيز  -

 لمجموعة معينة مف األعضاء؛
ا لممطالبة بالتوضيحات الالزمة حوؿ المعمومات التي يروف يمنح أعضاء مجمس اإلدارة وقتا كاف -

 غير واضحة بشكؿ كاٍؼ. ياأن

                                                           
1
- See: - Alex Knell, Op.Cit, p. 101. 

           - Bob Tricker, Op.Cit, p. 16. 
2
- Alex Knell, Op.Cit, p. 101. 

3
- Jonathan R. Macey, Op.Cit, p. 93. 
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 الفصل خالصة

مجمس اإلدارة الذي يعتبر آلية ميمة مف آليات أىـ ما يتعمؽ بحاولنا في ىذا الفصؿ التطرؽ إلى 
في اإلشراؼ  حوكمة الشركات، حيث أنو المسؤوؿ عف تمثيؿ مصالح المساىميف الذيف ينوب عنيـ

حة، وىو كما أف صالحياتو وواجباتو تمتد لتشمؿ حماية جميع األطراؼ ذات المصم .والرقابة عمى الشركة
يتمكنوا مف األمر الذي يتطمب أف يكوف أعضاء مجمس اإلدارة عمى قدر كبير مف الكفاءة واالستقاللية ل

عمى ىؤالء األعضاء وعمى إضافة إلى ذلؾ فإف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر  .تأدية مياميـ بفعالية
 كمية ونوعيةدائيـ بشكؿ مستمر، أداء المجمس بصفة عامة مثؿ طريقة تعييف وعزؿ األعضاء، تقييـ أ

 .التي يحصموف عميياالمعمومات وتوقيت 

المسؤوؿ األوؿ عف قيادة الشركة ومراقبتيا، يجعمو مسؤوال عف نجاحيا مجمس اإلدارة اعتبار إف 
ف لـ  ،وعف فشميا كذلؾ االنييارات التي شيدتيا أكبر فالمتسبب في ذلؾ بشكؿ مباشر، يكف حتى وا 

كاف بسبب تقصير مجالس  أسباب ىذه االنييارات كانت مختمفة؛ فمنيا ماالشركات العالمية أظيرت أف 
أسباب ، ومنيا ما كاف نتيجة ضعؼ الكفاءة و/أو قمة الحرص و/أو ضعؼ االستقاللية الناتج عفاإلدارة 

 .و تواطئوالخارجي  ضعؼ التدقيؽأو باؼ متعددة، ريف وتواطئيـ مع أطر انتيازية المسيّ بأخرى تتعمؽ 
 العتباره السمطة العميالمجمس اإلدارة كانت توجو بشكؿ مستمر أصابع االتياـ  األسباب فإف توميما تعدد

ف كاف غير متورط بشكؿ مباشر)األوؿ عف إدارة الشركة  المسؤوؿو   .(حتى وا 

والتي تحظى  ؛ة وانييار الشركات العالميةومف بيف أىـ األمور التي كشفت عنيا األزمات المالي
حرص مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ الشفافية في أعماؿ الشركة كذلؾ باىتماـ كبير مف الباحثيف ىو مدى 

وتحقيؽ جودة اإلفصاح في التقارير الصادرة عنيا بيدؼ منع السموكيات االنتيازية والممارسات االحتيالية 
 واستمراريتيا؛ وىو ما سنتناولو في الفصؿ الموالي.التي تؤثر عمى أداء الشركة 

 
 



 

  الثالثالفصــل 

 

 

 

 دور مجلس إلادارة في تحسين

 جودة إلافصاح
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 تمهيد

يعتمد ارساء مبادئ الحوكمة بشكؿ فّعاؿ في أية منظمة عمى تكامؿ العديد مف اآلليات؛ أوليا 
مجمس اإلدارة لتأديتو دوريف ميميف ومتكامميف داخؿ الشركة ىما اإلشراؼ والرقابة. فيو المسؤوؿ األوؿ 

مى حماية وبصفتو ممثال لممساىميف فإف ذلؾ يجعمو يحرص ععف قيادة الشركة لمنجاح أو لمفشؿ، 
وألف بقاء الشركة واستمراريتيا ال يتوقؼ فقط . مصالحيـ وضماف تحقيؽ عوائد عمى أمواليـ المستثمرة

نما عمى تكامؿ جيود العديد مف األطراؼ؛ فإف حوكمة الشركات تركز وتيدؼ لجعؿ ، عمى المساىميف وا 
دؿ، وذلؾ مف خالؿ مجمس اإلدارة يعمؿ عمى تحقيؽ مصالح جميع األطراؼ ذات المصمحة بشكؿ عا

جعميـ عمى اطالع دائـ بالوضعية الحقيقية لمشركة سواًء الحالية أو المتوقعة مستقبال، ويتحقؽ ذلؾ مف 
 .خالؿ اإلفصاح عف المعمومات الالزمة التي يحتاجونيا

إف توفير الجودة في اإلفصاح عف معمومات الشركة التي تتعمؽ بمختمؼ الجوانب المالية وغير 
لزامية واالختيارية؛ يعتبر مف المياـ األساسية لمجمس اإلدارة. وحتى يتحقؽ ذلؾ، ينبغي عمى إلالمالية، ا

المجمس أف يشرؼ عمى اآلليات الرقابية التي مف شأنيا اكتشاؼ الممارسات االحتيالية التي تخفض مف 
ما يضمف حقوؽ األطراؼ جودة اإلفصاح، وأف يراقب مدى التزاـ إدارة الشركة بتأدية المياـ الموكمة إلييا ب

ذات المصمحة. إضافة إلى ذلؾ فإف مجمس اإلدارة يجب أف تتوفر فيو بعض الخصائص التي تزيد مف 
 فعالية أداء ميامو.

سنحاوؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ التعرؼ عمى أىـ مسؤوليات مجمس اإلدارة التي تساعد عمى تحقيؽ 
 بتقسيمو إلى مبحثيف:وذلؾ تحسيف ىذه الجودة،  فيخصائص المجمس  أثرجودة اإلفصاح، وكذا 

 
 .س اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح: الدور اإلشرافي والرقابي لمجماألولالمبحث  -

 .ص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح: تأثير خصائالثانيالمبحث  -
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 المبحث األول: الدور اإلشرافي والرقابي لمجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح
تتمثؿ الميمة الرئيسية لمجمس اإلدارة في اإلشراؼ والرقابة عمى نشاط الشركة ومعامالتيا بيدؼ 
جعؿ عممية اتخاذ القرارات تتـ عمى أسس صحيحة بالنسبة لمشركة ولجميع األطراؼ ذات المصمحة، وىو 

اجات ىذه األمر الذي لف يتحقؽ إال بتوفر جودة اإلفصاح عف المعمومات الالزمة التي تمبي احتي
 األطراؼ.

يقوـ مجمس اإلدارة بعقد اجتماعات دورية مف أجؿ مناقشة العديد مف المسائؿ الميمة التي تتطمب 
جميع األمور المتعمقة بالشركة؛ لذلؾ يقوـ بتفويض جزء شر، إاّل أنو ال يستطيع مناقشة إشرافو بشكؿ مبا

لإلشراؼ والرقابة عمى المسائؿ مف سمطتو لمجانو الفرعية )إف وجدت( كؿ حسب تخصصيا لتقوـ 
 األخرى، مع استفادتو مف عمؿ اإلدارة التنفيذية واآلليات الرقابية األخرى.

وعميو، فإف مجمس اإلدارة يقـو بتفويض سمطة اإلشراؼ والرقابة )مف أجؿ تحقيؽ جودة اإلفصاح( 
قيؽ الخارجي، اإلدارة لمعديد مف اآلليات كؿ حسب اختصاصيا )لجنة التدقيؽ، التدقيؽ الداخمي، التد

التنفيذية...(، مع اضطالعو باإلشراؼ والرقابة عمى عمؿ ىذه اآلليات لمتأكد مف أنيا تقوـ بتأدية مياميا 
بالشكؿ الصحيح؛ مما يعزز ثقتو بيا ويسمح باالعتماد عمى نتائج أعماليا وتوصياتيا في اتخاذ اإلجراءات 

 الؿ الشكؿ أدناه.والقرارات. ويمكننا توضيح ذلؾ باختصار مف خ

 : الدور اإلشرافي والرقابي لمجمس اإلدارة في تحقيؽ جودة اإلفصاح(1-3الشكل رقم )
 
 
 
 

 و/أو                              َو                                
 
 
 

 بشكل مباشر    

 : إعداد الباحثةالمصدر
 

 جودة اإلفصاح مجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق

 التدقيق الداخلي

 اإلدارة التنفيذية

 التدقيق الخارجي

 نظام إدارة المخاطر

الرقابة  نظام
 الداخلية

 :آليات أخرى مثل
 باقي اللجان

 يشرف

 يراقب

 شرفت

 راقبت
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 المطمب األول: دور مجمس اإلدارة في حوكمة الشركات
بطة مترانجد أنيا  ؛OECDعند االطالع عمى مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتيا منظمة 

 مساىمةوفيما يمي سنحاوؿ توضيح ببعضيا البعض، فكؿ مبدأ منيا يساىـ في تحقيؽ المبادئ األخرى. 
بدورىا ضماف تحقيؽ المبادئ األخرى لمحوكمة والتي تساىـ في  -كمبدأ لحوكمة الشركات-مجمس اإلدارة 

 في تحسيف جودة اإلفصاح، إضافة إلى تحقيؽ الرقابة عمى السموكيات االنتيازية لممسيريف.

 بحقوق المساهمين واألطراف ذات المصمحة أوال: االهتمام
يجب عمى مجمس اإلدارة أف يسعى ويبذؿ ما في وسعو لتوفير كؿ المعمومات التي تجعؿ 

 مع؛ ياوكأنيـ يشرفوف بأنفسيـ عمى أعمال ،ا يتعمؽ بالشركةالمساىميف يشعروف بأنيـ عمى دراية بأىـ م
 ضرورة منح اىتماـ متكافئ لباقي األطراؼ ذات المصمحة التي ال تستطيع الشركة االستمرار مف دونيا.

 . دور المجمس في حماية حقوق المساهمين الحاليين والمحتممين1
ينبغي عمى إطار حوكمة الشركات أف "الشركات عمى أنو: ينص المبدأ الثاني مف مبادئ حوكمة 

مف اإلفصاح عف  البد ذلؾ تحقيؽ أجؿ مف ."يوفر الحماية لممساىميف، وأف يسيؿ ليـ ممارسة حقوقيـ
 1:اآلتيخالؿ  جميع المعمومات التي يحتاجيا المساىموف، ويتـ ذلؾ أساسا مف

الحقوؽ األساسية لممساىميف، التي مف أىميا الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالشركة  توفير -
في الوقت المناسب وبصفة منتظمة، إضافة إلى باقي الحقوؽ المتعمقة بانتخاب أعضاء مجمس 

 عمى األرباح؛ وحقوقيـ حوؿ العمميات المتعمقة باألسيـ والحصوؿاإلدارة 
القرارات المتعمقة بالتغيرات الجوىرية في  في إعالميـ( )أو ضماف حؽ المساىميف في المشاركة -

 الشركة؛
ضماف حؽ المساىميف في المشاركة بفعالية والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة  -

عالميـ بالقواعد التي تحكـ اجتماعات الجمعية بما في ذلؾ إجراءات التصويت؛  لممساىميف؛ وا 

المحتمميف( يعتبروف مف أصحاب المصمحة الميميف  أف المساىميف )الحالييف أو والجدير بالذكر؛
والتي تسعى لجعميـ يستثمروف أمواليـ فييا باستمرار، حيث عادة ما ييتـ المستثمر الجديد في  جدا لمشركة

ذلؾ  أف بمدى تحقيؽ الشركة لمعدالت أداء مرتفعة مف أجؿ ضماف تحقيؽ عوائد مناسبة لو؛ إالّ  ؛البداية
كافيا التخاذ قرار االستثمار، فالمستثمر يرغب أيضا في التأكد مف صحة ىذه المعّدالت والعديد  عدّ ال يُ 

                                                 
 :متوفر عمى الموقع مبادئ حوكمة الشركاتلمزيد مف التفاصيؿ يرجى االطالع عمى: -1

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf .(11/10/2019)  

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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مف المعمومات األخرى، لذلؾ فيو ييتـ بسمعة الشركة مف حيث اإلفصاح والشفافية حتى يطمئف أف 
 المعمومات المفصح عنيا تعبر فعال عف األداء الحقيقي لمشركة.

توصيؿ معمومات ذات دقة وموثوقية ل وفي ضمان تتجسد أىمية دور مجمس اإلدارة فإف وعميو،
ة لو أدى ذلؾ لتغيير قرار المستثمر إلى عدـ االستثمار في الشركة؛ فميمّ حتى  ؛ممساىميف )المستثمريف(ل

في  ، وىو ما يساعد عمى ترسيخ ضرورة توفير الجودةالمساىميفالمجمس تتمثؿ في مراعاة مصالح جميع 
 اإلفصاح لدى جميع اآلليات المساىمة في إعداد المعمومات والرقابة عمييا.

 . دور المجمس في حماية مساهمي األقمية والمساهمين األجانب 2
حوكمة الشركات أف يضمف  إطار "ينبغي عمى :حوكمة عمى أنوالالمبدأ الثالث مف مبادئ  ينص

 األجانب، كما ينبغي أف تتاحالمساىميف المعاممة العادلة لكافة المساىميف، ومف بينيـ صغار المساىميف و 
 1ليتحقؽ ذلؾ يجب أف: فرصة الحصوؿ عمى تعويض فّعمي في حالة انتياؾ حقوقيـ" لجميعيـ

 معاممة متكافئة؛ ُيعامؿ المساىموف المنتموف لمفئة نفسيا؛ -
 اإلفصاح عف تداوؿ األسيـ بكؿ شفافية؛ يتـ أف -
يمكف ؛ أعضاء مجمس اإلدارة أو المديروف التنفيذيوف عف وجود أية مصالح خاصة بيـ أف يفصح -

 (.تعارض المصالح، )أف تكوف ليا صمة بعمميات الشركة

دارة المساىميف مف سوء تسيير اإل بناًء عمى ما سبؽ، نجد أف مجمس اإلدارة ال يسعى فقط لحماية
نما يسعى كذلؾ لضماف عدـ انتياؾ حقوقيـ مف قبؿ بعضيـ البعض، حيث غالبا ما يرغب  التنفيذية، وا 

أف  كبار المساىميف في السيطرة عمى عممية اتخاذ القرارات وعمى أمور أخرى مثؿ عمميات التصويت؛ إالّ 
حرص المجمس عمى ضرورة وجود قواعد واضحة لضماف حقوؽ جميع أنواع المساىميف )كؿ حسب 

 .ماـ بجودة اإلفصاحمقدار مساىمتو(، سيساعد عمى زيادة االىت

 ذات المصمحة األخرىطراف األ. دور المجمس في حماية 3
الشركات ىو تغميب مصمحة المساىميف  في حدوث األزمات وانييار تسببتاألمور التي  بيفمف 

 ممثاليعتبر اإلدارة أف مجمس  رغـفعمى حساب باقي األطراؼ ذات المصمحة،  في الكثير مف األحياف
 مواليـ والرقابة عمييا، إالّ ى تسيير أشراؼ عماإلو تعظيـ ثروتيـ  يتـ تعينو مف قبميـ مف أجؿو ممساىميف ل

  .ىمية عف المساىميفالتي ال تقؿ أ األخرى مصالح األطراؼعمى سمبا أف ذلؾ ال ينبغي أف يؤثر 

                                                 
 .364-360، ص. 2006الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري، محمد مصطفى سميماف،  -1
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ورة العناية بمصالح البمداف تركز عمى ضر  مختمؼحوكمة عمى اختالؼ مضمونيا في الف لذلؾ فإ
حوكمة عمى أنو: الينص المبدأ الرابع مف مبادئ  اىمتو في نشاط الشركة.كٌؿ حسب مس ؛جميع األطراؼ

 مصالح التي ينشئيا القانوف أو تنشأأف يعترؼ بحقوؽ أصحاب ال "ينبغي عمى إطار حوكمة الشركات
نتيجة اتفاقيات متبادلة، وأف يعمؿ عمى تشجيع التعاوف النشط بيف الشركات وأصحاب المصالح في خمؽ 

 1:بما يمي االلتزاـ مف بدال ذلؾ تحقيؽول ،الثروة وفرص العمؿ، واستدامة الشركات ماليا"

 ؛االتفاقياتفي أو  لقانوفا في عمييا المنصوص المصالح أصحاب حقوؽ احتراـ -
 ؛حقوقيـ انتياؾ في حالة مناسب تعويض عمى لمحصوؿ المصالح ألصحاب الفرصة إتاحة -
 ؛األداء تحسيف في العماؿ ومشاركة ،المصالح أصحاب شاركةبم تسمح آليات توفير -
 ؛المناسب الوقت فيو  المالئمة المعمومات مىع المصالح أصحاب ضماف حصوؿ -
 غير تصرفات أية عفر لمتعبي بكؿ حرية اإلدارة مجمسمع  بالتواصؿ المصالح صحابأل السماح -

 .فعمو ذلؾ ما إذا حقوقيـ مف االنتقاص عدـ مع ضماف المينة، ألخالقيات منافية وأ قانونية

 جميع األطراؼ التي" :إضافة إلى ما سبؽ، واستنادا إلى تعريؼ أصحاب المصمحة المتمثؿ في
فإف  ؛2"كانت ليا حصة في الشركة أو ليا مصمحة فقطأ ، سواءً وتتأثر بو نشاط الشركةفي  يمكف أف تؤثر

حداىا ذلؾ أف التحيز إل ،التوفيؽ بيف المصالح المتعارضة ليذه األطراؼ عفمجمس اإلدارة مسؤوؿ 
 .سيؤثر عمى الشركة ومعامالتيا مع باقي أصحاب المصالح

 ما يمي: نذكرأصحاب المصمحة األساسيف بيف واجبات مجمس اإلدارة اتجاه  مف 
الحرص عمى جعؿ الدائنيف مطمعيف عمى الوضعية المالية الحقيقية لمشركة )خاصة الربحية  -

  ؛كانية استرجاع أمواليـاتخاذ قرارات اإلقراض ومدى ام عمىوالمديونية( مف أجؿ مساعدتيـ 
حقوؽ كال مف العمالء والمورديف وعدـ تضميميـ بشأف نشاط الشركة وسياساتيا، مف أجؿ حماية  -

 أو عدـ التعامؿ معيا؛ ؛رار في ذلؾارات حوؿ التعامؿ مع الشركة واالستمقر الالسماح ليـ باتخاذ 
مجمس اإلدارة، مع  في عنيـممثميف  ضـمميات الشركة مف خالؿ ضماف اشراؾ الموظفيف في ع -

 ؛الحرص عمى معاممتيـ كباقي األعضاء وتزويدىـ بكافة المعمومات التي يحتاجونيا
 الذيف يتأثروف بنشاط الشركة، مثؿ المجتمع، الحكومة. اآلخريفحماية أصحاب المصمحة  -

                                                 
 .368 -364مرجع سابؽ، ص.   واإلداري،  المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمةمحمد مصطفى سميماف،  -1

2
- Rohit Arora, Structure and Reform of Corporate Governance in the United Kingdom in relation to the 

Shareholder versus the Stakeholder theory, SSRN Electronic Journal, 2010, p. 15, Available at: 

http://ssrn.com/abstract=1683987 , (24/10/2019). 

http://ssrn.com/abstract=1683987
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 تعارض المصالح وعدم تماثل المعمومات ةحل مشكم ثانيا:

اإلدارة يعتبر آلية ميمة تعمؿ عمى التوفيؽ بيف مصالح اإلدارة لنظرية الوكالة فإف مجمس "وفقا 
نظرية عمى اللذلؾ تركز  ؛1"والمساىميف وىو ما يساعد عمى التقميؿ مف مشاكؿ عدـ تماثؿ المعمومات

 أو التالعب بيا. إخفاء المعموماتمف  ريفالمسيّ  منع ليتمكف مف عيؿ الدور الرقابي لمجمس اإلدارةتف
قادر  آلية(أو )وامؿ التي كانت سببا في ظيور مجالس اإلدارة ىو الحاجة لطرؼ مف بيف أىـ الع

وبالتالي التخفيض مف  نتج عف الفصؿ بيف الممكية واإلدارة،يعمى التقميؿ مف تعارض المصالح الذي 
 .ضؿ نوعافأا و مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات التي تكوف نتيجة امتالؾ اإلدارة لممعمومات بشكؿ أكبر كمّ 

، فإف جودة اإلفصاح ليا أىمية كبيرة في جعؿ جميع في الفصؿ األوؿ كما سبؽ التطرؽ إليو سابقاو 
تعارض المصالح مشكمتي ماما كبيرا لاىتحوكمة الأعطت لذلؾ  ،األطراؼ عمى اطالع دائـ بما يحتاجونو

مجمس ل تحقيؽ ذلؾ، وأوكمت ميمة تخفيضيما قدر اإلمكاف ىالتركيز عم مف خالؿ وعدـ تماثؿ المعمومات
حدى المسؤوليات إ تتمثؿ .كؿ ما يتعمؽ بالشركة مىوالرقابة عاإلشراؼ المسؤوؿ عف بصفتو اإلدارة 

، الية عند ممارسة وظائفيـريف يتصرفوف بمسؤولية وفعّ التأكد مف أف المسيّ  فيالرئيسية لمجمس اإلدارة 
ؤدي إلى ي بالشكؿ الذي قد يامعموماتعمى واسع ال يـاطالعيستغموف تواجدىـ الدائـ بالشركة و  وأنيـ ال

 .تضر بمصالح األطراؼ األخرىممارسات احتيالية 
ريف في حد ذاتيـ لتخفيض عدـ تماثؿ المعمومات سيعود عمييـ بالمنفعة أيضا، كما أف سعي المسيّ 

 يقدـ المشورة الالزمة ليؤالء ذلؾ أف اطالع مجمس اإلدارة عمى جميع المعمومات الضرورية يجعمو
باإلفصاح  ريفقياـ ىؤالء المسيّ  أف أضؼ إلى ذلؾ؛ .2ريف وىو ما يعود بالفائدة عمى الشركة ككؿالمسيّ 
وبيف  ميؿ مف عدـ تماثؿ المعمومات بينيـفي التق عف رغبتيـ غالبا ما ُيعبرعف بعض المعمومات  ةعيّ اطو 

، مف خالؿ إما العمؿ األطراؼدارة مراعاة مصالح جميع مجمس اإلعمى  يجب ،وعميو .3األطراؼ األخرى
كوسيط بيف المصالح المتضاربة ليذه األطراؼ أو السعي لتحقيؽ أقصى قدر مف المصمحة المشتركة 

  .4لجميع األطراؼ
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مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات بيف ذاتو  في حد قد يعانيمجمس اإلدارة أف  ويجدر التنويو
 ماصعوبة في أداء مياميـ عنديجدوف قد غير التنفيذيف األعضاء ف، أعضائو التنفيذيف وغير التنفيذيف
عممية صنع القرار عمى يؤثر مرتفعة، وىو ما قد عمى مستوى المجمس تكوف نسبة عدـ تماثؿ المعمومات 

وعميو، يمكننا القوؿ أف استقاللية مجمس اإلدارة ينبغي استغالليا لتحقيؽ الرقابة الفّعالة  .1المجمس داخؿ
، إضافة إلى ذلؾ مجمسالتوسيع فجوة المعمومات بيف أعضاء دوف أف تؤدي إلى عمى اإلدارة التنفيذية، 

، كفاءتو مجمسالمثؿ حجـ ىناؾ العديد مف الخصائص األخرى التي ال تقؿ أىمية عف االستقاللية؛ 
حيث توصؿ العديد مف  تو،تساىـ بشكؿ كبير في زيادة فعالياجتماعاتو، والتي وخبرتو، 
 .A.Ajina & al ,2013 ; C. Armstrong & al , 2014 ; A. Elbadry & al, 2015 ; B)الباحثيف

Goh & al, 2016  ، إلى أف ىذه الخصائص تساىـ في التخفيؼ مف مشكمة عدـ تماثؿ المعمومات
   .وتعارض المصالح

مف أكبر المشاكؿ التي تعيؽ عمؿ مجمس  تعتبر مشكمة عدـ تماثؿ المعموماتفإف وكخالصة، 
 مف تحقيؽ بعض أىدافو المتعمقة بػ: لذلؾ يركز بشكؿ خاص عمى حميا أو التقميؿ منيا ليتمكف ،اإلدارة
 ؛وجذب المستثمريف الجدد التقميؿ مف تعارض المصالح وما يترتب عنو مف تحسيف أداء الشركة، -
الذيف تزيد ثقتيـ بالشركة  ؛تحسيف العالقات مع األطراؼ ذات المصمحة مثؿ المورديف والدائنيف -

 ؛المعمومات التي تمبي احتياجاتيـ نتيجة مشاركتيـ جميع
 ؛األطراؼجميع قرارات الشركة وعمى تفادي الغموض والممارسات االحتيالية التي تؤثر عمى  -
 لتقارير السنوية التي تيدؼ لتوفير المعمومات الالزمة لمستخدمييا.عمى امصداقية أكبر  إضفاء -

 االنتهازية  والسموكياتالممارسات االحتيالية  مواجهة: ثالثا

  . مراقبة االلتزام بالسموك األخالقي1
 حيث يقوموف بالتالعب ،ريفلممسيّ  االنتيازيفي الشركة بالسموؾ ترتبط الممارسات االحتيالية 

مصالح أطراؼ معينة دوف أو تحقيؽ  الشخصية بعض المصالحتحقيؽ  بالمعمومات المفصح عنيا بيدؼ
؛ وىذا ما كشفت خالقيرتبط بالجانب األت فيي دائما احجميتبايف أنواع االحتياؿ أو  تعددت وميما غيرىا.

                                                 
1
- See : - Christopher S. Armstrong, John E. Core, Wayne R. Guay, Do Independent Directors Caus 

               Improvements in Firm Transparency? Journal of Financial Economics, Vol. 113, N. 3, 2014, p. 1-2,  

               Available at https://repository.upenn.edu/accounting_papers/106. 

             - Niamh M. Brennan, Collette E. Kirwan, John Redmond, Op.Cit, p. 05. 

https://repository.upenn.edu/accounting_papers/106
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ىناؾ أزمة أخالؽ  ت، حيث أصبحمنذ سنواتالتي حدثت  الشركات العالمية األزمات المالية وانييارعنو 
 .عمى اختالؼ أحجاميا وأنواعيات إلى انخفاض مستوى الثقة في أعماؿ الشركات أدّ 

 التي ،المنافسة ةتزايد حدّ  حدوث ىذه االنييارات إلىالمالييف االقتصاديف والمحمميف بعض أرجع  لقد
ف كاف ذلؾ ال يعكس الحقيقة، بصورة  شركاتيـ أداء ظيروفيُ المسيريف  جعمت أما البعض جيدة حتى وا 

اآلخر فيرى أف األمر أبسط مف ذلؾ، وأنو يرجع لطبيعة سموؾ األفراد أنفسيـ وزيادة تدىور القيـ األخالقية 
 بشكؿ رسمي االعتبارات األخالقية في عدـ وضعمف تكّ  عماؿاأل أخمقةمشكمة وألف . 1في مجاؿ األعماؿ

يجب عمى مجمس فإنو  2،مختمؼ المواقؼ التي يواجييا األفراد أثناء تأدية واجباتيـ في العممي التنفيذحيز 
اإلدارة أف يشرؼ عمى وضع ميثاؽ األخالقيات بما يتوافؽ مع نشاط الشركة وتعزيز االلتزاـ الفعمي بو، 

 .المحتمؿ حدوثيا ومراقبة جميع الممارسات غير األخالقية
عمى المعايير  فإنو ينبغي تطوير سموكيات الشركة بناءً  ،مف تحقيؽ أىدافو اإلدارةمجمس ليتمكف 

 النظاـتمبية  يضمف أف ى المجمسعم يجبحيث  ،3المينية وقواعد السموؾ األخالقي المتعارؼ عمييا
   4منيا:و  ؛لبعض الشروط األساسية األخالقي

المواقؼ المبادئ )الرسمية( و فورؽ،  عمى تبقى مجرد حبر ال يجب أف يةاألخالقوالقواعد معايير ال -
 إطار أخالقي؛ضمف  تتكامؿ )الظرفية( ينبغي أف

 بيدؼوالمبادئ المتعددة  القيـ لمتوفيؽ بيفمتعددة  عمى نماذج يتوفرنظاـ األخالقيات يجب أف  -
 عف اختالفيا؛تجنب المشاكؿ الناتجة 

الذي يمكف أف يسبب أضرارا ألطراؼ خارجية مثؿ المجتمع و  نشاط الشركة عواقباالىتماـ ب -
 .المسؤوليةمف خالؿ التشجيع عمى تحمؿ والبيئة، وذلؾ 

تشجيع ب مجمس اإلدارة يقوـ -وغير القانونية أيضا–الممارسات غير األخالقية  بيدؼ اكتشاؼ
شكوؾ حوؿ أي  أية تساورىـعندما  ؛المسؤوليف مف غيرىـ أو مشرفييـ مع التحدث الموظفيف عمى جميع

 سموكيات ميثاؽ أوو/ ة،القانوني لموائحػ: ال ومخالفات انتياكات أيةعف  التبميغوكذلؾ  .أمر يتعمؽ بالعمؿ
كما أف قياـ . 5عف ىذه االنتياكات توفير الحماية الالزمة لألفراد المبمغيف العمؿ؛ وفي المقابؿ يجب

                                                 
1
- Campbell Jones & Al, Business ethics: Acritical approach, Routledge Edition, New York, 2005, P. 17. 

2
- Walther Ch. Zimmerli & Al, Corporate ethics and corporate governance, Springer Edition, New York, 

2007, P. 39-41. 
3
- S. Rao Vallabhaneni, Corporate Management, Governance, and Ethics Best Practices, John Wiley & 

Sons, Inc, New Jersey, Canada, 2008, p. 28. 
4
- Walther Ch. Zimmerli & Al, Op.Cit, P. 39-41. 

 الدولية المشروعات مركز إلى مقدمة عمؿ ورقة ،الشركات لحوكمة الرئيسي المكون العمل أخالقيات شكولنيكوؼ، سوليفاف، ألكسندر جوف -5
 .06، ص. 2006الخاصة، 
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في حالة عدـ وجود و ، التبميغمجمس اإلدارة بتكويف لجنة أخالقيات في الشركة ُيسيؿ لمموظفيف عممية 
 .1ابالغ لجنة التدقيؽيتـ  لجنة األخالقيات

إف االلتزاـ بالسموؾ األخالقي يتجاوز االمتثاؿ لألنظمة والقوانيف، ولذلؾ تعتبر أخالقيات العمؿ 
في حد ذاتو أف يمتـز بو ليكوف قدوة لجميع موظفي الشركة ومف ثمة مطمبا أساسيا ينبغي لمجمس اإلدارة 

عندما ال تكوف  -منيا أو التقميؿ-العمؿ عمى تجسيده لكي يتمكف مف ضماف منع الممارسات االحتيالية 
فإف االلتزاـ بيذه األخالقيات سيمنع السموؾ االنتيازي ويشجع عمى ضرورة توفر  ،وعميو القوانيف كافية.

أصحاب عمى تمبية احتياجات بدوره الشفافية ويعزز أىمية توفر الجودة في اإلفصاح وىو ما يساعد 
 دوف تضميؿ.  ـيستخدمونيا التخاذ قراراتيلمعمومات التي مف ا المصالح

 تعيين الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذين طريقة . 2
المعمومات التي تفصح عنيا إعداد  المسؤوؿ المباشر عف روف(تعتبر اإلدارة التنفيذية )المسيّ 

 اضمان أخالقيات العمؿو الموضوعية بالكفاءة و  ، لذلؾ ينبغي أف يتمتع أفراد اإلدارة التنفيذيةالشركة
يعتبر مجمس اإلدارة المسؤوؿ عف تعييف المدير التنفيذي وفي و  عف الممارسات االحتيالية. بتعادىـال

وعمى  المياـ التي يقوموف بياعمى  أنو المسؤوؿ عف الرقابة كما ،بعض األحياف كبار التنفيذيف أيضا
فإف المجمس يتحمؿ جزءا كبيرا مف المسؤولية في حالة قياـ المدير التنفيذي أو كبار  ،وعميو .سموكياتيـ

 ة تعود بالضرر عمى الشركة و/أو األطراؼ ذات المصمحة.يالتنفيذيف بممارسات احتيال
مدى دقة وموضوعية تقييـ  ىما: تعتمد عممية اختيار المدير التنفيذي عمى عامميف ميميف

يجب لذلؾ  .الية استراتيجية التوظيؼ المعتمدة في الشركةمدى فعّ و لمدير التنفيذي، المرشحيف لمنصب ا
 : 2، وفي مقدمتياعمى مجمس اإلدارة عند تعييف المدير التنفيذي أف يأخذ بالعديد مف االعتبارات

 السابؽ؛ أدائومدى فعالية في المرشح لمنصب المدير التنفيذي و  والخبرة الكفاءةتوفر  -
والسمات الشخصية مثؿ القدرة عمى التخطيط واتخاذ القرارات، ميارات  الميارات القياديةتوفر  -

   ؛التواصؿ والقدرة عمى العمؿ الجماعي
 ؛، عدـ تغميب المصمحة الشخصيةاألمانة ،المصداقيةالتمتع بأخالقيات العمؿ مثؿ المباقة،  -

                                                 
1
- S. Rao Vallabhaneni, Op.Cit, p. 28. 

2
- Sanjay Anand, Essentials of Corporate Governance, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, Canada, 2008, 

pp. 45-47. 
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مجاؿ الذيف ليـ خبرة في الشركة و في التنفيذيف جميع  -عند التعييف- األخذ بعيف االعتبار -
، والذيف أثبتوا كفاءتيـ ونزاىتيـ في القياـ بمياميـ، ألف ذلؾ بيانتيجة عمميـ لفترة طويمة  نشاطيا

  لشركة مف قبؿ؛اأفضؿ مف تعييف مدير لـ يسبؽ لو العمؿ في  أحياف كثيرةيعتبر في 
 عمؿ مع الشركة؛ال الستمرار فيفي ا المدير التنفيذي مدى قابمية المرشح لمنصب -
، توفير جميع المعمومات الالزمة لممرشح حتى يتمكف مف اتخاذ قرار قبوؿ المنصب أو رفضو -

  وضعية الشركة.خاصة فيما تعمؽ باألجر، المكافآت، 

   نظام المكافآتشراف عمى اإل. 3
 مف أجؿ ،بعقود الحوافز تسمىريف مع المسيّ  بعقد اتفاقياتفي كثير مف األحياف  الشركاتقـو ت
إضافة  ريفلممسيّ تتمثؿ أساسا في المكافآت التي تعطى و ، اليةلييـ بفعّ الموكمة إ المياـ أداء ىعم تشجيعيـ

معظـ  كما أف .1خطط امتالؾ األسيـبما يسمى شكؿ حصة مف أسيميا وىو أو في  ،إلى رواتبيـ الثابتة
المحاسبية مثؿ حجـ األرباح وحجـ المبيعات،  المعمومات ببعض ريفالمسيّ انجازات ربط تمكافآت العقود 

مف منافعيـ الشخصية  ويجعميـ يعّظموفعند إعدادىـ لمتقارير المالية،  ريفالمسيّ  مما قد يؤثر عمى سموؾ
  .2تلممكافآ الحصوؿ عمى أكبر قيمة ممكنة خالؿ

إدارة "ىي  المكافآتيستخدميا المسيروف لمتأثير عمى قيمة  يمف بيف أكثر الممارسات االحتيالية الت
عندما تصؿ المكافآت  تدار تنازليافي حيف ، حيث تدار األرباح تصاعديا بيدؼ تعظيـ المكافآت، "األرباح

أية زيادة  تتبعيازيادة األرباح في ىذه الحالة لف  ألف ،إلى أعمى حد ممكف روفالمسيّ التي يحصؿ عمييا 
المكافآت  مقدار يزيد مففترات مستقبمية قد إلى  احاألرباإلفصاح عف مقدار مف وبتأجيؿ  ،في المكافآت

بالمعمومات  عند اقتراب موعد تقاعدىـ قد يتالعبوف ريف()المسيّ  إضافة إلى أف كبار التنفيذيف .3مستقبال
زيادة قيمة المكافآت التي تدفع ليـ  بيدؼ السنوات األخيرة مف عمميـ،ما تعمؽ بالمفصح عنيا خاصة في

  .4عند مغادرتيـ الشركة

                                                 
1
، المكتب الجامعً الجدٌد، اإلسكندرٌة، مصر، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعةكمال الدٌن مصطفى الدهراوي، محمد السٍد سراٌا،  - 

 .11، ص. 1001
2
- Meng Yanqiong, Earning management incentives and techniques in china’s listed companies: a case 

study, paper presented at the Proceeding of the 7 the international conference on innovation and management, 

Paris, 2011, p. 1134. 
أثر السياسات المحاسبية إلدارة المكاسب عمى أسعار أسهم الوحدات االقتصادية المتداولة في سوق  جبر ابراىيـ الداعور، محمد نواؼ عابد، - 3

 .825، ص. 01،2009، العدد17ة، المجمد ، مجمة الجامعة اإلسالميفمسطين لألوراق المالية: دراسة تطبيقية
4
- Md. Musfiqur Rahman, & al, Techniques motives and controls of earnings management, International 

journal of information technology and business management, Vol.11, N.1, 2013, p. 30-31. 
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بعيف االعتبار أف ىؤالء  خذؤ ييجب أف  ،ريفطط مكافآت المسيّ خعند وضع  فإنو ؛في المقابؿ
ويستخدموف  ،-مقارنة مع باقي األطراؼ-ريف قد يستغموف معرفتيـ الواسعة بمعمومات الشركة المسيّ 

وىذا لجعميا تتناسب  ،بالمعمومات التي يمكف أف تؤثر عمى قرار التعويضات لمتالعبسمطتيـ التقديرية 
ليذا السبب، يقوـ المساىموف بتوكيؿ ميمة وضع نظاـ المكافآت ومراقبتو . 1مع مصالحيـ الشخصية

 ولعؿ أىـ ماويعمؿ عمى ضماف عدـ تضميميـ،  مصالحيـ يمثميـ ويرعىلمجمس اإلدارة عمى اعتبار أنو 
  :ما يأتيتحقيؽ ذلؾ،  في سبيؿ مجمسالبو يقوـ 
 ؛مجيوداتيـال مع عّ عمييا تتوافؽ ف وفمتأكد مف أف المكافآت التي يحصمريف، لتقييـ أداء المسيّ  -
 سموكيـعؿ جيبما  ،ريفالمسيّ سمبا عمى التأكد مف أف نظاـ الحوافز المعتمد في الشركة ال يؤثر  -

  ؛تأثير ذلؾ عمى الشركة مراعاةدوف  المكافآتر قيمة ممكنة مف انتيازيا نحو تحقيؽ أكب
)مثؿ تعجيؿ خاصة المتعمقة باألرباح البنود بعض حوؿ  روفيضعيا المسيّ مراقبة التقديرات التي  -

 تأثير عمى جودة المعمومات المفصح عنيامف شأنيا ال التيو أو تأجيؿ االعتراؼ باإليرادات( 
 ؛عمى المكافآت الممنوحةبالتالي و 

تقييـ مدى مالءمتيا لمنتائج المحققة مف قبؿ  مع ضرورةعمى المكافآت قبؿ منحيا،  المصادقة -
 لموضع المادي لمشركة وألىدافيا.و المسيريف 

تحدد مف قبؿ  تجدر اإلشارة إلى أف أعضاء مجمس اإلدارة في حد ذاتيـ، يحصموف عمى مكافآت
عمى شكؿ أو في مكافآت أخرى  ،ضورما يسمى ببدائؿ الحفقط في ىذه المكافآت قد تتمثؿ المساىميف،

ألعضاء  وألف عممية تحديد المكافآت سواءً المحققة،  جزء مف األرباح ىعم أسيـ في الشركة، أو الحصوؿ
مجالس تقوـ بتكويف لجنة فرعية خاصة الكبار التنفيذيف تعتبر ميمة صعبة، فإف العديد مف لمجمس أو ال

 .اؿ لنظاـ المكافآتـ الفعّ ضماف التقييالمتعمقة ب المياـوكؿ إلييا جميع يُ  لجنة المكافآت تسمى

 جودة اإلفصاحتدعيم المطمب الثاني: مسؤولية مجمس اإلدارة في 

 وسيمة فّعالة لإلفصاح التقرير السنوي جعلفي  أوال: مسؤولية المجمس
حصيمة حوؿ تقديـ  اىميف وباقي األطراؼ ذات المصمحة عفأماـ المس مجمس اإلدارة مسؤواليعتبر 

 المعمومات وكؿالشركة والنتائج التي حققتيا، وكذلؾ السياسات التي انتيجتيا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،  نشاط

                                                 
1
- Lan Sun, Subhrendu Rath, Fundamental determinants, opportunistic behavior and signaling mechanism: 

an integration of earnings management perspectives, International Review of Business Research Papers, 

Vol.04, N.04, 2008, p. 410. 

 . الثانيتـ التطرؽ لتعريؼ لجنة المكافآت ومياميا بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ   
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المجمس في حد ذاتو والمياـ التي ب المتعمقةمعمومات ال، بما في ذلؾ بمعامالت الشركةالمتعمقة األساسية 
بقاء جميع األطراؼ مف أجؿ إ خرى(أ وسائؿ لىشكؿ تقرير سنوي )اضافة إفي يدرج كؿ ذلؾ بيا؛  قاـ

فصاح إلقياس  قبوالاألكثر وسيمة السنوي اليمثؿ التقرير  .تحتاجيا عمى دراية كافية بالمعمومات التي
د وسائؿ أخرى تعتبر ميمة أيضا وتستخدـ كوسيمة توج ومع ذلؾ ،رسميةً  الوسائؿالعتباره أكثر الشركات 

 .اليات المتحدة األمريكيةفي الو التي تستخدـ بشكؿ واسع   (k-10)تقارير  مثؿ لقياس اإلفصاح،

جودة اإلفصاح ر يتوفعمى أىمية  العالمية دليالتعتبر االنييارات التي حدثت مؤخرا ألكبر الشركات 
ظير الشركات عمى أنيا ناجحة تتضمف معمومات تُ انت ك التقاريرىذه حيث أف رير السنوية، افي التق

رغـ أف ىناؾ العديد مف و  ،1الجميع يريد االستثمار فييا، في حيف أنيا كانت عمى وشؾ االنييارلدرجة أف 
المسؤوؿ األوؿ عف الفشؿ  عتبراُ جمس اإلدارة أف م األطراؼ التي كانت سببا في ممارسات االحتياؿ، إالّ 

و متالعب أانت معمومات خاطئة سواء ك)اإلفصاح عف المعمومات الصحيحة ألنو المسؤوؿ عف عدـ 
  .التي تعكس األداء الفعمي ليذه الشركات( بيا

يوضح في التقرير السنوي كيفية عممو، وأف يبيف القرارات التي المجمس أف  وعميو، فإنو ينبغي عمى
عف اإلفصاح في مسؤوليتو ف، 2ولمختمؼ المجاف المنبثقة عنو يتخذىا وتمؾ التي يفوضيا لإلدارة التنفيذية

نما ـو بإعداد ىذه التقارير بنفسو، وا  عني بالضرورة أف يقال ت ؛وغيرىا مف الوسائؿ األخرى لسنويةالتقارير ا
 .اإلشراؼ والرقابة بصفة مستمرةميمة ب االحتفاظمع ضرورة ؿ ىذه الميمة ألطراؼ أخرى يوكّ 

ف كاف مف شركة ألخرىعف إعداد التقارير السنوية  المسؤوؿ الطرؼيختمؼ " االعتماد  فضؿيُ ، وا 
تحسيف نوعية المعمومات التي حيث يساعد ذلؾ عمى  ،3"ائؼظو ال متعدد االختصاصات أو  فريؽ عمى

التي تمبي االحتياجات المختمفة ألصحاب  وىو ما يزيد مف جودة اإلفصاح ،ريراالتق ىذه حتوييات
ر سيدفع أف أي تأخير غير مبرّ و  ،المناسب التقرير السنوي في الوقت يتـ اصدار أفيجب كما  .المصالح

 ،4؟أـ ال رغبة الشركة في اخفاء بعض األمور السيئةب ىو مرتبطوىؿ  ،سببال عفمستخدميو إلى التساؤؿ 

                                                 
 شركات المساىمة حوؿ أدائيا المالي، وىو مطموب مف قبؿ لجنة األوراؽ المالية والبورصات مف قبؿ  سنوياشامؿ يتـ اصداره  عبارة عف تقرير

 ، يعتبر وثيقة ميمة جدا الحتوائو عمى معمومات أكثر تفصيال مف تمؾ الموجودة في التقارير السنوية.SECاألمريكية 
 

1
- Alex Knell, Corporate Governance: How to Add Value to Your Company -A Practical Implementation 

Guide, Elsevier Ltd, 2006, p. 48. 
2
- Alex Knell, Op.Cit, p. 65. 


قسـ االتصاالت والعالقات العامة، سكرتارية الشركة، قسـ الشؤوف المالية، قسـ ، قد يتمثؿ القسـ المسؤوؿ في: سكرتارية المجمس أو مكتب رئيسو  

 .ىناؾ بعض الشركات الكبرى التي تتعاقد مع وكالة خارجية مف أجؿ إعداد التقارير كما أفمراقبة التسيير، 
3
- John Stittle, Annual Reports: Delivering Your Corporate Message To Stakeholders, Gower Publishing 

Limited, USA, 2003, p. 209. 
4
- John Stittle, Op.Cit, p. 207. 
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ؿ تحقيؽ فصاح عنيا مف أجالعب ببعض المعمومات أو تأجيؿ اإلريف إلى التقد يمجأ العديد مف المسيّ ف
يراقب  الذيمجمس اإلدارة  رمستخدمييا، ىنا تظير أىمية دو بب في تضميؿ منافع شخصية، وىو ما يتس

 رات في حالة التأخير مف أجؿ النظر فييا.يطالب اإلدارة بتقديـ المبرّ و  ،التقارير أي تأخير في اصدار

 المزيد مفيتطمب قد  ،الحقيقية لمشركة الوضعيةالحصوؿ عمى تقارير ذات جودة عالية تعكس إف "
)كما تـ التطرؽ  ى جودة اإلفصاحعم مما قد يؤثر ،1"ريفبعض المسيّ ال يفضمو وىو األمر الذي ، تكاليؼال

الجودة بحجة ارتفاع  يسمح بتخفيض ىذهينبغي أف ال إف مجمس اإلدارة وعميو، ف، إليو في الفصؿ األوؿ(
زامية ميما كانت تكمفتيا، أما ميع المعمومات اإللجعف اإلفصاح أنو تـ نما يقوـ بالتأكد مف التكاليؼ، وا  

تكاليؼ  ذلؾ ميادوف أف يحمّ  ؛ومستخدمي معموماتياالشركة بالمقدار الذي يفيد فصاح االختياري فيكوف اإل
 يمكف تمخيص مسؤولية مجمس اإلدارة حوؿ التقرير السنوي في النقاط التالية:و  .وغير ضرورية كبيرة

  يقوموف بإعداد التقارير السنوية؛ االختيار المناسب لألشخاص الذيف -
لتحقيؽ الجودة  عمى التكاليؼ المخصصة إلعداد التقارير السنوية وجعميا مناسبةوالرقابة شراؼ اإل -

 في اإلفصاح؛
المعايير المعتمدة إلعداد التقارير، ، المتطمبات القانونية :السنوية مع مراقبة مدى توافؽ التقارير -

 ؛متطمبات البورصة بالنسبة لمشركات المدرجة
وسيمة أجؿ جعميا ة مف رير السنوياحتوييا التقتمف مدى وضوح ودقة المعمومات التي  التأكد -

 ؛مناسبة يمكف االعتماد عمييا في عممية اتخاذ القرارات
 .في الوقت المناسب لجميع األطراؼ وسيمة متاحة ةرير السنوياالحرص عمى جعؿ التق -

  ق الداخمي والرقابة عمى التدقيمسؤولية المجمس في اإلشراف ثانيا: 
"نشاط مستقؿ وموضوعي،  :التدقيؽ الداخمي عمى أنو (IIA, 1999)ؼ معيد المدققيف الداخمييف عرّ 
نيا ويساعد عمى خمؽ قيمة مضافة، تأكيدا وضمانا عمى عممياتيا، يقدـ نصائح لتحسي لمشركةيعطي 

مف خالؿ تقييـ منظـ ومنيجي لكؿ مف عمميات إدارة المخاطر، الرقابة  الشركةتحقيؽ أىداؼ يساىـ في 
 . 2إضافة إلى تقديـ اقتراحات لتعزيز الكفاءة" ،الداخمية، حوكمة الشركات

 صحةمدى دقة و  لتقييـ التي تيدؼلمشركة و  "أحد األجيزة الداخميةرؼ أيضا عمى أنو: كما عُ 
 .3نظـ المعمومات" اليةتقييـ فعّ و ، المحاسبيةو  المالية المعمومات

                                                 
1
- John Stittle, Op.Cit, p. 210. 

2
- IIA, The Institute of  Internal Audit, available at : www.theiia.org  (09/09/1010). 

3
- Jacques Renard, Theorie et pratique de l’audit interne, 7eme Edition, Eyrolles, Paris,  France, 2010, p. 73. 

http://www.theiia.org/
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في التقميؿ مف مشاكؿ الوكالة وعدـ تماثؿ المعمومات، حيث أف  أساسيا االداخمي دور يؤدي التدقيؽ 
و أنكما ؛ 1ريفعمى كشؼ السموؾ االنتيازي لممسيّ  اخمي بشكؿ مستمر في الشركة يساعدتواجد المدقؽ الد

األخطاء المتعمدة  أوغير المتعمدة ط الدفاع األوؿ ضد أخطاء اإلفصاح في كثير مف األحياف خ عتبريُ 
مف  ضماف جودة التقارير المالية فإف المدقؽ الداخمي لو دور ميـ في، فضال عف كؿ ذلؾ .2بسبب الغش

 اكتشاؼ مواقع الضعؼ في النظاـ والعمؿ عمى تصحيحيا.و  ،تقييـ نظاـ الرقابة الداخميةخالؿ قدرتو عمى 
 بعض وفر في المدقؽ الداخميتيأف  ؛أواليجب  االتدقيؽ الداخمي مف تحقيؽ أىدافي وظيفةمكف لتتو 

ىذه  أف يتـ تقييـ ؛وثانيا ،االستقالليةو الكفاءة الية، أىميا تساعده عمى أداء ميامو بفعّ التي  الخصائص
تقييمو ومراقبة  اوكذالداخمي،  المدقؽ ـيدعفي ت دور مجمس اإلدارة يبرزىنا ؛ باستمرار الوظيفة ومراقبتيا

  وضيح ذلؾ مف خالؿ النقاط الموالية.؛ ويمكف تواتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنو أدائو

 المدقق الداخمي استقالليةتدعيم  .1
في أي مدقؽ، ألنيا تساعده عمى  ريعتبر عنصر االستقاللية مف أىـ العناصر التي يجب أف تتوف

ألخطاء أو االحتياؿ في ل ودوف الضغوطات التي يمكف أف تؤثر عميو عند اكتشاف الصريحتقديـ رأيو 
جعؿ ب مف األحسف أف يقوـ المجمسلذلؾ  ،وىو ما يساعد عمى تحسيف جودة اإلفصاحعمميات الشركة 

يمكف توضيح مساىمة المجمس  نفيذية(،التدقيؽ الداخمي تابع لو تنظيميا )رغـ أنو وظيفيا تابع لإلدارة الت
 في دعـ استقاللية المدقؽ الداخمي في:

 رفع ليا تقاريرتُ  التي الجية فإف، (IIA) ف الداخمييفيدققيالم معيد توصياتفي  دور  ما حسب -
 (غالبالفي )اإلدارة أو لجنة التدقيؽ  مجمسك إدارية عميا لمستويات تابعة تكوف أف يجبالداخمي،  التدقيؽ

المدقؽ في فحص وتقييـ  ألنيا المخولة بمتابعة عمميات التدقيؽ بتفويض مف المجمس، ىذا اإلجراء يساعد
 األخرى داخؿ الشركة أعماؿ األقساـ تقييـكذا و  قبؿ اصدارىا، تقاريرالالمعمومات المفصح عنيا في  جودة
 . 3حرج أو خوؼ دوف

 ال الداخمي دقؽالمفإف  (IFACI, 2009)وفقا لممعيد الفرنسي لممدققيف والمراقبيف الداخمييف  -
ىذه عمى نزاىة  شأنيا أف تؤثر عمى مصداقية حكمو بأية أعماؿ تنفيذية داخؿ الشركة مف ينبغي تكميفو

                                                 
1
- Chekroun Meriem, Le role de l’audit interne dans le pilotage et la performance du systeme de controle 

interne: cas d’un echantillon d’entreprises Algeriennes, These de Doctorat, Universite Abou Bekr Belkaid, 

Tlemcen, Algerie, 2014, p. 19-20. 
2
- Olli Rekka Ratsula, The Interplay Between Internal Governance Structures, Audit Fees And Earnings 

Management In Finnish Listed Companies, Thesis Of Master, Aalto University, Finland, 2010, P. 26. 
3

السعودية،  البيئة عمى تطبيقية األرباح: دراسة إدارة ممارسات من الحد في ودورها الداخمية المراجعة أنشطة جودة، مبارؾ الرفاعي إبراىيـ -
 .41، ص. 2010جامعة الممؾ سعود، المممكة العربية السعودية، ورقة بحث مقدمة في: الندوة العممية الثانية عشر لسبؿ تطوير المحاسبة،
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عدـ تعرض مجمس أف يحرص عمى اللذلؾ يجب عمى  ،1الشركة عماؿ ودقة التقارير التي تصدرىااأل
 . وفترض أف تخضع لتدقيقريف لممشاركة في األعماؿ التنفيذية التي يُ المدقؽ الداخمي لضغوطات المسيّ 

 ف الداخمييف الذيف يتمتعوف بمستوى عاؿٍ يدققالم اختيارالشركة ب قياـعمى  مجمس اإلدارة حرص -
 مصالحيـ الشخصية أو مصالح أطراؼ معينة عمى يقوموف بتغميبمف الموضوعية المينية حيث ال 

السيرة المينية ليؤالء المدققيف و/أو التقييمات التركيز عمى مصالح الشركة، وذلؾ مف خالؿ  حساب
 االيجابية التي قدمت بشأنيـ مف قبؿ شركات سبؽ ليـ العمؿ فييا، والتي أثبتوا فييا تمتعيـ بالموضوعية.

، وحمايتيـ مف أية قرارات تعسفية في د تنشأ بيف اإلدارة والمدققيفي قايجاد حموؿ لممشاكؿ الت -
إلى اخفاء أف ىذه األخيرة ال تسعى ـ مف قبؿ اإلدارة مف أجؿ التأكد مف حقيـ، والتحقيؽ في قرارات عزلي

 تضميؿ أصحاب المصمحة.الحقائؽ و 

 تدعيم كفاءة المدقق الداخمي. 2
مف فيـ طبيعة نو تمكّ  ؛المدقؽ الداخميفي   خبرةالكفاءة و القدر كبير مف التدقيؽ توفر تتطمب ميمة 

سمح لو ، وىو ما ياليةفعّ قدر ممكف مف الأكبر كؿ منيا ب عمؿدقيؽ تو  ،عمؿ جميع األقساـ داخؿ الشركة
 .المفصح عنياالعمؿ عمى تحسيف جودة المعمومات  وبالتالي ،باكتشاؼ األخطاء والممارسات االحتيالية

نو يحتاج إلى دعـ مجمس أ في حد ذاتو، إالّ أف الكفاءة والخبرة تعتبراف ميزتيف يكتسبيما المدقؽ  رغـ
 :وتكوف مساىمة المجمس في تحقيؽ ذلؾ مف خالؿوتطويرىما باستمرار،  استغالليمااإلدارة مف أجؿ 

ف بالكفاءة والخبرة الالزمة التي تمكنيـ مف المدققيف الذيف يتمتعو  حرص مجمس اإلدارة عمى تعييف -
 ؛األخطاء واالحتياؿاكتشاؼ 

 معرفة توفر فأ ذلؾ دعـ المدقؽ الداخمي مف أجؿ جعمو يكتسب خبرة في صناعة الشركة، -
الية أكبر الشركة بفعّ  أعماؿ مختمؼ تقييـ مفو المرتبطة بنشاط الشركة سوؼ تمّكن يةالفنّ  باألمور

 ؛2والتي تتطمب معرفة فنية بيا( حالتيا وتقدير األصوؿ فحص )مثاؿ ذلؾ كيفية
إعطاء مجمس اإلدارة أىمية لتدريب المدققيف الداخميف بشكؿ مستمر مف أجؿ تمكينيـ مف مواكبة  -

ية والتكنولوجية المتعمقة التطورات الحاصمة في المجاالت المالية والمحاسبية أو في المجاالت الفنّ 
 ؛تسييؿ مشاركتيـ في التكوينات المينية والندوات العممية بنشاط الشركة، وذلؾ مف خالؿ

                                                 
1
- IFACI : Code de Déontologie, Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, Avril, 2009, p. 18. 

2
 .39، ص. مرجع سابقمبارؾ،  الرفاعي إبراىيـ - 
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ينبغي عمى مجمس اإلدارة أف يمنح لممدققيف الصالحيات الالزمة لالطالع عمى كافة الوثائؽ  -
لضرورة  إالّ  ؛يرفي شؤوف التسيّ  دخؿتال دوف ى جميع المعمومات التي يحتاجونياوالحصوؿ عم

 التقرير عنيا.كذا و  ،وظيفتيـ التي تقتضي اكتشاؼ األخطاء وتصحيحيا إف أمكف

   الخارجيمسؤولية المجمس في اإلشراف والرقابة عمى التدقيق ثالثا: 

"عممية جمع وتقييـ أدلة اإلثبات بطريقة منيجية وموضوعية مف  عمى أنو رؼ التدقيؽ الخارجيعّ يُ 
، ثـ التقرير عف المعتمدةة مع المعايير لتحديد مدى توافؽ المعمومات المعدّ قبؿ شخص كؼء ومستقؿ، 

  .1نتائج ذلؾ لألطراؼ ذات المصمحة"
 بأدلة مدعـ رأي عطاءوا  المالية  لمتقارير انتقادي فحص"مف خالؿ أىدافو عمى أنو رؼ ُيعّ كما 

 .2"حقيقية لمشركةال موضعيةل التقارير ومدى تمثيميا ىذه وصدؽ ةشرعيّ  إلثبات وبراىيف

 اال في منح تقارير الشركة درجة كبيػرة مػف الثقػةطرفا فعّ  التدقيؽ الخارجي في كونو ىميةأمف تكّ 
، كما أف جودة ؿ جميع األطراؼ ذات المصمحةف قبماالعتماد عمييا  يزيد مف درجةمما  والمصداقية

مصداقية حوؿ المحايد جمب مستثمريف جدد يأخذوف بعيف االعتبار رأيو التدقيؽ الخارجي تساعد عمى 
أنو يحتاج إلى  رغـ أف المدقؽ الخارجي ال يخضع تنظيما وال وظيفيا إلدارة الشركة، إالّ و  .الشركة تقارير

اآللية ، وألف مجمس اإلدارة يعتبر قبؿ المسيريفالحماية مف الضغوطات التي يمكف أف يتعرض ليا مف 
ـو ق، فيو يسعى لتييئة الظروؼ الالزمة ليطاتنا مف توفير االستقاللية وتخفيض الضغو األكثر تمكّ 

 .فيما سيأتي ذلؾيمكف توضيح مساىمة المجمس في تحقيؽ و المدقؽ الخارجي بأداء ميامو. 

 تدعيم استقاللية المدقق الخارجي. 1
قد التي األخطاء والتالعبات،  كشؼعمى  الفعمية القدرة" استقاللية المدقؽ الخارجي عمى أنيا ُتّعرؼ

لتحقيؽ و  .3"تؤثر بشكؿ سمبي عمى جودة اإلفصاح وبالتالي عمى القرارات التي يتخذىا أصحاب المصمحة
  :منيا ؛مف األمور مف خالؿ مساىمتو في العديد ؛اؿينبغي لمجمس اإلدارة أف يكوف الطرؼ الفعّ  ذلؾ

الة، تسيؿ عمؿ المدقؽ الخارجي مف خالؿ توفير جميع وجود لجنة تدقيؽ فعّ الحرص عمى  -
 ؛(في العناصر الموالية)سيتـ التفصيؿ في دور لجنة التدقيؽ تنسيؽ عممو مع المدقؽ الداخمي و احتياجاتو، 

                                                 
1
 .103، ص. 2005، اإلسكندرية، مصر، المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعيةأميف السيد أحمد لطفي،  - 

2
 .19، ص. 2003، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،إلى التطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية محمد بوتيف،  - 

3
- Christian Prat Dit Hauret, L'independance du commissaire aux comptes : Une analyse empirique basee 

sur des composantes psychologiques du comportement, Technologie Et Management De L'information: 

Enjeux Et Impacts Dans La Comptabilite, Le Controle Et L'audit, France, 2011, p. 01, disponible sur: 
Https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584524 (23/06/202019). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00584524
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 ،توبشكؿ كبير في زيادة استقالليذلؾ يساىـ  ؛ حيثالتغيير اإللزامي لممدقؽ الخارجيالتأكد مف  -
غير عالقة عمؿ - خاصة يمكف أف يتأثر بوجود عالقات تقارير الشركةالرأي الذي يصدره حوؿ ف

طوؿ مدة التعامؿ مع العميؿ  فا القوؿ أنلذلؾ يمكن؛ 1تربطو مع أحد مسيري الشركة -التدقيؽ
يراقب عالقتو فإف مجمس اإلدارة يجب أف وعميو يمكف أف تؤثر بشكؿ سمبي عمى جودة اإلفصاح، 

 ؛اقتراحاتيـ حوؿ تجديد التعامؿ معووكذلؾ  الشركة مسيريمع 
في  إالّ  ،غير خدمات التدقيؽأخرى بتقديـ خدمات لممدقؽ الخارجي  السماحعدـ الحرص عمى  -

 .اشتراط اإلفصاح عف ذلؾ ضرورية، معوالمقدر بأنيا الحدود التي يسمح بيا المجمس 

 المدقق الخارجي  عممية تعيين عمىتأثير مجمس اإلدارة . 2
ريف أف المسيّ المساىميف بتأكد  بغية، الجمعية العامةات مسؤوليمف الخارجي تعييف المدقؽ ر بيعت

عميـ ويج المساىميفىؤالء مصالح حقؽ يبما  بمياميـقاموا  قد ؛يف فوضوا ليـ سمطة تسيير أمواليـالذ
أف  إالّ  ،التعييفليس لو سمطة  مجمس اإلدارةرغـ أف و  .عمى الوضعية الحقيقية لمشركة باستمرار معيفمطّ 
، وفي غالب األحياف يتـ األخذ برأيو مف قبؿ الجمعية العامة في اقتراح المدقؽ الخارجي، اجوىري ادور  لو

عميو أف يعتمد عمى معايير موضوعية في عممية االقتراح، يتمثؿ أىميا في توفر الكفاءة والخبرة لذلؾ 
 :التالية في النقاطدقؽ، ويمكننا توضيح ذلؾ في الموالموضوعية 

ذلؾ  ؛التدقيؽ جودة مكتب التدقيؽ الذي غالبا ما يعتبر مؤشرا عمى حجـل بعيف االعتبار خذاأل -
، 2باقي المكاتبمقارنة مع  ؛االستقاللية ،كفاءة، الالتجييز :فضؿ مف حيثاأل تعتبر الكبيرة أف المكاتب

المكاتب كبيرة  أف إالّ  ،أنو عنصر ميـ في تحديدىا رغـعبر بالضرورة عف الجودة الحجـ ال يُ  ورغـ أف
األفراد ولذلؾ فيي تحرص عمى اختيار  ،الحجـ تسعى دائما لمحفاظ عمى سمعتيا ومكانتيا في السوؽ

أحسف وأحدث األساليب الستخداميا في عمميات اختيار  إضافة إلى ييا،األكثر خبرة وكفاءة لمعمؿ ف
 في الحد مف الممارسات االحتيالية.  يزيد مف قدرتياما  وىو، التدقيؽ

التوفيؽ بيف ضرورة تمتع المدقؽ بالخبرة والكفاءة، وحجـ التكاليؼ التي تستطيع الشركة تحمميا  -
مقابؿ خدماتو، حيث ال ينبغي التفريط في الكفاءة مف أجؿ التكاليؼ، وفي المقابؿ ال ينبغي تحميؿ الشركة 

 تكاليؼ عالية تفوؽ طاقتيا.

                                                 
1
- Koubaa Riguen Rakia, Jarboui Anis, L’impact de l’ethique de l’audit externe sur la qualite de 

l’information, P. 07, disponible sur: 

http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/actesducolloque/koubaa-riguen_jarboui.pdf , (10/02/2019). 
2
-Mehmet Ünsal Memiş, Emin Hüseyin Çetenak, Earnings management, audit quality and legal 

environment: an international comparison, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 2, 

N. 4, 2012, P. 466. 

http://documents.escdijon.eu/pdf/cig2014/ACTESDUCOLLOQUE/KOUBAA-RIGUEN_JARBOUI.pdf
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اىتماـ ب ىظأصبحت تحمف أىـ العوامؿ التي  ، فيومتخصص الصناعيل بعيف االعتباراألخذ  -
يساعد  الشركة نشاطقطاع  حيث أف فيـ، معيف في مجاؿ المعرفة تطويرة في يواسع، لما لو مف أىم

ف مجمس وعميو فإ ،1تدقيؽ مف نوع مختمؼ جودةخمؽ  الية، وبالتاليبشكؿ أكثر فعّ  تقاريرىاعمى فحص 
لتخصص سيسعى إلى األخذ بعيف االعتبار ا مف جميع مزايا التدقيؽ اإلدارة الذي يسعى إلى االستفادة

 الصناعي عند اقتراح المدقؽ الخارجي.

  جودة اإلفصاحتدعيم في  المطمب الثالث: مسؤولية لجنة التدقيق
في  أىميتيا بفعؿ ،ائياإنشيفكر مجمس اإلدارة في غالبا ما تعتبر لجنة التدقيؽ مف أوؿ المجاف التي 

خاصة فيما يتعمؽ ببعض األمور المعقدة والتي تتطمب  المسؤوليات،مف  كبير تحمؿ جزءنابة عنو في اإل
يتأثر و  مجنة.يذه المجمس بتفويض جزء مف سمطتو لاللذلؾ يقوـ  ؛بيرا مف الخبرة والوقت لمناقشتياقدرا ك

 : 2ىي يؽ بأربعة أنواع مف السمطةعمؿ لجنة التدق
 سمطة التصرؼ في العديد مف األمور؛فوض ليا مجمس الذي يُ الستمد مف السمطة الشرعية: تُ  -
 بات التي يمكف أف تتحمميا المجنة؛سمطة الجزاء: تتعمؽ بالمكافآت أو العقو  -
التي تقدميا اإلدارة سمطة المعمومات: حيث أف القرارات التي تتخذىا المجنة تعتمد عمى المعمومات  -

 المدققيف الداخميف والخارجييف؛التنفيذية و 
 الشخصية ألعضاء لجنة التدقيؽ.المينية و سمطة الخبرة والكفاءة: تستمد مف الصفات  -

عمى تحقيؽ الشفافية في  مف خالؿ حرصياتساىـ لجنة التدقيؽ في تحسيف جودة اإلفصاح 
الشركة، وعمى اآلليات شراؼ والرقابة عمى عممية إعداد تقارير المعمومات المفصح عنيا مف خالؿ اإل

المشاركة في الرقابة عمى ىذه العممية، كما أف تكوينيا مف أعضاء مستقميف وبعض األعضاء مف ذوي 
 .3الخبرة في المجاؿ المالي والمحاسبي يساعد عمى تفعيؿ عممية الرقابة

                                                 

 التأميف، البنوؾ، االتصاالت،مثؿ قطاع  لقطاعات منَظمةالتي تنتمي  في بعض األنشطة خصوصا ضروريافي صناعة العميؿ  التخصصيعتبر   

 والتقنية لمقطاع. لمبيئة التنظيمية ا معمقافيم تتطمب والتي الطاقة،
1
- Boumediene Mohamed Rachid, Qualité de l’audit légal a la lumière des mécanismes internes de 

gouvernance d’entreprises: une lecture théorique et une approche pratique en Algérie, Thèse de Doctorat, 

Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 2014, p. 97-98.  
2
- Mahdi Salehi, Mohammad Shirazi, Audit committee impact on the quality of financial reporting and 

disclosure: Evidence from the Tehran Stock Exchange, Management Research Review, Vol. 39 N. 12, 2016, 

pp. 1642-1643. 

3
- See: - David Crowther, Shahla Seifi, Corporate Governance and International Business, Book Boon: The 

               e-Book Company, 2014, p. 81. 

             - Alex Knell, Op.Cit, p. 163. 

https://www.researchgate.net/profile/Mahdi-Salehi-2?_sg%5B0%5D=CReErXcuQsreXQ7fzNysve9pzlxiVDN1Em8NwMBE9Y2x57FTgIbAOT35lYBiwqQLyPEN7ro.-f7LO6EqNlYls0_KwUGiAe9586CV2SsfjAGfQDR4kUMqxvE9oio-Z5mPXVVBEutVHq4Z9_lxXO66Mlz6cWdEgg&_sg%5B1%5D=cHQOGOWi-HZwxArCZ7rn_yWZBVWMy8i4PRenm8jbFi3HxWG-8B_G2NVHmGQxqy8mrAq9Sdg.grvCdsi4Ap6avDwoBPQZzEBfoVVgcrLOzsWII9_s_Qv0jIrj971EsHq0b5ZlBbei1C7PhJxxfKLt17-rpdGP8w
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 ضمان جودة التقارير المالية في أوال: مسؤولية لجنة التدقيق
لجزء كبير مف ميامو لمجنة التدقيؽ يجعؿ ىذه األخيرة المسؤولة عف  مجمس اإلدارة ف تفويضإ

قبؿ  مة المعمومات التي تحتوييامالءو  دقة، إذ يجب أف تتأكد مف المالية المعمومات التي تحتوييا التقارير
مف مساىمة لجنة التدقيؽ في تحسيف جودة التقارير المالية مف خالؿ فحصيا مجمس. وتكّ العرضيا عمى 

 : أىميايد مف األمور لمعد
دراسة جميع التقارير السنوية أو الدورية وتقديـ التوصيات بشأنيا مع التركيز عمى اقتراحات  -

 ؛1المدققيف ومناقشتيا مف أجؿ إجراء التغيرات الالزمة واتخاذ التدابير المناسبة
قة بيا، حيث أف مراجعة السياسات المحاسبية التي تطبقيا الشركة ومراقبة جميع التغيرات المتعم -

البدائؿ المتاحة وحرية الشركة في استخداميا، ينبغي أف ُتستغؿ لفائدة الشركة واألطراؼ ذات 
 المصمحة، وليس لمقياـ بتحريؼ مدلوؿ التقارير؛

تقييـ التقديرات التي تعتمد عمى الحكـ الشخصي لممسيريف، )مثؿ التقديرات الخاصة بالمؤونات(  -
 لجنة التدقيؽ وىو ما يجعؿقد تستغؿ ىذه التقديرات في التالعب بالمعمومات المفصح عنيا، ف

 ؛ 2روف لوضع التقديراتتقوـ بالتحقؽ مف االفتراضات التي اعتمدىا المسيّ 
التأكد مف أف جميع المعمومات الضرورية قد تـ توفيرىا لمجمس اإلدارة مف أجؿ تمكينو مف اتخاذ  -

مف حيث المصادقة عمييا أو طمب إجراء تعديالت عمييا  ) مؽ بالتقارير السنويةالقرارات التي تتع
 . (وذلؾ وفقا لتوصيات لجنة التدقيؽ ولما يراه المجمس مناسبا

القياـ بيا أيضا، ينبغي عمى لجنة التدقيؽ  التي والجدير بالذكر أف ىناؾ بعض األمور األخرى
 نذكرىا في اآلتي:

عند إعداد تقارير الشركة، ومف دقة ومصداقية المعمومات  المعتمدةسات التأكد مف شفافية الممار  -
 ؛مجمسمالتي تحتوييا ىذه التقارير، مف أجؿ التمكف مف إبداء رأييا ضمف التقرير الذي تقدمو ل

 التأكد مف أف التقارير يتـ إعدادىا وفقا لمقوانيف التي تخضع ليا الشركة، ولممعايير المعتمدة؛ -
 ؛يامف قبؿ مستخدمي الالزمة لتسييؿ فيمياالتأكد مف أف التقارير تشمؿ جميع االيضاحات  -
مطالبة اإلدارة التنفيذية بتقديـ التفسيرات الالزمة )واإلفصاح عنيا( حوؿ األمور التي تتميز  -

بصعوبة الفيـ أو تمؾ التي ُيحتمؿ أف تؤدي إلى أكثر مف تفسير واحد، وكذا المعمومات المتعمقة 
                                                 

، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ دور لجان التدقيق في الحد من االحتيال في الشركات المساهمة السوريةعمر أحمد محمد، حسيف أحمد دحدوح،  -1
 .472، ص. 2013، 02، العدد 29االقتصادية والقانونية، المجمد 

 المرجع نفسو. -2
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ائية بالتقديرات التي تعتمد عمى الحكـ الشخصي لممسيريف، وأية معامالت غير عادية أو استثن
 تقوـ بيا الشركة.

تتميز عمميات إعداد المعمومات المالية والمحاسبية في الكثير مف األحياف بالتعقيد واالعتماد عمى 
التي يمكف أف تكوف ضمف اإلطار القانوني ولكف غير األخالقي، لذلؾ و  ،فو ر لمسيّ التقديرات التي يضعيا ا

الة لمرقابة عمى الممارسات كف اعتباره آلية فعّ فإف وجود لجنة متخصصة بيا أعضاء مف ذوي الخبرة يم
 المعمومات واإلفصاح عنيا.بريف االنتيازيف أكثر تخوفا وحذرا لمقياـ بالتالعب يجعؿ المسيّ و االحتيالية، 

الخبرة التي يمتمكيا  ىوتوفره لجنة التدقيؽ مورد أىـ تشير نظرية االعتماد عمى الموارد إلى أف 
في اكتشاؼ العديد مف بو تساىـ أف يمكف لما ، والتي تساعد الشركة عمى اكتساب ميزة تنافسية ،أعضاؤىا

يتـ ربط خبرة أعضاء المجنة بالجانب المالي  . في غالب األحيافاالحتيالية األخطاء والممارسات
وفقا  المالية والمحاسبية التي تركز عمى ضماف إعداد المعموماتيا ميام بسبب طبيعة، والمحاسبي

الوضوح، الدقة،  :ثـ اإلفصاح عنيا بالطريقة الصحيحة )مف حيث ،والمعايير المعتمدة لممتطمبات القانونية
 خبرةقدرا مف الم ألعضاء لجنة التدقيؽكوف أخرى يمكف أف يجوانب ىناؾ  أف إالّ  ؛الوقت المناسب...(

مجاؿ نشاط خبرة حوؿ الخبرة في التمويؿ، ال، في الجانب القانونيخبرة : المثؿبشكؿ غير واسع، ولو  فييا
الخبرة في ىذه الجوانب قد ال تكوف باألىمية نفسيا مقارنة مع ذلؾ أف ؛ (التخصص الصناعي)شركة ال

في إلى طمب االستعانة بخبرة خارجية  الشركة المجوء وتجنبة، يأنيا ضرور  الجانب المالي والمحاسبي إالّ 
 تدقيؽ. في أعضاء لجنة ال ىاتوفر  حالة عدـ

BRC)أوصت لجنة لقد و 

الجوانب بضرورة اكتساب كؿ أعضاء لجنة التدقيؽ معرفة حوؿ  (1999, 

ُتعّرؼ الخبرة بأنيا الخمفية التي و  .األقؿ بخبرة مالية و/أو محاسبية أف يتمتع عضو واحد عمىالمالية و 
امتالكو مع ضرورة ، المجاالت ىذه يتمتع بيا عضو المجنة والتي اكتسبيا مف تجاربو الماضية بالعمؿ في

مجموعة مف المتطمبات الواجب توفرىا في عضو  SOXكما وضع قانوف  .1لمشيادات المينية ذات الصمة
 2منيا:و  ؛التدقيؽلجنة 

 

                                                 
 تي لجنة أمريكية مستقمة، تتكوف مف مجموعة مف األفراد الذيف يتـ تعيينيـ مف أجؿ التحقيؽ أو دراسة مسألة ما بيدؼ اصدار بعض التوصيات ال

 يتـ عمى أساسيا اتخاذ القرارات مف قبؿ أصحاب السمطة. 
1
- BRC, Blue Ribbon Committee, Improving the effectiveness of corporate audit committees, report and 

recommendations, NYSE & NASD, 1999, p. 25. 
2
 .151، مرجع سابؽ، ص. حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سميماف،  - 
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 ؛سابقا( دقؽأو العمؿ كمحاسب أو م) التدقيؽشيادة عممية في مجاؿ المحاسبة و  حيازة -
 ؛وكيفية إعداد القوائـ المالية ،المتعارؼ عميياكاممة بالمبادئ المحاسبية ال ةدرايال -
 ؛الخارجيدقؽ التي يقـو بيا الم التدقيؽخبرة في إجراءات عممية ال -
 القياـ بيا. التدقيؽدراية بطبيعة المسؤوليات التي يجب عمى لجنة ال -

  ضمان فعالية اآلليات الرقابية: مسؤولية لجنة التدقيق في ثانيا

 فعالية نظام الرقابة الداخمية ضمان  .1
الشركة  عبارة عف مجموعة مف اإلجراءات والسياسات التي تتخذىا إدارةنظاـ الرقابة الداخمية 

اكتشاؼ األخطاء والممارسات االحتيالية ثـ منع حدوثيا، تحقيؽ أىدافيا، حماية أصوليا،  :لمتمكف مف
 تساعدأداة ميمة نظاـ ىذا العتبر ي .1الوقت المناسبإضافة إلى توفير معمومات ذات دقة ومصداقية في 

 .2تقييـ مدى كفاية المعمومات التي تحتوييا تقارير الشركةعمى 

أف أىمية ىذا النظاـ  اإلدارة التنفيذية، إالّ  مف مسؤولياتيعتبر  ومتابعتو اـ رقابة داخميةظانشاء نإف 
وفي كثير مف األحياف يقوـ بتكميؼ لجنة التدقيؽ  ،يتـ كذلؾ باإلشراؼ عميو ومراقبتويجعؿ مجمس اإلدارة 

ات تبقى مف صالحيات مع اإلشارة إلى أف سمطة اتخاذ القرار  لتنوب عنو في اتخاذ اإلجراءات الالزمة،
التزاـ الشركة بالقوانيف واألنظمة مف خالؿ  تضمفالة آلية فعّ لجنة التدقيؽ " تعتبرحيث  ،مجمس اإلدارة

تخفيض ذلؾ أف أىـ ىدؼ تسعى لتحقيقو لجنة التدقيؽ ىو  ،3"ومراقبتو بة الداخميةعمى نظاـ الرقا إشرافيا
وىو اليدؼ الذي مف أجمو يتـ وضع نظاـ  جودة المعمومات المفصح عنيا وزيادةحاالت الغش واالحتياؿ 

 الموالية:في النقاط نظاـ ىذا المجنة في تفعيؿ ىذه المساىمة  وتبرز .الداخمية داخؿ الشركةلمرقابة 
نظاـ الرقابة الداخمية لضماف أنو في حالة  حوؿالداخمي والخارجي  التدقيؽمناقشة نتائج أعماؿ  -

 ؛4اتخاذ اإلجراءات الالزمة عمىيتـ اطالع المجمس ومساعدتو س ؛اكتشاؼ وجود أي خمؿ فيو
ثـ تقديـ واتخاذ اإلجراءات الالزمة،  نظاـ الرقابة الداخمية الضعؼ فيو  القوة تحديد نقاط -

 .انقائص وتحسينيالالتوصيات التي مف شأنيا تدارؾ 

                                                 
1
، مجمة الغري لمعموـ نظام الرقابة الداخميةأهمية لجنة التدقيق ودورها في تحسين كرار حميدي، أحمد حسيف مجي، عالء حسيف نصيؼ،  - 

 .772، ص. 2017، 3، العدد 14االقتصادية واالدارية، المجمد 
2
- Yahya A. Al-Matari, Sulaiman S. Mohammed, Ebrahim M. Al-Matari,  Audit Committee Activities and the 

Internal Control System of Commercial Banks Operating in Yemen, International Review of Management 

and Marketing, Vol. 7, N. 1, 2017, p. 192. 
3
- Shahanif Hasan, Aza A. Kassim, Mohamad A. Hamid, The Impact of Audit Quality, Audit Committee and 

Financial Reporting Quality: Evidence from Malaysia, International Journal of Economics and Financial 

Issues, Vol. 10, N. 5, 2020, p. 274. 
4
- AMF, Autorité des Marchés Financiers, Rapport final sur le comité d’audit, France, 2010, p. 10. 
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تتـ النظاـ  ، وأف ىذانشاء نظاـ الرقابة الداخمية تمت عمى أسس صحيحةالتأكد مف أف عممية إ -
 متابعتو وتطويره باستمرار مف أجؿ التأكد مف كفايتو.

 ضمان فعالية نظام إدارة المخاطر. 2
، ومحاولة استباؽ المصاحبة ألنشطة الشركة المخاطرؼ إدارة المخاطر عمى أنيا "عممية تحديد عرّ تُ 

مف أىمية إدارة المخاطر في حماية تكّ و . 1حدوثيا مف أجؿ تحديد الحموؿ المناسبة لمعالجتيا أو تجنبيا"
ميف واألطراؼ الشركة مف التعرض لمخاطر قد تؤدي بيا إلى الفشؿ وبالتالي تؤثر عمى مصالح المساى

  .ذات المصمحة

دارتيا  تقييمياو  ىاتحديد ويعتبراالقتصادية والمالية لمشركة،  األنشطة تقريبا بكؿ المخاطر ترتبط وا 
مستوى  دارة المخاطر يجب أف يتـ تحت إشراؼ أعمىإلنظاـ  تصميـف؛ الشركة استراتيجية في اميم اجزء

 حيث ،إدارة المخاطر مف أولويات الشركة يتـ اعتبار عمى ىذا األساس .2مجمس اإلدارة، وىو في الشركة
في  متخصصةوذلؾ إما مف خالؿ تكميؼ لجنة  ،مجمس اإلدارة أىمية كبيرة لإلشراؼ والرقابة عمييايعطي 

 ، التي تقـو بما يمي:يدة يجعميا مف مياـ لجنة التدقيؽ، أو في حاالت عد"المخاطرإدارة لجنة " ذلؾ تسمى
الداخمي والخارجي حوؿ نتائج أعماليـ بخصوص إدارة المخاطر، ورفع  المدقؽكال مف مناقشة  -

 .3التقرير لمجمس اإلدارة مف أجؿ اتخاذ التدابير الالزمة
التي يمكف أف تتعرض ليا الشركة، ومف  -بمختمؼ أنواعيا-فيـ المخاطر  عمىمساعدة اإلدارة  -

 . 4إلدارتياثمة المساعدة في وضع استراتيجية 
 . 5الية نظاـ إدارة المخاطر في مواجية المخاطرمدى فعّ تقييـ  -
الحرص عمى اإلفصاح عف المخاطر التي تعرضت ليا الشركة و/أو المخاطر التي يمكف أف  -

جعؿ  بغية خذىا الشركة لمواجية ىذه المخاطرتتعرض ليا مستقبال، وكذلؾ اإلجراءات التي تت
 المناسب.في الوقت و األطراؼ ذات المصمحة عمى اطالع بيا 

                                                 
1
- See :  -Jérémie Lacroix, Analyse et gestion des risques dans les grandes entreprises, IERSE : Institut 

d’Etudes et de Recherche pour la Sécurité des Entreprises, 2007, P. 10. 

               - IRM: The Institute of Risk Management, A risk management standard, London, 2002, P. 02, 

Available at : www.theirm.org (03/60/2019).       
2
- Georges Dionne, Risk Management: History, definition and critique, Interuniversity Research Centre on 

Enterprise Networks, Logistics and transportation, 2013, p. 08. Available at : www.cirrelt.ca (03/60/2019). 
3
- AMF, Op.Cit, p. 10. 

، 26، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، المجمد دور لجان المراجعة في الحد من الممارسات المحاسبة اإلبداعيةرشا حمادة،  -4
 .107، ص. 2010، 02العدد 

 نفسو. المرجع -5
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   فعالية التدقيق الداخميضمان . 3
ف كاف ، فإف مجمس اإلدارة اإلشارة إليو تسبقكما  أنو  ، إالّ التدقيؽ الداخمي دعـ عفمسؤوؿ ىو الوا 

في دعـ التدقيؽ الداخمي  قدرةلمجنة التدقيؽ التي تعتبر األكثر  سمطتو األحياف يقوـ بتفويض كثير مففي 
 1:في اآلتيمجنة المساىمة ويمكف تمخيص  .ومراقبتو

 بغرضأيضا(،  وفي بعض األحياف أعضاء فريقو)تقديـ اقتراحات بشأف اختيار المدقؽ الداخمي  -
 الالزمة لمتدقيؽ في أعماؿ الشركة؛لخبرة لكفاءة وابا يتمتع مف أنوالتأكد 

 خطة التدقيؽ الداخمي والموافقة عمييا، وكذا تقديـ التوجييات واالقتراحات الالزمة؛ مراجعة -
 ؛مف الوصوؿ إلى جميع المعمومات التي تساعده عمى تأدية مياموالمدقؽ تمكيف الحرص عمى  -
الحرص عمى عدـ تعرضو لضغوطات اإلدارة، وجعمو تابع تنظيميا لمجنة و دعـ استقاللية المدقؽ  -

 التدقيؽ أو مجمس اإلدارة، ليتمكف مف التواصؿ معيـ كمما لـز األمر ذلؾ؛ 
اإلدارة التنفيذية أو بيف و و بين تنشأ قد التي المشاكؿ لحؿ المدقؽ الداخمي مع المستمر االجتماع -

 ؛بينو وبيف المدقؽ الخارجي
نتائج أعماؿ التدقيؽ الداخمي، خاصة تمؾ المتعمقة بنقاط الضعؼ التي أشار إلييا، ثـ  مراجعة -

 مناقشتيا قبؿ عرض تقريره عمى مجمس اإلدارة. 

المدقؽ و المدقؽ الداخمي  بيف التواصؿتسييؿ ف لجنة التدقيؽ تعمؿ عمى فإ ،ما سبؽإضافة إلى 
جراءات اإلاتخاذ نتائج أعماليما، كما أنيا تحرص عمى والتنسيؽ بينيما لالستفادة المتبادلة مف  ،الخارجي

 .بعد استشارة مجمس اإلدارة كؿ ذلؾ ،مف قبؿ المدققيفأو تواطؤ  أخطاء جسيمةالالزمة في حالة اكتشاؼ 

 فعالية التدقيق الخارجيضمان  .4
 يستطيع اخارجي اكونو طرفالة لمحكـ عمى مدى جودة اإلفصاح، آلية فعّ  الخارجي يعتبر التدقيؽ

لبعض القيود  المدقؽ تعرضيرغـ ذلؾ يمكف أف و ، حوؿ أعماؿ الشركة وتقاريرىا دوف تحيزابداء رأيو 
فترض أف يكوف رأيا فنيا ومحايدا، ومثاؿ ذلؾ وبالتالي تؤثر عمى رأيو الذي يُ  ،التي تحد مف استقالليتو

أخطائيا وممارساتيا  لكشؼ عفامنعو مف  بيدؼالضغوطات التي يمكف أف تمارسيا إدارة الشركة عميو 
وألف لجنة  االحتيالية، أو امكانية تواطئو مع اإلدارة لمساعدتيا في االحتياؿ مقابؿ تحقيؽ منافع شخصية.

                                                 
1
 ي الوطن الممتقى واإلداري، المالي الفساد من لمحد كآلية الشركات حوكمة ظل في الداخمية المراجعة وأداء فعاليةمسعود دراوسي،  -انظر:  - 

 .13ص.  ،2012ماي  7-6الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي واإلداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ة حوكم :حوؿ              
 ، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـدور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخمية وفعاليتها في الشركاتحسيف أحمد دحدوح،  -            

 .270، ص. 2008، 01، العدد 24االقتصادية والقانونية، المجمد               
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ضماف  حرص عمىالتدقيؽ تختص بجميع األمور المتعمقة بالتدقيؽ، فإنو يتـ تفويضيا مف قبؿ المجمس لم
 :مساىمتيا فيتتمثؿ و ، جودة خدمات المدقؽ الخارجي

ومناقشة قرار تعيينو مف خالؿ تقييـ مدى تمتعو بالكفاءة والخبرة لمدقؽ الخارجي، ترشيح ا -
 ؛1واالستقاللية

وضماف حصولو عمى جميع طمباتو التي  ،دراسة خطة التدقيؽ التي يعتمدىا المدقؽ الخارجي -
 ؛2يحتاجيا إلتماـ ميمتو بالجودة الالزمة

  ؛3أنو لـ يتعرض ألية ضغوطاتمف متأكد ل ،المدقؽ الخارجيستقالة ا ؽ في أسبابيتحقال -
طمب مف المدقؽ الخارجي، مثؿ التي قد تُ  تدقيؽعمى تقديـ خدمات غير ال والرقابة اإلشراؼ -

 متأكد مف أنيا ال تؤثر عمىل ؛ وذلؾبعض الموظفيفتدريبية لالدورات والمات االستشارية، الخد
 ؛4تجاه اإلدارة جعمو متحيزاتو  دقؽالماستقاللية 

، بكفاءة وموضوعيةالتأكد مف تنفيذه لخطة التدقيؽ و نتائج أعماؿ المدقؽ الخارجي،  تقييـ -
ترتبط حوؿ األمور المعقدة التي تتطمب توضيحات )مثؿ رأيو حوؿ المسائؿ التي  االستفسار منوو 

 .5بالتقديرات المحاسبية(

 بػ:ما سبؽ طرحو، فإف لجنة التدقيؽ تحرص عمى القياـ  لىإضافة ا
مف خالؿ التأكد مف عدـ وجود أية عالقات شخصية تربطو  الخارجي؛دعـ استقاللية المدقؽ  -

  ـ بالضغط عميو أثناء تأدية ميامو؛ال تقو  ىذه األخيرة، وأف بإدارة الشركة
 ، ومع امكانيات الشركة؛مجيوداتوأتعاب المدقؽ وجعميا تتوافؽ مع  تقديـ اقتراحات حوؿ -
ة ومحاولة ايجاد مناقشة جميع المشاكؿ التي قد تنشأ بيف المدقؽ الخارجي وبيف إدارة الشرك -

 الحموؿ المناسبة؛
 إدارة الشركةأف  مف التأكدو  قبؿ تقديمو لمجمس اإلدارة والمساىميف، دراسة تقرير المدقؽ الخارجي -

   .قدمياالتي التحفظات قد أخذت بالمالحظات و 

                                                 
 .103 ، ص.مرجع سابقرشا حمادة،  - 1
 نفسو. المرجع - 2
، 2017 ، سكيكدة، الجزائر،07العدد  ، مجمة الباحث االقتصادي،دور لجنة التدقيق في دعم وتعزيز حوكمة الشركاتعبد اهلل عناني،  - 3

 .248ص.
، 2ط مصر،، الدار الجامعية، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداريمحمد مصطفى سميماف،  - 4

 .203، ص. 2009
 .248، ص. مرجع سابقعبد اهلل عناني،  - 5
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في القياـ بالعديد مف المياـ التي يفوضيا ليا لجنة التدقيؽ  تظير لنا جميا أىمية ،ما تقدـ ىبناًء عم
وليست  ،فةآلية غير ضرورية فيي مكمّ  لجنة التدقيؽ ف ىناؾ مف يرى "أففإ، ذلؾرغـ و  مجمس اإلدارة،

ننا القوؿ أف ذلؾ قد يكوف صحيحا الصدد يمكّ ، في ىذا 1كؿ الشركات عمى استعداد لتحمؿ ىذه التكاليؼ"
وفي حاالت معدودة مثؿ الشركة صغيرة الحجـ، أو في حالة تكويف لجنة تدقيؽ بعدد أعضاء كبير  نسبيا

  يفوؽ احتياجات المجمس.

 االختياريفصاح اإلفي تعزيز لجنة التدقيق مسؤولية : ثالثا

 المالية المعموماتعداد تتمثؿ في اإلشراؼ والرقابة عمى إ جنة التدقيؽالمياـ الرئيسية لمرغـ أف 
مدى قياـ أنيا تيتـ أيضا ب إالّ ، لزامي(إفصاح إ) مبات القانونيةالشركة لممتطومدى امتثاؿ والمحاسبية، 

المقارنة التي استنادا إلى  لو ىافي تقدير  الشركات تختمؼ الذي رغـ أىميتو االختياري،اإلفصاح الشركة ب
الة وسيمة فعّ " االختياريفصاح اإليعتبر و  .تحصؿ عميياؼ المترتبة عنو والفوائد الماجراؤىا بيف التكالييتـ 

ويعزز ىيكؿ الحوكمة حوؿ آفاؽ الشركة  في التواصؿ مع األطراؼ ذات المصمحة ألنو يعطي نظرة عامة
غالبا ما يحصؿ كبار ف التقميؿ مف فجوة المعمومات، يجعمو يساىـ فيوىو ما ، 2"ممستثمريفالحماية ل يوفرو 

عمى عكس باقي المساىميف عمى المعمومات التي يريدونيا ميما كاف نوعيا نظرا لمسمطة التي يمتمكونيا 
  .فقط فصاحلزامية اإلإبالمعمومات  التي تيتـ الشركة أكثر بتزويدىااألطراؼ 

أنيا  باألمور المالية والمحاسبية والتدقيؽ فييا، إالّ مف المتعارؼ عميو أف لجنة التدقيؽ تختص 
بسبب ، لزاميإما يكوف اإلفصاح عنيا غير غالبا والتي غير المالية  المعمومات أصبحت تيتـ بالعديد مف

 جعميا محؿ اىتماـ مف قبؿ أيضا، وىو ما داء المالياأل عمىوضعية الشركة و تأثير ىذه المعمومات عمى 
التوجييية، القيـ األخالقية والمبادئ  :ختياريةاال اإلفصاحاتومف بيف  .مجمس اإلدارةو  لجنة التدقيؽ

وىو ما ، 3، مسؤوليات الشركة تجاه أصحاب المصمحةالموظفيفالعالقات مع العمالء والمورديف، عالقات 
تخضع ليا جع لطبيعة القوانيف التي أف ذلؾ ير  إالّ جدا،  افصاح عف تقرير لجنة التدقيؽ ميماإل يجعؿ

فصاح عف خصائصيا وعف نتائج البورصة تكويف لجنة التدقيؽ واإل الشركة ففي بعض البمداف تفرض
 فصاح عنيا اختياريا في بمداف أخرى.بينما يكوف تكويف ىذه المجنة واإلالسنوية، أعماليا ضمف التقارير 

                                                 
1
- Ali T. Nawafly, Ali S. Alarussi, Impact of Board Characteristics, Audit Committee Characteristics And 

External Auditor on Disclosure Quality of Financial Reporting, Journal of Management and Economic 

Studies, Vol. 1, N. 1, 2019, p. 53. 
2
- Erna Setiany & al, Audit Committee Characteristics and Voluntary Financial Disclosure, Review of 

Integrative Business and Economics Research, Vol. 6, N. 3, 2017, p. 242. 
3
- Rohana Othman & al, Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics Disclosure, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 145, 2014, p. 332. 
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 أعضاء غالبية مف الذي يتكوفمجمس اإلدارة  معارضة مف قبؿتكويف لجنة التدقيؽ  يالقيقد 
 مف أىـ مياـ ىذهفي ذلؾ، عمما بأف المجنة وتجنبا لتدخؿ  االختياريفي اإلفصاح  بغرض التحكـ يفتنفيذي
يزيد مف جودة  ، األمر الذيطوعية ـلزامية أإكانت أتوصيؿ المعمومات الالزمة سواء ضماف ىو  المجنة

 ,S. Ho & K. Wong, 2001 ; K. Samahaa & al)مثؿ العديد مف الباحثيف  توصؿ ولقد اإلفصاح.

 .االختيارياإلفصاح مستوى زيادة يؤثر بشكؿ جوىري عمى تدقيؽ اللجنة  تشكيؿإلى أف  (2015

 إدارة األرباحممارسات  الحد منفي لجنة التدقيق مسؤولية : رابعا

 احتياليةأساليب  مف خالؿ استخداـ وتخفضيا جودة اإلفصاح عمى يسمب بشكؿ إدارة األرباح تؤثر
مثؿ ىذه  لتقييداألكثر تأىيال لجنة التدقيؽ  تعتبر لذلؾ ،المفصح عنيا األرباحبغرض التالعب بقيمة 

 ، لعدة أسباب نذكر منيا:الممارسات االحتيالية
اإلدارة  ممارساتوالتي تسمح ليا بالتدقيؽ في جميع  ؛السمطة التي يفوضيا ليا مجمس اإلدارة -

اتخاذ  ومف ثمةتؤثر عمى رقـ األرباح وبالتالي عمى جودة اإلفصاح، التي يمكف أف التنفيذية 
 ؛مف أجؿ منع االحتياؿلمجمس اإلدارة اإلجراءات الالزمة وتقديـ المقترحات والحموؿ 

عند عمى مراقبة العمميات المالية والمحاسبية وفيـ أساليب االحتياؿ التي يمكف أف تحدث  القدرة -
، تقدير تأجيؿ التكاليؼعب بتوقيت االعتراؼ باإليرادات، التال مثؿ)إعداد التقارير المالية 

 ؛يمتمكيا أعضاء المجنة(، نظرا لمخبرة التي ...المؤونات
النتائج المتوصؿ إلييا بشأف جودة الرقابة عمى و  التدقيؽ الداخمي والخارجيمياـ بيف التنسيؽ  -

كحمقة وصؿ بيف المدققيف ومجمس اإلدارة إذ تقـو  كما أنيا تعمؿ، المعمومات المفصح عنيا
 . تسييؿ مياـ المدققيف باإلشراؼ عمى اإلطار العاـ لمتدقيؽ ونتائجو بيدؼ

الة عمى آلية رقابية فعّ  بمثابة يعد التدقيؽتقرير الذي تعده لجنة النستنتج أف  مف مجمؿ ما سبؽ،
 اإلدارةكؿ مف بالرقابة عمى أعماؿ  المجنةتقوـ  حيث ،الشركة وعمى مدى جودة أرباحياعمميات 

قد تستغؿ لمتأثير عمى التي الحكـ الشخصي ب المرتبطةخاصة فيما يتعمؽ بالمسائؿ التقديرية  ،يفدققالمو 
 .عنياح افصاإلقبؿ المعمومات  دقة وموثوقيةالحكـ عف مدى وىو ما يساعدىا في  جودة األرباح،

إذا توفرت فييا مجموعة مف  الية إالّ تسطيع أداء مياميا بفعّ لجنة التدقيؽ ال أف  والجدير بالذكر
لمساىميف واألطراؼ اعمى زيادة ثقة حيث تساعد ىذه الخصائص أىميا الخبرة واالستقاللية، الخصائص 

                                                 

دارة األرباح في الفصؿ سبؽ التطرؽ إلى العالقة بيف جودة ا    األوؿ )المبحث الثاني(.إلفصاح وا 
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المفصح عداد المعمومات ص مؤىميف يشرفوف ويراقبوف عممية إليـ بأف ىناؾ أشخا وتؤكد ،ذات المصمحة
 في تحقيؽ أىداؼ مجمس اإلدارة. المساعدة، اضافة إلى اتخاذ القرارات عممية مييـعيسيؿ ا ، وىو معنيا

 :ومنيا دارة األرباح،إل في التصدي اميم اجنة التدقيؽ دور مأف ل العديد مف الدراسات أثبتتلقد 
الية لجنة أف فعّ  التي خمصت إلى (P. Sae-Lim & K. Jermsittiparsert, 2019)دراسة   -

تساىـ في  ؛الحجـ، النشاط، االستقاللية، الخبرة :تـ قياسيا مف خالؿ عدة متغيرات تمثمت في التدقيؽ التي
 .إدارة األرباحممارسات  تخفيض
 (B. Xie & al, 2001; J. Carcello & al, 2006; D. Ngo & A. Le, 2021) دراسات -
لمجنة التي لدييا عمى األقؿ  (6) القيمةتـ قياسيا مف خالؿ اعطاء ) لجنة التدقيؽخبرة إلى أف توصمت 

تخفيض عمى تساعد  (في الحالة العكسية (0)والقيمة  عضو واحد ذو خبرة في المجاؿ المالي والمحاسبي
 ممارسات إدارة األرباح.مستوى المستحقات التقديرية وبالتالي 

استقاللية لجنة  وجدت أف (A. Klein, 2006 ; M. Soliman & A. Ragab, 2014) دراسات -
التي يتـ قياسيا مف خالؿ نسبة األعضاء غير التنفيذيف إلى العدد اإلجمالي لمجنة، أو مف خالؿ )التدقيؽ 

ليا  (المعاكسةفي الحالة  (0)لمجنة التي يكوف جميع أعضائيا غير تنفيذيف والقيمة  (6)إعطاء القيمة 
ة تساعد عمى تخفيض يبيف أف استقاللية المجنعالقة عكسية مع مستوى المستحقات التقديرية، وىو ما 

 إدارة األرباح، ألف عنصر االستقاللية غالبا ما يجعؿ المراقب يؤدي دوره بفعالية.

 جودة اإلفصاح عمى خصائص مجمس اإلدارة  تأثيرالمبحث الثاني: 
عمى  ؛وتوفير الشفافية في جميع أعمالياالشركات التي ترغب في تحسيف جودة اإلفصاح  تحرص

التصدي لجميع الممارسات االحتيالية التي مف شأنيا تخفيض جودة المعمومات التي تصدرىا، وذلؾ مف 
خصائص  وفيما يمي نوضح أىـ يذه اآلليات.لخالؿ تدعيـ آليات الرقابة وتوفير الخصائص الالزمة 

 والتي ُيفترض أنيا تزيد مف فعاليتو في تحقيؽ جودة اإلفصاح. حوكمةالالتي ركزت عمييا  مجمس اإلدارة

 جودة اإلفصاحتأثير هيكل مجمس اإلدارة عمى المطمب األول: 
 اإلدارة مجمساستقاللية أعضاء تأثير أوال: 

، إلى الحرص عمى تواجد بعض األعضاء مجمسالعند تعييف أعضاء عادة يسعى المساىموف 
 .وىو ما يزيد مف الطمب عمى خدماتيـ ،يتمتعوف بسمعة جيدة في سوؽ العمؿ الذيف غالبا ما المستقميف

                                                 
 ىذا المبحث نتناوؿ تأثير توفر كؿ خاصية لمجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح، في حيف أف المبحث السابؽ تناولنا فيو مساىمة المجمس في  في

 اإلشراؼ والرقابة عمى أىـ اآلليات التي ليا دور في تحقيؽ جودة اإلفصاح.
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عوف قدر اإلمكاف إلى أداء مياميـ فإنيـ يسّ  ؛سمعتيـ وتوسيع فرص عمميـ المحافظة عمى وبغرض
الية، لذلؾ يقوموف بحماية مصالح المساىميف وجميع األطراؼ ذات المصمحة مف خالؿ تحقيؽ جودة بفعّ 

 تجعؿ مختمؼ ىذه األطراؼ عمى اطالع بجميع المعمومات التي تمبي احتياجاتيـ المختمفة.اإلفصاح التي 

ُتستغؿ مف أجؿ الذي عدـ تماثؿ المعمومات  ىوالنخفاض جودة اإلفصاح  مف األسباب األساسية
عمى اتخاذ  هيساعدسفإف توفر عنصر االستقاللية في مجمس اإلدارة وعميو ، تضميؿ بعض األطراؼ

 دوف التحيز ألي طرؼ، وىو بدوره ما يساعد عمى تجنب مشكمة تضارب المصالح ومنع قرارات مستقمة 
لتحقيؽ ذلؾ ينبغي أف يسعى  .االنتيازي المتالؾ المعمومات مف قبؿ أطراؼ معينة دوف غيرىا االستغالؿ

 هأكد وىو ماجودة اإلفصاح، ؛ إلى تحقيؽ خاصة ف بصفةيواألعضاء المستقم ؛مجمس اإلدارة بصفة عامة
 ; M. Torchia & A. Calabrò, 2016 ; M. Salehi & al, 2017) مثؿ الباحثيفالعديد مف 

N.Katmon & O. Farooque, 2020 ) المجمس  تطرقت لتأثير استقاللية. كما أف ىناؾ دراسات أخرى
 ، نذكر منيا:عمى نوع معيف مف اإلفصاح

 .R. Haniffa & T. Cooke, 2002 ; D. Yuen & M. Liu, 2009 ; H)دراسات  -

Khaireddine & al, 2020; D. Alqatameen & al ,2020 ; Z. Rezaee & al, 2020 ; 

A.Mansulu, 2021):  اىتمامات أف  حيث، مف اإلفصاح االختيارياستقاللية المجمس تزيد
ف أكثر بالجوانب ييتمو  األعضاء المستقميف تكوف أوسع مقارنة مع األعضاء التنفيذييف الذيف

 إلزامية اإلفصاح؛
عمى  اايجابي االستقاللية تؤثر :(B. Agyei-Mensah, 2017 ; I. Salem & al, 2019)دراسات  -

 ؛زيادة اإلفصاح عف المخاطر وكيفية إدارتيا وبالتالي عمى جودة اإلفصاح
تحسيف اإلفصاح عف عمى  االستقالليةتساعد  :(J. Chouaibi & M. Boulhaga, 2020)دراسة  -

مثؿ إجراءات الرقابة الداخمية التي تعتبر عامال ميما في تحقيؽ جودة  ،المعمومات غير المالية
 ؛اح واكتشاؼ الممارسات االحتياليةاإلفص

مف شفافية المعمومات المتعمقة  االستقاللية تزيد :(W. Ben-Amar & D.Zeghal, 2011)دراسة  -
إظيار مدى مالءمة  عمىألنو يساعد  أمرا ميماُيعد اإلفصاح عنو أف حيث  ؛بنظاـ التعويضات

 ؛التعويضات الممنوحة لمجيود المبذولة وىو ما يساعد في تحقيؽ جودة اإلفصاح بشكؿ عاـ
 .M. Alipour & al, 2018 ; H. Khaireddine & al, 2020  ; O. Hartomo & H)دراسات  -

Hutomo, 2020 ; ):  اإلفصاحات المتعمقة بالجوانب االجتماعية، في زيادة  االستقالليةتساىـ
  .البيئية، األخالقية
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إذا تـ تعيف األعضاء "أف ىناؾ مف يرى أنو  رغـ أىمية توفر عنصر االستقاللية، إالّ و في المقابؿ؛ 
المستقميف مف قبؿ المساىميف المييمنيف، فإف دورىـ الرقابي سيكوف محدودا، وىو ما يؤثر بشكؿ سمبي 

رة المساىميف المييمنيف تحت سيطممكف أف يصبحوا  ىؤالء األعضاء وسبب ذلؾ؛ أف ،1"اإلفصاح عمى
بالتالي و تحقيؽ مصالحيـ بشكؿ أكبر مقارنة بباقي المساىميف واألطراؼ ذات المصمحة، ويعمموف عمى 

الدور الرقابي لمجمس الية زيادة فعّ  عمىفترض أف يكوف ليا تأثير ايجابي التأثير عمى استقالليتيـ التي يُ 
 M. Rusnah)دراسات مثؿ بعض التجد حيث لـ  عد بدوره عمى تحقيؽ جودة اإلفصاح؛اإلدارة والذي يسا

& al, 2009 ; A. Nawafly & A. Alarussi, 2019)  مجمس عمى جودة اإلفصاح.الأي أثر الستقاللية 

 : في اآلتياالستقاللية  بخاصيةيمكننا تمخيص أىـ ما يتعمؽ  ما تقدـ؛ ىبناًء عم
أغمب الدراسات توصمت إلى وجود عالقة ايجابية بيف االستقاللية وجودة اإلفصاح، خاصة إذا  -

تعمؽ األمر باإلفصاح االختياري، حيث أف اىتماـ األعضاء التنفيذيف غالبا ما يركز عمى تمبية 
الذيف ليـ عضوية متعددة خاصة )متطمبات اإلفصاح اإللزامي، في حيف أف األعضاء المستقميف 

 ع واسع بجوانب اإلفصاح االختياري؛يكوف لدييـ اطال (في مجالس أخرى
اإلجراءات التي تضمف االستقاللية  إذا كانتتخفض مف جودة اإلفصاح، أف الستقاللية يمكف ل -

اطالع واسع  لدييـشكمية فقط، كما أف األعضاء المستقميف في بعض األحياف ال يكوف 
 األعضاء التنفيذييف؛عمى عكس ات الشركة وظروفيا بخصوص معموم

دارة ينبغي أف تتوفر فييـ العديد مف ايجابي الستقاللية أعضاء مجمس اإلليكوف ىناؾ تأثير  -
 الصفات األخرى وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إليو في العناصر الموالية.

 الرئيس التنفيذيو  الفصل بين منصبي رئيس المجمستأثير ثانيا: 
صنع القرار عمى مستوى  عمميةا عمى كبير  اتأثير  األحياف في الكثير مفرئيس مجمس اإلدارة يمارس 

يحاوؿ إخفاء  وأاللفئة معينة  أو منحازاانتيازيا  سموكوأال يكوف ىنا جاء التأكيد عمى ، ومف المجمس
جاء التأكيد كذلؾ وفي المقابؿ،  قراراتيـ.بعض المعمومات عف أعضاء المجمس مف أجؿ التأثير عمى 

 .بكفاءة ميامومف أداء مف أجؿ تمكينو منيف ضغوطات المساىميف المييّ عمى حمايتو مف 
يقوـ بتعيف الرئيس التنفيذي مف  فيناؾ ؛جمس اإلدارة مف شركة ألخرىتعييف رئيس م يختمؼ

ويسمى في ىذه  -ىنا يكوف الجمع بيف منصبيف في منصب واحد- )المدير العاـ( كرئيس مجمس إدارة

                                                 
1
- Khaled Samahaa, Hichem Khlif, Khaled Hussainey, The Impact of Board and Audit Committee 

Characteristics on Voluntary Disclosure: A Meta- Analysis, Journal of International Accounting, Auditing 

and Taxation, Vol. 24, 2015, p. 14. 
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، في حيف قد يتـ الفصؿ بيف المنصبيف، وىو األمر الذي يرجع لقرار "الرئيس المدير العاـالحالة "
، عمى جودة اإلفصاح أما عف تأثير الفصؿ بيف المنصبيف أو الجمع بينيما المساىميف )الجمعية العامة(.

 سيأتي. مافي منيماراء كؿ فئتيف رئيسيتيف نتطرؽ آلإلى  فقد اختمؼ حولو الباحثوف

 مؤيدة لمفصل بين المنصبينفئة رأي . 1
ير ايجابي عمى تأثالفصؿ بيف المنصبيف لو بأف لقناعتيـ مف الباحثيف  اكبير  اعددىذه الفئة تضـ 

 ,J. Forker, 1992 ; R. Haniffa & T. Cooke, 2002 ; S. Nosheen) :جودة اإلفصاح، ومنيـ

S.Chonglerttham, 2013 ; M. Alfraih, 2016 ; M. Asmar & al, 2018 ; P. Lin & al ,2020). 
عمى بعض األنواع المعينة مف لو تأثير الفصؿ بيف المنصبيف إلى أف  باحثوف آخروف كما توصؿ
اإلفصاح عف المعمومات غير المالية خاصة ما تعمؽ بإجراءات تأثيره االيجابي عمى  اإلفصاح مثؿ:
اإلفصاح االختياري  ، تأثيره االيجابي عمى(J. Chouaibi & M. Boulhaga, 2020) الرقابة الداخمية

(F.Gul & J. Tsui, 2004 ; D. Alqatameen & al, 2020). 
بأنو كمما تـ الفصؿ بيف المنصبيف كمما زادت  المتوصؿ إلييا؛ النتائج فيالباحثىؤالء ر برّ لقد و 

نسبة تركز سمطة اتخاذ القرار في يد شخص واحد  معو الية الدور الرقابي لمجمس اإلدارة، وانخفضتفعّ 
 وىو ما ينعكس بدوره عمى زيادة جودة اإلفصاح. الرئيس التنفيذي()رئيس المجمس الذي ىو نفسو 

أهمية الفصل بين المنصبين تكمن في أنه أف  نجد تـ استنتاجو مف ىذه الدراسات،لما وتمخيصا 
ابراز أىـ ايجابيات الفصؿ بيف المنصبيف وأثره  مع، ة المجمسأحد أهم العوامل التي تزيد من استقاللي

  عمى جودة اإلفصاح في النقاط التالية:
يرة في تأدية ميامو وتحقيؽ أىداؼ الفصؿ بيف المنصبيف لرئيس المجمس استقاللية كبيتيح  -

الدور ، ذلؾ أنو يفصؿ بيف الدور الرقابي واتخاذ القرارات )رئيس مجمس اإلدارة( وبيف المجمس
د  ارة القرارات )المدير التنفيذي(؛التنفيذي وا 

ئيس بسبب االطالع الواسع لمر  ؛عمى االستقاللية السمبي الزدواجية المنصبيظير التأثير  -
فإف امكانية إخفائو لبعض  ؛دارة أيضااإلوألنو رئيس مجمس  ،التنفيذي حوؿ معمومات الشركة

 ؛وماتالمعم ينتج عنو زيادة اتساع فجوة المعمومات عف باقي أعضاء المجمس تزيد وىو ما
، مف التنفيذييف عمى اعتبار أنيـ المعمومات بشكؿ مباشر لسمطة الرئيس التنفيذي، ومعد يخضع -

ولذلؾ فإف شغمو لمنصب رئيس المجمس أيضا، سيزيد مف سمطتو في التحكـ بمستوى اإلفصاح 
  .يف في المجمسوجودتو، كما أف نفوذه قد يمتد ليؤثر عمى األعضاء التنفيذ
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 فئة مؤيدة الزدواجية المنصبرأي . 2
ازدواجية المنصب تؤدي إلى إفصاح  وف أفيرّ الباحثيف الذيف  مف قميال اعدد ىذه الفئة تضـ

تقمؿ مف تكاليؼ مشاركة المعمومات وتعارض المصالح بيف الرئيس التنفيذي ورئيس المجمس ؛ ألنيا أفضؿ
  .1عممية صنع القرار ووضع االستراتيجياتوىو ما يقمؿ مف النزاعات ويحسف 

من بشكل أساسي في زيادة كفاءة أداء أهمية ازدواجية المنصب تكّ القوؿ أف وعميو يمكننا 
  ، ونمخص ذلؾ في النقاط التالية:المجمس

تزيد مف كفاءة المجمس، حيث أف معرفة رئيس مجمس اإلدارة )الذي ىو الرئيس التنفيذي أيضا(  -
 والعيوب المزاياه زيد مف قدرتو في التعامؿ مع ىذمف مزايا وعيوب، يية لمشركة بالظروؼ الداخم

  عممية صنع القرار وأداء مجمس اإلدارة ككؿ. وبالتالي تحسيف، أفضؿبكفاءة 
تجنب تعارض المصالح والصراعات التي يمكف أف تحصؿ بيف الرئيس التنفيذي ورئيس مجمس  -

منصب تجعؿ مجمس اإلدارة عمى دراية الازدواجية فبسبب عدـ تماثؿ المعمومات بينيما،  ؛اإلدارة
 .نو مف تحسيف جودة اإلفصاحبأىـ األمور المتعمقة بالشركة وىو األمر الذي يمكّ 

إلى  (J. Forker, 1992)أشار فقد  تعرضت ازدواجية المنصب لنقد العديد مف الباحثيف،في المقابؿ؛ 
رئيس مجمس اإلدارة يسعى إلى الضغط عمى آليات الرقابة األخرى مثؿ التدقيؽ االزدواجية قد تجعؿ 

الداخمي ولجنة التدقيؽ، وقد ُيشجع عمى عدـ تشكيؿ المجاف الفرعية ليتمكف مف التحكـ في ممارسات 
بشكؿ سمبي  تؤثريمكف أف . كما أف ازدواجية المنصب 2اإلفصاح، والتأثير عمى باقي أعضاء المجمس

لى المجمس، وىو ما يؤدي إلى ضعؼ الدور اإلشرافي والرقابي لمجمس  عمى عممية تدفؽ المعمومات مف وا 
 جودة اإلفصاح. ، وىو ما يؤثر بدوره عمى تخفيض3اإلدارة الناتج عف انخفاض درجة االستقاللية

 إذا توفر ؛إلى أدنى حدجية المنصب التخفيؼ مف األثر السمبي الزدوا يمكفأنو  أننا نعتقد إالّ 
نيـ مف تقييد سموؾ رئيس المجمس في مجمس اإلدارة عمى أعضاء يتمتعوف باالستقاللية والخبرة التي تمكّ 

حالة استغاللو الزدواجية المنصب مف أجؿ التالعب ببعض المعمومات المفصح عنيا لتحقيؽ مصالح 
جعؿ عممية اتخاذ القرار بيد مجمس  يعمؿ ىؤالء األعضاء عمى أيفشخصية أو مصالح أطراؼ معينة، 

 اإلدارة ككؿ وال تتركز في يد رئيس المجمس لوحده؛ وىو بدوره ما يساعد عمى تحقيؽ جودة اإلفصاح.
                                                 

1
- Khaled Samahaa, Hichem Khlif, Khaled Hussainey, Op.Cit, p. 14. 

2
- John J. Forker, Corporate Governance and Disclosure Quality, Accounting and Business Research, Vol. 22, 

N. 86, 1992, p. 117. 
3
- Ping Lin, Boqiang Lin, Fu Lei, Influence of CEO Characteristics on Accounting Information Disclosure 

Quality—Based on the Mediating Effect of Capital Structure, Emerging Markets Finance And Trade, Vol. 

56, N. 8, 2020, p. 06.  



  مجلس إلادارة في تحسين جودة إلافصاح دور                                                                :الفصل الثالث 

611 

 

يف المنصب لمفصؿ بيفما سبؽ، يمكننا القوؿ بأف الحكـ عمى التأثير االيجابي أو السمبي  مف مجمؿ
ذا كاف أغمب أعضاء المجمس ، فإتقاللية والكفاءةاالسيرتبط بعنصريف ميميف ىما  أو الجمع بينيما

تساعد عمى زيادة كفاءة المجمس سفازدواجية المنصب  ؛معمومات كثيرة حوؿ الشركة لدييـوليس  مستقميف
ا( وقدرتو عمى اتخاذ القرارات الالزمة مف خالؿ استغالؿ خبرة الرئيس التنفيذي )رئيس المجمس أيض

أما إذا كاف المجمس يضـ  بما يخفض مف عدـ تماثؿ المعمومات. ؛ومعرفتو الكبيرة بظروؼ الشركة
أعضاء )مستقميف وتنفيذيف( يتمتعوف بخبرة عالية في صناعة الشركة، فإنو يكوف مف األحسف الفصؿ بيف 

 الية الدور الرقابي لمجمس اإلدارة.المنصبيف مف أجؿ زيادة فعّ 

 اإلدارةمجمس ثالثا: تأثير حجم 
يكوف ايجابيا أو  يمكف أفف، ايصعب الحكـ عمى مدى تأثيرى ير التييامعال ىنا مفيعتبر الحجـ 

ربط حجـ مجمس اإلدارة بحجـ الشركة، ذلؾ أنو  أنو غالبا ما يتـ سمبيا تبعا لمموضوع محؿ الدراسة، إالّ 
ُينظر لمشركات الكبيرة عمى أنيا تحتاج عددا كبيرا مف األعضاء لإللماـ بأعماؿ الشركة ومشاكميا، وأنو 

ولقد اختمؼ يمكنيا تحمؿ تكاليؼ تعييف العدد الكبير وكذلؾ تكاليؼ توصيؿ المعمومات التي يحتاجونيا. 
تقسيميـ إلى المجمس عمى جودة اإلفصاح، ويمكف اساتيـ حوؿ تأثير حجـ الباحثوف مف حيث نتائج در 

 سيأتي. مايما فيراء كؿ منرئيسيتيف نتطرؽ آلفئتيف 

 تؤيد الحجم الكبير لممجمسفئة رأي . 1
حجـ مجمس  و كمما زادىذه الفئة أغمبية الباحثيف الذيف توصموا مف خالؿ دراساتيـ إلى أن تضـ

يساىـ في توفير العدد الكبير ألعضاء مجمس اإلدارة بأف روا ذلؾ وبرّ جودة اإلفصاح،  زادتاإلدارة 
وىو األمر  ،المزيد مف الموارد التي يجمبونيا لمشركةفضال عف توفير  خبرات وميارات متنوعة لممجمس

 ,J. Fathi, 2013 ; M. Alfraih) ؛ ومنيـالية دوره اإلشرافي والرقابيفعّ  الذي يساىـ في زيادة

2016; M.Salehi & al, 2017; M. Asmar & al, 2018; M. Basuony & al, 2018 ; A.Nawafly 

& A. Alarussi, 2019 ; O. Hartomo & H. Hutomo, 2020; L. Weijian & Y. Guo, 2020). 

قاـ العديد مف الباحثيف بدراسة  ، فقدجودة اإلفصاحونظرا ألىمية اإلفصاح االختياري في تحسيف 
 :اإلفصاح االختياري، ونمخص نتائج دراساتيـ فيما يميأثر حجـ مجمس اإلدارة عمى 

عمى اإلفصاح مجمس لو تأثير ايجابي الحجـ : (O. Hartomo & H. Hutomo, 2020)دراسة  -
 ؛عف السياسات المتعمقة بمكافحة الفساد ومدى االمتثاؿ لمبادئ أخالقيات العمؿ
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عالقة ايجابية بيف حجـ المجمس واإلفصاح توجد : (H. Khaireddine & al, 2020)دراسة  -
 ؛عمؽ بالجوانب البيئية واألخالقيةالمت

مجمس لو تأثير ايجابي عمى زيادة جودة اإلفصاح الحجـ  :(B. Agyei-Mensah, 2017)دراسة  -
  ؛عف المخاطر

مجمس يزيد كمما كاف حجـ  الماؿ الفكرياإلفصاح عف رأس  :(I. Abeysekera, 2010)دراسة  -
  .أكبراإلدارة 

 يمكننا توضيح أىمية زيادة حجـ مجمس اإلدارة في النقاط التالية: ما تقدـ؛ عمى  بناءً 
، حيث كمما زاد لممجمس الرقابي دورالوتعارض المصالح مف خالؿ تعزيز  تخفيؼ مشاكؿ الوكالة -

اتخاذ القرارات ومراقبة سموكيات اإلدارة وتشجيع حجمو تزيد معو احتمالية تحسيف قدرتو عمى 
 ؛االمتثاؿ لمتطمبات اإلفصاح )وىو ما يتوافؽ مع أىداؼ نظرية الوكالة(

مف ذوي الخبرات  أعضاءً  غالبا ما تتضمفالحجـ المجالس كبيرة ة، فتوفير الموارد لمشرك -
والميارات التي تعتبر في حد ذاتيا موردا ىاما لمشركة يساعد عمى تحسيف جودة المعمومات التي 

توفير الموارد التي  تصدرىا، إضافة إلى العالقات المختمفة ألعضاء المجمس والتي تساىـ في
 ؛لشركة )وىو ما يتوافؽ مع نظرية االعتماد عمى الموارد(تحتاجيا ا

يتمثؿ دورىا في اإلشراؼ والرقابة عمى عممية  ؛لفرصة لتكويف لجاف فرعية متخصصةا اتاحة -
 إعداد المعمومات واإلفصاح عنيا.

المجالس كبيرة الحجـ غالبا ما تسعى الستخداـ تكنولوجيا المعمومات وزيادة أف  بالذكروالجدير 
نت مف كمما تمكّ  ؛الشركة كبيراكمما كاف حجـ فودة اإلفصاح، اإلفصاح عبر االنترنت مف أجؿ تحسيف ج

وألف  .1استخداـ التكنولوجيا في اإلفصاح تحمؿ التكاليؼ الناتجة عف زيادة عدد أعضاء المجمس وعف
ينبغي أف تكوف المنافع المحققة مف الحجـ عنو المزيد مف التكاليؼ المادية؛ فعضاء يترتب األزيادة عدد 

التكاليؼ األخرى غير المباشرة  ىذا دوف تجاىؿ ،2يا الشركةالكبير لممجمس أكبر مف التكاليؼ التي تتحمم
 والمتعمقة بمشاكؿ التنسيؽ بيف العدد الكبير لألعضاء، وما قد ينتج عنيا مف تضارب لممصالح.

                                                 
 .يتمثؿ أساسا في رأس الماؿ البشري، رأس الماؿ االجتماعي، رأس الماؿ الييكمي 

1
- Mohamed A.K. Basuony, Ehab K.A. Mohamed, Khaled Samaha, Board Structure and Corporate 

Disclosure Via Social Media: An Empirical Study in The Uk, Online Information Review, Vol. 42, N. 5, 

2018. 
2
- Mishari M. Alfraih, The Effectiveness of Board Of Directors’ Characteristics in Mandatory Disclosure 

Compliance, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 24, N. 2, 2016, p. 159. 
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 تؤيد الحجم الصغير لممجمسفئة رأي . 2
اإلفصاح وف أف العالقة بيف حجـ مجمس اإلدارة وجودة ىذه الفئة بعض الباحثيف الذيف يرّ  تضـ

مجمس الحجـ  أفإلى  خمصتالتي  (M. Torchia & A. Calabrò, 2016) دراسة تكوف عكسية، مثؿ
اإلفصاح؛ وتـ تفسير ذلؾ بأف صغر حجـ المجمس يساعد عمى توفير التنسيؽ يؤثر بشكؿ عكسي عمى 

لجميع األطراؼ ذات والمرونة في عممية اتخاذ القرارات، وبالتالي العمؿ عمى توفير المعمومات الالزمة 
 عمى النحو اآلتي:ننا تمخيص مزايا الحجـ الصغير لمجمس اإلدارة يمكّ و  المصمحة.

مشاكؿ تضارب المصالح بينيـ، إضافة إلى تجنب زيادة التنسيؽ بيف أعضاء المجمس، وتخفيض  -
 ؛ألعضاءلمشاكؿ أخرى مثؿ صعوبة جدولة االجتماعات بما يتوافؽ مع الظروؼ المختمفة 

مناقشة القرارات االستراتيجية،  :المتمثمة أساسا في لممجمس؛ الرئيسية مياـالعمى  التركيززيادة  -
وعمى باقي آليات الرقابة األخرى التي ليا دور كبير  ،عمى أداء اإلدارة التنفيذيةاإلشراؼ والرقابة 

  .ممارسات احتياليةالاكتشاؼ في 

 اإلدارة يجب أف يأخذ بالعديد مف االعتبارات أىميا:وعمى العموـ، فإف تحديد الحجـ األمثؿ لمجمس 
  الشركة واحتياجاتيا وامكانياتيا؛ حجـ -
 ؛قدرة المجمس عمى التحكـ في أدائو والقياـ بميامو دوف الحاجة لزيادة عدد أعضائومدى  -
تأثير الخصائص األخرى لمجمس اإلدارة مثؿ الكفاءة، الخبرة، االستقاللية، والتي قد يمغي  مدى -

 الحد األقصى(.دنى و الحد األ ةمع مراعاتوفرىا تأثير حجـ المجمس )

 سهم في الشركة ألل اإلدارةمجمس  أعضاءممكية تأثير : رابعا

مجمس اإلدارة ألسيـ في الشركة ولو بنسبة قميمة أمرا ضروريا، ألنو يساعد  أعضاء يعتبر امتالؾ
الية المجمس عمى جعؿ مصالح ىؤالء األعضاء تتوافؽ مع مصالح المساىميف، وىو ما يؤدي إلى زيادة فعّ 

بذلؾ يحافظ  ،فيو مف خالؿ حرصو عمى المحافظة عمى أموالو المستثمرة في الشركة ؛في أداء ميامو
إلى  (M. Asmar & al, 2018)مثؿ دراسة الدراسات  بعضواؿ باقي المساىميف، ولقد توصمت عمى أم

  .فصاحمس تؤثر بشكؿ ايجابي عمى جودة اإلأف ممكية أعضاء المج
جودة اإلفصاح، فقد  ىبشكؿ سمبي عم ألسيـ الشركة مجمس اإلدارةأعضاء  أف يؤثر امتالؾويمكف 

عمى الخاصة فصاح عف بعض المعمومات واالحتفاظ بيا لحماية مصالحيـ يمتنع أعضاء المجمس عف اإل
ممستثمريف الجدد، ل بالنسبةخاصة المعمومات  تماثؿعدـ  مشكمةوىو ما يزيد مف  ،حساب باقي األطراؼ

  .(M. Akhtaruddin & H. Haron, 2010)مثؿ وىو ما توصمت إليو بعض الدراسات 



  مجلس إلادارة في تحسين جودة إلافصاح دور                                                                :الفصل الثالث 

610 

 

 جودة اإلفصاحالثاني: تأثير كفاءة مجمس اإلدارة عمى  طمبالم
 يتمثؿ أىميا في الخبرة التي يتمتع بيا أعضاء ؛تتحدد كفاءة مجمس اإلدارة بالعديد مف العوامؿ

 ومستوى أدائيـ وكذلؾ المكافآت التي يحصموف عمييا، ويمكف توضيح ذلؾ في العناصر الموالية. المجمس

  اإلدارة خبرة مجمستأثير أوال: 
توفير المشورة البناءة وتقديـ األفكار، وبالتالي اإلشراؼ "تمتع أعضاء المجمس بالخبرة عمى  يساعد

كما أف ىذه الخبرة تعزز مف قدرتيـ عمى اكتشاؼ الممارسات  ،1"اؿ عمى أداء الشركة وتحسينوالفعّ 
ولقد  ات أو عدـ اإلفصاح عنيا.االحتيالية التي تسعى مف خالليا إدارة الشركة إلى تحريؼ بعض المعموم

استخدمتو  ، وىو مااألعضاء الذيف لدييـ خبرة في الجانب المالي والمحاسبيبنسبة مجمس البط خبرة تـ ر 
تـ تبرير ذلؾ و ،  (A.Nawafly & A. Alarussi, 2019 ; Alshirah & al, 2020)أغمب الدراسات مثؿ 

  .عمقة باألرقاـ المحاسبيةاكتشاؼ التالعبات المت في بأف ىؤالء األعضاء سيكوف ليـ قدرة أكبر

إلى أف خبرة أعضاء المجمس ال تتعمؽ فقط بالجانب المالي والمحاسبي الذي يحظى  ويجدر التنويو
نما تتعمؽ  صناعة الشركة، وىو األمر الذي يساعد أعضاء الخبرة في ب أيضابأغمب اىتماـ الباحثيف، وا 

كثيرا أف الدراسات لـ تركز  الصحيحة ووضع االستراتيجيات المناسبة، إالّ المجمس عمى اتخاذ القرارات 
 .عمى ىذا الجانب رغـ أىميتو

 العضوية المتعددة تأثير ثانيا: 
قياـ شخص واحد بشغؿ منصب  (interlocksتشابؾ مجالس اإلدارة )يقصد بالعضوية المتعددة 

 انقسموا إلى قسميف:تطرؽ الباحثيف ليذه الخاصية،  وعند. عضو مجمس إدارة في أكثر مف شركة

 األولالقسم . 1
 ,R. Haniffa & T.Cooke, 2002 ; R. Othman & al, 2014 ; M. Alfraih)توصؿ الباحثوف 

مزايا لتوضيح فيما يمي و ، العضوية المتعددة ليا تأثير ايجابي عمى تحسيف جودة اإلفصاحإلى أف  (2016
 تأثيرىا االيجابي عمى جودة اإلفصاح:مدى العضوية المتعددة و تمتع أعضاء المجمس ب

غالبا ما يتـ اعتبارىـ أفرادا يتمتعوف بالخبرة  حيث ،األعضاءزيادة االستفادة مف خبرة ىؤالء  -
والميارة )رغـ أنو أمر نسبي غير صحيح في جميع الحاالت( ولذلؾ ُيتوقع أف يكونوا عمى قدر 

                                                 
1
- Malek H. Alshirah, Azhar A. Rahman, Ifa R. Mustapa, Board of directors’ characteristics and corporate 

risk disclosure: the moderating role of family ownership, EuroMed Journal of Business, Vol. 15, N. 2, 2020, 

p. 226. 
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اعة الشركة وبجميع األمور التي تساىـ في تحسيف جودة كبير مف المعرفة والخبرة بصن
القدرة عمى القياـ بمقارنات موضوعية نتيجة  امتالكيـ، إضافة إلى المفصح عنياالمعمومات 

الشركات، وكذلؾ القدرة عمى تقديـ رؤى مجالس المعرفة التي يكتسبونيا مف العضوية المتعددة في 
 ؛1شكؿ أكبرالشركة ب مستقبمية وأفكار جديدة تخدـ

أكبر، نتيجة اكتسابيـ معارؼ  بقدرعضاء لمحصوؿ عمى المعمومات ىؤالء األالفرصة أماـ  اتاحة -
قياـ  مف اكتشاؼ وىو ما يمّكنيـالرقابية والسموكيات اإلدارية جديدة خاصة فيما يتعمؽ باألساليب 

 ؛2الشركة بإفصاح غير كاؼ أو غير صحيح
الضرر الذي يمكف أف يمحؽ األعضاء ألداء دورىـ الرقابي خوفا مف ىؤالء تقوية الدافع لدى  -

 ؛3، وىو ما قد يؤثر عمى فرص عمميـ مستقبال في مجالس أخرىبسمعتيـ
خمؽ حافز  حيث أف العضوية المتعددة يكوف ليا تأثير ايجابي عمى التعاوف والرقابة،تشجيع  -

 ؛4والمتبادلة بيف الشركاتالة لمتعاوف وتحقيؽ المنافع مف خالؿ الرقابة الفعّ 
عمقة بالعوامؿ مف درجة عدـ التأكد المت والتقميؿعمى توفير الموارد الالزمة لمشركة،  المساعدة  -

 )نظرية االعتماد عمى الموارد(. الخارجية المتغيرة

 الثاني  القسم. 2
أف العضوية المتعددة تؤثر بشكؿ سمبي  (J. Mindzak, 2013)مثؿ  في ىذا القسـ فالباحثو يرى 
 ولعؿ أىـ ما يمكف ذكره في ىذا الخصوص ما يأتي:وبالتالي عمى جودة اإلفصاح  ؛مجمسالعمى أداء 

ؤدي إلى تشابؾ العالقات خاصة إذا تعمؽ األمر باألعضاء يمكف أف يعضاء األتعدد عضوية  -
أف معرفتيـ بالشركة والخبرة التي يمتمكونيا يمكف أف تؤثر سمبا عمى الشركة  ذلؾ ،5التنفيذيف

)التي يشغموف فييا منصبا تنفيذيا( لفائدة باقي الشركات )التي يشغموف فييا منصب عضو مجمس 
 يؤثر بدوره عمى تنافسية الشركة؛ إدارة( وىو ما

مف ذوي األعضاء  حاولة بعضفي حالة متشابؾ العالقات يمكف أف يؤثر عمى جودة اإلفصاح  -
  ؛ركة معينة عمى حساب باقي الشركاتإخفاء بعض المعمومات لفائدة شالعضوية المتعددة 

                                                 
1
- Mishari M. Alfraih, Op.Cit, p. 161. 

2
- R. M. Haniffa, T. E. Cooke, Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations, 

ABACUS, Vol. 38, N. 3, 2002, p. 322. 
3
- Hisham K. Madi, Zuaini Ishak, Nor A. A. Manaf, The Impact Of Audit Committee Characteristics On 

Corporate Voluntary Disclosure, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 164, 2014, p. 489. 
4
- Justin Mindzak, Interlocked Boards of Directors, Voluntary Disclosures and Earnings Quality, SSRN 

Electronic Journal, 2013, p. 05, Available at: http://ssrn.com/abstract=2238871 , (01/01/2020). 
5
- R. M. Haniffa, T. E. Cooke, Op.Cit, p. 322. 

http://ssrn.com/abstract=2238871
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االنتيازية أيف يتـ استغالؿ ىؤالء األعضاء لممعرفة والميارة التي  قد يحفز عمىالعضوية  تعدد -
طريقة التي تحقؽ مصالح يتمتعوف بيا مف أجؿ التواطؤ واستغالؿ المعمومات التي يمتمكونيا بال

 ، وىو ما يؤثر بشكؿ سمبي عمى جودة اإلفصاح.ركة معينة عمى حساب باقي الشركاتش

ف كانت المتعددة  العضويةالقوؿ أف  نايمكن، ما سبؽبناًء عمى  أعضاء مجمس اإلدارة  كسبتُ وا 
أنيا قد تؤثر  خبرات وميارات متنوعة تساعد عمى توفير العديد مف الموارد واألفكار التنافسية لمشركة، إالّ 

بشكؿ سمبي عمى أداء األعضاء وعمى جودة اإلفصاح، خاصة إذا كانت عضويتيـ في شركات متنافسة 
د مف الشركات قد يخمؽ عالقات خاصة فيما بينيا؛ حيث أف شغؿ منصب عضو مجمس إدارة في العدي

أننا نعتقد أف العضوية المتعددة  إالّ  .بالتبعية عمى الشركة وعمى جودة إفصاحياو تؤثر عمى استقالليتو 
تعتبر خاصية ايجابية بشكؿ عاـ، ذلؾ أنو يمكف تالفي مشكمة تشابؾ العالقات مف خالؿ قياـ الشركة 
باختيار أعضاء مجمس إدارتيا مف بيف األشخاص الذيف ال يشغموف منصب عضو مجمس إدارة في 

منعيـ مف ت ؛د ضمف عقد عمؿ التنفيذييفقياـ الشركة بإدراج بنو  فضال عف، ليا منافسةأخرى شركات 
فييا خطرا عمى  ىـيمكف أف يشكؿ وجود أيف ؛شغؿ منصب عضو مجمس إدارة في الشركات المنافسة

 .عضاء مجمس إدارتياالشركة، وىو األمر الذي يحمي الشركة ويجعميا تستفيد مف العضوية المتعددة أل

 اإلدارة مجمس اجتماعات تأثير ثالثا: 
ولتحقيؽ ذلؾ يقـو  ،اؿ يقوـ بمناقشة جميع األمور الميمةالشركة إلى وجود مجمس إدارة فعّ تحتاج 

ومع كبار  ،اؿ مع األعضاء أنفسيـالمجمس بعقد اجتماعات منتظمة تساعد عمى التواصؿ بشكؿ فعّ 
سب التنفيذييف مف أجؿ التعاوف عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة وحؿ المشاكؿ التي تواجييا في الوقت المنا

  وكذا مراجعة أعماؿ الشركة.
وجود عالقة اختمفت نتائج الدراسات حوؿ تأثير اجتماعات المجمس، فمنيا مف خمصت إلى ولقد 

 ,H. Khaireddine & al)مثؿ دراسة  ايجابية بيف عدد اجتماعات مجمس اإلدارة واإلفصاح االختياري

المجمس مف مناقشة األمور اإللزامية والعديد  كفمّ ، ويمكف تبرير ذلؾ بأف توفر المزيد مف الوقت يُ (2020
وجود  ومنيا ما توصمت إلى مف األمور االختيارية، وىو األمر الذي يساعد عمى تحسيف جودة اإلفصاح.

مثؿ  جتماعات واإلفصاح عف المعمومات المتعمقة بالمسؤولية االجتماعيةاالعالقة سمبية بيف عدد 
(I.Harymawan, 2020)لزامية والتي ترتبط مجمس يركز عمى مناقشة المسائؿ اإلبأف ال ، وتـ تبرير ذلؾ

عدـ إلى  (M. Asmar & al, 2018) مثؿ وفي المقابؿ لـ تتوصؿ دراسات أخرى غالبا بالجانب المالي.
 .تأثير لعدد اجتماعات المجمس عمى جودة اإلفصاحأي وجود 
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     اإلدارةمجمس أعضاء تأثير مكافآت رابعا: 
مجمس اإلدارة مف حماية حقوؽ المساىميف واألطراؼ ذات المصمحة والحرص عمى جودة  ليتمكف

يجب مكافآتو بالمقدار المناسب الذي يحفزه التي يحتاجونيا، اإلفصاح التي تضمف تزويدىـ بالمعمومات 
 & P.Sengupta)مثؿ  ولقد توصمت بعض الدراساتعمى أداء المياـ الموكمة إليو بالفعالية الالزمة. 

S.Zhang, 2015 ; M. Salehi & al, 2018) يا إلى أنو كمما ارتفع مقدار التعويضات التي يتـ منح
ودة اإلفصاح ولقد تـ تبرير ذلؾ بأف زيادة التعويضات تحفز ج تكمما زاد اإلدارةألعضاء مجمس 

 .في شكؿ أسيـىذه التعويضات كانت  ذابفّعالية أكبر خاصة إ ـاألعضاء لمقياـ بميامي
 لمشركة منح ألعضاء مجمس اإلدارة تعويضا ليـ عما يقدمونو مف خدماتالتي تُ  تعتبر المكافآت

 Jetons de) بدائؿ الحضور يتمثؿ فيتكوف في شكؿ مقابؿ مالي قد ىذه التعويضات فشكؿ ختمؼ يو 

présence)المحققة رباحاألمف  ، كما يمكف أف يكوف نسبة (Tantiémes) كما يمكف أف تكوف عمى ،
شكؿ أسيـ، حيث تعتبر "تعويضات األسيـ ميمة جدا ألنيا تشجع أعضاء المجمس عمى العمؿ أكثر 

ىؤالء األعضاء أصبحوا  كوف معيـء مصالح مشتركة كما أنيا تسمح بإنشالتحقيؽ مصالح المساىميف، 
  .1مف حممة األسيـ أيضا"

فيي مف جية تعتبر حافزا يؤثر بشكؿ ايجابي عمى  ؛غالبا ما تكوف "المكافآت محؿ جداؿ واسع
أعضاء المجمس ويجعؿ مصالحيـ تتالءـ مع مصالح المساىميف، ومف جية أخرى قد تعتبر حافزا يؤثر 

مؤشرا رقـ المبيعات  ذلؾ جعؿ ؿامثو  ،2بشكؿ سمبي خاصة عندما ترتبط المكافآت بمؤشرات أداء معينة"
إلى ذلؾ قد يدفعيـ فدوف األخذ بمعايير أخرى مثؿ التكاليؼ،  عمى أداء الشركة وعمى نجاح المجمس

المؤشرات التي يتـ عمى أساسيا مكافأتيـ مثؿ التأثير عمى رقـ األرباح مف خالؿ ممارسات يذه التالعب ب
 إدارة األرباح.

بشكؿ  ىاأنو لضماف تحديد إف تحديد مقدار مكافآت أعضاء المجمس ىو مسؤولية المساىميف، إالّ 
داء يؽ التوازف بيف األتحق وجعميـ يعمموف بالجودة المطموبة، وضمافاألعضاء ىؤالء تحفيز ل مالئـ

 با ما تستند إلىلمقياـ بذلؾ والتي غال فإنو ُيفضؿ توكيؿ لجنة متخصصة "لجنة التعويضات" والتعويضات
 .3معايير موضوعية

 

                                                 
1
- Sanjay Anand, Op.Cit, pp. 54. 

2
- Elaine Sternberg, Corporate Governance: Accountability in the Marketplace, The Institute of Economic 

Affairs, UK, Second edition, 2004, p. 89. 
3
- Alex Knell, Op.Cit, p. 125. 
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 جودة اإلفصاحتأثير لجنة التدقيق عمى المطمب الثالث: 
تعدد مياـ مجمس اإلدارة في اإلشراؼ والرقابة عمى مختمؼ اإلجراءات والعمميات التي تقوـ بيا إف 

الشركة، يتطمب منو تكويف لجاف فرعية تختص كؿ منيا في جانب معيف يتطمب المزيد مف الجيد والوقت 
يخضع و  تيارياتكويف ىذه المجاف أمرا اخ )خاصة إذا كاف حجـ الشركة كبيرا(، وفي أغمب األحياف يكوف

 بما يتوافؽ مع احتياجاتو. اإلدارةلتقدير مجمس 
لجنة التدقيؽ عمى جودة اإلفصاح، نظرا ألىميتيا وألنيا تعتبر مف لتأثير فقط وفيما يمي سنتطرؽ 

يعطى إشارة ايجابية عف رغبة  ياتشكيمحيث أف أكثر المجاف التي يتـ تكوينيا عمى مستوى المجالس، 
 .S. Ho & K) الباحثيفمف  الكثيرإليو  ت النزيية والشفافة، وىو ما أشارمارساالمجمس في تدعيـ الم

Wong, 2001 ; R. Othman & al, 2014 ; D. Sonia & M. Khafid, 2020 ) وفيما يمي نحاوؿ ابراز
 .عمى تحسيف جودة اإلفصاحلجنة التدقيؽ تأثير خصائص 

 المجنة استقالليةأوال: تأثير 
الية مياميا في التقميؿ مف فعّ مف ز أف استقاللية لجنة التدقيؽ تعز  الدراسات إلىمف توصمت العديد 

 :ومنيامشكمة عدـ تماثؿ المعمومات وبالتالي زيادة جودة اإلفصاح، 
جودة اإلفصاح وجود تأثير ايجابي الستقاللية المجنة عمى  :(S. Fakhfakh & al, 2019)دراسة  -

 ؛القطاعي
 ; J. Carcello & T. Neal, 2003 ; A. Haldar & M. Raithatha, 2017)دراسات  -

A.Nawafly & A. Alarussi, 2019):  وجود تأثير ايجابي الستقاللية المجنة عمى جودة اإلفصاح
 ؛المالي

 (H. Al-Shaer & al, 2017 ; B. Agyei-Mensah, 2018 ; I. Salem & al, 2019)دراسات  -
اإلفصاح عالقة ايجابية بيف استقاللية المجنة واإلفصاح الطوعي )اإلفصاح عف المخاطر، جود و 

 .البيئي(
 لجنةاستقاللية أعضاء  عالقة بيف (R. Muhamad & al, 2009)بينما لـ تجد دراسات أخرى مثؿ 

ر الباحث ذلؾ بضعؼ استقاللية األعضاء في عينة الشركات الخاصة جودة اإلفصاح، وفسّ و  التدقيؽ

                                                 
 الشركات، فحسب المعيار الدولي  لقطاعي" بيدؼ تحسيف جودة اإلفصاح فيظير مفيوـ "اإلفصاح ا(ISA14) اإلفصاح القطاعي يعني :

، وقد ركز عمى نوعيف: قطاع العمؿ )الشركات التي لدييا استثمارات في منتجات وخدمات ةلمعمومات الخاصة بكؿ قطاع عمى حداالفصاح عف ا
في مناطؽ جغرافية متعددة تختمؼ مف حيث العوائد متنوعة تختمؼ مف حيث العوائد والمخاطر(، القطاع الجغرافي )الشركات التي تنشط 

 تطرؽ أيضا إلى اإلفصاح القطاعي بشكؿ مف التفصيؿ. (IFRS08)والمخاطر(. إضافة إلى أف المعيار 
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تموف بتحقيؽ مصالحيـ الذيف يي المييمنيفبدراستو، حيث أف تعيينيـ عادة ما يخضع لسمطة المساىميف 
 سمطة رئيس المجمس أو الرئيس التنفيذي )بناء عمى اقتراحاتيـ(. /أوفقط، و

  المجنةخبرة ثانيا: تأثير 
بخبرة في مجاالت المالية  إلى أنو ينبغي أف يتمتع عمى األقؿ عضو واحد الدراساتب أشارت أغم

والمحاسبة والتدقيؽ، إضافة إلى أىمية توفر الخبرة في مجاؿ صناعة الشركة، حيث أف توفر الخبرة 
مى ذلؾ عونوضح الية المجنة وقدرتيا عمى اكتشاؼ األخطاء والممارسات االحتيالية، الالزمة يزيد مف فعّ 

 :النحو اآلتي
 .M. Salehi & M. Shirazi, 2016 ; E. Setiany & al, 2017 ; A. Nawafly & A)دراسات  -

Alarussi, 2019; A.Mansulu, 2021) عالقة ايجابية بيف خبرة المجنة وجودة وجود ، خلصت إلى
طمبيـ لإلفصاح محاسبية زاد والمالية الخبرة ال ذويحيث كمما زاد عدد األعضاء  اإلفصاح المالي،

  ؛والشفافية
الية لجنة التدقيؽ عالقة ايجابية بيف فعّ توصلت إلى وجود  (B. Agyei-Mensah, 2018)دراسة  -

 .)الخبرة السابقة، الخبرة المالية( واإلفصاح الطوعي

 اجتماعات المجنةثالثا: تأثير 
يمكف لعدد اجتماعات لجنة التدقيؽ أف يكوف مؤشرا عمى مدى التزاميا بواجباتيا وتحقيؽ أىداؼ 

وىو ما تـ اثباتو مف خالؿ الكثير مف مجمس اإلدارة في منع و/أو اكتشاؼ الممارسات االحتيالية، 
 ; H. Bin-Ghanem & A. Ariff, 2016 ; A. Haldar & M. Raithatha, 2017) الدراسات مثؿ

B.Agyei-Mensah, 2018 ; S. Alagla, 2019) أف زيادة عدد اجتماعات المجنة يمنحيا فرصة  حيث
 التي مف شأنيا التأثير بشكؿ ايجابي عمى جودة اإلفصاح.و  ،أكبر لمناقشة المسائؿ الميمة

إذا كانت مكممة لبعضيا  إالّ  ،اؿأف خصائص لجنة التدقيؽ قد ال يكوف ليا تأثير فعّ  إلى وننوه
أف نقص خبرة أعضائيا يجعؿ مف  إالّ  ،البعض، فمثال قد تقوـ المجنة باالجتماع بصفة منتظمة وكافية

بدراسة  يقوموف الباحثيف، ولذلؾ فإف العديد مف بالعكسىذه االجتماعات غير مجدية، والعكس 
 أثيرىا عمى جودة اإلفصاح.الية لجنة التدقيؽ ومدى تالخصائص مجتمعة لمتمكف مف معرفة فعّ 
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 خالصة الفصل

يجعمنا نالحظ أنيا تركز بشكؿ كبير عمى ضرورة توفر  ؛موضوع حوكمة الشركاتاطالعنا عمى إف 
األطراؼ  ىذهجعؿ  بيدؼ معامالت الشركة مع األطراؼ الداخمية والخارجيةاإلفصاح والشفافية في جميع 

رغـ أف اإلفصاح يعتبر مبدأ و . تأثير عمى قراراتيالوادوف تضميميا  عمى دراية بالمعمومات التي تحتاجيا
بيف ىذه المبادئ يجعميا تؤثر وتتأثر ببعضيا الموجود أف الترابط  واحد فقط مف مبادئ الحوكمة، إالّ 

اؿ يجعؿ األمور أكثر البعض، فنجد أنو لمتمكف مف تحقيؽ باقي المبادئ يجب توفر اإلفصاح كعنصر فعّ 
اتخاذ القرارات، وفي الوقت ذاتو ينبغي أف تساىـ ىذه المبادئ في اإلشراؼ  زز القدرة عمىعويوضوحا 

تييئة  عمى تأثيرال فيمبدأ "دور مجمس اإلدارة"  ويبرزعمى تحقيؽ الجودة في عمميات اإلفصاح، 
بيا  القياـويمكننا تمخيص أىـ المياـ التي ينبغي عمى مجمس اإلدارة  .الظروؼ المناسبة لتحقيؽ اإلفصاح

 ما يمي:في ؛تحسيف جودة اإلفصاح مفليتمكف 

عطاء أىمية ووقت أكبر بعمميات اإلفصاح في الشركة، مع إ اإلشراؼ والرقابة عمى كؿ ما يتعمؽ -
 لممسائؿ التي تتطمب اشرافو و/أو رقابتو بشكؿ مباشر.

والممارسات  اؿ في اكتشاؼ األخطاءجميع اآلليات التي ليا دور فعّ اإلشراؼ والرقابة عمى  -
 .ممجمس، التدقيؽ الداخمي والخارجي، الرقابة الداخميةل الفرعية جافمثؿ الم االحتيالية

والرقابة عمى لجنة التدقيؽ التي يفوض ليا جزء كبير مف ميامو اإلشرافية والرقابية عمى اإلشراؼ  -
تحقيؽ جودة تساىـ في ة األخرى التي يليات الرقاباآلعمميات إعداد تقارير الشركة وعمى 

 . اإلفصاح
 ومراقبةتتـ عمى أسس صحيحة،  المدير التنفيذي وكبار التنفيذيفالحرص عمى جعؿ عممية تعييف  -

 مف شأنيا التأثير عمى جودة اإلفصاح. قياميـ بأية سموكيات انتيازية امكانية
 تشجيع االلتزاـ بالسموؾ األخالقي، والتبميغ عف أية ممارسات احتيالية تتـ مالحظتيا.  -

وفي المقابؿ، ينبغي أف يحرص المساىموف عمى اختيار أعضاء مجمس اإلدارة ممف يتمتعوف 
بالخصائص الالزمة )كفاءة، خبرة، استقاللية...( لقيادة الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 

 الئـ، مع ضرورة توفير المعمومات الالزمة لجميع األعضاء مف أجؿ مساعدتيـ عمى تأدية مياميـ.الم
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 تمهيد  

ُيشكل ىذا الفصل الشق األول من الجانب التطبيقي ليذه الدراسة، وييدف إلى دراسة جودة 
اإلفصاح في مجموعة من الشركات الجزائرية، ومن أجل تحقيق ذلك سنقوم بإعداد مؤشر يسمح بقياس 

 ,S. Kothari & al)مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية ليذه الشركات، إضافة إلى استخدام نموذج 

 لقياس المستحقات االختيارية التي تستخدم في تقدير ممارسات إدارة األرباح. (2005

كما ييدف ىذا الفصل أيضا إلى دراسة تأثير كل خاصية من خصائص مجمس اإلدارة عمى 
مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية، وكذلك دراسة تأثير كل خاصية عمى ممارسات إدارة األرباح؛ ومن 

 بعض التفسيرات لمنتائج المتوصل إلييا. ثمة تقديم

عمى ضوء الدراسات السابقة التي تطرقت إلى مواضيع مشابية لموضوع بحثنا، وتوصمت إلى نتائج 
سنحاول من خالل ىذا مختمفة حاولت من خالليا تفسير دور مجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح، 

دراسة درجة جودة اإلفصاح في مجموعة من الشركات الجزائرية من خالل استغالل المعمومات الفصل 
 عمى تحسين جودة اإلدارة خصائص مجمسالواردة في تقاريرىا السنوية، ثم دراسة مدى تأثير بعض 

 :المباحث المواليةإلى  الفصل تقسيمولقد تم  اإلفصاح في ىذه الشركات.

  .المنهجية المتبعة اإلجراءات: المبحث األول -

 نتائج التحميل االحصائي الوصفي لمتغيرات نموذجي االنحدار.: المبحث الثاني -

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.: المبحث الثالث -
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 اإلجراءات المنهجية المتبعة المبحث األول: 
الدراسة الشق األول من اإلجراءات التي توضح المنيجية المتبعة في  جميع يتناول ىذا المبحث

، لتبين أثر خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح في الشركات الجزائريةالتطبيقية؛ الذي ييدف 
مجال الدراسة، أدوات جمع البيانات، اإلجراءات المتبعة لتقدير متغيرات تحديد وتتمثل ىذه اإلجراءات في: 

 الدراسة والعالقة بينيا.

 رسة الميدانيةالمطمب األول: مجال الدا
لخطوات المتبعة لتحديد الشركات التي تدخل ضمن مجال دراستنا ا توضيحيتم في ىذا المطمب  
 ، وكذلك اإلطار المكاني والزمني.التطبيقية

 أوال: الخطوات المتبعة لتحديد الشركات المعنية بالدراسة

 :لألسباب التاليةشركات المساىمة الجزائرية ؛ تم اختيار تماشيا مع موضوع دراستنا. الخطوة األولى: 1
 ؛تتم إدارة ىذه الشركات من قبل مجمس إدارة )المتغير المستقل( -
تعدد األطراف ذات المصمحة التي تيتم بشركة المساىمة يزيد من مشاكل تعارض المصالح وعدم  -

 ؛ضرورة توفر جودة اإلفصاح )المتغير التابع( وىو األمر الذي يتطمب ،تماثل المعمومات
حيث خصص ليا  معتبر،حجم ىذه الشركات وتعقد أعماليا جعل المشرع الجزائري يولييا اىتمام  -

العديد من مواد القانون التجاري والمراسيم التنظيمية من أجل تنظيم أعماليا، وىو ما يجعميا أكثر 
 مبادئ وآليات حوكمة الشركات.ق تطبيأنواع الشركات التي ينبغي أن تيتم ب

خاصة بنشر معمومات تتعمق بنشاط شركات المساىمة  في ظل غياب قاعدة بيانات. الخطوة الثانية: 2
)وبشكل خاص  التطبيقيةالجزائرية، لم نتمكن من الحصول عمى المعمومات التي نحتاجيا في الدراسة 

تتوفر عمى البيانات الالزمة التي ولذلك سعينا إلى تحديد مجموعة من الشركات ، (ةرير السنوياالتق
 ما يمي:كلدراستنا، ويمكن توضيح ذلك 

 فقطخمس شركات المقدر عددىا بـ:  اخترنا في بداية األمر الشركات المدرجة في بورصة الجزائر -
أنيا أكثر كما مزمة بنشر تقاريرىا السنوية لعامة الجميور، عمى اعتبار أنيا مُ ( في فترة الدراسة)

، إاّل أنو بعد االطالع عمى تقاريرىا السنوية تبين مبادئ الحوكمةب أن تمتزمالشركات التي ُيحتمل 
                                                           

  اشيار البيانات القانونية الخاصة بـ ماعدا قاعدة البيانات :BOAL  عمى مستوى المركز الوطني لمسجل التجاريCNRC  يتم فييا نشر ، والتي
 معمومات محدودة حول الشركات تتمثل أساسا في جدولي الميزانية وحساب النتائج، وبعض مقررات الجمعية العامة.
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أنيا ال تحتوي عمى جميع المعمومات الالزمة لتقدير متغيرات دراستنا )مثل استقاللية مجمس 
 حصل األعضاء( وىو ما حال دون ادارجيا ضمن الدراسة.اإلدارة والمكافآت التي ي

لمعديد من كبريات الشركات الجزائرية من أجل الحصول عمى  االلكترونيةقمنا بالبحث في المواقع  -
أن ىذه الشركات رغم أىميتيا وحجميا فيي ال تنشر  تقاريرىا السنوية وجعل حجم العينة أكبر؛ إالّ 

ولم نعثر سوى عمى توقف عن نشر التقارير منذ مدة طويمة(، تقاريرىا السنوية )البعض منيا 
، وىي أيضا ال " قامت بنشر تقاريرىا السنوية عمى موقعيا االلكترونيسونطراكشركة واحدة "

 عمى جميع المعمومات الالزمة لتقدير متغيرات دراستنا.تحتوي 
المواقع االلكترونية عدم تمكننا من الحصول عمى التقارير السنوية بسبب عدم نشرىا عمى  -

لم يترك أمامنا خيارا سوى التقدم مباشرة لمقرات بعض شركات المساىمة من أجل  ؛لمشركات
؛ فرع لمركز الوطني لمسجل التجاريإلى اتوجينا  حيث، الحصول عمى نسخ من تقاريرىا السنوية

 .ةوالية سطيف من أجل الحصول عمى قائمة شركات المساىمة المتواجدة بيذه الوالي

 74ف والبالغ عددىا بعد االطالع عمى قائمة شركات المساىمة المتواجدة بوالية سطي. الخطوة الثالثة: 3
 التي شركة( 54) شركات القطاع الخاص استبعادبعد  ؛تم تحديد عدد الشركات المعنية بدراستنا شركة

 التقارير.ىذه بحجة الحفاظ عمى سرية المعمومات التي تحتوييا  السنوية رفضت اطالعنا عمى تقاريرىا
 التي أبدت تعاوناً شركة(  20)الشركات محل الدراسة تمثمت في شركات القطاع العمومي وعميو؛ فإن 

ن كان متفاوتا) حيث أن بعضيا وافق عمى منحنا نسخة من التقرير السنوي، أما البعض اآلخر فقد  (وا 
عمى مستوى مقر الشركة، في حين رفضت شركات أخرى  ىذا التقريرعنا عمى اشترط أن يكون اطالّ 

 من الوثائق الخاصة بالشركة وال ينبغي لمجميع الحصول عمييا.تعتبر اطالعنا عمى التقارير بحجة أنيا 

وألن الدراسة تشمل شركة مساىمة  15نية بالدراسة بمغ عبناًء عمى ما تقدم فإن عدد الشركات الم
يتم معالجة كل  ؛)شركة/سنة( مشاىدة 45 يقدر بـ: سنوات؛ فإن عدد المشاىدات 03ية تقدر بـ فترة زمن

 يوضح قائمة الشركات محل الدراسة.( 01. والممحق رقم )حدةمشاىدة عمى 

 
 

                                                           
 إاّل أن ىذا العدد يتغير باستمرار، نتيجة بداية / توقف نشاط الشركات.من المركز الوطني لمسجل التجاري بتاريخ الحصول عمى القائمة ، 
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 ثانيا: اإلطار المكاني والزمني لمدراسة

 . اإلطار المكاني1
"سطيف"، حيث تم تحديد ىذا اإلطار استنادا إلى يتمثل اإلطار المكاني لمدراسة الميدانية في والية 

 األسباب التالية:
تنقمنا عدة كما أن  ،صعوبة الحصول عمى التقارير السنوية التي تعتبر أداة ميمة في دراستنا -

مرات لمشركة الواحدة من أجل الحصول عمى ىذه التقارير؛ جعل عممية جمع البيانات صعبة 
 ؛ة سطيف فقطيعمنا نقتصر عمى والجا مبدوره وىو  وتتطمب وقتا كبيرا؛

مّكننا من  بياوجود عدد معتبر من شركات المساىمة في ىذه الوالية، إضافة إلى أن تواجدنا  -
 التنقل المتكرر ليذه الشركات.

 . اإلطار الزمني2
إلى سنة  2018( سنوات لمفترة الممتدة من سنة 03شمل اإلطار الزمني لمدراسة الميدانية ثالث )

 وقد تم اختيار ىذه الفترة لألسباب التالية: ،2020
قياس المتغير التابع "جودة اإلفصاح" عن طريق البديل "إدارة األرباح"؛ ىذا األخير الذي يتطمب  -

 عدة سنوات لمتمكن من الحكم عمى الشركة إذا كانت تنتيج ممارسات إدارة األرباح أم ال؛
 ،من عدد المشاىدات يرفعسنوات ال ادة عددأن زيالعدد الصغير لمشركات محل الدراسة، حيث  -

 عمى المتغير التابع بشكل أفضل. ةالمستقم اتامكانية قياس تأثير المتغير  وىو ما يزيد من

 بيانات ال: أدوات جمع ثالثا

الذي  "التقرير السنوي" حيث تمثمت فيطبيعة الدراسة ومتغيرتيا، وفقا ل جمع البيانات اةتم تحديد أد
أىم األدوات التي استخدمتيا الدراسات السابقةيعتبر من بين 

اعتمدت وبشكل خاص تمك الدراسات التي  
اعتمدنا عمى التقرير . ولقد " من أجل قياس جودة اإلفصاحتحميل محتوى التقارير السنوية" عمى أسموب

لكونو مصدر أساسي لممعمومات التي تفصح عنيا  لمشق األول من الدراسة الميدانية رئيسيةالسنوي كأداة 
 الشركات، حيث:

 

                                                           
  .َمكه انزخىع نهفصم األول نالطالع عهً انذراصاث انضابقت انخٍ اصخخذمج ححهُم محخىي انخقارَز انضىىَت مه أخم قُاس خىدة اإلفصاذ 
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يحتوي التقرير السنوي عمى جزء كبير من المعمومات التي تتعمق بنشاط الشركة، كما أنو يحتوي  -
وىو معمومات )مالية وغير مالية، إلزامية واختيارية، تاريخية ومستقبمية(، عمى أنواع مختمفة من ال
: األول )جودة اإلفصاح( عن طريق البديل تقدير المتغير التابع لمدراسةما جعمنا قادرين عمى 

  ؛اإلفصاح مستوى
)جودة  تقدير المتغير التابع لمدراسةعمى القوائم المالية التي تساعد عمى  يحتوي التقرير السنوي -

 إدارة األرباح؛ :الثاني اإلفصاح( عن طريق البديل
مجمس اإلدارة، وىو األمر الذي مّكننا من تقدير  يحتوي التقرير السنوي عمى معمومات حول -

)خصائص مجمس اإلدارة(، ورغم أنو ال يحتوي عمى جميع  المتغيرات المستقمة لمدراسة
أننا أخذنا بجميع الخصائص المفصح عنيا  ؛ إالّ في ىذه الدراسة الخصائص التي أردنا استخداميا

 في أغمب التقارير السنوية لمشركات محل الدراسة. 

 والعالقة بينهاالثاني: اإلجراءات المتبعة لتقدير متغيرات الدراسة  المطمب
 البديمين اإلجراءات المتبعة لتقدير كال من المتغير التابع عن طريقيتم في ىذا المطمب تحديد 

ة، المتغيرات الضابطة، معادالت االنحدار المستقم ات، المتغير و "إدارة األرباح" "مستوى اإلفصاح"
  المستخدمة لدراسة العالقة بين المتغيرات.

 جودة اإلفصاح : تقدير أوال

تمثل "جودة اإلفصاح" المتغير التابع في دراستنا، وكما سبق اإلشارة إليو فإن الجودة مفيوم واسع 
 .التي تم التطرق إلييا في الجزء النظري (proxies)لذلك يتم استخدام أحد البدائل  ؛ويصعب قياسو

مستوى ن من أجل قياس جودة اإلفصاح، يتمثل األول في "بديمين ميميّ  ىذه الدراسة اخترنا وفي
 ."، ويتمثل الثاني في "إدارة األرباح"اإلفصاح

 التقارير السنوية تحميل محتوى. 1

األسموب الذي يستخدم لتقدير مستوى اإلفصاح والذي  "تحميل محتوى التقارير السنوية"يعتبر 
لقياس جودة اإلفصاح، وفيما يمي نوضح مفيوم تحميل المحتوى، المبررات التي  كبير كبديلاستخدم بشكل 
 لقياس جودة اإلفصاح، طريقة تصميم المؤشر ومكوناتو األساسية. وجعمتنا نستخدم
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 تحميل المحتوى مفهوم .1.1
"أحد األساليب البحثية ييدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم  :ُعّرف تحميل المحتوى عمى أنو

مكن أن والكمي لممضمون الظاىر من مواد االتصال"، كما ُعّرف أيضا بأنو "أداة لمبحث العممي يُ 
يستخدمو الباحثون في مجاالت بحثية متنوعة لوصف المحتوى الظاىر والصريح لممادة المراد تحميميا من 

حتى يكون التحميل منطقيا ومتدرجا البد من تحديد فئات منظمة حيث يتم "، و1حيث الشكل والمضمون"
. تماشيا مع طبيعة موضوعنا، تم 2حصر كل الفئات الممكنة ثم تحديد العناصر الفرعية الخاصة بكل فئة"

وذلك  السنوية استخدام ىذا األسموب من أجل تحديد كمية ونوعية المعمومات المفصح عنيا في التقارير
 .دف قياس جودة اإلفصاحبي

إلى أن سياسات اإلفصاح في الشركة تبدو ثابتة نسبيا مع مرور  (C. Botosan, 1997) أشارت
وىو ما اعتمده كذلك  ،، لذلك اعتمدت عمى سنة واحدة من أجل تحميل محتوى التقرير السنوي3الزمن

عدة سنوات من أجل قياس اإلفصاح، وىو ما  يتم اختيارأنو في غالب األحيان  باحثون آخرون، إالّ 
 لألسباب التالية: 8383إلى  8302سنوات من  (30)اخترنا ثالث ف ،اعتمدناه في دراستنا

أو فقد تمر الشركة بظروف خاصة في تمك السنة،  ؛اختيار سنة واحدة قد يؤثر عمى نتائج الدراسة -
بوضع اقتصادي خاص، وعميو فإن اختيار أكثر من سنة يجنب تأثر نتائج  سنة معينة ميزتت قد

 الدراسة بأية ظروف استثنائية ممكنة؛
أن عدد الشركات محل دراستنا ليس و كمما كان عدد السنوات أكبر زاد عدد المشاىدات خاصة  -

صول عمى أن صعوبة الح إالّ  ؛سنوات 3كبيرا، ولإلشارة فقد رغبنا في االعتماد عمى أكثر من 
 التقارير السنوية حالت دون ذلك.

 
 
 
 
 

                                                           
1
، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد لمحتوى في بحوث االتصال: مقاربة في االشكاليات والصعوباتتحميل امحمد البشير بن طبة،  - 

 .319، ص. 2015، 13
2
 .91، ص. 2018، 12، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، العدد تحميل المحتوى كمنهج أم كتقنية مع نماذج عمميةشتاتحة أم الخير،  - 

3
- Christine A. Botosan, Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, The Accounting Review, Vol. 72, 

N. 3, 1997, p.327. 
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 فصاح" كبديل لقياس جودة اإلتحليل المحتوىمبررات استخدام ". 2.1
 ألسموب تحميل المحتوى؛يمكن تبرير استخدامنا  ،التي اطمعنا عمييا انطالقا من الدراسات السابقة

تحديد جودة عدين أساسين نعتقد أن ليما تأثيرا ميما في جودة اإلفصاح استنادا إلى بُ قياس كبديل ل
  .اإلفصاح

ر الزيادة في عبّ )المقدار(: تعتبر الكمية بعدا أساسيا في تحديد الجودة، حيث غالبا ما تُ الكمية ُبعد  -
كمية اإلفصاح عن الرغبة في جعل األمور أكثر وضوحا، كما أن إخفاء بعض المعمومات الميمة 

وىو ما يتناقض مع مفيوم جودة  ،تضميال لمستخدمي التقارير السنوية بشكل عمدي يعتبر
اإلفصاح التي ترتكز عمى الوضوح والشفافية، ولذلك فإن تخفيض كمية اإلفصاح عن المعمومات 

ن كان أمرا نسبيا غير صحيح في جميع  ؛صحبو انخفاض في جودة اإلفصاحالميمة غالبا ما ي   وا 
 الشركة ومدى تعقيد أنشطتيا(.حجم  تباراالعاألحوال )مع األخذ بعين 

ّكمن أىمية تنوع المعمومات المفصح عنيا في التقرير السنوي : ت  (spread)أو االمتداد  التنوعُبعد  -
في كونيا تساعد عمى تمبية االحتياجات المختمفة لألطراف ذات المصمحة والتي تعتبر من أىم 

ق جودة اإلفصاح، ولذلك فإن تغطية التقرير السنوي ألنواع مختمفة من المعمومات يشروط تحق
بديل جيد لقياس جودة اإلفصاح،  "تحميل محتوى التقارير السنوية"بشكل عادل يساعد في جعل 

 تحميل المحتوى؛ أنواع ميمة من المعمومات عند تصميم مؤشر (6) ةحيث اعتمدنا عمى ست
 .مستقبميةالتاريخية، الختيارية، االلزامية، اإلمالية، غير المالية، لا :تتمثل في المعمومات

 ر تحميل المحتوىتصميم مؤش .3.1
عمى العديد من االعتبارات أىميا اختيار البنود والدرجات التي  تحميل المحتوىيعتمد تصميم مؤشر 

 ما يمي:كمنح لكل بند، ويمكننا توضيح ذلك تُ 
 ترجيح بنود المؤشر  .1.3.1

؛ بنود ُمرجَّحة وبنود غير في المؤشر الدراسات السابقة طريقتين لتحديد درجات اإلفصاح استخدمت
 نوضحيما باختصار كما يمي:ُمرجَّحة، 

لبنود المؤشر وفقا لدرجة أىمية البند  وفقا ليذه الطريقة يتم منح أوزان مختمفة طريقة البنود الُمرجحة:أ. 
ما ومثال ذلك  "،4-0فصاح عن البند مختمفة كأن تتراوح بين "فتكون الدرجات الممنوحة لإل المفصح عنو،

                                                           
  الذي تناولنا فيو العديد من طرق قياس جودة اإلفصاح وكذلك الدراسات السابقة التي استخدمت ىذه  )المبحث الثالث( يمكن الرجوع لمفصل األول

 الطرق.
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أين تم توجيو استبيان لبعض مستخدمي  (M. Hossain & P. Taylor, 1998)دراسة ُاعتمد في 
المعمومات في الشركات محل الدراسة من أجل تحديد األىمية النسبية لكل بند من بنود المؤشر ومن ثمة 

 (C.Botosan, 1997 ; S.Nosheen & S.Chonglerttham, 2013)دراستي كذلك ، و تحديد أوزان البنود

 اضافية لمبنود التي ُأفصح عن بيانات اضافية تتعمق بيا. درجاتتم منح  أين
عتبر ىذه الطريقة قميمة االستخدام بسبب ارتفاع الذاتية التي تؤثر عمى عممية منح بند ما أىمية تُ 

تم منح وزن مختمف لمبند نفسو من قبل شخصين مختمفين، فقد يرى أكبر وبالتالي وزنا أكبر، حيث قد ي
فصاح عن البند؛ بينما يرى الشخص الثاني أن ( عند اإل1الشخص األول أنو ينبغي منح درجة واحدة )

ويعود  عنو يعتبر أكثر أىمية مقارنة ببنود أخرى،( ألن اإلفصاح 2ىذا البند يجب أن ُيمنح درجتين )
سبب ىذا االختالف لالىتمامات المختمفة لمستخدمي تقارير الشركة؛ لذلك نعتقد أنو ُيفضل استخدام ىذه 

من مستخدمي التقارير، حيث يكون اإلفصاح عن بعض البنود  ةاىتمامات فئة واحد استيدافالطريقة عند 
 أكثر أىمية من باقي البنود.

منح درجتين ذه الطريقة يتم منح الوزن نفسو لجميع البنود وعميو تُ تبعا لي طريقة البنود غير الُمرجحة:ب. 
( في حالة عدم اإلفصاح عنو، وتستند ىذه الطريقة إلى 0( في حالة اإلفصاح عن البند و )1فقط لمبند؛ )

أن اإلفصاح عن كل بند من البنود التي يحتوييا المؤشر لو األىمية نفسيا في عممية اتخاذ القرارات 
ما بسبب انخفاض مستوى الذاتية عتبر ىذه الطريقة األكثر استخدالمستخدمي تقارير الشركة. تُ بالنسبة 

ظير عند وضع أوزان مختمفة لمبند نفسو، ومن بين الدراسات التي استخدمت بنودا غير مرجحة تقد ي تال
(M. Hossain, 2008 ; C. Stefanescu, 2013) . 

طريقة البنود غير المرجحة العتقادنا أن جميع بنود عند صياغة مؤشر دراستنا اعتمدنا عمى 
المؤشر ليا األىمية نفسيا، إضافة إلى اعتقادنا أن التنويع في نوع المعمومات المفصح عنيا يزيد من 

 جودة اإلفصاح.

 مكونات المؤشر . 2.3.1
عدم اعتمادنا عند صياغتو عمى مؤشرات  يعنيال  ؛مؤشر خاص بدراستنا بناءطريقة ل ناإن اختيار 

 بيدف ،قمنا باالطالع عمى العديد من الدراسات ذات الصمة حيثأخرى لباحثين وىيآت متخصصة، 
عمى تحديد أىم المعمومات التي ُيفترض عمى الشركات اإلفصاح عنيا خاصة تمك المتعمقة  المساعدة
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 T&Dمؤشر الشفافية واإلفصاح ؛ نا عميياالتي اعتمد باإلفصاح االختياري، ومن أىم المؤشرات

التي ليا مساىمات ميمة في تدعيم ممارسات الشفافية  Standard & Poor’sالصادر عن منظمة 
عمى مقدار االفصاح الطوعي  يركزوالذي  (C. Botosan, 1997)مباحثة لفصاح اإلمؤشر ، وواإلفصاح

 .تقارير السنويةالفي 
القانون التجاري الجزائري عمى بشكل أساسي اعتمدنا  لزامي فقدأما فيما يخص اإلفصاح اإل 

 (70)وعميو تمكّنا من وضع قائمة مبدئية مكونة من . 1والنظام المحاسبي المالي والقوانين المتعمقة بو
حيث حذفنا العديد من (، 02كما ىو موضح في الممحق )( 52عدد بنودىا ) أصبح يابعد تعديم، و بندا

آخذين بالعديد من  ؛تتالءم مع البيئة الجزائرية أو مع طبيعة الشركات محل الدراسةالبنود التي ال 
 :في أىميايتمثل االعتبارات 

الشركات محل الدراسة كميا شركات عمومية ممموكة لمدولة بشكل كامل وىو ما جعمنا نستبعد  -
مة كبار المساىمين تركيبة المساىمين، قائبعض البنود المتعمقة بييكل الممكية في الشركة مثل: 

 ؛ونوعية األسيم التي يممكونيا، المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تطور عدد بوىو ما جعمنا نستبعد بعض البنود المتعمقة  ،غير مدرجة بالبورصة المعنيةالشركات  -

 ؛ أسيميا لمتداول، االمتيازات والقيود التي تتعمق باألسيم بسبب عدم طرحاألسيم 
كل البنود الخاصة  جعمنا نحذفتكوين لجان فرعية لمجمس اإلدارة، اىتمام ىذه الشركات ب عدم -

باإلفصاح عن المعمومات المتعمقة بيذه المجان )عددىا، مواعيد انعقادىا، مياميا، مؤىالت 
 أعضائيا(. وخبرات

مة إلى ستة بندا مقس( 52)الذي يحتوي عمى تحميل المحتوى بناًء عمى ما تقدم تمت صياغة مؤشر 
 يوضح اليدف من اختيار بنود كل محور. الجدول المواليو  ،( محاور06)

 

                                                           
  المبحث الثالث( التطرق لمؤشرات اإلفصاح بشيء من التفصيل في الفصل األولتم(. 

 .القانون التجاري الجزائري -عمى:  االطالعلمزيد من التفاصيل يرجى  - 1
يدة الجر ، يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر  25المؤرخ في:  11-07القانون رقم:  -

 .2007نوفمبر 25الصادر بتاريخ:  74 العددالرسمية لمجميورية الجزائرية، 
 والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية ، يتضمن قواعد التقييم2008جويمية  26المؤرخ في:  القرار -

الصادر  19واعد سيرىا، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد وعرضيا وكذا مدونة الحساب وق
 .2009مارس  25بتاريخ: 
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 تحميل محتوى التقارير السنوية: محاور مؤشر (1-4جدول رقم )ال
 الهدف من اختيار البنود عدد البنود عنوان المحور الرقم

 30 خمفية عامة حول الشركة 30

بالشركة وأىم النشاطات التي تقوم بيا وكذا  التعريف
مكانتيا في السوق مقارنة مع باقي الشركات في القطاع 

 الذي تنتمي إليو.

 30 سياسات الشركة غير المالية 38

تبيين مدى اىتمام الشركة بآليات الرقابة عمى أعماليا 
مثل التدقيق الداخمي، نظام الرقابة الداخمية، وكذلك مدى 

 بجوانب المسؤولية االجتماعية.اىتماميا 

 30 ىيكل الممكية في الشركة 30

 تبيين األطراف التي تممك الشركة والتي ليا سمطة اتخاذ
القرارات )أو الموافقة عمى قرارات المجمس( التي تضمن 

 بقاء واستمرارية الشركة.

30 
مجمس اإلدارة وكبار التنفيذين 

 رة()اإلطارات المسيّ 
14 

توضيح المعمومات المتعقمة بالمسؤول األول عن إدارة 
الشركة )مجمس اإلدارة( وأىم المعمومات المتعمقة بو 

قرارات المتخذة( إضافة ال)الخبرة، االستقاللية، المكافآت، 
رة التي إلى المعمومات التي تتعمق باإلطارات المسيّ 

 سير نشاط الشركة.حسن تضمن 

 16 وائم الماليةالمعمومات المتعمقة بالق 30
تبيين الوضعية المالية لمشركة ومدى قدرتيا عمى تحقيق 
العوائد والوفاء بااللتزامات. وتشمل ىذه المعمومات القوائم 

 عدادىا.إالمالية واألسس والمعايير المتبعة في 

 05 المعمومات التنبئية )المستقبمة( 36
عن الشركة ومدى قدرتيا عمى مستقبمية إعطاء نظرة 

 االستمرارية وكيفية مواجيتيا لممخاطر المحتممة.

 بديل لقياس جودة اإلفصاح 52 تحميل المحتوىمؤشر 

 .: إعداد الباحثةالمصدر
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 طريقة قياس مستوى االفصاح . 4.1
من خالل قراءة ، وتتم مستوى اإلفصاحبيدف قياس  طريقة تحميل محتوى التقارير السنوية ُتستخدم

مبند الذي قامت الشركة باإلفصاح عنو في تقريرىا، والقيمة ل( 1التقرير السنوي لكل شركة ومنح القيمة )
)ولكل سنة بنود لكل شركة الجمع القيم المتحصل عمييا من اإلفصاح عن ، ثم ( في الحالة المعاكسة0)

 :المواليةا ىو موضح في الصيغة قسمتيا عمى العدد اإلجمالي لبنود المؤشر، مثل م( و حدةعمى 

Dj= 
n

i=1 dji / n 

 حيث:
Dj :لمشركة  اإلفصاح مستوىj؛ 
dji االفصاح عن البند :i  لمشركةj إذا لم يتم  (3)إذا تم االفصاح عنو، والقيمة  (0)، والذي يأخذ القيمة

 االفصاح عنو؛
n.العدد اإلجمالي لبنود المؤشر : 

 إدارة األرباح .2
من  الماليةحيث كمما خمت التقارير  ،كمقياس عكسي لجودة اإلفصاحإدارة األرباح يتم استخدام 

وفيما يمي نوّضح المبررات التي جعمتنا  ممارسات إدارة األرباح دّل ذلك عمى ارتفاع جودة اإلفصاح.
 ح.لقياس جودة اإلفصاح، وكذلك النموذج المستخدم لقياس إدارة األرباكبديل نستخدم "إدارة األرباح" 

 جودة اإلفصاحقياس مبررات استخدام "إدارة األرباح" كبديل ل .1.2
انطالقا من الدراسات السابقة

التي اطمعنا عمييا، يمكن تبرير استخدامنا لممارسات إدارة األرباح  
 جودة اإلفصاح استنادا إلى ثالثة نقاط أساسية ىي: قياس كبديل ل

باألرباح يعبر عن تدخل إدارة الشركة لتغيير مدلول العديد من المعمومات التي ليا  التالعب -
 ؛عالقة باألرباح، وىو ما يعتبر تالعبا بجودة اإلفصاح

، حيث غالبا ما يتم استخدام تقنيات الجانب المحاسبي والماليب"إدارة األرباح"  ارتباط ممارسات -
تمتد لباقي الجوانب غير المالية  ىذه الممارسات تأثيراتمحاسبية من أجل التالعب باألرقام، وألن 

يجعميا تؤثر بشكل سمبي عمى جودة  فإن ذلك، جميع األطراف ذات المصمحةقرارات عمى  ؤثروت
 اإلفصاح؛

                                                           

 انذٌ حىاونىا فُه انعذَذ مه طزق قُاس خىدة اإلفصاذ وكذنك انذراصاث انضابقت انخٍ حطزقج إنُها. )انمبحث انثانث(  نهفصم األولَمكه انزخىع   
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بنشر القوائم المالية )الميزانية، جدول حساب النتائج(  -بموجب القانون-قيام الشركات الجزائرية  -
ليذه القوائم أىمية كبيرة في إرسال اشارات عن وضعية الشركة، ولذلك لمجميور، وىو ما يجعل 

 .فإن التالعب بالمعمومات الواردة فييا يعتبر تالعبا باإلفصاح وبجودتو

 نموذج قياس إدارة األرباح .2.2
"المستحقات الكمية"  منيجاعتمدت أغمب النماذج التي ىدفت لقياس ممارسات إدارة األرباح عمى  
إلى "مستحقات غير اختيارية" تعبر عن المستوى المتوقع من المستحقات لمقيام بالنشاط  تياتجزئ التي يتم

العادي لمشركة والذي ال يخضع لتالعب اإلدارة، و"مستحقات اختيارية" تخضع لمسمطة التقديرية 
كثر عمى انتياج سموك إدارة األرباح ألنيا األ (proxy)كبديل  المستحقاتلممديرين، حيث تستخدم ىذه 

 .1إدارة الشركة من قبل تالعبماحتماال ل
 & S. Kothari)استخدمنا نموذج  ،بيدف قياس ممارسات إدارة األرباح في الشركات محل الدراسة

al, 2005) أىميا نموذج  عمييا؛ اعتمد عمى نماذج سابقة مع ادخال بعض التحديثات الذي(Jones, 

(P. Dechow & al, 1995)المعّدل من قبل  (1991
عتبر من أكثر النماذج التي يُ ، ىذا األخير الذي  2

  .قياس إدارة األرباح بيدفمن قبل الباحثين  واسعبشكل  استخدمت

 (t)لمسنة  (ROA)إلى أنو ينبغي إضافة العائد عمى األصول  (S. Kothari & al, 2005)أشار 
استخدام ىذا النموذج عمى من أجل التحكم في أداء الشركة، ولقد اعتمد  (t-1)أو لمسنة السابقة 

"المستحقات االختيارية" كمقياس إلدارة األرباح حيث كمما ارتفع مستوى ىذه المستحقات ّدل ذلك عمى قيام 
توضح النموذج المعتمد لحساب  المعادلة المبينة أدناهو الشركة بإدارة أرباحيا والعكس بالعكس. 

 :3المستحقات

 

 
                                                           

دور الحوكمة في تفعيل الرقابة عمى إدارة األرباح في المؤسسات االقتصادية: دراسة زينب غزالي،  -لمزيد من التفاصيل يمكن اإلطالع عمى:  -1
 .20 ، ص.2016، الجزائر، 1، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيفالمؤسسات االقتصادية الجزائريةلبعض 

2
- For more information see: - Jennifer J. Jones, Earnings management during import relief investigations, 

                                             Journal of Accounting Research, Vol. 29, N. 2 ,1991. 

                                               - Patricia M. Dechow, & Al , Detecting earnings management, The accounting 

                                              review, Vol. 70, N. 2, 1995. 
3- For more information see: - S.P. Kothari, Andrew J. Leone, Charles E. Wasley, Performance matched 

                                                  discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics, N. 39, 

                                                  2005. 
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TAіt /Aіt-1 = α0 + α1 ( 1 / Aіt-1) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1]  

+ α3 ( PPEіt / Aіt-1) + α4 (ROAіt-1) + eіt ………………………… (1) 

 حيث أن:
TAіt : المستحقات الكمية لمشركةi،  في الفترةt. 
Aіt-1 لمشركة : مجموع األصولi،  في بداية الفترةt  نياية الفترة(t-1). 

ΔREVіt : التغير في رقم األعمال لمشركةi،  بين الفترتينt  وt-1. 
ΔRECіt : التغير في صافي حساب العمالء لمشركةi،  بين الفترتينt  وt-1. 

PPEіt : إجمالي الممتمكات والمنشآت والمعدات لمشركةi،  في الفترةt ة)القيمة اإلجمالية لألصول المادي(. 
ROA іt-1 : معدل العائد عمى أصول الشركةi،  في بداية الفترةt  نياية الفترة(t-1). 

eіt : مقدار الخطأ لمشركةi ، في الفترةt .)يمثل المستحقات االختيارية( 
α0قُمت انثابج : 
α1 ،α2 ،α3 ،α4.معممات معادلة النموذج : 

 خطوات قياس إدارة األرباح. 3.2
حساب المستحقات الكمية،  تتثمل في: ؛خطوات أساسية أربعيتم قياس إدارة األرباح من خالل 
من المستحقات ىذه األخيرة المستحقات غير االختيارية، ثم طرح تقدير متغيرات ومعممات النموذج، تقدير 

 ن أنواع المستحقات:والمعادلة الموالية تبين العالقة بيالكمية لمحصول عمى قيمة المستحقات االختيارية 

DAіt / Aіt-1 ………………………… (2)   +NDAіt  / Aіt-1   =TAіt /Aіt-1 

 حيث أن:
TAіt لمشركة : المستحقات الكميةi،  في الفترةt. 

NDAіt   لمشركة : المستحقات غير االختياريةi،  في الفترةt. 
DAіt لمشركة : المستحقات االختياريةi،  في الفترةt. 
Aіt-1 لمشركة  األصول: مجموعi،  في بداية الفترةt  نياية الفترة(0- t). 

 حساب المستحقات الكميةأ. الخطوة األولى: 
تتمثل ىذه الخطوة في حساب المستحقات الكمية لكل شركة من الشركات المعنية بالدراسة عمى 

 باستخدام المعادلة التالية: ؛وفي كل سنة من سنوات فترة الدراسة ،ةحد
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TAit = NIit – CFOit  …………………………(3) 

 حيث أن:
TAit المستحقات الكمية لمشركة :i ، في الفترةt. 
NIit النتيجة الصافية لمشركة :i ، في الفترةt. 

CFOit التدفق النقدي الناتج عن األنشطة التشغيمية لمشركة :i ، في الفترةt. 

 معمماتهاتحديد متغيرات معادلة النموذج وحساب ب. الخطوة الثانية: 
 ; Aіt-1 ;  ΔREVіt)تحديد متغيرات النموذج أعاله، حيث يتم أوال المبينة ( 1رقم ) يتم استخدام المعادلة    

ΔRECіt ; PPEіt ; ROAit-1 ) وفي كل سنة،شركة من خالل القيم المستخرجة من القوائم المالية لكل 
لمجموع الشركات في كل سنة من  النموذجتقدير معممات بعد ذلك يتم  (؛Excelاالستعانة ببرنامج )

 .(SPSS البرنامج اإلحصائي)باستخدام  ،حدةالسنوات عمى 

 حساب المستحقات غير االختيارية ج. الخطوة الثالثة: 
شركة حساب المستحقات غير االختيارية لكل سنة ولكل  يتممعممات النموذج، متغيرات و بعد تقدير      
 التالية:من خالل المعادلة  ةحدعمى 

NDAіt/Aіt-1 = α1 ( 1 / Aіt-1) + α2 [(ΔREVіt – ΔRECіt ) / Aіt-1] + α3 ( PPEіt / Aіt-1)  

+ α4 (ROAіt-1) …………………………(4)   

 حيث أن:
NDAіt : المستحقات غير االختيارية لمشركةi  في الفترةt. 

Aіt-1 , ΔREVіt , ΔRECіt , PPEіt , ROAit-1 في الخطوة  تقديرىاتم )معادلة النموذج لكل سنة  : متغيرات
 .(السابقة

α1 ،α2 ،α3 ،α4:  (في الخطوة السابقة تقديرىاتم )معممات معادلة النموذج لكل سنة. 

 حساب المستحقات االختياريةد. الخطوة الرابعة: 
عن المستحقات االختيارية،  (S. Kothari & al, 2005) ي معادلة نموذجف eіtعبر مقدار الخطأ يُ     

 تقديريصبح من الممكن  ؛المستحقات غير االختياريةتقدير  وبما أنو تم( 2استنادا إلى المعادلة رقم )
 من خالل المعادلة التالية: ةحدعمى شركة المستحقات االختيارية لكل سنة ولكل 
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NDAіt/Aіt-1………………………… (5) - TAіt /Aіt-1  =DAіt/Aіt-1 

 حيث أن: 
DAіt لمشركة : المستحقات االختياريةi، في الفترة t. 
TAіt لمشركة : المستحقات الكميةi،  في الفترةt. 

NDAіt لمشركة : المستحقات غير االختياريةi،  في الفترةt. 
Aіt-1لمشركة  : مجموع األصولi،  في بداية الفترةt  نياية الفترة(0- t). 

 إدارة األرباحبممارسة  مدى قيام الشركات . تقدير4.2
بإدارة أرباحيا في  ؛يتم في ىذه المرحمة تحديد ما إذا قامت كل شركة من الشركات المعنية بالدراسة    

 : ونوضح ذلك في اآلتي ،كل سنة من سنوات الدراسة من خالل المستحقات االختيارية

 تحديد القيمة المطمقة لممستحقات االختياريةأ. 
قيام الشركة بإدارة أرباحيا صعودا )تضخيم األرباح  لممستحقات االختيارية عنالقيمة الموجبة  ُتعبر

قيام الشركة بإدارة أرباحيا نزوال )تقميص األرباح المعمن  عنالقيمة السالبة ُتعبر  عنيا(، بينما المفصح
فإن زيادة ىذا  المستحقات االختيارية لتقدير إدارة األرباح مقدار، وألننا نستخدم )في ىذه الدراسة( عنيا(

المقدار بغرض تضخيم أو تخفيض المستحقات االختيارية )موجبة أو سالبة( ُيعبر عن زيادة ممارسات 
 ، ليذا السبب يتم استخدام القيمة المطمقة لممستحقات االختيارية.األرباحإدارة 

 ب. تقدير ممارسة الشركات إلدارة األرباح
جمع  من خالل ،ةحدلكل شركة عمى لممستحقات االختيارية  القيمة المطمقةحساب متوسط  أوال يتم    

، بعد سنواتالالقيم المطمقة لممستحقات االختيارية المسجمة خالل سنوات الدراسة ثم تقسيميا عمى عدد 
بإدارة األرباح،  الشركةمقارنة قيم المستحقات االختيارية مع قيمة المتوسط لمحكم عمى مدى قيام ذلك تتم 

إذا كانت قيمة المستحقات االختيارية لشركة معينة في إحدى السنوات أكبر من قيمة متوسط مستحقاتيا، ف
ليذه الشركة خالل تمك السنة، ( 1)تكون الشركة قد قامت بإدارة أرباحيا، ويتم إعطاء المتغير الوىمي 

سط يتم إعطاء المتغير أين تكون المستحقات االختيارية أصغر من قيمة المتو  ؛وفي الحالة المعاكسة
  ليذه الشركة.( 0)الوىمي 
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 تقدير خصائص مجمس اإلدارة ثانيا: 

يتمثل المتغير المستقل لنموذج الدراسة في "مجمس اإلدارة"، ويتم تفكيكو إلى متغيرات مستقمة فرعية 
، اإلفصاح"" التي ُيحتمل أن يكون ليا أثر عمى المتغير التابع "جودة خصائص مجمس اإلدارةتتمثل في "

 تقديرىا.أىم ىذه الخصائص وطريقة فيما يمي نوضح و 

 ؛كون ليا تأثير عمى جودة اإلفصاحياعتمادنا أثناء اختيار خصائص مجمس اإلدارة التي ُيحتمل أن 
ثم حاولنا تحديد المواد عمى الدراسات السابقة التي تناولت كل منيا مجموعة معينة من الخصائص، 

 ةثموالخصائص التي ينبغي أن تتوفر فيو، ومن المشرع الجزائري لمجمس اإلدارة القانونية التي خصصيا 
الجدول الخصائص التي ستشمميا دراستنا والخصائص التي يتم استبعادىا والسبب في ذلك.  قمنا بتحديد

 التي تطرقت إلييا. 1الموالي يمخص المتغيرات المستقمة والمواد القانونية
 انمخغُزاث انمضخقهت وفقا نهقاوىن انخدارٌ اندزائزٌ (:2-4الجدول رقم )

المتغيرات 
 المستقمة

 مالحظـــــات مواد القانون التجاري

 حجم
 مجمس اإلدارة 

: "يتولى إدارة شركة المساىمة مجمس 610المادة 
إدارة يتألف من ثالثة أعضاء عمى األقل واثني 

 عشر عضوا عمى األكثر".

إنشاء مجمس مراقبة  أيضا أجاز القانون التجاري
أو الجمع بينيما  ةحدومجمس مديرين كل عمى 

  657و  643)مجمس إدارة( وذلك وفقا لممادتين 

 استقاللية 
 مجمس اإلدارة

يجوز لمقائم باإلدارة )عضو "ال  :166لمادة ا
مجمس اإلدارة( أن يقبل من الشركة عقد عمل 

 ".بعد تاريخ تعيينو

لمقائمين باإلدارة أن يجوز "ال  :631لمادة ا
يحصموا من الشركة عمى أية أجرة دائمة أو غير 

، 632دائمة ماعدا األجور المبينة في المواد 
633 ،634." 

لشروط االستقاللية  لم يتطرق القانون التجاري
مجمس  الكاممة )مثل درجات القرابة بين عضو

أن استقاللية  ، واعتبراإلدارة وأحد مديري الشركة(
تتحقق من خالل فصل الميام التنفيذية المجمس 

رئيس  ماعدا ،عن الميام الرقابية ألعضاء المجمس
مجمس اإلدارة الذي يمكن أن يكون المدير العام 

معمال )لجنة ( ل2ن )مثمي  مُ ، و في الوقت نفسو
 . المشاركة(

  

                                                           
1
 القانون التجاري الجزائري. - 
 .تم التطرق لشروط االستقاللية في الفصل الثاني 
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الفصل بين 
منصبي رئيس 
مجمس اإلدارة 
 والمدير التنفيذي

"يتولى رئيس مجمس اإلدارة تحت  :638المادة 
مسؤوليتو، اإلدارة العامة لمشركة ويمثميا في 

 عالقاتيا مع الغير".

أجاز القانون التجاري الجمع بين المنصبين، 
وبذلك فيو لم يشترط وجوبا الفصل وال الجمع 

نما ترك القرار لمجمس اإلدارة.  بينيما، وا 

ممكية أعضاء 
 مجمس اإلدارة 

جب عمى مجمس اإلدارة أن يكون : "ي619المادة 
 20مالكا لعدد من األسيم يمثل عمى األقل 

 من رأس مال الشركة".

حرص المشرع الجزائري عمى ضرورة ممكية مجمس 
اإلدارة لنسبة )حد أدنى( من أسيم الشركة من أجل 

ضمان حرص األعضاء عمى القيام بواجباتيم 
 .بأحسن الطرق

خبرة أعضاء 
 مجمس اإلدارة

/ 
يتطرق القانون الجزائري إلى الخبرة التي يجب  لم

أن يتمتع بيا أعضاء مجمس اإلدارة، ولم يشترط 
 توفر نوع معين من الخبرة في األعضاء.

العضوية 
المتعددة لعضو 
 مجمس اإلدارة

: ال يمكن لمشخص الطبيعي االنتماء 612المادة 
( مجالس 05في نفس الوقت ألكثر من خمسة )

المساىمة التي يوجد مقرىا في إدارة في شركات 
 الجزائر.

العضوية المتعددة لعضو أجاز القانون التجاري 
 .مجمس اإلدارة مع تحديد حد أقصى لذلك

 اجتماعاتعدد 
 مجمس اإلدارة

لم يحدد القانون التجاري عددا الجتماعات  /
 المجمس، إنما ترك قرار ذلك لتقدير مجمس اإلدارة.

 مكافآت
 مجمس اإلدارة 

: "تمنح الجمعية العامة لمجمس 632المادة 
اإلدارة مكافأة عن نشاطات أعضائو مبمغا ثابتا 

 .سنويا عن بدل الحضور"

إن دفع المكافآت ألعضاء مجمس : "727المادة 
اإلدارة متوقف حسب كل حالة عمى دفع األرباح 

 ."لممساىمين

ال ينبغي أن يتجاوز مبمغ المكافآت : "728المادة 
 ."األرباح القابمة لمتوزيععشر 

تمنح بدائل الحضور عن الحضور الفعمي عن كل 
، وبقيمة اجتماع من اجتماعات مجمس اإلدارة

 .تقّدرىا الجمعية العامة لممساىمين
كما أنو يتم منح األعضاء مكافآت كجزء من 

، وفقا األرباح القابمة لمتوزيع التي حققتيا الشركة
 لقرار الجمعية العامة.
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وجود لجان 
 فرعية لممجمس

/ 

لم ترد أي مواد أو تشريعات بإلزامية تشكيل لجان 
حتى بالنسبة لمشركات اإلدارة، لمجمس فرعية 

المقيدة في البورصة، إذ يبقى تشكيل ىذه المجان 
حسب ميثاق الحكم الراشد في الجزائر أمرا اختياريا 

تعود إليو سمطة تقدير ما إذا مجمس، و اليقوم بو 
د كيفيات يحديتم تلم و أن إالّ ، ؤىاالمجدي إنشامن 

 رغبت ما إذا وشروط تكوين ىذه المجان في حال
 .ياتكوينببعض الشركات 

 : إعداد الباحثة، اعتمادا عمى القانون التجاري الجزائري.المصدر

وبالتالي تؤثر عمى فعالية مجمس اإلدارة، فترض أن بعد تحديد أىم خصائص مجمس اإلدارة التي يُ 
( خصائص بسبب عدم امكانية 04تم استبعاد أربع ) ؛تأثير عمى جودة اإلفصاحتزيد من احتمالية ال
 :نذكرىا في اآلتي، محل الدراسةالجزائرية  قياسيا في الشركات

الشركات محل الدراسة جميعيا شركات عمومية ممموكة بنسبة  ممكية أعضاء مجمس اإلدارة: -
100 ال يممك أعضاء مجمس اإلدارة أي سيم و تخضع لشركات تسيير مساىمات الدولة،  لمدولة
 .أي متغير آخر، وىو ما دفعنا الستبعادىا ىلذلك يستحيل قياس أثر ىذه الخاصية عم، فييا

التقارير السنوية لمشركات محل الدراسة ال تحتوي عمى معمومات  خبرة أعضاء مجمس اإلدارة: -
حول مؤىالت وخبرات أعضاء مجمس اإلدارة، وتكتفي فقط بذكر أسمائيم وأحيانا الوظائف التي 
يشغمونيا في مؤسساتيم األصمية، كما أن ىذه الشركات امتنعت عن منحيا أية وثائق أخرى 

رت أنيا ب  دارة ماعدا بعض المعمومات الشفيية، واعت  تتضمن مؤىالت وخبرات أعضاء مجمس اإل
ننا من قياس ميع االطالع عمييا، وىو ما حال دون تمكّ جمعمومات خاصة باألعضاء ال ينبغي لم

 .تم استبعادىا وعميوأثر ىذه الخاصية، 
عند االطالع عمى التقارير السنوية الحظنا أن بعض  العضوية المتعددة ألعضاء مجمس اإلدارة: -

عضاء مجمس اإلدارة في الشركات محل الدراسة يشغمون منصب عضو مجمس إدارة في أكثر أ
أننا لم نتمكن من معرفة جميع الشركات التي يشغمون فييا  من شركة ضمن ىذه الشركات، إالّ 

منصب عضو مجمس اإلدارة، ألن ىذه المعمومات ال يتم اإلفصاح عنيا في التقارير السنوية، ولم 
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حصول عمى أية وثائق أخرى تتضمن ىذه المعمومات، وعميو لم نتمكن من قياس أثر نتمكن من ال
 .اىذه الخاصية وتم استبعادى

عند االطالع عمى التقارير السنوية لمشركات محل الدراسة  المجان الفرعية لمجان المجمس: -
عن  ناوبعد استفسار الحظنا عدم وجود أية معمومات عن تشكيل لجان فرعية لمجمس اإلدارة، 

، وعميو قمنا ة ىذه الشركاتتم اعالمنا أنو ال توجد أية لجنة فرعية عمى مستوى مجالس إدار  ؛ذلك
 باستبعاد ىذه الخاصية بسبب استحالة قياس أثرىا عمى أي متغير آخر.

التي سنحاول معرفة لدراستنا و وعميو فإن خصائص مجمس اإلدارة التي تمثل المتغيرات المستقمة 
 ( خصائص تتمثل في: 05عمى المتغير التابع )جودة اإلفصاح( تقدر بـخمس )مدى تأثيرىا 

 حجم مجمس اإلدارة؛ -
 استقاللية مجمس اإلدارة؛ -
 الفصل بين منصب رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام؛ -
 عدد اجتماعات مجمس اإلدارة؛ -
 .عمييا أعضاء مجمس اإلدارة لالمكافآت التي يتحص -

 المتغيرات الضابطة تقدير ثالثا:

حتمل أن يكون ليا تأثير عمى المتغير المتغيرات التي يُ تمثل المتغيرات الضابطة )المراقبة( تمك 
استنادا إلى ىا التابع، وتساعد في تفسير العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة، ولقد تم اختيار 

العوامل
المتعمقة بمجمس اإلدارة )المتغيرات  ماعدا تمك التابع(التي تؤثر عمى جودة اإلفصاح )المتغير  

األكثر  المتغيرات الضابطة المستقمة(، كما تم االعتماد أيضا عمى الدراسات السابقة من أجل معرفة أي
تم استخداميا في معادلتي سيالتي  الضابطةمتغيرات نبين الفيما يمي و  ،تأثيرا وتفسيرا لجودة اإلفصاح

 بيذه الدراسة.االنحدار الخاصة 

 حجم الشركة. 1
التي ينبغي إدراجيا في نموذج الدراسة، حيث أن  الضابطةمتغيرات اليعتبر حجم الشركة من أىم 

حجم الشركة قد يكون دافعا قويا لتحسين جودة اإلفصاح أو لمتالعب بو، فالشركات الكبيرة قد تمجأ إلى 

                                                           
  .تم تناول العوامل المؤثرة عمى جودة اإلفصاح بشيء من التفصيل في الفصل األول 
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وجذب المزيد من المستثمرين، وقد تعمل عمى تحسين جودة إفصاحاتيا من أجل الحفاظ عمى سمعتيا 
التالعب باإلفصاح من أجل اخفاء وضعيتيا المالية إذا كانت تواجو بعض المشاكل؛ وكذلك الحال 

فقد تحسن جودة إفصاحاتيا من أجل المحافظة عمى سمعتيا وجذب المزيد من  ؛بالنسبة لمشركات الصغيرة
 ألداء الضعيف.المستثمرين أو تتالعب بيا من أجل اخفاء ا

 أداء الشركة. 2
يتم قياس أداء الشركة من خالل معدل العائد عمى األصول الذي يعتبر من بين أىم مؤشرات 

األطراف  وتساعدالربحية التي تعطي إشارة عن وضعية الشركة ومدى كفاءة أدائيا في استثمار أصوليا، 
ح/الخسائر )بالنسبة لألصول( المحقق قد قراراتيم، ولذلك فإن مقدار األربا ى اتخاذذات المصمحة عم

ُيشكل دافعا يجعل الشركة تحاول اظيار وضعيتيا في أحسن صورة، وذلك من خالل التأثير عمى جودة 
 المعمومات التي تفصح عنيا.

 مديونية الشركة. 3
قد يؤثر مقدار الديون بشكل كبير عمى جودة اإلفصاح؛ فنسبة الديون العالية قد تدفع الشركة إلى 
ن كان عمى عكس الحقيقية، كما أنيا قد تتالعب  جعل إفصاحاتيا ُتظير قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا وا 

لو بشكل مؤقت( وىو ما بالمعمومات المفصح عنيا من أجل اخفاء عدم قدرتيا عمى الوفاء بالتزاماتيا )و 
 يساعدىا عمى تحقيق بعض األىداف مثل الحصول عمى ديون جديدة. 

  تقدير العالقة بين المتغيرات: رابعا

استنادا إلى نوع المتغيرات التابعة  يتم تحديد األسموب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات
من أجل دراسة  المتعدد خطيالنحدار االاستخدام  فإنو يمكننا "كمي" المتغير التابعوالمستقمة، وبما أن 

)جودة اإلفصاح( يتم عن طريق ىذا األخير وألن تقدير ، تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع
تقيس األولى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى  ،متعدد فإن ذلك يجعمنا نستخدم معادلتي انحدار ؛بديمين

  "،إدارة األرباحتقيس الثانية تأثير الخصائص نفسيا عمى البديل الثاني "و  "صاحاإلف البديل األول "مستوى
 : كما يمياالنحدار الخطي المتعدد  تيصياغة معادلوعميو تمت 
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D.SCOREit = 0 + 1 B.Sizeit + 2 B.Indpit + 3 B.Separit + 4 B.Meetit  

                        + 5 B.Remunit  + 6 C.Size it + 7 C.Perfit + 8 C.Deptit + it ………... (6)  

 
EMit = 0 + 1 B.Sizeit + 2 B.Indpit + 3 B.Separit + 4 B.Meetit  

            + 5 B.Remunit  + 6 C.Size it + 7 C.Perfit + 8 C.Deptit + it ………... (7)  

 حيث أن:

D.SCORE:  اإلفصاحمستوى. 
EM:  األرباحإدارة. 

B.Sizeحجم مجمس اإلدارة :. 
B.Indpاستقاللية مجمس اإلدارة :. 

B.Separالفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي :. 
B.Meetاجتماعات مجمس اإلدارة :. 

B.Remunمكافآت مجمس اإلدارة :. 
C.Size :حجم الشركة. 
C.Perf :الشركة أداء. 

C.Deptمديونية الشركة :. 
1 ،2 ،......،8 :؛معامالت النموذج 
0  ،قيمة الثابت :itالعشوائي : مقدار الخطأ ،i ،عدد الشركات :t.عدد السنوات : 

كما ىو ، المبينتين أعاله متغيرات معادلتي االنحدار الخطي المتعددويتم تقدير كل متغير من 
 موضح في الجدول الموالي:
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 االنحدار الخطي المتعدد نموذجي تقدير متغيرات (:3-4الجدول رقم )
 رمز المتغير  كيفية قياس المتغير نوع المتغير اسم المتغير

جودة اإلفصاح عن طريق: 
 تابع اإلفصاح مستوى(: 1البديل )

 

نسبة البنود المفصح عنيا إلى العدد 
 راإلجمالي لبنود المؤش

D.SCORE 

(Disclosure Score) 

 جودة اإلفصاح عن طريق 
 إدارة األرباح (:2)البديل 

القيمة المطمقة لممستحقات 
 (وفقا لنموذج كوثاري)االختيارية 

E.M 

(Earnings Management) 

 حجم مجمس اإلدارة

 مستقل

العدد اإلجمالي ألعضاء مجمس 
 اإلدارة

B.Size 

(Board Size) 

 استقاللية مجمس اإلدارة
نسبة األعضاء غير التنفيذين إلى 

ألعضاء مجمس العدد اإلجمالي 
 اإلدارة

B.Indp 

(Board Independence) 

الفصل بين منصبي رئيس 
 مجمس اإلدارة والمدير العام

( لمشركة التي يتم 1اعطاء القيمة )
فييا الفصل بين المنصبين، والقيمة 

 ( في الحالة المعاكسة0)

B.Separ 

(Separation between the 

Chairman and the CEO) 

العدد اإلجمالي الجتماعات مجمس  اإلدارة مساجتماعات مج 
 اإلدارة في السنة

B.Meet 

(Board Meeting) 

مكافآت أعضاء مجمس 
 اإلدارة 

مجموع ما يتحصل عميو عضو 
مجمس اإلدارة في السنة من بدائل 

توزيعات األرباح جزء من و  الحضور
التي تقرر الجمعية العامة منحيا 

 )مقدرة بالموغاريتم(لممجمس 
(Jetons de présence+ Tantièmes) 

B.Remun 

(Board member 

remunerations) 

 حجم الشركة

 ضابط
 

  أصول الشركةإجمالي 
 )مقدرة بالموغاريتم(

C.Size 

(Company Size) 

 أداء الشركة 
العائد عمى األصول: نسبة صافي 

 األرباح إلى إجمالي األصول
C.Perf 

(Company Performance) 

 الشركةمديونية 
نسبة القيمة اإلجمالية لمديون إلى 

 القيمة اإلجمالية لألصول
C.Dept 

(Company Debt) 

 : إعداد الباحثة.المصدر
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المستقمة في  متغيراتالمتغير التابع )حسب كل بديل( والالعالقة بين كيفية دراسة توضيح  وبيدف
 الموالي.الشكل الخطي المتعدد؛ قمنا بإعداد  االنحدار نموذجي كال

  : تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح(1-4الشكل رقم )

 المتغيرات المستقمة              البديل الثاني لممتغير التابع      البديل األول لممتغير التابع           

 
 

                                         
                                                                                                 

                                        
      
       

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   : إعداد الباحثة.المصدر

جودة 
 حاإلفصا

 إدارة األرباح
اإلفصاح مستوى  

 

 

 

 مكافآت 
سأعضاء المجل   

 عدد
 اجتماعات المجلس

الفصل بين منصبي 
 سرئيس المجل

 والمدير العام

 استقاللية
 مجلس اإلدارة

 حجم
 مجلس اإلدارة

جودة 
 اإلفصاح

 حجم الشركة
 

 األداء

 المديونية

 متغريات املراقبة

2-2ف  

 

3-2ف  

 

5-2ف  

 

- 
H

1-

1 

 

1-2ف  

 

+ 

H

1-

1 

 

4-2ف  

 

1-3ف  

 

2-3ف  

 

3-3ف  

 

4-3ف  

 

5-3ف  

 



 -املنهجية ومناقشة النتائج–على جودة إلافصاح في الشركات الجزائرية محل الدراسة  ثأثير خصائص مجلس إلادارةالرابع:الفصل 

171 
 

 : نتائج التحميل االحصائي الوصفي لمتغيرات نموذجي االنحدارالثانيالمبحث 
والبيانات  يتم في ىذا المبحث عرض نتائج المعالجة االحصائية لمتغيرات نموذجي االنحدار 

 من أجل تقديم تحميل أولي يتم االعتماد عميو لمناقشة فرضيات الدراسة.، وذلك امالمرتبطة بي

 ات الوصفية الخاصة بالمتغير التابع ئيالمطمب األول: االحصا
يتمثل المتغير التابع ليذه الدراسة في "جودة اإلفصاح" والذي يتم قياسو من خالل استخدام بديمين 

تحميل محتوى التقارير السنوية و"ممارسات إدارة مستوى اإلفصاح" المقدر من خالل ىما ")مؤشرين( 
 .المقدر من خالل المستحقات االختيارية األرباح"

 "مستوى اإلفصاحأوال: االحصائيات الوصفية الخاصة بـمؤشر "

زادت نسبة البنود كمما  حيثاإلفصاح  مستوى بقياس تحميل محتوى التقارير السنوية"" يسمح أسموب
نقوم بعرض ومناقشة  وفيما يميدّل ذلك عمى زيادة جودة اإلفصاح، المفصح عنيا في التقارير السنوية؛ 

 اإلحصائيات الوصفية الخاصة بيذا المؤشر.

 . نسبة اإلفصاح عن بنود المؤشر1
مئوية حساب التكرارات والنسب ال( من خالل بشكل أفقي)مؤشر اليتم في ىذه المرحمة تحميل 

(، وذلك بيدف معرفة نسبة اإلفصاح عن ةحدكل محور عمى و لإلفصاح عن كل بند من بنود المؤشر ) 
  البند الواحد في مجموع الشركات محل الدراسة.

تم وضع مقياس ترتيبي لدرجات جودة االفصاح من خالل استخدام المقياس الترتيبي لألىمية ولقد 
وذلك من أجل اعطاء نسبة اإلفصاح مدلوال يمكن استخدامو في تحميل النتائج المتوصل إلييا، حيث تم 

 الموالي.وضع خمس درجات  من "ضعيفة جدا"  إلى "عالية جدا" كما يوضحو الجدول 

 )مؤشر مستوى اإلفصاح( مقياس ترتيبي لدرجات اإلفصاح (:4-4)الجدول رقم 
 جودة اإلفصاح اإلفصاح )مستوى( نسبة

 ضعيفة جدا ]83 – 3]
 ضعيفة ]03 – 83]
 متوسطة ]63 – 03]
 عالية ]23 – 63]
 عالية جدا ]033 – 23]

 : إعداد الباحثة.المصدر
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 نسبة اإلفصاح عن بنود المحور األول .1.1
ف بالشركة وتعطي خمفية عر  تُ فصاح الشركات عن المعمومات التي إيقيس المحور األول نسبة 

 يوضح االحصائيات المتحصل عمييا. الموالي، والجدول عامة حولها

 نسبة اإلفصاح عن بنود المحور األول لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية"(: 5-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن رقم ال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 (النسبة ) التكرار لممشاهدات
 100,00 45 تقديم الشركة  01

45 
(%100) 

 40,00 18 نبذة تاريخية عن نشأة الشركة وتطورىا   02

 2,22 31 الييكل التنظيمي لمشركة  03

 86,67 39 أىداف الشركة المحققة خالل السنة  04

 100,00 45 عرض لممنتجات/الخدمات التي تقدميا الشركة  05

 20,00 39 أىم األسواق الرئيسية التي تنشط فييا الشركة  06

 13,33 36 الحصة السوقية لمشركة  07

 51,75 163 : خمفية عامة حول الشركةالمحور األول

 .اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 51.75نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور األول بمغت )
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة متوسطة لإلفصاحعمى  لوىي قيمة تدّ 

 المحور.

تساعد عمى التعريف بالشركة )مثل اسم  الضرورية التي معموماتال عنجميع الشركات  تُفصح -
الشركة، الشكل القانوني، العنوان، معمومات االتصال(، وكذلك المعمومات المتعمقة بنشاط الشركة 

كونيا  ؛بنسبة كاممة عن ىذه المعمومات الشركات )المنتجات/الخدمات( ويمكن تفسير افصاح
 الستغناء عنيا؛ ضرورية في التعريف بالشركة وال يمكن ا

حدى السنوات باإلفصاح إشركة واحدة قامت في ماعدا ىيكميا التنظيمي  ال تُفصح الشركات عن -
، أما باقي الشركات فمم تفصح التنظيمي في تمك السنة حدوث تغيير في الييكلسبب ذلك بو  و،عن

 الييكل التنظيمي عن الييكل التنظيمي اطالقا، وعند استفسارنا عن سبب ذلك كانت االجابة بأن
ليس من الضروري ادراجو في التقرير السنوي ألن المساىمين وأعضاء مجمس اإلدارة يمكنيم 
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االطالع عميو عبر وثائق أخرى، وىو األمر الذي يجعمنا نستنتج أن الشركات الجزائرية ال تيتم 
 باإلفصاح لجميع األطراف ذات المصمحة.

ر بعض المسؤولين ىذه النسبة ( ولقد فسّ 13.33)بمغت نسبة اإلفصاح عن الحصة السوقية  -
المنخفضة بصعوبة حساب الحصة السوقية في ظل غياب المعمومات الالزمة والدقيقة عن 
وضعية الشركات التي تنشط في نفس القطاع، كما أن نسبة اإلفصاح عن األسواق الرئيسية التي 

قارير السنوية لمشركات محل ( وذلك بسبب تركيز أغمب الت20تنشط فييا الشركة بمغت )
 المنتوج.نوع الدراسة عمى تحميل االنتاج والمبيعات من خالل 

 . نسبة اإلفصاح عن بنود المحور الثاني 2.1
بالسياسات غير المالية في فصاح الشركات عن المعمومات المتعمقة إيقيس المحور الثاني نسبة 

 يوضح االحصائيات المتحصل عمييا. الموالي، والجدول الشركة

 إحصائيات اإلفصاح عن بنود المحور الثاني لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية"(: 6-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن  رقمال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 (النسبة ) التكرار لممشاهدات
 3033 3 الشركة المنتيجة إلدارة المخاطر  ةسياس 01

45 

(%100) 

 02024 88 سياسة الشركة حول المسؤولية االجتماعية  02

 033033 00 سياسة الشركة المتعمقة بالموارد البشرية  03

 3033 3 نظام الرقابة الداخمية المعتمد في الشركة 04

 02024 88 برنامج/ ميام التدقيق الداخمي في الشركة 05

 39,56 24 : السياسات غير المالية في الشركة المحور الثاني

 اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 39.56نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور الثاني بمغت )
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة ضعيفة لإلفصاحوىي قيمة تدل عمى 

 المحور. 

رغم أن ىناك ، و فصاح عن سياسات الشركة المتعمقة بالموارد البشريةاإلقامت جميع الشركات ب -
بعض االختالفات في مضمون ىذه السياسة إلى أن جميع الشركات تفصح عن المعمومات 

 عدد الموظفين، برامج الدورات التدريبية، حوادث العمل؛ :الضرورية مثل
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 ، وىي تعتبر(48.89)سياسة الشركة حول المسؤولية االجتماعية بمغت نسبة اإلفصاح عن  -
مسؤولية فصاح عن الل عمى عدم اىتمام جميع الشركات باإلدرجة متوسطة لإلفصاح، وتدّ  عن

طحية ال تكفي إلعطاء فكرة عن سياسة حيث اكتفت بعض الشركات بمعمومات س ،االجتماعية
 ؛في ىذا الجانب الشركة

، حيث أن ىناك بعض (48.89)برنامج التدقيق الداخمي في الشركة بمغت نسبة اإلفصاح عن  -
ح لنا بعض عتبر ضروريا، في حين صرّ الشركات ليس ليا مدقق داخمي أصال رغم أن وجوده يُ 

التقرير السنوي،  ضمناج برنامج التدقيق الداخمي المسؤولين اآلخرين أنو ليس من الضروري ادر 
إذا يمكن عرضو في وثائق مستقمة في حال طمبو من قبل مجمس اإلدارة أو المساىمين، وىو ما 

 ل عمى أن التدقيق الداخمي في الشركات الجزائرية ال يحظى باالىتمام الكافي؛يدّ 
أية شركة باإلفصاح عن سياسة إدارة المخاطر  حيث لم تقم( 0بمغت أدنى نسبة إفصاح ) -

اكتفت بعض الشركات بذكر بعض المخاطر و وكذلك نظام الرقابة الداخمية المعتمد في الشركة؛ 
ر العديد من مواجيتيا، ولقد برّ لالتي تواجو الشركة دون اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة 

لتشكيل قسم خاص بإدارة المخاطر عمى بأن شركاتيم تفتقر لمكفاءات الالزمة ذلك رين المسيّ 
مستوى الشركة وىو ما يجعميا تتحفظ عن اإلفصاح عنيا، إضافة إلى أن إدارة المخاطر تعتبر 

 من األمور االستراتيجية التي يمكن أن يؤثر اإلفصاح عنيا عمى تنافسية الشركة.
جدا لضمان حسن سير ميع الشركات تيتم بو ألنو ميم جرغم أن ف ؛أما نظام الرقابة الداخمية

الرقابة رين ذلك بأن نظام ر بعض المسيّ فصح عنو في التقارير السنوية ولقد برّ لكنيا ال تُ  ،الشركة
ب عممية اإلفصاح عنو، في حين يرى مسيرون يتميز بالتعقيد نوعا ما وىو ما ُيصعّ الداخمية 

ي والمدقق الخارجي ُيعّد آخرون أن اإلفصاح عن نتائج تقييم ىذا النظام من قبل المدقق الداخم
 كافيا. 

 . نسبة اإلفصاح عن بنود المحور الثالث 3.1
، بهيكل الممكية في الشركةيقيس المحور الثالث نسبة افصاح الشركات عن المعمومات المتعمقة 

 يوضح االحصائيات المتحصل عمييا. المواليوالجدول 
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 الثالث لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية" احصائيات اإلفصاح عن بنود المحور(: 7-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن رقم ال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 (النسبة ) التكرار لممشاهدات
 033033 00 رأس مال الشركة  01

45 
(%100) 

 00000 80 القيمة االسمية لألسيم )أو تبرير عدم االفصاح عن ذلك( 02

 033033 00 اجتماعات الجمعية العامة لممساىمين )عددىا وتواريخيا( 03

 033033 00 تقرير الجمعية العامة )أو أىم القرارات الصادرة عنيا( 04

 20000 02 توزيعات األرباح )تخصيص النتيجة(   05

 87,56 040 : هيكل الممكية في الشركةالمحور الثالث

 .اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 87.56نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور الثالث بمغت )
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة عالية جدا لإلفصاحل عمى وىي قيمة تدّ 

 المحور. 

قة برأس مال الشركة، اجتماعات الجمعية العامة وأىم أفصحت جميع الشركات عن البنود المتعم -
وىو ما يّدل عمى أن ىذه المعمومات تحظى باتفاق تام حول ضرورة القرارات الصادرة عنيا، 

 . اإلفصاح عنيا، كما أن نشرىا ُيّعد الزاميا
 أفصحت أغمب الشركات عن كيفية تخصيص النتيجة المحققة مبرزة قيمة توزيعات األرباح، وفي -

حالة تحقيقيا لخسائر أو أن الجمعية العامة لم تقرر توزيع األرباح فإنيا تفصح عن ذلك أيضا، 
 توزيع جزء من األرباح دون تحديد القيمة. أنو تم بينما اكتفت بعض الشركات باإلشارة إلى

القيمة اإلفصاح عن ( وىي تخص 53.33بمغت أدنى قيمة لإلفصاح في ىذا المحور ) -
، حيث الحظنا أن ما يقارب نصف الشركات ال تفصح عنيا، وعند استفسارنا عن اإلسمية لمسيم

االىتمام بقيمة األسيم سواًء  وأنأنيا قيمة ال تتغير كثيرا برين ح لنا العديد من المسيّ ، صرّ ذلك
عمى عكس شركاتيم  البورصةفي مدرجة بالنسبة لمشركات الكون ي عادة ماسمية أو السوقية اإل

 ؛في ىذا الصدد يمكننا القول أن المستثمرين ليسوا أصحاب المصمحة الوحيدين غير المدرجة.

                                                           
  اشيار البيانات القانونية الخاصة بـ يتم نشر أىم مقررات الجمعية العامة مع جدولي الميزانية وحساب النتائج بموجب القانون عبر قاعدة البيانات :

BOAL  عمى مستوى المركز الوطني لمسجل التجاريCNRC. 
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فحتى مع عدم إدراج الشركة في البورصة؛ يبقي من حق باقي األطراف ذات المصمحة االطالع 
 لشركة وال ينبغي إىمال اإلفصاح عنيا في التقرير السنوي.سيم اعمى القيمة اإلسمية أل

 د المحور الرابع. نسبة اإلفصاح عن بنو 4.1

بمجمس اإلدارة وكبار فصاح الشركات عن المعمومات الخاصة إيقيس المحور الرابع نسبة 
 حصائيات المتحصل عمييا.يوضح اإل الموالي، والجدول التنفيذين

 احصائيات اإلفصاح عن بنود المحور الرابع لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية"(: 8-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن  رقمال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 (النسبة ) التكرار لممشاهدات
 033033 00 رئيس مجمس اإلدارة 01

45 

(%100) 

 3033 3 المؤىالت والخبرات التي يتمتع بيا رئيس مجمس اإلدارة  02

 033033 00 أعضاء مجمس االدارة 03

 3033 3 يتمتع بيا أعضاء مجمس اإلدارة المؤىالت والخبرات التي  04

 00000 00 تنفيذين/غير تنفيذين( تصنيف أعضاء مجمس االدارة ) 05

 3033 3 تصنيف أعضاء مجمس االدارة ) مستقمين/غير مستقمين( 36

 40000 08 مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة وأشكاليا  30

 3033 3 األسس المعتمدة في تعيين أعضاء مجمس اإلدارة 32

 3033 3 العضوية المتعددة ألعضاء مجمس اإلدارة 34

 033033 00 اجتماعات مجمس اإلدارة )عددىا وتواريخيا( 03

 40000 08 تقرير مجمس اإلدارة )أو أىم القرارات الصادرة عنو( 00

 00000 00 قائمة بأسماء كبار التنفيذين في الشركة 08

 3033 3 المؤىالت والخبرات التي يتمتع بيا كبار التنفيذين  00

 00000 6 المكافآت التي يتحصل عمييا كبار التنفيذين 00

 03002 800 : مجمس اإلدارة وكبار التنفيذينالمحور الرابع

 اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 40.48من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور الرابع بمغت ) نالحظ
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة متوسطة لإلفصاحل عمى وىي قيمة تدّ 

 المحور. 
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تقوم جميع الشركات باإلفصاح عن أسماء رئيس مجمس اإلدارة وأعضاء المجمس، إاّل أنيا ال  -
المؤىالت والخبرات التي : والتي تتمثل في بيؤالء األعضاءعن المعمومات المتعمقة  اطالقا تفصح

يتمتع بيا رئيس وأعضاء المجمس، استقالليتيم، عضويتيم في مجالس إدارة أخرى، الطرق 
وىو األمر الذي يّدل عمى درجة تحفظ كبيرة حول أعضاء مجمس اإلدارة،  ؛المعتمدة في تعيينيم

افي قواعد الحوكمة التي توصي بضرورة توفر الشفافية في جميع األمور، وبما أن وىو ما ين
غي اإلفصاح عن جميع المعمومات بمجمس اإلدارة يعتبر أعمى سمطة إدارية في الشركة فإنو ين

رين أن ىذه المعمومات متوفرة لدى الشركة في ح العديد من المديرين والمسيّ المتعمقة بو، ولقد صرّ 
لشخصية لألعضاء التي تعتمد عمييا الجمعية العامة عند تعيينيم، وأنو ليس من الممفات ا

عمى نقص االىتمام أيضا ل الضروري إدراج ىذه المعمومات في التقرير السنوي، وىو ما يدّ 
 باإلفصاح لجميع األطراف ذات المصمحة؛ 

جميع الشركات باإلفصاح عن اجتماعات مجمس اإلدارة، كما تقوم في الغالب باإلفصاح عن  تقوم -
ل عمى أن جميع الشركات تعتبر ىذه المعمومات ضرورية أىم القرارات الصادرة عنو، وىو ما يدّ 

 وتدرجيا في التقرير السنوي؛)خاصة بالنسبة لمجمعية العامة( 
المكافآت التي يتحصل عمييا أعضاء مجمس اإلدارة،  فصح النسبة الكبيرة من الشركات عنتُ  -

فصح عنيا ضمن مقررات الجمعية العامة التي تحدد مبمغ بدائل الحضور، وكذلك حيث غالبا ما يُ 
 المبمغ الذي يخصص ألعضاء مجمس اإلدارة من األرباح الموزعة؛

فآت التي يتحصمون ال تفصح أغمب الشركات عن أسماء كبار التنفيذين في الشركة وال عن المكا -
ل عمى عن المؤىالت والخبرات التي يمتمكونيا، وىو ما يدّ  اطالقاأنيا ال تفصح  كماعمييا، 
حيث اعتبر العديد من كبار التنفيذين أن ىذه  ،فصاح عن ىذه المعموماتاإل عمىالتحفظ 

سرية وال  المعمومات تعتبر داخمية وخاصة بإدارة الشركة فقط، في حين اعتبرىا آخرون معمومات
 ينبغي لمجميع االطالع عمييا.

 . نسبة اإلفصاح عن بنود المحور الخامس 5.1
، والجدول المعمومات المتعمقة بالقوائم الماليةيقيس المحور الخامس نسبة افصاح الشركات عن 

 يوضح االحصائيات المتحصل عمييا. الموالي
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 الخامس لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية"احصائيات اإلفصاح عن بنود المحور (: 9-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن  رقمال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 (النسبة ) التكرار لممشاهدات
 033033 00 جدول الميزانية 01

45 

(%100) 

 033033 00 جدول حساب النتائج 02

 06060 80 جدول سيولة الخزينة )التدفقات النقدية( 03

 00000 80 جدول تغير األموال الخاصة )حقوق الممكية( 04

 02024 88 ممخص عن النتائج المالية لمسنوات الثالثة األخيرة )أو أكثر(  05

 88088 03 المعايير المتبعة من قبل الشركة عند اعداد القوائم المالية 36

 00006 0 التكمفة التاريخية( مثلالسياسات المحاسبية المتبعة في تقييم األصول ) 30

32 
-متزايد-السياسات المحاسبية المتبعة في اىتالك األصول )خطي

 متناقص(
0 00006 

 00006 0 متوسط التكمفة(مثل  السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم المخزونات ) 34

 26060 04 التقديرات المحاسبية )مثل المؤونات(  03

 3033 3 / االفصاح بعدم وجودىااألحداث الالحقة  00

08 
/االفصاح  الحالة( المعامالت التي تتم مع المجمع أو الفروع )حسب

 بعدم وجودىا
04 26060 

 00002 00 المعمومات القطاعية: تحميل حسب )منتجات/خدمات(  00

 03033 02 المعمومات القطاعية: تحميل حسب )المناطق الجغرافية( 00

 40006 00  اسم مكتب التدقيق الخارجي )أو محافظ الحسابات( ومدة عممو 00

06 
تقرير محافظ الحسابات )أو ممخص عن أىم ما جاء فيو(/ تحفظات 

 المدقق وكيفية معالجتيا
06 23033 

 00082 042 : المعمومات المتعمقة بالقوائم الماليةالمحور الخامس

 .اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 55.28نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور الخامس بمغت )
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة متوسطة لإلفصاحل عمى وىي قيمة تدّ 

 المحور. 
عتبر اعدادىما ونشرىما يُ حيث جدول حساب النتائج، فصح جميع الشركات عن جدول الميزانية و تُ  -

الزاميا بموجب القانون وىو ما يجعل الشركات تدرجيما في تقاريرىا السنوية )إضافة إلى أىميتيما 
البالغة(، أما فيما يتعمق بجدول التدفقات النقدية وجدول حقوق الممكية فرغم أنيما أيضا من القوائم 
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نصف ما يقارب أن ذلك ينطبق عمى اعدادىما فقط، حيث بينت النتائج أن  إالّ  ،لزاميةالمالية اإل
( تفصح عنيما في التقارير السنوية، وبعد استفسارنا عن ىذا األمر 47-53الشركات فقط )

ح بعض رقم األرباح، حيث صرّ عمى أكثر  تركزاستنتجنا أن ثقافة اإلفصاح السائدة ال تزال 
النقدية وجدول حقوق الممكية ليما أىمية بالنسبة إلدارة الشركة، أما رين أن جدول التدفقات المسيّ 

 باقي األطراف ذات المصمحة فيي تكتفي بجدول الميزانية وجدول حساب النتائج.
فصاح ة عند اعداد القوائم المالية فقد كان اإلعبمعايير والسياسات المحاسبية المتفيما يخص ال -

الشركات تفصح ضمن المالحق عن ىذه  ( حيث أن15.5-22.2عنيا منخفضا )
من أنيا في أغمب األحيان ال تدرجيا ضمن التقرير السنوي، ولقد بّرر العديد  إالّ  ،المعمومات

رين ذلك بأنو يمكن ارفاق ىذه المالحق بالتقرير السنوي إذا تطمب األمر ذلك، أما بعض المسيّ 
ون مرفقة )ولو بشكل مختصر( بالقوائم رين فيرون أن ىذه المعمومات ضرورية ويجب أن تكالمسيّ 

 المالية ضمن التقرير السنوي.
فصح الشركات اطالقا عن األحداث الالحقة )وال تفصح بعدم وجودىا(، ولقد بّرر معظم ال تُ  -

رين ذلك بأن األحداث الالحقة تتم معالجتيا قبل نشر القوائم المالية وفي غالب األحيان تتم المسيّ 
أنو ال يتم ذكرىا في التقارير السنوية ألن ىذه األخيرة تحتوي عمى  مالحق، إالّ اإلشارة إلييا في ال

 القوائم المالية والتوضيحات الميمة فقط. 
المعمومات يتم اإلفصاح عنيا بنسب مختمفة )متوسطة وعالية(، حيث يعتبر اإلفصاح عن  باقي -

 أغمبيا اختياريا وىو ما يجعمو يعتمد عمى ثقافة الشركة في اإلفصاح. 
 . نسبة اإلفصاح عن بنود المحور السادس6.1

، والجدول ة(المعمومات التنبئية )أو المستقبمييقيس المحور السادس نسبة افصاح الشركات عن 
 يوضح االحصائيات المتحصل عمييا. الموالي
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 احصائيات اإلفصاح عن بنود المحور السادس لمؤشر "تحميل محتوى التقارير السنوية"(: 10-4الجدول رقم )

 دــــــــــــــــــــالبن  رقمال
العدد اإلجمالي  نسبة اإلفصاح

 ( النسبة ) التكرار لممشاهدات
 51,11 23 رقم األعمال المتوقع عن الدورة القادمة  01

45 

(%100) 

 51,11 23 األرباح المستقبمية المتوقعة عن الدورة القادمة 02

 60,00 27 الخطط االستثمارية المستقبمية لمسنوات القادمة )خطوات تحسين النشاط( 03

 6,67 3  الحصة السوقية المنتظرة في السنوات القادمة 04

 0,00 0 المخاطر المحتممة في السنوات القادمة 05

 33,78 76 : المعمومات التنبئية )أو المستقبمية(المحور السادس

 اعتمادا عمى تحميل محتوى التقارير السنوية ،إعداد الباحثة: المصدر

(، 33.78نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة اإلفصاح اإلجمالية لممحور السادس بمغت )
؛ وفيما يمي تحميل لبعض نسب اإلفصاح عن بنود ىذا درجة ضعيفة لإلفصاحل عمى قيمة تدّ  وىي

 المحور. 

عن المعمومات التنبئية المتعمقة برقم األعمال، األرباح، بعض الخطط المستقبمية  اتفصح الشركتُ  -
ت ( ويمكن تفسير ىذه النتائج باىتمام الشركا51-60لتحسين النشاط بنسب تتراوح بين )

واألطراف ذات  عتبر ميمة بالنسبة لممساىمينتُ فصاح عنيا ألنيا المعمومات واإلىذه بإعداد 
، فيي تمنحيم نظرة مستقبمية عن نشاط الشركة، أما باقي الشركات فإنيا تعتبر ىذه المصمحة

تقارير إعدادىا في إاّل أنيا تقوم ب ،المعمومات حساسة وتتحفظ عمى إدراجيا في التقارير السنوية
 .منفصمة من أجل عرضيا عمى مجمس اإلدارة

ال تفصح الشركات اطالقا عن المخاطر المحتممة في السنوات القادمة )تتوافق مع نتائج المحور  -
متعمقة المعمومات ال تتحفظ عمى جميعل عمى أن الشركات محل الدراسة الثاني( وىو ما يدّ 

المحتممة مستقبال، حيث أفصحت عنيا شركة بالمخاطر، وكذلك الحال بالنسبة لمحصة السوقية 
واحدة )خالل ثالث سنوات( أما بخصوص األسباب فيي نفسيا التي تم التطرق إلييا في المحور 

 األول.
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 . مستوى إفصاح الشركات 2
عن بنود المؤشر لكل شركة ثم )بشكل عمودي(  يتم في ىذه المرحمة قياس مستوى اإلفصاح

 ما ىو موضح في الصيغة التالية:كقسمتيا عمى العدد اإلجمالي لبنود المؤشر، 

Dj= i
n

=1 dji / n 

 حيث:
Dj :لمشركة  مستوى اإلفصاحj؛ 
dji االفصاح عن البند :i  لمشركةj إذا لم  (3)، والقيمة عن البندإذا تم االفصاح  (0)، والذي يأخذ القيمة

 يتم االفصاح عنو؛
n.العدد اإلجمالي لبنود المؤشر : 

تحميل محتوى "مستوى اإلفصاح" أو "مؤشر حصائيات الخاصة بوالجدول الموالي يبين بعض اإل
 لمشركات محل الدراسة. "التقارير السنوية

  "مستوى اإلفصاحمؤشر "لحصاء الوصفي نتائج اإل(: 11-4الجدول رقم )

مستوى 
 اإلفصاح

القيمة الدنيا  السنة
 لإلفصاح

القيمة القصوى 
 لإلفصاح

المتوسط الحسابي 
 إلفصاحل

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 المشاهدات

2118 38.46 67.30 50.12 8.36 00 

2119 38.46 69.23 50.51 9.32 00 

2121 38.46 67.30 50.38 8.84 00 

الفترة 
 45 8.65 50.34 69.23 38.46 اإلجمالية

 (عبارة عن نسب مئوية ) الخاصة باإلفصاحالقيم  *
 SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة: المصدر

 تبين نتائج الجدول السابق ما يمي: 
كانت متقاربة مع بعضيا البعض، حيث  ةفي كل سنة عمى حد المؤشرنسب اإلفصاح عن بنود  -

( وىي نسب متقاربة كذلك مع 50.38)( و 50.12تراوح المتوسط الحسابي لإلفصاح بين )



 -املنهجية ومناقشة النتائج–على جودة إلافصاح في الشركات الجزائرية محل الدراسة  ثأثير خصائص مجلس إلادارةالرابع:الفصل 

182 
 

متوسط نسبة اإلفصاح لفترة الدراسة ككل؛ وىو ما يّدل عمى أن سياسة اإلفصاح إلجمالي 
 الشركات كانت متقاربة عمى مدى فترة الدراسة المقدرة بثالث سنوات.

الدراسة لم تتجاوز نسبة اإلفصاح عن بنود المؤشر لمشركات محل الدراسة خالل اجمالي فترة  -
(70(  حيث تراوحت بين )38.46( كأدنى نسبة و )69.23 كأقصى نسبة، وبمتوسط )

 (.50.34حسابي قدر بـ:  )
( الذي يصنف درجات اإلفصاح، 4-4النتائج السابقة، واعتمادا عمى الجدول رقم ) انطالقا من

أنو لمتأكد من ىذه النتائج يجب  ، إالّ بجودة إفصاح متوسطةأن الشركات محل الدراسة تتميز  يتضح
 .(1-1)يتم توضيحو الحقا من خالل اختبار الفرضية اختبار معنوية المتوسط الحسابي 

 ثانيا: اإلحصائيات الوصفية الخاصة بمؤشر "إدارة األرباح"

تمثل ممارسات إدارة األرباح البديل الثاني لممتغير التابع )جودة اإلفصاح(، وفيما يمي نقوم بعرض 
 مناقشتيا.من ثمة ىم النتائج المتعمقة باإلحصائيات الوصفية الخاصة بإدارة األرباح و أ

 . االحصائيات الخاصة بالمستحقات االختيارية1

ممارسات إدارة األرباح من خالل تضخيميا أو تخفيضيا  لقياستستخدم المستحقات االختيارية       
االتجاه العام لممارسات  معرفةبيدف تضخيم أو تخفيض قيمة األرباح المفصح عنيا، وعميو فإنو من أجل 

إدارة األرباح )تضخيم أو تخفيض( يتم تقدير متوسط ىذه المستحقات االختيارية مرجحة بإجمالي األصول 
(DA/Ait-1وذلك لمجم ) وع الشركات في كل سنة ثم لفترة الدراسة ككل؛ والجدول الموالي يوضح أىم
 حصائيات الخاصة بالمستحقات االختيارية.اإل

 ات الخاصة بالمستحقات االختيارية ئي: االحصا(12-4الجدول رقم )

 SPSS: إعداد الباحثة، اعتمادا عمى مخرجات برنامج المصدر

المستحقات 
 ةياالختيار 

االنحراف  المتوسط  أقصى قيمة أدنى قيمة السنة
 المعياري

 عدد
 المشاهدات

2118 -3.3802 3.0068 3.3008 3.3042 00 

2119 -3.0020 3.0806 3.3003-  3.3004 00 

2121 3.3303 3.8060 3.3244 3.3042 00 

الفترة 
-1.1587 اإلجمالية  1.2365 1.1333 1.1819 45 
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، يمكن توضيح طريقة استخدام المستحقات االختيارية من أعالهالمبين نتائج الجدول  استنادا إلى      
 : قبل الشركات محل الدراسة كما يمي

ّدل عمى كانت موجبة وىو ما ي 2020و  2018سنتي  خاللمتوسط المستحقات االختيارية قيم  -
 ىذه المستحقات من أجل تضخيم األرباح المفصح عنيا. ستخدامال الشركاتاتجاه 

اتجاه ّدل عمى كانت سالبة وىو ما ي 2019 سنة خاللسط المستحقات االختيارية متو قيمة  -
 األرباح المفصح عنيا. تخفيضالمستحقات من أجل  ىذه ستخدامال الشركات

( كأدنى قيمة و -0.1587تراوحت قيمة المستحقات االختيارية في فترة الدراسة ككل ما بين ) -
 الشركاتاتجاه ( وىي قيمة موجبة تّدل عمى 0.033بمغ ) بمتوسط( كأقصى قيمة، و0.2365)
 المستحقات من أجل تضخيم األرباح المفصح عنيا.ىذه  ستخدامال

يمكن تفسير النتائج المتوصل إلييا من خالل العديد من الدوافع التي غالبا ما تكون ذات صمة 
وبالوضع االقتصادي لمبيئة التي أجريت فييا الدراسة بصفة عامة؛ ومن  ،بوضعية الشركات بصفة خاصة

مشركات محل الدراسة يمكننا تمخيص الدوافع التي قد لخالل النتائج المتوصل إلييا والزيارات الميدانية 
 فيما يمي: )وبالتالي أرباحيا( تجعل ىذه الشركات تقوم بتضخيم مستحقاتيا االختيارية

ة في وضعية جيدة: تسعى العديد من الشركات التي تحقق خسائر أو تسجل إظيار أداء الشرك -
ن كان عمى المدى القصير(  انخفاض مستمر في األرباح إلى إظيار أداء الشركة بشكل أفضل )وا 
من أجل ضمان استمراريتيا؛ وال يختمف الحال بالنسبة لمشركات التي تحقق أرباحا، فقد ترغب 

 الجيد عمى أنو مستمر من سنة إلى أخرى؛ ىي األخرى في اظيار أدائيا
تحقيق األمن الوظيفي: يعتمد أداء الشركة بشكل كبير عمى أداء المديرين، ولذلك فإنو في العديد  -

من األحيان ُينظر لمشركات التي تسجل خسائر أو انخفاض مستمر في قيمة األرباح عمى أنيا 
يعمل عمى تحسين أداء الشركة؛ ىذا شركات تفتقر لمعنصر البشري الكفء الذي ُيفترض أن 

األمر يدفع بمديري ىذه الشركات إلى القيام بإدارة األرباح )من خالل تضخيم قيمة المستحقات 
االختيارية( بيدف إظيار رقم أرباح بقيم أعمى، وىو ما يضمن ليم الحفاظ عمى مناصبيم ولو 

 بشكل مؤقت عمى أمل تحسن أوضاع الشركة مستقبال.
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 االحصائيات الخاصة بتصنيف الشركات الممارسة وغير الممارسة إلدارة األرباح. 2
 (0)يتم الحكم عمى مدى ممارسة الشركات إلدارة األرباح من خالل إعطاء المتغير الوىمي 

في الحالة المعاكسة )تم شرح ذلك  (3)لمشركات التي تنتيج ممارسات إدارة األرباح، والمتغير الوىمي 
 الجدول الموالي. مبينة في(، والنتائج المتوصل إلييا قياس إدارة األرباحوات خطسابقا في 

 لشركات الممارسة وغير الممارسة إلدارة األرباحاالحصائيات الخاصة بتصنيف ا (:13-4الجدول رقم )

 SPSSإعذاد انباحثت، اعخمادا عهً مخزخاث بزوامح  :المصدر

نتائج الجدول أعاله أن ممارسة الشركات محل الدراسة إلدارة األرباح تختمف من سنة إلى  تبين
 أخرى، ويمكن توضيح ذلك كما يمي: 

من مجموع الشركات خالل ( 55.6القيمة ) بمغت نسبة الشركات التي لم تقم بإدارة أرباحيا؛ -
الفترتين األقل ممارسة إلدارة األرباح أين  2020و  2019فترة الدراسة ككل؛ حيث تعتبر سنتي 

 ( في كال السنتين؛60بمغت نسبة الشركات التي لم تقم بإدارة أرباحيا )
من مجموع الشركات خالل ( 44.5القيمة ) ؛بمغت نسبة الشركات التي قامت بإدارة أرباحيا -

اج الشركات لممارسات الفترة التي شيدت أكبر نسبة النتي 2018فترة الدراسة ككل؛ وتعتبر سنة 
 (؛ 53.3إدارة األرباح حيث بمغت ىذه النسبة )

فصاح من خالل استخدام المقياس الترتيبي لألىمية وذلك تم وضع مقياس لدرجات جودة اإلولقد 
اح مدلوال يمكن استخدامو في تحميل النتائج المتوصل ببة الشركات الممارسة إلدارة األر اعطاء نس بيدف

  الموالي.إلييا، حيث تم وضع خمس درجات من "ضعيفة جدا"  إلى "عالية جدا" كما يوضحو الجدول 

 

 

 المجموع الشركات الممارسة الممارسةغير الشركات  السنة
 النسبة  التكرار النسبة  التكرار النسبة  التكرار

2118 30 06.0 32 00.0 00 033 

2119 34 63 36 03 00 033 

2121 34 63 36 03 00 033 

 111 45 44.5 21 55.6 25 الفترة اإلجمالية
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 )مؤشز إدارة األرباذ( مقُاس حزحُبٍ نذرخاث اإلفصاذ (:14-4الجدول رقم )

 اإلفصاح جودة (نسبة الشركات الممارسة إلدارة األرباح )

 عالية جدا ]83 – 3]

 عالية ]03 – 83]

 متوسطة ]63 – 03]

 ضعيفة ]23 – 63]

 ضعيفة جدا [033 – 23]

 : إعداد الباحثة.المصدر

( 14-4رقم )السابق (، واعتمادا عمى الجدول 13-4النتائج المبينة في الجدول رقم ) استنادا إلى
( تعبر 44.5المقدرة بـ: )في إجمالي فترة الدراسة و أن نسبة الشركات الممارسة إلدارة األرباح  يتضح
بعد اختبار معنوية الفرق بين الشركات  ال يمكن الجزم بذلك إالّ  ولكن، جودة متوسطة لإلفصاحعن 

 (. 2-1ر الفرضية الممارسة وغير الممارسة إلدارة األرباح )وىو ما سيتم توضيحو الحقا من خالل اختبا

 ات الوصفية الخاصة بالمتغيرات المستقمة ومتغيرات المراقبةئيحصاالمطمب الثاني: اإل

 ات الوصفية الخاصة بالمتغيرات المستقمةئيحصاأوال: اإل

 أن تزيد من فعاليتو،ُيحتمل تتمثل المتغيرات المستقمة لمدراسة في "خصائص مجمس اإلدارة" التي 
ات المتعمقة بيذه ئيوالجدول الموالي يوضح أىم االحصا أن تؤثر عمى جودة اإلفصاح، ُيفترضو 

 الخصائص.
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 خصائص مدهش اإلدارة""حصاء انىصفٍ نهمخغُزاث انمضخقهت وخائح اإل (:15-4الجدول رقم )

 القيمة  المتغير
 الدنيا

القيمة 
عدد  االنحراف المعياري المتوسط القصوى

 المشاهدات
 0.86 5.96 32 30 )العدد اإلجمالي(حجم مجمس اإلدارة 

45 

 03 20.00 67.42 00.23 (استقاللية مجمس اإلدارة )

 3.40 6.14 03 0 )في السنة(عدد اجتماعات المجمس 

 3.00 11.98 00.00 00 (لوغاريتم)مكافآت مجمس اإلدارة 

 003000.00 215571.71 602000 63333 )دج/السنة(مكافآت مجمس اإلدارة 

 أنواع
 المكافآت

 08420.340 111555.56 833333 63333 بدائل الحضور

 003040.046 115115.15 022000 3 مخصصات من األرباح

الفصل بين منصبي رئيس مجمس 
 اإلدارة والمدير العام*

3 0 1.13 3.000 

 

 (النسبة ) التكرار  ( بطريقة التكرارات1-0المتغير الوهمي )

الفصل بين منصبي  
رئيس مجمس اإلدارة 

 والمدير العام*

 86.7 39 )الجمع( 0القيمة 
 13.3 06 )الفصل( 1القيمة 

 100 45 المجموع
( ولذلك تم استخراج 1أو  0حدى القيمتين )إمدير العام" ىو متغير وىمي يأخذ متغير "الفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة وال* 

 االحصائيات الخاصة بو بطريقتين وكالىما أعطت النتائج نفسيا.

 SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة: المصدر

في خصائص مجمس اإلدارة بحصائيات الخاصة االمن خالل الجدول المبين أعاله تتم مناقشة 
 الشركات محل الدراسة كما يمي: 

أعضاء، في حين  (36): بمغ متوسط عدد أعضاء مجمس اإلدارة حوالي حجم مجمس اإلدارة -
أعضاء، وىي قيم تتوافق مع ما ينص  (32)أعضاء وأعمى قيمة بـ:  (30)قدرت أدنى قيمة بـ: 

 المشار إلييا سابقا. 603المادة  من خاللعميو القانون التجاري الجزائري 



 -املنهجية ومناقشة النتائج–على جودة إلافصاح في الشركات الجزائرية محل الدراسة  ثأثير خصائص مجلس إلادارةالرابع:الفصل 

187 
 

، وىي نسبة (60.08)الستقاللية المجمس : بمغت النسبة المتوسطة استقاللية مجمس اإلدارة -
–وىو ما يّدل عمى أن نصف عدد األعضاء (03)مقبولة خاصة أن القيمة الدنيا قدرت بـ: 

 الستقالليةل أعمى قيمة مستقمين في جميع مجالس اإلدارة، في حين بمغت -عمى األقل
(20.00) ويمكن تفسير ىذه النتائج بأن الشركات محل الدراسة جميعيا تنتمي لمقطاع العام ،

يجوز لعضو مجمس : "ال 606لمادة ا كما جاء فيوىو ما يجعميا تتقيد بالقانون التجاري الجزائري 
لإلطارات التنفيذية  يمكنال  أي أنو" اإلدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينو

االنضمام لمجمس اإلدارة ماعدا المدير العام الذي يمكن أن يشغل منصب رئيس مجمس  ؛بالشركة
 ممثمي العمال الذين يمكن أن يشغموا مقعدين في مجمس اإلدارة.   و اإلدارة، 

 (3)ة : تتراوح قيم ىذا المتغير بين القيمالفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام -
التي تعبر عن الفصل بين  (0)التي تعبر عن الجمع بين المنصبين )كأدنى قيمة(، والقيمة 
وىو ما يعني أن أغمب  ،(3.00)المنصبين )كأعمى قيمة(، في حين بمغت القيمة المتوسطة 

ويمكن تفسير ىذه النتائج من خالل  .(20)الشركات تجمع بين المنصبين بنسبة تقدر بـ: 
تي يمنحيا القانون التجاري الجزائري الذي يتيح لمشركة حرية االختيار بين الفصل أو المرونة ال

من القانون التجاري الجزائري المشار إلييا  602 ةالماد كما جاء في نصالجمع بين المنصبين 
أن رة بعض المديرين واإلطارات المسيّ  بّرر أثناء قيمنا بالدراسة الميدانية ليذه الشركاتو  سابقا.

الجمع بين المنصبين ىو األفضل بالنسبة لمشركة، فرغم أن الفصل بينيما يزيد من درجة الرقابة 
إاّل أنو ُيخفض من فّعالية القرارات التي يتخذىا رئيس مجمس اإلدارة بحكم أنو ليس عمى اطالع 

 .كاٍف بوضعية الشركة عمى عكس المدير العام
اجتماعات في  (36)عات مجمس اإلدارة حوالي : بمغ متوسط عدد اجتماعدد اجتماعات المجمس -

اجتماعات، حيث لم  (03)بـ:  عميا قدرت اجتماعات وقيمة (30)بـ:  دنيا قدرت قيمةبالسنة، 
يحدد القانون التجاري الجزائري عدد االجتماعات السنوية التي ينبغي أن يمتزم بيا المجمس. ومن 

ل الدراسة الحظنا أن أغمب المجالس تجتمع خالل اطالعنا عمى العديد من تقارير الشركات مح
وىو ما ىذا العدد،  تقترح مرات في السنة، كما أن أغمب مقررات الجمعية العامة (36)فعميا 

رة عن سبب اعتماد ىذا العدد بالتحديد، فكانت إجابتيم جعمنا نستفسر من بعض اإلطارات المسيّ 
 (36)يكون كافيا لمناقشة أىم المواضيع ىو  بأن عدد االجتماعات المتعارف عميو والذي غالبا ما
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أكان أكبر أو أقل من  الحرية في تحديد العدد المناسب سواءً لو اجتماعات، إاّل أن مجمس اإلدارة 
 مجمس.الوذلك وفقا الحتياجات ىذا العدد 

: بمغ متوسط المكافآت اإلجمالية )بدائل الحضور وجزء من أرباح الشركة( مكافآت مجمس اإلدارة -
، حيث قدرت أدنى قيمة دج( 830000)لتي يتحصل عمييا عضو مجمس اإلدارة سنويا حوالي ا

عضو مجمس  اوىي تمثل مجموع بدائل الحضور )فقط( التي يتحصل عميي دج( 63333)بـ: 
في اجتماعات المجمس، في حين قدرت أعمى قيمة بـ: والمشاركة الحضور الفعمي  سنويا مقابل

وىي تمثل مبالغ بدائل الحضور مضافا إلييا مبمغ متغير يتمثل في جزء من  دج( 602000)
حصل عميو عضو مجمس اإلدارة عند تحقق شرطين أساسين ىما: تحقيق الشركة تأرباح الشركة ي

لألرباح وقرار الجمعية العامة بمنح المجمس جزء من ىذه األرباح؛ ومن أجل التفصيل أكثر في 
 كما يمي: ةتخراج االحصائيات الخاصة بكل نوع منيا عمى حدىذه المكافآت، قمنا باس

 بمغ متوسط بدائل الحضور التي يتحصل عمييا عضو مجمس اإلدارة بدائل الحضور :
أعمى قيمة بـ: و ،  دج( 63333)حيث قدرت أدنى قيمة بـ:  دج( 033006)سنويا حوالي 

عضو عن كل  ، وتجدر اإلشارة إلى أن مبمغ بدائل الحضور لكلدج(  833333)
، وىي المبالغ المتعارف عمييا في دج( 80333)و  دج( 03333)اجتماع تراوح بين 

 الشركات محل الدراسة والتي تنشط في بيئة األعمال نفسيا تقريبا.
 بمغ متوسط ىذه المكافآت التي يتحصل عمييا عضو مكافآت من توزيعات األرباح :

والتي  دج( 3)حيث قدرت أدنى قيمة بـ: دج(  022000)مجمس اإلدارة سنويا حوالي 
تمثل عدم حصول عضو مجمس اإلدارة عمى أية توزيعات من األرباح وىي تعبر عن 

يذه لقرار الجمعية العامة بعدم منح مجمس اإلدارة  عنحالة تحقيق الشركة لخسائر أو 
ات والتي يتم منحيا في الشرك دج( 030300)المكافآت، في حين قدرت أعمى قيمة بـ: 

 وقررت فييا الجمعية العامة منح ىذا النوع من المكافآت. االتي حققت ربح
لزامية منح أعضاء إإلى  608وتجدر اإلشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري تطرق في المادة  

تطرق إلى امكانية  082و  080مجمس اإلدارة بدائل عن الحضور الفعمي لالجتماعات، وفي المادتين 
مكافآت كجزء من األرباح القابمة لمتوزيع؛ إال أنو لم يحدد قيمة البدائل وال نسبة األعضاء  منح ىؤالء

تحديد ىذه في ، وىو ما ترك الحرية لمجمعية العامة )دون تجاوزىا لمحد المسموح بو( المكافآت األخرى
 القيم.
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 المراقبةات الوصفية الخاصة بمتغيرات ائيحص: اإلثانيا

في "حجم الشركة، أداء الشركة، مديونية الشركة" وىي متغيرات ُيتوقع أن  المراقبةتتمثل متغيرات 
يكون ليا تأثير عمى المتغير التابع )ليست ضمن المتغيرات المستقمة الخاصة بمجمس اإلدارة(، والجدول 

 ات المتعمقة بيذه المتغيرات.ئيحصاالموالي يوضح أىم اإل

 حصاء الوصفي لمتغيرات المراقبة نتائج اإل (:16-4الجدول رقم )

 المتوسط القيمة القصوى القيمة الدنيا المتغير 
االنحراف 
 المعياري

عدد 
 المشاهدات

 0.0000 88.8660 80.28 04.28 (لوغاريتم)حجم الشركة 

 3.3004 3.3002 3.0000 -3.0866 أداء الشركة  00

 3.8803 3.0300 0.3000 3.0340 مديونية الشركة 

 SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة: المصدر

 نالحظ من خالل الجدول السابق ما يمي: 
 (00.00)كأدنى قيمة و  (08.66 -): تراوح معدل العائد عمى األصول بين أداء الشركة -

نسبة ضعيفة تدل عمى ضعف أداء أغمب  وىي (1.18)كأعمى قيمة، وبمتوسط قدر بـ: 
 الشركات محل الدراسة في توليد أرباح من االستثمار في أصوليا.

كأدنى قيمة و  (03.40): تراوح معدل الديون بالنسبة لألصول بين مديونية الشركة -
(030.00)   :كأعمى قيمة، وبمتوسط قدر بـ(51.14)  وىي نسبة تدل عمى اعتماد شركات

 عمى نسبة معتبرة من الديون في تمويل احتياجاتيا. الدراسةمحل 
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 نتائج ال ةفرضيات ومناقشال: اختبار الثالثالمبحث 
بعد تقدير متغيرات الدراسة وعرض اإلحصائيات الوصفية لجميع المتغيرات التابعة والمستقمة 

قمنا بتقديم تحميل أولي ومفصل لجميع النتائج المتحصل عمييا، إاّل أنو  ؛المستخدمة في نموذجي االنحدار
ينبغي استخدام ومعرفة العالقة بين ىذه المتغيرات؛ من أجل معرفة مدى معنوية )داللة( ىذه النتائج 

الفرعية المقدرة  فرضياتالمجموعة من األدوات االحصائية الالزمة، وىو ما سنقوم بو من خالل اختبار 
 الثالث األولى. فرضية منبثقة عن الفرضيات الرئيسية 12 بـ:

  بجودة اإلفصاح النتائج المتعمقةالمطمب األول: 
األولى إلى معرفة درجة جودة اإلفصاح التي تتميز بيا الشركات محل الرئيسة تيدف الفرضية 

، حيث تم وضع فرضيتين فرعيتين؛ تقيس 2020إلى سنة  2018الدراسة خالل الفترة الممتدة من سنة 
وتقيس الثانية "ممارسات إدارة  ،من خالل مؤشر تحميل محتوى التقارير السنوية "اإلفصاح "مستوىاألولى 
 ، ونوضح ذلك فيما يمي.خالل المستحقات االختياريةمن  األرباح"

 (1-1اختبار الفرضية الفرعية )نتائج أوال: 

باإلفصاح عن توجد داللة احصائية عمى قيام الشركات "( عمى أنو: 1-1تنص الفرضية الفرعية )
 ".المعمومات في التقارير السنوية بنسبة عالية

اإلفصاح الخاصة بـ "مؤشر تحميل محتوى التقارير السنوية" حصائيات الوصفية بأن نسبة لقد أظيرت اإلو 
وىي مبدئيا تعبر عن نسبة إفصاح متوسطة )جودة افصاح متوسطة(،  (50.34بمغت في المتوسط )

الذي يستخدم من أجل  (T-test)ولمتأكد من ىذه النتائج قمنا باختبار معنوية ىذه النسبة من خالل اختبار 
قدرناه الذي  ، ىذا األخيرية لمفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضيمعرفة الداللة اإلحصائ

 ختبار.(، والجدول الموالي يبين نتائج ىذا اال50) بالقيمة
 
 
 
 

 
                                                           

  ( ص. 11-4انظر الجدول رقم ،)181. 
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 (0-0) الفرعية لمفرضية (T-test)نتائج اختبار  (:17-4الجدول رقم )

 مستوى القرار
 الداللة 

 Tقيمة 
 

 االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 السنة () الحسابي 

 مؤشر تحميل محتوى
 التقارير السنوية

 غير دال
 )درجة متوسطة(

0.954 0.059 8.36 50.12 2118 

 غير دال
 )درجة متوسطة(

0.834 0.213 9.32 50.51 2119 

 غير دال
 )درجة متوسطة(

0.869 0.168 8.84 50.38 2121 

 غير دال
 )درجة متوسطة(

0.792 0.265 8.65 50.34 
فترة 

 الدراسة
 .0.05مستوى دال عند ال *

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

 نالحظ من خالل الجدول السابق ما يمي: 
نسبة اإلفصاح لكل سنة من سنوات الدراسة عمى بالخاص  (T-test)قيم مستوى الداللة الختبار  -

وىذا ما يعني أنو ال توجد فروق ، (3.30) المعتمدةأكبر من قيمة مستوى المعنوية  كانت، ةحد
ن الشركات محل الدراسة فإ وعميو؛عن المتوسط الفرضي، لممتوسط الحسابي ذات داللة إحصائية 

 في كل سنة من سنوات الدراسة. باإلفصاح بدرجة متوسطةتقوم 
الخاص بنسبة اإلفصاح لفترة الدراسة ككل قدرت بـ:  (T-test)قيمة مستوى الداللة الختبار  -

وىذا ما يعني أنو ال ، (3.30) المعتمدة، وىي قيمة أكبر من قيمة مستوى المعنوية (0.792)
ن الشركات فإ وعميو؛عن المتوسط الفرضي، لممتوسط الحسابي توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .فترة الدراسة ككلفي  باإلفصاح بدرجة متوسطةمحل الدراسة تقوم 

توجد "تنص عمى أنو: التي  (1-1)الفرعية يتم رفض الفرضية  بناًء عمى النتائج المتوصل إلييا؛
 :أي أن ؛"المعمومات في التقارير السنوية بنسبة عاليةباإلفصاح عن داللة احصائية عمى قيام الشركات 

نما تفصح عالية، تقوم باإلفصاح عن المعمومات في التقارير السنوية بنسبة ال  الشركات محل الدراسة وا 
 .بدرجة متوسطةعنيا 
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لجودة اإلفصاح؛ يعني أنو كمما زادت  -طردي–" كمقياس مستوى اإلفصاحإن استخدامنا لمؤشر "
فروق ذات داللة إحصائية نسبة اإلفصاح زادت جودة اإلفصاح، وبما أن نتائج اختبار الفرضية لم تظير 

بجودة ، فإن ذلك يجعمنا نعتبر أن الشركات محل الدراسة تتميز عن المتوسط الفرضيلممتوسط الحسابي 
 .-استنادا عمى ىذا المؤشر– إفصاح متوسطة

، والتي استخدمت مقاييس الدراسات التي أجريت في البيئة الجزائرية بعضوتتوافق ىذه النتائج مع 
مستوى اإلفصاح أن التي خمصت إلى ( 2020، )ز. غزالي : دراسةمثلمشابية لتقدير مستوى االفصاح 

ح. بوشايب، )دراسة و  (،50؛ حيث لم يتجاوز )بورصة الجزائربالشركات المدرجة كان متوسطا في 
التي توصمت إلى أن الشركات المدرجة في بورصة الجزائر تقوم باإلفصاح اختياريا عن العديد  (2016

 .50: من المعمومات بنسبة متوسطة تقدر بحوالي

 (2-1اختبار الفرضية الفرعية )نتائج ثانيا: 

ال توجد داللة احصائية عمى قيام غالبية الشركات ": أنو ( عمى2-1تنص الفرضية الفرعية )
 ". بإدارة األرباح

من الشركات محل الدراسة تقوم بممارسات  (44.5)ما نسبتو حصائيات الوصفية بأن لقد أظيرت اإلو 
أنو لمتأكد من ىذه النتائج يجب اختبار معنوية ىذه  إالّ  والتي تعتبر مبدئيا نسبة متوسطة، إدارة األرباح،

متغير يأخذ الالذي يستخدم في حالة كون  (Binomial Test)الممارسات من خالل اختبار ذو الحدين 
في حالة قيام  (0)، وبما أن متغير إدارة األرباح تم تقديره من خالل إعطاء القيمة (0أو  3)قيمتين فقط 

في حالة عدم قياميا بإدارة أرباحيا؛ فإن ىذا االختبار يعتبر األنسب،  (3)الشركة بإدارة أرباحيا والقيمة 
 والجدول الموالي يبين نتائج االختبار لمشركات محل الدراسة.

 

 

 

 

                                                           
  ( ص. 13-4انظر الجدول رقم ،)184. 
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 (8-0) الفرعية لمفرضية (Binomial test)نتائج اختبار (:18-4الجدول رقم )

ممارسات 
إدارة 
 األرباح

 عدد الشركات التصنيف السنة
)النسبة(  القيمة

 المالحظة
القيمة )النسبة( 

 المختبرة
المعنوية  

(sig) 

8302 
3 30 3.00 3.0 0.333 

0 32 3.00   

   0.33 00  المجموع

8304 3 34 3.63 3.0 3.630 

0 36 3.03   

   0.33 00  المجموع

8383 3 34 3.63 3.0 3.630 

0 36 3.03   

   0.33 00  المجموع

 3.000 3.0 3.06 80 3 الدراسةفترة 

0 83 3.00   

   0.33 00  المجموع

   0.05مستوى دال عند ال **
 SPSSإعداد الباحثة، اعتمادا عمى مخرجات برنامج  :المصدر

 من خالل الجدول السابق نالحظ ما يمي:
الخاص بمدى قيام الشركات بإدارة  (Binomial Test)قيم مستوى الداللة الختبار ذو الحدين  -

المعتمدة أكبر من قيمة مستوى المعنوية  كانت، ةاألرباح لكل سنة من سنوات الدراسة عمى حد
، وىذا ما يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى انتياج الشركات لممارسات (3.30)

 إدارة األرباح؛ 
قيمة مستوى الداللة الختبار ذو الحدين الخاص بمدى قيام الشركات بإدارة األرباح لفترة الدراسة  -

، وىو ما يعني (3.30)المعتمدة وىي أكبر من قيمة مستوى المعنوية  (3.000)ككل، قدرت بـ: 
 أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمدى انتياج الشركات لممارسات إدارة األرباح.

ال توجد داللة "تنص عمى أنو: التي  (8-0)يتم قبول الفرضية  بناًء عمى النتائج المتوصل إلييا؛
كانت  قيام الشركات بإدارة األرباح وىو ما يعني أن:، "احصائية عمى قيام غالبية الشركات بإدارة األرباح

 األخر ال تنتيجيا.بعض الشركات تنتيج ممارسات إدارة األرباح، والبعض حيث أن بدرجة متوسطة، 
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لجودة اإلفصاح، يعني أن قيام الشركة  -عكسي–إن استخدام مؤشر "إدارة األرباح" كمقياس 
، وبما أن نتائج اختبار الفرضية لم والعكس بالعكس بممارسات إدارة األرباح يخفض من جودة إفصاحيا

تظير فروقات احصائية بين الشركات الممارسة وغير الممارسة إلدارة األرباح، فإن ذلك يجعمنا نعتبر أن 
   -استنادا عمى ىذا المؤشر– بجودة إفصاح متوسطةالشركات محل الدراسة تتميز 

 بوسنة،ح. ) : دراسةة الجزائرية مثلالدراسات التي أجريت في البيئ بعضوتتوافق ىذه النتائج مع 
غزالي، )ز.  ، ودراسةلشركات المدرجة في بورصة الجزائر( التي أجريت عمى مجموعة من ا2012
التي أجريت عمى مجموعة من الشركات الجزائرية )والية سطيف(؛ حيث لم تتوصل إلى وجود  (2016

 رباح والشركات غير الممارسة. فروق ذات داللة إحصائية بين الشركات الممارسة إلدارة األ

ويمكن تفسير قيام بعض الشركات بممارسات إدارة األرباح، وعدم قيام البعض اآلخر بذلك، 
ى أىم ىذه الدوافع عند باختالف الدوافع من شركة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، ولقد سبق التطرق إل

 من ىذا الفصل. الثاني حصائيات الوصفية الخاصة بيذا المتغير في المبحثمناقشة اإل

  بتأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى جودة اإلفصاح النتائج المتعمقة: لثانيالمطمب ا
مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة )الحجم، إلى معرفة  والثالثة الثانية تين الرئيسيتينتيدف الفرضي

اإلفصاح التي تم قياسيا من االستقاللية، الفصل بين المنصبين، االجتماعات، المكافآت( عمى جودة 
، حيث يتم النحدارل نموذجيناالعتماد عمى  وعميو تم و"إدارة األرباح" ،"مستوى اإلفصاحين "خالل البديم

أوال التأكد من توفر بعض الشروط التي تعتبر ضرورية قبل تطبيق االنحدار الخطي المتعدد، ثم اختبار 
معنوية المعامالت المرتبطة بالمتغيرات المستقمة في كالىما معنوية النموذجين ككل، وفي األخير اختبار 

 )اختبار الفرضيات(.

 أوال: شروط تطبيق االنحدار الخطي المتعدد

 نتناول فيما يمي أىم الشروط الضرورية لتطبيق االنحدار الخطي المتعدد.

 . طبيعة المتغير التابع 1
مصنفا ضمن المقاييس الكمية، وفي نموذجي يجب أن يكون المتغير التابع متصال بمعنى أن يكون 

االنحدار المستخدمين؛ يتم تقدير المتغير التابع من خالل بديمين كالىما يعتبر متغير كمي، حيث يتم 
 استخدام "نسبة اإلفصاح في التقارير السنوية" كبديل أول، و"نسبة المستحقات االختيارية" كبديل ثاٍن.
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 اعتدالية التوزيع الطبيعي. 2
م التحقق من اعتدالية التوزيع من أجل تحديد النطاق االحصائي )معممي/غير معممي(، وبما أن يت

فإنو يمكننا االستغناء عن ىذا  ؛(03)أكبر من الحد األدنى  (00)المقدر بـ:  عدد الحاالت )المشاىدات(
 .(Central Limit Theorem)الشرط وفقا لنظرية النيايات المركزية 

 (المستقمة والضابطة) المفس رةتداخل خطي بين المتغيرات عدم وجود . 3
إلى صعوبة معرفة مدى مساىمة كل  (Multicollinearity)الخطي )التعدد( مشكمة التداخل  تؤدي

( في تفسير تباين )تغير( المتغير التابع، ولمتحقق من عدم وجود ىذه المشكمة يتم حدة)عمى  مفّسرمتغير 
التأكد من عدم وجود ارتباط قوي بين  بيدفاستخدام معامل "بيرسون" ومعامل "التسامح/تضخم التباين"، 

و تم استخدام وبما أن، ي االنحدارعمى دقة نتائج اختبار نموذج التأثير من شأنووالذي  الُمفّسرةالمتغيرات 
 المتغيرات المفّسرة نفسيا في النموذجين؛ سيتم دراسة االرتباط مرة واحدة لكال النموذجين.

 (Pearson) معامل االرتباط بيرسون. 1.3
بيدف التحقق من خمو نموذج االنحدار من مشكمة التداخل الخطي، يتم فحص مصفوفة االرتباط 

أكبر من  مفّسرينفإذا كان معامل االرتباط بين متغيرين  (،19-4لبيرسون الموضحة في الجدول رقم )
( ودال احصائيا، فإن ذلك يّدل عمى وجود مشكمة تداخل خطي بين ىذين المتغيرين، وىو ما 0.8القيمة )

 نموذج.  المن أجل ضمان دقة نتائج ىما يستوجب حذف أحد
، المفّسرةاط قوي بين المتغيرات أنو ال يوجد ارتب )في الجدول أدناه( تبين نتائج مصفوفة االرتباط

متغير ال( بين المتغير المستقل "مكافآت مجمس اإلدارة" و 0.633حيث بمغت أعمى قيمة لمعامل االرتباط )
(؛ وىذا ما يعني أنو ال وجود 0.8"أداء الشركة"، وىي أقل من الحد األقصى المسموح بو ) الضابط

 وفقا لمعامل بيرسون. المفّسرةلمشكمة التداخل الخطي بين المتغيرات 
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 بين المتغيرات المفسّرة  (Pearson)رتباط : مصفوفة معامالت اال(19-4لجدول رقم )ا
 B.Size B.Indp B.Separ B.Meet B.Remun C.Size C.Perf C.Dept 

B.Size Pearson 

Correlation 

1        

Sig. (2-

tailed) 

        

B.Indp Pearson 

Correlation 

-

,412
**

 

1       

Sig. (2-

tailed) 

,005        

B.Separ Pearson 

Correlation 

-,248 ,242 1      

Sig. (2-

tailed) 

,100 ,109       

B.Meet Pearson 

Correlation 

,186 ,210 -,086 1     

Sig. (2-

tailed) 

,220 ,166 ,575      

B.Remun Pearson 

Correlation 

,412
**

 -,268 ,073 ,247 1    

Sig. (2-

tailed) 

,005 ,075 ,634 ,102     

C.Size Pearson 

Correlation 

,384
**

 -,027 -,281 ,051 ,320
*
 1   

Sig. (2-

tailed) 

,009 ,859 ,062 ,741 ,032    

C.Perf Pearson 

Correlation 

,260 -,395
**

 -,150 ,021 ,633
**

 ,372
*
 1  

Sig. (2-

tailed) 

,085 ,007 ,324 ,893 ,000 ,012   

C.Dept Pearson 

Correlation 

-

,389
**

 

,260 -,005 -,029 -,607
**

 -,326
*
 -

,552
**

 

1 

Sig. (2-

tailed) 

,008 ,084 ,976 ,851 ,000 ,029 ,000  

 (3.30) االرتباط دال عند  مستوى *

 (3.30) االرتباط دال عند مستوى **

 : الفصل بين منصبيB.Separ، : استقاللية مجمس اإلدارةB.Indp، حجم مجمس اإلدارة: B.Size  :المتغيرات المستقمة : حيث

 ،مكافآت مجمس اإلدارة: B.Remun، اجتماعات مجمس اإلدارة: B.Meet، المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة         
 .مديونية الشركة: C.Dept، أداء الشركة: C.Perf، حجم الشركة: C.Size  المتغيرات الضابطة:        

 SPSSإعداد الباحثة، اعتمادا عمى مخرجات برنامج  :المصدر
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 اختبار التسامح ومعامل تضخم التباين. 2.3
مشكمة التداخل الخطي، لمتأكد من عدم وجود  أيضا (Tolerance) يتم استخدام معامل التسامح

الحد األدنى المسموح بو لمعامل التسامح  ويقدرمفّسر، حيث يتم حساب قيمة ىذا المعامل لكل متغير 
ر عن وجود مشكمة تداخل خطي وينبغي حذف المتغير عبّ (، وأية قيمة أقل من ىذا الحد تُ 0.1بالقيمة )

 Variance) يمكن أيضا استخدام معامل تضخم التباينكما  نتائج.الالمتعمق بيا من أجل ضمان دقة 

Inflation Factor)  معامل التسامحالذي يساوي مقموب (1/Tolerance)  ويقدر الحد األقصى لمعامل
( فإذا كانت قيمة ىذا المعامل ألي متغير أكبر من ىذا الحد؛  فإن ذلك يعني 10تضخم التباين بالقيمة )

 والجدول الموالي يبين النتائج المتحصل عمييا.، أن ىناك مشكمة تداخل خطي وينبغي حذف ذلك المتغير

 لممتغيرات المفّسرة : اختبار التسامح ومعامل تضخم التباين(20-4الجدول رقم )

 معامل التسامح متغيرات النموذج
(Tolerance) 

 معامل تضخم التباين
(VIF) 

 0.551 1.814 (B.Size)حجم مجمس اإلدارة 

 0.562 1.780 (B.Indp)استقاللية مجمس اإلدارة 

منصبي المدير العام ورئيس مجمس  الفصل بين
 (B.Separ)اإلدارة 

0.734 1.363 

 0.747 1.339 (B.Meet)اجتماعات مجمس اإلدارة 

 0.392 2.550 (B.Remun)مكافآت مجمس اإلدارة 

 0.645 1.550 (C.Size)حجم الشركة 

 0.441 2.269 (C.Perf)أداء الشركة 

 0.543 1.842 (C.Dept)مديونية الشركة 

 SPSS إعداد الباحثة، اعتمادا عمى مخرجات برنامج :المصدر

( الخاصة بمتغير 0.392أدنى قيمة لمعامل التسامح بمغت ) نالحظ من الجدول السابق أن
(، وىو ما يّدل عمى 0.1المقدر بـ: )و "مكافآت مجمس اإلدارة"، وىي أكبر من الحد األدنى المسموح بو 

( الخاصة 2.550أعمى قيمة لمعامل تباين التضخم بمغت ) كما أنعدم وجود مشكمة التداخل الخطي. 
(، وىو ما يؤكد عدم 10بالمتغير نفسو، وىي قيمة صغيرة مقارنة بالحد األقصى المسموح بو والمقدر بـ: )

 وجود مشكمة التداخل الخطي. 
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 نموذج االنحدار األول اتاختبار فرضينتائج ثانيا: 

مستوى اإلفصاح مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى إلى معرفة  نموذج االنحدار األولدف يي
تم وضع خمس فرضيات فرعية تقيس كل منيا أثر خاصية من  ولقد (جودة اإلفصاحقياس )البديل األول ل

( التي 6، ويتم ذلك وفقا لممعادلة رقم )اإلفصاح في التقارير السنوية مستوىخصائص مجمس اإلدارة عمى 
 مبينة أدناه.سبق صياغتيا وال

D.SCOREit = 0 + 1 B.Sizeit + 2 B.Indpit + 3 B.Separit + 4 B.Meetit  

                        + 5 B.Remunit  + 6 C.Size it + 7 C.Perfit + 8 C.Deptit + it ………... (6)  

 حيث أن:
D.SCORE:  اإلفصاحمستوى. 

B.Sizeحجم مجمس اإلدارة :. 
B.Indp :استقاللية مجمس اإلدارة. 

B.Separالفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي :. 
B.Meetاجتماعات مجمس اإلدارة :. 

B.Remunمكافآت مجمس اإلدارة :. 
C.Size :حجم الشركة. 
C.Perf :الشركة أداء. 

C.Deptمديونية الشركة :. 
1 ،2 ،......،9 :؛معامالت النموذج 
0 ،قيمة الثابت :itالعشوائي : مقدار الخطأ ،i ،عدد الشركات :t.عدد السنوات : 

 نتائج اختبار معنوية نموذج االنحدار األول. 1
نقوم باستخدام اختبار معامل  األولمعنوية( لنموذج االنحدار الالداللة اإلحصائية ) اختباربيدف 

R)التحديد المعدل 
2

الداللة اإلحصائية لمعامالت النموذج مجتمعة، والجدول معرفة ل (F) فيشر ومعامل (
 الموالي يوضح ذلك.
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 األول االنحدار معنوية نموذجنتائج اختبار  (:21-4الجدول رقم )

نموذج 
 االنحدار األول

معامل االرتباط 
(R) 

معامل التحديد المعّدل 
(Adj.R

2
) 

الخطأ 
 المعياري

 (F)معنوية  (F)معامل 

3.488 3.206 0.030 80.002 1.111** 

 3.30مستوى المعنوية  عنددال  *           ؛ 3.30مستوى المعنوية  عنددال  **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

، (3.30) ظير نتائج الجدول السابق أن معنوية نموذج االنحدار األول أقل من المستوى المعتمدتُ 
 معامالت النموذج )مجتمعة( ليا تأثير ذو داللة احصائية عمى المتغير التابع.وىو ما يعني أن 

 (23.2)( ما مقداره الضابطةمتغيرات الفسر المتغيرات المستقمة )و كما أنو وفقا لمعامل التحديد المعّدل؛ تُ 
 من التباين الحاصل في المتغير التابع، وىو ما يّدل عمى القوة التفسيرية لمنموذج.

 ومناقشة الفرضيات نتائج اختبار معنوية معامالت نموذج االنحدار األول. 2
بيدف معرفة مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى مستوى اإلفصاح، نقوم باختبار نموذج 

معنوية( لكل معامل من معامالت النموذج عمى الاالنحدار الخطي المتعدد واستخراج الداللة اإلحصائية )
 الجدول الموالي.، وىو ما يوضحو حدة

 نموذج االنحدار األولمعامالت نتائج اختبار  (:22-4الجدول رقم )

 3.30مستوى المعنوية  عنددال  *           ؛ 3.30مستوى المعنوية  عنددال  **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

مستوى المعنوية  (t)قيمة  ()المعامل  المتغيرات
(sig) 

 3.040 -0.006 -3.000 حجم مجمس اإلدارة

 3.060 -0.004 -3.088 استقاللية مجمس اإلدارة

 3.280 -3.880 -3.300 منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة الفصل بين

 3.306 -0.402 -3.002 اجتماعات مجمس اإلدارة

 **1.111 0.034 3.060 مكافآت مجمس اإلدارة

 **1.111 2.802 3.660 حجم الشركة

 3.080 0.000 3.000 أداء الشركة

 3.003 0.004 3.006 مديونية الشركة 
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يتم استخدام نتائج الجدول السابق من أجل مناقشة الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية 
 كما يمي: ،الثانية

 (1-2الفرضية الفرعية ) .1.2
 مستوىيوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مجمس اإلدارة عمى ىذه الفرضية عمى أنو: " تنص

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير حجم مجمس اإلدارة المقدر بـ: ؛ اإلفصاح في التقارير السنوية"
، أي أن: (1-2)رفض الفرضية ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.040)

 حجم مجمس اإلدارة ال يؤثر عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية.

التي  (C. ben-Ali, 2010, C. Stefanescu, 2013)تتوافق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات مثل 
لم تتوصل إلى وجود أي أثر لحجم مجمس اإلدارة عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية، والتي تعتبر 

نعتقد أنو  وىو مابأن تحسين مستوى اإلفصاح يعتمد عمى توفر عوامل أخرى مثل خبرة وكفاءة األعضاء، 
أداء  عممون عمى تحسينية سياألىم بالدرجة األولى؛ ذلك أن المجمس الذي يضم أعضاء ذوي كفاءة عال

 المجمس حتى ولو كان عددىم صغيرا )دون أن يكون أصغر من الحد األدنى(.
 ; J. Fathi, 2013 ; M. Alfraih, 2016)الدراسات مثل  أغمبوعمى الرغم من ذلك؛ فإن 

M.Basuony, 2018 ; O.Hartomo & S. Hutomo, 2020)  تؤيد ضرورة زيادة حجم  مجمس اإلدارة
خبرات متنوعة في المجمس وىو ما يساعد عمى تحسين مستوى و  كفاءات ذلك يزيد من احتمالية توفيرألن 

 اإلفصاح في الشركة. 

 (2-2الفرضية الفرعية ). 2.2
 مستوىيوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية مجمس اإلدارة عمى "تنص ىذه الفرضية عمى أنو: 

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير استقاللية مجمس اإلدارة المقدر ؛ "اإلفصاح في التقارير السنوية
 :، أي أن(2-2)رفض الفرضية ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.060)بـ: 

 استقاللية مجمس اإلدارة ال تؤثر عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية.

 ,M. Torchia & A. Calabrò, 2016 ; M. Salehi & al)عكس العديد من الدراسات مثل  عمى

2017 ; N. Katmon & O. Farooque, 2020  )  التي تؤيد زيادة عدد األعضاء المستقمين في مجمس
موضوعيتيم حول توفير مستوى عال من المعمومات فعالية مياميم الرقابية و اإلدارة من أجل ضمان 

التي ينبغي أن تخدم جميع األطراف ذات المصمحة؛ لم تتوصل دراستنا لوجود أثر ذو و المفصح عنيا 
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داللة احصائية لنسبة األعضاء المستقمين )غير التنفيذين( عمى مستوى اإلفصاح؛ وىو ما يتوافق مع 
، (M. Rusnah & al, 2009 ; A. Nawafly & A. Alarussi, 2019)بعض الدراسات األخرى مثل 

حصائيات الوصفية أظيرت أن جميع الشركات محل الدراسة تتميز باستقاللية تساوي أو تفوق ورغم أن اإل
03إاّل أن طريقة تعيين ىؤالء األعضاء )في أغمب الشركات العمومية الجزائرية( تعتمد فقط عمى  ؛

ال؛ وىو ما يمكن أن  مالشركة بغض النظر عنو كونو مستقال بشكل تام أكون العضو غير تنفيذي في 
يؤثر عمى موضوعيتو، إضافة إلى أن ثقافة اإلفصاح السائدة في بيئة األعمال الجزائرية )وبين أعضاء 
مجمس اإلدارة أيضا( ال تولي األىمية الكافية لجعل المعمومات المفصح عنيا تخدم جميع األطراف ذات 

 خفض من أىمية خاصية االستقاللية في مجمس اإلدارة.  ، وىو األمر الذي يُ المصمحة

 (3-2الفرضية الفرعية ). 3.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفصل بين منصبي المدير العام "تنص ىذه الفرضية عمى أنو: 

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص ؛ "اإلفصاح في التقارير السنوية مستوىورئيس مجمس اإلدارة عمى 
، (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.280)المقدر بـ:  نمنصبيالبمتغير الفصل بين 

ال  الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة :، أي أن(3-2)رفض الفرضية وعميو يتم 
 عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية. يؤثر

 & C. ben Ali, 2010 ; M. Torchia)تتوافق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات مثل 

A.Calabrò, 2016 )  ويمكن تفسير ذلك بأن النظام المعتمد في أغمب الشركات العمومية الجزائرية ىو ،
خالليا الجمع بين المنصبين، وحتى في حالة الفصل بين المنصبين في بعض الفترات قد ال يستطيع من 

فإن نظام الحوكمة في  ؛ذلك ىرئيس مجمس اإلدارة تغيير سياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل. إضافة إل
أنظمة الحوكمة في البمدان  العديد منشجع عمى أىمية الفصل بين المنصبين عمى عكس الجزائر ال يُ 

 األخرى.

 (4-2الفرضية الفرعية ). 4.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة عمى "تنص ىذه الفرضية عمى أنو: 

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير اجتماعات مجمس ؛ "اإلفصاح في التقارير السنوية مستوى

                                                           
   مدى االىتمام بتوفير اإلفصاح لجميع األطراف ذات المصمحة، من خالل تحميل نتائج االستبيان الموجو ألعضاء  -بشكل أفضل–سيتم توضيح

 رة في الشركات محل الدراسة في الفصل الموالي.مجمس اإلدارة واإلطارات المسيّ 
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رفض الفرضية ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.306)اإلدارة المقدر بـ: 
 اجتماعات مجمس اإلدارة ال يؤثر عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية.عدد  :، أي أن(2-4)

التي لم تتوصل لوجود  ( M. Asmar & al, 2018)تتوافق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات مثل 
تأثير لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية، ويمكن تفسير ذلك بكون 

 اغالبا ما يركز عمى المواضيع التي يراىا أكثر أىمية خاصة ما تعمق بالجانب اإللزامي، كم مجمس اإلدارة
غالبا ما يكون ضعيفا، وىو األمر الذي قد يجعل زيادة عدد اجتماعات  أن االىتمام باإلفصاح االختياري

 المجمس عديمة التأثير عمى زيادة مستوى اإلفصاح.

 (5-2الفرضية الفرعية ). 5.2
يوجد أثر ذو داللة احصائية لحجم مكافآت مجمس اإلدارة عمى "تنص ىذه الفرضية عمى أنو: 

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير اجتماعات مجمس ؛ "اإلفصاح في التقارير السنوية مستوى
 ()، كما أن قيمة المعامل (3.30)نجده أقل من مستوى المعنوية المعتمد  (3.333)اإلدارة المقدر بـ: 

بشكل -حجم مكافآت مجمس اإلدارة يؤثر  :، أي أن(5-2)قبول الفرضية كانت موجبة، وعميو يتم 
 عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية. -طردي

 P. Sengupta & S. Zhang ,2015 ; M. Salehi)تتوافق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات مثل 

& al, 2018)،  تحفز أعضاء مجمس اإلدارة عمى االىتمام أكثر ويمكن تفسير ذلك بأن زيادة المكافآت
بمستوى اإلفصاح، وينعكس ذلك بشكل أساسي في نسبة األرباح التي يتحصل عمييا ىؤالء األعضاء 

بدائل الحضور قيمة أن  ذلكعندما تقرر الشركات التي حققت أرباحا تخصيص جزء منيا لمجمس اإلدارة، 
م اختالفيا من شركة إلى أخرى، إاّل أن قيميا غالبا ما تكون متقاربة في جميع الشركات وىو ما تم رغ

 استنتاجو من اإلحصائيات الخاصة بالمتغير المستقل )مكافآت المجمس(.

 المتغيرات الضابطة. 6.2
متغير حجم الشركة الخاص ب( أن مستوى المعنوية 22-4رقم ) السابق تشير نتائج الجدول

( كانت موجبة، وىو ما ، كما أن قيمة المعامل )(3.30) أقل من مستوى المعنوية المعتمد (3.333)
، ويمكن تفسير ذلك بأن الشركات حجم الشركة يؤثر بشكل طردي عمى مستوى اإلفصاح :أن عمىيّدل 

رغم أن و أرباح بشكل مستمر،  تذات الحجم الكبير عادة ما تحاول تحسين إفصاحاتيا خاصة إذا حقق
                                                           

  في الفصل الموالي-ما أكدتو نتائج تحميل االستبيان الموجو ألعضاء مجمس اإلدارة واإلطارات المسّيرة في الشركات محل الدراسة  وىو- 
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غير مدرجة في البورصة وال تسعى لرفع أسعار أسيميا وجذب المستثمرين، إاّل  محل الدراسة؛ الشركات
 فال ؛باقي المتغيرات الضابطةأما فيما يخص أنيا تسعى لممحافظة عمى سمعتيا ومكانتيا في السوق. 

 توجد داللة احصائية لتأثيرىا عمى مستوى اإلفصاح.

 نموذج االنحدار الثاني اترضياختبار فنتائج : لثاثا

إدارة األرباح مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى إلى معرفة  نموذج االنحدار الثانيدف يي
تم وضع خمس فرضيات فرعية تقيس كل منيا أثر خاصية من  ولقد (جودة اإلفصاحقياس )البديل الثاني ل

، ويتم ذلك وفقا لممعادلة رقم االختيارية( ممارسات إدارة األرباح )المستحاتخصائص مجمس اإلدارة عمى 
 ( التي سبق صياغتيا والمبينة أدناه.7)

EMit = 0 + 1 B.Sizeit + 2 B.Indpit + 3 B.Separit + 4 B.Meetit  

            + 5 B.Remunit  + 6 C.Size it + 7 C.Perfit + 8 C.Deptit + it ………... (7)  

 حيث أن:
EM:  األرباح )المستحقات االختيارية(إدارة. 

B.Sizeحجم مجمس اإلدارة :. 
B.Indpاستقاللية مجمس اإلدارة :. 

B.Separالفصل بين منصبي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي :. 
B.Meetاجتماعات مجمس اإلدارة :. 

B.Remunمكافآت مجمس اإلدارة :. 
C.Size :حجم الشركة. 
C.Perf :الشركة أداء. 

C.Deptمديونية الشركة :. 
1 ،2 ،......،9 :؛معامالت النموذج 
0 ،قيمة الثابت :itالعشوائي : مقدار الخطأ ،i ،عدد الشركات :t.عدد السنوات : 
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 نتائج اختبار معنوية نموذج االنحدار الثاني. 1
نقوم باستخدام اختبار معامل  الثاني الداللة اإلحصائية )معنوية( لنموذج االنحدار اختباربيدف 
R)ل التحديد المعدّ 

2
معرفة الداللة اإلحصائية لمعامالت النموذج مجتمعة، والجدول ل (F) فيشر ومعامل (
 الموالي يوضح ذلك.

 الثاني االنحدار معنوية نموذجنتائج اختبار  (:23-4الجدول رقم )

نموذج 
 الثانياالنحدار 

معامل االرتباط 
(R) 

التحديد المعّدل  معامل
(Adj.R

2
) 

الخطأ 
 المعياري

 (F)معنوية  (F)معامل 

0.599 0.217 0.143 2.522 0.027* 
 3.30مستوى المعنوية  عنددال  *           ؛ 3.30مستوى المعنوية  عنددال  **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

أقل من مستوى  (3.380)معنوية نموذج االنحدار الثاني المقدرة بـ:  ظير نتائج الجدول السابق أنتُ 
المعتمد، وىو ما يعني أن معامالت النموذج )مجتمعة( ليا تأثير ذو داللة احصائية عمى المتغير  ةالمعنوي
داره ( ما مقالضابطةمتغيرات الفسر المتغيرات المستقمة )و كما أنو وفقا لمعامل التحديد المعّدل؛ تُ  التابع.

(21.7من التباين الحاصل في المتغير التابع، ورغم أنيا ليس )أنيا مقبولة، حيث أن  نسبة كبيرة إالّ  ت
 .النسبة المتبقية يمكن أن تفسرىا متغيرات أخرى لم يتم ادراجيا في النموذج

 الثاني ومناقشة الفرضياتنتائج اختبار معنوية معامالت نموذج االنحدار . 2
، نقوم باختبار نموذج االنحدار إدارة األرباحمعرفة مدى تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى  بيدف

، وىو حدةمعنوية( لكل معامل من معامالت النموذج عمى الالخطي المتعدد واستخراج الداللة اإلحصائية )
 .ما يوضحو الجدول الموالي
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 الثانينموذج االنحدار معامالت نتائج اختبار  (:24-4الجدول رقم )

 3.30مستوى المعنوية  عنددال  *           ؛ 3.30مستوى المعنوية  عنددال  **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

يتم استخدام نتائج الجدول السابق من أجل مناقشة الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسية 
 كما يمي: الثالثة

 (1-3الفرضية الفرعية ). 1.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم مجمس اإلدارة عمى ممارسات تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "

نجده  (3.080)وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير حجم مجمس اإلدارة المقدر بـ: ؛ األرباح" إدارة
حجم مجمس ، أي أن: (1-3)رفض الفرضية وعميو يتم  ،(3.30)أكبر من مستوى المعنوية المعتمد 

 اإلدارة ال يؤثر عمى ممارسات إدارة األرباح.

 ,B. Nugroho, 2011 ; N. Jamaludin & al)تتوافق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات مثل 

التي لم تتوصل إلى وجود أي أثر لحجم مجمس اإلدارة عمى ممارسات إدارة األرباح، ويمكن  (2015
زيادة عدد أعضاء المجمس أو انخفاضو قد يكون لو تأثير في بعض الشركات وليس لو بأن تفسير ذلك 

أن زيادة حجم المجمس يجب أن ترتبط بيدف توفير  أي تأثير في شركات أخرى؛ وىو ما يجعمنا نعتقد
خبرات جديدة خاصة في الجانب المالي والمحاسبي وىو األمر الذي من شأنو تعزيز قدرة المجمس عمى 

إدارة األرباح( التي تعتمد عمى تحريف بعض المعمومات أو عدم مثل اكتشاف الممارسات االحتيالية )
 اإلفصاح عنيا.

مستوى المعنوية  (t)قيمة  ()المعامل  المتغيرات
(sig) 

 3.080 -3.230 -3.000 حجم مجمس اإلدارة

 3.422 -3.306 -3.330 استقاللية مجمس اإلدارة

 3.686 -3.048 -3.300 الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة

 * 1.121 -8.082 -3.000 اجتماعات مجمس اإلدارة

 3.820 0.343 3.808 مكافآت مجمس اإلدارة

 3.002 3.408 3.060 حجم الشركة

 ** 1.112 -0.808 -3.602 أداء الشركة

 3.608 -3.008 -3.340 مديونية الشركة 
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 (2-3الفرعية ) الفرضية. 2.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية مجمس اإلدارة عمى تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير استقاللية مجمس اإلدارة المقدر بـ: "؛ ممارسات إدارة األرباح
 :، أي أن(2-3)رفض الفرضية ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.422)

 استقاللية مجمس اإلدارة ال تؤثر عمى ممارسات إدارة األرباح.
التي تؤكد عمى  (B. Osma, 2008 ; S. Chekili, 2012) عمى عكس بعض الدراسات مثل

عضاء المستقمين نظرا لقدرتيم عمى تفعيل الدور الرقابي لمجمس اإلدارة األضرورة توفر نسبة أكبر من 
لوجود أثر الستقاللية المجمس عمى  دراستناوبالتالي التخفيض من الممارسات االحتيالية؛ لم تتوصل 

 ; W. Yang & al, 2009) مثل األخرى ممارسات إدارة األرباح، وىو ما يتوافق مع العديد من الدراسات

S. Abed & al, 2012 ; M. Soliman & A. Ragab, 2013)  إدارة األرباح ويمكن تفسير ذلك بأن
ُتعتبر من الممارسات المعقدة التي يصعب فيميا واكتشافيا؛ فإذا كان األعضاء المستقمين يفتقرون لمخبرة 

لممسّيرين، إضافة إلى االنتيازي سموك الالمالية والمحاسبية الالزمة فإنيم سيكونون غير قادرين عمى تقييد 
اّل فإنيا لن تساعد عمى تفعيل الدور  أن االستقاللية التي يتمتعون بيا ال ينبغي أن تكون شكمية فقط؛ وا 
الرقابي لمجمس اإلدارة ولن تساىم كذلك في تعزيز قدرة اآلليات الرقابية التي تسعى لتحسين جودة 

  اإلفصاح.

 (3-3الفرضية الفرعية ). 3.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمفصل بين منصبي المدير العام رضية عمى أنو: "تنص ىذه الف

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير الفصل بين ؛ "ورئيس مجمس اإلدارة عمى ممارسات إدارة األرباح
رفض ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.686)المنصبين المقدر بـ: 

ال يؤثر عمى  الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة :، أي أن(3-3)الفرضية 
 ممارسات إدارة األرباح.

التي ( B. Xie & al, 2001 ; S. Chekili, 2012)مثل  تتوافق ىذه النتيجة مع العديد من الدراسات
لم تجد أثر لمفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة عمى ممارسات إدارة األرباح، ويمكن 
تفسير ذلك بكون أغمب الشركات العمومية الجزائرية تعتمد عمى الجمع بين المنصبين ولذلك فإنو يصعب 

ين رئيس مجمس إدارة مستقل الحصول عمى تأثير ليذا المتغير عمى ممارسات إدارة األرباح، كما أن تعي
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قد ال يساىم كثيرا في تقييد التالعبات المالية والمحاسبية؛ إاّل إذا كانت لديو خبرة واسعة وسمطة فعمية في 
تسمح لو بتفعيل الدور الرقابي لجميع اآلليات الرقابية التي تستطيع اكتشاف الممارسات  اإلدارة مجمس

 االحتيالية.

 (4-3الفرضية الفرعية ). 4.2
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لعدد اجتماعات مجمس اإلدارة عمى تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاص بمتغير اجتماعات مجمس اإلدارة المقدر بـ: "؛ ممارسات إدارة األرباح
كانت سالبة، وعميو  ()كما أن قيمة المعامل  (3.30)من مستوى المعنوية المعتمد  أقلنجده  (3.383)

عدد اجتماعات مجمس اإلدارة تؤثر بشكل عكسي عمى ممارسات  :، أي أن(4-3)قبول الفرضية يتم 
 إدارة األرباح )تخفيض المستحقات االختيارية(

 (B. Xie & al, 2001 ; J. Sarkar & al, 2006)مثل  تتوافق ىذه النتيجة مع بعض الدراسات
التخفيض من ممارسات إدارة األرباح، ويمكننا  عمىزيادة نشاط المجمس يساعد  أن التي توصمت إلى

تفسير ذلك بأن زيادة عدد اجتماعات مجمس اإلدارة توفر المزيد من الوقت لممجمس وتمّكنو من مناقشة 
العديد من األمور بشكل أكثر تفصيال، وعمى الرغم من أن أعضاء المجمس ال يستطيعون اكتشاف 

غير إاّل إذا كانوا يتمتعون بخبرة كبيرة في مجال المالية والمحاسبة؛  ،االحتيالية بشكل مباشر الممارسات
زيادة نشاطيم )اجتماعاتيم( يجعميم أكثر حرصا عمى تحقيق الرقابة والمساىمة في تدعيم اآلليات  أن

الممارسات وىو التدقيق الداخمي، التدقيق الخارجي( في اكتشاف مثل ىذه مثل صة )صختالرقابية الم
 األمر الذي يساعد عمى تحسين جودة المعمومات المفصح عنيا.

 (5-3الفرضية الفرعية ). 5.3
يوجد أثر ذو داللة احصائية لحجم مكافآت مجمس اإلدارة عمى تنص ىذه الفرضية عمى أنو: "

وبالنظر لمستوى المعنوية الخاصة بمتغير مكافآت مجمس اإلدارة المقدر بـ: "؛ ممارسات إدارة األرباح
 :، أي أن(5-3)رفض الفرضية ، وعميو يتم (3.30)نجده أكبر من مستوى المعنوية المعتمد  (3.820)

 حجم مكافآت مجمس اإلدارة ال يؤثر عمى ممارسات إدارة األرباح.

لوجود تأثير لمقدار المكافآت التي يحصل عمييا أعضاء المجمس عمى ممارسات دراستنا لم تتوصل 
رغم أن المكافآت تعتبر حافزا ميما لتفعيل دور مجمس اإلدارة وتحسين أدائو في العديد من فإدارة األرباح، 
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الفرضية  الجوانب مثل زيادة مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية والذي تم اثباتو سابقا من خالل اختبار
أن ىذه المكافآت قد ال تؤثر عمى تخفيض ممارسات إدارة األرباح، إاّل في ظل توفر شروط  ( ، إالّ 2-5)

 أخرى مثل خبرة أعضاء المجمس واستقالليتيم.

 لمتغيرات الضابطة. ا6.2
( أن كل من متغيري "حجم الشركة والمديونية" ليس ليما 24-4رقم ) السابق تشير نتائج الجدول

" فكانت قيمة مستوى المعنوية المتعمقة أداء الشركةذو داللة احصائية عمى إدارة األرباح، أما متغير "أثر 
كانت سالبة، وىو  ()وىي أقل من مستوى المعنوية المعتمد، كما أن قيمة المعامل  (3.338)بو تقدر بـ: 

ويخفض من مقدار  ،ة األرباحما يعني أن أداء الشركة )العائد عمى األصول( يؤثر بشكل عكسي عمى إدار 
المستحقات االختيارية، وىو ما يساعد بدوره عمى تحسين جودة اإلفصاح، ويمكننا تفسير ذلك بأن 

ال يكون لدييا الدافع لتضخيم أرباحيا من خالل  في الغالب ؛الشركات ذات المستويات العالية من األداء
التالعب بحجم المستحقات االختيارية، ورغم أن ىذه الشركات بإمكانيا التالعب باألرباح من خالل 

مثل تخفيض مقدار الضرائب، إاّل أنيا قد ال تمجأ لذلك حفاضا عمى  ،تخفيضيا لتحقيق أىداف أخرى
 .رض عميياالتي قد تف سمعتيا وتفاديا لمعقوبات
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 خالصة الفصل 

تناول ىذا الفصل الشق األول من الدراسة التطبيقية، والذي ىدف لدراسة جودة اإلفصاح ومدى 
تأثير خصائص مجمس اإلدارة عمى تحقيقيا، وذلك في مجموعة من الشركات الجزائرية لمفترة الممتدة بين 

يجية المتبعة، أىم اإلحصائيات الوصفية لمختمف ، أين تم عرض اإلجراءات المن2019و  2018سنتي 
 المتغيرات التي شممتيا الدراسة، وكذا اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.

 ولقد توصمت الدراسة في شقيا األول إلى مجموعة من النتائج أىميا:
نما لم يكن بنسبة عاليةمستوى اإلفصاح في التقارير السنوية  - وىو ما  متوسطة، بنسبةكان ، وا 

 ؛(1-1الفرضية الفرعية )تم التوصل إليو من خالل اختبار 
، حيث قامت بعض الشركات بإدارة الشركات بانتياج ممارسات إدارة األرباح ال تقوم غالبية -

، وىو ما تم التوصل إليو من (بدرجة متوسطة) األرباح، بينما لم تقم شركات أخرى بإدارة أرباحيا
 (؛2-1عية )الفرضية الفر خالل اختبار 

ال تؤثر أغمب خصائص مجمس اإلدارة )الحجم، االستقاللية، الفصل بين منصبي رئيس المجمس  -
والمدير العام، عدد االجتماعات( عمى مستوى اإلفصاح في التقارير السنوية، وىو ما تم التوصل 

جم بينما كان لح(، 4-2(، )3-2(، )2-2(، )1-2الفرضيات الفرعية )إليو من خالل اختبار 
المكافآت التي يتحصل عمييا أعضاء المجمس تأثير طردي عمى مستوى اإلفصاح في التقارير 

 (؛5-2الفرضية الفرعية )السنوية، وىو ما تم اثباتو من خالل اختبار 
ال تؤثر أغمب خصائص مجمس اإلدارة )الحجم، االستقاللية، الفصل بين منصبي رئيس المجمس  -

والمدير العام، المكافآت( عمى ممارسات إدارة األرباح )المستحقات االختيارية( وىو ما تم التوصل 
بينما كان لعدد ( 5-3(، )3-3(، )2-3(، )1-3الفرضيات الفرعية )إليو من خالل اختبار 

عات المجمس تأثير عكسي عمى ممارسات إدارة األرباح، وىو ما تم اثباتو من خالل اختبار اجتما
 (4-3الفرضية الفرعية )



 

الخامسالفصــل    
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 تمييد 

ُيشكل ىذا الفصل الشق الثاني من الجانب التطبيقي ليذه الدراسة، وييدف إلى دراسة مساىمة 
مساىمتو في من خالل في مجموعة من الشركات الجزائرية، مجمس اإلدارة في تحقيق جودة اإلفصاح 
، اإلفصاح تدعيم اآلليات الرقابية التي من شأنيا تحسين جودةو ارساء قواعد الحوكمة والسموك األخالقي، 

بإعداد استمارة استبيان يتم توجيييا لألفراد الذين ُيتوقع أن تتوفر لدييم ومن أجل تحقيق ذلك سنقوم 
اإلطارات المعمومات الالزمة حول موضوع بحثنا، وىم: أعضاء مجمس اإلدارة، المديرون العامون، 

 المسّيرة، المدققون الخارجيون.

مجمس اإلدارة السابق الذي ركز عمى دراسة أثر خصائص  لتدعيم نتائج الفصلىذا الفصل  ويأتي
حيث يتيح ىذا الفصل مناقشة آراء فئات مختمفة من ذوي الخبرة اإلفصاح في التقارير السنوية،  جودةعمى 

 في تحقيق جودة اإلفصاح. -بطريقة مباشرة وغير مباشرة-حول الدور الذي يساىم بو مجمس اإلدارة 

 مدى مساىمة مجمس اإلدارة في تحقيقدراسة ول من خالل ىذا الفصل سنحا بناًء عمى ما تقدم،
المباحث إلى  الفصل تقسيمب وفقا آلراء بعض األطراف ذات العالقة. ومن أجل ذلك قمناجودة اإلفصاح 

 :الموالية

  .اإلجراءات المنيجية المتبعة: المبحث األكؿ -

 .عرض نتائج االستبياف كتحميميا: المبحث الثاني -

 اختبار الفرضيات كمناقشة النتائج.: الثالثالمبحث  -
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 المبحث األكؿ: اإلجراءات المنيجية المتبعة
الدراسة الشق الثاني من اإلجراءات التي توضح المنيجية المتبعة في  جميع يتناول ىذا المبحث

جكدة اإلفصاح في الشركات  في تحسيفمجمس اإلدارة مدل مساىمة  لتكضيحالذي ييدف و  ،التطبيقية
وفيما يمي نوضح ىذه ، تدعيمو لآلليات الرقابيةو ممارسات حككمة الشركاتل هتعزيز مف خالؿ  الجزائرية
 .اإلجراءات

 مجاؿ الدراسة الميدانية: األكؿالمطمب 
 ،)في شقيا الثاني( الختيار أدوات الدراسة الميدانيةلخطوات المتبعة ا توضيحيتم في ىذا المطمب 

 الخطوات المتبعة إلعداد االستبيان واختبار مدى قابمية استخدامو.، الفئة المستيدفة تحديد

 أدكات جمع بيانات الدراسةأكال: 
ة رئيسية لجمع البيانات تتمثل في االستبيان، وأداة الدراسة عمى أدا الشق الثاني من ىذهاعتمدنا في 

زالة الغموض عن بعض األمور حول موضوع إلالمقابمة التي تعتبر ضرورية  في تتمثل (مساعدةثانوية )
 وضيح أسباب اعتمادىما فيما يمي. والتفسيرات، ويتم ت التوضيحاتالدراسة والحصول عمى بعض 

 ستبياف. اال1
د حول مسألة ما، ولقد يعتبر االستبيان من أىم األدوات المستخدمة لتحديد آراء فئة معينة من األفرا

من أجل االستفادة من خبرة بعض الفئات التي تمتمك  )ككل( كأداة رئيسية ثانية لدراستنا يواعتمدنا عم
 معمومات ميمة حول متغيرات دراستنا، ويمكن تحديد أسباب اختيارنا الستخدام االستبيان فيما يمي:

بالشق األول من )الخاصة  التقارير السنويةالمتمثمة في مكمال لألداة الرئيسة األولى  عتبريُ  -
اإلدارة عمى تحسين جودة  خصائص مجمس مدى تأثير بعض استخدمت لتبيينالتي ( الدراسة

في تحسين جودة  اإلدارة مجمسالميام التي يقوم بيا مساىمة  مدىوبيدف توضيح  ،اإلفصاح
 ؛ُأعدت ليذا الغرض الستمارة استبيان قمنا بالمجوء ؛اإلفصاح

تعزيز ممارسات معرفة آراء فئات مختمفة حول المساىمة الفعمية لمجمس اإلدارة في يساعد عمى  -
 .ي تساعد عمى تحسين جودة اإلفصاحتدعيم مختمف اآلليات التحوكمة الشركات و 
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 المقابمة. 2
أننا لم نستخدميا كأداة  تعتبر المقابمة أداة ميمة لجمع البيانات ال تقل أىمية عن االستبيان؛ إالّ 

 ،رةيّ مس واطارت وأعضاء مجمس اإلدارة صب الفئات المستيدفة من مديرينرئيسة بسبب خصوصية منا
 ولذلك فإنوحيث أن مقابمة واحدة مع مستجوب واحد قد تستغرق ساعات،  ؛عامل الوقتإضافة إلى 

، ولقد تم بذلك كمما سنحت الفرصةبعضيا حاولنا إجراء  إاّل أننايستحيل إجراء عدد كبير من المقابالت؛ 
 :نمخصيا في اآلتياستخدام المقابمة كأداة مساعدة في دراستنا لعدة أسباب 

التحاور مع بعض المستجوبين قبل توزيع االستبيان بيدف تسجيل بعض المالحظات الميمة  -
 واستخداميا في تعديل أسئمة االستبيان؛

اء إجابتيم عمى االستبيان بيدف التأكد من فيميم إجراء مقابالت مع بعض المستجوبين أثن -
 لعبارات االستبيان وقدرتيم عمى اإلجابة بطريقة موضوعية؛ 

الحصول عمى بعض التفسيرات والتوضيحات بشكل  من أجلالتحاور مع بعض المستجوبين  -
الحصول عمى بعض المعمومات االضافية التي لم  وكذلكدقيق خاصة حول األسئمة المغمقة، 

 درج في االستبيان، وىو األمر الذي ساعدنا في تحميل نتائج الدراسة؛تُ 
إجراء المقابالت يساعد عمى تسجيل العديد من المالحظات حول الشركات والبيئة التي تنشط  -

 ىذه المالحظات تساعد في إعطاء نظرة عامة حول موضوع الدراسة. فييا، 

 المستخدمةكاألدكات االحصائية  ثانيا: إعداد االستبياف
الجانب النظري ليذه تم االعتماد بشكل أساسي عمى ما تم استنتاجو من أثناء إعداد االستبيان 

، الدراسة، إضافة إلى القانون التجاري الجزائري وبعض القوانين والمراسيم التي تتعمق بمتغيرات الدراسة
 )انظر الممحقين رقم العربية والفرنسيةانت بالمغتين: وتجدر اإلشارة إلى أن صياغة استمارة االستبيان ك

يم عبارات االستبيان بسبب وذلك من أجل ضمان عدم مواجية المستجوب لمشكمة عدم ف (05 ورقم ،04
 .المستخدمة واألدوات االحصائية نوضح كيفية تصميم االستبيانوفيما يمي  .المغة
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 . ىيكؿ االستبياف1
 ىي: أساسية يحتوي االستبيان عمى ثالثة أجزاء        

 الجزء األكؿ. 1.1
الوظيفة،  :( أسئمة حول5تضمن خمسة )ييحتوي عمى بيانات عامة حول األفراد المستجوبين، و 

عدد سنوات الخبرة المينية، المؤىل العممي، التخصص العممي، شغل منصب عضو مجمس إدارة من قبل 
 أم ال، عدد سنوات الخبرة )كعضو مجمس إدارة(.

 الجزء الثاني. 2.1
الدور مساىمة ( سؤاال حول مدى 31محاور تتضمن واحد وثالثون ) (3) يحتوي عمى ثالثة

( يوضح محاور 1-5الجدول رقم )و اإلشرافي والرقابي لمجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح، 
 Likert)كما تم استخدام سمم ليكرت الثالثي  .محوركل التي يتضمنيا سئمة األاالستبيان واليدف من 

Scale) (2-5)الجدول رقم  الموضح في. 

 الجزء الثالث. 3.1
مفتوحة تترك لممستجيب حرية التعبير عن رأيو؛ ذلك أن اليدف من ىذه ( أسئمة 8ثمانية ) يتضمن

األسئمة ىو الحصول عمى بعض التفسيرات حول بعض األمور التي الحظنا أنيا تتعمق بالبيئة الجزائرية 
ل بشكل خاص؛ مثل عدم نشر التقارير السنوية والسرّية الطاغية حول ىذه الوثائق وصعوبة الحصو 

عمييا، عدم اىتمام الشركات الجزائرية بتكوين لجان فرعية لمجمس اإلدارة، نقص االىتمام باإلفصاح 
من مقترحات ال سعينا من خالل ىذه األسئمة إلى الحصول عمى بعض ،كل ذلكاالختياري. إضافة إلى 

)يتم توضيحيا  ائريةالشركات الجز المستجوبين حول الطرق الممكنة لزيادة فعالية مجالس اإلدارة في طرف 
 عند عرضيا وتحميميا في المبحث الموالي(.
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 واليدف منيا: محاور االستبيان (1-5جدكؿ رقـ )ال
 اليدؼ مف أسئمة المحكر عنكاف المحكر

مساىمة المجمس في إرساء 
قكاعد الحككمة كالسمكؾ 

األخالقي مف أجؿ دعـ جكدة 
 اإلفصاح

الممارسات التي من شأنيا تييئة الظروف  معرفة مدى مساىمة المجمس في تدعيم
المحور عمى الحوكمة ىذا قد ركزت أسئمة لالمناسبة لتحقيق جودة اإلفصاح، و 

والسموك األخالقي باعتبار أن توفرىما في الشركة يخمق بيئة تساعد عمى زيادة 
االىتمام بمصالح جميع األطراف سواء الداخمية أو الخارجية، وىو األمر الذي 

ألطراف الداخمية أكثر اىتماما بتخفيض مشكمة عدم تماثل المعمومات يجعل ا
 77عدد األسئمة:  وتجسيد مبدأ اإلفصاح الذي ينبغي أن يخدم جميع األطراف. 

مساىمة مجمس اإلدارة في جعؿ 
التقرير السنكم كسيمة فعالة 

 لتحقيؽ جكدة اإلفصاح

السنوية ماعدا بعض القوائم إن عدم قيام الشركات محل الدراسة بنشر تقاريرىا 
المالية، جعمنا نصيغ بعض األسئمة بيدف معرفة مدى حرص مجمس اإلدارة عمى 

 .محتويات التقرير السنوي وتوفيره في الوقت المناسب
 74عدد األسئمة: 

دكر مجمس اإلدارة في اإلشراؼ 
 كالرقابة عمى اآلليات الرقابية

التي تساعد عمى تحقيؽ جكدة 
 اإلفصاح

عمى أىم  لممجمس ىدفت أسئمة ىذا المحور إلى معرفة الدور اإلشرافي والرقابي
اآلليات الرقابية في الشركة، حيث أن مجمس اإلدارة ال يمكنو تحقيق االشراف 
والرقابة بشكل مباشر عمى جميع عمميات الشركة ولذلك فإنو يشرف ويراقب جميع 

اإلفصاح، ويحرص عمى توفير  اآلليات التي ُتساىم بشكل كبير في تحقيق جودة
جميع الظروف المناسبة لتقوم بمياميا بأفضل طريقة، ولقد ركز المحور عمى أربع 

 آليات ميمة ىي:
: نظرا لدوره الرقابي المتمثل في القدرة عمى اكتشاف األخطاء التدقيؽ الداخمي -

ويقدم من خاللو توصيات  استباقياواالحتيال، ودوره االستشاري الذي يمكن أن يكون 
 ميمة.

: نظرا لكونو طرف رقابي خارجي، حيث أن تدقيقو لحسابات التدقيؽ الخارجي -
يخدم جميع األطراف ذات سأيو الذي ُيفترض أن يكون محايدا الشركة وابداء ر 

 ويضمن توفير معمومات ذات جودة. المصمحة
مثل في تحقيق أىداف : نظرا لكون ىدفيا األساسي يتنظاـ الرقابة الداخمية -

الشركة وتوفير معمومات ذات دقة ومصداقية، حيث أن فعالية ىذا النظام تنعكس 
 عمى جميع اآلليات األخرى.

: نظرا لتأثير المخاطر عمى استراتيجية الشركة ووضعيتيا، نظاـ إدارة المخاطر -
 27عدد األسئمة:   حيث أن تحديدىا واإلفصاح عنيا في الوقت المناسب يحسن من جودة اإلفصاح.

 : إعداد الباحثة.المصدر
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 مقياس ليكارت الثالثي ( :2-5الجدكؿ رقـ )
 غير موافق بدرجة متوسطة موافق موافق بدرجة كبيرة  التصنيؼ 

 7 1 2 الدرجة
 .:  إعداد الباحثةالمصدر

تحديد في الجزء الثاني من االستبيان من أجل  (Likert Scale)تم استخدام سمم ليكارت الثالثي 
حول العبارات الواردة فيو، حيث كمما ارتفعت درجة الموافقة دّل ذلك عمى زيادة درجة  درجة الموافقة

تم حساب المتوسط الفرضي من و  .مساىمة مجمس في تحسين جودة اإلفصاح )حسب آراء المستجوبين(
 عددىا كما يمي:دائل اإلجابة عمى خالل تقسيم مجموع ب

 3عدد البدائل )اإلجابات المقترحة وفق مقياس ليكرت( =  -
 3=  0+1+2مجموع البدائل )مجموع درجات اإلجابات( =  -
 1=  3/3المتوسط الفرضي = مجموع البدائل / عدد البدائل =  -

 أدكات تحميؿ كمعالجة بيانات االستبياف. 2
 تم، 32نسخة  "SPSS"احصائيا باستخدام برنامج  استمارات االستبيان ومعالجتيا توزيع بعد
 لعرض وتحميل النتائج المتوصل إلييا، وىي كما يمي: اإلحصائية األدوات مجموعة من استخدام

 مقاييس التشتت كالنزعة المركزية. 1.2

يتم حسابو من خالل قسمة مجموع القيم عمى عددىا، ويتم استخدامو في ىذه  المتكسط الحسابي: -
الدراسة كأداة أساسية في تحميل نتائج االستبيان، حيث تتم مقارنتو مع المتوسط الفرضي بيدف 

 التمكن من الُحكم عمى درجة مساىمة مجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح.
 مدى تشتت البيانات عن متوسطيا الحسابي. ستخدم لمعرفةيُ االنحراؼ المعيارم:  -
معالجة األسئمة  من أجلمن الدراسة  الشق: تم استخداميا في ىذا التكرارات كالنسب المئكية -

المفتوحة التي وردت في االستبيان والتي ىدفت لمحصول عمى آراء المستجوبين حول بعض 
تحميل البيانات الشخصية المتعمقة ، إضافة إلى استخداميا في وع الدراسةاألمور المتعمقة بموض

 بالفئة المستجوبة.
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: يعتبر من االختبارات المعممية التي "One Sample T-test". اختبار"ت" لمتكسط عينة كاحدة 2.2
أنو يشترط اعتدالية توزيع البيانات  مع عينة واحدة بياناتيا كمية، إالّ يمكن استخداميا عند التعامل 

( 30( كبيرة نوعا ما )أكبر من 72يقدر بـ  )التوزيع الطبيعي( ونظرا لكون عينة الدراسة )عدد المستجوبين
يمكن اعتبار التوزيع في ىذه الحالة  (Central Limit Theorem)فإنو وفقا لنظرية النيايات المركزية 

مساىمة مجمس اإلدارة بيدف معرفة  (T-test)قريب من التوزيع الطبيعي وعميو يمكننا استخدام االختبار 
الفروقات  من خالل دوره اإلشرافي والرقابي في تحسين جودة اإلفصاح، وذلك من خالل الكشف عن داللة

  .لكل عبارة ثم لكل محور سط الفرضياالحصائية بين المتوسط الحسابي والمتو 

 : الفئة المستيدفةثالثا

( والتي سبق 01شركات المساىمة في واليات سطيف )ممحق رقم مجموعة من تشمل دراستنا        
تمثل مجموعة من ستبيان توضيح أسباب اختيارىا في الفصل السابق، وعميو فإن الفئة المستيدفة من اال

حول الميام الفعمية لمجمس اإلدارة والتي من شأنيا تحسين  معمى إبداء رأييالذين نعتقد أنيم قادرين األفراد 
 .جودة اإلفصاح في الشركات محل الدراسة

 . األفراد المستجكبيف1
 فيما يمي:سبب اختيارىا و ، نوضح كل منيا رئيسية مجموعاتثالث إلى  األفراد المستجوبين ينقسم

ولذلك ُيعتبر  ،يمثل مجمس اإلدارة أحد المتغيرات الرئيسية في دراستنا: اإلدارةأعضاء مجمس  -
 ؛  ممجمسلُيفترض أنيا األكثر دراية بالمساىمة الفعمية  التيالفئة الرئيسية  مجمس اإلدارة أعضاء

 ،التسييرمدقق الداخمي، مراقب ال المدير المالي والمحاسبي،المدير العام، مثل : اإلطارات المسيرة -
تمثل ىذه الفئة األفراد األكثر اطالعا بميام مجمس اإلدارة مقارنة بباقي موظفي الشركة، إضافة 
إلى أن طبيعة الوظائف التي يشغميا أفراد ىذه الفئة تجعل مساىمتيم كبيرة في تحقيق جودة 

 اإلفصاح؛
تشمل ىذه الفئة جميع محافظي الحسابات الذين قاموا بتدقيق حسابات  المدققكف الخارجيكف: -

المدققين الخارجيين  حيث أن. 2020إلى  2018الشركات محل الدراسة في الفترة الممتدة من 
عبر تُ التي معمومات المن أىم اآلليات الرقابية التي تضمن قيام الشركة باإلفصاح عن يعتبرون 



مساهمة مجلس إلادارة في ثحسين جودة إلافصاح من خالل ثدعيم آلاليات الرقابية في الشركات الجزائرية  :الفصل الخامس

 -املنهجية ومناقشة النتائج–محل الدراسة 

218 
 

مراقبة مجمس اإلدارة وجميع أعمالو  كما أن مسؤوليتيم فيلمشركة، عن الوضعية الحقيقية فعال 
 مجمس اإلدارة في تحسين جودة اإلفصاح.الفعمية لمساىمة القادرين عمى ابداء رأييم حول  تجعميم

، حيث قمنا بإجراء عمى األفراد المعنين تم توزيع استمارات االستبيان ؛بعد تحديد الفئة المستيدفة
من أجل الحصول عمى معمومات عمى االستبيان اجابتيم  أثناءبعض المقابالت مع المستجوبين 

معتبرة من  زمنية لفترة االستبيان اتاستمار نترك ليم أن انشغال ىؤالء األفراد جعمنا  واستفسارات أكثر، إالّ 
عمى أيضا  دنااعتمأننا وتجدر اإلشارة إلى  ،بموضوعيةسئمة األ لإلجابة عن الكافي وقتال منحيمأجل 

يبين  الجدول الموالي .طريقة االستبيان اإللكتروني لتسييل عممية اإلجابة بالنسبة لبعض المستجوبين
 .استمارات االستبيان تبويب

 تبويب استمارات االستبيان  (:3-5الجدكؿ رقـ )

 : إعداد الباحثة.المصدر

وىي  (24.43)أن نسبة االستمارات غير المسترجعة بمغت  من خالل الجدول السابقنالحظ 
نكتف بآراء تمثل بشكل أساسي االستمارات الموجية ألعضاء مجمس اإلدارة، وىو األمر الذي جعمنا ال 

إضافة  ،صعوبة التواصل معيم ، حيث أنةيعضاء فقط رغم أنيم يمثمون الفئة المستجوبة الرئيسىؤالء األ
، جعمتنا نستعين س اإلدارةرغبتنا في معرفة آراء أطراف أخرى )غير أعضاء المجمس( حول ميام مجمإلى 

 بفئات أخرى.
 
 

 نسبةلا العدد االستمارات
 111 117 الموزعة

 24.43 41 المسترجعةغير 

 43.34 56 المسترجعة

 13.14 14 الممغاة

 06.06 27 المستخدمة
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 خصائص الفئة المستجكبة. 2
لمفئة المستجوبة من أجل نقوم فيما يمي بعرض اإلحصائيات الوصفية المتعمقة بالبيانات العامة 

االستبيان، وىي كما  أسئمةفراد الذين قاموا بتقديم اإلجابات حول معرفة بعض الخصائص الميمة حول األ
 الموالي.يوضحو الجدول 

 خصائص الفئة المستجوبة  (:4-5الجدكؿ رقـ )

  

 ( النسبة المئكية ) التكرار البيػػػػػػػػػػاف

 المسمى الكظيفي

 13.31 17 مدير عام/ رئيس مدير عام

 42.11 21 إطار مسّير

 21.71 32 إطار سامي

 17.51 15 محافظ حسابات/خبير محاسبي

 13.61 13 أخرى

 066 27 المجمكع

 عدد سنكات 
 الخبرة المينية 

 32.43 15 سنوات 10أقل من 

 35.55 31 سنة 19سنوات إلى  10من 

 35.55 31 سنة 30سنوات إلى  20من 

 31.64 13 سنوات 30أكثر من 

 066 27 المجمكع

 المؤىؿ العممي

 33.56 26 ليسانس

 11.11 16 ماستر

 16.22 14 ماجستير

 14.74 13 دكتوراه

 31.64 13 أخرى

 066 27 المجمكع

 التخصص العممي

 33.34 41 مالية و/أو محاسبة

 13.36 11 إدارة أعمال و/أو تسيير

 37.14 31 أخرى

 066 53 المجمكع
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 .SPSSمخرجات برنامج اعتمادا عمى  ،إعداد الباحثة: المصدر

المستجوبين تمثمت في اإلطارات النسبة األكبر من تشير النتائج المتحصل إلييا أن  أ. المسمى الكظيفي:
( وىي نسب معتبرة لفئتين تمثالن أفرادا من 32( تمييا نسبة اإلطارات السامية بنسبة )43رة )المسيّ 

ذوي المناصب الميمة في الشركات والتي تمتمك معمومات مفيدة، أما نسبة المديرون العامون ومحافظو 
 إالّ  ؛وىي تعتبر نسب صغيرة بالنسبة لباقي الفئات ،( عمى التوالي10( و)13الحسابات فقدرت بـ )

أو اثنين عمى  واحد أنو يجب األخذ بعين االعتبار أن كل شركة لدييا مدير عام واحد، محافظ حسابات
ديرين العاميين ومحافظي شركة؛ فإن عدد الم 15األكثر، وبما أن عدد الشركات محل الدراسة بمغ 

 .فرادىؤالء األبا نصف عدد الشركات، وىو عدد معتبر نظرا النشغال يمثل تقريالمستجوبين  الحسابات

سنة،  30سنوات و 10تراوحت خبرتيم بين  من نصف المستجوبينأكثر ب. عدد سنكات الخبرة المينية: 
ل عمى أن األفراد المستجوبين سنة، وىو ما يدّ 30( من المستجوبين فاقت خبرتيم 21أن ما نسبتو ) كما

)في المجمل( يمتمكون خبرة مينية كبيرة تزيد من احتمال ابداء آرائيم بدقة وىو ما يدعم مصداقية إجاباتيم 
 .المتوصل إليياالنتائج و عن عبارات االستبيان 

أصحاب  منالمستجوبين  ةنسبقدرت ، كما شيادة ليسانسمعظم المستجوبين يمتمكون  ج. المؤىؿ العممي:
األفراد المتحصمين عمى  (21)نسبة تمثل بينما  ( 15) حوالي -دكتوراهماجستير و -الشيادات العميا 

مختمفة، وبصفة عامة المينية الشيادات وبعض الشيادات ميندس دولة )أصحاب التخصصات التقنية( 
يجعميم قادرين عمى فيم ما نالحظ أن أغمب المستجوبين متحصمين عمى شيادات جامعية، وىو 

 شغؿ منصب 
 عضك مجمس إدارة

 26.71 36 نعم

 41.11 44 ال

 066 27 المجمكع

 الخبرةعدد سنكات 
 ( كعضك مجمس إدارة ) 

 33.11 15 سنوات 4أقل من 

 41.53 15 سنة 12سنوات إلى  4من 

 14.36 14 سنة 12أكثر من 

 066 72 المجمكع
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واستيعاب عبارات االستبيان من أجل اإلجابة عنيا بدقة ومصداقية ومن ثمة زيادة مصداقية االستبيان 
 .المتحصل عمييانتائج وال

مجال المالية والمحاسبة، بينما من أصحاب التخصصات في  أغمب المستجوبينالعممي:  التخصصج. 
(15)  لدييم تخصصات في مجال إدارة األعمال والتسيير، وىي تخصصات ليا عالقة مع متغيرات

( من إجمالي المستجوبين 29الدراسة خاصة ما تعمق بجودة اإلفصاح وحوكمة الشركات، في حين أن )
لدييم تخصصات مختمفة مثل التدقيق، التسويق، االقتصاد، إضافة إلى بعض التخصصات التقنية 

ين، ولقد ينشاط الشركة( التي يمتمكيا بعض المديرين وأعضاء مجمس اإلدارة والمدققين الداخمب طةالمرتب)
نظرا  -رغم تخصصاتيم التي تعتبر ذات عالقة غير وطيدة بمتغيرات الدراسة-تم ضميم لمفئة المستجوبة 

 ستبيان.لمناصبيم الميمة في اإلدارة العميا وىو ما يجعميم مؤىمين لإلجابة عن عبارات اال

في  ل معرفة نسبة أعضاء مجمس اإلدارةأردنا من خالل ىذا السؤاد. شغؿ منصب "عضك مجمس إدارة": 
ة لمدراسة، ولقد تبين من خالل يالمتغيرات الرئيس حدأظرا العتبارىم فئة ميمة تمثل الفئة المستجوبة ن

)أو شغموا من قبل( منصب  ( من إجمالي المستجوبين يمثمون أفرادا يشغمون39الجدول السابق أن )
 عضو مجمس إدارة، وىي نسبة معتبرة نظرا لصعوبة التواصل مع ىذه الفئة.

 04تتراوح خبرتيم بين  مجمس اإلدارة أعضاء أغمبق. عدد سنكات الخبرة )كعضك مجمس إدارة(: 
ما  عيدات(، وىو 4سنة )ما يعادل  12( من األعضاء تفوق خبرتيم 14سنة، كما أن ) 12سنوات و 

 يّدل عمى أن أغمب األعضاء لدييم خبرة كبيرة في عضوية مجمس اإلدارة.

 االستبياف صدؽ كثبات: نيالثاالمطمب 
 ومدى صدق اختبار يتم ،كأداة ُيعتمد عمييا في ىذه الدراسة االستبيان مالءمةمدى بيدف التأكد من         
 و، في الخطوات الموالية.وثبات

 أكال: صدؽ االستبياف

 الصدؽ الظاىرم لالستبياف. 1
ن لموضوع الدراسة، أي االستبيا تعباراُيستخدم الصدق الظاىري بيدف التأكد من مدى تمثيل 

 لقياس األىداف التي ُأعد ألجميا، ومن أجل التحقق من ذلك قمنا بما يمي:تو مدى صالحي
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ّكمين )المقيمين( المحاألساتذة عرض االستبيان )قبل توزيعو عمى المستجوبين( عمى مجموعة من  -
 يم(، حيث تم تسجيل جميع مالحظات03من بينيم عضو مجمس إدارة سابق )الممحق رقم 

بنود االستبيان، ومن ثمة القيام بالتعديالت التي رأينا أنيا ضرورية  بعضواقتراحاتيم حول 
 االستبيان شكال ومضمونا؛ عباراتوتساىم في تحسين جودة 

ة( من خالل اجراء مقابالت مع بعض المستجوبين أثناء اجابتيم عمى اجراء دراسة اختبارية )أوليّ  -
 وعباراتتعديل بعض في  ُاستخدمتالتي االستبيان وىو ما جعمنا نسجل بعض المالحظات 

من أجل ضمان فيميا بشكل تيا وضوحيا، وىو ما جعمنا نعيد صياغخاصة فيما تعمق بدرجة 
 صحيح من قبل المستجوبين؛

 في شكمو النيائي بعد اجراء كل التعديالت الالزمة، ثم توزيعو عمى المستجوبين.اعداد االستبيان  -

 االستبياف لعبارات. صدؽ االتساؽ الداخمي 2
مع المحور الذي تنتمي إليو،  عبارةُيستخدم صدق االتساق الداخمي بيدف معرفة درجة اتساق كل 

الذي كمما زادت قيمتو وكانت ليا داللة ، (Pearson)ويتم قياسو من خالل معامل االرتباط بيرسون 
والمحور قوي، أي أن ىناك اتساق داخمي  العبارةدّل ذلك عمى أن االرتباط بين  ؛)معنوية( احصائية

 .حدةاالستبيان، وفيما يمي نوضح صدق االتساق الداخمي لكل محور عمى  لعبارات

 . صدؽ االتساؽ الداخمي لممحكر األكؿ1.2
في إرساء قكاعد الحككمة كالسمكؾ األخالقي  اإلدارة مجمسمساىمة رفة: "ييدف ىذا المحور لمع

 عبارةيبين معامالت االرتباط بين كل  (5-5رقم ) المواليوالجدول ، "مف أجؿ دعـ جكدة اإلفصاح
 والدرجة الكمية ليذا المحور.

المحور األول متناسقة معو، ذلك أن قيمة معامل  عباراتأن جميع  أدناهنالحظ من خالل الجدول 
وىي قيم تعبر عن وجود  0.724و 0.434مع المحور الذي تنتمي إليو تراوحت بين  عبارةاالرتباط لكل 

وىو ما يعني  0.01والمحور، كما أن مستوى الداللة كان أقل من  العباراتارتباط موجب وقوي نسبيا بين 
 ر عما وضعت لقياسو ومقبولة احصائيا كأداة لمقياس. عبّ المحور األول تُ  عباراتأن 
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  : صدق االتساق الداخمي لممحور األول(5-5الجدكؿ رقـ ) 

 مستكل الداللة** معامؿ االرتباط العبارةرقـ  المحكر

إرساء : مساىمة المجمس في المحور األول
من أجل  قكاعد الحككمة كالسمكؾ األخالقي
 دعم جودة اإلفصاح

11 1.424 1.111 

13 1.414 1.111 

12 1.511 1.111 

14 1.534 1.111 

13 1.364 1.111 

14 1.311 1.111 

15 1.447 1.111 

 .0.05 المعنوية دال عند مستوى *؛          0.01 المعنوية ** دال عند مستوى

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،: إعداد الباحثةالمصدر
 

 الداخمي لممحكر الثاني. صدؽ االتساؽ 2.2
الة لتحقيؽ مساىمة مجمس اإلدارة في جعؿ التقرير السنكم كسيمة فع  ييدف ىذا المحور لمعرفة: "

 والدرجة الكمية ليذا المحور. عبارةيبين معامالت االرتباط بين كل  المواليوالجدول ، "جكدة اإلفصاح

 : صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني(6-5الجدكؿ رقـ )

 مستكل الداللة** معامؿ االرتباط العبارةرقـ  المحكر

: مساىمة مجمس اإلدارة في المحور الثاني
لتحقيق  التقرير السنكم كسيمة فعالةجعل 

 جودة اإلفصاح

16 1.253 1.111 

17 1.537 1.111 

11 1.625 1.111 

11 1.613 1.111 

 .0.05 المعنوية دال عند مستوى *؛          0.01 المعنوية ** دال عند مستوى

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،: إعداد الباحثةالمصدر

المحور الثاني متناسقة معو، ذلك أن قيمة معامل  عباراتنالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع 
وىي قيم تعبر عن وجود  0.837و 0.372مع المحور الذي تنتمي إليو تراوحت بين  عبارةاالرتباط لكل 
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وىو ما  ،0.01والمحور، كما أن مستوى الداللة كان أقل من  العباراتارتباط موجب وقوي نسبيا بين 
 عّبر عما وضعت لقياسو ومقبولة احصائيا كأداة لمقياس. يعني أن عبارات المحور الثاني تُ 

 االتساؽ الداخمي لممحكر الثالث. صدؽ 3.2
التي  دكر مجمس اإلدارة في اإلشراؼ كالرقابة عمى اآلليات الرقابيةييدف ىذا المحور لمعرفة: "

والدرجة  عبارةيبين معامالت االرتباط بين كل  المواليوالجدول ، "تساعد عمى تحقيؽ جكدة اإلفصاح
 الكمية ليذا المحور.

 االتساق الداخمي لممحور الثالث: صدق (7-5الجدكؿ رقـ )

 مستكل الداللة** معامؿ االرتباط العبارةرقـ  المحكر

اإلشراؼ : دور مجمس اإلدارة في المحور الثالث
التي تساعد عمى  كالرقابة عمى اآلليات الرقابية

 تحقيق جودة اإلفصاح

13 1.453 1.111 

12 1.411 1.111 

14 1.437 1.111 

13 1.423 1.111 

14 1.353 1.111 

15 1.241 1.111 

16 1.343 1.111 

17 1.461 1.111 

31 1.434 1.111 

31 1.247 1.111 

33 1.371 1.111 

32 1.444 1.111 

34 1.473 1.111 

33 1.417 1.111 

34 1.431 1.111 

35 1.313 1.111 

36 1.444 1.111 

37 1.433 1.111 

21 1.412 1.111 

21 1.233 1.114 

 .0.05 المعنوية دال عند مستوى *؛          0.01 المعنوية ** دال عند مستوى

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،: إعداد الباحثةالمصدر
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المحور الثالث متناسقة معو، ذلك أن قيمة معامل  عباراتنالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع 
وىي قيم تعبر عن وجود  0.692و 0.325مع المحور الذي تنتمي إليو تراوحت بين  عبارةاالرتباط لكل 

وىو ما يعني  0.01والمحور، كما أن مستوى الداللة كان أقل من  العباراتارتباط موجب وقوي نسبيا بين 
 ومقبولة احصائيا كأداة لمقياس.  عّبر عما وضعت لقياسوالمحور الثالث تُ  عباراتأن 

 االتساؽ البنائي لمحاكر االستبياف. صدؽ 4.2
يبين الجدول الموضح أدناه معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبيان والدرجة الكمية 

مجمس اإلدارة في تحسيف جكدة الدكر اإلشرافي كالرقابي لمساىمة ليذا االستبيان، والذي ييدف لمعرفة: "
 ."اإلفصاح

 لمحاور االستبيان البنائي: صدق االتساق (8-5الجدكؿ رقـ )

 مستكل الداللة** معامؿ االرتباط ػػكر رقـ المحػػ االستبياف

مجمس اإلدارة الدكر اإلشرافي كالرقابي لمساىمة 
 في تحسيف جكدة اإلفصاح

11 1.471 1.111 

13 1.354 1.111 

12 1.743 1.111 

 .0.05 المعنوية دال عند مستوى *؛          0.01 المعنوية ** دال عند مستوى

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،: إعداد الباحثةالمصدر

من خالل الجدول أعاله أن جميع محاور االستبيان متناسقة معو، ذلك أن قيمة معامل  يتبين
وىي قيم تعبر عن وجود ارتباط موجب  0.942و  0.574االرتباط لكل محور مع االستبيان تراوحت بين 

وىو ما يعني أن محاور  ،0.01وقوي بين المحاور واالستبيان، كما أن مستوى الداللة كان أقل من 
 بولة احصائيا كأداة لمقياس. عّبر عما وضعت لقياسو ومقستبيان تُ اال

 ثانيا: ثبات االستبياف
يع االستبيان مرة يقصد بثبات االستبيان الحصول عمى نتائج متقاربة )أو نفسيا( إذا تم إعادة توز 

قمنا باستخدام ة نفسيا وفي الظروف نفسيا، ومن أجل التأكد من ثبات استبيان الدراسة أخرى عمى العين
 الطريقتين المبينتين أدناه.
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 باخنستبياف باستخداـ معامؿ ألفا كرك . ثبات اال1
بيدف اختبار ثبات استمارة االستبيان  (Cronbach’s Alpha)تم استخدام معامل ألفا كرونباخ 

 ومدى امكانية االعتماد عمييا، والجدول الموالي يوضح ذلك.

 باخنستبيان باستخدام معامل ألفا كرو ثبات اال (:9-5الجدكؿ رقـ )

 باخ"نمعامؿ "ألفا كرك  العباراتعدد  المحػػػػػػػػػػػػػكر الرقـ

11 
 إرساء قكاعد الحككمة كالسمكؾ األخالقيمساىمة المجمس في 

 من أجل دعم جودة اإلفصاح
15 1.447 

13 
 التقرير السنكم كسيمة فعالةمساىمة مجمس اإلدارة في جعل 

 لتحقيق جودة اإلفصاح
14 1.433 

12 
 اإلشراؼ كالرقابة عمى اآلليات الرقابيةدور مجمس اإلدارة في 

 التي تساعد عمى تحقيق جودة اإلفصاح
31 1.655 

مجمس اإلدارة الدكر اإلشرافي كالرقابي لمساىمة : االستبيان ككل
 جكدة اإلفصاحفي تحسيف 

10 6.220 

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،: إعداد الباحثةالمصدر

لالستبيان الثالثة و باخ" لممحاور نالثبات "ألفا كرو  قيمة معامالت أن نالحظ من خالل الجدول أعاله
(، وعميو فإن استبيان 0.6من الحد المتعارف عميو لمحكم عمى ثبات االستبيان المقدر بـ ) أكبر ككل

 عالية من الثبات ويمكن االعتماد عميو كأداة لمدراسة.الدراسة )وفقا ليذا المعامل( يتميز بدرجة 

 . ثبات االستبياف باستخداـ طريقة التجزئة النصفية2
كطريقة ثانية الختبار ثبات االستبيان ومدى امكانية  (Split-Half)تم استخدام التجزئة النصفية 

االستبيان إلى جزأين؛ الجزء األول يمثل  عباراتاالعتماد عميو، حيث تعتمد ىذه الطريقة عمى تجزئة 
التي تحمل ترتيبا زوجيا، ثم تقدير درجة  العباراتالتي تحمل ترتيبا فرديا والجزء الثاني يمثل  العبارات

 Spearman Brown) االرتباط بينيما، ثم تصحيح االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون

Coefficient) ح ذلك.والجدول الموالي يوض 
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 طريقة التجزئة النصفيةثبات االستبيان باستخدام  :(17-5الجدكؿ رقـ )

 المحػػػػػػػػػػػػػكر الرقـ
عدد 

 العبارات
معامؿ االرتباط قبؿ 

 التعديؿ
 االرتباط المعدؿ بمعامؿ
Spearman Brown 

01 
إرساء قكاعد الحككمة مساىمة المجمس في 

من أجل دعم جودة  كالسمكؾ األخالقي
 اإلفصاح

15 1.357 1.522 

02 
التقرير مساىمة مجمس اإلدارة في جعل 

 لتحقيق جودة اإلفصاح السنكم كسيمة فعالة
14 1.312 1.447 

03 
اإلشراؼ كالرقابة دور مجمس اإلدارة في 

التي تساعد عمى  عمى اآلليات الرقابية
 تحقيق جودة اإلفصاح

31 1.641 1.714 

الدكر اإلشرافي كالرقابي مساىمة : ككلاالستبيان 
 مجمس اإلدارة في تحسيف جكدة اإلفصاحل

10 6.200 6.970 

 .SPSSعمى مخرجات برنامج ا عتمادا، : إعداد الباحثةالمصدر

الثالثة معامالت الثبات "سبيرمان براون" لممحاور  جميع نالحظ من خالل الجدول السابق أن
 وعميو فإن (،0.6المتعارف عميو لمحكم عمى ثبات االستبيان المقدر بـ )من الحد  أكبرالستبيان ككل ول

 استبيان الدراسة )وفقا ليذا المعامل( يتميز بدرجة عالية من الثبات ويمكن االعتماد عميو كأداة لمدراسة.

 عرض نتائج االستبياف كتحميميا المبحث الثاني:
كل عبارة من عبارات محاور االستبيان ل ميا وذلكوتحمينتائج االستبيان  يتناول ىذا المبحث عرض    
أنو من أجل اتخاذ القرار بشأن داللة العبارات وتحميل النتائج اإلحصائية الخاصة بيا  ؛ حيثحدةعمى 

 سيتم األخذ بعين االعتبار ما يمي:

اعطائو مدلوال ُيمّكننا من الُحكم عمى درجة موافقة المستجوبين عمى عبارات  بيدف المتكسط الحسابي:أ. 
 اإلفصاح نقوم بوضع مقياس ترتيبي االستبيان وبالتالي درجة مساىمة مجمس اإلدارة في تحسين جودة

الحدود )المدى( التي ويتم ذلك من خالل تحديد ، المواليلدرجات "سمم ليكارت" كما يوضحو الجدول 
 اإلجابات في "سمم ليكارت الثالثي"  كما يمي:تفصل 
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  2=  0-2أدنى رتبة في السمم =  –المدى = أعمى رتبة في سمم ليكارت       
 0.66=  2/3عدد درجات اإلجابة =  = المدى / طول المجال       

 مقياس تحديد مدلول المتوسط الحسابي (:11-5الجدكؿ رقـ )

 مساىمة مجمس اإلدارة في تحسيف جكدة اإلفصاح درجة المكافقة المتكسط الحسابي

 يساىم بدرجة ضعيفة  غير موافق  0.66 – 0
 يساىم بدرجة متوسطة موافق بدرجة متوسطة  1.33 – 0.67

 يساىم بدرجة كبيرة موافق بدرجة كبيرة  2  – 1.34
 : إعداد الباحثة.المصدر

الحسابي واستخدامو مبدئيا في الُحكم عمى مدى يمكننا المقياس الترتيبي من اعطاء مدلول لموسط 
 ."T-test"االستعانة باختبار يتمتأكد من معنوية كل عبارة و لمساىمة مجمس اإلدارة إاّل أنم

 يتم استخدامو التخاذ القرار كما يمي: :"T-test"اختبارب. 
فيذا يعني  (sig  0.05)إذا كان مستوى الداللة لعبارة ما  8(= α %5) المعتمد مستوى الداللة -

أنو ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي، أي أن درجة 
لمعبارة  الموافقة عمى عبارات االستبيان تمثل "موافق بدرجة متوسطة"؛ أما إذا كان مستوى الداللة

(sig ≤ 0.05) ذلك يعني أنو توجد فروقات ذات داللة احصائية بين المتوسط الحسابي والمتوسط ف
الفرضي، أي أن درجة الموافقة عمى عبارات االستبيان تمثل "موافق" أو "غير موافق"، ومن أجل 

 .(t)قيمة إشارة الموافقة يتم االستعانة ب اتجاهتحديد 
شارتيا:  (t) قيمة - عبارة تتجو نحو "الموافقة"، ال عمىاإلشارة الموجبة تدل عمى أن درجة اإلجابة وا 

 عبارة تتجو نحو "عدم الموافقة".الفي حين أن اإلشارة السالبة تدل عمى أن درجة اإلجابة عمى 

 المحكر األكؿنتائج تحميؿ كمناقشة : األكؿالمطمب 
في إرساء قكاعد الحككمة  اإلدارة مجمسمة مساى سعينا من خالل المحور األول إلى معرفة

يوضح  الموالي، والجدول كالسمكؾ األخالقي التي تعتبر مككنا أساسيا في تحقيؽ جكدة اإلفصاح
 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن عبارات ىذا المحور.
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 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن المحور األول  (:12-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
t   قيمة  

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 دال
 )موافق( 

1.111 3.736 1.453 1.22 
إجراءات عمؿ  كضعيشرف مجمس اإلدارة عمى 

 لتطبيق قواعد الحوكمة  كاضحة
01 

 دال
 )موافق( 

1.113 2.371 1.443 1.33 
 االلتزاـ الفعمييراقب المجمس باستمرار مستوى 

 بتطبيق القواعد الموضوعة لمحوكمة  
02 

 غير دال 
موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.231 1.111 1.633 1.11 

ميثاؽ لمسمكؾ  كضعيشرف مجمس اإلدارة عمى 
 03 في الشركة  األخالقي

 غير دال 
موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.413 1.314 1.511 1.14 

االلتزاـ الفعمي يراقب المجمس باستمرار مستوى 
المعايير المينية وقواعد السموك األخالقي بتطبيق 

 المتعارف عمييا
04 

 دال
-3.431 1.116 )غير موافق(  1.521 1.57 

عن أي  المكظفيف عمى اإلبالغ المجمس يشجع
سموك غير قانوني أو غير أخالقي دون الخوف 

 المباشر من المسؤول
05 

دالغير   
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.534 1.231-  1.451 1.75 

يحرص المجمس عمى جعل إفصاحات الشركة 
 06 األطراف ذات المصمحةتخدـ مختمؼ 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.373 1.143 1.444 1.16 

بشكل تقييـ ذاتي ألدائو يقوم المجمس بإجراء 
 07 دوري

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

 اعتمادا عمى اإلحصائيات المبينة في الجدول السابق تتم مناقشة عبارات المحور األول كما يمي:

( كانت t( كما أن قيمة )1.25( و )1.33القيمتين ) 02و  01بمغ المتوسط الحسابي لمعبارتين  -
بأن  مكافقتيـوىو ما يعني أن إجابات المستجوبين تعبر عن  (،0.05ة وبمستوى داللة أقل من )موجب

عمى وضع إجراءات عمل واضحة من خالل اشرافو  ،مجمس اإلدارة يساىم في تحقيق جودة اإلفصاح
ومراقبة مستوى االلتزام الفعمي بتطبيق ىذه القواعد. ويمكن  لمحوكمة لتطبيق قواعد الممارسات الجيدة
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تركز بشكل أساسي عمى ضمان حسن سير الشركة وتفعيل الرقابة اإلدارة مجمس تفسير ذلك بأن ميام 
ولذلك نجده يحرص عمى تطبيق جميع اإلجراءات التي من شأنيا تحقيق ىذه  ،عمى جميع أعماليا

 األىداف. 

( كانت tكما أن قيمة ) ،(1.04( و )1.10القيمتين ) 04و  03بمغ المتوسط الحسابي لمعبارتين  -
(، وىو ما يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن 0.05أكبر من )كان داللة الأن مستوى  إالّ  ،موجبة

يشرف عمى وضع ميثاق لمسموك األخالقي في أن مجمس اإلدارة عمى  مكافقتيـ بدرجة أقؿ )متكسطة(
عمييا،  المعايير المينية وقواعد السموك األخالقي المتعارفالشركة ويراقب مستوى االلتزام الفعمي بتطبيق 

جودة اإلفصاح،  من أجل زيادةرين ض انتيازية المسيّ يخفحرص مجمس اإلدارة عمى تل عمى وىو ما يدّ 
وىو ما يمكن تفسيره بعدم االىتمام بشكل كاف بيذا الجانب رغم  ،ولكن مساىمتو كانت بدرجة متوسطة

أىميتو الكبيرة، حيث أشار بعض المستجوبين خالل لقاءاتنا معيم أن ىذا النوع من المواثيق األخالقية في 
 .فعميا ويبقى مجرد إجراءات مكتوبة ال يتم العمل بوبعض األحيان 

( كانت سالبة وبمستوى داللة t( كما أن قيمة )0.79) القيمة 05بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة  -
بأن مجمس اإلدارة يساىم  عدـ مكافقتيـ ( وىو ما يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن0.05أقل من )

عن أي سموك غير قانوني أو غير  التبميغتشجيع الموظفين عمى تحسين جودة اإلفصاح من خالل في 
المباشر، ولقد برر بعض المستجوبين ذلك بأن الشركات ال تتخذ  أخالقي دون الخوف من المسؤول

وعمى حماية الموظفين من ردود أفعال مسؤولييم، إضافة  ،اجراءات فعمية تساعد عمى نشر ثقافة التبميغ
ألن الموظفين يخضعون  ،إلى أن دور مجمس اإلدارة في ىذا الجانب محدود ويمكن اعتباره شكميا فقط

من الشركات محل  86.7شر لممدير العام الذي يرأس مجمس اإلدارة أيضا )حيث أن وظيفيا وبشكل مبا
 (.الدراسة ال تفصل بين منصب المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة

أن مستوى  إالّ  ،( كانت سالبةtكما أن قيمة ) ،(0.97القيمة ) 06بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة  -
 مكافقتيـ بدرجة متكسطة ا يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن(، وىو م0.05الداللة كان أكبر من )

الحرص عمى جعل إفصاحات الشركة عمى أن مجمس اإلدارة يساىم في تحسين جودة اإلفصاح من خالل 
ومن بينيم أعضاء مجمس –تخدم مختمف األطراف ذات المصمحة، ومن خالل مقابالتنا مع المستجوبين 

نما البعض منيا فقطح البعض بأن صرّ  -دارةاإل  ،إفصاحات الشركة ال تخدم جميع ىذه األطراف وا 

                                                           
  .)يمكن االطالع على االحصائيات الخاصة بخصائص مجلس اإلدارة التي تم التطرق إليها في الفصل الرابع )المبحث الثاني 



مساهمة مجلس إلادارة في ثحسين جودة إلافصاح من خالل ثدعيم آلاليات الرقابية في الشركات الجزائرية  :الفصل الخامس

 -املنهجية ومناقشة النتائج–محل الدراسة 

231 
 

برر عدم قيام الشركات بنشر تقاريرىا ، وىو ما يُ االختياريالمتعمقة بالجانب  اإلفصاحاتوبشكل خاص 
في  .عمييا جميع األطراف ذات المصمحة رغم أنيا تعتبر من الوثائق الميمة التي يجب أن يطمع السنوية

 ،ناك بعض المستجوبين يرون أن الميمة األساسية لمجمس اإلدارة تتمثل في خدمة المساىمينحين أن ى
ولذلك فإنو يحرص عمى توفير الجودة في اإلفصاح من أجل ضمان حصوليم عمى جميع التفاصيل 

وىو وبما ال يخالف القانون الالزمة، أما بقية األطراف فيم يحصمون عمى المستوى االلزامي من اإلفصاح 
 ميم يعتبرون أن إفصاحات الشركة تصبح كافية وتخدم جميع األطراف كٌل حسب احتياجاتو.عما يج

أن مستوى  إالّ  ،( كانت موجبةt( كما أن قيمة )1.08القيمة ) 07بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة  -
 درجة متكسطةمكافقتيـ ب ( وىو ما يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن0.05أكبر من )كان الداللة 

القيام بإجراء تقييم ذاتي ألدائو وبشكل عمى أن مجمس اإلدارة يساىم في تحسين جودة اإلفصاح من خالل 
دوري، حيث أن ىذا اإلجراء يسمح بتحسين مستوى أداء المجمس باستمرار، ومن خالل مناقشاتنا مع 

جراء بعض التحسينات بعض المستجوبين استنتجنا أن ىناك بعض المجالس تقوم فعال بتقييم  أدائيا وا 
ن كانت تقوم فعال بتقييم أدائيا  الالزمة من أجل الرفع من فعاليتيا، إالّ  نيا تواجو فإأن أغمب المجالس وا 

األسباب أىميا  لبعضالعديد من الصعوبات في استغالل ىذا التقييم من أجل تحسين األداء ويرجع ذلك 
تعيق و  ن أىم العوامل التي تخفض من فعالية مجمس اإلدارةتعتبر مطريقة تعيين أعضاء المجمس التي 

   .عممية تغيير األعضاء غير األكفاء بأعضاء أكفاء فعال

 المحكر الثانينتائج تحميؿ كمناقشة المطمب الثاني: 
مساىمة مجمس اإلدارة في جعؿ التقرير السنكم كسيمة فعالة  ييدف المحور الثاني إلى معرفة

يوضح االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن عبارات  الموالي، والجدول اإلفصاحلتحقيؽ جكدة 
 ىذا المحور.

 
 

                                                           
   من األسئمة المفتوحة( تؤكد أن أغمب المستجوبين يرون أن التقرير السنوي يعتبر من الوثائق التي ال ينبغي لمجميع  01معالجة السؤال رقم(

 (240. انظر )صاالطالع عمييا، 
  من األسئمة المفتوحة( تؤكد أن أغمب المستجوبين يرون أن طريقة تعيين أعضاء مجمس اإلدارة تعتبر من أىم العوامل  07معالجة السؤال رقم(

 (250. التي تخفض من فعالية مجمس اإلدارة، انظر )ص
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 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن المحور الثاني  (:13-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
t   قيمة  

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 دال
-11.91 0.000 )غير موافق(  0.475 0.33 

نشر التقرير السنكم عمى يحرص المجمس عمى 
 وجعمو متاحا فيالمكقع االلكتركني لمشركة 

 الكقت المناسب
8 

 دال
 )موافق(

0.018 2.420 0.730 1.21 
األشخاص يحرص المجمس عمى تكميف 

 إلعداد التقرير السنوي وتحريره المناسبيف
9 

 دال
 1.50 0.628 6.756 0.000 )موافق(

 التقارير السنكية تتكافؽ يتأكد المجمس من أن
مع المتطمبات القانونية، والمعايير المعمول بيا 

 إلعداد التقارير 
10 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.000 0.000 0.650 1.00 
التكاليؼ المخصصة إلعداد يشرف المجمس عمى 

وجعميا مناسبة لتحقيق جودة  التقارير السنكية
 اإلفصاح

11 

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

 اعتمادا عمى اإلحصائيات المبينة في الجدول السابق تتم مناقشة عبارات المحور الثاني كما يمي:

( كما أن قيمة 0.05( بمستوى داللة أقل من )0.33القيمة ) 08الحسابي لمعبارة بمغ المتوسط  -
(tكانت سالبة؛ وىو ما يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن ) بأن مجمس اإلدارة يساىم  عدـ مكافقتيـ

تحسين جودة اإلفصاح من خالل حرصو عمى نشر التقرير السنوي عمى الموقع االلكتروني لمشركة في 
حيث أن ثقافة  06و متاحا في الوقت المناسب، نتائج ىذه العبارة تتوافق إلى حد ما مع نتائج العبارة وجعم

اإلفصاح في الشركات محل الدراسة وفي البيئة الجزائرية ككل ال تعتبر أن جميع األطراف ذات المصمحة 
نما تكتفي فقط   اإللزامية.لقوائم المالية بنشر اليا الحق في الحصول عمى نسخة من التقرير السنوي، وا 

وىو ما الحظناه عند بحثنا عن التقارير السنوية في المواقع االلكترونية لمعديد من الشركات الجزائرية،  
ن ذلك بالعديد و ر المستجوبعن تقاريرىا، ولقد برّ  تنشران ين فقطتحيث أننا لم نعثر سوى عمى شركة أو اثن

يجعمنا نستنتج أن مجمس اإلدارة في الشركات الجزائرية  ،ما سبق. إن من األسباب نفصل فييا فيما بعد

                                                           
   (240. المفتوحة )صالسؤال األول من األسئمة عند مناقشة نتائج. 
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نما يركز بشكل أساسي عمى تحقيق جودة اإلفصاح بما  ال يشجع عمى نشر التقارير السنوية لمجميور وا 
ى حساب باقي عميتم أنو  ؛ ورغم أن ذلك ُيعتبر من الميام األساسية لممجمس؛ إالّ فقط يخدم المساىمين
 التي ال تحصل عمى جميع المعمومات التي تحتاجيا.    مصمحةاألطراف ذات ال

( بمستوى داللة أقل من 1.50( و )1.21القيمتين ) 10و  09بمغ المتوسط الحسابي لمعبارتين  -
بأن  مكافقتيـ( كانت موجبة، وىو ما يعني أن إجابات المستجوبين تعبر عن t(، كما أن قيمة )0.05)

مجمس اإلدارة يساىم في تحقيق جودة اإلفصاح من خالل حرصو عمى تكميف األشخاص المناسبين 
إلعداد التقرير السنوي وتحريره والتأكد من أنو يتوافق مع المتطمبات القانونية، والمعايير المعمول بيا 

أكدوا لنا أن مجمس اإلدارة إلعداد التقارير، ومن خالل الحوارات التي دارت بيننا وبين بعض المستجوبين 
ييتم بجودة المعمومات التي تحتوييا التقارير السنوية، ذلك أن ىذه األخيرة تعتبر من أىم الوسائل التي من 
خالليا يتم معرفة الوضعية الحقيقية لمشركة، ويرى أغمبيم أنو رغم عدم حرص المجمس عمى اتاحة التقرير 

أنو يحرص عمى ضرورة  فقا لنتائج تحميل العبارة السابقة( إالّ )و  ذات المصمحةالسنوي لجميع األطراف 
 إعداده بالطريقة التي تضمن احتواءه عمى المعمومات الالزمة.

(؛ وىو ما 0.05( بمستوى داللة أكبر من )1.00القيمة ) 11بمغ المتوسط الحسابي لمعبارة  -
أن مجمس اإلدارة يشرف عمى  ىعممكافقتيـ بدرجة متكسطة  يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن

جعميا مناسبة لتحقيق جودة اإلفصاح، نتائج ىذه العبارة يالتكاليف المخصصة إلعداد التقارير السنوية و 
تتوافق إلى حد ما مع نتائج العبارتين السابقتين، والتي تبين حرص المجمس عمى تحسين جودة ىذه 

يركز مجمس اإلدارة كثيرا عمى االىتمام بالتكاليف أنو حسب آراء بعض المستجوبين ال  إالّ  ،التقارير
المخصصة إلعداد ىذه التقارير ألنو غالبا ما يتم اعدادىا وتسميميا فقط لألطراف الداخمية، وىو ما 
يخفض من احتمالية تحمل بعض التكاليف المباشرة أو غير المباشرة مثل تكاليف التصميم أو استغراق 

 عدادىا من أجل ضمان جودتيا شكال ومضمونا.المزيد من الوقت والجيد في إ
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 المحكر الثالثنتائج تحميؿ كمناقشة المطمب الثالث: 
دكر مجمس اإلدارة في اإلشراؼ كالرقابة عمى اآلليات الرقابية ييدف المحور الثالث إلى معرفة 
 نوضحيا فيما يمي.، محاور فرعية، وقد تم تقسيمو إلى أربعة التي تساعد عمى تحقيؽ جكدة اإلفصاح

وجعمو فعااًل في تحسين جودة  تدعيـ التدقيؽ الداخميمساىمة المجمس في : (1-3المحكر )أ. 
 .اإلفصاح

  (1-3المحور )االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن  (:14-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
t   قيمة  

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 دال
 )غير موافق(

1.112 2.141-  1.521 1.54 

يتمتع المجمس بسمطة الموافقة أو عدم الموافقة عمى 
من قبل  قرار تعييف )أك فصؿ( المدقؽ الداخمي

 المدير العام.
13 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.327 1.165 1.473 1.11 
 الكفاءة كالخبرةيحرص المجمس عمى ضرورة توفر 
 في المدقق الداخمي لمقيام بميامو

12 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.113 1.441 1.516 1.14 
المدقق الداخمي  عدـ تعرضعمى المجمس يحرص 

 من قبل اإلدارة  ألية ضغكطات
14 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

1.271 1.643 1.616 1.16 
األمكر المجمس المدقق الداخمي في جميع  يستشير

 عميو تقييميا  التي يتعذر
13 

 دال
 )موافق(

1.111 3.634 1.434 1.42 
 مدل استجابة اإلدارة التنفيذيةيتحقق المجمس من 

 لمالحظات وتوصيات المدقق الداخمي
14 

 غير داؿ
)مكافؽ بدرجة 

 متكسطة(
6.000 0.091 6.002 0.69 

المجمس في تدعيـ التدقيؽ الداخمي كجعمو فعاالمساىمة   
في تحسيف جكدة اإلفصاح   

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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(؛ وىو ما 0.05( بمستوى داللة أكبر من )1.09القيمة ) (1-3لممحور )بمغ المتوسط الحسابي 
أن مجمس اإلدارة يساىم في  عمىمكافقتيـ بدرجة متكسطة  يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن

وباالطالع عمى االحصائيات الخاصة بكل  .تدعيم التدقيق الداخميتحسين جودة اإلفصاح من خالل 
كفاءة عبارة نالحظ أن أغمبيا تعبر عن مساىمة متوسطة لمجمس اإلدارة مثل حرصو عمى ضرورة توفر ال

 .ضو لمضغوطات من قبل إدارة الشركةان عدم تعر ضم، والخبرة في المدقق الداخمي

تعيين أو عزل المدقق  يشرف عمىأوضحت بأن مجمس اإلدارة ال  12اجابات العبارة رقم  
لمدير لسمطة اومن خالل لقاءاتنا مع بعض المستجوبين أوضحوا أن المدقق الداخمي يخضع  ،الداخمي

وعزلو طالما أن ذلك يتم في اطار قانوني، وأضاف العام كباقي الموظفين وأنو المسؤول عن تعيينو 
مب حضوره في في حاالت خاصة تتط آخرون بأن مجمس اإلدارة ال يتواصل مع المدقق الداخمي إالّ 

عدا ذلك فإن المدير العام ىو المسؤول عن عرض تقرير المدقق الداخمي اجتماعات المجمس؛ ما
 اإلدارة ليا. المتضمن نتائج التدقيق، توصياتو، مدى استجابة

ىذا األمر يجعمنا نستنتج أن المدقق الداخمي يعمل تحت سمطة المدير العام "وظيفيا" و "تنظيميا" 
تدعيميا  ينبغيعمى عكس ما توصي بو حوكمة الشركات التي تؤكد عمى أن استقاللية المدقق الداخمي 

ا" لمجمس اإلدارة، حيث أن ذلك من خالل جعل المدقق الداخمي تابع "وظيفيا" لممدير العام، و"تنظيمي
يخفض من ىيمنة المدير العام، ويعطي لممدقق فرصة لمتواصل مع مجمس اإلدارة في األمور اليامة دون 
الخوف من العقوبات التي قد يفرضيا عميو المدير العام. ويمكننا تفسير عدم حصول المدقق الداخمي عمى 

رين ميمين؛ يتمثل األول في تركيز االىتمام عمى التدقيق ىذا النوع من الدعم الستقالليتو من خالل عنص
الثاني فيتمثل في غياب لجنة  العنصر الجانب القانوني، أما فيالخارجي أكثر من التدقيق الداخمي خاصة 

والتنسيق  الداخمي والتدقيق الخارجيالتدقيق  كل من التدقيق التي يعتبر من أىم مياميا اإلشراف عمى
 بينيما. 
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وجعمو فعاال في تحسين جودة  تدعيـ التدقيؽ الخارجيمساىمة المجمس في  (:2-3المحكر )ب. 
 اإلفصاح.

 (2-3المحور )االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن  (:15-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
t   قيمة  

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 غير دال
موافق بدرجة 
 متوسطة

1.156 1.566 1.533 1.13 
مع كل من المدقق  خطة التدقيؽيناقش المجمس 

 اإلدارة التنفيذية قبل المصادقة عميياو  الخارجي
15 

 دال
 )موافق(

1.111 5.316 1.413 1.31 

المدقق  يحصؿيحرص المجمس عمى أن 
التي  المعمكمات كالكثائؽالخارجي عمى جميع 

 يحتاجيا
16 

 دال
 )موافق(

1.111 5.313 1.361 1.31 
عند تعرض المدقق  فعمييتدخل المجمس بشكل 

 من قبل اإلدارة التنفيذية لضغكطاتالخارجي 
17 

 دال
 )موافق(

1.111 11.436 1.321 1.45 
باألخذ بجميع يمتزم المجمس بضمان قيام اإلدارة 

 المدقق الخارجي والعمل عمى تنفيذىا مالحظات 
31 

 دال
 )غير موافق(

1.143 3.144-  1.473 1.62 

يشجع المجمس عمى اختيار المدقق الخارجي 
)أي الذي  بالتخصص الصناعيالذي يتمتع 

، مجاؿ نشاط الشركةيمتمك خبرة التدقيق في 
 وليس الخبرة في الجانب المحاسبي فقط(

31 

 دال
 )غير موافق(

1.113 3.311-  1.412 1.63 
بالتنسيؽ بيف أنشطة التدقيؽ يقوم المجمس 

  الداخمي كالتدقيؽ الخارجي
33 

 دال
 )موافق(

1.111 2.264 1.475 1.36 
بضماف أتعاب المدقؽ يقوم مجمس اإلدارة 

وتسديدىا في الوقت المناسب الخارجي  
32 

 دال
 )موافق(

1.111 3.541 1.253 1.33 
مساىمة المجمس في تدعيم التدقيق الخارجي وجعمو 

في تحسين جودة اإلفصاح فعاال  

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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( كما أن قيمة 0.05( بمستوى داللة أقل من )1.25القيمة ) (2-3لممحور )بمغ المتوسط الحسابي 
(t كانت موجبة؛ وىو ما يعني أن اجابات )أن مجمس اإلدارة يساىم  عمىمكافقتيـ  المستجوبين تعبر عن

وباالطالع عمى االحصائيات الخاصة بكل  .تدعيم التدقيق الخارجيفي تحسين جودة اإلفصاح من خالل 
حرص  :الة لمجمس اإلدارة في العديد من األمور المتمثمة فيعبارة نالحظ أن أغمبيا تعبر عن مساىمة فعّ 

مدقق الخارجي عمى جميع المعمومات والوثائق التي يحتاجيا، ضمان عدم تعرضو المجمس عمى حصول ال
ضمان قيام اإلدارة باألخذ بجميع مالحظاتو والعمل عمى تنفيذىا، ، لمضغوطات من قبل اإلدارة التنفيذية

 .و عمى األتعاب في الوقت المناسبإضافة إلى ضمان حصول
ويمكن تفسير ذلك باألىمية التي يحظى بيا التدقيق الخارجي في الشركات الجزائرية، حيث أن 

 فضال عن ذلك فإناإلجراءات المذكورة أعاله يركز عمييا القانون الجزائري ويمزم الشركات بتطبيقيا، 
جودة التدقيق روا ذلك بأن أعضاء مجمس اإلدارة يولون أىمية كبيرة لضمان العديد من المستجوبين برّ 

ركة، الخارجي عمى اعتبار أن المدقق الخارجي طرف متخصص وخارجي يصادق عمى حسابات الش
 ن.و عتمد عميو مجمس اإلدارة والمساىمالذي يويبدي رأيو الفني والمحايد 

تعبر عند عدم موافقة المستجوبين عمييما؛ حيث توضح العبارة  22و 21احصائيات العبارتين رقم 
مجمس اإلدارة ال يشجع عمى اختيار المدقق الخارجي الذي يتمتع بالتخصص الصناعي )أي بأن  21رقم 

يرى و الذي يمتمك خبرة التدقيق في مجال نشاط الشركة، وليس الخبرة في الجانب المالي والمحاسبي فقط( 
 ذاوا   ،بمياموالمدقق الخارجي في الجانب المالي والمحاسبي تكون كافية لمقيام أغمب المستجوبين أن خبرة 
فإن ذلك يكون  ؛تدقيق شركات نشاطاتيا مماثمة لنشاط الشركة محل التدقيقكانت لديو خبرة مكتسبة من 

ح بعض المستجوبين أن التخصص الصناعي ميم أنو ليس شرطا أساسيا، ورغم ذلك فقد صرّ  إالّ  ،جيدا
أنو في الكثير  رغم ،ودة التدقيقويساعد عمى زيادة جودة خدمات التدقيق وبالتالي المساىمة في تحسين ج

عتبر أولوية عند اختيار المدقق الخارجي بسبب االىتمام بعوامل أخرى مثل مدة الخبرة من األحيان ال يُ 
المينية لممدقق واألتعاب التي يطمبيا لقاء خدماتو. إن ما سبق يجعمنا نستنتج أن االىتمام بمفيوم 

 كات الجزائرية. التخصص الصناعي ال يزال غير كاف في الشر 

يقوم بالتنسيق بين أنشطة التدقيق الداخمي والتدقيق بأن مجمس اإلدارة ال  22توضح العبارة رقم 
 إلدارةليمكن انما و  ،ذلك ال يدخل ضمن ميام مجمس اإلدارةبأن ر بعض المستجوبين الخارجي، ولقد برّ 

أنيا ال  إالّ  ،فيما أوضح البعض اآلخر بأن عممية التنسيق ميمة .القيام بذلك أو المدير العام التنفيذية
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وىو ما يجعمنا نستنتج أن وجود لجنة التدقيق ميم جدا ألنيا تعتبر األنسب  .تحصل عمى االىتمام الكاف
 .بين التدقيق الداخمي والتدقيق الخارجي لمقيام بميمة التنسيق

وجعمو فعاال في تحسين جودة  الداخمية نظاـ الرقابةمساىمة المجمس في تفعيل  :(3-3المحكر )ج. 
 اإلفصاح.

  (3-3المحور )االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن  (:16-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
 قيمة
t   

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 دال
 )موافق(

1.111 4.635 1.423 1.24 
 كضع نظاـ الرقابة الداخميةيتأكد المجمس من أن عممية 

 تمت عمى أسس صحيحةقد 
34 

 دال
 )موافق(

1.111 2.511 1.413 1.34 
تقييـ مستمر لمدل فعالية يشرف المجمس عمى إجراء 

  نظاـ الرقابة الداخمية
33 

 دال
 )موافق(

1.111 3.564 1.351 1.27 
تقييـ المدقؽ الداخمي نتائج يدرس مجمس اإلدارة 

 لفعالية نظام الرقابة الداخمية كالخارجي
34 

 دال
 )موافق(

1.111 5.175 1.361 1.47 
اإلجراءات باتخاذ  يتأكد المجمس من قيام اإلدارة التنفيذية

 الالزمة ألي خمل في نظام الرقابة الداخمية التصحيحية
35 

 دال
 )موافق(

1.111 4.333 1.316 1.253 
 مساىمة المجمس في تفعيل نظام الرقابة  الداخمية وجعمو فعاال 

 في تحسين جودة اإلفصاح

 .SPSSاعتمادا على مخرجات برنامج  ،إعذاد الباحثة :المصدر

( كما أن 0.05( بمستوى داللة أقل من )1.375القيمة ) (3-3لممحور )بمغ المتوسط الحسابي 
أن مجمس اإلدارة يساىم  عمىمكافقتيـ  ما يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن ( موجبة؛ وىوtقيمة )

وباالطالع عمى االحصائيات الخاصة  .تدعيم نظام الرقابة الداخميةفي تحسين جودة اإلفصاح من خالل 
عممية الة لمجمس اإلدارة في االشراف والتأكد من أن بكل عبارة نالحظ أن كل منيا تعبر عن مساىمة فعّ 

وأنو يتم تقييم مدى فعاليتو بشكل مستمر، إضافة  ،عمى أسس صحيحة وضع نظام الرقابة الداخمية تتم
لفعالية نظام الرقابة الداخمية ويتأكد  تقييم المدقق الداخمي والمدقق الخارجييدرس نتائج المجمس أن إلى 

ألي خمل في ىذا النظام. ولقد أوضح باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  من قيام اإلدارة التنفيذية
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أغمب المستجوبين أن نظام الرقابة الداخمية يعتبر ميم جدا لمتسيير ذلك أنو يشمل جميع أقسام الشركة، 
 وعمى ىذا األساس يحظى بأىمية كبيرة لدى مجمس اإلدارة.

وجعمو فعاال في تحسين جودة  تفعيؿ نظاـ إدارة المخاطرمساىمة المجمس في : (4-3المحكر )د. 
 اإلفصاح.

 (4-3المحور )االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين عن  (:17-5الجدكؿ رقـ )

 القرار
مستكل 

 الداللة
 قيمة
t   

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

 رقـ العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

 دال
 )موافق(

1.134 3.355 1.533 1.17 
كضع استراتيجية إدارة يشرف المجمس عمى 

 بمختمف أنواعيا المخاطر
28 

 غير دال
موافق بدرجة 
 متوسطة

1.341 1.124 1.433 1.16 

اإلفصاح عف يحرص المجمس عمى أن يتم 
التي تعرضت ليا الشركة و/أو التي  المخاطر

 يمكن أن تتعرض ليا مستقبال
29 

 غير دال
موافق بدرجة 
 متوسطة

1.361 1.334 1.426 1.14 
اإلفصاح عف يحرص المجمس عمى أن يتم 

 التي تتخذىا الشركة لمواجية المخاطر اإلجراءات
30 

 غير دال
موافق بدرجة 
 متوسطة

1.425 1.563 1.412 1.14 

 بمتخصصيف مف خارج الشركةالمجمس يستعين 
في حالة مواجية مخاطر يصعب تحديدىا و/أو 

 مواجيتيا 
31 

 غير دال
موافق بدرجة 
 متوسطة

1.116 1.437 1.466 1.17 
نظام إدارة المخاطر وجعمو  مساىمة المجمس في تفعيل

 في تحسين جودة اإلفصاح فعاال

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

(؛ وىو ما 0.05( بمستوى داللة أكبر من )1.09القيمة ) (4-3لممحور )بمغ المتوسط الحسابي 
أن مجمس اإلدارة يساىم في  عمىمكافقتيـ بدرجة متكسطة  يعني أن اجابات المستجوبين تعبر عن

وباالطالع عمى االحصائيات الخاصة بكل  .تدعيم نظام إدارة المخاطرتحسين جودة اإلفصاح من خالل 
عمى وضع استراتيجية إدارة المخاطر  ىم بدرجة كبيرة في االشرافعبارة نالحظ أن مجمس اإلدارة يسا
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 بمختمف أنواعيا، ويمكن تفسير ذلك بأن أغمب األمور االستراتيجية تعتبر من أوليات مجمس اإلدارة، إالّ 
أن مساىمتو كانت بدرجة أقل فيما يخص اإلفصاح عن المخاطر التي تعرضت ليا الشركة و/أو التي 

فصاح عن اإلجراءات التي تتخذىا الشركة لمواجية المخاطر، أن تتعرض ليا مستقبال، وكذلك اإل يمكن
حيث أن جميع الشركات محل  ،مالحظتو عند قيامنا بتحميل محتوى التقارير السنوية توىو األمر الذي تم

شكل مختصر، الدراسة ال تفصح عن سياساتيا المنتيجة إلدارة المخاطر، ما عدا ذكر بعض المخاطر ب
بالشكل الكافي  ال يتم اإلفصاح عنيا ولكن ،اىتمام المجمس بإدارة المخاطرعدم ل عمى وىذا األمر ال يدّ 

 خاصة في التقرير السنوي.

 اقشة األسئمة المفتكحة في االستبيافن: تحميؿ كمالمطمب الرابع

يحتوي الجزء األخير من االستبيان عمى مجموعة من األسئمة التي قمنا بطرحيا عمى المستجوبين 
االستعانة بيا في تحميل نتائج الدراسة، وتجدر اإلشارة  بيدفمن أجل معرفة آرائيم حول بعض األمور 

لنسب المئوية من واستخراج التكرارات وا SPSSإلى أنو تم تبويب اجابات ىذه األسئمة باستخدام برنامج 
نما يتم  أجل التمكن من مناقشتيا بشكل أفضل؛ إالّ  أنيا ال ترتبط بفرضيات الدراسة بشكل مباشر وا 

 االستعانة بيا في التحميل والمناقشة بيدف فيم الموضوع بشكل أفضل.

أىـ األسباب التي تجعؿ أغمب الشركات الجزائرية تمتنع عف نشر ىدف لمعرفة  السؤاؿ األكؿ:. 1
ن ىذا السؤال متعدد اإلجابات أي أن المستجوب فإإلشارة ول، قاريرىا السنكية عمى مكاقعيا االلكتركنيةت

)كأنو سؤال منفصل يحتمل  ةيمكنو اختيار أكثر من إجابة، ولذلك فقد تمت معالجة كل خيار عمى حد
عدد المستجوبين الذي يرون أن ذلك الخيار  الموالياإلجابة بنعم أو ال( حيث تمثل التكرارات في الجدول 

 يعتبر من بين األسباب. 
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 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال األول  (:18-5الجدكؿ رقـ )

 التكرارات العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة
النسبة 

 (المئكية )
 العدد اإلجمالي
 لممستجكبيف

كانت الشركة غير مدرجة ال توجد ضرورة لنشر التقارير إذا 
 بالبورصة

41 34.71 
72 

(111) 43.21 45 التقرير السنوي من الوثائق التي ال ينبغي لمجميع االطالع عمييا 

 17.3 14 أسباب أخرى

 جابة.إيمكن اختبار أكثر من  و( ألن72ن )ال يساوي العدد االجمالي لممستجوبي * مجموع التكرارات

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن آراء المستجوبين انقسمت إلى نسب متقاربة بين الخيار األول 
والثاني، حيث أن ىناك اتفاق شبو تام عمى عدم نشر التقارير السنوية والتحفظ حول منح نسخ منيا لجميع 

وىو ما تمت مالحظتو عند أول مرة تقدمنا فييا إلى الشركات محل الدراسة من  ،األطراف ذات المصمحة
أجل طمب نسخة من التقرير السنوي، ومن خالل العديد من المناقشات التي أجرينيا مع بعض المديرين 

 رين سجمنا العديد من المالحظات نمخص أىميا فيما يمي:العامين والمسيّ 

حتى الموظفين ال  ؛السنوي، حيث أنو في العديد من الشركات كبيرة حول التقرير درجة تحفظ -
رة، وفي بعض الشركات حتى ىؤالء ال يممكون يممكون نسخة من التقرير السنوي ماعدا االطارات المسيّ 

، وعند استفسارنا عن ىذا األمر كانت أغمب اإلجابات تتمحور من التقرير النسخة النيائية و/أو الكاممة
وظفين ليسوا جميعا بحاجة لالطالع عمى التقرير السنوي، كما أن بعضيم يساىمون في حول فكرة أن الم

وعميو فإنيم يمتمكون ىذا الجزء من التقرير وىو ما ييميم، أما  ،إعداد جزء منو )المرتبط بوظائفيم(
 المعمومات التي تتعمق بمصالحيم بشكل مباشر فإنو يمكنيم مناقشتيا مع ممثمييم عمى مستوى مجمس

 اإلدارة، وىو األمر الذي يعتبر مخالفا لمبادئ الحوكمة وبشكل خاص اإلفصاح والشفافية. 

من  جميع األطراف ذات المصمحة؛ حيث أن العديدصالح غياب شبو تام لثقافة اإلفصاح ل -
ن يعتقدون أن التقرير السنوي وثيقة يحصل عمييا فقط مجمس اإلدارة، يالمستجوبين وبشكل خاص المدير 

رة، إضافة إلى محافظ الحسابات، أما بقية األطراف فإنيا تحصل فقط عمى ساىمون، اإلطارات المسيّ الم
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التي يتم نشرىا بموجب القانون، وعند  المعمومات التي تحتاجيا والتي تتمثل أساسا في القوائم المالية
ر برّ استفسارنا عن بقية األطراف ذات المصمحة التي يعتبر من حقيا أيضا االطالع عمى التقرير السنوي، 

أن كون الشركة غير مدرجة في البورصة يجعل ىذه األطراف غير ميتمة ب أغمب المستجوبين ذلك
أن الشركات غير المدرجة ليست ممزمة بنشر تقاريرىا  ورغم .رير السنوي و/أو ليست بحاجة إليوبالتق

السنوية، إاّل أن االىتمام بمصالح جميع األطراف ذات المصمحة ُيفترض أن يكون من أولويات مجمس 
يتم التركيز فقط عمى المساىمين، كما أن الشركة التي ترغب في تطوير أعماليا وتحقيق  وأالّ  ،اإلدارة

نما ينبغي أن يمتد  أفضل الممارسات ينبغي أالّ  تتبنى مبدأ اإلفصاح والشفافية فقط من الجوانب اإللزامية وا 
 ذلك لإلفصاح االختياري.

لتقارير نشر اتركز الشركات بشكل كبير عمى "المنافسة" حيث تعتبرىا السبب الرئيسي في امتناعيا عن  -
المنافسين يستغمونيا بشكل سيئ يمحق أغمب المستجوبين يرون أن نشر ىذه التقارير يجعل فالسنوية، 

الخوف أضرارا بالشركة، كما أشار بعض المستجوبين بأن عدم نشر التقارير يرتبط في بعض األحيان ب
 من أخذ فكرة سمبية عن الشركة خاصة في حالة تحقيقيا لمخسائر. 

ن كان غير ا - لزاميا، ألنو يساعد أشار بعض المستجوبين بأن نشر التقارير السنوية أمر ضروري حتى وا 
التعريف بالشركة وبأىمية نشاطيا، ويضمن حصول جميع األطراف عمى المعمومات التي عمى 

 يحتاجونيا.

بناًء عمى ما سبق؛ نستنتج أن االمتناع عن نشر التقارير السنوية يرتبط بالدرجة األولى بثقافة 
، عدم اإلدراج عدم الزامية نشر التقاريراإلفصاح، فرغم أن األسباب التي قدميا المستجوبين )المنافسة، 

مقبولة؛ إاّل أن عدم نشر ىذه التقارير قد يعطي فكرة عن رغبة الشركات في اخفاء  في البورصة( تعتبر
بعض المعمومات، حيث كان باإلمكان أن يتم التحفظ عمى بعض المعمومات الحساسة التي تمس بشكل 

التقارير السنوية بشكل عادي كما ىو معمول بو في أغمب  نشراإلبقاء عمى مع  ،كبير تنافسية الشركة
جعمو أمرا  دول العالم، إضافة إلى ذلك فإن عدم نشر ىذه التقارير من قبل جميع الشركات الجزائرية

 ة األعمال الجزائرية.متعارفا عميو ويعبر عن ثقافة اإلفصاح في بيئ

                                                           
  إللزامية حتى نشر القوائم المالية يقتصر على الميزانية وجدول حسابات النتائج، رغم أن القوائم المالية اإللزامية هي خمس قوائم، إال أن هذه ا

 ما هو الزامي فقط.  تنشرتتمثل في إعداد القوائم وال تمتد إلى الزامية نشرها جميعا بشكل فعلي، وهو ما جعل الشركات 
 بحث مكثف قمنا بها في العديد من المواقع االلكترونية لم نعثر على شركات "غير مدرجة" تقوم بنشر تقاريرها، ماعدا شركة سونطراك.وفقا ل 
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لبكرصة الجزائر يساعد الشركات عمى تحسيف  االنضماـما إذا كاف ىدف لمعرفة  . السؤاؿ الثاني:2
ن "نعم" أو "ال"، كما أنو ُطمب من المستجوبين تبرير إجابتيم ي، ىذا السؤال يحتمل إجابتجكدة اإلفصاح

 كانت "نعم" أو "ال" ولذلك تم تجميع اإلجابات المتشابية من أجل تسييل معالجتيا ومناقشتيا،أسواًء 
 ( تبين احصائيات اإلجابات عمى ىذا السؤال.21-5)( و20-5و) (19-5والجداول الموالية رقم )

 (-نعم/ال–االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الثاني )اإلجابات  (:19-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة
 52.41 32 اإلفصاحاالنضمام لبورصة الجزائر يساعد الشركات عمى تحسين جودة نعـ؛ 

 34.41 17 االنضمام لبورصة الجزائر ال يساعد الشركات عمى تحسين جودة اإلفصاحال؛ 

 111 53 المجمػػػكع

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

( يرون أن االنضمام لمبورصة 73.60أن أغمب المستجوبين ) السابقنالحظ من خالل الجدول 
( أن االنضمام لمبورصة ال يساعد 26.40عمى تحسين جودة اإلفصاح، بينما يرى آخرون ) يساعد

 عمى تحسين جودة اإلفصاح ولقد بررت كل فئة إجاباتيا، وىو ما سنوضحو أدناه. 

 (-نعم-االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الثاني )تبرير االجابات  (:27-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة

 21.3 14 يساعد عمى زيادة موثوقية المعمومات المفصح عنيا

نشر تقاريرىا السنوية وبالتالي تحقيق المعاممة بيساعد عمى الزام الشركات 
 العادلة لجميع األطراف ذات المصمحة

12 34.32 

عمى معمومات ذات دقة  جذب المزيد من المستثمرين الذي يطالبون بالحصول
 ومصداقية

11 16.7 

يساعد عمى زيادة مسؤولية  المديرين حول المعمومات المفصح عنيا، وتحفيزىم 
 عمى تحسين أدائيم

12 3.5 

 31.6 11 دون إجابة )تبرير(

 111 32 المجمكع )عدد اإلجابات بػ: نعـ(

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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أن تبريرات المستجوبين الذين يرون أن االنضمام لمبورصة  السابق،نالحظ من خالل الجدول 
يساعد عمى تحسين جودة اإلفصاح، تمحورت حول أربعة أسباب رئيسية نتناوليا من األكبر إلى األقل 

 نسبة كما يمي: 

من الشروط التي  زيادة موثوقية المعمومات المفصح عنيا، حيث أنو يجعل الشركة تمتزم بالعديد -
خاصة فيما  ؛تفرضيا البورصة بيدف جعل ىذه المعمومات مفيدة لمستخدمييا عند اتخاذ قراراتيم

 يتعمق بالشفافية التي تعتبر أساس حفاظ الشركة عمى مكانتيا في البورصة.

ت الزام الشركات عمى نشر تقاريرىا السنوية وبالتالي تحقيق المعاممة العادلة لجميع األطراف ذا -
لزامية اإلفصاح وأخرى إحيث أن الشركة ستوفر من خالل ىذه التقارير معمومات  ،المصمحة

اختيارية اإلفصاح، وىو ما يساعد عمى تحسين ثقافة اإلفصاح السائدة في بيئة األعمال في 
تتمثل أساسا في المعمومات ، النوعالكم و الجزائر والتي تقوم عمى نشر معمومات محدودة من حيث 

 المحاسبية التي يمزم القانون بنشرىا. و ية المال

وىو ما  ،جذب المزيد من المستثمرين الذي يطالبون بالحصول عمى معمومات ذات دقة ومصداقية -
يدفع الشركات إلى تحسين جودة اإلفصاح من أجل تمبية احتياجات المستثمرين وزيادة ثقتيم في 

 ى الحفاظ عمى مصداقيتيا في البورصة. معامالت الشركة والمعمومات المفصح عنيا، إضافة إل

حيث أنو من جية يزيد من مسؤولية المسيرين وأعضاء  ،تحسين عممية التسيير في الشركات -
مجمس اإلدارة في توفير المعمومات الالزمة لمستخدمييا وفقا الحتياجاتيم المختمفة، ومن جية 

ضل لمشركة وفي كمتا الحالتين أخرى يحفزىم عمى تحسين أدائيم من أجل تحقيق مستوى أداء أف
 يعتبر توفير الجودة في المعمومات المفصح عنيا أمرا ضروريا.

 (-ال-االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الثاني )تبرير االجابات  (:21-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة

 56.71 13 عدم كفاءة وفعالية البورصة

 31.11 14 دون إجابة )تبرير(

 111 17 المجمكع )عدد اإلجابات بػ: ال(

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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أن تبريرات المستجوبين الذين يرون أن االنضمام لمبورصة ال  السابقنالحظ من خالل الجدول 
الية بورصة الجزائر التي ليس يساعد عمى تحسين جودة اإلفصاح، تمحورت جميعيا حول عدم كفاءة وفعّ 

وال في تحسين أداء الشركات بصفة عامة، ويمكننا أن  ،ليا دور في تحسين جودة اإلفصاح بصفة خاصة
ألنيا تستند إلى واقع البورصة الجزائرية الذي يصعب أن ُيتوقع منو دور  ؛قيةنعتبر وجية نظرىم منط

ال، خاصة وأنيا تضم عدد محدود جدا من الشركات وال تساعد عمى انعاش االقتصاد وجذب فعّ 
 المستثمرين. 

تركز بشكؿ أكبر عمى األسباب التي تجعؿ أغمب الشركات الجزائرية ىدف لمعرفة  . السؤاؿ الثالث:3
ىذا السؤال ال يحتوي عمى )مقارنة بباقي المعمكمات غير المالية( نشر المعمكمات المالية كالمحاسبية 

خيارات )مفتوح( لذلك تم تجميع اإلجابات المتشابية من أجل تسييل مناقشتيا والجدول الموالي يبين 
 احصائيات اإلجابات عمى ىذا السؤال.

 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الثالث  (:22-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة
 42.13 21 الزامية اإلفصاح عن المعمومات المالية والمحاسبية وتجنب المساءلة القانونية

 35.61 31 ثقافة اإلفصاح السائدة في بيئة األعمال الجزائرية وقمة وعي المسيرين

المعمومات المالية والمحاسبية ىي األكثر قدرة عمى اعطاء صورة حقيقة عن 
 حالة الشركة

14 16.21 

المعمومات المالية والمحاسبية في بيئة األعمال الجزائرية تمثل أكبر اىتمامات 
 األطراف ذات المصمحة

13 13.61 

 16.11 12 دون إجابة 

 111 53 المجمػػػكع

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

بشكل روا تركيز الشركات الجزائرية أن أغمب المستجوبين برّ  السابق،نالحظ من خالل الجدول 
)مقارنة بباقي المعمومات غير المالية( بسببين أساسيين أكبر عمى نشر المعمومات المالية والمحاسبية 

 يتمثالن فيما يمي:
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لشركات الجزائرية إلى الزاميا، حيث تسعى انشرىا أغمب المعمومات المالية والمحاسبية يعتبر  -
، أما المعمومات غير الجيات الحكومية بيدف تجنب المساءلة القانونية من قبل ذلكااللتزام ب

من يا ستغاللال تفاديالمجميور  نشرىافإن الشركات تتجنب  االمالية والتي يكون أغمبيا غير الزامي
 قبل المنافسين.

والتي ُتعبر عن قمة وعي واىتمام من قبل  ،ثقافة اإلفصاح السائدة في بيئة األعمال الجزائرية -
المسيرين الذين ال يسعون إلى تحقيق جودة اإلفصاح من خالل اعطاء األىمية نفسيا لجميع 
أنواع المعمومات، حيث يعتبرون أن المعمومات غير المالية ال ينبغي اإلفصاح عنيا لجميع 

 األطراف.

أخرى تدفع إلى االىتمام أكثر بالمعمومات  وترى النسبة األقل من المستجوبين أن ىناك أسباب
 :مالية والمحاسبية، تتمثل فيال

المعمومات المالية والمحاسبية ىي األكثر قدرة عمى اعطاء صورة حقيقة عن حالة الشركة، حيث  -
 مؤشر ميم لتقييم أداء الشركة. تعتبر

ىتمامات المساىمين وجميع المعمومات المالية والمحاسبية في بيئة األعمال الجزائرية تمثل أكبر ا -
وتساعدىم عمى اتخاذ  األطراف ذات المصمحة، ألنيا تمخص نشاط الشركة والنتائج التي حققتيا

 القرارات المناسبة.

 األسباب التي تجعؿ أغمب الشركات الجزائرية ال تعطي نفس األىميةىدف لمعرفة  . السؤاؿ الرابع:4
ىذا السؤال ال يحتوي عمى خيارات )مفتوح( لذلك تم فصاح اإللزامي، لإلفصاح االختيارم مقارنة مع اإل

تجميع اإلجابات المتشابية من أجل تسييل معالجتيا ومناقشتيا، والجدول الموالي يبين احصائيات 
 اإلجابات عمى ىذا السؤال.
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 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الرابع (:23-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة
 25.3 35 انياإلفصاح االختياري غير مطموب قانو 

 24.5 33 قمة وعي المسيرين بأىمية اإلفصاح االختياريثقافة الشركة و 

 6.2 14  ال توجد فائدة من اإلفصاح االختياري عندما تكون الشركة غير مدرجة

 6.2 14 األطراف ذات العالقة/ عدم الشفافيةالخوف من الحكم السمبي من قبل 

 11.1 16 دون إجابة 

 111 53 المجمػػػكع

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

أن أغمب المستجوبين برروا عدم اىتمام الشركات الجزائرية  السابق،نالحظ من خالل الجدول 
 :في اآلتيباإلفصاح االختياري مقارنة مع االفصاح اإللزامي لسببين أساسيين يتمثالن 

اإلفصاح االختياري غير مطموب قانونيا؛ حيث كانت إجابة ىؤالء المستجوبين ببساطة "غير  -
لخطر استغالل المعمومات المفصح  الشركةتعريض فيم يعتقدون أنو ال داعي ل ،مطموب قانونيا"

ترتب عن عدم اإلفصاح عن ىذه المعمومات أية مساءلة يدام أنو ال ام ،ا من قبل المنافسينعني
 قانونية. 

رين وىو أمر ناتج عن عدم استعداد المسيّ  ،احتكار المعمومةإلى ثقافة الشركة التي تميل  -
بسبب قمة الوعي بأىمية اإلفصاح االختياري ومدى لزامية إأية معمومات غير لإلفصاح عن 

 مساىمتو في تحسين جودة اإلفصاح. 

حيث ىناك من يرى أنو ال داعي  ،إن السببين المذكورين أعاله يعبران عن وجيات نظر مختمفة
أن ثقافة الشركات الجزائرية  غير ؛لالىتمام باإلفصاح االختياري، في حين أن ىناك من يرى أنو أمر ُميم

تحول دون أخذه بعين االعتبار، وفي كمتا الحالتين نستنتج أن ثقافة اإلفصاح في بيئة األعمال الجزائرية 
 يدة عن ثقافة اإلفصاح االختياري.ترتبط ارتباطا وثيقا بعنصر اإللزامية، وال تزال بع

باإلفصاح ترى النسبة األقل من المستجوبين أن ىناك أسباب أخرى تدفع إلى االىتمام أكثر و  
 ، تتمثل فيما يمي:اإللزامي
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ال توجد فائدة من اإلفصاح االختياري عندما تكون الشركة غير مدرجة، حيث أن ىناك من يرى  -
ومحاولة جذب المستثمرين، وبما أن  بالشركةأن اليدف من االفصاح االختياري ىو التعريف 

دا( فال داعي ليذا النوع من الشركات الجزائرية غير مدرجة في البورصة )ماعدا عدد محدود ج
ل عمى أن مفيوم األطراف ذات المصمحة عند البعض ينحصر في اإلفصاح، إن ىذه اآلراء تدّ 

أن ىناك أطراف أخرى ينبغي االىتمام بيا مثل  المساىمين والمستثمرين ومصالح الدولة، إالّ 
 الزبائن، الموردون، الموظفون.

سمبية حول وضعية الشركة، حيث يرى البعض أن الخوف من اصدار أحكام غياب الشفافية و  -
لزامية تجنبا إلظيار الوضعية إعدم اإلفصاح عن أية معمومات غير دون مسيري الشركات يتعمّ 

 الحقيقية لمشركة.

ال تعطي أىمية كبيرة األسباب التي تجعؿ أغمب الشركات الجزائرية ىدف لمعرفة  . السؤاؿ الخامس:5
ىذا السؤال ال  مثل تمك المتعمقة باألرباح ورقم األعمال، بئية )المستقبمية(لإلفصاح عف المعمكمات التن

يحتوي عمى خيارات )مفتوح( لذلك تم تجميع اإلجابات المتشابية من أجل تسييل معالجتيا ومناقشتيا 
 والجدول الموالي يبين احصائيات اإلجابات عمى ىذا السؤال.

 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الخامس  (:24-5الجدكؿ رقـ )
 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة

 45.3 24 ليست معمومات دقيقة واإلفصاح عنيا يضر بتنافسية الشركةالمعمومات التنبئية 

 16.1 12 ليا وزن داخمي فقط في ظل غياب بورصة نشطةالمعمومات التنبئية 

 16.1 12 كفاءةالوعي و الاالستراتيجية و نقص 

 14.5 13 دون إجابة 

 111 53 المجمػػػكع

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

أن تبريرات المستجوبين حول عدم اىتمام الشركات الجزائرية  السابقنالحظ من خالل الجدول 
 سباب رئيسية )ومختمفة( تتمثل فيتمحورت حول ثالثة أإلفصاح عن المعمومات التنبئية )المستقبمية( اب

 :اآلتي
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ليست معمومات دقيقة واإلفصاح عنيا لمجميور قد يضر بالشركة إذا ما استغمو المعمومات التنبئية  -
مثل اإلدارة  ،ية فقطالمنافسون، ولذلك فإن ىذه المعمومات ينبغي أن ُيفضح عنيا لألطراف الداخم

 وأن ُتستغل فيما يخدم مصالح الشركة فقط. ،التنفيذية والمساىمين

 عمى عكس االنضمام ، عدم اإلدراج في البورصة حالةليا وزن داخمي فقط في المعمومات التنبئية  -
لمعديد من األطراف الخارجية  ةنشر ىذه المعمومات مفيد من عممية والذي يجعلبورصة نشطة ل

المتعاممين االقتصاديين الراغبين في استثمار أمواليم في الشركة، المحممين الماليين الذين  :مثل
 يقّيمون أداء الشركات.

في بيئة األعمال الجزائرية ترتبط بقمة الكفاءة والوعي عند  التنبئيةثقافة اإلفصاح عن المعمومات  -
امتالكيم لمرؤية االستراتيجية لعدم إما حيث يمتنعون عن اإلفصاح عن ىذه المعمومات  ،رينالمسيّ 

 أو بسبب ضعف األداء وخوفيم من تحقيق مستوى بعيد عن المستوى المتنبئ بو.

تككيف ال تعطي أىمية لاألسباب التي تجعؿ أغمب الشركات الجزائرية ىدف لمعرفة  السؤاؿ السادس:
ىذا السؤال ال يحتوي عمى خيارات )مفتوح( لذلك تم  ،عمى أداء ميامولجاف فرعية تساعد مجمس اإلدارة 

تجميع اإلجابات المتشابية من أجل تسييل معالجتيا ومناقشتيا والجدول الموالي يبين احصائيات 
 اإلجابات عمى ىذا السؤال.

 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال السادس  (:25-5الجدكؿ رقـ )

 (النسبة المئكية ) التكرارات العبػػػػارة

 33.3 14 المتعمق بضرورة تكوين ىذه المجانالوعي الميني غياب 

 17.4 14 الزاميا ويخضع الختيار الشركة وخصائصيا تكوين المجان ليس

 13.3 17 نقص في التشريع الجزائري وفي قواعد الحوكمة المتبعة في الجزائر

 وأقسام الشركة تكفي ألداء ميامتكوين المجان غير ضروري فمجمس اإلدارة 
 ىذه المجان

13 4.7 

 3.4 14 نقص في كفاءات أعضاء مجمس اإلدارة

 22.2 34 دون إجابة 

 111 53 المجمػػػكع

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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 الجزائرية اىتمام الشركاتعدم أن تبريرات المستجوبين حول  السابقنالحظ من خالل الجدول 
تمحورت  تكوين لجان فرعية تساعد مجمس اإلدارة عمى أداء ميامو )مثل لجنة التدقيق ولجنة المكافآت(ب

 حول عدة أسباب تتمثل أساسا فيما يمي:

المتعمق بضرورة تكوين ىذه المجان بسبب االعتقاد بأن أعضاء مجمس الوعي الميني غياب  -
م الموكمة واالستعانة بإطارات الشركة عند الضرورة، فرغم اإلدارة قادرين عمى القيام بجميع الميا

ن قادر فعال عندما يكو  مكن لمجمس اإلدارة االستغناء عنوعتبر اختياريا ويأن تكوين ىذه المجان يُ 
أنو ال ينبغي تغييب أىمية ىذه المجان، حيث أن عدم تكوينيا في  ، إالّ عمى أداء جميع ميامو

 ائيا األىمية الالزمة.أغمب الشركات يوحي بعدم اعط
الزاميا ويخضع الختيار الشركة وخصائصيا، وىو ما يعطي  ليس الفرعية لممجمس تكوين المجان -

التي تكوينيا في الشركات كبيرة الحجم الشركة الحرية في تكوينيا من عدمو، حيث غالبا ما يتم 
توزيع بعض الميام عمييم وفقا  أين يتم ،لدييا مجالس إدارة تضم عددا كبيرا من األعضاء

 لخبراتيم من أجل تخفيف الضغط عنيم وزيادة كفاءة عمل المجمس. 
نقص في التشريع الجزائري وفي قواعد الحوكمة المتبعة في الجزائر، حيث أن كالىما أشار إلى  -

 أنو لم يتم التطرق لكيفية وشروط تشكيميا. إالّ  ،أن تكوين ىذه المجان يّعد أمرا اختيارا
عدم  تكوين ىذه المجان غير ضروري؛ فمجمس اإلدارة يمكنو أداء الميام الموكمة إليو وفي حالة -

دون  ،بأقسام الشركة كقسم التدقيق الذي يمكنو تقديم خدمات التدقيقيستعين  تمكنو من ذلك
 الحاجة لتكوين لجنة تدقيق.

يرى بعض المستجوبين أن أغمب أعضاء حيث نقص في كفاءات أعضاء مجمس اإلدارة؛  -
أن مياميم عمى مستوى و المجمس تنقصيم الكفاءة والخبرة الالزمة لتكوين لجان متخصصة، 

ون ىو كس مجمس اإلدارة )الذي غالبا ما يالمجمس غالبا ما تتمثل في المصادقة عمى قرارات رئي
 المدير العام نفسو(.

مؿ التي تساىـ في تخفيض فعالية مجمس اإلدارة في أىـ العكاىدف لمعرفة  . السؤاؿ السابع:7
ىذا السؤال متعدد اإلجابات أي أن المستجوب يمكنو اختيار أكثر من إجابة، ولذلك  الشركات الجزائرية،

، )كأنو سؤال منفصل يحتمل اإلجابة بنعم أو ال( حيث تمثل ةفقد تمت معالجة كل خيار عمى حد
 التكرارات في الجدول أدناه عدد المستجوبين الذي يرون أن ذلك الخيار يعتبر من بين األسباب. 
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 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال السابع  (:26-5الجدكؿ رقـ )

 التكرارات العبػػػػارة
النسبة المئكية 

() 
العدد 

 اإلجمالي 
 51.6 31 يتـ كفقا لمعيار العالقات الشخصيةتعيين أعضاء المجمس 

72 

(066) 

 34.3 27 باالستقاللية الفعمية أعضاء المجمسعدـ تمتع 

 46.4 23 جميع المواضيع الميمة غير كافية لمناقشةاجتماعات المجمس 

الكقت المجمس عمى جميع المعمومات الالزمة في  عدـ حصكؿ
 المناسب

24 31 

 41.5 21 غير محفزةالتي يتحصل عمييا أعضاء المجمس  المكافآت

 6.4 14 عوامل أخرى

 جابة.إيمكن اختبار أكثر من  و( ألن72ال يساوي العدد االجمالي لممستجوبين ) * مجموع التكرارات

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر

التي تساىم العوامل المقترحة أن المستجوبين أبدوا آراءىم حول  ،خالل الجدول أعالهنالحظ من 
 وىو ما يّدل( 42-71) بين بنسب تراوحت في تخفيض فعالية مجمس اإلدارة في الشركات الجزائرية

جميع العوامل التي اقترحناىا تساىم بقدر معتبر في التخفيض من فعالية مجمس اإلدارة،  عمى أن
 وسنتناوليا فيما يمي.

( ترى بأن طريقة تعيين أعضاء مجمس اإلدارة التي 70.8النسبة األكبر من المستجوبين ) -
جمس، ومن تعتمد عمى معيار العالقات الشخصية تعتبر العامل األكثر تأثيرا عمى فعالية الم

طارات الشركات محل الدراسة استفسارنا عن  خالل بعض الحوارات التي أجريناىا مع مديري وا 
مراحل التعيين من االقتراح إلى التنصيب، فكانت أغمب اإلجابات بأن العرف السائد )خاص 
 بالشركات العمومية( ىو اختيار بعض األعضاء استنادا إلى وظائفيم التي يشغمونيا في المجمع
الذي تتبعو الشركة، و/أو الفروع التابعة لمشركة، و/أو البنك الذي تتعامل معو الشركة بشكل 

يتم عمى أساس  التعيين غالبا ماشركات أخرى غير منافسة، وفي جميع األحوال فإن و/أو أكبر، 
 .ية أو توصيات بخصوص أغمب األعضاءعالقات شخص

الية طريقة التعيين عمى فعّ تؤثر أشار بعض المستجوبين إلى أنو ليس بالضرورة أن  ولقد
فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن ىؤالء األعضاء  فحتى لو تمت عمى أساس التوصيات ؛المجمس
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أن ذلك يجعمنا نتساءل عن مدى تأثير العالقات الشخصية والتوصيات  ال يتمتعون بالكفاءة، إالّ 
 في العنصر الموالي. يتم توضيحواألعضاء وىو ما  عمى استقاللية

االستقاللية الفعمية ألعضاء المجمس نقص ( يرون أن 54.2أكثر من نصف المستجوبين ) -
ة المجمس، حيث أن طريقة تعيين األعضاء سواًء تمك التي تعتمد عمى تعيين تخفض من فعاليّ 

عمى العالقات الشخصية تخفض من أفراد لدييم عالقة عمل مع الشركة أو تمك التي تعتمد 
 امكانية اتخاذ القرارات بحرية ودون ضغوطات.

( 06( أن اجتماعات مجمس اإلدارة )غالبا ما يكون عددىا 48.6يرى بعض المستجوبين ) -
غير كافية لمناقشة جميع المواضيع اليامة، وأنو ينبغي تخصيص المزيد من الوقت لممناقشة 

 .صة في ظل غياب لجان فرعية لممجمسواتخاذ القرارات خا البناءة

عدم حصول المجمس عمى جميع المعمومات الالزمة في ( من المستجوبين يرون أن 50نسبة ) -
الوقت المناسب يساىم في تخفيض فعاليتو؛ حيث صرحوا بأن أعضاء المجمس ال يحصمون عمى 

الذي يتحكم في  كل المعمومات الضرورية خاصة في ظل رئاسة المجمس من قبل المدير العام
في بعض  مح بعض أعضاء مجمس اإلدارة أني، كما صرّ التي يتم ارساليا كمية ونوعية المعمومات

األحيان يتحصمون عمى التقارير والوثائق الخاصة ببعض األعمال قبل اجتماع المجمس بأيام 
لتأثير عمى معدودة وىو األمر الذي يحول دون أخذ الوقت الكافي لتحميل المعمومات وبالتالي ا

 فعالية المجمس في اتخاذ القرارات.

أن المكافآت التي يتحصل عمييا أعضاء المجمس غير محفزة  (41.7يرى بعض المستجوبين ) -
مقارنة بالمسؤولية التي يتحممونيا خاصة في حالة وقوع بعض المشاكل التي تتعمق بالممارسات 

آت مناسبة لمجيد المبذول من قبل أعضاء االحتيالية، في حين يرى البعض اآلخر أن ىذه المكاف
 المصادقة عمى قرارات المجمس. الفعمية؛ المجمس ذلك أن أغمبيم ال تتعدى مساىمتيم

أضاف بعض المستجوبين عوامل أخرى تخفض من فعالية مجمس اإلدارة يتمثل أىميا في ضعف  -
وبشكل خاص الذين ال يممكون خبرة في صناعة الشركة، العدد  ؛كفاءة أعضاء مجمس اإلدارة

 غير الكافي ألعضاء المجمس، الجمع بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة.
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مجالس اإلدارة في أداء أىـ اإلجراءات التي يمكف أف تزيد مف فعالية ىدف لمعرفة  . السؤاؿ الثامف:8
يحتوي عمى خيارات )مفتوح( لذلك تم تجميع اإلجابات المتشابية من ىذا السؤال ال  الشركات الجزائرية،

مناقشتيا، وبعد مالحظة وجود العديد من اإلجابات نفسيا من قبل العديد من و أجل تسييل معالجتيا 
كأنو سؤال  ةكل خيار عمى حد، )الخياراتالمستجوبين تمت معالجة السؤال عمى أساس أنو متعدد 

منفصل يحتمل اإلجابة بنعم أو ال( حيث تمثل التكرارات في الجدول أدناه عدد المستجوبين الذي يرون أن 
 ذلك الخيار يعتبر من بين العوامل. 

 االحصائيات الخاصة بإجابات المستجوبين حول السؤال الثامن (:27-5الجدكؿ رقـ )

 التكرارات العبػػػػارة
النسبة المئكية 

() 
العدد 

 اإلجمالي 
 36.2 43 الكفاءة/الخبرة/ التخصص

53 

(111) 

 24.5 33 التركيز عمى االستقاللية الفعمية ألعضاء المجمس

وضع دليل تنظيمي لتعيين أعضاء مجمس اإلدارة يراعي احتياجات 
 جميع األطراف ذات المصمحة

14 17.4 

والقيادة ألعضاء مجمس المشاركة في دورات تدريبية في مجاالت اإلدارة 
 اإلدارة

13 14.5 

 13.2 11 تحسين مستوى المكافآت 

 13.3 17 تكثيف االجتماعات

وتقييد التخفيف من تدخل الدولة في الوضعية االقتصادية لمشركات 
 قرارات المسيرين

16 11.1 

 14.7 13 الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة

 14.7 13 بالمجمسوضع لجان خاصة 

 13.4 14 سيماأل نامتالك اعضاء المجمس لجزء م

 13.4 14 اشراك بعض االطارات المسيرة لمشركة في مجمس اإلدارة

تفعيل الحوكمة وميثاق األخالق+ وضع ميثاق يحدد ميام العضو 
 ويقيمو باستمرار

14 13.4 

 جابة.إيمكن اختبار أكثر من  و( ألن72لممستجوبين )ال يساوي العدد االجمالي  * مجموع التكرارات

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،إعداد الباحثة :المصدر
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أن المستجوبين حددوا العديد من العوامل التي من شأنيا  ،نالحظ من خالل الجدول أعاله
( 5.6-58.3)بنسب تراوحت بين  الية مجمس اإلدارة في الشركات الجزائريةفعّ  المساىمة في تحسين

 يمي. ثالثة مجموعات كما نمخصيا في

عمى تدعيم كفاءة مجمس اإلدارة التي تعتمد  ركز أغمبية المستجوبين: (19-58) أ. المجمكعة األكلى
بشكل كبير عمى ضرورة اختيار األعضاء الذين يتمتعون بالخبرات التي يحتاجيا المجمس خاصة في 
مجال تخصص الشركة )أو ما يعرف بالتخصص الصناعي(، وأضافوا بأن مجمس اإلدارة في الكثير من 

عيين األعضاء التي تعتمد عمى العالقات الشخصية األحيان يعاني من نقص في الخبرات بسبب طريقة ت
 وفقا لوجية نظرىمالتي يمكن تدعيميا ممجمس ل الفعميةعمى االستقاللية والتي تؤثر أيضا لتوصيات، وا
وضع دليل تنظيمي لتعيين أعضاء من خالل جعل عممية اختيار األعضاء تتم وفقا إلجراءات صارمة ب

جميع األطراف ذات المصمحة وليس أطراف معينة فقط مثل  مجمس اإلدارة بما يراعي احتياجات
 المساىمين.

يرى بعض المستجوبين أنيا التي  األخرى بعض العوامل تمثل: (11-17) ب. المجمكعة الثانية
 يتمثل أىميا في:  ،مجمسالتساعد عمى تحسين أداء أعضاء 

اإلدارة والقيادة بيدف الرفع من في دورات تدريبية في مجاالت تشجيع األعضاء عمى المشاركة  -
اعتماد طرق حديثة  فضال عن كفاءتيم وجعميم يواكبون التطورات الحديثة في ىذه المجاالت،

لتقييم أداء ىؤالء األعضاء باستمرار لمتمكن من اتخاذ القرار حول االستمرار في العمل معيم أو 
 استبداليم؛

وجعميا محفزة وتتناسب مع المجيود الذي يبذلونو تحسين قيمة المكافآت التي يحصمون عمييا  -
 والمسؤولية التي يتحممونيا؛

 ر لمناقشة جميع المواضيع اليامة؛بمن أجل منح أعضاء المجمس فرصا أكتكثيف االجتماعات  -
وترك  التخفيف من تدخل الدولة في الوضعية االقتصادية لمشركات )خاصة الشركات العمومية( -

اذ القرارات من قبل المسّيرين وعدم تقييدىم بالشكل الذي يؤثر عمى مجال من الحرية في اتخ
 وضعية الشركة، مع ضرورة االبقاء عمى الرقابة المستمرة التي تساىم في تقييد السموك االنتيازي. 
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تمثل العوامل التي أشار إلييا المستجوبين بنسب أقل وتتمثل  (:5.6-6.9ج. المجمكعة الثالثة )
 : اآلتي فيأساسا 

أن يخفض  حيث أن الجمع بينيما يمكن ،الفصل بين منصبي المدير العام ورئيس مجمس اإلدارة -
األمر الذي يزيد من وىو  يساعد عمى تركيز السمطة في يد شخص واحدو  من استقاللية المجمس

 ؛في المجمس هنفوذ

متخصصة في مجال معين كونيا فتشكيل لجان فرعية لمجمس اإلدارة تساعده عمى أداء ميامو،  -
 الية؛يجعميا أكثر كفاءة وفعّ 

ضرورة امتالك أعضاء مجمس اإلدارة لجزء من أسيم الشركة لجعميم من المساىمين، وىو األمر  -
 الذي يحفزىم عمى العمل بكفاءة أكبر لتحقيق مصالح الشركة؛

دارة، ذلك أنيم رة في الشركة( في مجمس اإلاشراك بعض المديرين التنفيذين )اإلطارات المسيّ  -
 يعتبرون األكثر دراية بنشاط الشركة ويمكنيم تقديم الحمول والمقترحات لمعديد من األمور.

تفعيل حوكمة الشركات وميثاق السموك األخالقي في الشركة، حيث يعمل مجمس اإلدارة عمى  -
ل جيدة االلتزام بيما وتشجيع الجميع عمى العمل وفقا ليما، وىو ما يساعد عمى خمق بيئة عم

 الية بما في ذلك مجمس اإلدارة.تساعد جميع األطراف في الشركة عمى أداء مياميا بفعّ 

 كمناقشة النتائج ات: اختبار الفرضيالمبحث الثالث
قمنا بتقديم تحميل ، مناقشة جميع العبارات التي تضمنياو محاور االستبيان  نتائج معالجةبعد عرض 

لمحكم أولي ومفصل لجميع النتائج المتحصل عمييا، إاّل أنو من أجل معرفة معنوية )داللة( ىذه النتائج 
سنقوم مساىمة مجمس اإلدارة من خالل دوره االشرافي والرقابي في تحسين جودة اإلفصاح، عمى مدى 

   .الرابعة الرئيسية ةالمنبثقة عن الفرضي (03الثالث )الفرعية  فرضياتالاختبار ب

 (1-4اختبار الفرضية الفرعية )نتائج المطمب األكؿ: 
إرساء قكاعد الحككمة  مساىمة مجمس اإلدارة في معرفة مدى سعينا من خالل ىذه الفرضية إلى

والجدول الموالي يوضح نتائج اختبار الفرضية باستخدام  ،جكدة اإلفصاح كالسمكؾ األخالقي مف أجؿ دعـ
 .(T-test)اختبار 
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 (1-4) الفرعية لمفرضية (T-test)ر نتائج اختبا (:28-5الجدكؿ رقـ )

 المحكر األكؿ
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

t  قيمة  
مستكل 

 الداللة
 القرار

إرساء قكاعد مساىمة المجمس في 
من أجل  الحككمة كالسمكؾ األخالقي

 دعم جودة اإلفصاح
1.08 0.393 1.753 0.084 

دالغير   
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

 .0.05 المعنوية * دال عند مستوى
 يتم اتخاذ القرار بنفس الطريقة الموضحة في المبحث الثاني الذي تناول عرض نتائج تحميل عبارات االستبيان. **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،الباحثةإعداد  :المصدر

المتوسط  قريب من قيمةالمتوسط الحسابي لممحور األول أن ، أعالهمن خالل الجدول  نالحظ
أكبر ( 0.084) المتحصل عمييا والمقدرة بـ:قيمة مستوى الداللة وبما أن  (؛1المقدر بـ القيمة ) الفرضي

يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة (، فإن ذلك 0.05) المعتمد في ىذه الدراسة من مستوى المعنوية
، وىو ما يعني أن درجات إجابات المستجوبين كانت عن المتوسط الفرضيلممتوسط الحسابي إحصائية 

 في اتجاه "الموافقة بدرجة متوسطة".

يساىم " التي تنص عمى: (1-4رفض الفرضية )يتم  المبينة أعاله؛ (t) اختباراستنادا إلى نتائج 
 :نأي أ؛ "قواعد الحوكمة والسموك األخالقيمجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في اإلشراف والرقابة عمى إرساء 

 ،قواعد الحوكمة والسموك األخالقي في اإلشراف والرقابة عمى إرساءكبيرة بدرجة يساىـ ال مجمس اإلدارة 
نما كانت مساىمتو بدرجة  متكسطة. وا 

ُيشرف عمى اإلجراءات المتعمقة بتطبيق  بأن مجمس اإلدارة إلييا؛النتائج المتوصل  يمكن تفسير
التي يسعى من خالليا إلى خمق بيئة عمل  حوكمة الشركات والسموك األخالقي والتي ُتعتبر ضمن ميامو

إفصاحات الشركة تخدم جميع ، إاّل أنو ال يحرص بالقدر الكافي عمى جعل تتسم بالمصداقية والشفافية
في  اإلجراءات المناسبة التي تشجع الموظفين عمى اتخاذيحرص األطراف ذات المصمحة، كما أنو ال 

الشركة عمى التبميغ عن السموكيات غير القانونية أو غير األخالقية دون الخوف من المسؤولين 
 المباشرين.
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 (2-4اختبار الفرضية الفرعية )نتائج المطمب الثاني: 
جعؿ التقرير السنكم  اإلدارة فيمساىمة مجمس  معرفة مدى سعينا من خالل ىذه الفرضية إلى

والجدول الموالي يوضح نتائج اختبار الفرضية باستخدام اختبار  ،جكدة اإلفصاحكسيمة فعالة لتحقيؽ 
(T-test). 

 (2-4) الفرعية لمفرضية (T-test)ر نتائج اختبا (:29-5الجدكؿ رقـ )

 المحكر الثاني
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

t  قيمة  
مستكل 

 الداللة
 القرار

التقرير مساىمة مجمس اإلدارة في جعل 
 كسيمة فعالة)تقرير التسيير( السنكم 

 لتحقيق جودة اإلفصاح
1.01 0.438 0.201 0.841 

 غير دال
)موافق بدرجة 
 متوسطة(

 .0.05 المعنوية * دال عند مستوى
 يتم اتخاذ القرار بنفس الطريقة الموضحة في المبحث الثاني الذي تناول عرض نتائج تحميل عبارات االستبيان. **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،الباحثةإعداد  :المصدر

المتوسط  قريب من قيمة الثانيالمتوسط الحسابي لممحور أن من خالل الجدول السابق،  نالحظ
أكبر ( 0.841) المتحصل عمييا والمقدرة بـ:قيمة مستوى الداللة (؛ وبما أن 1المقدر بـ القيمة ) الفرضي

يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة (، فإن ذلك 0.05) المعتمد في ىذه الدراسة من مستوى المعنوية
المستجوبين كانت ، وىو ما يعني أن درجات إجابات عن المتوسط الفرضيلممتوسط الحسابي إحصائية 

 في اتجاه "الموافقة بدرجة متوسطة".

يساىم " التي تنص عمى: (2-4رفض الفرضية )يتم  المبينة أعاله؛( t) استنادا إلى نتائج اختبار
مجمس  :نأي أ؛ "الة لتحقيق جودة اإلفصاحمجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في جعل التقرير السنوي وسيمة فعّ 

نما كانت ، الة لتحقيق جودة اإلفصاحفي جعل التقرير السنوي وسيمة فعّ كبيرة يساىـ بدرجة ال اإلدارة  وا 
 متكسطة. مساىمتو بدرجة

باالختالف في درجة الحرص من قبل مجمس اإلدارة، حيث أنو  إلييا يمكن تفسير النتائج المتوصل
معايير المعمول بيا، القانونية واليحرص عمى ضرورة إعداد التقارير السنوية بما يتوافق مع المتطمبات 
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التقارير، إاّل أن فكرة نشر التقرير السنوي عمى الموقع  هبإعداد ىذوعمى قيام األشخاص المناسبين 
بسبب  ،االلكتروني لمشركة ال تحظى بالقبول عند أغمب المستجوبين بما في ذلك أعضاء مجمس اإلدارة

االعتقاد بأن المنافسين قد يستغمون المعمومات الواردة في التقرير السنوي ضد الشركة، كما أن مجمس 
بضرورة اإلفصاح عن المعمومات الالزمة لجميع األطراف ذات المصمحة  ياإلدارة ال يولي االىتمام الكاف

ومناقشة السؤال األول من  ويركز بشكل كبير عمى المساىمين، وىو ما تم التوصل إليو بعد معالجة
 األسئمة المفتوحة ضمن المبحث الثاني.

 (3-4اختبار الفرضية الفرعية )نتائج المطمب الثالث: 
بة عمى ااإلشراؼ كالرق مساىمة مجمس اإلدارة في معرفة مدى من خالل ىذه الفرضية إلى ىدفنا

والجدول الموالي يوضح نتائج اختبار الفرضية  ،جكدة اإلفصاح اآلليات الرقابية التي تساعد عمى تحقيؽ
 :(T-test)باستخدام اختبار 

 (3-4)الفرعية لمفرضية  (T-test)ر نتائج اختبا (:37-5الجدكؿ رقـ )

 المحكر الثالث
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

t  قيمة  
مستكل 

 الداللة
 القرار

اإلشراؼ كالرقابة دور مجمس اإلدارة في 
التي تساعد عمى  اآلليات الرقابيةعمى 

 تحقيق جودة اإلفصاح
1.20 0.358 4.903 0.000 

 دال
 ()موافق

 .0.05 المعنوية * دال عند مستوى
 يتم اتخاذ القرار بنفس الطريقة الموضحة في المبحث الثاني الذي تناول عرض نتائج تحميل عبارات االستبيان. **

 .SPSSاعتمادا عمى مخرجات برنامج  ،الباحثةإعداد  :المصدر

المتوسط  أكبر من قيمة الثالثالمتوسط الحسابي لممحور أن من خالل الجدول السابق،  نالحظ
 أقل( 0.000) المتحصل عمييا والمقدرة بـ:قيمة مستوى الداللة (؛ وبما أن 1المقدر بـ القيمة ) الفرضي

يعني أنو توجد فروق ذات داللة (، فإن ذلك 0.05) المعتمد في ىذه الدراسة من مستوى المعنوية
( نجدىا موجبة، وىو ما يعني t، وبالنظر إلشارة قيمة )عن المتوسط الفرضيلممتوسط الحسابي إحصائية 

 ".بدرجة كبيرة أن درجات إجابات المستجوبين كانت في اتجاه "الموافقة
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يساىـ " التي تنص عمى: (3-4الفرضية ) قبكؿيتم  المبينة أعاله؛ (t) استنادا إلى نتائج اختبار
التي تساعد عمى تحقيؽ جكدة  اإلشراؼ كالرقابة عمى اآلليات الرقابيةمجمس اإلدارة بدرجة كبيرة في 

 ."اإلفصاح

يمكن تفسير النتائج المتوصل إلييا، من خالل توضيح مساىمة مجمس اإلدارة في تدعيم كل من و 
، فرغم أن ()تمثل المحاور الفرعية الرقابة الداخمية، إدارة المخاطرالتدقيق الداخمي، التدقيق الخارجي، 

 المجمس  يساىم النتائج بينت مساىمة المجمس بدرجة كبيرة في ىذا المحور، إاّل أنيا كانت متفاوتة، حيث
بدرجة متوسطة في تدعيم وتفعيل كل من التدقيق الداخمي ونظام إدارة المخاطر، وىو ما يّدل عمى أن 

الخارجي ونظام الرقابة الداخمية، فإن  بيما ال تزال غير كافية، أما فيما يخص التدقيقاالىتمام درجة 
متدقيق الخارجي ، ذلك أن مجمس اإلدارة يولي اىتماما كبيرا لكانت كبيرةفي تدعيميما مساىمة المجمس 

نظام أنو ييتم بتفعيل  كما، عتمد عميو في اكتشاف األخطاء والممارسات االحتياليةأكثر طرف يُ  هعتبر وي
ألىميتو في ضمان حسن تسيير الشركة، رغم أن االحصائيات الخاصة بدراسة مستوى الرقابة الداخمية 

اإلفصاح في التقارير السنوية )في الفصل السابق( أظيرت أنو ال يتم اإلفصاح عن نظام الرقابة الداخمية 
 في التقارير السنوية.
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 خالصة الفصؿ

مدى مساىمة مجمس والذي ىدف لدراسة  التطبيقية، الدراسةمن  الثانيتناول ىذا الفصل الشق 
اإلدارة في تحقيق جودة اإلفصاح وذلك من خالل تحميل ومناقشة آراء عينة من المستجوبين الذين وجو 

ألول من التي شمميا الشق االشركات الجزائرية ليم استبيان ُأعد ليذا الغرض، وذلك في مجموعة من 
المتبعة، مناقشة وتحميل اإلجابات عن عبارات اإلجراءات المنيجية الدراسة التطبيقية، حيث تم عرض 

 االستبيان، وأخيرا اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.

 إلى مجموعة من النتائج أىميا: الثانيولقد توصمت الدراسة في شقيا 
اإلشراف والرقابة عمى إرساء قواعد الحوكمة والسموك في  كبيرةبدرجة  يساىم مجمس اإلدارةال  -

ُيشرف عمى اإلجراءات التي ليا عالقة  فيو ؛بدرجة متكسطةكانت مساىمتو  ، حيثاألخالقي
بضمان تطبيق حوكمة الشركات والسموك األخالقي، إاّل أنو ال يحرص بالقدر الكافي عمى جعل 

، كما أنو ال يحرص عمى اتخاذ اإلجراءات إفصاحات الشركة تخدم جميع األطراف ذات المصمحة
المناسبة التي ُتشجع الموظفين في الشركة عمى التبميغ عن السموكيات غير القانونية أو غير 

 .(1-4الفرضية الفرعية ) األخالقية، وىو ما تم اثباتو من خالل اختبار
الة لتحقيق جودة في جعل التقرير السنوي وسيمة فعّ  كبيرةبدرجة  يساىم مجمس اإلدارةال  -

التقرير السنوي يحرص عمى ضرورة إعداد  فيو ؛بدرجة متكسطةكانت مساىمتو  ، حيثاإلفصاح
بما يتوافق مع المتطمبات القانونية والمعايير المعمول بيا، وعمى قيام األشخاص المناسبين بإعداد 

، إاّل أن فكرة نشر التقرير السنوي عمى الموقع االلكتروني لمشركة ال تحظى بالقبول التقريرىذا 
 .(2-4الفرضية الفرعية )عند أغمب المستجوبين، وىو ما تم اثباتو من خالل 

التي تساعد عمى  ةيليات الرقاباآلفي اإلشراف والرقابة عمى  بدرجة كبيرةيساىم مجمس اإلدارة  -
حيث يساىم المجمس بدرجة متوسطة في تدعيم وتفعيل كل من التدقيق ، تحقيق جودة اإلفصاح

الداخمي ونظام إدارة المخاطر، أما التدقيق الخارجي ونظام الرقابة الداخمية، فإن مساىمة المجمس 
 .(3-4الفرضية الفرعية ) في تدعيميما كانت كبيرة، ىذه النتائج تم اثباتيا من خالل اختبار
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 أىدافياين  تجعمبفعل أنيا  ل؛في يجال األعياحوكي  الشركات التي اكتسبتيا ىية  نظرا لأل      
لب تسعى ايطي وى راف ذات اليصمح ،لجيةع األط اليعايم  العادل ، اليساءل  ،الشفافة  تحقةق ة ساساأل
بشكل كبةر  ركزت فقد ؛الينظيات واليةآت الدولة  والشركات الراغب  في تحسةن أدائياجيةع  ى تحقةقياإل

 حتىاألطراف الداخمة  والخارجة  عمى ضرورة توفر اإلفصاح والشفافة  في جيةع يعايالت الشرك  يع 
وبيا أن  .التأثةر عمى قراراتيا وأىذه األطراف عمى دراة  باليعمويات التي تحتاجيا دون تضمةميا  تكون

كونو اليسؤول األول عن اإلشراف والرقاب  عمى إدارة  يجمس اإلدارة ُةعتبر أحد أىم آلةات حوكي  الشركات
لةتيكن ين تحقةق الجودة في عيمةات اإلفصاح  االشرافي والرقابي دوره التركةز عمى تفعةل فقد تمالشرك ، 

  التي تقوم بيا الشرك .

في تحقةق جودة اإلفصاح  يعرف  دور يجمس اإلدارة كآلة  لحوكي  الشركاتىدفت ىذه الدراس  إلى 
وين أجل تحقةق ، 2020و  2012ليجيوع  ين شركات اليساىي  الجزائرة  لمفترة الييتدة بةن سنتي 

عمى دراس  أثر خصائص يجمس اإلدارة ل األولالشق ؛ ىدف ذلك قينا بتقسةم الدراس  التطبةقة  إلى شقةن
آراء أعضاء يجمس اإلدارة واإلطارات اليسّةرة  لدراس ىدف الثاني فقد الشق أيا  ،جودة اإلفصاح

وتدعةم اآللةات الرقابة   حول يساىي  يجمس اإلدارة في تعزةز حوكي  الشركات ؛ويحافظي الحسابات
 الق  كبةرة بتحسةن جودة اإلفصاح.عالتي ليا 

توصمت الدراس  ليجيوع  ين النتائج، والتي تم عمى أساسيا تقدةم بعض االقتراحات واآلفاق  لقد
ج التي سنوضحيا في النقاط اليوالة  تخص وتجدر اإلشارة إلى أن النتائ البحثة  ذات الصم  باليوضوع،
 الشركات الجزائرة  يحل الدراس .

  الدراسةنتائج  .1
 كيا ىو يوضح أدناه. ،ةعمى حد شقلكل  إلةيا في ىذه الدراس ئج اليتوصل تناول النتا ةتم

  التطبيقيةالدراسة  بالشق األول من الخاصةالنتائج  .1.1
جودة اإلفصاح ين خالل البدةمةن اليستخديةن في ىدف لدراس  الذي  بالشق األولىذه النتائج  تتعمق    

يجمس الدراس  "يستوى اإلفصاح في التقارةر السنوة " و"ييارسات إدارة األرباح" ويدى تأثةر خصائص 
  فةيا ةمي: ج، نوضح أىم النتائعمى كل ينييااإلدارة 

نيا كان ،عاليةبدرجة  كنلم تاإلفصاح في التقارةر السنوة   نسب  - حةث ( بدرجة متوسطة ت)وا 
فصاحيا كان أقل ، في حةن أن إيةكل اليمكة الشركات تفصح بنسب  أكبر عن اليعمويات اليتعمق  بن أ
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أيا  القوائم اليالة .التعرةف بالشرك ، يجمس اإلدارة وكبار التنفةذةن، ـ: فةيا ةخص اليعمويات اليتعمق  ب
اليالة ، واليعمويات التنبئة  )اليستقبمة ( فإن اإلفصاح اليعمويات اليتعمق  بالسةاسات غةر فةيا ةخص 

وبيا  .رفضها التي تم (1-1الفرضية الفرعية )إلةو ين خالل اختبار  نا، وىو يا توصمعنيا كان ضعةفا
أن فإن ذلك ةعني لجودة اإلفصاح،  طردي يؤشر تحمةل يحتوى التقارةر السنوة  كيقةاس نااستخداي أننا

 (. اليؤشريذا ل وفقا) بجودة إفصاح متوسطةالشركات يحل الدراس  تتيةز 

كان يتباةنا، حةث أن ىناك  يؤشر تحمةل يحتوى التقارةر السنوة  بنودفصاح الشركات عن ا -
، في حةن أن ىناك يعمويات أخرى ال يةع الشركاتجالعدةد ين اليعمويات تحظى باىتيام كبةر ين قبل 

نظام الرقاب  الداخمة   :في التقارةر السنوة ، يثلفصاح ضعةف  جدا( عنيا يطمقا )أو درج  إتم اإلفصاح ة
دارة اليخاطر اليؤىالت والخبرات و  اإلدارة يثل طرةق  تعةةن أعضائو ، بعض اليعمويات اليتعمق  بيجمسوا 

 ؛بعض اليعمويات التنبئة ، التي ةتيتعون بيا، اليعمويات اليتعمق  بكبار التنفةذةن )اإلطارات اليسّةرة(
عمى اإلفصاح اإللزايي وةيكن تفسةر ذلك ين خالل ثقاف  اإلفصاح السائدة في ىذه الشركات التي تركز 

 تأكةده يقارن  باإلفصاح االختةاري وعمى اليعمويات اليالة  يقارن  باليعمويات غةر اليالة ، وىو يا تم 
 بالشق الثاني ين ىذه الدراس .  اصأةضا ين خالل تحمةل بعض أسئم  االستبةان الخ

، (متوسطةبدرج   تكان)ييارسات إدارة األرباح بانتياج  ال تقوم أغمب الشركات محل الدراسة -
إلةو  ناوىو يا توصم ،ياأرباحبةنيا لم تقم شركات أخرى بإدارة رباح، األحةث قايت بعض الشركات بإدارة 

باختالف الدوافع  وةيكن تفسةر ىذه النتائج ،التي تم قبولها (2-1الفرضية الفرعية )ين خالل اختبار 
 كيقةاس ييارسات إدارة األرباحاستخدام يؤشر التي تجعل الشركات تقوم بالتالعب بأرباحيا، وبيا أنو تم 

وفقا ) بجودة إفصاح متوسطةأن الشركات يحل الدراس  تتيةز فإن ذلك ةعني لجودة اإلفصاح،  عكسي
 (.اليؤشر ليذا

كان تصاعدةا  الينتيج  ليذه الييارسات؛مشركات بالنسب  ل لييارسات إدارة األرباحاالتجاه العام  -
الشركات تدةر ىذه أشارت اإلحصائةات الخاص  باليستحقات االختةارة  إلى أن أغمب حةث ، (يوجب)

 عنيا.أرباحيا ين خالل تضخةم ىذه اليستحقات والتي بدورىا تساىم في تضخةم األرباح اليفصح 

، تمتزم جيةع الشركات يحل الدراس  بيا ةفرضو القانون فةيا ةتعمق بخصائص يجمس اإلدارة -
حةث أن حجم اليجمس في جيةع الشركات لم ةتجاوز الحد األقصى ولم ةقل عن الحد األدنى، كيا أن 
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ةذةن ياعدا تتيةز بنسب  كبةرة ين االستقاللة ، حةث أن جيةع األعضاء غةر تنفدارة اإليجالس أغمب 
 الرئةس اليدةر العام وييثمي العيال، وىو يا ةنص عمةو القانون.

باختةار يا ةناسبيا حول بعض األيور اليتعمق  باليجمس والتي لم تقوم الشركات يحل الدراس   -
رئةس يجمس اإلدارة واليدةر أغمب الشركات ال تفصل بةن ينصبي ترد بشأنيا نصوص قانونة  الزاية ، ف

وَتعتبر أن ذلك في صالحيا، فكون بقة  األعضاء غةر تنفةذةن في الشرك  ولةس لدةيم اطالع ، العام
واسع بنشاط الشرك ، فإن ذلك ةجعل ين الجيع بةن الينصبةن ضرورة ةجب التقةد بيا ين أجل تحسةن 

استقاللة  وفةيا ةخص االستقاللة  فيادام باقي األعضاء غةر تنفةذةن، فإن ذلك ةزةد ين  ،كفاءة اليجمس
سمط  لم فةخضععدد االجتياعات تحدةد ل بالنسب أيا  العام. اليجمس وُةقمل ين نفوذ الرئةس اليدةر

لمسمط   تخضعليكافآت التي تحدةد قةي  االحتةاجاتو، وىو األير ذاتو بالنسب  لالتقدةرة  لميجمس، و 
التقدةرة  لميساىيةن )الجيعة  العاي (، يع ضرورة عدم تجاوز الحد اليسيوح بو فةيا ةخص توزةع جزء 

 ين األرباح عمى األعضاء.

، الفصل بةن ينصبي رئةس ستقاللة  اال، حجم الال تؤثر أغمب خصائص يجمس اإلدارة ) -
إلةو  ناوىو يا توصم اإلفصاح في التقارةر السنوة ،عمى يستوى  (، عدد االجتياعاتاليجمس واليدةر العام

ان في حةن ك التي تم رفضها. (4-2(، )3-2(، )2-2(، )1-2الفرعية ) الفرضياتين خالل اختبار 
عمى يستوى اإلفصاح في التقارةر عمةيا أعضاء اليجمس تأثةر طردي  حصلتلحجم اليكافآت التي ة

حةث ةيكن اعتبار  ،التي تم قبولها (5-2الفرعية ) الفرضيةوىو يا تم اثباتو ين خالل اختبار  السنوة ،
حافز  بيثاب  يا ةحصمون عمةو ين أرباح الشرك ()خاص  الجزء اليتعمق ب ىذه اليكافآتقةي  الزةادة في 

 .اإلفصاحشر ييم لجودة ؤ بيستوى اإلفصاح الذي ةعتبر يألعضاء اليجمس ةجعميم ةيتيون أكثر 

ستقاللة  ، الفصل بةن ينصبي رئةس االحجم ، الال تؤثر أغمب خصائص يجمس اإلدارة ) -
يكافآت( عمى ييارسات إدارة األرباح )اليستحقات االختةارة ( وىو يا حجم الاليجمس واليدةر العام، 

 التي تم رفضها. (5-3(، )3-3(، )2-3(، )1-3الفرعية ) الفرضياتإلةو ين خالل اختبار  ناتوصم
وىو يا تم اثباتو ين  ،ييارسات إدارة األرباحعمى  عكسيتأثةر  فكان ليا عدد اجتياعات اليجمسأيا 

وفر اليزةد ين ةُ جتياعات االزةادة عدد  أن ذلك ،التي تم قبولها (4-3الفرعية ) الفرضيةخالل اختبار 
حرصا عمى  أكثر جعموتو  ،أكثر تفصةالدةد ين األيور بشكل وتيّكنو ين يناقش  الع ،الوقت لميجمس

التدقةق الداخمي، التدقةق الخارجي( يثل ص  )صختتحقةق الرقاب  واليساىي  في تدعةم اآللةات الرقابة  الي
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عمى تحسةن جودة اليعمويات بدوره وىو األير الذي ةساعد  ،االحتةالة  في اكتشاف يثل ىذه الييارسات
 اليفصح عنيا.

  التطبيقيةالشق الثاني من الدراسة ب النتائج الخاصة. 2.1
في تعزةز يساىي  يجمس اإلدارة يدى الثاني الذي ىدف إلى دراس   بالشقىذه النتائج  تتعمق

في الشركات عمى جودة اإلفصاح  التأثةر ين شأنيا اآللةات الرقابة  التي حوكي  الشركات وتدعةم
  ، نوضح أىييا فةيا ةمي:يحل الدراس  الجزائرة 

في اإلشراف والرقاب   (متوسطة )اليساىي  كانت بدرج كبيرة بدرجة  ةساىم يجمس اإلدارةال  -
التي ليا عالق  حةث أنو ُةشرف عمى جيةع اإلجراءات  ،عمى إرساء قواعد الحوكي  والسموك األخالقي

خمق بةئ  عيل تتسم باليصداقة  والشفافة ، إاّل  بيدفبضيان تطبةق حوكي  الشركات والسموك األخالقي 
)ُةركز  أنو ال ةحرص بالقدر الكافي عمى جعل إفصاحات الشرك  تخدم جيةع األطراف ذات اليصمح 

، كيا أنو ال ةحرص عمى اتخاذ اإلجراءات اليناسب  التي ُتشجع اليوظفةن بشكل أكبر عمى اليساىيةن(
ون الخوف ين اليسؤولةن ت غةر القانونة  أو غةر األخالقة  دفي الشرك  عمى التبمةغ عن السموكةا

 .التي تم رفضها (1-4الفرضية الفرعية ) اختبار ين خاللإلةو  توصمنا وىو يا اليباشرةن،

في جعل التقرةر السنوي  (متوسطة )اليساىي  كانت بدرج كبيرة بدرجة  ةساىم يجمس اإلدارةال  -
بيا ةتوافق يع التقرةر السنوي ، حةث أنو ةحرص عمى ضرورة إعداد اإلفصاحال  لتحقةق جودة وسةم  فعّ 

، إاّل أن التقرةراليتطمبات القانونة  واليعاةةر اليعيول بيا، وعمى قةام األشخاص اليناسبةن بإعداد ىذا 
بيا  ؛فكرة نشر التقرةر السنوي عمى اليوقع االلكتروني لمشرك  ال تحظى بالقبول عند أغمب اليستجوبةن

بأن الينافسةن قد ةستغمون اليعمويات الواردة في التقرةر  ذلك أعضاء يجمس اإلدارة بسبب االعتقاد في
الشرك ، كيا أن يجمس اإلدارة ال ةولي االىتيام الكافي بضرورة اإلفصاح عن  في غةر يصمح السنوي 

وىو يا توصمنا عمى اليساىيةن،  أكبروةركز بشكل  ، اليعمويات الالزي  لجيةع األطراف ذات اليصمح
 .التي تم رفضها (2-4)الفرضية الفرعية اختبار  ين خاللإلةو 

التي تساعد عمى   ةلةات الرقاباآلفي اإلشراف والرقاب  عمى  بدرجة كبيرةةساىم يجمس اإلدارة  -
ةساىم بدرج  يتوسط  في تدعةم وتفعةل كل ين التدقةق الداخمي ونظام إدارة  فيو، تحقةق جودة اإلفصاح

أيا فةيا ةخص التدقةق الخارجي  االىتيام بييا ال تزال غةر كافة .يا ةّدل عمى أن درج  ياليخاطر، 
ونظام الرقاب  الداخمة ، فإن يساىي  اليجمس في تدعةيييا كانت كبةرة، ذلك أن يجمس اإلدارة ةولي 
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يايا كبةرا لمتدقةق الخارجي وةعتبره أكثر طرف ُةعتيد عمةو في اكتشاف األخطاء والييارسات اىت
ىيةتو في ضيان حسن تسةةر الشرك ، ىذه النتائج االحتةالة ، كيا أنو ةيتم بتفعةل نظام الرقاب  الداخمة  أل

 .التي تم قبولها (3-4الفرضية الفرعية ) اختبار خاللين  التوصل إلةياتم 

بنشر تقارةرىا السنوة  عمى يواقعيا السنوة ، فين وجي   يحل الدراس  ال تقوم الشركات الجزائرة  -
خاص  وأن  التقرةر السنوي ين الوثائق التي ال ةنبغي لمجيةع االطالع عمةيانظر أغمب اليسّةرةن ُةعتبر 

بةر عمى "الينافس " بشكل ك اليسّةرةن ةركزون كيا أن ىؤالءىذه الشركات غةر يدرج  في البورص ، 
خوفا ين استغالليا ين قبل الينافسةن لتقارةر السنوة ، نشر ايتناع عن االيا السبب الرئةسي في ونعتبر وة

 .ةمحق أضرارا بالشرك قد بشكل سةئ 

في الشركات الجزائرة ،  جيةع األطراف ذات اليصمح صالح تام لثقاف  اإلفصاح لالغةاب شبو ال -
فقط، أيا بقة  لميساىيةن عن جيةع اليعمويات الالزي  اإلفصاح  ضيان عمى ىذه األخةرة حةث تركز
، وةيكن ارجاع سبب ذلك إلى غةاب بنشرىا مزم القانونةُ فإنيا تحصل فقط عمى اليعمويات التي  األطراف

الدور الرقابي آللة  سوق رأس اليال، الذي ةعتبر أةضا يحفزا قوةا لالىتيام بتحسةن جودة اإلفصاح 
 ع األطراف ذات اليصمح .لجية

حسن ين ن أن االنضيام لبورص  الجزائر ةيكن أن ةُ الدراس  ةروّ  ىذهفي  اليستجوبةنأغمبة   -
نشر تقارةرىا بالشركات  وُةمزمةساعد عمى زةادة يوثوقة  اليعمويات اليفصح عنيا جودة اإلفصاح، ألنو 

ن أن ةروّ فاليستجوبةن أيا بقّة   ،ذات اليصمح السنوة  وبالتالي تحقةق اليعايم  العادل  لجيةع األطراف 
 سةن جودة إفصاح الشركات.وال ُةتوقع ينيا اليساىي  في تحغةر فّعال  حالةا بورص  الجزائر 

)يقارن  بباقي بشكل أكبر عمى نشر اليعمويات اليالة  واليحاسبة  تركةز الشركات الجزائرة   -
أغمب اليعمويات ، ةتيثل األول في كون اإلفصاح عن أساسةةنسببةن ل ةرجع اليعمويات غةر اليالة (

، أيا السبب الثاني بيدف تجنب اليساءل  القانونة  وبالتالي ةتم اإلفصاح عنيا، الزايياليالة  واليحاسبة  
تحقةق بوالتي ُتعبر عن قم  وعي واىتيام  ؛ثقاف  اإلفصاح السائدة في بةئ  األعيال الجزائرة فةتيثل في 

اعطاء األىية  نفسيا لجيةع أنواع اليعمويات، حةث ةعتبرون أن اليعمويات غةر اليالة  و جودة اإلفصاح 
 ال ةنبغي اإلفصاح عنيا لجيةع األطراف.

 (باإلفصاح االلزايي)يقارن   اإلفصاح االختةاريعمى  كبةربشكل تركةز الشركات الجزائرة  عدم  -
لخطر استغالل اليعمويات  التعرضتفادي في ةتيثل األول في رغب  الشركات  ،سببةن أساسةةنل ةرجع
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 أيا السبب الثاني فةتيثل في دام اإلفصاح االختةاري غةر الزايي،اي اليفصح عنيا ين قبل الينافسةن
قم  الوعي بأىية  اإلفصاح احتكار اليعموي  و إلى في بةئ  األعيال الجزائرة  التي تيةل  السائدة ثقاف ال

 االختةاري ويدى يساىيتو في تحسةن جودة اإلفصاح. 

ناتج عن اعتبار  إلفصاح عن اليعمويات التنبئة  )اليستقبمة (بااىتيام الشركات الجزائرة  قم   -
 ذاتعتبر تُ  يا، كيا أنالشرك ضد  وُةيكن أن ُتستغل ين قبل الينافسةندقةق  غةر تقدةرة  و يعمويات ال ىذه

في حةن أن ىناك ين ةعتقد أن األير يرتبط ، عدم إدراج الشرك  في البورص وزن داخمي فقط في ظل 
الوعي /أو ترتبط بقم  الكفاءة ووالتي في بةئ  األعيال الجزائرة   التنبئة ثقاف  اإلفصاح عن اليعمويات ب

 .رةنعند اليسةّ 

تساعد يجمس اإلدارة عمى أداء ييايو )يثل تكوةن لجان فرعة  ب الجزائرة  عدم اىتيام الشركات -
اليتعمق بضرورة تكوةن ىذه المجان الوعي الييني غةاب  أساسا إلىةرجع  لجن  التدقةق ولجن  اليكافآت(

يكنيم ةُ و  إلةيم بسبب االعتقاد بأن أعضاء يجمس اإلدارة قادرةن عمى القةام بجيةع الييام اليوكم 
لى ال، رورةاالستعان  بإطارات الشرك  عند الض نقص في التشرةع الجزائري وفي قواعد الحوكي  اليتبع  وا 

عدم  فإن ؛ىذا ين جي ، وين جي  أخرىىذه المجان،  لكةفة  وشروط تشكةل وعدم تطرقييافي الجزائر، 
 ىذه المجان وضعف كفاءة أعضاء يجمس اإلدارة ةجعل االىتيام بيا ضعةفا.تكوةن إلزاية  

أعضاء يجمس اإلدارة ين أكثر العوايل التي تخفض ين فعالة  أداء يجمس عتبر طرةق  تعةةن تُ  -
ةةن، وىو يا ةؤثر عمى التع األحةان عمى طرةق حةث ةغمب يعةار العالقات الشخصة  في أغمب  ،اإلدارة

في  :ويوضوعةتيم في اتخاذ القرارات، إضاف  إلى تأثةر عوايل أخرى تتيثل أساسا استقاللة  األعضاء
عدم حصوليم عمى جيةع اليعمويات ليناقش  جيةع اليواضةع الياي ،    اجتياعات اليجمسعدم كفاة

 الالزي  في الوقت اليناسب، عدم تالءم اليكافآت التي ةتحصمون عمةيا يع اليسؤولة  التي ةتحيمونيا.

الة  أداء يجمس فعّ  ةجب أخذىا بعةن االعتبار ين أجل زةادةالتي العوايل توجد العدةد ين  -
، ةتيثل أىييا في ضرورة اختةار األعضاء الذةن ةتيتعون بالكفاءة والخبرة اإلدارة في الشركات الجزائرة 

في يجال تخصص الشرك ، تعةةن األعضاء بطرةق  تضين تيتعيم باالستقاللة  الفعمة  التي تجعميم 
والقةادة بيدف الرفع ين ةم دورات تدرةبة  لألعضاء في يجاالت اإلدارة ظةتخذون قراراتيم بيوضوعة ، تن

كفاءتيم، تحسةن قةي  اليكافآت التي ةتحصمون عمةيا، تشكةل لجان فرعة  تساعد اليجمس عمى أداء 
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تساعد جيةع األطراف  خمق بةئ  عيل جةدة بغة ييايو، تفعةل حوكي  الشركات ويةثاق السموك األخالقي 
 عمى أداء يياييا بفعالة .

 المقترحات. 2
التطبةقي  في الجانباستنادا إلى النتائج اليتوصل إلةيا الجانب النظري ليذه الدراس  و اعتيادا عمى 

بعض اليقترحات التي نعتقد  ةيكن تقدةم، الجزائرة  يوع  ين شركات اليساىي جعمى ي الذي تم إجراؤه
 .تحسةن جودة اإلفصاح وتفعةل دوره فييجمس اإلدارة  تحسةن أداءأنيا ييي  ين أجل 

تغةةر الذىنةات السائدة لدى الكثةر ين يسّةري الشركات والتي تيةل إلى احتكار  عمى العيل -
ونعتقد أن ذلك  .األير الذي ةؤثر كثةرا عمى جودة اإلفصاح ،ةيااليعمويات واضفاء صبغ  السّرة  عم

 )الذي ُةفترض أنو ةيثل جيةع األطراف ذات اليصمح ( قو ين خالل تشجةع يجمس اإلدارةةةيكن تحق
ن كانت غةر إليؤالء اليسّةرةن عمى  ين أجل تحسةن ثقاف  اإلفصاح في  لزاية نشر بعض اليعمويات وا 

حول اليجاالت  بشكل يستير  ةبةتدر الدورات الفي ن أعضاء اليجمس واليسةرةّ يشارك  ف ،الشركات
تغةةر يثل ىذه  سةكون لو تأثةر اةجابي فيو  ،تحسةن اإلفصاح والشفافة عمى  سةساعداليتعمق  بالحوكي  

 الذىنةات.

األطراف ذات اليصمح  لدى الشركات الجزائرة  السائد حول يفيوم العمى ضرورة تغةةر التركةز  -
ةيتيون فقط باليساىيةن نجدىم ، فين ناحة  اإلفصاح بصف  عاي  ولدى يجالس اإلدارة بصف  خاص 

ن كان بشكل يتفاو ب تزوةدىموةعيمون عمى  دون االىتيام باألطراف األخرى يثل ت( اليعمويات الالزي  )وا 
والعيل عمى جعمو أكثر  ث يةثاق الحكم الراشد في الجزائرتحدةولتحقةق ذلك ةنبغي الزبائن واليوردون، 

، إضاف  إلى تحدةث بعض القوانةن اليتعمق  بنشر اليعمويات بيا ةضين يصالح األطراف ذات الة فعّ 
 اليصمح .

بيوجب القانون وبشكل خاص جدول التدفقات النقدة  اليعمويات التي ةتم نشرىا كية   زةادة -
ين القوائم اليالة  اإللزاية ، إاّل أنو ال ةتم نشرىيا ضين البةانات القانونة   وحقوق اليمكة ، فرغم اعتبارىيا

(BOAL. وىو أير ةتطمب تدخل السمطات اليعنة  التابع  لمدول ،) 

ين خالل اختةار ولو بعض في التقارةر السنوة   يستوى اإلفصاح االختةاريتحسةن السعي إلى  -
اليعمويات الضرورة  لإلفصاح عنيا )نظرا لثقاف  االفصاح السائدة( فإدارة اليخاطر ونظام الرقاب  الداخمة  

 يا.الييي  التي ةنبغي عمى يجمس اإلدارة القةام ب يا، وىيلإلفصاح عنييعتبرا ا حةزا يةنبغي اعطاؤى
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شجةع اإلفصاح االختةاري وخمق تب والشركات الجزائرة  السمطات اليعنة  يبادرات ين قبل اتخاذ -
الشركات يؤىم  بدرج  يقبول  ىذه تساعد عمى جعل و  يزةد ين اليصداقة  والشفافة بةئ  عيل تتسم ب

اليتعمق   القوانةنتحسةن فىذه األخةرة، دور لبورص  الجزائر، وىو بدوره يا ةساعد في تفعةل  لالنضيام
بالبورص  واصدار نصوص تشرةعة  جدةدة خاص  بيا؛ ُةعتبر نقط  انطالق لتفعةل دورىا كألة  رقابة  

لمبورص   اليؤىم  إذا انضم عدد يعتبر ين الشركات ذلك لن ةكون ذو جدوى إالّ  أن عمى الشركات، إالّ 
 . يتاح  لمجييورتداول األسيم عيمةات  توأصبح

اليواقع االلكترونة  لمشركات، واستغالليا ين أجل اإلفصاح عن بعض اليعمويات التي  تحدةث -
تيا، حةث توجد بعض شركات إدار  رف بنشاط الشرك ، نظام الحوكي  اليتبع فةيا، القائيةن عمىعّ تُ 

التطور يواكب  اليساىي  ال تحتوي يواقعيا االلكترونة  عمى أة  يعمويات يفةدة، وىو يا ةتنافى يع 
 التكنولوجي الذي ةعتيد بشكل كبةر عمى اليواقع االلكترونة  ووسائل التواصل االجتياعي.

حةث تعتبر ين  اعتياد أسس واضح  عند تعةةن أعضاء يجمس اإلدارة، ضرورةعمى  التركةز -
 ةق ذلكقونعتقد أنو ةيكن تحأكبر اليعوقات التي تخفض ين فعالة  يجمس اإلدارة في الشركات الجزائرة ، 

ةساعد في التخفةض ين االعتبارات واليعاةةر ييا لتعةةن األعضاء  ةييظوضع دلةل تنين خالل 
ترشةحات )لجن  فرعة  عن اليجمس(  الشخصة  التي تؤثر عمى عيمة  التعةةن، أو ين خالل تكوةن لجن 

الكفاءة والخبرة  ةساعد عمى جعل يعاةةر الذي وىو األير تشرف عمى اقتراح األعضاء اليناسبةن،
 يجمس اإلدارة.أعضاء األساس الذي ةتم عمى أساسو اختةار واالستقاللة  

المجان الفرعة  ليجمس اإلدارة ويحاول  تكوةن بعض المجان التي ُةتوقع ييا دور بيفيوم  االىتيام -
لجنتةن ةنبغي  ، وفي اعتقادنا ُتعتبر لجن  التدقةق ولجن  الترشةحات أىمفّعال في تحسةن أداء اليجمس

لنقص االىتيام بالتدقةق الداخمي، وكذلك تكوةنييا عمى يستوى يجالس إدارة الشركات الجزائرة ، نظرا 
تغمةب العالقات الشخصة  عند تعةةن أعضاء اليجمس، وىو يا تم اثباتو ين خالل نتائج ىذه الدراس ، 

 وعمةو فإنو ةنبغي القةام باآلتي:
  "عمى تقدةم االقتراحات الخاص  بتعةةن تعيل تكوةن لجن  فرعة  عن اليجمس "لجن  الترشةحات

أعضاء اليجمس وكبار التنفةذةةن اعتيادا عمى يعاةةر ةتم تحدةدىا وتوضةحيا ين قبل ىذه 
 المجن  واليوافق  عمةيا ين قبل يجمس اإلدارة والجيعة  العاي ؛
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 " وبشكل خاص ، تدعةم آلةات الرقاب  تعيل عمى "  التدقةقلجنتكوةن لجن  فرعة  عن اليجمس
، في الشركات الجزائرة  تشكةمياأىية  فكرة ويحاول  ترسةخ التدقةق الداخمي والتدقةق الخارجي، 

وتبةن طرةق   جع الشركات عمى تكوةن ىذه المجن شاصدار توصةات وتشرةعات تُ   وين ثي
  .وشروط القةام بذلك

الجزائر، وذلك ين خالل تنظةم ىذه الوظةف   وظةف  التدقةق الداخمي فيعمى  اىتيام أكبر إضفاء -
بشكل واضح خاص  فةيا ةتعمق باستقاللة  وكفاءة اليدققةن الداخمةةن، وفي سبةل تحقةق ذلك فإن انشاء 

كون لو دور كبةر في يعاىد يتخصص  تشرف عمى تكوةنيم وينحيم شيادات يينة  في التدقةق سة
اكتشاف الييارسات االحتةالة  التي تخفض ين  فيقدرتيم تحسةن ةنعكس عمى سالذي و ، أدائيمتحسةن 

 .جودة اليعمويات اليفصح عنيا

يذا األخةر ةجب أن ةتيتع بخبرة ف، عند تعةةنو ق الخارجيقدالتخصص الصناعي لمي عاةاير  -
إاّل أن تيتعو  وىو أير ضروري البد ينو، ؛كبةرة في الجانب اليالي واليحاسبي ين أجل القةام بييايو

أةضا بخبرة يعتبرة حول التخصص الصناعي لمشرك ، ةزةد ين قدرتو عمى اكتشاف األخطاء والييارسات 
االحتةالة  عند تدقةق حسابات الشرك  وىو يا ةساعد عمى تحسةن جودة اإلفصاح، ونعتقد أن تحقةق ذلك 

ة )ين خالل لجن  التدقةق إن وجدت( في اقتراح اليدققةن ةتم ين خالل تفعةل يساىي  يجمس اإلدار 
الجيعة  )الخارجةن األكثر كفاءة وخبرة في يجال نشاط الشرك ، وىو األير الذي ةساعد اليساىيةن 

  عمى اختةار اليدقق األنسب. (العاي 

وعدم اعتباره يجرد اجراءات ، األخالقي الخاص بالشرك يةثاق السموك ب االلتزام الفعمي ضرورة -
جيةع االلتزام بو ين قبل  ضيانعمى أن ةشرف يجمس اإلدارة ةنبغي عمى  إذةتم وضعيا، شكمة  

ين خالل اتخاذ اجراءات  ييارسات احتةالة  تتم يالحظتيا عن أة  التبمةغوةشجعيم عمى  اليوظفةن
 يميوس  تضين عدم تعرضيم لعقوبات تعسفة  ين قبل يسؤولةيم.

 آفاق الدراسة. 3
تعتبر النتائج اليتوصل إلةيا في ىذه الدراس  ينطمقا إلجراء دراسات أخرى تشيل أبعادا أخرى ذات 

ةنبغي اإلشارة صم  بيوضوع بحثنا، وين أجل تحدةد اآلفاق البحثة  الييكن استخالصيا ين ىذه الدراس ؛ 
ت اليساىي  خالل فترة ثالث شركا يعةن ين الدراس  تيثمت بشكل أساسي في شيوليا لعددحدود إلى أن 
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كيا أنيا لم تتطرق لجيةع خصائص يجمس اإلدارة نظرا لمصعوب  الكبةرة في الحصول عمى  ؛سنوات
 اليعمويات في بةئ  األعيال الجزائرة .

بحثة  يستقبمة  إلجراء يزةد ين الدراسات عمى العدةد ين  اوعمةو فإن ىذه الدراس  تفتح آفاق
الخصائص األخرى ليجمس اإلدارة التي لم تشيميا ىذه الدراس ، يع ايكانة  توسةع يجال البحث لةشيل 
فترة زينة  أطول و/ أو شركات جزائرة  أخرى يوزع  عبر يناطق يختمف  ين الوطن. كيا أنو ةيكن إجراء 

   بيوضوع بحثنا، نقترح بعضيا فةيا ةمي: ذات صمدراسات أخرى 

 أىية  اإلفصاح االختةاري في تعزةز جودة التقارةر السنوة  في الشركات الجزائرة . -
أىية  اإلفصاح االلكتروني في تعزةز جودة اإلفصاح: يع اإلشارة لواقع اإلفصاح االلكتروني في  -

 الشركات الجزائرة .
 مس اإلدارة في الشركات الجزائرة .اقتراح اطار تنظةيي لتعةةن أعضاء يج -
 في الشركات الجزائرة . أثر العضوة  اليتعددة ألعضاء يجمس اإلدارة عمى أداء اليجمس -
في الشركات  أىية  دور لجن  الترشةحات في عيمة  تعةةن أعضاء يجمس اإلدارة وكبار التنفةذةةن -

 الجزائرة .
 دور لجن  التدقةق في تعزةز فعالة  الييام الرقابة  ليجمس اإلدارة في الشركات الجزائرة . أىية  -
يحددات الكفاءة والخبرة واالستقاللة  ألعضاء يجمس اإلدارة ودورىا في تحسةن أداء اليجمس في  -

 الشركات الجزائرة .
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 قائمة الشركات المعنية بالدراسة (:10الممحق رقم )

 
 

 السنويةمؤشر تحميل محتوى التقارير  (:10الممحق رقم )

 ..............................................اســـم الشركــــــــة: 
 8181 8109 8108 البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رقم

 خمفية عامة حول الشركة
    تقديم الشركة  10
    نبذة تاريخية عن نشأة الشركة وتطورىا   10
    الييكل التنظيمي لمشركة  10
    أىداف الشركة المحققة خالل السنة  10
    عرض لممنتجات/الخدمات التي تقدميا الشركة  10
    أىم األسواق الرئيسية التي تنشط فييا الشركة  10
    الحصة السوقية لمشركة  10

  

Activité 
Nom 

d’entreprise 
N 

Industries Alimentaires Céréalières & Dérivés De Sétif. AGROVIV 1 

Production Des Moules & Outillages AL-MOULES 2 

Abattage Et Decoupage Industriel De Viandes De Boucherie 

(Abattoir Industruel) 
AVICOLE 3 

Production de Boulonnerie Coutellerie & Robinetterie BCR 4 

Calandrage Plastique CALPLAST 5 

Distribution Des Matériaux De Construction DIVINDUS 6 

Mise En Valeur & D’aménagement Rural EMIVAR 7 

Industrie des Plastiques & Caoutchoucs ENPC 8 

Production De L’électrochimie ENPEC 9 

Fabrication d’Accessoires Industriels et Sanitaires SANIAK 10 

Production de Ciments SCAEK 11 

Etudes Techniques SETS 12 

Injection & Soufflage En Matière Plastique SIPLAST 13 

Production de Sachets et Films Plastique SOFIPLAST 14 

Préparation et du Conditionnement de Produits Frais a Base de 

Lait 
TELL 15 
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 سياسات الشركة غير المالية
    الشركة المنتيجة إلدارة المخاطر  ةسياس 10
    سياسة الشركة حول المسؤولية االجتماعية  10
    سياسة الشركة المتعمقة بالموارد البشرية  01
    نظام الرقابة الداخمية المعتمد في الشركة 00
    برنامج/ ميام التدقيق الداخمي في الشركة 12

 ىيكل الممكية في الشركة
    األسيم الشركة / راس المالعدد  00
    القيمة االسمية لألسيم )أو تبرير عدم االفصاح عن ذلك( 00
    اجتماعات الجمعية العامة لممساىمين )عددىا وتواريخيا( 00
    تقرير الجمعية العامة )أو أىم القرارات الصادرة عنيا( 16
    توزيعات األرباح )تخصيص النتيجة(   00

 اإلدارة وكبار التنفيذينمجمس 
    رئيس مجمس اإلدارة 00
    المؤىالت والخبرات التي يتمتع بيا رئيس مجمس اإلدارة  00
    أعضاء مجمس االدارة 01
    المؤىالت والخبرات التي يتمتع  بيا أعضاء مجمس اإلدارة  00
    تنفيذين/غير تنفيذين( تصنيف أعضاء مجمس االدارة ) 00
    تصنيف أعضاء مجمس االدارة ) مستقمين/غير مستقمين( 23
    مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة وأشكاليا  24
    األسس المعتمدة في تعيين أعضاء مجمس اإلدارة 25
    العضوية المتعددة ألعضاء مجمس اإلدارة 26
    اجتماعات مجمس اإلدارة )عددىا وتواريخيا( 00
    اإلدارة )أو أىم القرارات الصادرة عنو(تقرير مجمس  00
    قائمة بأسماء كبار التنفيذين في الشركة 00
    المؤىالت والخبرات التي يتمتع بيا كبار التنفيذين  01
    المكافآت التي يتحصل عمييا كبار التنفيذين 00

 المعمومات المالية
    جدول الميزانية 00
    جدول حساب النتائج 00
    جدول سيولة الخزينة )التدفقات النقدية( 00
    جدول تغير األموال الخاصة )حقوق الممكية( 00
    ممخص عن النتائج المالية لمسنوات الثالثة األخيرة )أو أكثر(  00
    المعايير المتبعة من قبل الشركة خالل اعداد القوائم المالية 00
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    التكمفة التاريخية(مثل تقييم األصول ) السياسات المحاسبية المتبعة في 00
    متناقص(-متزايد-السياسات المحاسبية المتبعة في اىتالك األصول )خطي 00
    متوسط التكمفة(مثل السياسات المحاسبية المتبعة في تقييم المخزونات ) 01
    أسس وضع التقديرات المحاسبية )مثل المؤونات(  00
    / االفصاح بعدم وجودىااألحداث الالحقة  00
    المعامالت التي تتم مع المجمع أو الفروع )حسب الحالة( /االفصاح بعدم  00
    المعمومات القطاعية: تحميل حسب )منتجات/خدمات(  00
    المعمومات القطاعية: تحميل حسب )المناطق الجغرافية( 00
      الحسابات( ومدة عممواسم مكتب التدقيق الخارجي )أو محافظ  00

00 
تحفظات المدقق   / تقرير محافظ الحسابات )أو ممخص عن أىم ما جاء فيو(

 وكيفية معالجتيا
   

 المعمومات التنبئية )المستقبمة(
    رقم األعمال المتوقع عن الدورة القادمة  00
    األرباح  المستقبمية المتوقعة عن الدورة القادمة 00
    (االستثمارية المستقبمية لمسنوات القادمة )خطوات لتحسين النشاطالخطط  50
     الحصة السوقية المنتظرة في السنوات القادمة 51
    المخاطر المحتممة في السنوات القادمة 52

 
 

 قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان (:10الممحق رقم )

 األستــــــــــــــاذاسم  الجــــــــــــــــــــــامعة

 عموني عمار )عضو مجمس إدارة سابق(أ.د.  -سطيف  –فرحات عباس 

 د. شريقي عمر  -سطيف  –فرحات عباس 

 العمراوي زوبيرد.  -برج بوعريرج  –البشير اإلبراىيمي 

 د. عبد الرحمن سموى -مصر  – طنطا
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 االستبيان بالمغة العربية (:10الممحق رقم )

 المدير العام، أعضاء مجمس اإلدارة، اإلطارات المسّيرة، محافظي الحسابات موجو لـ:استبيان 

 سيدي الكريم، سيدتي الكريمة،   
جودة  تحقيق"مجمس اإلدارة كآلية لمحوكمة ودوره في في إطار التحضير ألطروحة دكتوراه عموم حول: 

في إنجاز  المساىمةيسعدني أن ألتمس من سيادتكم اإلفصاح: دراسة لمجموعة من شركات المساىمة الجزائرية" 
. وأحيطكم عمما بكل دقة وموضوعيةىذا البحث، من خالل التكرم باإلجابة عمى األسئمة الواردة في ىذا االستبيان 

 ، ولن تستخدم إاّل ألغراض البحث العممي.بسرية تامة أن إجاباتكم ستعامل

 
  تقبموا مني فائق التقدير وشكرا مسبقا عمى مساىمتكم وحسن تعاونكم.                                           
 

 
 -( في المكان المناسبxيرجى وضع عالمة ) -                                بيــــانــات عـــامة :الجـزء األول

              ..................................................... الوظيفة: -
 .................................: عدد سنوات الخبرة -
 ............................)يرجى ذكرىا( أخرى     [   دكتوراه ]    ماجستير ]  [   [    ليسانس ]      المؤىل العممي: -
 ......................أخرى )يرجى ذكرىا(     ] [ إدارة أعمال و/أو تسيير] [    مالية و/أو محاسبة التخصص العممي: -
 [  [       ال ]  :  نعم ]ىل شغمت منصب عضو مجمس إدارة من قبل -
 .................................يرجى ذكر عدد سنوات الخبرة )كعضو مجمس إدارة(  نعم بـ: إذا كانت اإلجابة  

 
   والرقابي لمجمس اإلدارة في تحسين جودة االفصاحمساىمة الدور االشرافي : الجـزء الثاني

بحكم خبرتكم المكتسبة من العمل في شركات المساىمة الجزائرية، يرجى منكم إبداء رأيكم حول الميام التي يقوم 
 ومدى تأثيرىا عمى جودة اإلفصاح. في الشركة فعميابيا مجمس اإلدارة 

 درجة الموافقة العـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة قمر 

 من أجل  إرساء قواعذ الحوكوة والسلوك األخالقيمساهمة المجلس في  الوحور األول:

 دعم جودة اإلفصاح

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

    لتطبيق قواعد الحوكمة  عمل واضحة إجراءات وضعيشرف مجمس اإلدارة عمى  1
    بتطبيق القواعد الموضوعة لمحوكمة   االلتزام الفعمييراقب المجمس باستمرار مستوى  2
    في الشركة  ميثاق لمسموك األخالقي وضعيشرف مجمس اإلدارة عمى  3

  



 املحالق 

296 
 

4 
المينية وقواعد السموك المعايير بتطبيق االلتزام الفعمي يراقب المجمس باستمرار مستوى 

 األخالقي المتعارف عمييا
   

5 
عن أي سموك غير قانوني أو غير أخالقي دون  الموظفين عمى اإلبالغ المجمس يشجع

 المباشر الخوف من المسؤول
   

    األطراف ذات المصمحةتخدم مختمف يحرص المجمس عمى جعل إفصاحات الشركة  6
    بشكل دوريتقييم ذاتي ألدائو يقوم المجمس بإجراء  7

 وسيمة فعالة)تقرير التسيير( التقرير السنوي مساىمة مجمس اإلدارة في جعل  المحور الثاني:
 لتحقيق جودة اإلفصاح

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

8 
 وجعمونشر التقرير السنوي عمى الموقع االلكتروني لمشركة يحرص المجمس عمى 

 الوقت المناسب متاحا في
   

    إلعداد التقرير السنوي وتحريره األشخاص المناسبينيحرص المجمس عمى تكميف  9

01 
مع المتطمبات القانونية، والمعايير  التقارير السنوية تتوافق يتأكد المجمس من أن

 المعمول بيا إلعداد التقارير 
   

00 
وجعميا مناسبة  إلعداد التقارير السنويةالتكاليف المخصصة يشرف المجمس عمى 
 لتحقيق جودة اإلفصاح

   

 التي تساعد عمى تحقيق جودة اإلفصاح دور مجمس اإلدارة في اإلشراف والرقابة عمى اآلليات الرقابية المحور الثالث:

 وجعله فعاالً في تحسين جودة اإلفصاح تذعين التذقيق الذاخلي: هساهوة هجلس اإلدارة في أوال

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

08 
قرار تعيين )أو فصل( المدقق يتمتع المجمس بسمطة الموافقة أو عدم الموافقة عمى 

 من قبل المدير العام الداخمي
   

    في المدقق الداخمي لمقيام بميامو الكفاءة والخبرةيحرص المجمس عمى ضرورة توفر  01
    من قبل اإلدارة  ألية ضغوطاتالمدقق الداخمي  عدم تعرضعمى المجمس يحرص  01
    عميو تقييميا  األمور التي يتعذرالمجمس المدقق الداخمي في جميع  يستشير 01

06 
لمالحظات وتوصيات المدقق  مدى استجابة اإلدارة التنفيذيةيتحقق المجمس من 

 الداخمي
   

 وجعله فعاالً في تحسين جودة اإلفصاح التذقيق الخارجي تذعين: هساهوة هجلس اإلدارة في ثانيا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

07 
اإلدارة التنفيذية قبل و  مع كل من المدقق الخارجي خطة التدقيقيناقش المجمس 
 المصادقة عمييا

   

08 
التي  والوثائقالمعمومات المدقق الخارجي عمى جميع  يحصليحرص المجمس عمى أن 

 يحتاجيا
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09 
من قبل اإلدارة  لضغوطاتعند تعرض المدقق الخارجي  فعمييتدخل المجمس بشكل 

 التنفيذية
   

81 
المدقق الخارجي والعمل باألخذ بجميع مالحظات يمتزم المجمس بضمان قيام اإلدارة 

 عمى تنفيذىا 
   

80 

)أي  بالتخصص الصناعييشجع المجمس عمى اختيار المدقق الخارجي الذي يتمتع 
، وليس الخبرة في الجانب المحاسبي مجال نشاط الشركةالذي يمتمك خبرة التدقيق في 

 فقط(

   

     بالتنسيق بين أنشطة التدقيق الداخمي والتدقيق الخارجييقوم المجمس  88
    وتسديدىا في الوقت المناسب أتعاب المدقق الخارجيبضمان يقوم مجمس اإلدارة  81

 هن أجل تحسين جودة اإلفصاح نظام الرقابة الذاخلية: هساهوة هجلس اإلدارة في تفعيل ثالثا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

    صحيحةتمت عمى أسس قد  وضع نظام الرقابة الداخميةيتأكد المجمس من أن عممية  81
     تقييم مستمر لمدى فعالية نظام الرقابة الداخميةيشرف المجمس عمى إجراء  81

86 
لفعالية نظام الرقابة  تقييم المدقق الداخمي والخارجينتائج يدرس مجمس اإلدارة 

 الداخمية
   

87 
الالزمة ألي خمل  اإلجراءات التصحيحيةباتخاذ  يتأكد المجمس من قيام اإلدارة التنفيذية

 في نظام الرقابة الداخمية
   

 هن أجل تحسين جودة اإلفصاح نظام إدارة الوخاطر: هساهوة هجلس اإلدارة في تفعيل رابعا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

غير 
 موافق

    بمختمف أنواعيا وضع استراتيجية إدارة المخاطريشرف المجمس عمى  88

89 
التي تعرضت ليا الشركة و/أو  اإلفصاح عن المخاطريحرص المجمس عمى أن يتم 

 التي يمكن أن تتعرض ليا مستقبال
   

11 
التي تتخذىا الشركة لمواجية  اإلفصاح عن اإلجراءاتيحرص المجمس عمى أن يتم 

 المخاطر
   

10 
في حالة مواجية مخاطر يصعب  بمتخصصين من خارج الشركةالمجمس يستعين 

 تحديدىا و/أو مواجيتيا 
   

 حسب رأيك: 
، عمى ال نجد تقاريرىا السنوية )تقارير التسيير(عند االطالع عمى المواقع االلكترونية لمشركات الجزائرية  .0

ماىي ؛ فعاديبشكل عكس باقي الشركات في دول العالم التي تنشر تقاريرىا السنوية عمى مواقعيا االلكترونية 
 عمى مواقعيا االلكترونية؟ ال تقوم بنشر تقاريرىا السنوية أغمب الشركات الجزائريةأىم األسباب التي تجعل 

 (يمكن اختيار أكثر من إجابة)
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 ال توجد ضرورة لنشر التقارير إذا كانت الشركة غير مدرجة بالبورصة -
 االطالع عميياالتقرير السنوي من الوثائق التي ال ينبغي لمجميع  -
 ................................................................................................................................. ذكرىا(ى أخرى )يرج -

 ال    ،       يساعد الشركات عمى تحسين جودة اإلفصاح؟  نعم  االنضمام لبورصة الجزائرىل  .0
 .......................................................................................................................................................ولماذا؟    

)مقارنة بباقي  في الشركات الجزائرية المالي والمحاسبي عمى اإلفصاح كبيريتم التركيز بشكل  لماذا .0
 ........................................................................................................................ ؟احات غير المالية(اإلفص

في الشركات الجزائرية، بنفس االىتمام الذي يحظى بو  )الطوعي( ال يحظى اإلفصاح االختياري لماذا .0
 ................................................................................................................................... ؟االفصاح االلزامي

األرباح، رقم مثل رقم  المعمومات التنبئية )المستقبمية( إلفصاح عنل اعطاء أىمية كبيرةال يتم  ماذال .5
 ......................................................................................... تحقيقيا؟ والتي تتوقع الشركات الجزائرية ،األعمال

تساعد مجمس اإلدارة في الشركات الجزائرية عمى أداء ميامو )مثل لجنة يتم تكوين لجان فرعية ال  لماذا .6
 .......................................................................................................................؟ (الترشيحاتالتدقيق ولجنة 

يمكن اختيار ) ؟في الشركات الجزائرية تخفيض فعالية مجمس اإلدارةما ىي أىم العوامل التي تساىم في  .7
 (أكثر من إجابة

 لمعيار العالقات الشخصية يتم وفقاتعيين أعضاء المجمس  -
 باالستقاللية الفعمية أعضاء المجمسعدم تمتع  -
 جميع المواضيع الميمة  غير كافية لمناقشةاجتماعات المجمس  -
 الوقت المناسبالمجمس عمى جميع المعمومات الالزمة في  عدم حصول -
 غير محفزة)بدائل الحضور( التي يتحصل عمييا أعضاء المجمس  المكافآت -
 ..........................................................................................................................أخرى )يرجى ذكرىا(  -

 في الشركات الجزائرية؟   لزيادة فعالية مجالس اإلدارةما ىي أىم اإلجراءات التي تراىا مناسبة  .8
.................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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 االستبيان بالمغة الفرنسية (:15الممحق رقم )

Questionnaire adressé aux : DG/PDG ; Membres du CA ; cadres dirigeants ; commissaires 

aux comptes. 

 

 

Monsieur, Madame; 

 Dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat intitulée : « Le rôle du conseil 

d'administration en tant que mécanisme de gouvernance, dans l'amélioration de la qualité de 

divulgation : étude de quelques sociétés par actions algériennes », et en vous exprimant notre 

gratitude et notre reconnaissance d’accepter de répondre à notre questionnaire ci-joint avec précision 

et objectivité, 

 Nous tenons à vous préciser que vos réponses demeureront strictement confidentielles et ne 

seront utilisées qu’à des fins de recherche visées par cette thèse. 

En vous remerciant d’avance pour votre collaboration et pour le temps que vous aurez passé à 

remplir le questionnaire, je vous prie d’agréer, mes salutations les plus honorables. 

 

 

 

La première partie : informations générales                           

- Fonction occupée : …………………………………………………… 

- Les années d’expérience professionnelle : …………………………… 

- Qualifications et diplômes:  

Licence [   ]            Magistère [   ]            Doctorat [   ]           Autre ………………… 

- Spécialité: 

    Finance [   ]          comptabilité [   ]         Management [   ]         Autre ………………… 

- Avez-vous déjà occupé le poste d'un membre du Conseil d'administration ?  oui [   ]    non [   ]      

Si la réponse est « oui »: préciser Les années d’expérience (En tant que membre du CA) …………      

      

    

La deuxième partie : Le rôle de supervision et de surveillance du Conseil 

d’administration (CA) dans l’amélioration de la qualité de divulgation. 
 

Veuillez donner votre avis sur les missions réelles du CA en cochant la case correspondante. 
 Questions  

Thème I: La contribution du CA à l’établissement des règles de la 

gouvernance et de L’éthique pour soutenir la qualité de la divulgation 

(publication) 

Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

1 
Le CA supervise l’établissement des procédures de travail relatives 

aux bonnes pratiques de la gouvernance de l’entreprise 
   

2 
Le CA contrôle en permanence l'application des procédures objectives 

de la gouvernance 
   

3 Le CA supervise l’élaboration de la charte d’éthique dans l’entreprise    
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4 
Le CA contrôle en permanence l'application des normes 

professionnelles et du code d’éthique      
   

5 
Le CA encourage les employés à signaler tout comportement illégal 

ou contraire à l'éthique sans craindre du responsable directe 
   

6 
Le CA s'assure que les divulgations de l’entreprise servent les intérêts 

de toutes les parties prenantes 
   

7 
Le CA procède périodiquement à une auto-évaluation de ses 

performances 
   

Thème II: La contribution du CA à rendre le rapport annuel (rapport de 

gestion) un moyen efficace pour atteindre une divulgation de qualité 

Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

8 
Le CA veille sur la publication du rapport annuel sur le site Web de 

l’entreprise 
   

9 
Le CA veille sur l'affectation de personnes compétentes à la 

préparation et l’édition du rapport annuel 
   

10 
Le CA s’assure que les démarches de préparation des rapports annuels 

sont conformes aux exigences légales et les normes en vigueurs. 
   

11 
Le CA supervise les coûts de la préparation de rapports annuels afin 

qu’elles soient suffisantes pour avoir une divulgation de qualité. 
   

Thème III: Le rôle du CA dans la supervision et le contrôle des mécanismes de surveillance 

contribuent à obtenir une divulgation de qualité 

La contribution du CA au renforcement de l’efficacité de l'audit interne 
Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

12 

Le CA a les compétences d’approuver ou désapprouve la décision de 

recrutement (ou de licenciement) de l’auditeur interne prise par le 

DG. 

   

13 
Le CA veille à ce que l'auditeur interne aurait les compétences et 

l’expérience requises par le poste. 
   

14 
Le CA veille à éviter (protéger) l’auditeur interne toute forme de  

pression de la part des dirigeants. 
   

15 
Le CA consulte l’auditeur interne sur les questions qu’il ne peut pas 

évaluer. 
   

16 
Le CA s'assure que la direction de l’entreprise réagit aux observations 

et recommandations de l’auditeur interne. 
   

La contribution du CA au renforcement de l’efficacité de l'audit externe 
Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

17 
Le CA discute du plan d'audit avec l'auditeur externe et la direction de 

l'entreprise avant de l'approuver 
   

18 
Le CA veille à ce que l'auditeur externe obtient l’accès aux 

informations et aux documents dont il a besoin. 
   

19 
Le CA intervient activement lorsque l'auditeur externe est sujet à des 

pressions de l’exécutif. 
   

20 
Le CA s’engage à ce que la direction de l'entreprise tienne compte les 

observations de l'auditeur externe. 
   

21 

Le CA encourage la désignation de l’auditeur externe spécialisé (qui 

a une expérience d'audit dans le domaine d'activité de l'entreprise et pas 

seulement dans le domaine comptable) 

   

88 Le CA coordonne les activités d'audit interne et d'audit externe    

81 
Le CA veille à ce que l'auditeur externe reçoit ses honoraires en 

temps utile. 
   

La contribution du CA à l'activation du système de contrôle interne 
Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

81 
Le CA s'assure que le processus d'élaboration du système de contrôle 

interne a été réalisé correctement. 
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81 
Le CA supervise l’évaluation régulière de l’efficacité du système de 

contrôle interne 
   

86 
Le CA discute les résultats de l'évaluation du système de contrôle interne 

effectué par l'auditeur interne et externe 
   

87 

Le CA s'assure que la direction de l’entreprise prend les mesures 

correctives nécessaires en cas de dysfonctionnement du système de 

contrôle interne 

   

La contribution du CA à l'activation de la gestion des risques 
Tous à 

fait 

d’accord 

Moyenne

-ment 

d’accord 

Pas 

d’accord 

88 
Le CA supervise l'élaboration de la stratégie de gestion des différents 

risques 
   

89 
Le CA veille à ce que l’entreprise divulgue les risques auxquels elle a 

été exposée ou pourrait être exposée. 
   

11 
Le CA veille à ce que l’entreprise divulgue les mesures prises pour 

faire face aux risques. 
   

10 
Le CA fait appel à des spécialistes extérieurs en cas où l’entreprise est 

exposée à des risques difficiles à identifier et à en faire face.   
   

À votre avis : 

1. En visitant les sites Web, et contrairement à d’autres entreprises dans le monde, on 

remarque que la plupart des entreprises algériennes ne publient pas ses rapports annuels.  

Selon vous, pourquoi les entreprises algériennes ne publient pas leurs rapports annuels 

sur leurs sites web? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses)  

- L'inutilité de la publication de ces rapports tant que ces entreprises ne sont pas cotées en bourse 
- La considération que le rapport annuel est un document qui ne doit pas être accessible à tous 
- Autres (à préciser)  ... ........ .....................................................................................................................................  

2. Est-ce que l’introduction des entreprises algériennes en Bourse contribue à améliorer la 

qualité de la divulgation?                             Oui                          Non  

Pourquoi?  ................................................................................................... ............................................................  

3. Pourquoi les entreprises algériennes se concentre beaucoup sur la divulgation financière 

et comptable au détriment des autres divulgation? 
............................................................................................................. ............. ............................................. 

4. Pourquoi les entreprises algériennes accordent-elles moins d’importance à la divulgation 

volontaire par comparaison à la divulgation obligatoire ? 
..................................................................................................................................................................................... 

5. Pourquoi les entreprises algériennes ne divulguent pas d'informations prévisionnelles 

(exp. Chiffre d’affaires ou bénéfice prévisionnel) ? 
....................................................................................................................................................................... 

6. Dans les entreprises algériennes, pourquoi le conseil d'administration ne constitue pas 

des sous-comités qui l’aident dans ses nombreuses tâches (exp. comité d'audit, comité de 

rémunération) ? 
..................................................................................................................................................................................... 
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7. Dans les entreprises algériennes, quels sont les facteurs les plus importants qui nuisent à 

l'efficacité du conseil d'administration? (Vous pouvez choisir plusieurs réponses) 

- Les membres du CA sont nommés suivant les relations ou les considérations personnelles  

- l'Absence de l'indépendance réelle des membres du CA 

- Le nombre des réunions du CA est insuffisant pour discuter de tous les sujets importants  

- Le CA n'obtient pas toutes les informations nécessaires en temps utile  

- Les jetons de présence alloués aux membres du CA sont démotivants 

- Autres (à préciser)  ... ........ ........................................................................................................................................  
8. Selon vous, quelles sont les procédures les plus pertinentes qui améliorent l’efficacité des 

conseils d’administration dans les entreprises algériennes ? 
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 
 

 نتائج اختبار الفرضيات المتعمقة بالشق األول من الدراسة )الفصل الرابع( :(16الممحق رقم )

 اإلفصاح بمستوى ةالخاص (T-test)نتائج اختبار  .0
 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

D.S2018 15 50,1282 8,36567 2,16001 

D.S2019 15 50,5128 9,32152 2,40681 

D.S2020 15 50,3846 8,84854 2,28468 

D.Score 2018_2020 45 50,3419 8,65180 1,28973 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 50 

t ddl 

Sig. 

(bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

D.S2018 ,059 14 ,954 ,12821 -4,5046 4,7610 

D.S2019 ,213 14 ,834 ,51282 -4,6493 5,6749 

D.S2020 ,168 14 ,869 ,38462 -4,5155 5,2848 

D.Score 2018_2020 ,265 44 ,792 ,34188 -2,2574 2,9412 
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 بإدارة األرباح ةالخاص (Binomial test) نتائج اختبار .0
Test binomial 

 Catégorie N 
Proportion 
observée Proportion testée 

Sig. exacte 
(bilatérale) 

EM2018 
Groupe 1 0 7 ,47 ,50 1,000 

Groupe 2 1 8 ,53   

Total  15 1,00   

EM2019 
Groupe 1 0 9 ,60 ,50 ,607 

Groupe 2 1 6 ,40   

Total  15 1,00   

EM2020 
Groupe 1 0 9 ,60 ,50 ,607 

Groupe 2 1 6 ,40   

Total  15 1,00   

EM2018_2020 
Groupe 1 0 25 ,56 ,50 ,551 

Groupe 2 1 20 ,44   

Total  45 1,00   

 

 بنموذج االنحدار األول ةالخاص (T-test)نتائج اختبار  .0
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,922
a
 ,850 ,816 3,70768 

a. Predictors: (Constant), C.Dept, B.Separ, B.Meet, B.Indp, C.Size, 
B.Size, C.Perf, B.Remun 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2798,669 8 349,834 25,448 ,000
b
 

Residual 494,888 36 13,747   
Total 3293,557 44    

a. Dependent Variable: D.Score 
b. Predictors: (Constant), C.Dept, B.Separ, B.Meet, B.Indp, C.Size, B.Size, C.Perf, B.Remun 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -110,390 18,035  -6,121 ,000 

B.Size -,786 ,597 -,114 -1,316 ,197 

B.Indp -,090 ,063 -,122 -1,419 ,164 

B.Separ ,424 1,898 ,017 ,223 ,825 

B.Meet -1,311 ,663 -,148 -1,978 ,056 

B.Remun 5,648 1,253 ,465 4,509 ,000 

C.Size 4,881 ,591 ,664 8,258 ,000 

C.Perf 24,179 15,331 ,153 1,577 ,124 

C.Dept 5,316 3,432 ,136 1,549 ,130 

a. Dependent Variable: D.Score 
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 بنموذج االنحدار الثاني ةالخاص (T-test)نتائج اختبار  .0
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,599
a
 ,359 ,217 ,1433041 

a. Predictors: (Constant), C.Dept, B.Separ, B.Meet, B.Indp, C.Size, 
B.Size, C.Perf, B.Remun 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,414 8 ,052 2,522 ,027
b
 

Residual ,739 36 ,021   
Total 1,154 44    

a. Dependent Variable: EM 
b. Predictors: (Constant), C.Dept, B.Separ, B.Meet, B.Indp, C.Size, B.Size, C.Perf, B.Remun 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,358 ,697  -,513 ,611 

B.Size -,019 ,023 -,144 -,804 ,427 

B.Indp -3,835E-5 ,002 -,003 -,016 ,988 

B.Separ -,036 ,073 -,077 -,492 ,626 

B.Meet -,062 ,026 -,375 -2,428 ,020 

B.Remun ,053 ,048 ,232 1,090 ,283 

C.Size ,022 ,023 ,161 ,972 ,338 

C.Perf -1,939 ,593 -,658 -3,272 ,002 

C.Dept -,068 ,133 -,093 -,512 ,612 

a. Dependent Variable: EM 

 
 الفرضيات المتعمقة بالشق الثاني من الدراسة )الفصل الخامس(نتائج اختبار  :(17الممحق رقم )

One-Sample Test 

 

Test Value = 1 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Theme1 1,753 71 ,084 ,08135 -,0112 ,1739 

Theme2 ,201 71 ,841 ,01042 -,0927 ,1136 

Theme3 4,903 71 ,000 ,20694 ,1228 ,2911 

 

 
 



 
 هللا بـحمدمت     


