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امللخص  :يهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء على حوكمة الشركات ابعتبارها إحدى أهم القضااي اليت
حتضى ابالهتمام على املستوى األكادميي ،ومبا توفره من آليات وشروط حتسني ييةة األعما اليت حتمي
مصاحل مجيع األطراف ،وقد قام الباحث يتقسيم حبثه إىل أريعة حماور حاو من خالهلا إيراز مجيع اجلوانب
النظرية املتعلقة مبوضوع حوكمة الشركات من خال تناو األدييات املتوفرة مع التحليل ،حماوال من خال
ذلك إيراز أمهية آليات الرقاية الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات وعالقتها ابلوظيفة احملاسبية ،كما حاو
عرض يعض جتارب الدو املتقدمة والنامية يف هذا اجملا  ،وقد خلصت هذه الدراسة إىل أن حوكمة
الشركات أصبحت ضرورة تفرضها املرحلة االقتصادية اليت مير هبا العامل وطبيعة ييةة األعما املعاصرة.
الكلمات املفتاحية:حوكمة الشركات ،ييةة األعما  ،آليات الرقاية ،أصحاب املصاحل.
تصنيفG3 , H7:JEL
Abstract : This researchaimed to shedding light on corporategovernance as
one of the most important issues of concern to academiclevel. As itprovides
a mechanisms that lead tobusiness environment upgrade and protection
interests of all parties. For thatthe researcher divided his warke into four
axes to illuminate on theoretical aspects of Thistopic. By addressing the
literature and highlightimportance of control mechanisms, He is also tried to
الكلمات املفتاحية :يني 5 -3كلمات
present the experiences of developed and developing countries.
تصنيف :JEL
Keywords: Corporate Governance, Business Environment, Oversight
Mechanisms, Stakeholders.
JEL classification codes: G3 , H7.
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حوكمة الشركات ودورها يف استقرار ييةة االعما  -دراسة جتارب دولية

 .1مقدمة:
منذ انفجار األزمة املالية اآلسيوية عام  ،7991أخذ العامل ينظر نظرة جديدة إىل حوكمة
الشركات ،حيث أظهرت هذه األزمة ضعف الثقة يف املؤسسات والتشريعات اليت تنظم جما
األعما والعالقات يني منشآت األعما واحلكومة والدور الرقايب إلدارة على النشاط ،فهذه
األزمة كانت نتيجة للمعامالت يني املوظفني الداخليني واألقارب واألصدقاء من جهة ويني
منشآت األعما واحلكومة من جهة أخرى ،إضافة اىل معامالت مشبوهة كحصو الشركات
على عدد كبري من القروض القصرية األجل يف نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة
املسامهني يذلك وإخفاء مؤشرات الديون من خال اتباع طرق ونظم حماسبية "مبتكرة" ،كما انه
وخال الفرتة املمتدة يني  7991اىل 0111اين شهدت هده الفرتة فضائح لشركات أنرون،
وورلدكوم ،ووشوك ،فيقندي العاملية ،وما تلى ذلك من سلسلة اكتشافات عن تالعب هذه
الشركات يف قوائمها املالية واخفائها ملؤشرات أدائها احلقيقية على املسامهني فيها ،من اجل
احلفاظ على أسعار األسهم وضمان استمرار دورة التمويل ،األمر الذي مكن من حدوث
أزمات اقتصادية حانقة مل تؤثر فقط على الشركات يل مست مجيع األطراف ذوي العالقة
وأصحاب املصاحل ،حيث اثر ذلك على ييةة األعما يشكل سليب انعكس مباشرة على
التوازانت املالية للدولة واجملتمع والنظام االقتصادي ككل ،وهو ما استدعى ضرورة تدخل الدولة
ممثلة يف هياكلها اإلدارية من خال فرض جمموعة من األدوات القانونية والتنظيمية ويف اطار ما
يسمى حبوكمة الشركات من اجل ضبط العالقات جلميع األطراف دوي املصلحة والشركات.
أتسيسا على ما سبق تطرح التساؤ التايل:
ما ملقصود حبوكمة الشركات وكيف يتم إرساءها ابإلشارة لتجارب دولية؟
أمهية البحث :تظهر أمهية هذا البحث من خال االختالالت اليت تعاين منها ييةة االعما
الدولية واحمللية نتيجة يعض ممارسات الشركات اليت أثرت سلبا على األطراف دوي العالقة
واصحاب املصاحل ابلشركة ،ودور حوكمة الشركات يف معاجلة مثل هذه االختالالت.
أهداف البحث :يهدف هذا البحث اىل تسليط الضوء على قضية حوكمة الشركات وييان
االيعاد املتعلقة هبا من حيث أسسها النظرية وعالقتها ابحملاسبة وآليات الرقاية الداخ ـ ـ ـ ــلية
واخلارجية ،م ـ ــع عرض لبعض جتارب الدو املتقدمة والنام ـ ــية يف هذا اجملا .
حيث متت معاجلة هذا املوضوع من خال احملاور التالية:
احملور األو  :عموميات حو حوكمة الشركات؛
احملور الثاين :عالقة الوظيفة احملاسبية حبوكمة الشركات؛
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احملور الثالث :أمهية آليات الرقاية الداخيلة واخلارجية يف حوكمة الشركات؛
احملور الرايع :منادج تطبيق حوكمة الشركات يف الدو املتقدمة والنامية.
احملور األول :عموميات حول حوكمة الشركات

أوال :تعريف حوكمة الشركات
كلمة احلوكمة مشتقة من الفعل اليوانين ) (kubernáoوالذي يعين التوجيه ،وفيما يعد
انتقلت إىل الالتينية ومن مث إىل اللغات األخرى ،ويف اللغة العريية مل يتم اعتماد مصطلح حوكمة
الشركات اال يف سنة ( 0113حسني عبد اجلليل ،0171 ،ص )8حيث قرره جممع اللغة العريية
كاصطالح يؤدي معىن ( ،)Corporategovernanceواحلوكمة لغة على وزن الفوعلة مشتقة
من احلكم ،واليت تعين السيطرة على األمور والتحكم فيها من خال وضع القيود والضوايط.
أما اصطالحا فقد اعطيت حلوكمة الشركات عدة تعاريف طبقا لوجهات نظر الباحثني
ونتائج التقارير ،وفيما يلي سنورد يعض اهم التعاريف اليت تناولت حوكمة الشركات:
 عرفت حوكمة الشركات أبهنا "أنشطة الرقاية اليت يقوم هبا جملس اإلدارة وجلنة التدقيقلضمان نزاهة عمليات إعداد التقارير املالية ،فهي النظام الذي يتم من خالله توجيه وتسليط
الرقاية على الشركات")Cadbury A ,1992,p14)1
 عرفت احلوكمة على اهنا " :فن ممارسة الرشادة والعقالنية ،وتعظيم الثقة ،وتنمية عواملاألمان ،وتفعيل توظيف املوارد ،وزايدة وتنمية القيمة املضافة ،ويف الوقت ذاته حتقيق عقالنية
التصرفات اإلدارية ،ومحاية املشروعات من عناصر الفساد اإلداري والرعونة اإلدارية )عل ــي امح ــد
زيـن ،حسين عبد اجلليل ،0119 ،ص"(13
 عرفها صندوق النقد الدويل على اهنا" :اإلدارة الرشي ـ ـ ــدة للمؤسسات أو االقتص ـ ـ ـ ـ ــاد يصورةعامة عرب حزم ــة مـ ــن القوانني والقواعد اليت تؤدي إىل حتقيق الشفافية")غضبان حسام
الدين.(0177،
 عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على اهنا" :هي عملية تساعد على خلق مناخمن الثقة والشفافية واملساءلة وذلك من أجل تعزيز االستثمار على املدى الطويل األجل
واالستقرار املايل وضمان سالمة األعما التجارية ،وهي ثالثة عوامل تؤدي تدفع إىل حتقيق منو
أقوى ومستمر ويناء جمتمعات أكثر تكامال) طارق عبد العايل  ،0115،ص" )71
نشري هنا اىل وجود مقاريتني لتناو موضوع حوكمة الشركات ،مدخل املسامهني والذي حيصر
مفهومها يف ضمان تعظيم حقوق املسامهني ،ومدخل أصحاب املصاحل الذين ميثلون جمموعات
األطراف دوي العالقة ابلشركة كالعمالء ،املوردين ،املستخدمني ،حيث يعترب املدخل الثاين هو
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املدخل االعم كونه يتطايق مع أسباب ظهور حوكمة الشركات لكون ان هذه العملية ال
تستهدف املسامهني فقط يل هتدف إىل ضمان متوقع وتفاعل جيد يني الشركات واألطراف
احمليطة هبا ضمن ييةة االعما .
ومن خال التعاريف السايقة تربز لنا عدة نقاط جوهرية يشري اليها مفهوم حوكمة الشركات
وهي كالتايل:
 احلوكمة هي جمموعة من األطر التنظيمية والقانونية اليت تعمل يف جمموعها على تنظيمعمل الشركات وممارساهتا حيث ختضعها للرقاية على أداءها من اجل محاية مصاحل
املستثمر؛
 تؤكد احلوكمة على قواعد اإلفصاح املايل واإلداري وكافة املعلومات األخرى والعمل علىتوفريها من حيث الكم والنوع سواء للمستثمرين او لألطراف األخرى اليت هتمها؛
 تتضمن احلوكمة جمموعة من املعايري اليت تضمن حقوق أصحاب املصاحل واملسامهني يفاالطار الذي حيمي مصلحتهم ويؤدي اىل حتقيق أهداف الشركات؛
 توفر احلوكمة معايري الرقاية اليت حتدد مسؤوليات جملس اإلدارة من أجل املسامهة يف تطويراملؤسسة ومنوها ومسامهتها يفعالية يف التنمية االقتصادية.
اثنيا :خصائص حوكمة الشركات:
تعترب حوكمة الشركات عملية شاملة توفر اطارا متكامال تضمن فيه حقوق مجيع األطراف
وتوفر للشركات ييةة مشجعة على منوها وحتقيق أهدافها ،من اجل ذلك نشر يرانمج األمم
املتحدة اإلمنائي عددا من اخلصائص اليت متيز النظام الفعا حلوكمة الشركات واملتمثلة فيما يلي
(ميكراكراسينكي ،0118 ،ص:)6
 ضمان املشاركة :وهي حق اجلميع للمشاركة يف اختاذ القرار ،إما مباشرة أو يواسطة هيةاتشرعية وسيطة متثل مصاحلهم ،حيث تتعلق تتوقف املشاركة على مدى التمكني من املشاركة
وحرية النقد وعلى مدى توفر القدرات للمشاركة البناءة؛
 اإلدامة :وهي اإلمكانية إلدامة نشاطات احلوكمة وإدامة التنمية الشمولية اليت متس مجيعاألطراف؛
 الشرعية :مبعىن أن تكون قرارات السلطة مشروعة من حيث اإلطار التشريعي واملؤسسيوالقرارات احملددة من حيث املعايري املرعية يف الشركات والعمليات واإلجراءات حبيث تكون
مقبولة لدى العامة؛
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 الشفافية :ويقصد هبا حرية تدفق وتداو املعلومات واالفصاح عنها مع حتقيق الكفاية منالناحية الكمية والنوعية لفهم ومتايعة العمليات يف الشركات ،كما جيب ان تعكس هذه
املعلومات الوضعية احلقيقية للشركة؛
 العدالة واملساواة :حيث تتساوى الفرص يني اجلميع ،يكافة أنواعهم وأجناسهم. تعزيز سلطة القانون :حبيث تكون األنظمة والقوانني عادلة وتنفذ ينزاهة ،السيما ما يتعلقمنها حبقوق مع ضمان مستوى عا من األمن والسالمة؛
 الكفاية والفعالية يف استخدام املوارد :حيث يتم استغال املوارد البشرية واملالية واملاديةوالطبيعية من قبل الشركات لتلبية االحتياجات احملددة ويطريقة مستدامة تضمن حتقيق
اهداف مجيع األطراف دوي املصلحة؛
 حتث على االحرتام والثقة :وذلك جلميع األطراف املتدخلة يف نظـ ـ ـ ـ ــام احلوكمة سواء منقبل القطـ ـ ــاع اخلاص أو اجملتمعات املدنية أو احلكومة؛
 املساءلة :ويقصد هبا ان يكون متخذو القرارات يف الشركات ويف تنظيمات اجملتمع املدينمسةولني أمام اجلمهور والدوائر احملددة ذات العالقة ،وكذلك أمام من يهمهم األمر وهلم
مصلحة يف تلك الشركات؛
 التمكني والتخويل :حبيث يتم متكني مجيع األطراف من متايعة األهداف املشروعةلتحقيقها وانشاء البيةة اليت متكنهم من حتقيق أقصى حد ممكن من النجاح والرخاء للجميع؛
اثلثا :مبادئ حوكمة الشركات
قامت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يوضع جمموعة من املبادئ اليت تعزز نظام
حوكمة الشركات من خال توفري التوجيهات لبورصات األوراق املالية ،واملستثمرين ،والشركات،
وغريها من اجلهات اليت هلا دور يف عملية تطوير اإلدارة جليدة الشركات ،و قد صدرت هذه
املبادئ ألو مرة يف عام  7999وأصبحت متثل اهم املعايري الدولية يف حوكمة الشركات،
حيث مت تبنيها من طرف جملس االستقرار املايل لألنظمة املالية السليمة وصادقت عليها جمموعة
العشرين ،وفيما يلي نذكر هذه املبادئ ):2) ECDO, 2015
 -1وجود إطار فعال حلوكمة الشركات:
ويقصد يه ان يكون اطار احلوكمة متسقا من الناحية القانونية ويتوفر على رزمة من
القواعد القانونية اليت تنظم العالقات يني األطراف وتوجهها يف االطار الذي حيقق أهدافها
دون االخال ابملوازين الداخلية للمؤسسات وأهداف أصحاب املصاحل ،كما جيب ان يضم
إطار احلوكمة سلطات وهيةات رمسية تنقسم يينها املسؤوليات يشكل واضح وان تتمتع هذه
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اهليةات ابلشفافية والنزاهة واحرتام القانون ،كما جيب ان يكون هناك سوق منظم تسود فيه
ظروف احلرية ويعيد عن التدخالت اليت تؤثر على موازينه ومصاحل األطراف الناشطة فيه.
 -2ضمان احلقوق واملعاملة العادلة للمسامهني واملالك االساسني:
يف إطار حوكمة الشركات جيب محاية وتسهيل ممارسة احلقوق واملعاملة العادلة جلميع
املسامهني ،مبا يف ذلك أصحاب املسامهات االقل او املسامهني األجانب ،حيث يتم تعريفهم
جيدا حبقوقهم مع ضمان التعويض العاد جلميع األطراف يف حالة انتهاكها ،فعلى هذا
األساس اليد أن يضمن للمسامهني احلق يف تسجيل امللكية ،تداو األسهم ،احلصو على
املعلومات ،املشاركة والتصويت يف االجتماعات ،اقتسام األرابح ،كما جيب ان تتاح هلم فرصة
مسائلة اإلدارة.
 -3تفعيل أدوار املستثمرين املؤسسني ،أسواق األسهم ،والوسطاء اآلخرين:
وذلك من خال خلق حوافز لالستثمار على طو سلسة االستثمار ،ويناء سوق مايل
مهيكل يشكل جيد يساهم يف حوكمة الشركات ،األمر الذي يزيد من إمكانية املشاركة واملراقبة
واملسامهة يف احتاذ القرارات من قبل املسامهني ،كما جيب االستعانة ابخلرباء والوسطاء ووكاالت
التصنيف من اجل احلصو على التحاليل الضرورية واملوضوعية قبل اختاذ القرارات ،إضافة اىل
منع التداو من الداخل أو ممارسة االحتكارات او التالعب يف األسواق.
 -4تفعيل دور أصحاب املصلحة يف حوكمة الشركات:
يف إطار حوكمة الشركات جيب أن يعرتف حبقوق أصحاب املصلحة (الزابئن ،املوردين،
الدائنني ،املستخدمني ...اخل) ويشجع التعاون يني الشركات وأصحاب املصلحة يف خلق الثروة
والوظائف واستدامة املؤسسات ،حيث تنشا حقوق أصحاب املصلحة مبوجب القانون او عن
طريق االتفاقيات املتبادلة ،واليت من خالهلا يتم االعرتاف ومحاية والتعويض عن االنتهاكات اليت
قد متس حقوق اصحاب املصاحل.
 -5اإلفصاح والشفافية:
جيب أن تضمن حوكمة الشركات الكشف يف الوقت املناسب والدقيق عن الوضعية
احلقيقية للشركات من حيث قوة مركزها املايل ومؤشرات أدائها والنتائج املالية والتشغيلية اليت
حققتها ،واالفصاح عن املمتلكات واصو الشركة ،كما جيب أيضا اإلفصاح الدقيق عن أعضاء
جملس اإلدارة واملدراء التنفيذين واملكافةات اليت حيصلون عليها ،واالخطار احملتمل ان تقع فيها
الشركات ،من جهة أخرى جيب إعداد املعلومات واإليالغ عنها وفقا ملعايري احملاسبة والتقارير
املالية وغري املالية ،فضال عن ضرورة اخلضوع يشكل سنوي للتدقيق اخلارجي من اطراف مستقلة
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االمر الذي يزيد من الشفافية ،كما جيب ان تنشر املعلومات عرب قنوات مرنة تسهل الوصو اىل
املعلومات.
 -6مسؤولية جملس اإلدارة:
يف إطار حوكمة الشركات يتوجب على أعضاء جملس اإلدارة العمل يكل مسؤولية وتوجيه
اجلهود يف اإلطار الذي حيقق أهداف مجيع األطراف ،كما جيب على جملس اإلدارة االلتزام
ابملعايري األخالقية وتطبيقها اثناء ممارسة املهام ،كما جيب أن يفي اجمللس يبعض الوظائف
األساسية وخصوصا فيما يتعلق يـمراجعة وتوجيه اسرتاتيجية الشركة وخطط العمل الرئيسية
وخماطر السياسات وإجراءات اإلدارة وامليزانيات السنوية وحتديد أهداف األداء ومراقبة
التنفيذ...اخل ،كما جيب ان يضمن جملس اإلدارة نزاهة احملاسبة املالية للشركة وأنظمة اعداد
التقارير.
رابعا :مقومات حوكمة الشركات
تعرب املقومات عن جمموعة العناصر اليت جيب توفرها لتطبيق نظـ ــام حوكمة فعـ ـ ـ ــا ،
واليت من أمه ـ ـ ـ ــها (السحار أكرم صاير  ،0175 ،ص:)01
 -1توفر اإلطار القانوين:
من اجل تفعيل عملية حوكمة الشركات ال يد من توفر جمموعة القوانني اليت حتدد حقوق
املسامهني واختصاصات كل طرف من األطراف األساسية واملعنية ابلشركة كاجلان اإلدارية
واجلمعية العامة ومراجع احلساابت ،كما جيب ان حيدد اإلطار القانوين اجلهات املنوط اليها
القيام مبراقبة وتطبيق إجراءات حوكمة الشركات.
 -2توفر اإلطار املؤسسي:
وهو اإلطار الذي يعيني املؤسسات واالجهزة الرقايية املنظمة لعمل الشركات ،مثل هيةات
الرقاية على السوق ،البنك املركزي ،اهليةات العمالية ،واجلمعيات العمومية...اخل ،كل هذه
اهليةات اليت توفر يف جمموعها نظام مؤسسايت يضمن حقوق مجيع االطراف ويوفر البيةة اجليدة
لنشاط الشركات.
 -3اإلطار التنظيمي:
ويتضمن عنصرين هامني مها النظام األساسي للشركة والذي ميثل شريعة عمل ونشاط
الشركة ،وأما العنصر الثاين فهو اهليكل التنظيمي للشركة والذي يوضح أمساء واختصاصات
رئيس وأعضاء اجمللس اإلداري واللجان اإلدارية ،وكذلك أمساء واختصاصات املديرين التنفيذين.
 -4احلرص على مصلحة الشركة:
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ان نشر ثقافة احلوكمة يف الشركات والعمل على تفعيلها داخل ييةة االعما يدفع اىل
حتقيق مصلحة الشركات ابلدرجة األوىل ،وحتقيق مصاحل مجيع األطراف ابلدرجة الثانية على
اعتبار ان الشركة هي سفينة مجيع األطراف اىل ير األمان وان حتقيق أهداف ومصاحل الشركة
سيؤدي يف النهاية اىل حتقيق مصاحل مجيع األطراف ذات العالقة هبا ،فحوكمة الشركات يف
حدود هذا املفهوم تسعى اىل حتقيق شروط النجاح واالستمرار.
احملور الثاين:عالقة الوظيفة احملاسبية حبوكمة الشركات
من الناحية احملاسبية زاد االهتمام حبوكمة الشركات يف حماولة جادة الستعادة ثقة
مستخدمي املعلومات املالية ممثلني يف أصحاب املصاحل ،املسامهني ،واملتعاملني يف سوق األوراق
املالية ،يف مدى دقة وسالمة املعلومات املفصح عنها من جانب إدارة الوحدات االقتصادية
ضمن قوائمها املالية ،والتقليل من ااثر فجوات التوقع اليت تعرب عن االختالف يني احملاسبني
ومستخدمي القوائم املالية حو نوعية وجودة يياانت التقارير يسبب االختالف يف األهداف
الذاتية لكل منهما وعدم إدراك املستخدمني لإلجراءات املراجعة وأهدافها ،حيث تتجزأ وتنشأ
فجوات التوقعات عن األسباب التالية(متويل سامي وهبة  ،7993 ،ص ص:3)6،5 :
 فجوة املعقولية :وتنشأ نتيجة التباين يني ما يتوقع اجملتمع (املستفيدين من خدمات
املراجعة) من مراقيب احلساابت إجنازه ،ويني ما يستطيع مراقب احلساابت إجنازه يصورة معقولة.
 فجوة األداء :وتنشأ نتيجة التباين يف التوقعات املعقولة من جانب اجملتمع ملا جيب أن يقوم
يه مراقب احلساابت ويني األداء الفعلي ملراقب احلساابت حيث ميكن ارجاعها اىل نوعني من
األسباب:
 تدين مستوى أداء املرجعيني نتيجة نقص الكفاءة املهنية لدي املراجعني ولعدم تقيدهممبعايري املراجعة.
 وجود فجوة يني املعايري املوجودة حاليا ويني تلك اليت حيتاجها سوق العمل ،مبا ميثلفجوة يني الواجبات اليت ميكن توقعها يشكل معقو من املراجعني ويني الواجبات القائمة
فعالً واحملددة من قبل القانون.
 فجوة التقرير :وتعرف أبهنا االختالف يني توقعات مستخدمي التقارير املالية لرأي املراجع
املتمثل يف تقرير املراجعة للقوائم املالية ،ويني رأي املراجع الوارد يف تقريره عن نتائج مراجعة
القوائم املالية يسبب رغبة املستخدمني يف احلصو على أتكيد مطلق من املراجع يفيد يدقة
القوائم املالية ،وإىل شكهم يف رأي املراجع وخاصة يف ح ـ ــالة ت ـ ـ ــعثر املنشأة أو فشلها دون
احلصو على إنذار مبكر من املراجع عن ذلك.
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 فجوة االستقالل :نتيجة احنراف السلوك الفعلي للمراجعني عن االستقال املتوقع منهم
طبقا لقواعد السلوك املهين ،حيث يؤثر ذلك على حيادية املراجع ومينعه من إيداء وجه نظر
موضوعية خال أداء اختبارات املراجعة وإصدار التقرير.
 فجوة املسئولية القانونية :اختالف إدراك وفهم املراجعني ومستخدمي التقارير املالية
ملسةولية املراجع ،حيث يقع على عاتق املراجع مسةولية أديية جتاه محاية اجملتمع من الفساد،
ومهنية جتاه تنفيذ ومراعاة معايري مهنته ،وقانونية جتاه التزامه ابلقانون فعلى هذا هتدف احلوكمة
احملاسبية اىل التقليل والتحكم يف فجوات التوقع اليت ينشأ عنها أاثر وخيمة تؤثر على ييةة
االعما يشكل سليب من خال حتقيق جمموعة من النقاط اليت تندرج ضمن أهداف حوكمة
الشركات(القاضي زايد عبد الكرمي وآخرون ،2010 ،ص:4)319
 حتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزايدة قيمتها. فرض الرقاية الفعالة على أداء الوحدات االقتصادية وتدعيم املساءلة احملاسبية. ضمان مراجعة األداء التشغيلي واملايل والنقدي للوحدة االقتصادية. تقومي أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة فيها. تعميق ثقافة االلتزام ابلقوانني واملبادئ واملعايري املتفق عليها. تعظيم أرابح الوحدة االقتصادية. زايدة ثقة املستثمرين يف أسواق املا لتدعيم املواطنة االستثمارية. احلصو علي التمويل املناسب والتنبؤ ابملخاطر املتوقعة. حتقيق العدالة والشفافية وحمارية الفساد. مراعاة مصاحل األطراف املختلفة وتفعيل التواصل معهم.فقد أاثرت الفضائح املالية العديد من التساؤالت وعالمات االستفهام حو العالقة الثالثية
األطراف يني إدارة الوحدة االقتصادية وممارسي مهنة احملاسبة وأصحاب املصلحة يف الوحدة
االقتصادية خاصة املسامهني املتعاملني يف سوق األوراق املالية ،وإىل أي مدى ميكن حدوث
تالعب من جانب إدارة الوحدة االقتصادية أو حدوث حتالف يينها ويني مدقق احلساابت ميكن
أن يضر مبصاحل املسامهني وابقي األطراف األخرى ذات املصلحة ،وضماان لذلك هتدف
احلوكمة احملاسبية اىل حتقيق جودة املعلومات احملاسبية وموثوقية القوائم احملاسبية فضال حتقيق
شروط اإلفصاح اجليد من خال جتسيد جمموعة من املعايري احملاسبية اليت أكدها جملس احملاسبة
الدولية  ،IASBواليت من أمههاIAS1-IAS8-IAS12-IAS19-IAS20-IAS24-:
 ،IAS30-IAS33إضافة اىل املعيار احملاسيبIFRS1الذي ينص على ضرورة ضمان نوعية
عالية من املعلومات املالية املدرجة يف القوائم املالية ،مبا ينعكس يف النهاية إجياييا على مصلحة
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املسامهني واألطراف دوي املصلحة ومن وراء ذلك على ييةة االعما واستقرار األسواق املالية يف
النهاية(لكوردمينا حممد  ،العبد جال إيراهيم ،2003 ،ص ،)01فالقوائم الـ ـ ـ ـ ــيت تتحصل
عليهـ ـ ـ ــا األطراف ذات الصلة توفـ ــر ثالث أنواع من املعلومات هي(سليمـ ـ ــان حممد مصطفي،
 ،2000ص:5)317
 معلومات التشغيل :وتتمثل يف املعلومات الضرورية للعمل اليومي للمؤسسة حيث ترتبط
ابملهام املتكررة يف فيها.
 معلومات التأثري :وهي معلومات يهدف من خالهلا اىل التأثري على سلوك االفراد الذين
تريطهم عالقة ابملؤسسة.
 معلومات التوقع :وهي املعلومات اليت تسمح للمؤسسة ابلتنبؤ املسبق يبعض التغريات اليت
قد حتدث مستقبال.
وابلعودة اىل معايري احملاسبة الدولية واليت وضعها جملس معايري احملاسبة
الدوليةIASBسنجده ابنه قد ركز على جتسيد مبادئ حوكمة الشركات من خال التأكيد
على ضرورة توفر املعلومات احملاسبية على جمموعة من املزااي واخلصائص اليت تتقاطع مباشرة مع
خصائص ومبادئ حوكمة الشركات اليت نصت عليها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف
تقريرها ( )G20/OECD Principales of Corporate Gouvernanceواملتمثلة فيما
يلي(نعيم حسني دمهش ،ص:)03
 املالئمة :مبعىن ان تكون هذه املعلومات مفيدة ومفهومة وتساعده يف اختاذ القرارات.
 املوضوعية :ان تكون هذه املعلومات حمايدة ال تتحيز لطرف دون اخر ومعربة عن احلقيقة،
وذات مصداقية أي اهنا تعرب عن االحداث يصورة سليمة.
 القابلية للفهم :أي قايلة للمقارنة والتعليق عليها ومصاغة يطريقة صحيحة وعلنية تعكس
الصورة احلقيقية.
 الوقتية :أي ضرورة جاهزية وتوفري املعلومة يف الوقت الذي حنتاجها فيه الن كل أتخر يف
عرض املعلومة سيؤثر على خاصية املالئمة.
 ان تعكس الثقة :مبعىن انه كلما توفرت يف املعلومات اخلصائص السايقة كلما زادت ثقة
أصحاب املصاحل يف املعلومات احملاسبية.
 الصورة السابقة للوضعية املالية للمؤسسة :أي مبعىن ان تفصح هذه املعلومات عن الوضع
احلايل للمؤسسة مقارنة ابلوضع السايق هلا.
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الشكل رقم ( :)1دور الحوكمة المحاسبية في ضب بيئة االعمال

المصدر :من اعداد الباحثين.

احملور الثالث :أمهية آليات الرقابة الدخيلة واخلارجية يف حوكمة الشركات
مبا أن حوكمة الشركات هتدف اىل ضبط اداء الشركات ودعم سالمة ييةة االعما يف
اإلطار الذي يضمن مصاحل مجيع األطراف ،فان الرقاية مبا تتضمنه من آليات داخلية وخارجية
متثل جوهر حوكمة الشركات كما سنبينه فيما يلي:
أوال :آليات الرقابة الدخيلة
توجد عدة آليات للرقاية الداخلية تلعب دورا هاما يف تفعيل نظام حوكم ـ ـ ـ ـ ــة الشركات،
حيث تنطلق ه ـ ـ ـ ـ ــذه االلي ـ ــات من املستوى الداخلي للمنظمة كما سنوضحه فيما يلي:
 -1املراجعة الداخلية:
تعترب املراجعة الداخلية احدى اهم آليات الرقاي ـ ـ ـ ـ ــة اليت حتقق وتدعم جمـ ـ ـ ــا حوكمة
الشرك ـ ـ ـ ــات من خال قدرهتا على توجيه نشاط الشركات يف االجتاه الذي يؤدي اىل حتقيق
أهداف مجيع األطراف ،وقد مرت املراجعة الداخلية يعد إنشاء جممع املراجعني الداخليني
ابلوالايت املتحدة سنة 7907يتطور ملحوظ يف مفهومها ومعايري ممارستها حيث انتقلت من
جمرد ألية لفحص النشاط املايل واحملاسيب إىل الية فحص النشاط التشغيلي ،كما اصبحت أداة
لتقييـم القيمة االقتصادية للمؤسسة يداللة فعالية قرارات االستثمار واملخاطر اليت ستنجم
عنها( ،)Harlod m Williams, pp1-3فهي عل هذا النحو أصبحت متثل نشاطا
مستقال للتأكيد املوضوعي واالستشاري مصمم لزايدة قيمة املؤسسة وحتسني عملياهتا ويف
االطار الذي يساعد على اجناز األهداف من خال تكوين مدخل منظم يعمل على تقييم
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وحتسني فعالية إدارة املخاطر والرقاية على عمليات احلوكمة من خال حتقيق االيعاد
التالية )خليل حممد عبد اللطيف ،0113،ص:(70
 املراجعة الداخلية نشاط مستقل عن اإلدارة التنفيذية للمؤسسة يقوم يعرض تقاريره على
اجمللس االداري ،وأيضا على املالك عند الضرورة؛
 هي نشاط موضوعي يقوم على تنفيذ أعما املراجعة الداخلية من خال أشخاص ذوي
خربة عالية سواء من داخل املؤسسة أو من خارجها ،االمر الذي يدعم إجراءات املراجعة
وحيقق أركان الشفافية واملوثوقية؛
 تقوم وظيفة املراجعة الداخلية على نوعني من املعايري اليت تدعم جودة أداء الوظيفة يف حد
ذاهتا وخمرجاهتا اليت تؤثر مباشرة على أهداف حوكمة الشركات): (IIA, 2003
 معايري الصفات :وخنص ابلذكر هنا املعيار ،7731 ،7711واليت نصت علىضرورة استقاللية مهنة املراجعة الداخلية ،وضرورة تقدمي االستشارة للعميل.
 معاير األداء :وهي جمموعة املعايري اليت نصت على ضرورة وضع خطط خاصةللمخاطر من اجل حتديد أولوايت املراجعة الداخلية مبا يتماشى يف النهاية مع االهداف
التنظيمية.
 -2آلية جلان املراجعة
اشارت الدراسات العلمية يف الوالايت املتحدة األمريكية اىل أن إنشاء جلان مراجعة يف
الشركات من شأنه ان يؤدي اىل زايدة االعتمادية والشفافية يف املعلومات والتقارير احملاسبية اليت
تصدرها الشركة لألطراف اخلارجية ،كما ان وجود جلنة مراجعة داخلية تراقب جودة أداء
عمليات املراجعة ومدى تطايقها مع اهداف حوكمة الشركات وقواعدها سوف يؤدي ابلتأكيد
اىل زايدة ثقة املستثمرين وأصحاب املصاحل االمر الذي سينعكس إجيااب على ييةة االعما ككل
وحىت تكون جلان املراجعة الداخلية فعالة مبفهوم حوكمة الشركات اليد من حتقيق النقاط
التالية(دال لعبادي ،0175 ،ص:)730
 استقاللية أعضاء جلنة املراجعة وعدم كوهنم أعضاء تنفيذيني. توفر شرطي اخلربة والكفاءة يف أعضاء جلة املراجعة الداخلية. الكفاية النوعية والعددية لرتكيبة جلنة املراجعة الداخلية. وجود إطار قانوين وتنظيمي لعمل جلنة املراجعة. -3آلية جملس اإلدارة:
يعترب جملس اإلدارة اهليةة العليا اليت حتكـم املؤسسة ،كونه مفوضا يتمثيل املسامهني ،ويعمل
على ضمان مدى عقالنية استخدام املسامهات من قبل إدارة الشركات ،كما انه يعمل على
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الدفع حنو حتسني األداء من خال دوره الرقايب كونه يتمركز يف اعلى قمة اهليكل التنظيمي ،فهو
على عذا األساس يعترب من يني أهم أليات الرقاية الداخلية الفاعلة يف حوكمة الشركات ،ومن
جهة اخرى يعترب جملس اإلدارة ضمن املعىن السايق املسؤو األو عن إجياد ووضع االطار فعا
حلوكمة الشركات حيث حيرص على التداو واحلصو على املعلومات الكافية والدقيقة كما جيب
عليه أن يتعامل يعدالة مع كافة املسامهني ،وهو املسؤو عن وضع كل االليات الرقايية الداخلية
حلوكمة الشركات(مركز املشروعات الدولية اخلاصة املنتدى العاملي حلوكمة الشركات،0177،
ص ص ، )51،58من خال انشاء اللجان(جلان املراجعة ،جلنة التعيينات ،جلنة املكافةات)،
والتأكيد على االستقاللية يف ممارسة املهام والرتكيز على اخلربات واملهارات.
اثنيا :آليات الرقابة اخلارجية
إذا كانت لآلليات الداخلية للرقاية دور مهم يف حتقيق أهداف حوكمة الشركات وذلك
ضمن مقارية داخلية يتم تفعيلها من قبل الكيان الداخلي للشركات يف حد ذاهتا ،فانه توجد
ابملقايل آليات الرقاية اخلارجية اليت تساهم يف جتسيد أيعاد احلوكمة اخلارجية مدفوعة من أطراف
خا رج الشركة حيث ميثل دور آليات الرقاية اخلارجية وزان معتربا يف جتسيد مفهوم حوكمة
الشركات كما سنوضحه فيما يلي:
 -1آلية املراجعة اخلارجية:
يفرض اإلطار العام حلوكمة الشركات على املسامهني ضرورة تعيني مراجع حساابت
خارجي مستقل مؤهل وذو كفاءة مهنية ،للقيام يعملية مراجعة أنشطة املؤسسة يغرض إيداء
رأي فين حمايد وموضوعي يف مدى صدق وعدالة القوائـم املالية ،مع عرض النتائج على كافة
األطراف ذوي املصلحة وذوي االهتمام فاملرجعة اخلارجية تقوم على (رجب السيد وآخرون،
 ،0111ص:)1
 فحص املعلومات والتأكد من مدى صحتها لتعظيم منفعتها. يكون القائم ابملراجعة اخلارجية طرف اجنبيا ومستقال عن الشركة واألطراف اليت تقومإبعداد القوائم املالية.
واملالحظ على هذه األسس اهنا تتقاطع مباشرة مع أهداف حوكمة الشركات حيث تربز لنا
أمهية وحساسية دور املراجعة اخلارجية يف حوكمة الشركات اليت تعترب جرس اندار مبكر لكل
األطراف املتعلقة ابلشركة (كمجلس اإلدارة ،واملسامهني والدائنني) ،حيث اهنا تكشف عن
مواطن الضعف والقوة يف أداء ييةة املؤسسة االمر الذي ميكن من ترتيب القرارات العالجية
املناسبة ،ومينع من أتثر ييةة االعما من تالعبات إدارة الشركات.
 -2آلية املقرضني ومؤسسات تقييم املالءة املالية:
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يقوم املقرضون سواء كانوا مؤسسات مالية او أصحاب رؤوس يتداو األصو املالية
للشركات كاألسهم والسندات ،كما يعملون على توفري السيولة املالية للشركات وذلك مقايل
عوائد مالية مقبولة ومبعدالت خماطرة معقولة ،هذه األخرية اليت تتوقف على مدى توازن املالءة
املالية للشركة اي مدى قدرهتا على الوفاء حبقوق املقرضني يف اجاهلا ،إضافة على مدى قدرة
الشركة على احلفاظ على القيمة السوقية ألصوهلا املالية من خال تبينيها ملفهوم حوكمة
الشركات وقدرهتا على األداء اجليد هنا أييت الدور الرقايب لوكاالت تقييم املالئة املالية اليت تقدم
رايها حو الشركة ومالئتها املالية يناء على دراسات وحتليالت معمقة(دال لعبادي،0175 ،
ص ص ،)758-751 :كما أييت دور املقرضني الذين يدفعون الشركات حنو حتسني األداء
وااللتزام يقواعد حوكمة الشركات من اجل يناء الثقة واحلصو على التمويل الضروري ،كما
يعمل املقرضون يف اطار اتفاقيات االقراض على حتقيق وجتسيد جمموعة من الشروط واإلجراءات
واملعايري اليت تتقاطع مباشرة مع اهداف حوكمة الشركات.
 -3آلية فعالية املسامهني:
يعرب املسامهون عن االفراد الذين ميتلكون حصة من أسهم الشركات سواء كانت قليلة او
كثرية ،حيث تظهر فعاليتهم من خال حضور اجتماعات اجلمعية العامة وتقدمي العروض من
اجل التصويت عليها ،كما ان للمسامهني املؤسسني ابلغ األثر يف تقدمي وقبو العروض من
خال التصويت عليها( ،)World Bank, , June 2006, p22وهنا يظهر الدور الرقايب
لفعالية املسامهني من خال توجيه الشركات حنو جتسيد مفهوم وقواعد حوكمة الشركات كون ان
ايعاد حوكمة الشركات تتقاطع مباشرة مع أهداف املسامهني الذين يسهرون على حسن
استخدام مسامهاهتم.
احملور الرابع:منادج تطبيق حوكمة الشركات يف الدول املتقدمة والنامية
املالحظ عموما ان تطبيق حوكمة الشركات يف الدو املتقدمة كان تدرجييا ووفق إجراءات
عالجية ووقائية ضد الصدمات اليت تعرضت هلا ييةة االعما نتيجة قصور حوكمة الشركات يف
هذه البلدان واليت كانت ااثرها تتجاوز حدود الدولة املصدر ،حيث كان يتم التأكيد على
حوكمة الشركات وآليتها من خال جمموعة من التقارير اليت ينتج عنها يف النهاية قواعد
وتشريعات ملزمة لتطبيق حوكمة الشركات ،أما يف الدو النامية فإن تطبيق قواعد حوكمة
الشركات كان نتيجة لضغط اجملتمع األكادميي واملدين ويف سياق مواكبة ما هو معمو يه يف
األنظمة االقتصادية املتقدمة عدا يف يعض االقتصادايت املزدهرة كالصني والربازيل كما سنبينه
فيما يلي:
أوال :التجربة الفرنسية
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تعترب التجرية الفرنسية يف حوكمة الشركات جترية رائدة حيث مت جتسيد مفهوم احلوكمة
الشركات يف فرنسا يشكل تدرجيي عرب جمموعة من التقارير اليت أسست ملفهوم حوكمة الشركات
يف فرنسا ووضعت النواة األوىل لتصورات تطبيق هذا املفهوم وآليات تطبيق احلوكمة كما سنبينه
فيما يلي( Le code de gouvernement d’Enterprise sociétés cotées,

:)2013

 -1تقريرفيينواألول: Viénotصدر هذا التقرير سنة  7995من طرف اجلمعية الفرنسية
ملؤسسات القطاع اخلاص واجمللس الوطين ألصحاب االعما الفرنسية حيث ركز هذا التقرير
على ثالث حماور رئيسة هي كااليت:
 مهام وتعيني جملس اإلدارة :حيث أكد على ضرورة توزيع الصالحيات يشكل واضحوضبط العالقة يني جملس اإلدارة واجلمعية العامة للمسامهني ،كما أكد على ضرورة حتقيق
الشفافية يف السوق املايل عن طريق افصاح جملس اإلدارة عن رأيه حو الشروط والعمليات
اخلاصة أبسهم الشركة.
 مكوانت جملس اإلدارة :أكد على ضرورة ان يضم جملس اإلدارة اعضاء مستقلنيوكذلك االمر ابلنسبة للجان املكافةات والتعيينات ،كما رأى ابن حقوق مسامهي األقلية
يرعاها املديرون التنفيذيون وليس هناك ضرورة الن يتم متثيلهم ،كما أكد على ضرورة ان
يضم جملس اإلدارة جلنة للرتشيحات.
 وظائف جملس اإلدارة :ركز هذا احملور على أهم األنشطة اليت ميارسها جملس اإلدارةمن خال اللجان املنبثقة عنه كما نص على ضرورة اعتماد تقنية احملاضر يف أثبات انعقاد
دورات اجمللس والقرارات املنبثقة عنها.
 -2تقرير:Mariniاهم نقطة ركز عليها هذا التقرير هي فتحه جملا الرقاية من طرف
املسامهني واعطائهم احلق يف التصويت خال اجلمعيات العامة االمر الذي ميكن من التأثري يف
القرارات يشكل اجايب ،كما ركز على قضية التجديد للمديرين وامهية فتج اجملا ملديرين جدد
مع ضرورة الفصل يني وظائف رئيس اجمللس واملدير التنفيذي.
 -3تقريرفيينوالثاين: Viénotصدر هذا التقرير سنة  7998من طرف اجلمعية الفرنسية
ملؤسسات القطاع اخلاص واجمللس الوطين ألصحاب االعما الفرنسية حيث قدم جمموعة من
األفكار اليت تدعم حوكمة املؤسسات واليت من أمهها:
 ضرورة الفصل يني وظائف رئيس اجمللس االداري ووظائف املدير العام؛ ضرورة اإلفصاح عن مكافةات املديرين؛ ضرورة اإلفصاح عن خطط االكتتاب وشراء األسهم يف الشركات؛مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واإلدارية ،املجلد /4 :العدد/0 :ديسمبر0202
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 حدد مدة وكالة املدير أبريعة سنوات؛ حدد مجلة من نشاطات اجمللي اإلداري اصافة اىل نشطات اللجان املنبثقة عنه؛ ركز على ضرورة اإلفصاح عن املعلومات املالية يف األوقات واآلجا الالزمة. -4تقرير بوثون  :Boutonصدر هذا التقرير سنة  0113يعد االهنيارات اليت شهدها
االقتصاد األمريكي وذلك حتت اشراف حركة املؤسسات الفرنسية ،اجلمعية الفرنسية
للمؤسسات التايعة للقطاع اخلاص ،مجعية املؤسسات الفرنسية الكبرية ،حيث قدم هذا التقرير
جمموعة من التوصيات هي:
 حتسني أداء إدارة الشركات وخاصة أداء جلنة املراجعة؛ مالءمة املعايري واملمارسات احملاسبية؛ جودة املعلومات املالية واالتصا املايل؛ فعالية الرقاية الداخلية واخلارجية (املراجعة الداخلية واخلارجية)؛ عالقات الشركة مع خمتلف فعليات املسامهني؛ أمهية ودور استقاللية خمتلف األطراف الفاعلة يف سوق العمل (املؤسسات املاليةاملستشارين املاليني.)...
 -5قانون االمن املايل :صدر هذا القانون سنة  0113حيث شرع هذا القانون مجلة من
املواد املهمة وهي:
 الزامية وضع واعداد واالفصاح عن تقرير عن نظام تقييم الرقاية الداخلية مرفقا يراياملراجع الداخلي.
 ضرورة أن ينشئ املراجع تقريرا يبدي فيه رايه حو سريورة الرقاية الداخلية للشركةوكيفية معاجلة املعلومات املالية
 ضرورة العناية ابملعلومة املالية واحملاسبية وحتقيق مبدئي الشفافية واالفصاح عنها.اثنيا :جتربة اململكة املتحدة
على غرار التجرية الفرنسية مت تكريس حوكمة الشركات يف اململكة املتحدة عن طريق جمموعة
من التقارير اليت أسست آلليات حوكمـ ـ ـ ـ ــة الشركات يف الشركـ ـ ـ ـ ــات الربيطانية كما سنوضحه
فيمـ ـ ـ ـ ــا يلي (يـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ـواق شرف الـ ــدين أمني ،0175 ،ص ص:)709-708
 تقرير :CADBURYيعترب من أهم التقارير اليت تناولت مفهوم حوكمة الشركات علىاملستوى الدويل ،ويضم هذا التقرير جمموعة من البنود وهي عبارة عن توجيهات حو
املمارسات السليمة للحوكمة.
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 تقرير  :RUTTEMANصدر يف أكتوير  7993وأوصى يضرورة ان يكو ن ضمن تقاريرالشركات املقيدة يف البورصة إفصاح عن نظم الرقاية الداخلية اليت تطبقها الشركة للمحافظة
على أصوهلا.
 تقرير :GREENBURYصدر يف سنة  7995واهتم مبوضوع املكافآت واملزااي اليت حيصلعليها أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني حيث أوصى يضرورة مراجعة وتقييم اللوائح
واألسس اليت حتدد تلك املكافآت ومدى تناسبها مع األداء اخلاص هبم.
 الكود املوحد :CODE COMBINEDصدر عام  7998والذي اشتمل على مجيعالتوصيات اليت تضمنتها التقارير السايقة له ،حيث اصبح هذا التقرير أصبح من ضمن
متطلبات القيد يف يورصة األوراق املالية يلندن ،وقد مت تعديله يف سنة  0113ليشتمل على
أفضل املمارسات حلوكمة الشركات.
اثلثا :التجربة املصرية
يدأ احلديث عن احلوكمة يف مصر على مستوى اجملتمع املدين حيث مت الرتكيز على
كيف ميكن للدولة أن تدير النشاط االقتصادي إدارة رشيدة يف ضوء املتغريات واألحداث،
إضافة إىل ضرورة استكما اإلطار القانوين الذي يتضمن التطبيق السليم للحوكمة حيث مت
إصدار جمموعة من القوانني اليت هدفت اىل حوكمة الشركات املصرية وضبط ييةة االعما واليت
من أمهها قانون سوق املا املعد  ،قانون الشركات املوحد ،قانون مزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة،
وقانون اإلفالس ،ابإلضافة اىل جمموعة من القوانني الداعمة لتطبيق مبادئ احلوكمة كقانون
الشركات رقم  757لسنة  ،7987وقانون قطاع األعما العام رقم  013لسنة ،7997
وقانون سوق رأس املا رقم  95لسنة  7990،وقانون االستثمار رقم  18لسنة ،7991
وقانون التسوية واإليداع واحلفظ املركزي رقم  93لسنة .0111
وقد اعد البنك الدويل ابلتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية وهيةة سوق املا ويورصة
األوراق املالية تقريرا لتقييم حوكمة الشركات يف مصر وكانت أهم النتائج اليت توصل اليها هذا
التقرير مركز املشروعات الدولية اخلاصة( ،دليل أتسيس أساليب حوكمة الشركات يف
االقتصادايت النامية والصاعدة واملتحولة ،مارس :)0110
 أن القواعد املنظمة إلدارة الشركات واملطبقة يف مصر تتماشى مع املبادئ الدولية يفسياق  37مبدأ من إمجايل  08مبدأ ،حيث تنص مبادئ حوكمة الشركات ويورصات
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األوراق املالية على ذات املبادئ ،كما أن تطبيقاهتا تتم يصورة كاملة مع املعايري الدالة
على حسن األداء.
 رأى التقرير أبنه ال يتم تطبيق يعض املبادئ الواردة يف حوكمة الشركات يف السوقاملصرية يشكل عملي ،وقد يرجع هذا إىل ضعف وعي املسامهني أو إدارة الشركات
يتلك املعايري ومن مث ال تتماشى هذه القواعد عمليا مع املبادئ الدولية يف حدود 07
مبادئ من إمجايل  08مبدأ ،كما ان هناك اثنان منها ال تطبق هنائيا يف السوق املصرية.
خـ ــامتـ ــة:
حوكمة الشركات هي حصيلة للتفاعل يني جمموعة من األنظمة والقوانني واهليةات اليت
تعمل يف جمموعها على خلق نظام فعا للرقاية على اعما الشركات ،حيث أهنا توفر جمموعة
من اآلليات الرقايية الداخلية واخلارجية اليت تعمل معا على ضبط ييةة االعما ووقايتها من
االضطراابت من خال منع ظهور ممارسات التالعب واحلد من حماوالت التضليل أو التأثر
السليب على أهداف األطراف دوي العالقة ،ومن جهة أخرى متثل احلوكمة احملاسبية جوهر نظام
حوكمة الشركات كوهنا تعمل على توفري املعلومات احملاسبة مع الرتكيز على حتقيق جودة
املعلومات املدرجة يف القوائم واحلرص على وصوهلا اىل مستعمليها ابلكيفية والنوعية والكمية
املطلوية ،فحوكمة الشركات على هذا النحو ترقى اىل تبين مفهوم أخالقيات االعما الذي
يشري اىل حتسني الصورة الذهنية للشركات وكذلك مصداقيتها ،وتدعوا إلدخا االعتبارات
األخالقية وحتسني درجة الوضوح والشفافية ،وابلعودة اىل جتارب الدو املتقدمة يف ميدان
حوكمة الشركات جندها أبهنا قد قطعت شوطا كبريا يف جتسيد هذا املفهوم وذلك يف اطار
ديناميكي يعرب عن االستجاية واختاذ اإلجراءات العالجية لالختالالت والرهاانت اليت تتعرض
هلا ييةة األعما نتيجة أنشطة الشركات ،حيث يبقى نظام حوكمة الشركات حيتاج اىل التحسني
والتطوير املستمر ،يف حني جند أن حوكمة الشركات يف الدو النامية أتيت ضمن متطلبات
يفرضها اجملتمع املدين والسياسي ويؤكد عليها اجملتمع االكادميي كآلية مهمة لتحقيق التنمية
املتوازنة واندماج اقتصاداهتا ضمن التنظيم االقتصادي العاملي.
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قائمة املراجع.
املراجع ابللغة العربية:
-

-

ين عواق شرف الدين أمني ،تطبيقات حوكمة الشركات ودورها يف حمارية الفساد املايل واإلداري جتارب
دولية رائدة ،-جملة الباحث االقتصادي ،العدد3جوان .0175
حسني عبد اجلليل آ غزوي ،حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبية ،رسالة
مقدمة ضمن متطلبات احلصو على رسالة ماجستري يف احملاسبة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،األكادميية
العريية ،الدامنرك.0171،
خليل حممد عبد اللطيف ،دور احملاسب اإلداري يف إطار حوكمة الشركات ،جملة الدراسات والبحوث
التجارية ،كلية التجارة ،جامعة ينها ،مصر ،العدد الثاين.0113،
دمهش نعيم حسني،القوائم املالية واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملقبولة قبوال عاما ،دار املكاتب
الوطنية ،عمان ،األردن.
رجب السيد وآخرون ،أصو املراجعة ،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر.0111،
السحار أكرم صاير ،العالقة يني تطبيق إطار حوكمة الشركات وجودة األداء املهين للمراجع اخلارجي،
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت ،اجلامعة اإلسالمية غزة.0175 ،
القاضي زايد عبد الكرمي  ،وآخرون ،تصميم نظم املعلومات االدارية واحملاسبية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر
والتوزيع ،الطبعة االوىل ،عمان.2010 ،
لعبادي دال  ،حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية ،رسالة دكتوراه يف العلوم التجارية،
جامعة حممد خيضر يسكرة.0175 ،
لكوردمينا حممد  ،العبد جال إيراهيم  ،مقدمة يف نظم املعلومات االدارية واملفاهيم االساسية والتطبيقات،
دار اجلامعة اجلديدة ،القاهرة ،مصر ،سنة .2003
متويل سامي وهبة ،فجوة التوقعات يف املراجعة ،أسباهبا وسبل تضييقها ،اجمللة العلمية لكلية التجارة ،جامعة
االزهر للبنات ،العدد العاشر ،يناير.7993،
مركز املشروعات الدولية اخلاصة املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ،تشجيع حوكمة الشركات يف الشرق
األوسط ومشا إفريقيا جتارب وحلو  ،القاهرة ،فيفري ،0177متاح على املوقع:
https://www.cipe.org/legacy/publicationdocs/corpGovGuidebookArabic_0.pdf

 مركزاملشروعااتلدوليةاخلاصة،دليلتأسيسأساليبحوكمةالشركاتفياالقتصاداياتلناميةوالصاعدةواملتحولة،دورايتشهرية،مارس  0110متاح على املوقعhttps://kantakji.com/media/165535/file3278.pdf. :
 مصطفي سليمان حممد،القياس احملاسيب للعالقة يني أسعار األسهم ومؤشرات األداء االقتصادي يف ضوءحمددات النظرية اإلجيايية -دراسة تطبيقية ،جملة الدراسات والبحوث التجارية ،كلية التجارة يبنها،جامعة
الزقازيق،السنة العاشرة،العدداألو .2000،
 ميكراكراسينكي ،حوكمة الشركات يف األسواق الناشةة ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة  CIPEنصائحإرشادية لتحقيق اإلصالح ،أوت  ،0118متاح على املوقعhttps://www.cipe.org/wp- :
content/uploads/2008/08/CGToolkit1012
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