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 :مقدمةال:  1-1
اعترب ذلك ، املسامهة العمالقة كثري من الشركاتاليت ضربت   شهد العامل يف العقود القليلة املاضية سلسلة من االهنيارات واألزمات املالية

إظهار عدم و  ،واإلفصاح انتهجتها إدارات تلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بالشفافية،سليمة ات إشراف ورقابة غري مارسنتيجة مل
جعلهم و ، يف أسواق املالما أفقد املستثمرين ثقتهم بتلك الشركات، و  ات؛حقيقة األوضاع املالية للشركاليت تعكس املعلومات احملاسبية 
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Abstract :  

        This study analyzed the impact of applying corporate governance principles on the 

transparency and disclosure of Saudi commercial banks published reports. The research adopted a 

descriptive analytical approach to test the hypotheses and achieve the objectives. The primary and 

secondary data were collected by a specifically designed questionnaire. The questionnaire was 

distributed to a random sample which included two groups: the brokerage companies’ employees 

and the public accountants. The percentage of respondents was 71. The statistical analysis program 

SPSS was used to analyze the collected data. 

 The study concluded the following results: 

1) There is statistically significant differences between the opinions of the brokerage companies’ 

employees and the public accountants regarding the positive effects of applying the principles of 

corporate governance on transparency and disclosure of Saudi commercial banks published reports, 

especially with regards to operations of related  parties and the ones with a conflict of interest.  

2) There is statistically significant differences among the respondents regarding the positive effects 

of applying the principles of corporate governance on the Saudi financial market. 

3)  There is no statistically significant differences between the opinions of the respondents in terms 

of the positive effects of applying the principles of corporate  governance on the quality of 

Accounting Information. 
Keywords: Corporate Governance, Transparency and Accounting Disclosure, Quality of 

Accounting Information 
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كثري من ملواجهة حاالت الفساد املايل واحملاسيب الذي تعاين منه  كل ذلك جعل من الضرورة مبكان ظهور احلوكمة كأداة . عنهاينصرفون 
 (. 6002سليمان، .) املسامهة، ومع تزايد حاالت التعثر يف شركات ومصارف عمالقة، بدأ مفهوم احلوكمة يتسع أكثر فأكثر كاتالشر 

، وجلنة بازل صندوق النقد والبنك الدوليني: وامتد االهتمام باحلوكمة وتعليماهتا ليشمل كثري من املنظمات واهليئات الدولية كان من أمهها
حيث أكدت كل تلك اهليئات على ضرورة . احملاسبيةواجلمعيات الدولية املهنية  ،األوراق املالية ملشريفالعاملية  ية، واملنظمةللرقابة املصرف

. رشيدة، تعزز كفاءة أسواق املال وتكسب ثقة املستثمرينحوكمة تضمن آليات االلتزام بتعليمات احلوكمة املقرتحة، بل وسارعت لوضع 
الدول استقرار األسواق بتلك أمال بتدعيم  ،اجليدةاحلوكمة الدول املتقدمة والناشـئة برتسـيخ قواعد وتطبيقات اهتم عدد من من هنا 

كمة الشركات تعليمات وأنظمة حو سبيل تدعيم  يف ؛، قامـ عدد من الدول ببعض اخلطوات اهلامة٢٠٠٢خالل عام  يفف. ياتاالقتصادو 
 (.6002أبو العطا، ) ملتحدة، واليابان، واملفوضية األوروبية الواليات ا: املثال ومنها على سبيل .هبا
عدد من البورصات العربية ملبادئ حوكمة الشركات  تاعتمدأيضا يف تفعيل تعليمات احلوكمة وتطبيقها، حيث العربية  ةنطقاهتمت املو   

لبنوده اخلاصة ي وصوال إىل اعتماد السوق املصر  ،باعاوتبعتها بقية األسواق اخلليجية ت .وبورصة أبو ظيب ،بورصة مسقط :مثل ،املدرجة هبا
، الدويل والتجارة االئتمان مصرففأزمة : ومل تكن املصارف بعيدة عن تلك األحداث والتطورات (.6002رزان، )  الشركاتحبوكمة 

أمر ملح  ةـالمالي ساتوالمؤس المصارف،كانت شاهدة على ذلك؛ ما جعل حوكمة  املتحدة الواليات يف والقروضرات املدخ وأزمة
عوضا عن اآلثار  ،المالي إضعاف النظام إلى ييؤدوأكثر اتساعا،   ةئرعلى دا ومفروغ منه، خاصة إذا أدركنا أن اهنيار املصارف يؤثر

أجل بلورة  خاصة هبا من أنظمة حوكمة تطور أن المصارف علىاما لز فأصبح . بأسرهاالقتصاد   ىـعلالسلبية اليت يتسبب فيها 
 الدولية البنوك ذلك في ـارجي، مباالخ لتتمكن من التعامل مع العامل الالزمتني، والسرعة بالكيفية فيها القرار صنعوآليات  رتاتيجياهتااس
مؤسسة النقد العريب السعودي املبادئ الرئيسة للحوكمة يف البنوك العاملة يف  أصدرت اإلطار هذا يفو  .(6002سوليفان وروجرز، )

 . سعوديال املصريف القطاع مستوى على احلوكمة جمال يف املمارسات أفضل إىل الوصول هبدفبية السعودية اململكة العر 
 :الدراسةمشكلة ( 1-6

التعاون  ، ومنظمةينيدولـوالبنك الصندوق النقد : املؤسساتكان على رأس هذه ، و اهتمت املؤسسات الدولية باحلوكمة وأنظمتها         
املطبقة يف العديد من االقتصاديات باحلوكمة   حيث األنظمة تعاظم االهتمام يف السنوات األخرية قد و . "OECD" والتنميةاالقتصادي 

خاصة يف الدول النامية اليت ظهرت فيها آثار جسيمة  ما  ترتب عليه مشكالت أكثر عمقا وخطورة بالضعف،املتقدمة والنامية اتسم 
  .(6002، مطر ونور)والفئات األخرى من أصحاب املصاحل  ،للمسامهني واالجتماعية االقتصادية ضعف على املستويات لذلك ال

ترتكز على معرفة اآلثار  الدراسة أهم القطاعات االقتصادية يف اململكة العربية السعودية، لذا فإن مشكلة ويعد قطاع البنوك واملصارف من
على شفافية وإفصاح التقارير املالية الصادرة عن البنوك التجارية  -النقد العريباإلجيابية، اليت تركتها مبادئ احلوكمة الصادرة عن مؤسسة 

  .ةالسعودي
 1-2( أهمية الدراسة :

  .السعودييف البنوك التجارية املدرجة بالسوق املايل  ،الشفافيةاإلفصاح و لتطبيق مبادئ احلوكمة على ، ابيةإلجيالتعرف على اآلثار ا .1
لتطبيق مبادئ احلوكمة على جودة املعلومات احملاسبية للتقارير املالية الصادرة عن البنوك التجارية املدرجة  ،بيةجياالتعرف على اآلثار اإل .2

 .لسوق املايل السعودييف ا
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على تعزيز ثقة املستثمرين احلاليني  -لسوق املايل السعودييف ايف البنوك التجارية املدرجة  احلوكمة،التعرف على أثر تطبيق مبادئ  .3
 .ملرتقبني يف هذه املعلوماتوا

السعودي، ومتثل سوق املال  اتأهم قطاعتعترب البنوك التجارية يف اململكة العربية السعودية من أهم القطاعات االقتصادية، فهي من  .4
 2.2318و ليبلـغ حنـ  2112يف العام وارتفـع إمجالـي موجـودات املصـارف التجاريـة اإلمجالية للسوق، القيمة السوقية  من 22%

 .(6012مؤسسة النقد العربي السعودي، ) .مليـار ريـال
 .دراسات وأحباث مستقبلية يف هذا اجملال أمام اجملال فتح .8
 :فروض الدراسة( 1-4

 :لتحقيق أهداف الدراسة مت وضع الفرضيات التالية
جيابية لتطبيق اإل من حيث اآلثار اسبني القانونيني،العاملني بشركات الوساطة املالية، واحملبني آراء  ،ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية .1

 .الشفافية يف البنوك التجارية بالسعوديةاإلفصاح، و مبادئ احلوكمة على 
اإلجيابية لتطبيق  ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية، بني آراء العاملني بشركات الوساطة املالية، واحملاسبني القانونيني، من حيث اآلثار .2

 . السعوديةوكمة، على جودة املعلومات الواردة يف التقارير احملاسبية الصادرة عن البنوك التجارية بمبادئ احل
اآلثار اإلجيابية لتطبيق من حيث  العاملني بشركات الوساطة املالية، واحملاسبني القانونيني،بني آراء  ،ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية. 3

 ".سعوديمبادئ احلوكمة على سوق املال ال
 :حدود الدراسة( 1-5
 . تقتصر الدراسة على بعض جوانب حوكمة البنوك، خاصة تلك اليت تساعد على حتقيق األهداف .1
وأثر تطبيق . تقتصر الدراسة على استكشاف آراء العاملني بشركات الوساطة املالية، واحملاسبني القانونيني، يف اململكة العربية السعودية .2

 .صارف التجارية، وأثر ذلك على تعزيز الشفافية واإلفصاح يف التقارير الصادرة عنهامبادئ احلوكمة يف امل
 1-2( : الدراسات السابقة : 

 حبثت دراسات عديدة يف العالقة بني مبادئ حوكمة الشركات، وجودة املعلومات احملاسبية، ونوجز مبا يلي أهم تلك الدراسات والنتائج اليت
 :توصلت إليها

 :سات األجنبيةالدرا( 1-2-1
تأثير آليات حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية والتدقيق من وجهة نظر " ،  Goodwin and Seow (2002)دراسة -

 ".المدققين والمدراء في سنغافورة
 " The Influence of corporate governance mechanisms on the quality of  financial  reporting 

and auditing: Perceptions of auditors and directors in Singapore".             

لعميل، قوة قام الباحثان بدراسة تأثري آليات احلوكمة الستة على جودة التقارير املالية ومراجعتها، قوة جلنة املراجعة، املراجعة الداخلية لدى ا
ملراجع بتقدمي خدمات املراجعة الداخلية للعميل، وقيام املراجع مبراجعة مجيع شركات السلوك األخالقي للشركة، تغيري شريك املراجعة، قيام ا

 .   حيث أكدت الدراسة على التأثري املهم لدور املراجعة الداخلية وتنفيذ جملس اإلدارة ملدونة سلوك قوية على جودة التقارير املالية. العميل
  ".وك في االقتصاديات النامية، مفاهيم وقضاياالبن ةحوكم" ،(Arun and Turner (2004 دراسة  -

"Corporate Governance of Banks in Developing Economies, Concepts & Issues".  
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 يف هاما ركنا حوكمة الشركات تعترب لنظام املرافقة اإلصالحات وتوصلت إىل أن بنوك االقتصاديات النامية، جتربة احلوكمة يف قيمت الدراسة
املصارف يف تلك  البنوك احمللية يسهم بدعم حوكمة قطاع  السماح للبنوك األجنبية مبنافسة و النامية، الدول يف طاع املصارف ق تنمية

 .االقتصاديات
  ".التقرير اإللكتروني للحوكمة في الشركات المدرجة بسوق المال السعودي" ،(and Al-Nodel 2008) Hussaeiny دراسة -

"Corporate governance online reporting by Saudi listed companies".  

يف ضوء ممارسات احلوكمة اخلاصة هبا إلكرتونيا وذلك باإلبالغ عن بسوق املال السعودي الورقة يف مدى قيام الشركات املدرجة ت ثحب
بعض خالل مواقعها اإللكرتونية عن تعلن من الشركات املدرجة  وتوصل الباحثان اىل أن غالبية. التوجيه الصادر عن هيئة سوق املال

اليت تنتمي إليها، وكان  عاتالعالقة، وتفاوتت درجة اإلعالن بني الشركات حسب القطاصحاب ألحوكمة ممارستها للاملعلومات حول 
سة أن شركات واستنتجت الدرا. القطاعات األخرىبقارنة اإلعالن اإللكرتوين عن ممارسات احلوكمة، مأعلى مستوى من ارف يف قطاع املص

 . اإللكرتونيةمواقعها  اصة يفوكمة اخلالصناعة، أقل الشركات إعالنا عن ممارسات احل
دور اإلفصاح : في قطاع الشركات ةالجيدوكمة القيمة المضافة من خالل الح "،  ( .Madhani , P.M (2009دراسة -

 ".  والشفافية
"Value Addition through Good Governance in Corporate Sector: Role of Disclosure and 

Transparency".                                                                                                      

مة جيدة فصاح يف توفري حوكتناول البحث دور حوكمة الشركات يف خلق قيمة مضافة للشركات، وسلط الضوء على دور الشفافية واإل
أن أي ؛ ىل نتيجة مفادهاإكما توصل   الشركات،تنافسية  ضرورة لدعمأن تطبيق ممارسات حوكمة سليمة أصبح  اإلضافة، وبنيتضمن تلك 

وهو ما أظهرته معظم الدراسات االستقصائية ، صاحفساسي على تعزيز الشفافية واإلأجيب أن تعتمد بشكل ، ممارسة جيدة للحوكمة
  . واالستكشافية

أثر الحوكمة على إفصاح البنوك اإلسالمية عن المسؤولية االجتماعية أدلة من " ، (  Abduh and Al Ageely (2015 دراسة -
 ". دول مجلس التعاون الخليجي 

"The impact of Corporate Governance on CSR disclosure in Islamic banks: empirical 

evidence from GCC countries".                                                                 

عن املسؤولية االجتماعية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية يف دول جملس التعاون اإلفصاح وكمة على مستوى احلتأثري  سادر الباحثان 
ستخدم منوذج اآلثار العشوائية لتحليل ، وا2111إىل  2112 الفرتة  منبنك إسالمي  12ل البيانات السنوية ، ومت حتليل اخلليجي
النتائج تأثريًا كبريًا الستقالل جملس وأظهرت . يف العينةعن املسؤولية االجتماعية  فصاحلتحليل العالقة بني حوكمة الشركات واإل ،االحندار

 .اإلدارة وحجم الشركة جتاه مستوى اإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية للشركات
 :ات العربيةالدراس( 1-2-6
  ."دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق األوراق المالية"،(2118)خليل  دراسة -
اختربت الدراسة العالقة بني تطبيق تعليمات احلوكمة يف مجهورية مصر العربية وجودة املعلومات احملاسبية، وأثر ذلك على تداوالت سوق  

ان تطبيق مبادئ احلوكمة حقق فوائد ومزايا عديدة للشركات املسامهة : وخلصت الدراسة إىل عديد من النتائج كان من أمهها األسهم،
 .وأوصت الدراسة بضرورة سن قوانني اضافية تضمن تطبيق احلوكمة يف كل الوحدات االقتصادية
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 ". المصرفي كمية المؤسسية في القطاعاستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحا " ،(2112) زر أبو دراسة -
اإلفصاح وتوصلت اىل مقرتحة لتحسني فاعلية احلاكمية املؤسسية يف القطاع املصريف األردين من خالل  اسرتاتيجيةتقدمي لهدفت الدراسة 

 :جمموعة نتائج كان من أمهها
متطلبات مبادئ احلاكمية املؤسسية الصادرة عن املنظمة وجود انسجام بني املتطلبات القانونية لعمل املؤسسات املصرفية األردنية و  -

 .الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية
 .ضعف إدراك أفراد عينة الدراسة ملقومات نظام احلاكمية املؤسسية -
لزمة باإلفصاح عن قصور يف التقارير السنوية للمصارف متثل يف عدم االلتزام باإلفصاح عن احلاكمية املؤسسية، وعدم وجود تعليمات م -

                                                                                                                                                               .احلاكمية املؤسسية يف التقارير السنوية للشركات املدرجة يف بورصة عمان خاصة يف القطاع املصريف
تقويم استجابة الشركات المساهمة باإلفصاح عن متطلبات الئحة حوكمة الشركات في المملكة "  ،(2112) املعتاز دراسة -

 ". العربية السعودية 
ئة هدفت الدراسة للتعرف على مدى التزام الشركات املسامهة السعودية باإلفصاح عن ما ورد يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هي

هـ، وتوصلت إىل وجود تفاوت كبري يف اإلفصاح بني تلك الشركات ، حيث التزمت بعض الشركات 21/11/1422السوق املايل بتاريخ 
مبتطلبات اهليئة التزامًا كبريًا بينما كان التزام كثري من الشركات مبتطلبات اإلفصاح ضعيفا أو معدوما ، مع مالحظة أن اإلفصاح عن 

 . يف الشركات املسجلة بالسوق عموماً حيتاج اىل مزيد من اجلهد واملتابعة من قبل اجلهات الرقابيةممارسات احلوكمة 
مسببات عدم إفصاح الشركات المدرجـة في سـوق األسهم السعودية وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة " ، (2112)القرين  دراسة -

  ".دراسة ميدانية: الشركات
لتزام الشركات املسامهة املدرجة يف سوق املال السعودي باإلفصاح وفقًا ملتطلبات الئحة حوكمة  حددت هذه الدراسة أسباب عدم ا

نصها على أي عدم و  حداثة الالئحة: الشركات الصادرة عن جملس إدارة هيئة سوق املال وتوصلت إىل عديد من األسباب من أمهها
 . علنة، األمر الذي شجع بعض الشركات على عدم االلتزام بتلك الالئحةااللتزام باإلفصاح وفقا للمتطلبات املعقوبة يف حالة عدم 

    ."المصارف األردنية  وأداء المؤسسية الحاكمية"، ( 2112)و تومار  بينو دراسة  -
 للفرتة أردنيا مصرفا 14 أداء على (االدارة وعددهم جملس وطبيعة أعضاء األسهم ملكية هيكل)املؤسسية  احلاكمية البحث درس تأثري 

 بني اجيابية  عالقةوجود : بني املتغريات، ومن أهم النتائج العالقة لدراسة االحندار واستخدم حتليل .2112-1222األعوام  الواقعة بني
 االدارة جملس أعضاء عدد بني عالقة أية وجود ترصد الدراسة ملاالدارة فيها بينما  جملس أعضاء األسهم يف الشركات وطبيعة ملكية هيكل
 .املصارف تلك وأداء

 :االطار النظري( 6-1
على تعزيز الشفافية واالفصاح يف التقارير املالية للبنوك التجارية ذلك ثر وأ احلوكمة تعليمات تطبيق سعت هذه الدراسة لبحث إشكالية  
 : النظري، لذا فقد تناولت الدراسة احملاور األساسية التالية لتغطية االطار  اململكة العربية السعوديةب

  اجلوانب الفكرية للحوكمة: احملور األول 
 احلوكمة املصرفية : احملور الثاين

  أثر احلوكمة على تعزيز االفصاح والشفافية يف التقارير املالية: احملور الثالث 
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 : الجوانب الفكرية للحوكمة(  6-1-1
  :النشأة  (6-1-1-1

 مصاحل حتقيق على الشركات والزامها بالعمل رات اضي كللية من آليات ضبط  إدابرزت احلوكمة يف مطلع الثمانينيات من القرن امل
 حبدثني أساسي املطبقة يف الشركات يف تسعينيات ذلك القرن ، متأثرة بشكل لتطوير آليات ونظم  احلوكمة  املسامهني ، وازدادت الدعوات

 االهنيار حباالت كان الثاين ، واحلدث  1222  العام يف آسيا شرق اليت اجتاحت دول جنوب املالية ، كان األول منها األزمة هامني
وشركة وورلد كوم ، وما رافق تلك االهنيارات من  أنرون شركة ، وكان من أبرزها اهنيار  املتحدة الواليات يف اليت وقعت الكبرية واإلفالس

 األسواق يف املستثمرين ثقة على عميق بشكل ه األزمات وقد أثرت هذ. أندرسون آرثر شركة مثل مؤسسات عريقة تصفية فضائح أدت إىل

نزاهة ادارات الشركات والتزامها برعاية وحتقيق  يف كبرية قصور جوانب عن سواء، وكشفت حد على املتقدمة أو النامية  الدول يف سواء املالية
  .(6002 الوزير، )مصاحل املسامهني 

مات واملؤسسات االقتصادية الدولية  اىل سن أنظمة وتعليمات حوكمة تلزم األسواق احلكو  من كل تلك األحداث واألزمات دعت عديد
البيانات وتعزيز الشفافية األمر الذي سيخلق مناخا استثماريا يف تلك األسواق  عن والشامل الكامل املالية والشركات املسامهة باإلفصاح

 االقتصادي التعاون منظمة أصدرت م 1222ويف العام . لقرارات املناسبةا اختاذ على ويساعدهم فيها والشركات ويعيد ثقة املستثمرين
 احلوكمة ودعت فيه اىل تطبيق ، م 2114  عامال يف، والذي مت تعديله " تالشركا حوكمة مبادئ"  بعنوان تقريرها (OECD)  والتنمية

املبادئ اىل جتارب الدول األعضاء يف املنظمة  توصل إليها فريق عمل متخصص مت تشكيله ، واستند  يف صياغة تلك مبادئ ستة وفق
قد حرصت و .  ( OECD Report, 2004)باإلضافة اىل  ما مت االستفادة منه من اسهامات بعض الدول غري األعضاء والبنك الدويل

ا فيها املؤسسات على أن يشمل تطبيق هذه املبادئ أكرب قطاعات ممكنة يف العامل مب(OECD)  والتنمية االقتصادي التعاون منظمة
 وبنك الدويل النقد وصندوقالدويل  البنك من كل املراجعة هذه دعم يفسابقا، وشارك  املعلنةها مبادئاملنظمة مبراجعة  املصرفية، لذا قامت 

امت تلك األخرية مبراجعة ، وقاملصريف لإلشراف بازل وجلنة ةاملالي ألوراقا تهليئا الدولية واملنظمة املايل االستقرار ومنتدى الدولية التسويات
 العام من فرباير يف ديداجل دليلال اعتمادة و املصرفيللمؤسسات وكمة احلتعزيز ها الثمانية لمبادئ، واالعالن عن  م 1222مبادئها للعام 

  ( Basel Committee on Banking Supervision, 2006).م2112

  :التعريف (6-1-1-6
مبواضيع  احلوكمة الرتباط األحباث والكتابات العديدة اليت تناولت هذا املفهوم ، ولعل ذلك يعود  نلرغم مباتعريفات احلوكمة  تعددت  

لحيلح .) األداء مستويات ورفع املعامالت، يف الشفافيةو  الشركات، يف واإلداري الفساد املايلو ، احلديثة اإلدارة أساليب: عدة مثل
 : ونذكر  من هذه التعريفات ،  (6012 وعموري 

   احلقوق ويوزع يصف الشركة ، حيث أعمال ويضبطوجه ي الذي النظام": OECD والتنمية االقتصادي التعاون منظمةتعريف  - 
  باختاذ الالزمة واإلجراءات القواعد ويضع العالقة، ذويو  املسامهنيو  اإلدارة جملس :لمث الشركات يف األطراف خمتلف بني والواجبات  
 OECD)". داءاأل ومراقبة لتقييم املتابعة وأسس لتحقيقها الالزمة واالسرتاتيجيات األهداف يضع الشركة، كما ونؤ بش اخلاصة القرارات  

Report, 2004 )   
 هبدف التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس اليت يتبعها واملمارسات املسؤوليات من جمموعة " : للمحاسبني القانونيني العريب تعريف اجملمع -

. مسؤول حنو على املؤسسة واستغالل موارد مالئم، بشكل املخاطر إدارة من والتحقق األهداف، حتقيق اسرتاتيجي وضمان جيهتو  تقدمي
 (.6004للمحاسبين القانونيين،  العربي المجمع)
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 .(Alamgir,2007). ن خالله إدارة الشركات والتحكم يف أعماهلاتم مهي النظام الذي ي:" IFC الدوليةمويل التمؤسسة تعريف  -
  الشفافية     و   "Discipline" االنضباط تضمن اليت والقرارات والنظم والقوانني واإلجراءات اآلليات جمموعة: "علي وشحاتة تعريف -

"Transparency "  والعدالة"Fairness"  الوحدة إدارة تصرفات تفعيل طريق عن األداء يف والتميز اجلودة حتقيق إىل احلوكمة، وهتدف 
 وللمجتمع املصلحة ذوي األطراف لكافة  ممكنة منافع أفضل حيقق مباو  لديها، املتاحة االقتصادية املوارد باستغالل يتعلق فيما االقتصادية

 (.6002 ، علي وشحاتة )".لكك
 : تشمل جمموعة من اجلوانب ، أمهها  احلوكمة أن يتبني السابقة التعاريف خالل من
 .صحيحة تؤثر يف أداء الشركةمارسات ادارية وضع آليات وأدوات رقابة تفضي ملليمات اليت تضمن القوانني واألنظمة والتع -
 . تنظيم العالقات بني األطراف األساسية يف الشركة من جملس ادارة ومالك ومسامهني وأصحاب الصلة واملصاحل  -
 .املساواة بني املسامهني واحلفاظ على حقوقهم ورعاية مصاحلهم  -
 :المبادئ  (6-1-1-2
بذلت جهود عديدة من منظمات ومؤسسات مهنية فاعلة لصياغة مبادئ حوكمة تكون أساسا ملمارسة حوكمة رشيدة يف الشركات    

تعترب األكثر قبوال يف  م2114 عام والتنمية االقتصادي التعاون منظمة عن الصادرةالستة  املبادئمن كل تلك اجلهود ، إال أن  رغموبال
 ظل يف التطبيق يف كبرية ومرونة عاملي مضمون مناعتربت تلك املبادئ منطلقا لتطبيق احلوكمة يف الدول املختلفة، ملا احتوت عليه و . العامل

  :يأيت فيما تلخيصها ميكن أساسية جماالت املبادئ هذه تغطو ، (6016حسين ومحمد،  (املتباينة البيئية الظروف
   لكافة املعلومات كل عن والشفافية اإلفصاح حيقق للحوكمة عام إطار بدأ على ضرورة توفر يؤكد هذا امل : للحوكمة فعال إطار  -1
 .واملوضوعية تتسم بالنزاهة  إشراف جلهاتيهيئ و  ، واللوائح القوانني بكافة االلتزام ويضمن  ،يف التوقيت املناسب  األطراف   
 أعضاء واختيار ، األسهم ملكية نقلهم يف حق تشملاليت  نياملسامه حقوقجيب أن تكفل احلوكمة  : المساهمين حقوق  -6

 الوقت يف أمهية ذات معلومات وأي املالية القوائم على احلصول وحق ، العمومية اجلمعيات يف التصويت وحق ، اإلدارة جملس
 . األسهم ومنح األرباح من عائد على احلصول وحق ، املناسب

 واملسامهني، املسامهني صغار)املساواة  يف معاملة املسامهني  كافة  احلوكمة اطار يضمن: اهمينالمس بين وعادلة متساوية معاملة - 2
 املعامالت كافة على أو االطالع القانونية ا حقوقه على للحصولتسعى  املسامهني من فئة أي  ضد التحيز ،وجتنب وغريهم... األجانب

 . التنفيذيني راءواملد اإلدارة جملس أعضاء مع
البنوك والعاملني يف الشركات ومحلة السندات واملوردين والعمالء  :املصاحل بأصحاب يقصد : المصالح أصحاب حقوق احترام -4

تؤمن  آلياتكما وتضمن وضع   ، احلقوق لتلك انتهاك أي عنهم وتعويضألصحاب املصاحل ،  القانونية قوقاحل احرتاموتكفل احلوكمة 
  الشركةادارة  لىع الرقابة يف  الفعالة مشاركتهم

املعلومات املفصح  تكونأن و ، مناسب توقيتبو  ومالئمة كافية إفصاحات تقدمي احلوكمة إطار يتضمن أن جيب: والشفافية اإلفصاح -5
 اليت روالعناص وامللكية املايلها وقفم وبيان الشركة أسيسبت  املتصلةتلك   وخاصة شركةبال اهلامة األمور لكل وشاملة وموثوقة دقيقةعنها 
 . السلطة ممارسة وأسلوب اإلداريها أداء متس

 يف ودوره األساسية ومهامه هئأعضا اختيار ،وكيفية القانونية وواجباته اإلدارة جملس هيكل وتشمل : اإلدارة مجالس مسؤوليات -2
 .    ( OECD Report, 2004)التنفيذية اإلدارة على اإلشراف
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 : الحوكمة المصرفية( 6-1-6
 :مقدمة  (6-1-6-1 

ألي دولة ، انطالقا من كون البنوك واملؤسسات املالية رافدا أساسيا لدعم  الوطين االقتصاد مستوى خاصة على أمهيةحيتل القطاع املصريف 
ية النمو االقتصادي  واستقراره ، لذا تسعى الدول واحلكومات على النهوض بقطاعها املصريف وتعمل على توفري كل مقومات السالمة البنك

وجتنب حدوث أي أزمات يف هذا القطاع ، نظرا ملا ترتكه  هذه األزمات يف حال حدوثها  من آثار سلبيه على كل األصعدة االقتصادية 
 . لذا شكلت احلوكمة املصرفية أحد أهم اآلليات الضامنة لسالمة القطاع املصريف ومحاية مصاحل مجيع األطراف فيه. واالجتماعية 

 من كلدوار املناطة باأل خالل من البنوك وشؤون أعمال هبا  تدار اليت األساليب: " للرقابة املصرفية احلوكمة املصرفية بأهناوعرفت جلنة بازل 
 ".املودعني حقوق ومحاية املستفيدين حقوق ومراعاة البنك، أهداف حتديد على يؤثر مبا العليا واإلدارة اإلدارة جملس

 :مبادئ الحوكمة المصرفية(6-1-6-6
 م  1222عام  منذللرقابة املصرفية جهودا حثيثة يف تطوير ممارسات احلوكمة يف قطاع املصارف ، وبدأت تلك اجلهود  بازل نةبذلت جل    

، واليت عدلت "املصرفية منظماتلل الشركات حوكمة تعزيز"  ثيقةالقطاع املصريف، من خالل و  حبوكمة خاصة مبادئحيث أصدرت اللجنة 
يف قطاع املصارف  واالنضباطية الشفافية من مزيد وإضفاء املصريف، النظام سالمةمتانة و  تعزيز، وهدفت ل2112العام  رباير  منف يف

(Basel committee on banking supervision, 2006 ) .التالية احملاور على املبادئ هذه ترتكز وقد ا: 
 ممارسة على وقادرون املؤسسية، وكمة احل يف لدورهم واضًحا فهما لونموحي ملناصبهم، مؤهلني اإلدارة جملس أعضاء يكون أنجيب   -1

 ، ومسؤولني و يكون أعضاء جملس اإلدارة مسئولني بشكل تام عن أداء البنك وسالمة موقفة املايل .البنك بشؤون يتعلق فيما السليم احلكم
 .لبنك وسياسة املخاطر وجتنب تضارب املصاحلاعمل  اسرتاتيجيةعن صياغة 

يف االعتبار مصاحل محلة آخذا  فيه، ومعايري العمل للبنك املؤسسية والقيم االسرتاتيجية األهداف على اإلدارة جملس يوافق أن جيب -2
 .األسهم واملودعني

وان يضع هيكل إداري بنك ، لل التنظيمي اهليكل طول على وتطبيق احملاسبة للمسئولية واضحة خطوط وضع اإلدارة جملس على -3
 .على احملاسبة وحيدد املسئوليات يشجع

 .اجمللس سياسات مع تتماشيبنك لل العليا اإلدارة قبل من مناسبة رقابة وجود ضمان اإلدارة جملس على جيب-4
 وجلنة اخلارجيون، واملراجعون الداخلي لمراجعل ظيفيةالو و  خرجاتامل بكفاءة يستخدما أن جيب جمتمعني العليا  واإلدارة اإلدارة جملس -8

 .الداخلية املراجعة
 .دى الطويلاملعلى  األهداف وكذلك للبنك،  املؤسسية  الثقافة مع التعويضات سياسات موافقة من اإلدارة جملس جيب أن يتأكد  -2
 . للحكم شفافة بطريقة املصرف يتمتع أن جيب -2
 التنظيمية اهلياكل أو املمنوحة الصالحيات خالل من اسوء املنفذة البنك عمليات هيكل العليا واإلدارة اجمللس من كل يتفهم أن جيب -2
 . الشفافية يعزز مبا

خاصة تلك املتعلقة باألزمة املالية العاملية، وما شهدته من أخفاقات لبنوك كربى، أثبتت  2112و  2112وقد أثبت األحداث يف األعوام 
مبدأ  14 تتضمنو   2111 سخة جديدة معدلة يف العام، ما جعل اللجنة تصدر ن 2112فشل مبادئ احلوكمة املنشورة يف العام 

، ومت الرتكيز يف اجلديد 2112، ويالحظ أن هذه املبادئ مشاهبة يف جزء كبري منها لتلك الصادرة يف عام رئيسية حماور ستةتوزعت على 
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موسى ، ) ام به بعد األزمة املالية العاملية منها على حمور إدارة املخاطر وعالقتها بنظام الرقابة الداخلية وهو احملور الذي تزايد االهتم
6014.)       

 :أثر الحوكمة على تعزيز االفصاح والشفافية في التقارير المالية(  6-1-2
سواق املال ، فألتحقيق مصاحلهايزداد االهتمام مبوضوع اإلفصاح والشفافية كأحد أهم اآلليات واحللول اليت تلجأ اليها األطراف املختلفة    

جلذب املستثمرين وإضفاء الثقة بني  مامن أركان تعزيز كفاءة األسواق، ويستعان هب نأساسياان والشفافية ركن ترى يف االفصاحهيئاهتا و 
جيب كما ،  املايل السوق يف اول أسهمها ليت يتم تدالشركات االصادرة عن التقارير والقوائم املالية   مبراقبة املعنية اجلهات ذا قامتإ املتعاملني

  .للمسامهني صحيحة غري معلومات إعطاء  نعمتالغش و  إلزالة تدخلعلى هذه اجلهات أن ت
 الوحدة عن وصحيحة واضحة صورة ستخدمنيامل إلعطاء والضرورية الالزمة املعلومات ميعجل املالية التقارير مشول" ويعرف اإلفصاح بأنه 

طريقة عرض بنود القوائم املالية وااليضاحات اليت " فاإلفصاح هو   Arnold & Moizer لوطبقا  (.1110، الشيرازي)  احملاسبية
 األرقام الواردة هبا واضحة وكذلك ايضاح السياسات احملاسبية اليت مت إعداد تلك القوائم طبقا هلا حىت تكون هذه القوائم واضحة  من جتعل 

  .Arnold & Moizer, 1984))  "وغري مضللة للمستخدمني 
الوضوح داخل املؤسسة ويف العالقة مع أصحاب املصاحل وعلنية اإلجراءات والغايات واألهداف وهو ما ينطبق على " ية فهيأما الشفاف 

 الظروف عن املعلومات جعل خالهلا يتم بيئة قخل"فهي لطفي  لوطبقا  (.6012قندح ، ) أعمال احلكومة واملؤسسات غري احلكومية 
 "بالسوق املشاركة األطراف كافةمن   للفهم قابلةوجيعل تلك املعلومات  ومرئية، بسهولة إليها لوصولا متاح القائمة والتصرفات والقرارات

 القوائم املالية يف الواردة واملعلومات البيانات جيعل من اإلفصاح والشفافية متطلبات يف فيه أن أي قصور ومما الشك  (.6001لطفي ، )  
 إفالس إىليف حاالت كثرية  ويؤدي، ملعلوماتا  هبذه نياملهتم ين ملستثمر ا وني املسامه ات قرار  علىسلبا  ينعكس الذي األمر مضللة،

 . (6002وبشير، فاتح) املالية األسواق واهنيار الشركات
ا هام مؤشراو مبدأ أساسيا من مبادئ احلوكمة  ااعتبارهبلذا أمجعت كل اهليئات واملؤسسات املهتمة باحلوكمة على أمهية اإلفصاح والشفافية 

  والتنمية االقتصادي التعاون ومن هذه اهليئات كانت منظمة .املختلفة االقتصادية الوحدات ها يفتطبيقفعالية  على للحكم
(OECD) عن املعلومات، وشامال لكافة األمور اهلامة املتصلة  ادقيق اإفصاح يتضمناليت أكدت أن مبدأ االفصاح والشفافية جيب أن

 اإلدارة جملس بأعضاء املتصلة واجلوانب األخرى ، املايل والتشغيلي والنقدي ء ألداللمعلومات اليت ختص اباإلضافة املايل ا همركز و بالشركات 
 لتحقيق فعاال مهما و مدخال الشركات حلوكمة السليم التطبيقويشكل  .مناسب  توقيتب، وأن تصدر كل هذه املعلومات  املالية واإلدارة

 احلوكمة قواعد تطبيق بنيوثيقة  عالقةالواردة فيها، حيث ال معلوماتلل احملاسيب اإلفصاح ىومستو  درجة  يزيد منو  يةاملال التقارير جودة
  .املالية التقارير يف احملاسبية املعلوماتجودة و 

لتقارير املنشورة للشركات ، وتسعى اجلهات املسؤولة من خالل االفصاح والشفافية اىل وضع القوانني والتعليمات  اليت تعزز حمتويات اكما 
 . وتضمن توفري كافة املعلومات للمستفيدين وأصحاب العالقة

 :الحوكمة المصرفية في المملكة العربية السعودية (6-1-2-6 
صدر جملس هيئة حيث أ ، م 2112يف العام هيئة سوق املال أول الئحة رمسية حلوكمة الشركات باململكة العربية السعودية عن صدرت 

: بالرتتيب تلمشمخسة أبواب رئيسية وضمت هذه الالئحة .  12/11/2112بإنفاذ الالئحة بشكلها النهائي بتاريخ  قرارا  وق املالس
الالئحة عند صدورها وقد اعتربت  . ، أحكام ختاميةاالدارة والشفافية، جملس  اإلفصاحأحكام متهيدية، حقوق املسامهني واجلمعية العامة، 
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رغم من أن هيئة سوق املال طلبت من  الشركات يف حال عدم التزامها بأي من تلك املبادئ ، اإلعالن والتوضيح عن اسرتشاديه، بال
وظل القطاع املصريف يف السعودية يطبق الئحة احلوكمة الصادرة عن هيئة سوق املال حىت عام (. 6015،  دأسع (أسباب عدم االلتزام  

لسعودي أول الئحة حوكمة للبنوك يف اململكة العربية السعودية يف شهر يونيو، واليت مت حتديثها ، إىل أن أصدرت مؤسسة النقد ا 2112
مؤهالت أعضاء جملس االدارة، تكوين جملس االدارة : وتضمنت الالئحة احملدثة ستة مبادئ رئيسية وهي . 23/3/2114ألول مرة يف 

 .   حقوق املسامهني وأخريا االفصاح والشفافية وتعيينه، مسؤوليات اجمللس، اللجان املنبثقة عن اجمللس،
 :البحث وأسلوب جمع البيانات عينة( 2-1

احلكم ميكنهم  ومن خالل مواقعهم ومسؤولياهتم  ألهنم للبحث، ة عين شركات الوساطة املالية واحملاسبني القانونينيالعاملني بحث ااختار الب
تعزيز شفافية وافصاح التقارير املالية الصادرة عن  الصادرة عن مؤسسة النقد علىوكمة على األثر الذي ميكن أن يرتكه تطبيق تعليمات احل

بينما ، املالالعاملني يف شركات الوساطة املالية ميثلون املستثمرين احلاليني واملرتقبني يف سوق ف، العربية السعودية البنوك التجارية باململكة
وصمم  .للمسامهنيلتقدميها  همتقارير بتلك الرأيهم يصدرون لبنوك و الصادرة عن االقوائم املالية مراجعة مسؤولون عن احملاسبني القانونيني 

مت فحص مدى كما  فرضيات الاليت ميكن من خالهلا اختبار سئلة األ، تضمنت جمموعة من العينةاستبانة جلمع البيانات الالزمة الباحث 
ا ساهم يف تطوير االستبانة مم على جمموعة خمتارة من األساتذة واحملاسبني القانونينيتوزيعها بعد فرضيات الستبانة الختبار مالئمة اال

من العاملني ( 81)ووزعت االستبانة بشكلها النهائي على . بشكلها النهائي بعد أخذ بعض املالحظات واالقرتاحات اليت وردت للباحث
 املالية،ستبانة من جمموع ما وزع على شركات الوساطة ا( 43)الباحث م لستعلى احملاسبني القانونيني، ا( 28)و املالية،بشركات الوساطة 

وبذلك يكون  اكتماهلا،لعدم  11منها  داستبع، و القانونيني حملاسبنيااستبانة من ( 83)م استاللعدم اكتماهلا، بينما مت  3منها  دعباستو 
 .استبانة 22جمموع االستبانات اليت مت اعتمادها ألغراض التحليل 

 :تحليل البيانات( 4-1
ملتوسطات كا ،الوصفية سبعض املقايي تواستخرج ،(SPSS)اعتمد البحث يف معاجلة البيانات على برنامج التحليل اإلحصائي 

ومت اختبار الفروض على أساس درجة األمهية اليت جيب . ختبار الفروضالواالحنراف املعياري للمساعدة يف التحليل وإجراء املقارنات 
أوافق  الاليت متثل  8حىت  متاما والذي ميثل موافق 1بني  ا عند اإلجابة على أسئلة االستبانة من قبل عينة البحث، واليت ترتاوح ماحتديده
داللة وذلك عند مستوى ، لعينةلالختبار معنوية الفروقات بني الفئات املختلفة  Mann-Whitney Uاستخدام أسلوب كما ،  مطلقا  

 . الفروضأهم نتائج اختبارات ي فيما يل ستعرضون%. 8
العاملين بشركات الوساطة المالية والمحاسبين ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين آراء "  :الفرضية األولى (4-1-1

  ." في البنوك التجارية بالسعوديةواالفصاح من حيث اآلثار االيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة على الشفافية القانونيين 
يف هذا اجلزء رأي العينة خبصوص اآلثار االجيابية الناجتة عن تطبيق البنوك التجارية للمبادئ الرئيسية للحوكمة على االفصاح  استطلع

إفصاحات البنك عن مجيع املعلومات ذات األمهية النسبية بالوقت  :والشفافية وسئل أفراد العينة عن رأيهم بأثر ذلك من عدة نواحي 
عمليات مع األطراف ذات العالقة وتلك اليت ال عنبنوك باإلعالن عن االطار العام ألنظمة الرقابة الداخلية، افصاح البنوك املناسب، التزام ال

 تطبيقهما مت ،  التزام جملس االدارة بالتقرير عن وكمة يؤثر مباشرة على اإلفصاح يف التقارير املاليةتضاربت فيها املصاحل ، تطبيق مبادئ احل
 من خالل  األطراف جلميعوضوح عملية االفصاح  وما مل يتم تطبيقه باإلضافة اىل سؤال أفراد العينة عن حوكمةاألساسية لل املبادئمن 

 : النتائج التالية( 1)التقارير السنوية  أو املوقع االلكرتوين للبنك ، وأظهر اجلدول رقم 
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يف املرتبة : على الشفافية واالفصاح يف البنوك التجارية من خالل ما يلياسية األسحلوكمة امبادئ  قيم املستجيبني اآلثار االجيابية لتطبيق 
إفصاحات البنك عن مجيع املعلومات ذات ينعكس إجيابا على  املبادئ الرئيسية للحوكمةااللتزام بتطبيق " جاء ( 1.84)األوىل ومبتوسط 

احلوكمة سوف يؤثر بالضرورة على جودة االفصاح والشفافية يف التقارير مبادئ االلتزام بتطبيق حيث ، "  األمهية النسبية بالوقت املناسب
مبادئ االلتزام بتطبيق "بينما جاء ثانيا . املالية الصادرة عن البنوك ليشمل املعلومات ذات األمهية النسبية واصدارها بالتوقيت املناسب

، حيث يعزز ذلك االلتزام (1.23)ومبتوسط " ة الرقابة الداخلية إفصاحات البنك عن االطار العام ألنظميؤثر بشكل مباشر على احلوكمة 
عمليات مع ال عنافصاح البنوك "بينما جاء ثالثا . وشفافية اجراءات الرقابة، مما قد يسهم وبشكل كبري يف جودة عملية التدقيق كفاءةمن   

اد العينة أن عدم الزامية البنوك بالتطبيق الكامل حيث رأى بعض أفر ( 1.22" )األطراف ذات العالقة وعمليات فيها تضارب للمصاحل 
 . لتلك املبادئ ومعاقبة املخالفني سببا مهما يف عدم االفصاح عن هذا النوع من العمليات

 في البنوك التجارية بالسعوديةواالفصاح تطبيق مبادئ الحوكمة على الشفافية  أثر:  (1)جدول رقم ال
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 توضح األمهية  *
حول افصاح ( 1.14)العاملني بشركات الوساطة املالية واحملاسبني القانونيني آراء وتظهر النتائج وجود اختالفات ذو داللة إحصائية بني 

أبدى العاملني بشركات الوساطة املالية حيث ، فيها املصاحلتضارب تعالقة والعمليات اليت عمليات مع األطراف ذات اللا عنالبنوك 
ذلك إىل أن احملاسبني القانونيني يرون أن هناك قصور يف إفصاحات جملس االدارة مبا وعز مستوى موافقة أكرب من احملاسبني القانونيني، وي

نتائج التحليل وجود اختالفات ذو داللة إحصائية يف أظهرت كما . ارب املصاحلمع األطراف ذات العالقة وعمليات تض العملياتخيص 
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مت تطبيقه تقاريرها عن ما باإلفصاح يف بالتزام البنوك "العاملني بشركات الوساطة املالية واحملاسبني القانونيني فيما يتعلق بني  نظرالوجهات 
أبدى العاملني بشركات الوساطة املالية مستوى موافقة أكرب من احملاسبني فقد ، (1.11" )ومامل يتم تطبيقهاملبادئ الرئيسية للحوكمة من 

ن البنوك لتقارير تبني فيها حجم القانونيني، ويعود ذلك إىل أن شركات الوساطة املالية واملستثمرين املرتقبني أكثر األطراف استفادة من اعال
 . وعليه فقد تم رفض الفرضية األولى للبحث، مازال ليس اجباريا بشكل كامل املبادئتلك مببادئ احلوكمة خاصة أن تطبيق االلتزام 

من حيث  ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين شركات الوساطة المالية والمحاسبين القانونيين" :الفرضية الثانية(4-1-6
 ".على جودة المعلومات المحاسبيةحوكمة لااآلثار االيجابية لتطبيق مبادئ 

عتماد عليها الختاذ القرارات، وحياول البحث استطالع رأي العينة االاملعلومات احملاسبية دورا رئيسيا يف موثوقية املعلومات وامكانية ودة جل
اليت وكمة على جودة املعلومات احملاسبية، ومت حتديد مخسة مفاهيم من مبادئ احلوكمة والتعرف على اآلثار االجيابية لتطبيق مبادئ احل

تطبيق : مؤسسة النقد ويتوقع أن يكون هلا أثرا مباشر على جودة املعلومات احملاسبية ويزيد من ثقة املستخدمني فيها، وهي كما يلي وضعتها
جلنة الرتشيحات و  بلجنة املراجعة ةتعلقاملوكمة ، وتطبيق مبادئ احلاملعلومات احملاسبية جودة يزيد من الثقة يفمبادئ احلوكمة عامة 

يف املعلومات احملاسبية باإلضافة اىل أن جودة  ، بة على اإلدارة واألداء التشغيلي واملايلادعيم دور املسامهني يف الرقكذلك ت، و واملكافلت
مستويات موافقة ( 2)ويوضح اجلدول رقم . املبادئتطبق هذه  اليت ال البنوكمن  حتققاً تكون أكثر مبادئ احلوكمة اليت تلتزم بتطبيق  بنوكلا

  :مارسات التاليةاملعلى جودة معلوماهتا احملاسبية من خالل وكمة بادئ احلملى اآلثار االجيابية لتطبيق البنوك العينة عل
رأي العينة باألثر الذي ميكن أن ترتكه بعض مبادئ احلوكمة وممارساهتا على جودة املعلومات احملاسبية، ( 2)أظهرت نتائج اجلدول رقم 

، (1.42)مبتوسط  يف جودة املعلومات احملاسبيةاملستخدمني من ثقة يزيد وكمة مبادئ احلتطبيق ى أن حيث جاءت أعلى درجة موافقة عل
، حيث يرى أفراد العينة أن ذلك االلتزام يعزز من (1.88)مبتوسط  بلجنة املراجعةاملتعلقة وكمة مببادئ احلااللتزام ويف املرتبة الثانية جاء 

 .قدرهتا على توفري معلومات دقيقة وعادلة وهو ما يدعم جودة املعلومات ووضوحهايزيد من استقاللية جلنة املراجعة و 
 على جودة المعلومات المحاسبيةحوكمة أثر تطبيق مبادئ ال: (6)جدول رقم ال

 البيان 
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تطبيق املبادئ األساسية للحوكمة يزيد من الثقة 
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جاءت يف أدىن درجات الرتشيحات واملكافلت  املتعلقة بلجنةوكمة بادئ احلاللتزام مبأن ا( 2)توسط احلسايب يف اجلدول رقم  وتوضح قيم امل
، وهو ما يشري اىل أن أفراد العينة ال يعتقدون باألثر الكبري الذي ترتكه متطلبات احلوكمة اخلاصة بلجنة (1.24)املوافقة مبتوسط حسايب 

كما يشري إىل عدم وجود اختالفات ذو داللة إحصائية بني شركات الوساطة املالية   .افلت على جودة املعلومات احملاسبيةالرتشيحات واملك
  .وبناء على ما تقدم فقد تم قبول الفرضية الثانية للبحث.  واحملاسبني القانونيني يف هذا اجلانب

 العاملين بشركات الوساطة المالية والمحاسبين القانونيينبين آراء  ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية" :الفرضية الثالثة(4-1-2
 ".اآلثار االيجابية لتطبيق مبادئ الحوكمة على سوق المال السعوديمن حيث 

ص أسواق تشكل املعلومات والبيانات احملاسبية املصدر األساسي الذي يعتمد عليه املستثمرون احلاليون واملرتقبون يف اختاذ قراراهتم، لذا حتر 
 ذه املعلوماته فرص االستفادة مناملال على توفري هذه املعلومات بسرعة ومبستوى عال من الشفافية واجلودة ومبا يضمن للمستثمرين كافة 

اول وحي. لالستثمارات املتاحة بعيدا عن الشائعاتالسوقية  حتديد العوامل املؤثرة يف القيم كما وميكنهم من،  مناسبةتكاليف بو بشكل عادل 
وذلك عن طريق قياس مستوى موافقة العينة  التعرف على أثر تطبيق مبادئ احلوكمة وانعكاساهتا على سوق املال السعودي،هنا البحث 

، وأثر تطبيق تلك املبادئ على سوق السعودياملال ثقة املستثمرين يف سوق على وكمة احل مبادئااللتزام بتطبيق أثر : على العناصر اآلتية
انعكاسات وجود جزء ، باإلضافة اىل أثر و (األسهم األسهم املتداولة، أسعار األسهم، وحركة تداول كمية)سعودي من حيث املال ال

النتائج ( 3)ويوضح اجلدول رقم . السعودي املاليف سوق  ستثمرينحوكمة على قرارات املالرئيسية لل املبادئمن ( غري ملزم)اسرتشادي 
 : التالية

على زيادة ثقة املستثمرين يف سوق املال وكمة هذه الدراسة أعلى درجة موافقة ألثر االلتزام يف تطبيق مبادئ احل أعطى املشاركون يف
، وهو ما يدل على أن املستثمر تزيد ثقته باملعلومات والتقارير املنشورة من البنك اذا التزم بتطبيق مبادئ (1.22)السعودي  مبتوسط 

 ، أسعار(2.18) كمية األسهم املتداولة)ة حوكمة الشركات على سوق األسهم السعودي من حيث مل يؤثر تطبيق الئح"احلوكمة، 
غري ) اسرتشادي وجود جزء بينما جاء يف الدرجة األخرية من حيث املوافقة على   ،(2.12" )األسهمحركة تداول ، (2.12)األسهم 

وتظهر النتائج وجود اختالفات ذات  (.2.88)مبتوسط  االستثمارية هتموكمة ال يساعد املستثمرين على اختاذ قرارااحل مبادئمن ( ملزم
ن داللة إحصائية بني شركات الوساطة املالية واحملاسبني القانونيني، حيث يبدى العاملني يف شركات الوساطة املالية مستوى موافقة أعلى م

وق املال السعودي ويعزو الباحث هذا إىل إن املستثمرين  لديهم قناعة احملاسبني القانونيني فيما يتعلق بأثر االلتزام مببادئ احلوكمة على س
يف اململكة العربية السعودية ترك أثرا كبريا على فعالية سوق األسهم، وأظهرت نتائج االستبيان أن تطبيق وكمة احل مبادئ  قأكرب من أن تطبي

حركة التداول، وهذا يعود اىل الوعي بوجود وعي كايف بأن املنافع املتوخاة البنوك ملبادئ احلوكمة أثر بشكل كبري على كمية التداول والسعر و 
. ستكون كبرية ومؤثرة يف سوق املال يف حال كان تطبيق تلك املبادئ الزاميا بشكل كامل حيث مازالت هناك الكثري من املواد اسرتشاديه

  .وعليه فقد تم رفض الفرضية الثالثة للبحث
 على سوق المال السعوديحوكمة يق مبادئ الأثر تطب:(2)جدول رقم ال
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االلتزام بتطبيق مبادئ احلوكمة يزيد من ثقة 
 82 .املستثمرين يف سوق املال السعودي
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1.62 
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1.45 
 

1.77 
 

607.00 
 

0.02* 
 

مل يؤثر تطبيق مبادئ احلوكمة على سوق املال 
 82 .السعودي من حيث كمية األسهم املتداولة
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2.05 
 

0.99 
 

1.61 
 

2.43 
 

412.50 
 

0.00* 
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مل يؤثر تطبيق مبادئ احلوكمة على سوق املال 
 82 .السعودي من حيث أسعار األسهم

 
3 

 
2.07 
 

1.00 
 

1.61 
 

2.48 
 

393.50 
 

0.00* 
 

مل يؤثر تطبيق مبادئ احلوكمة على سوق األسهم 
 82 .السعودي من حيث حركة تداول األسهم
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من مبادئ ( ملزم غري)وجود جزء اسرتشادي 
احلوكمة ال يساعد املستثمرين على اختاذ قراراهتم 

 82 االستثمارية
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484.50 
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 توضح األمهية   *
 :الدراسة جنتائ(5-1
املالية للبنوك التجارية  التقارير أثر تطبيق مبادئ احلوكمة األساسية على تعزيز الشفافية واالفصاح يف استهدفت الدراسة احلالية فحص  

 : اىل جمموعة من النتائج أمهها وبعد العرض والتحليل املتقدم فقد توصلت الدراسة السعودية،باململكة العربية 
 فصاحاالو شفافية التعزيز على مبادئ احلوكمة  االجيابية لتطبيق اآلثارخبصوص ( واحملاسبني القانونيني الوسطاء املاليني) أفراد العينة تتفق (0
عمليات ال عنالبنوك  لق بافصاحاتيتع فيماخاصة  عينةال راءآ بني إحصائية داللة ذات فروق، اال أن هناك لتجارية بالسعوديةاالبنوك  يف

الرئيسية  املبادئمت تطبيقه من ما عجملس االدارة  عالنإل باإلضافةاملصاحل يف  والعمليات اليت تشهد تضاربا مع األطراف ذات العالقة
 .يتم تطبيقه وماملللحوكمة 

االجيابية لتطبيق املبادئ األساسية اآلثار حول نيني ال يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بني شركات الوساطة املالية واحملاسبني القانو  (0
ان البنوك امللتزمة مببادئ احلوكمة وحتافظ عليها تزداد ثقة املستثمرين يف جودة واعتربت العينة على جودة املعلومات احملاسبية، حوكمة لل

 .معلوماهتا

اآلثار االجيابية لتطبيق حيث  من لية واحملاسبني القانونينيالعاملني بشركات الوساطة املايوجد اختالف ذو داللة إحصائية بني آراء  (0
تطبيق مبادئ احلوكمة على كمية التداول واألسعار وحركة ونشاط ثر وخاصة مبا يتعلق بأمبادئ احلوكمة على سوق املال السعودي، 

  .التداول

 توصى الدراسة بما يلي :توصيات الدراسة(6-1
 .االسرتشاديةاحلوكمة، والتقليل من حجم املواد ق مبادئ البنوك بتطبي إلزامالعمل على جيب  -0
 . احلوكمةمبادئ رقابتها على االلتزام بتطبيق  تشدد منأن ( النقد وهيئة سوق املال مؤسسة)جيب على اجلهات املشرفة  -0
 . لكل األطراف ذات العالقةوكمة تطبيق مبادئ احلائد بفو تكثيف الوعي عن  -0
سوق على أثرها وكمة شركات و احلتطبيق تؤكد وتثبت اآلثار االجيابية ل النسب واملؤشرات احملاسبية اليت إجراء الدراسات اليت تربط بني -4

 . املال

 :الدراسة هوامش( 7-1
 بية،العر  مصر مجهورية   ، الدار اجلامعية، "دراسة تطبيقية :واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات حوكمة" ،( 0222 )سليمان ، حممد مصطفى  .1

  .02ص  األوىل، الطبعة
مركز ،  8العدد  ، جملة اإلصالح االقتصادي،  حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية "،( 0220)، أبو العطا، نرمني. 2

  .10-42: ، ص ص املشروعات الدولية اخلاصة
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