
 

 

 

 

 

 أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم املالية 
 يف ظل النظام احملاسيب املالي

 - دراسة تطبيقية على بعض شركات املساهمة يف والية سطيف -

     :
  

 ـساــــــــــــــيـــــــــــــــــرئ 1جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ د. العايب عبد الرمحان
 مشرفا ومقررا 1جامعة سطيف  أستاذ التعليم العايل ـيجاينترقي الـــــــــــــــــــــأ د. ب
 عضوا مناقشا ابةــــــــــــــنـــــــــــجامعة ع أستاذ التعليم العايل ةـمعــوام جــهــــــــــــــــــــــــــــــ أ د.

 ا مناقشاعضو  1جامعة سطيف  أستاذ حماضر قسم أ رادـــــاك مــــــــــــكـــــــــــــــد. ســــــــ
 عضوا مناقشا 2جامعة قسنطينة  أستاذ حماضر قسم أ ور الدـيند. عـياشي نـــــــــ

 

 
 



 

 



 

 

 

 :ملَّا قال ... ولقد َصَدَق العماد األصفهانّي

 "إّني رأيُت أّنو ما َكَتَب أَحُدُىم في َيوِمِو ِكتاباً إال ق الَ في َغِدِه،
لوُغّيَر ىذا َلكاَن أَحسن وَلو ُزيَِّد ذاَك َلكاَن ُيسَتحسن، وَلو قُدَِّم  

أعظَِم  وىذا ِمن   ىذا لكاَن أفضل، ولو ُترَِك ذاَك َلكاَن أجمل،
 .الِعبر، وىو َدليلٌ على استيالِء الّنْقِص على ُجمَلِة الَبشر"



 اإلهداء
 

 إلى من تقف الكلمات عاجزة عن شكرهما أبي وأمي أطال اهلل في عمرهما

 إلى بركة المنزل جدتي الغالية أطال اهلل في عمرها

 : إيمان، لينا، يونساألعزاء  إلى الكواكب التي عشت بينها إخوتي

 ة حفظهم اهلل: أليس، أنيس، إلياسإلى كتاكيت العائل

 الغاليةإلى زوجتي 

 من علمني حرفا أساتذتي األفاضل إلى كل

 إلى كل أصدقائي وزمالئي

 

 

 

 

 ـــنأميـــالطالب: راشــــــدي                    



 شكر وتقدير
َوقـَاَل َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوعََلٰى   "

وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبـَاِدَك    وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ 
 "91سورة النمل اآلية رقم "       الصَّالِِحيَن "

الحمد والشكر هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على إنجاز هذا 

العمل، والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 

 ؛أجمعين

 دم بجزيل الشكر واالمتنانمن باب العرفان بالفضل أتق

 *لألستاذ الدكتور تيجاني بالرقي  *

لتفضله باإلشراف على هذه األطروحة ولما بذله معي من جهد وتوجيه 

 ترة إعدادها حتى بدت كما هي عليه؛طوال ف

كما ال يفوتني أن أتقدم بأرقى عبارات الشكر والعرفان إلى كل الذين 

 في إعداد هذا العمل. ساعدوني من قريب أو من بعيد

كما أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير ألعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم 

 بقراءة هذه األطروحة ومناقشتها.

 

  الطالب: راشــــــدي أميــــــن                  
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 :متهيد
ان احملاسبة كعلم اجتماعي ىدفو األساسي ىو خدمة مستخدمي القوائم ادلالية بتقدمي معلومات تتميز 

اليت حدثت يف بادلصداقية والنزاىة، حيث ديكن االعتماد علييا يف اختاذ القرارات، لكن األزمات ادلالية 
مثل االهنيارات ادلالية  السنوات األخَتة واليت ادت اىل إفالس العديد من الشركات وادلؤسسات العادلية الكربى

اليت   ENRON، وأزمة شركة 7331اليت حدثت يف عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية سنة 
، وكذلك 1007يات ادلتحدة األمريكية سنة كانت تشتغل يف رلال تسويق الكيرباء والغاز الطبيعي يف الوال

... وترجع 1002، أزمة الرىون العقارية 1001األمريكية لالتصاالت عام  Worldcomأزمة شركة 
واألزمات يف معظميا إىل انتشار الفساد ادلايل واإلداري بصفة عامة والفساد احملاسيب أسباب ىذه االهنيارات 

ية ادلنشورة يف التقارير ادلعلومات احملاسب ومصداقية مبدى صحةتتعلق  مسألة ميمة جدا أثارما  بصفة خاصة،
يف شركات ادلسامهة وما صاحبو من تشكيك يف كفاءة وأداء رلالس إدارة  أدى إىل فقدان الثقة والذي، ادلالية

 .ىذه الشركات

تطبيق   وكان ال بد من البحث عن وسيلة لتغيَت ىذه الصورة واستعادة ثقة ادلستثمرين من خالل
مبادئ حوكمة الشركات، واليت ستمكن من إبراز سياسات الشركات واالسًتاتيجيات ادلتبعة فييا؛ حيث أن 
أىم دوافع االىتمام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ىو إعادة الثقة يف ادلعلومات احملاسبية للمتعاملُت يف 

ل اليت أصابت الكثَت من الشركات العمالقة، واليت أسواق األوراق ادلالية، اليت تأثرت باالهنيارات وحاالت الفش
ترجع يف معظميا إىل عدم دقة البيانات وادلعلومات احملاسبية وما تتضمنو من أخطاء ونشأت بذلك وتفاقمت 
مبا مسي مشكلة أخالقيات التعامل، فجاءت احلوكمة احملاسبية لتضع ضوابط زلددة لضمان االنضباط السلوكي 

احل كل األطراف ذات ادلصلحة يف ادلؤسسة باالعتماد على عنصري الشفافية واإلفصاح وحتقيق التوازن لص
أحد ادلبادئ األساسية اليت تقوم  يتجلى ذلك يف أن، لتحقيق جودة ادلعلومات ادلالية احملاسيب كسبيلُت أساسيُت

د ومراجعة ادلعلومات علييا عملية حوكمة الشركات ىو مبدأ اإلفصاح والشفافية وما حيمل يف طياتو من إعدا
واإلفصاح عنيا مبا يتفق وادلعايَت عالية اجلودة وأن يتم توفَتىا للمستخدمُت يف الوقت ادلالئم وبالتكلفة 

 ادلالئمة.

نظرا الختالف القرارات اليت تبٌت اعتمادا على ادلعلومات احملاسبية الواردة بالقوائم ادلالية والتقارير ادلالية 
ن لألرباح  س ألداء ادلديرين، وينظر ادلقرضو ن لألرباح كمقياييا فمثال ينظر ادلسامهو ف مستخدمتبعا الختال

كأساس الختاذ قراراهتم ادلتعلقة باالئتمان، كما دتثل ادلعلومات ادلالية مدخالت لعملية اختاذ القرارات 
ادلالية من قدرة تنبئيو  االستثمارية للمحللُت ادلاليُت وادلستثمرين احملتملُت من خالل ما حتتويو ادلعلومات

ادلستقبل، وتأسيسا على ما سبق فقد أصبحت حوكمة الشركات من الركائز األساسية باستمرار األرباح يف 
واذلامة اليت جيب أن تقوم علييا الوحدات االقتصادية لتحقيق اإلصالح ادلايل واإلداري للشركات وزيادة الثقة 
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ومن اجلدير بالذكر أن ادلؤسسات الدولية قد حرصت على تناول لقوائم ادلالية من طرف مستخدمييا، يف ا
والبنك  (IMF)وتطبيقاهتا وكان على رأس ىذه ادلؤسسات كل من صندوق النقد الدويل  موضوع احلوكمة

خالل تقدمي عدد من اخلطوط اإلرشادية  ، من(OCDE) نظمة التعاون االقتصادي والتنميةوم الدويل
ي إىل انتياج مبادئ احلوكمة االقتصاد ككل، شلا يؤد اءة أسواق ادلال واستقرارلتدعيم إدارة الشركات وكف

 يف الشركات. وميا الواجب التطبيقمبفي

 شكالية الدراسة:إ -1
، الن من خالل حوكمة الشركات ازداد االىتمام يف السنوات االخَتة مبوضوع الشفافية واإلفصاح

يف قراراهتا على ما تنشره الشركات من معلومات، وشلا ال معظم اجليات ذات ادلصلحة تعتمد بشكل كبَت 
شك فيو أن القصور يف متطلبات اإلفصاح والشفافية جيعل البيانات وادلعلومات الواردة يف القوائم ادلالية 
مضللة، االمر الذي ينعكس على اختاذ القرار من طرف ادلساىم أو ادلستثمر ادليتم هبذه ادلعلومات والبيانات؛ 

 سبق ديكن طرح االشكالية التالية4شلا 

 وفق القوائم املالية املعدةوجودة  احملاسيباالفصاح  علىتطبيق مبادئ حوكمة الشركات  تأثري ما مدى
 النظام احملاسيب املايل؟.

 إىل االسئلة الفرعية التالية4 ياولإلحاطة باجلوانب ادلختلفة لإلشكالية زلل الدراسة مت تقسيم

تطبيق مبدأ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ما مدى تأثَت  -
 ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؟

ما مدى تأثَت تطبيق مبدئي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على اإلفصاح احملاسيب  -
 وجودة القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؟

مدى تأثَت تطبيق مبدأ حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل على اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية  ما -
 لشركات ادلسامهة بسطيف؟

ما مدى تأثَت تطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية على اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة  -
 بسطيف؟

لس اإلدارة ومسؤولياتو على اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية ما مدى تأثَت تطبيق مبدأ صالحيات رل -
 لشركات ادلسامهة بسطيف؟
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النقاط  فقا و صياغة فرضياهت نا ديكيدافىسة وأايف ضوء تساؤالت الدر فرضيات الدراسة: -2
 4التالية

 :العامة الفرضيات
 الشركات؛تلتزم الشركات زلل الدراسة بتطبيق مبادئ حوكمة  -7

 ؛لدى بالشركات زلل الدراسة مرتفع مستوى االفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية -1

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية  -3
 ؛بسطيف لشركات ادلسامهة

 للفرضية العامة الثالثة فرعيةالالفرضيات 
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على اإلفصاح  -

 احملاسيب وجودة القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؛

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدئي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على  -
 وجودة القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؛اإلفصاح احملاسيب 

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل على اإلفصاح احملاسيب وجودة  -
 القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؛

يب وجودة القوائم ادلالية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق مبدأ اإلفصاح والشفافية على اإلفصاح احملاس -
 لشركات ادلسامهة بسطيف؛

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو على اإلفصاح احملاسيب وجودة  -
 القوائم ادلالية لشركات ادلسامهة بسطيف؛

 :أمهية الدراسة -3
اجمليودات اليت تبذل يف اجلزائر وادلتمثلة يف تتمثل أمهية ىذا ادلوضوع يف تزامن معاجلتو مع بعض 

اندماج ادلؤسسات زللًيا أو مع مؤسسات أجنبية أخرى، وكذا دخوذلا األسواق ادلالية الدولية، باإلضافة إىل 
إصدار دليل حوكمة الشركات اجلزائرية، ىذا ما جعل "القواعد اجلديدة إلدارة الشركات" دتثل عامال حامسًا 

اص وأداة قوية جللب االستثمار األجنيب ادلباشر وحتقيق النمو االقتصادي وتوجيو ادلدخرات لدعم القطاع اخل
بطريقة مؤثرة حنو استثمارات جديدة، من ىنا جاءت أمهية البحث لتسليط الضوء على مبادئ حوكمة 

 . الشركات
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ئ احلوكمة احملاسبية ضرورة االىتمام بأخالقيات األعمال يف البيئة اجلزائرية و العمل غلى تكريس مباد
لدى احملاسبُت، خاصة مع اعتماد اجلزائر على النظام احملاسيب ادلايل ومواكبتيا للتطورات االقتصادية حيث 

 أثبتت العديد من الدراسات أن اجلانب االخالقي ىو مفتاح الثقة يف عمل احملاسب.

 :أهداف الدراسة -4
إىل زلاولة اإلجابة على التساؤل الرئيسي ذلذه الدراسة والسعي الختبار الفرضيات ادلتبناة  باإلضافة

 :فإن ىذه الدراسة هتدف إىل

إبراز دور حوكمة الشركات، من خالل حتديد سلتلف ادلبادئ والقواعد اجليدة إلدارة الشركات وزيادة كفاءهتا  -
 .ومصداقيتيا

 ادلعلومات احملاسبية شلثلة يف القوائم ادلالية؛فيم حوكمة الشركات وأثرىا على  -

 إظيار مدى تأثَت مبادئ حوكمة الشركات على مستوى االفصاح والشفافية ؛ -

معرفة مدى مالءمة بيئة األعمال اجلزائرية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف ظل اعتماد النظام احملاسيب  -
 ادلايل؛

 احلوكمة وجودة القوائم ادلالية؛معرفة طبيعة العالقة بُت مبادئ  -

التعرف على آراء أىل االختصاص وادلتمثلُت يف ادلينيُت )زلاسبُت، مدققُت، مدراء أقسام(، فيما خيص أثر  -
 .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على االفصاح و الشفافية، وكذا سبل تفعيليا يف اجلزائر

 :اختيار املوضوع دوافع -5
 االىتمام الشخصي بادلوضوع وارتباطو بالتخصص زلاسبة، تدقيق ومالية؛ -

 ؛حاليا يعترب موضوع احلوكمة وعالقتو باإلفصاح والشفافية من أىم ادلواضيع يف ميدان البحث العلمي -

 حتتل حوكمة الشركات أمهية كبَتة تتزايد مع مرور الزمن وتتصاعد أمهيتيا يف الدول النامية بعد أن القت -
 قبوال واسعا يف الدول ادلتقدمة خاصة بعد حدوث االزمات ادلالية؛

االعتماد على النظام احملاسيب ادلايل من أجل الرفع من جودة ومصداقية ادلعلومة احملاسبية وراء فكرة الربط  -
 .بينو وبُت مبادئ حوكمة الشركات
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 :متغريات الدراسة -6
محاية حقوق محلة وكمة الشركات، وجود أساس فعال حلضمان ) الشركاتادلتغَتات ادلستقلة4 مبادئ حوكمة 

صالحيات رللس ، اإلفصاح والشفافية، حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل، األسيم، والتعامل معيم بشكل عادل
 (؛اإلدارة ومسؤولياتو

 احملاسبية( تجودة ادلعلومااالفصاح احملاسيب و جودة القوائم ادلالية )مستوى ادلتغَت التابع4 

 متغريات الدراسة: (1الشكل رقم )

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 :حدود وجمال الدراسة -7 

اىتمت الدراسة بتوضيح مدى تأثَت مبادئ حوكمة الشركات لتحقيق جودة ومصداقية القوائم : مكانيةحدود 
 ؛ببعض شركات ادلسامهة بوالية سطيف احملاسبيةادلالية من خالل مستوى االفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات 

 .1071إىل أكتوبر  1072الفًتة ادلمتدة من سبتمرب يف  دتثلت احلدود الزمانية للدراسة زمانية: حدود
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 :منهج الدراسة -8
وادلستمدة  حىت نتمكن من حتليل اإلشكالية ادلطروحة، مت ادلزج بُت األسس النظرية ادلتعلقة بادلوضوع

من اجملال  جع سواء كانت عربية أو أجنبية ىذا من جية، وادلمارسات التطبيقية ادلستمدةار سلتلف ادلمن 
وعليو استدعت  ،جية أخرى ، ادلالحظة مناالستبيان استمارة سة باالعتماد على التقارير ادلالية،راالتطبيقي للد

ن الوصفي والتحليلي يف شقي ادلنيجا داماعت متسة ادلوضوع اعتماد منيج مركب وىذا بالنظر لطبيعتو؛ فقدار د
  وحتليليا يف اجلانب النظري، سة وتلخيصياار ت الدا، أين مت التطرق دلفاىيم متغَت النظري والتطبيقي سةار الد

كما مت اعتماد ادلنيج االستقرائي حملاولة الربط بطريقة منطقية بُت مبادئ حوكمة الشركات ذات البعد احملاسيب 
، عن طريق االستبيان وادلالحظة مجع البيانات اعتماد اجلانب العملي يف يف حُت مت الية،وجودة القوائم ادل

ادلنيج ب ة، كما مت االستعانسة يف اجلانب التطبيقيرافرضيات الد وصفيا ومن مث حتليليا وتفسَتىا للحكم على
 .وفق تسلسليا الزمٍت إلظيار التطور التارخيي دلتغَتات الدراسة والذي اتبعالتارخيي 

 صعوبات أمهيا4 الطالبنظرا خلصوصية ادلوضوع وحساسيتو واجيت : صعوبات الدراسة -9

 حاتخاصة منيا رسائل ادلاجستَت وأطرو و  بالبيئة اجلزائرية الدراسات اليت تناولت موضوع الدراسة نقص -
 ؛هالدكتورا

 الدراسة؛ زلل الشركاتعلى االستبيان من بعض ادلستجوبُت يف  اإلجابةعدم اجلدية يف  -

شلا تطلب  زلل الدراسة الشركاتع البحث من طرف و عدم تقدمي ادلعلومات والوثائق الالزمة اخلاصة مبوض -
 ؛وحصرىا ببعض الشركات بوالية سطيف فقط تغيَت طريقة تناول الدراسة ادليدانية

شلا صعب على  رغم توضيح أن ىدف الدراسة علمي فقط تدمي ادلعلوماتقاستقبالنا و  الشركات رفض بعض -
 .الطالب العينة ادلمثلة جملتمع الدراسة
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 الدراسات السابقة: -11
حنو إطار متكامل حلوكمة ادلؤسسات يف اجلزائر بعنوان "(: 2113)سة عمر علي عبد الصمد ار د

 .1"ةيضوء التجارب الدولعلى

 ئر مبٍت علىاز متكامل حلوكمة ادلؤسسات يف اجلسة مقارنة ىدفت إىل زلاولة تصور إطار ار وىي د
 إىل ئراز للحوكمة، خصوصا يف ظل سعي اجل ادلطبقة اآللياتبضبط شلارسات  سمحي ةيضوء التجارب الدول

 للقيمبا  العالقة ذاتف ار حقوق األط ةيومحا ةيالشفاف اتيآل زيتعز  يايعل تمحيالعادلي شلا  االقتصاديف  االندماج
 :التاليةج ئسة إىل النتاار وتوصلت الد قيمن فجوة التوقعات يف رلاالت التدق

 من ةيولمن التجارب الد االستفادةاإلطار الفكري للحوكمة من خالل  فيتوظعلى  الًتكيزضرورة  -
 ئر؛از الفعال للحوكمة يف اجل التطبيق أجل

 ا،يحوكمة ادلؤسسات )رللس اإلدارة، اإلدارة العل اتيآل ليعلى تفع عمليعدم وجود إطار قانوين  -
 ؛ارجي( وفق قواعد ومبادئ احلوكمةالداخلي واخل قيجعة، التدقار ادل جلنة

 ولتبعيتو استقالليتوعدم  ثيدلتطلبات حوكمة ادلؤسسات من ح رقىيئر ال از الداخلي يف اجل قيالتدق -
 ؛الداخليُت ُتادلدققت اإضافة لضعف مؤىالت وخرب  العليا لإلدارة

 ويف ئريةاز اجل ةيبالبنوك التجار  ارسديجعة فيي عبارة عن نشاط ار بعد بدور جلان ادل فااالعًت  تميمل  -
 ئر؛از ت الكربى ادلسجلة يف بورصة اجلالشركا بعض

 ادلتعلقة مبجلس اإلدارة، إال أن تلك ادلتعلقة ايالقضا ديئري لعداز رغم تطرق القانون التجاري اجل -
 .احلوكمة قواعد قيتطب اقيالتطرق يف س تميواللجان ادلنبثقة عنو وعدد اعضاءه ومؤىالهتم مل  باستقالليتو

ى األداء ادلايل لية احلاكمية ادلؤسسية علأثر فاع" ولح (:2118ة )قباج عبد اجمليد عدنان سةادر 
  .2"ادلالية راقو لأل سطُتلف وقيف س ادلدرجة شركاتلل

 وقداء ادلايل دلشركات ادلدرجة يف سى األلادلؤسسية ع احلاكمية يةلأثر فاع إظيارىدفت الدراسة إىل 
سة ار رلتمع الد نشركة مسحوبة م 10 نسة عينة مكونة مار ء الدار إلج ، وقد اعتمدتادلالية راقو لأل سطُتلف

اعتماد  متحيث  1002 -1002 فًتةلادلالية ل راقو لأل سطُتلف سوق شركة مدرجة يف 12 نم نادلكو 
 ية حوكمة الشركات، له مبادئ حوكمة الشركات لقياس فاعتعكس زلاور  ناستبيا

                                                           
1
أطروحة،تطبٌمٌهنظرٌةاسةرد–ةٌئرعلىضوءالتجاربالدولاعمرعلًعبدالصمد،نحوإطارمتكامللحوكمةالمؤسساتفًالجز- 

.3،3103رائومحاسبة،جامعةالجزةٌه،تخصصمالادكتور
2
عدنانعبدالمجٌدلباجة،أثرفاعلٌةالحاكمٌةالمؤسسٌةعلىاألداءالمالًللشركاتالمدرجةفًسوقفلسطٌنلألوراقالمالٌة،أطروحة- 

.3112دكتوراهفلسفةفًالتموٌل،كلٌةالدراساتاإلدارٌةوالمالٌةالعلٌا،جامعةعمانالعربٌةللدراساتالعلٌا،عماناألردن،
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 نية، وألالفاع نا مستوى متوسط ميسة لديار الشركات يف عينة الد ن% م 22 نالنتائج أ أثبتت وقد
 مليت ،يةلالفاع نم يفالشركات مبستوى ضع نر أي ميتظ ية ومللالفاع نمستوى جيد م ايلدي اي% من 22
ية احلوكمة لد أثر إجيايب لفاعمعادالت االحندار ادلتعدد، حيث أثبتت النتائج وجو  مباستخدا األثر قياس اىبعد

 ، القيمة السوقية إىل الدفًتيةوإىل رحبيت يمى االستثمار، سعر السل، العائد عكيةلادل وقحق 4ىلع العائد ىلع
 اليومي. يمالسى سعر لية علفاعليب للأثر س يل، مع تسجQ de Tobinو

وأوصت الدراسة بإمكانية اعتماد ادلستثمرين يف سوق فلسطُت لألوراق ادلالية على مستوى فاعلية 
 احلاكمية ادلؤسسية الختاذ قراراهتم االستثمارية نظرا للعالقة الوثيقة بُت فاعلية احلاكمية ادلؤسسية واألداء ادلايل.

"دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة بعنوان (: 2112دراسة عبد الرزاق حسن الشيخ )
 .1" ادلعلومات احملاسبية وانعكاساهتا على سعر السيم

ىدفت ىذه الدراسة إىل حتديد أمهية تطبيق حوكمة الشركات دلا حتققو من جودة للمعلومات احملاسبية 
كمة مدى تطبيق حو  وتوضيح انعكاسيا على سعر السيم، وقياس مدى اإلدراك لتلك األمهية، وحتديد

الشركات يف الشركات ادلسامهة الدرجة يف بورصة فلسطُت، والتعرف على تأثَت تطبيق احلوكمة على العوامل 
 ادلؤثرة على سعر السيم للشركات ادلدرجة يف بورصة فلسطُت.

 وخلصت الدراسة جملموعة من النتائج أمهيا4

على سعر السيم، يليو مبدأ محاية حقوق احتالل مبدأ اإلفصاح والشفافية ادلركز األول ترتيبيا بالتأثَت 
ادلسامهُت مث مبدأ ادلعاملة العادلة ذلم، بعده مبدأ حتمل رللس اإلدارة دلسؤولياتو، مث مبدأ توافر إطار فعال 

ب ادلصاحل دورىم، كما أكدت الدراسة على حرص الشركات ادلدرجة للحوكمة ويف األخَت مبدأ إعطاء أصحا
ق متطلبات جودة ادلعلومات احملاسبية ادلنشورة، شلا يعكس مدى إدراك تلك يف بورصة فلسطُت على حتقي

 الشركات لتأثَت جودة ادلعلومات احملاسبية الناجتة عن تطبيق حوكمة الشركات على سعر السيم.

وأوصت الدراسة على ضرورة بذل ادلزيد من اجليود وادلتابعة للمستجدات ادلتعلقة بتطبيق قواعد 
، واحملافظة على مستوى كاف من كات هبدف تنمية الوعي والدور االستثماري يف اجملتمعاحلوكمة يف الشر 

 واتاحتيا جلميع األطراف ذوي ادلصاحل. اإلفصاح والشفافية يف التقارير ادلالية

                                                           
 -Tobin’s Qبالمٌمةالدفترٌةإحدىالنسبالتًتعتمدلممارنةلٌمةالشركةالسولٌةبأنهالباجه:تمتعرٌفهامنطرفصاحبالدراسة

أكبرمنواحدفإنذلنٌعنًأنالمٌمةالسولٌةTobin’s Qألصولالشركة،والتًفشلتفًمواجهةمسألةالتضخم،حٌثإذاكانتلٌمة

ٌشجعالشركاتعلىاالستثماربشكلأكبرألنهذهاالستثماراتذاتلٌمةسولٌةللمشروعأكبرمنال مٌمةالدفترٌةألصولالشركة،مما
 أكبرمنالسعرالذيتمدفعهثمنالها.

1
مٌةعلى:دراسةتطبٌدورحوكمةالشركاتفًتحمٌكجودةالمعلوماتالمحاسبٌةوانعكاساتهاعلىسعرالسهمعبدالرزاقحسنالشٌخ،- 

.3103،-غزة–،رسالةماجستٌرفًالمحاسبةوالتموٌل،الجامعةاإلسالمٌةالشركاتالمساهمةالمدرجةفًبورصةفلسطٌن
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 جودة إسيامات حوكمة ادلؤسسات يف حتقيقبعنوان "(: 2112-2111دراسة زالسي رياض )
 .1" ادلعلومات احملاسبية

إبراز إسيامات حوكمة ادلؤسسات يف حتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية وكيفية ىدفت ىذه الدراسة إىل 
االستفادة منيا يف حل العديد من ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسات بشكل عام، وبشكل خاص ادلشاكل ادلالية 

وىذا من خالل استخدام آليات  وأمهيا فقدان الثقة وادلصداقية يف ادلعلومات احملاسبية وادلالية للمؤسسة،
 حوكمة ادلؤسسات وتطبيق مبادئيا.

وقد توصلت الدراسة إىل وجود عالقة وثيقة بُت حوكمة ادلؤسسات وادلعلومات احملاسبية ومستوى 
كس جودهتا، حيث أن مبادئ وإجراءات احلوكمة تؤدي دور كبَت يف رلال تطَت مينة احملاسبة وىذا بدوره ينع

بُت اإلفصاح احملاسيب وحوكمة ادلؤسسات، إذ يعد على جودة ادلعلومات احملاسبية، وأن ىناك تأثَت متبادل 
اإلفصاح من أىم مبادئ حوكمة ادلؤسسات ويف نفس الوقت فإن تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات يسيم يف 

 تفعيل اإلفصاح احملاسيب وبالتايل حتقيق الشفافية.

دليل حوكمة ادلؤسسات اجلزائرية وإصدار قانون يلزم ادلؤسسات ل على إجياد وأوصت الدراسة بالعم
التقيد بو، مع ضرورة االىتمام مبينيت احملاسبة والتدقيق يف اجلزائر من خالل إقامة دورات تكوينية لتنمية 

 الكفاءات وادليارات.

بعنوان "حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى  :(2111)حسني عبد اجلليل آل غزوي دراسة 
 .2السعودية" ادلعلومات احملاسبية4 دراسة اختبارية على الشركات ادلسامهة العامة يف ادلملكة العربية اإلفصاح يف

ادلعلومات احملاسبية  أثر حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح يف علىىدفت ىذه الدراسة التعرف 
اإلدارة، ومستوى اإلفصاح يف القوائم  الية، وىل ىناك عالقة بُت استقالل أعضاء رللسادلتمثلة يف القوائم ادل

شركة من  23اإلفصاح احملاسيب. وقامت الدراسة بتحليل  ومستوى ة، وىل ىناك عالقة بُت حجم الشركةادلالي
 .العربية السعودية ادلسجلة يف البورصة الشركات ادلسامهة العامة يف ادلملكة

ادلعلومات احملاسبية وجود أثر حلوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح يف ئج الدراسةأظيرت نتا
 ادلالية.  القوائم ادلتمثلة يف

ادلتمثلة يف  وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بزيادة مستوى اإلفصاح يف ادلعلومات احملاسبية
بادلسؤولية االجتماعية، ومحاية البيئة،  الشركات ادلسامهةالقوائم ادلالية من قبل الشركات ادلسامهة، وزيادة اىتمام 

                                                           
1
خاللدراسةحالةشركةألٌانسللتأمٌناتالجزائرٌة:إسهاماتحوكمةالمؤسساتفًتحمٌكجودةالمعلوماتالمحاسبٌة،زالسًرٌاض- 

.3103-3100،-ورللة–،رسالةماجستٌر،تخصصمحاسبةوجباٌة،جامعةلاصديمرباح3112-3101
2
دراسةاختبارٌةعلىشركات–حسٌنعبدالجلٌلآلغزوي،حوكمةالشركاتوأثرهاعلىمستوىاإلفصاحفًالمعلوماتالمحاسبٌة- 

.3101لةماجستٌرفًالمحاسبة/التحلٌلالمالً،األكادٌمٌةالعربٌةفًالدنمارن،،رسا-المساهمةالعامةفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة
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ادلسامهة، وكذلك جيب على اذليئات ادلنظمة للشركات  وتعميق الفيم بدور جلنة ادلراجعة، وأمهيتيا يف الشركات
حوكمة الشركات، وإجياد الشركات من خالل إلزام الشركات بتطبيق الئحة  ادلسامهة زيادة الدور الرقايب على

 وزلددة لإلشراف على تنفيذ ضوابط حوكمة الشركات، كما أوصت الدراسة بضرورة االستفادة ة،ية واضحآل
 من تطبيق حوكمة الشركات، ووضع مقياس شامل لقياس أدائيا.

احملاسيب وجودة التقارير  حتطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصا  "اثر بعنوان(: 2119) سة أبو محامار د
 .1" ادلالية

واجلوانب التقييمية  الدراسة إىل الوقوف على اجلوانب الفكرية والتعرف على األبعاد التنظيميةىدفت 
 حلوكمة الشركات، والوقوف على دور اإلفصاح وجودة ادلعلومات احملاسبية وتأثرىم بقواعد احلوكمة والتعرف

 لية.على العالقة بُت قاعد احلوكمة وكل من االفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلا

وخلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج تتلخص يف أن تطبيق قواعد احلوكمة قد ساىم بشكل كبَت 
يف تعزيز دور اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية، كما أن تطور ثقافة احلوكمة انعكس بشكل مباشر على 

 حتسُت موقع الشركات واستمراريتيا حنو بلوغ أىدافيا.

منظمة  بالقواعد اليت قضت هبا وااللتزاميات الدراسة 4 ضرورة تعميق ادلفاىيم وكان من أىم توص
على متابعة حتديث  يلية الالزمة والعملالل عقد الدورات التدريبية التأىالتعاون االقتصادي والتنمية من خ

 .لتطبيقات السليمة لقواعد احلوكمةوتطوير ا

 الدراسات األجنبية:
 Ziani Abdelhak (2014) : « le rôle de l’audit interne dans 
l’amélioration de la gouvernance d’entreprise cas entreprises 
Algériennes »2 

ىدفت إىل التحقق من "دور التدقيق الداخلي يف حتسُت حوكمة ادلؤسسات حالة الشركات اجلزائرية"  
نظام  مييوىذا من خالل تق ةزائرياجليف الشركات  حوكمة الشركاتتفعيل الداخلي يف  قيمدى مسامهة التدق

حقوق  ةيواحلد من عدم دتاثل ادلعلومات وضمان محا يايادلخاطر والتحكم ف يَتتس وقدرتو على ةيالرقابة الداخل
 تعلقي مايالداخلي( ف قي)رؤساء مصاحل التدق يُتادلين ادلختصُتء ار أ وحتليلسة ار طرق د عن أصحاب ادلصاحل،

 بالعوامل

                                                           
1
 - أبوحمام، إسماعٌل المالٌةماجد التمارٌر المحاسبًوجودة اإلفصاح على الحوكمة تطبٌكلواعد علىالشركاتاثر مٌدانٌة دراسة :

.3112،-غزة–الجامعةاإلسالمٌةالمحاسبةوالتموٌل،،رسالةماجستٌرفًفًسوقفلسطٌنلألوراقالمالٌةالمدرجة
2
 - Ziani Abdelhak ,  le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise cas 

entreprises Algériennes, thèse doctorat en sciences économiques, université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, 
2014. 
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مشلت  وقد حلوكمة الشركات، نويادلسامهة يف حتس قيايعن طر  كندياليت  نياديالداخلي وادل قيلدور التدق احملددة
 4وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهيا ئريةاز جشركة مسامهة  702سة ار الد
 لدوره، الداخلي قيالتدق قيبإمكانو ادلسامهة يف حتق االستقاللية اريوخاصة مع ةيالدول قيالتدق يَتمعا قيتطب -

 ؛مبادئ احلوكمة تقويةعلى  عمليبصفة مستمرة  يَتىذه ادلعا وحتيُتسة ار أن دكما 
 ئر؛از مبادئ احلوكمة يف اجل لتطبيق الرئيسيةمن أىم العناصر  عتربي الداخلي قيالتدق -
 الداخلي قيالتدق وإدارة اإلدارية للعملياتاحلسن  َتيف ضمان الس إجيايببالبنوك ذلا دور  قيجلنة التدق -

 ة؛يوضمان جودة ادلعلومات ادلال
 ،ادلصاحل وأصحاب ادلسامهُتيف حوكمة الشركات بالبنوك لطمأنة  األساسيةمن الركائز  عتربيادلخاطر  يَتتس -

 .قبةار ىي حتت ادل لالستثمارأن ادلخاطر ادلصاحبة كما تؤكد 
 

 Bhagat and Bolton (2008) : « Corporate Governance and firm 
Performanc »1 

ىدفت الدراسة إىل التعرف على تأثَت آليات احلوكمة على األداء "حوكمة الشركات وأداء املؤسسة"  
،  وقد استخدمت 1002-7330مشاىدة للفًتة  12122ادلايل لعينة من الشركات األمريكية تتألف من 

وقد  (Gompers et al, 2003 ; Bebchuk et al, 2004مناذج احلوكمة ادلطورة من قبل )
ىذه النماذج على معلومات يتم هبا قياس آليات احلوكمة اجليدة من عدميا، ومشلت على سبيل ادلثال احتوت 

استقاللية أعضاء رللس اإلدارة، واألسيم ادلملوكة من قبليم، اجلمع بُت عضوية رللس اإلدارة وإدارة الشركة، 
 سيم ادلملوكة من قبل ادلدراء التنفيذيُت للشركة.عدد أعضاء رللس اإلدارة، عدد وأنواع األ

دتثلت أىم النتائج اليت توصلت إلييا الدراسة يف أن الشركات ادلطبقة دلبادئ حوكمة الشركات بشكل  
 جيد، تتمتع بأداء مايل أفضل.

 Nadia Smaili (2006) : « La gouvernance comme moyen de 
prévention et de détection des irrégularités comptables pouvant 
mener à la fraude »2 

 الغش" احلوكمة كوسيلة دلنع وكشف ادلخالفات احملاسبية اليت قد تؤدي إىل " 
 ةيادلال يرالتقار والتالعبات اليت دتس  ةيوكشف األخطاء احملاسب ةياحلوكمة كوسائل وقا اتيسة آلار دإىل ىدفت

 احلوكمة وآليات السلبيةمن خالل التطرق إىل اجلانب النظري حملددات وآثار ادلمارسات  ،الكنديةالشركات  يف

                                                           
1
 - Bhagat and Bolton , « Corporate Governance and firm Performanc »,  Journal of Corporate Finance, vol 

14, pp 257-273. 
2
 - Nadia Smaili,  La gouvernance comme moyen de prévention et de détection des irrégularités comptables 

pouvant mener à la fraude, thèse de doctorat, HEC Montréal, 2006. 
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 طريق والكشف عن الغش عن والوقايةنظام احلوكمة  نبوالكشف والعالقة ادلوجودة ب للوقايةادلستخدمة 
متكونة  وائيةعش لعينة استقصائيةسة ار ذلك بد وتدعيماأللعاب،  نظريةىذه العالقة وفق  بصفمنوذج  تصميم

 رقابية كةشر  701و شركة نشاط عادي 701 مقسمة ل العقارية مالقيتغل يف رلال شت كندبةشركة   172من 
 :التاليةسة إىل النتائج ار الد وخلصت

 مقارنة رللس اإلدارة يف شركات النشاط العادي العام ريادلد الرئيسس خالذلا أر ي% من احلاالت  21أن  -
 ؛الرقابية% يف الشركات  10 ب
العادي  النشاط % يف شركات 33ما نسبتو  وادلاليةيف احملاسبة  وادلختصُتء ااخلرب  قيأعضاء جلان التدق ثلدي -

 ؛الرقابية% يف الشركات  22مقارنة ب 
 ؛الرقابيةاحلوكمة بالشركات ذات النشاط العادي أقل جودة من احلوكمة بالشركات  -
 :التاليةيف احلاالت  عاليةذلا سلاطر  ُتكون احملاسبية السلبية األساليبسة أن ار الد نتيوب -
 رللس اإلدارة؛ سيالعام ىو نفسو رئ ريادلد الرئيس نيكو عندما . 
 ؛داخليُتكأعضاء مبجلس اإلدارة، وأغلب اعضاءه   ناسبُتم َتغ قبُتار موجود  .
 كأعضاء يف رللس اإلدارة وجلنة الرقابة،  وادلاليةء يف ا حملاسبة اج خرب ا ر عدم إد .
 .قيادلدقق اخلارجي وجلان التدق بنب واتصالعدم وجود تعاون  .

 Gompers, Ishii, Metrick (2003) : « Corporate Governance 
and Equity Prices »1 

، وقد ىدفت ىذه الدراسة الختبار العالقة بُت حوكمة الشركات "حوكمة الشركات وأسعار األسهم"
 12، باستخدام 7332-7330شركة من الشركات األمريكية ادلدرجة للفًتة  720واالداء ادلايل لعينة مشلت 

عنصر من مبادئ حوكمة الشركات إلجياد مؤشر للحوكمة ليكون مقياسا جلودة حوكمة الشركات، وقد مشلت 
ادلسامهُت مثل 4 حق التعويض، والوصول للمعلومات، واحلق يف التوزيعات، محاية ادلسامهُت، ادلبادئ )حقوق 

  .وقيمة ادلشروع حبجم العائد واألداء التشغيليحضور االجتماعات(، أما األداء ادلايل فقد مت قياسو 
 4وخلصت الدراسة إىل

 ات؛أن ىناك ارتباط قوي بُت عائد السيم ومستوى جودة حوكمة الشرك -
نقطة عن الشركات األقل  22للشركات ذات احلوكمة األفضل مبقدار  Tobin’s Qيزداد مستوى  -

 جودة؛
 نقطة؛ 77.2كل زيادة مبقدار نقطة واحدة من احلفاظ على حقوق ادلسامهُت تزداد قيمة الشركة مبقدار  -
 تنخفض تكلفة رأس ادلال للشركات بزيادة جودة حوكمة الشركات الشركة. -

                                                           
1
- Gompers P, Ishii J, Metrick A, « Corporate Governance and Equity Prices », Quarterly Journal of Economic, 

2003 , Vol 118, 2003, pp 107-155. 
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 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

يالحظ أن معظم الدراسات السابقة مل تعطي اىتماما كبَتا للبعد احملاسيب حلوكمة الشركات الذي 
حيتل أمهية كبَتة بُت مبادئ حوكمة الشركات، لكون التالعب والغش ادلايل كانا من أىم أسباب ظيور حوكمة 

دلرآة اليت يرى من خالذلا ادلسامهون وأصحاب ادلصاحل يف الشركة ومدى الشركات وباعتبار القوائم ادلالية ىي ا
 حتقق أىدافيا.

تتميز دراستنا يف أهنا ستتناول موضوع أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على االفصاح وعليو 
ادلعايَت احملاسبية والشفافية يف بيئة االعمال اجلزائرية، يف ظل اعتماد اجلزائر النظام احملاسيب ادلايل ادلستوحى من 

الدولية، وتبنييا دليثاق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر، كما سنحاول تقدمي اقًتاحات لتفعيل حوكمة 
الشركات يف اجلزائر وهتيئة بيئة االعمال اجلزائرية للمساعدة على ارساء االفصاح وشفافية ادلعلومات احملاسبية 

 .القوائم ادلاليةجودة شلثلة يف 
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 الدراسة: هيكل -11
 4مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول نظرية وفصل تطبيقيلدراسة اشكالية البحث و االدلام جبوانبو 

 االطار الفكري حلوكمة الشركات  الفصل األول:
وبعده مت ومت تناول من خاللو اخلافية التارخيية للحوكمة من تطور تارخيي، أسباب ظيورا، أمهيتيا وأىدافيا، 

عرض اإلطار النظري حلوكمة الشركات بتقدمي األسس النظرية ذلا، وماىيتيا، مث زلدداهتا وآلياهتا ومبدئيا، مع 
 عرض جتارب بعض الدول يف رلال حوكمة الشركات.

 جودة القوائم ادلالية. حتسُتالنظام احملاسيب ادلايل يف  مسامهة الفصل الثاين:
 رعرض ونقد للمخطط احملاسيب الوطٍت وتقدمي النظام احملاسيب ادلايل إلظياومت يف منت ىذا الفصل تقدمي 

 لرفع من جودة القوائم ادلالية من إطار تصوري، فروض ، مبادئ، التغَتات اليت أقرىا النظام احملاسيب ادلايل
 سلتلف القوائم ادلالية اليت يلزم الشركات هبا.

 وعالقتيما مببادئ حوكمة الشركات.، القوائم ادلالية االفصاح احملاسيب الفصل الثالث:
اجلانب احملاسيب حلوكمة الشركات بعرض األبعاد احملاسبية للحوكمة، وبعدىا مت عرض خالل ىذا الفصل 

اإلفصاح احملاسيب ومدى تأثَت خصائص ومبادئ حوكمة الشركات فيو، ويف آخر الفصل مت تناول جودة القوائم 
 ديدىا ادلتمثلة يف اخلصائص النوعية وإدارة األرباح، وتأثَت احلوكمة على جودة القوائم ادلالية.ادلالية ومعايَت حت
بعينة من شركات ادلسامهة بوالية سطيف لتحديد مدى تأثَت مبادئ حوكمة دراسة ميدانية  الفصل الرابع:

  .علومات احملاسبيةجودة ادلالشركات على جودة القوائم ادلالية من خالل مستوى اإلفصاح احملاسيب و 
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 دتهيد
 على العديد من تأثَتمن  ول دلا، وذلك األخَتةنوات السّ  لحوكمة الشركات خال مدبفيو  االىتمامتعاظم 

 إىل ربقيق مصاحل األفراد والشركات واجملتمعات ككل، دبا يعمل هتدفّنواحي االقتصادية واالجتماعية، حيث ال
 اشئة.الن ادلتقدمة ولنمية الشاملة يف كّل من الدّ تسالمة االقتصاديات وربقيق ال نضما على

حوكمة الشركات بأعلية خاصة يف عامل ادلال واألعمال يف الوقت الراىن، دلا تعود بو من نفع على  ربظى
أسره و قد برزت أعلية احلوكمة يف اآلونة األخَتة عندما أطاحت األزمة ادلالية العادلية الشركات واجملتمع ب

باقتصاديات عدد كبَت من الدول ادلتقدمة والنامية، فبات موضوع احلوكمة يتصدر عناوين الصحف يف كل 
 ات يف اجملتمع.  مكان، وبالرغم من ذلك فإن مفيوم احلوكمة اليزال مبيماً بعض الشيء لدى الكثَت من الفئ
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 اخللفية التارخيية حلوكمة الشركات -1
 التطور التارخيي حلوكمة الشركات: -1-1

 من كانا  Berle  و  Means األمريكيُتاالقتصاديُت  أن الشركات حلوكمة االقتصادية األدبيات تشَت
، "الشركة احلديثة وادللكية اخلاصة"يف كتاهبما  يف نظرية الوكالة اجملسدة اإلدارة عن ادللكية فصل تناول من أوائل

 بُت ربدث أن ؽلكن اليت الفجوة بسد كفيلة حوكمة الشركات مبادئ اعتربا حيث 1932 عام يف وذلك
  .1ككل وبالصناعة بالشركة تضر أن ادلمكن من اليت السلبية ادلمارسات جراء من ومالكي الشركة مديري

للشركة،  وادلسَتين ادلالك بُت التوفيق طريقة فيو يبُت أول مقال  Ronald Coaseنشر  1937 عام يف
 عام يف Oliver Williamsonو 1976عام  يف  Jensen & Mecklingمن  كل تطرق وكذلك
 فصل بُت ىناك يكون عندما بالشركة صراع حدوث حتمية إىل أشارا حيث "الوكالة مشكلة" إىل ،1979
 دلبادئ اجليد التطبيق خالل من الوكالة مشكلة حل إمكانية على أكدوا السياق ىذا واإلدارة، وىف ادللكية

من فصل أبرز أعليتيا يف احلد والتقليل من ادلشاكل اليت قد تنشأ  1980سنة  Fama، و حوكمة الشركات
 .2ادللكية واإلدارة

نظرية تكاليف الصفقات اليت تركز على العالقات التعاقدية اليت  Williamsonتناول  1985ويف سنة 
قامت اللجنة الوطنية  1987تربط بُت كل من ادلساعلُت، الدائنُت، العمال، ادلوردين، ادلسَتين، أما يف سنة 

الذي  Commission treadwayاخلاصة باالضلرافات بإعداد القوائم ادلالية بإصدار تقريرىا السنوي ادلسمى 
هبدف منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد حوكمة الشركات مبادئ خاصة بتطبيق  يتضمن رلمعة توصيات

 .3القوائم ادلالية

 ومراقبت الة تعمل علىرقابية فع ىيئاتووجود  ادلال وقر سو األمريكية فقد أدى تط ادلتحدةا يف الواليات أم
ادلالية  األوراق ىيئة، مثل والشركات اليت تنشط في ىااليت تصدر  وادلعلوماتعلى شفافية البيانات  واالشراف

(SEC)  ،حوكمة الشركات  مدبفيو  االىتمام م يف زيادةىدقيق الذي ساتر مينة احملاسبة والو باإلضافة إىل تط
 ، كما أن االىتمام هبذا ادلفيومى البورصات حبتمية تطبيق مبادئياأسيميا لد ادلسجلةالشركات خاصة  موإلزا

ظير بصورة واضحة عند قيام أكرب صندوق للمعاشات العامة يف الواليات ادلتحدة األمريكية بإلقاء الضوء على 
  أصدرت كل من 1999كما أنو يف سنة ،  4تعريف وأعلية ودور حوكمة الشركات يف محاية حقوق ادلساعلُت

                                                           
1
للمصارف، الطبعة األولى، دار الصفاء طالب عالء فرحان، إٌمان شٌحان المشهدانً، الحوكمة المؤسسٌة واألداء المالً االستراتٌجً  - 

 .26، ص 3122للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 
2
 - Gérard Charreaux, vers une théorie du gouvernement des entreprises, mai 1996, iaedijon- crego / latec, 

p:03. 
3
ص -، ص3117اري، الطبعة األولى، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، دمحم مصطفى سلٌمان، حوكمة الشركات فً معالجة الفساد المالً واالد - 

26-27. 
4
 .27 -26ص -المرجع السابك، ص - 
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(NYSE وNASD تقريرعلا ادلعروف ب )Blue Ribbon Report  الذي اىتم بفعالية الدور الذي
 ؽلكن أن تقوم بو جلان ادلراجعة بالشركات بشأن االلتزام دببادئ حوكمة الشركات.

ادلشكلة من رللس  Cadburyمن طرف جلنة  يف ادلملكة ادلتحدة كما كان االىتمام حبوكمة الشركات
ادلعنون ب "األبعاد ادلالية رت تقريرىا حُت أصد 1992يف ديسمرب التقارير ادلالية وسوق لندن ألوراق ادلالية 

حلوكمة الشركات" الذي طالبت فيو اللجنان باتباع مبادئ حوكمة الشركات، وذلك بعد االدعاءات ادلتزايدة 
 .1حول نقص الثقة والتقارير ادلالية من قبل ادلساعلُت يف بورصة لندن

 ىذا على تناول الدولية ادلؤسسات من عدد حرص خالل من ، الشركات حوكمة دبفيوم االىتمام وازداد
 الدويل ادلركز الدوليُت، والبنك النقد صندوق من كل ادلؤسسات ىذه رأس والدراسة، وعلى بالتحليل ادلفيوم

 مبادئ 1999 عام يف أصدرت اليت (OECD)والتنمية  االقتصادي التعاون ومنظمة اخلاصة، للمشروعات
 القانونية بادلنظمة لتطوير األطر األعضاء وغَت األعضاء الدول من كل دبساعدة وادلعنية الشركات، حوكمة

 يف الصادرة اخلمسة ادلبادئ وتتناول واخلاصة، العامة الشركات من بكل الشركات حوكمة لتطبيق وادلؤسسية
 وربقيق األسيم، محلة حقوق على احلفاظ شأن يف الشركات حوكمة تطبيقات (OECD)من  1999
دور أصحاب ادلصاحل، واحلرص على اإلفصاح والشفافية، وتأكيد  وإزكاء األسيم، حلملة العادلة ادلعاملة

أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قائمة جديدة دلبادئ  2004مسئولية رللس االدارة، ويف سنة 
 .2األسس إلطار حوكمة فعالة للشركاتحوكمة الشركات، مضيفة مؤشر تأمُت 

الذي ركز على دور حوكمة الشركات يف  Sarbanes Oxcley Actمت اصدار  2002أما يف سنة 
تفعيل الدور الذي يلعبو االعضاء غَت التنفيذيُت يف القضاء على الفساد ادلايل واالداري، وذلك من خالل 

 .3رلالس إدارة الشركة

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
دمحم جمٌل حبوش، مدى التزام شركات المساهمة الفلسطٌنٌة بمواعد حوكمة الشركات دراسة تحلٌلٌة، رسالة ماجستٌر، علوم التجارة،  - 

 .33، ص 3118الجامعة االسالمٌة، غزة، غٌر منشورة، 
2
 .36 ،ص 3118 العربٌة، المصارف اتحاد اإلدارة، مجلس ودور الشركات حوكمة دروٌش، بن رحٌد بن عدنان - 

3
 .25، مرجع سابك، ص دمحم مصطفى سلٌمان - 
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 ملخص تأرخيي حلوكمة الشركات:  1-1 اجلدول رقم

 البلد الفعاليات السنة

1932 Means وBerle  ينشران كتاهبم "ادلؤسسة احلديثة وادللكية
 اخلاصة".

 الواليات ادلتحدة

 الواليات ادلتحدة صدور أول تشريع لتنظيم سوق األوراق ادلالية. 1933

 االرباد األورويب .يتبٌت أول قانون توجييي للشركات االرباد األورويب 1968

، بشأن االحتيال يف التقارير ادلالية Treadwayتقرير جلنة  صدور 1987
 والتأكيد على دور جلان ادلراجعة، ووضع إطار للرقابة الداخلية.

 الواليات ادلتحدة

 max well, pollyاهنيار عدد من االمرباطوريات التجارية مثل:  بداية التسعينات
peek .شلا دعا إىل ربسُت شلارسات حوكمة الشركات 

 ادلملكة ادلتحدة

تنشر أول تقرير بعنوان "اجلوانب ادلالية يف حوكمة  cadburyجلنة  1992
 الشركات"

 ادلملكة ادلتحدة

 جنوب افريقيا يتضمن توصية بإصالح رلالس اإلدارة. Kingنشر تقرير  1994

صدر تقرير عن بورصة تورنتو عنوانو "أين كان ادلديرون؟" ػلث  1994
على تضمُت تقاريرىم السنوية مزيدا من ادلعلومات ادلؤسسات الكندية 

 ادلتصلة بأساليب شلارسة حوكمة الشركات.

 كندا

حول "الرقابة الداخلية يف التقارير ادلالية"،  Ruttemanنشر تقرير  1994/1995
 Hample"مكافآت التنفيذيُت"، تقرير  Greenburyتقرير 

 "حوكمة الشركات"

 ادلملكة ادلتحدة

 روسيا اعتماد قانون الشركات ادلساعلة الروسي. 1995

 فرنسا بشأن مسؤوليات واستقالل اجملالس. Vienoنشر تقرير  1995

 اسًتالياإصدار االرباد االسًتايل دلديري االستثمار بيان يتضمن معايَت جملالس  1995
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االدارة فيما يتعلق باإلفصاح عن عملية اختيار كبار ادلديرين 
 بادلؤسسات.

تشكيل الشبكة العادلية ألساليب حوكمة الشركات  1995
International corporate governance  بغرض ضمان

 تطبيق حوكمة الشركات يف كافة األسواق.

 ادلملكة ادلتحدة

 ىولندا بشأن أفضل شلارسات حوكمة الشركات. Jaap peterنشر تقرير  1996

 روسيا الروسي.اعتماد قانون سوق األوراق ادلالية  1996

 ادلملكة ادلتحدة نشر القواعد ادلوحدة حلوكمة الشركات. 1998

1999 OCED تضم رلموعة من  تنشر مبادئيا ألول مرة حول حوكمة الشركات
 الدول

 ادلملكة ادلتحدة يف الرقابة الداخلية. Turnbullنشر توجييات  1999

 أدلانيا نشر القواعد األدلانية حلوكمة الشركات. 2002

وغَتىا من فضائح لشركات عادلية، إىل قانون  Enronأدى اهنيار  2002
Sarbanes-Oxley  يف الواليات ادلتحدة ونشر التقارير بشأن

 إصالح قانون الشركات يف أوروبا.

الواليات ادلتحدة 
 وأوروبا

 ادلملكة ادلتحدة عن األعضاء غَت التنفيذيُت. Higgsنشر تقرير  2003

بن عيسى رًن، تطبيق آليات حوكمة ادلؤسسات وأثرىا على األداء، رسالة ماجستَت غَت منشورة، ادلصدر: 
 .7-6ص -، ص2012-2011جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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  :أسباب ظهور احلاجة حلوكمة الشركات -1-2
ئيا صدارة ىناك مجلة من األسباب والتداعيات اليت أدت اىل ظيور احلاجة اىل حوكمة الشركات، وتبو 

ا على حد سواء ؽلكن تلخيصيا األحداث والقضايا ادلرتبطة باقتصاديات دول العامل ادلتقدمة والناشئة مني
 :يليفيما
  :األحداث الدولية -أ

خالل العقدين ادلاضيُت وقعت العديد من األحداث الدولية، وضعت قضية حوكمة الشركات على قمة 
الدويل وادلؤسسات ادلالية الدولية، ومنيا حاالت الفشل الذريع مثل فضيحة اىتمامات كل من رلتمع األعمال 

بنك االئتمان والتجارة الدويل، وأزمة ادلدخرات والقروض يف الواليات ادلتحدة والفجوة القائمة بُت مكافآت 
ة يف ، اليت وصفت بأهنا كانت نتيجة أزمة ثق1997االدارة وأداء الشركة، وكذلك أزمة جنوب آسيا عام 

مكونات االدارة ادلالية للشركات والتشريعات اليت تنظم نشاط األعمال والعالقات فيما بُت القطاعات 
 واليت تبعيا مكتب ENRON  االستثمارية والشركات واحلكومة، كما اهنارت شركات مثل شركة

Arthur et Anderson   يات دلراجعة احلسابات، لقد جاءت ظاىرة الفضائح ادلالية لبعض كرب
ألفضل ادلمارسات واالجراءات يف اإلدارة والتنظيم وادلراقبة واالشراف  معايَتالشركات العادلية لتؤكد أعلية اغلاد 

الفعال على شركات ادلساعلة، لضمان ربقيق األىداف ادلوضوعة وااللتزام باألنظمة الداخلية واخلارجية ادلنظمة 
 .الشركات لشؤون أعمال الشركات أو ما يطلق عليو حبوكمة

  :العودلة -ب
ؽلتاز القرن الواحد والعشرين بأنو عصر العودلة اليت تعٍت ربويل العامل إىل قرية صغَتة، وذلك باستخدام 
وسائل االتصال ادلتطورة، اليت سبكن الفرد عموما وادلستثمر خصوصا من معرفة أحدث ادلستجدات العادلية يف 

واالندماج اليت تعيشيا قارات كثَتة من العامل وما يرافقيا من اجراءات مثل حلظتيا، باإلضافة حلاالت التكامل 
ربرير االقتصاد وتدويلو وتسييل حركة رؤوس األموال، باإلضافة إىل احلالة التنافسية اليت فرضت على 

تربط بُت  ،اقتصاديات دول العامل، ىذا قد يتطلب وضع قواعد موحدة ربكم إدارة ادلؤسسات االقتصادية
 .1الشركة األم والشركات التابعة

 

 

 

                                                           
1
وأوراق عمل حسٌن مصطفى هاللً، "من أجل استراتٌجٌة وطنٌة للحوكمة من منظور إدارة الدولة والمجتمع والحكم الرشٌد"، بحوث  - 

 .2:، ص 3118مؤتمر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق المال العربٌة، المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة، مصر، 
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  :العوامل االقتصادية -ج
بنوك  والتجارة الدويل، وكارثة االعتمادادلذىلة دلنشآت األعمال مثل الفضيحة الشيَتة لبنك  اراتهنيإن اال
 ت ادلسئولُت التنفيذيُت يفآالفجوة الكبَتة بُت مرتبات ومكافو  ،واإلقراض يف الواليات ادلتحدة االدخار

الدول  الكثَت من الشركات وخاصة يف تعرضت لو ذيوكذلك اإلفالس ال، وبُت أداء تلك الشركات الشركات
، 1999سنة ادلالية اليت حدثت يف عدد من دول شرق أسيا وأمريكا الالتينية  اراتهنياالادلتقدمة ومثال ذلك 

، وأزمة 2001دة األمريكية سنة اليت كانت تعمل يف رلال الطاقة يف الواليات ادلتح Enronوفضيحة شركة 
، ... فإذا نظرنا إىل سلتلف األسباب اليت أدت إىل 2002األمريكية لالتصاالت سنة  Worldcomشركة 

 . 1معظميا إىل الفساد اإلداري وادلايل واحملاسيب بصفة خاصة فَتجع ىذه االهنيارات

تقوم  دبفيوم حوكمة الشركات، وأصبحت من الركائز األساسية اليت غلب أن االىتمام ازدادنتيجة لكل ىذا 
 ، ومل يقتصر األمر على ذلك بل قامت العديد من ادلنظمات واذليئاتاالقتصاديةعلييا ادلؤسسات والشركات 

 دفهب ، وكل ىذات وادلؤسسات االقتصادية ادلختلفةبتأكيد مزايا ىذا ادلفيوم واحلث على تطبيقو يف الشركا
وجذب رؤوس األموال، وتعزيز الثقة الدولية باقتصاداهتا ومؤسساهتا بغرض االستفادة  استقرار أسواق رأس ادلال

 .ما أمكن من ادلؤسسات والصناديق ادلالية الدولية

  :د. نظرية الوكالة
ويعترب كال من يعترب الفصل بُت ادللكية واالدارة من أىم العوامل اليت أدت إىل ظيور نظرية الوكالة 

(Means  و Berle أول من تناول ىذا ادلوضوع )م، يف ندوة بعنوان "الشركات احلديثة وادللكية 1932
صارت ضخمة احلجم، وأن ىذا سيؤدي إىل االنفصال بُت  الشركةاخلاصة"، حيث أشارت الندوة إىل أن 

ٍت اخلطر الناجم عن استخدام ادلديرين اليت تع ،ادللكية والرقابة شلا قد ينجر عنو ما يعرف بنظرية الوكالة
 . 2السًتاتيجيات تتعارض سباما مع مصاحل ادلالك وزبدم أغراضيم اخلاصة

 

 

 

 

                                                           
1
دلٌل إلرساء حوكمة الشركات فً ، غرس حوكمة الشركات فً االلتصادٌات النامٌة والصاعدة واالنتمالٌة، كاترٌن لكوشتا هلبلٌنغ وآخرون - 

 .332، ص 3114، مركز المشروعات الدولٌة الخاصة، واشنطن، 3، الطبعة رٌنالمرن الحادي والعش
2
 ص ،2::2 األول، العدد ،اإلدارٌة العلوم مجلة ،"االداء على الرلابة نماذج تطوٌر فً ودورها الوكالة نظرٌة" العلٌم، عبد ابراهٌم نجاتً - 

9:. 
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وؽلكن تبويب العوامل اليت أدت إىل زيادة احلاجة حلوكمة الشركات إىل ثالثة رلموعات رئيسية وذلك 
 حسب الشكل التايل:

 الشركات: عوامل االهتمام حبوكمة  1-1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشفافية واالفصاح وجودة ادلصدر: بن الطاىر حسُت، بوطالعة زلمد، دراسة أثر حوكمة الشركات على 
ادلايل، ادللتقى الوطٍت حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل ادلالية يف ظل النظام احملاسيب  القوائم

 بسكرة. -، جامعة زلمد خيضر 2012ماي  07-06واالداري 

  أمهية تطبيق حوكمة الشركات: -1-3
هتتم حوكمة الشركات بالتحكم يف الشركات من أجل اعادة الثقة فييا ويف االقتصاد الذي يولدىا، لذلك 

احلوكمة من ضمن ادلعايَت الدولية ادلعتمدة للحكم على االقتصاد الوطٍت، وتسيم احلوكمة كذلك يف هتيئة تعترب 
اجلو لنمو وتعدد شركات ادلساعلة اليت تعمل يف رلاالت حيوية، وربقق قيمة مضافة لالقتصاد الوطٍت وؽلكن 

 :تلخيص أعلية تطبيق حوكمة الشركات من قبل الدول فيما يلي

على وضع اطار تنظيمي ؽلكن من خاللو ربديد أىداف الشركة وسبل ربقيقيا من خالل توفَت العمل  -
احلوافز ادلناسبة ألعضاء رللس االدارة التنفيذية لكي يعملوا على ربقيق تلك األىداف اليت تراعي مصلحة 

  1؛ادلساعلُت

 ؛ة األقلية من محلة األسيمتوفَت احلماية ألصحاب ادلصاحل واحملافظة على حقوق محلة األسيم وخاص -
                                                           

1
 .41 ص ،مرجع سابك سلٌمان، مصطفى دمحم -

 عوامل االهتمام حبوكمة الشركات

 الثالثةاجملموعة  الثانيةاجملموعة  اجملموعة األوىل

 األزمات ادلالية -
عام  اآلسيويةاألزمة ادلالية  -

 م.1997
األزمة ادلالية الروسية عام  -

 م.1998
األزمة ادلالية العادلية عام  -

 م.2008

 اهنيار العديد من الشركات -
الفضيحة الشيَتة لبنك االعتماد  -

 م.1991والتجارة الدويل 
اهنيار وافالس بنوك االدخار واالقراض  -

 م.1994يف أمريكا 
و  Enronأزميت شركيت:  -

Worldcom  يف أمريكا عام
2001 

 عودلة األسواق ادلالية -
اعادة ترتيب األطر ادلنظمة  -

 القتصاديات دول العامل.
االقتصاد  تشكيل مسات وىيكل -

 العادلي السائد اآلن.
آثار اىتمام اجليات التشريعية  -

والتنظيمية احلكومية وغَت احلكومية يف 
 العامل. بلدان



 اإلطار الفكري حلوكمة الشركات   الفصل األول

10 
 

رفع مستويات األداء للشركات وما يًتتب عليو من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدول اليت  -
 ؛تنتمي الييا، تلك الشركات

تعترب حوكمة الشركات عنصرا ميما يف زيادة الفعالية االقتصادية وذلك من خالل سبكُت االدارة ورللس  -
األحداث ذات الفائدة لكل من الشركة وادلساعلُت، كما تسيل عملية الرقابة، شلا يؤدي اىل االدارة من تعقب 

 1؛تشجيع الشركات على االستخدام األمثل دلواردىا

الشفافية والدقة والوضوح يف البيانات ادلالية اليت تصدرىا الشركات، وما يًتتب على ذلك من زيادة ثقة  -
 2؛ا يف ازباذ القراراتادلستثمرين هبا واعتمادىم عليي

 ؛والدولزبفيض ادلخاطر ادلتعلقة بالفساد ادلايل واالداري اليت تواجييا الشركات  -

 ؛البعيد وزيادة رحبيتيا تساىم يف رفع كفاءة وأداء الشركة وبالتايل ادلساعلة يف ظلو الشركات على ادلدى -

ىة از وتأكيد ن حلسن سَت عمل الشركات،تعد حوكمة الشركات من أىم العمليات الضرورية الالزمة  -
وين واقتصادي أىدافيا بشكل قان لضمان ربقيق الشركاتمات والتعيدات از ارة فييا، وكذلك للوفاء بااللتاإلد

وشلارسة دورىم لالضطالع دبسؤولياهتم،  العمومية حلملة األسيم بتفعيل دور اجلمعيات سليم، خاصة ما يتصل
ىذه الشركات، ودبا  اء الشركات، وعلى أداء رللس اإلدارة وادلديرين التنفيذيُت يفف على أدار الرقابة واإلش يف

 .3فار ىل احلفاظ على مصاحل مجيع األطيؤدي إ

 أهداف حوكمة الشركات: -1-4
تطوير وربسُت قواعد احلوكمة كان دائما نامجا عن  تارؼليا احلوكمة دائما وليدة األزمات ، دبعٌت أن أن

زلاولة السلطات التشريعية والرقابية وضع قواعد وقوانُت ربد أو سبنع من تكرار حدوث تلك األزمات ، وعلى 
الرغم من تباين الظروف االقتصادية والتارؼلية لكل أزمة ، وتباين بعض األسباب اذليكلية والسمات اخلاصة 

 أن ىناك أسباب مشًتكة ومسات عامة تلقي بظالذلا على كل األزمات اليت مر هبا العامل .لكل أزمة إال 

 : الشركات إىل حلوكمة اجليد األسلوب وييدف

 على ادلالية وادلراجعة احملاسبة وإجراءات الشركات وعمليات ادلعامالت كافة يف الشفافية عنصر تدعيم -
 . مرحلة أي يف الفساد ضبط عناصر من ؽلكن الذي النحو

 جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس ادلال احمللي على االستثمار يف ادلشروعات الوطنية . -

                                                           
1
 - Adrian Fares, Gouvernance from banking perspective, center for international private entreprise, 

workshop2, 2003, p : 01. 
2

 .26 ص ،3118 مصر، ،14ط الجامعٌة، الدار الشركات، حوكمة حماد، العال عبد طارق -
3

وإدارة األعمال،  ، كلٌة التجارةنشر دون  ماجستٌر،، رسالة الشركات حوكمةالعزٌز، فعالٌة دور لجان المراجعة فً  عبد فتام ٌوس  -

 . 35، ص :311، حلوانجامعة 
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ربسُت أداء الشركات ومساعدة اإلدارات ورلالس اإلدارة على تطوير اسًتاتيجية جيدة للشركات،  -
 وضمان ازباذ قراراهتم بناء على أسس سليمة .

ومالية، شلا يؤدي إىل تدعيم واستقرار نشاط الشركات ، وذبنب حدوث ذبنب حدوث مشاكل زلاسبية  -
 .اهنيارات وأزمات مالية ومصرفية ومن مت ربقيق التنمية واالستقرار االقتصادي

 حلوكمة الشركات النظرياإلطار  -2
 حلوكمة الشركات األسس النظرية -2-1

نظريات فسرت ضرورة وجودىا بالشركات مل تظير حوكمة الشركات من العدم، واظلا نشأت نتيجة عدة 
لتجنب النقائص والتصرفات اليت ربكم عمل ادلديرين، وطبيعة العالقة بُت مالك الشركة ومديروىا، وأىم ىذه 

 النظريات ىي :

 نظرية الوكالة: -2-1-1
لى لقد نشأت نظرية الوكالة كمحاولة حلل مشكلة تعارض ادلصاحل، وذلك من خالل نظرهتا إىل الشركة ع

أهنا سلسلة من التعاقدات االختيارية بُت األطراف ادلختلفة يف الشركة، من شاهنا احلد من سلوك اإلدارة 
 بتفضيل مصاحليا الشخصية على مصاحل األطراف األخرى.

تعكس نظرية الوكالة سلوك أطراف متعاونة ترتبط ببعضيا ضمن عالقة تعاقدية تكرسيا شروط عقد 
 .1ادلؤسسة من جية أخرى وإدارةك ادلؤسسة ) ادلساعلُت ( من جية التوظيف ادلربم بُت مال

( فإن الشركة تظير كسوق خاص للبحث عن  Alchiane et Demsetzحسب ألشيان ودامستز ) 
ربقيق التوازن بُت االىداف اجملتمعة بُت الوكيل واألصيل يف اطار العالقات التعاقدية، فمنذ أن كانت وظيفة 

صيغة جديدة للرقابة على قرارات وتصرفات  بإنشاءاالدارة مستقلة عم باقي الوظائف بالشركة، قام ادلساعلون 
 .2اليت تربط ادلدير بادلساىم مت وضعيا يف اطار عقدادلديرين، فالعالقة 

( من األوائل الذين تطرقوا لنظرية الوكالة هبذا   Jensen et Mecklingويعترب جانسن و ماكلينغ )
ادلصطلح فعرفوىا على أهنا: "تعاقد بُت عدة أطراف وفيو ادلالك أو األصيل)ادلوكل( يُوكُل أو يُفِوُض أطراف 

، حيث عاجلت مقالتيما تضارب 3من أجل تنفيذ ادليام، وبالتفويض تصبح ذلم سلطة القرار"آخرين )ُموكلُت( 
ادلصاحل بُت ادلساعلُت الداخليُت واخلارجيُت وبُت ادلساعلُت ادلالك وأصحا باألقلية، حيث ينظران إىل أن الشركة 

                                                           
1
 .211، ص 3115دمحم مطر، التأصٌل النظري للممارسات المحاسبٌة فً مجاالت المٌاس، العرض، االفصاح، دار وائل للنشر، عمان،  - 

2
دار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، تطبٌمات الحوكمة فً المصارف (، ال -التجارب -المبادئ– حوكمة الشركات ) المفاهٌم طارق عبد العال حماد، - 

 .:7، ص 3116
3- M.C.Jensen and W H Mekling, «Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 

Structur», Journal of Financial Economics, [on line], October 1976, Available at: 
http://www.sfu.ca/wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf, (16/02/2014), p : 05. 
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أخرى ويسعى كل طرف إىل  رلموعة من العقود بُت ادلالك والدائنُت من جية واالدارة والعاملُت من جية
ربقيق مصاحلو الذاتية، واليت قد تتعارض مع مصاحل اآلخرين شلا يؤدي إىل مشكالت الوكالة بُت االطراف 

 ادلرتبطة بالشركة.

 فرضيات نظرية الوكالة: -أ
 : 1ترتكز نظرية الوكالة على رلموعة من الفرضيات األساسية من أعليا

أن أطراف الوكالة )أصالء ووكالء( يتمتعون بالرشد االقتصادي وأن تصرفاهتم مؤسسة على تعظيم  .
 منافعيم الذاتية؛

 إن أىداف األصيل والوكيل غَت متوافقة وأن ىناك قدًرا من التعارض يف ادلنافع بينيما؛ .

ُت الطرفُت يف بقاء العالقة أنو رغم وجود تعارض يف أىداف الوكالء واألصالء فإن ىناك حاجة مشًتكة ب .
 أوالشركة قوية يف مواجية الشركات األخرى؛

ل ف اخللفية العلمية والعملية لكالتباين يف ادلخاطرة اليت يتعرض ذلا كل من األصيل والوكيل نتيجة الختال .
 منيما؛

رة على ادلعلومات عدم سباثل ادلعلومات بُت األصيل والوكيل ، حيث األخَت ؽلتلك اخلربة العملية والسيط .
ا يعظم منفعتو على حساب احملاسبية ولديو خربة ىف االختيار من بُت السياسات والتقديرات احملاسبية شل

 األصيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، التسٌٌر وعلوم والتجارٌة   االلتصادٌة العلوم مجلةالمعٌاري واإلٌجابً من تعدد بدائل المٌاس المحاسبً"،  المنهجتٌجانً بالرلً، "مولف  - 

 .211-::، ص: 3116، 6، عدد 2التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة سطٌف كلٌة العلوم االلتصادٌة و
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 مشكالت نظرية الوكالة: -ب
شلا سبق يتضح أن مشكلة الوكالة تنشأ عن تضارب أىداف األصالء والوكالء وهتدف نظرية الوكالة إىل 

العالقة بُت ىذين الطرفُت جلعل تصرفات الوكالء تصب يف تعظيم ثروة األصالء)ادلالكُت( والشكل صياغة 
 ادلوايل يوضح ذلك:

 : مشكالت نظرية الوكالة 2-1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مشاكل الوكالة"،  زبفيض"حوكمة الشركات ودورىا يف  ،سليمانبتول زلمد نوري، علي خلف ادلصدر: 
ماي  13-12اجلزائر، يومي  البليدة، جامعة التنظيميمداخلة مقدمة إىل ادللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيَت 

 .18، ص2010

 من الشكل السابق ؽلكن ربديد مشاكل الوكالة ببساطة كما يلي:

 مشكلة تضارب ادلصاحل: -

ان كال من األصيل والوكيل يسعى إىل تعظيم منفعتو اخلاصة، وىذا اذلدف يفسر تصرفات كل منيما، 
فادلالك سوف يعملون من اجل تعظيم ثروهتم وربقيق مصاحليم الذاتية بشكل منفرد، بالعائد ادلايل ادلتوقع 

عملون على ربقيق مصاحليم الذي سيتولد من استثماراهتم يف الشركة بواسطة ادلدراء، أما ادلدراء فسوف ي

 األصيل
Principal 

 الوكيل
Agent ختويل سلطة اختاذ القرارات 

 تولد مشاكل الوكالة

 االختيار ادلعاكس مشكلة مشكلة تضارب ادلصاحل
مشكلة عدم دتاثل 

 مشكلة حتمل ادلخاطرة ادلعلومات

محاية حقوق ادلالكني 
 وأصحاب ادلصاحل
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الذاتية بتعظيم عائدىم )ثروهتم( وكذلك بعدم بذل اجليد أو ما تسمى بوقت الراحة ولو كان ذلك على 
 .1حساب مصلحة ادلالكُت

فادلصاحل الذاتية للمدير سبثل مكونات العائد ادلتوقع الذي سيحصل عليو من الشركة، وىي احد الدوافع 
ة العليا، وقد تكون ىذه ادلصاحل جارية أو مصاحل مستقبلية، كما أهنا قد تتضمن وادلؤثرات السلوكية لإلدار 

منافع مالية )الرواتب وادلكافآت( وأيضا مزايا عينية )تكوين شيرة إدارية(، كما أن ادلدير قد ػلصل على ىذه 
 .2ادلنافع بشكل مباشر أو غَت مباشر

علُت بسبب اختالف ما يسمى دوال ادلنفعة لدى كل رغم تضارب ادلصاحل الذي ينشأ بُت ادلسَتين وادلسا
أكد أن ادلصلحة الذاتية لكل طرف  Famaف تتحمليا الشركة، إال أن احد منيم، وما ينجر عنو من تكاليو 

ال تتحقق إال مع ربقق ادلصلحة العامة اليت سبس مجيع األطراف، وىي "احلرص على استمرار وظلو الوحدة 
 3االقتصادية"

 االختيار ادلعاكس: مشكلة -
إذا كانت نظرية الوكالة تدرس العالقة "مسَت/مساىم" ،أي ادلشاكل اليت ؽلكن أن تنشأ عن العقد ادلربم بُت 
"ادلساىم و ادلسَت "و أساليب حليا، فإن النظرة اجلديدة تدرس العالقة "مسَت/ مستثمر زلتمل " ويف ىذه 

ُت أي أن ادلعلومات ادلوجودة عند ادلسَتين تكون غَت متاحة احلالة زبتلف ادلعلومات و اخلربات بُت الطرف
 للمستثمرين احملتملُت و ىذا ما يعرب عنو "باالختيار العكسي".

، ةأو مضللوىذه ادلشكلة تظير نتيجة قدرة الوكيل على إخفاء بعض ادلعلومات أو إعطاء معلومات خاطئة 
صورة مباشرة و التحقق من نتائج قراراتو وبالتايل ال يف حالة ال ؽلكن للموكل فييا مالحظة أداء الوكيل ب

 .4يستطيع ربديد ما إذا كان الوكيل ؼلتار البديل ادلناسب أم ال عند ازباذ القرارات ادلختلفة 

 مشكلة عدم دتاثل ادلعلومات:  -
ويستخدم الوكيل  يتوافر بطبيعة احلال للوكيل كل ادلعلومات ادلتاحة عن ادلنشأة من واقع معايشتو اليومية ذلا،

ىذه ادلعلومات لتحقيق مصلحتو الشخصية حىت لو تعارضت مع مصلحة األصيل، ومن ادلمكن أن يفصح 
يقدم ادلعلومات بطريقة ذبعل األصيل يقيم رليوداتو  الوكيل عن بعض ىذه ادلعلومات وؼلفي البعض األخر، أو

 .5ومات لألصيليف أفضل صورة شلكنة أو يف وضع أفضل شلا لو توافرت كل ادلعل
                                                           

1
، المجلد الثانً عشر، العدد الرابع، المملكة المجلة العربٌة لإلدارةأبو الفتوح سمٌر، "نظرٌة الوكالة: مدخل لتخفٌض التكالٌف العامة"،  - 

 .:4-49ص  ،13/23/3124، بتارٌخ  www.hawkama.org، متاح على المولع: 9::2السعودٌة،  العربٌة
2
 .4:7، ص 1::2، الكوٌت، الطبعة األولى، عالشٌرازي عباس مهدي، نظرٌة المحاسبة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزٌ - 

3
 .::تٌجانً بالرلً، مرجع سابك، ص:  - 

4
، مذكرة ماجستٌر، غٌر منشورة، علوم التسٌٌر، -دراسة حالة الجزائر–عبدي نعٌمة، دور آلٌات الرلابة فً تفعٌل حوكمة المؤسسات  - 

 .42، ص :311-3119تخصص مالٌة مؤسسة، جامعة ورللة، 
5
 . 91-:8طارق عبد العال حماد، مرجع سابك، ص  - 

http://www.hawkama.org/


 اإلطار الفكري حلوكمة الشركات   الفصل األول

15 
 

 مشكلة حتمل ادلخاطرة: -
تظير نتيجة عدم التأكد من أن الوكيل سيلتزم بالعقد الذي وقعو، حيث ال يوجد أي ضمان بأن الوكيل 

ومن ىنا تظير تكاليف الوكالة، مشاكل ، أو ربقيق األىداف اليت وضعيا سيعمل على ربقيق مصاحل األصيل
 :1التكاليفالوكالة تولد ثالثة أنواع من 

تنتج هبدف التأكد من تصرفات الوكيل بأنو ال يعمل لتحقيق مصاحلو الشخصية أثناء  تكاليف ادلراقبة: .
 إدارتو الشركة؛

تنتج عن الدعم والتحفيز الذي يتحصل عليو الوكيل من أجل بناء الثقة اليت تعترب  تكاليف االلتزام: .
 األساس؛

أسعار أسيم وسندات الشركة والذي ينشأ من احتماالت ازباذ  تكاليف تتمثل يف األثر السليب على .
 القرارات من قبل الوكيل ال تتفق مع مصاحل ادلوكل.

 نظرية تكلفة الصفقات -2-1-2
 Renaldمن طرف االقتصادي الربيطاين ) 1937يعود أصل ظيور نظرية الصفقات إىل سنة 

Coase من طرف ) 1979( لكنيا بقت متجاىلة إىل غاية تطويرىا سنةOliver Eaton 
Willamson الذي كان طالب )Coase وىي تركز على أعلية التكاليف ادلرتبطة بتنسيق وتنظيم ،

نشاطات الشركة اليت تعرف بتكاليف الصفقات، والذي يربر وجود ادلؤسسات الكربى من خالل قدرهتا على 
 .2ضمان توفَت الصفقة بسعر أقل من سعر السوق

 لفرضيات السلوكية ومسات الصفقات.ت عنصرين أساسيُت علا اتشمل خصائص الصفقا

 :3لنظرية تكاليف الصفقات الفرضيات السلوكية -أ

حيث عرب عن  1974( سنة Simonطور ىذا ادلفيوم من طرف سيمون )الرشادة احملدودة:  -
وتوقع ردود أفعال ادلوظفُت الرشادة احملدودة بكون الفرد ال ؽللك القدرة للحصول على كافة ادلعلومات وفيميا 

 وادلوردين والعمالء وادلنافسُت.
أنو دلا يكون ىناك عقد غَت تام فإنو يطرح مشاكل انتيازية تتمثل  Williamsonيرى االنتهازية:  -

يف: سوء االختيار، اخلطر األخالقي، التيرب، السعي لتحقيق أىداف أخرى، وغَتىا من أشكال السلوك 
                                                           

1
 .511مرجع سابك، ص  مهدي، عباس الشٌرازي - 

2
 - Michel Ghertman, « Olivier Williamson et la théorie des couts de transaction », revue française de 

gestion, n
0
160, 2006, disponible sur le site : http://s4.e-monsite.com/2011/04/10/08/theorie-des-couts-de-

transaction-1.pdf , consulté le : 29/01/2013,p : 192. 
3
 - Idem, P : 193. 

http://s4.e-monsite.com/2011/04/10/08/theorie-des-couts-de-transaction-1.pdf
http://s4.e-monsite.com/2011/04/10/08/theorie-des-couts-de-transaction-1.pdf
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على الفرضيات السابقة فإنو لن تكون العقود تامة وبالتايل فإنو يوجد طرف يتعرض  االسًتاتيجي، وبناءا
 بُت األطراف ادلتعاقدة. النتيازية طرف آخر، شلا يشكل حالة تضارب يف ادلصاحل

 :1تتمثل ىذه السمات فيمايلي Williamsonحسب  مسات نظرية تكاليف الصفقات: -ب

خصوصية عندما يستثمره العون االقتصادي حبيث ؼلدم  يقال عن أصل أنو ذاخصوصية األصول:  -
فقط صفقة وحيدة بشكل ال يسمح باستخدامو يف صفقات أخرى دون ربمل تكاليف عالية، أي ال ؽلكن أن 
يعاد استخدامو يف ابرام عقود أخرى بتكلفة أقل من االستثمار يف أصول جديدة، مثل: كابالت األلياف 

 لًتكيب نظام ادلعلومات الداخلي لشركة معينة.الزجاجية ادلدفونة أو دراسة 

ويكون األصل ذو مستوى منخفض نسبيا من اخلصوصية، دلا ؽلكن اعادة توزيعو على تكلفة منخفضة 
 لصفقات أخرى مثل أرفف ادلتاجر الكربى وحاويات القوارب اليت ؽلكن أن ربمل االثاث وادلركبات ...

تقدًن اخلدمة،  التأكد بقدرة األعوان على التحكم يف االنتاج أو تتعلق حالة عدم ترتبط أوعدم التأكد:  -
 مثل احلصول على متطلبات اجلودة لنقل التكنولوجيا، وتنقسم حالة عدم التأكد إىل مكونُت:

 حالة عدم التأكد الداخلي: واليت تشمل الطبيعة الضمنية للميام اليت تقوم هبا ادلؤسسة داخليا؛ -

 ارجي : تتعلق حباالت عدم التأكد ادلوجودة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة.حالة عدم التأكد اخل -

 .تتمثل درجة التكرار يف عدد الصفقات اليت ذبرى بُت عونُت اقتصاديُت أو اكثرالصفقة:  تكرار -

تتعلق ىذه النظرية بالبحث عن ادلعلومات يف وسط زليط غَت كامل ادلنافسة لذلك يتعُت على ادلؤسسة أن 
بعُت االعتبار تكاليف التفاوض على االتفاقية وكذا مراقبة نشاطاهتا واستخدامات مواردىا، فنجد ثالث تأخذ 

 :2أنواع من التكاليف ىي

يقصد هبا مقارنة بُت سعر ونوعية سلتلف اخلدمات ادلقًتحة )دراسة  تكاليف البحث وادلعلومات:. 
 السوق(؛

 م العقد؛صياغة وابراتكاليف التفاوض واختاذ القرار: . 

 مراقبة جودة اخلدمة، التحقق من التسليم.تكاليف التنفيذ وادلراقبة: . 

ساعلت يف التوصل حللول ادلشكالت واخلالفات االقتصادية  Williamson شلا سبق نالحظ أن أعمال
ذا من خالل اختيار اذليكل ادلناسب لكل ات والعالقات وزبفيض التكاليف وىوادلساعلة يف حوكمة الشرك

                                                           
1
- Idem, p 193. 

2
 - Thayer Watkins, The Transaction Cost Approach to the Theory of the Firm, SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 

ECONOMICS DEPARTMENT, disponible sur le site : http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/coase.htm , 
consulté le : 29/01/2013. 

http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/coase.htm
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صفقة، ورغم القبول الذي القتو نظرية تكلفة الصفقات إال أهنا ال زالت قيد الدراسات التجريبية اليت تؤكد 
 بو. تما جاءصحة 

 :نظرية جتذر ادلسريين -2-1-3
امكانية  ، حيث يرون أن ادلسَت لوShleifer et Vishnyجاء بنظرية التجذر كل من األمريكيان 

 :1اللف حول آلية ادلراقبة اخلاصة بنظرية الوكالة، ومفيوم التجذر يعطي نوعُت من االسًتاتيجية

 اسًتاتيجية هتدف إىل التأقلم مع احمليط؛ -

 اسًتاتيجية هتدف إىل وضع موانع من أجل دفاع ادلسَت عن مكانتو، أو ما ييسمى باسًتاتيجية الوقاية. -

ر بأنو "طريقة مكونة من عالقات رمسية أوغَت رمسية واليت يتمكن من التجذ Pigé Benoitيعرف 
 2خالذلا ادلسَت من التخلص ولو بصفة جزئية من مراقبة رللس ادارتو، وبالتايل ادلساعلُت"

حيث أن التجذر يعٍت أن ادلسَت يبعث جذوره يف ادلؤسسة لتثبيت منصبو، كلما كانت اجلذور عميقة كان 
 وىذا أحسن تعبَت عن احلالة اليت يكون فييا ادلسَت وذلك يف تثبيت مكانو. من الصعب اقتالعيا،

أن ادلسَت الذي يرغب يف التجذر ؽلكن أن يوجو  Vishny, Shleifer, Morckيعترب كل من 
 :3استثمارات الشركة إىل االذباه الذي يريده

دية من أجل ظلو ذبذره، من خالل ؽلكن للمسَت القيام باالستثمارات ذات ادلردو االستثمارات بالتنوع:  -
 تنويع نشاطات ادلؤسسة وغلعليا سبلك ميزة تنافسية، ىذا ما يدفع خلفض اخلطر العام؛

هبدف ذبذر ادلسَت البد عليو من احلصول على دعم من إطارات ادلؤسسة، اسًتاتيجية استثمار النمو:  -
يف تعقد اذليكل  االستثماراتىذا النوع من  النمو تسمح للمسَت دبكافأة االطارات الوفية بالًتقية، يؤثر

الداخلي، وبالتايل ؼلفض احتمال استبدال مسَت بآخر منافس، ألن ىذا األخَت ػلتاج إىل وقت لفيم منطق 
 اجملموعة؛

يسعى ادلسَت إىل زيادة قيمتو عند ادلساعلُت وربسُت مسعتو يف سوق العمل، من خالل  شراء ادلردودية: -
 تقدًن حسابات رحبية، مع امكانية دفع أكثر من ادلستحق لبعض النشاطات، يؤثر ىذا على ادلساعلُت.

                                                           
1
 .7جامعة معسكر، ص  ،16، العدد مجلة التنظٌم والعملبلبركانً أم خلٌفة، "آلٌات الحوكمة فً المؤسسة االلتصادٌة"،  - 

2
 - Benoit Pigé, « Enracinement des dirigeants et richesse des actionnaires », Finance Contrôle Stratégie, 

Volume 1, N° 3, septembre 1998, disponible sur le site : http://leg.u-bourgogne.fr/rev/013158.PDF , 
consulté le : 30/01/2013 ,  p : 133. 

3
 .8-7مرجع سابك، ص:  خلٌفة، أم ًبالبركان - 

http://leg.u-bourgogne.fr/rev/013158.PDF
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، والعمل تفًتض نظرية التجذر أن الفاعلُت يف الشركة يطورون اسًتاتيجياهتم للحفاظ على مكانتيم بالشركة
على حرمان ادلنافسُت احملتملُت من الدخول إلييا، ىذا يسمح ذلم بالرفع من سلطتيم ومن مساحة ادراكيم دلا 

 غلري بالشركة.

وينتج ذبذر ادلديرين كرد فعل عن الرقابة الداخلية واخلارجية ادلوجية إلييم، حيث تعمل نظرية التجذر  
الشروط الضرورية لفعالية الرقابة ادلمارسة على ادلديرين هبدف كمرحلة أوىل لتحييد ىذه الرقابة، حيث من 

 محاية مصاحل ادلساعلُت وباقي األطراف لدييا:

تعٍت بذلك القدرة على امتالك وحيازة ادلعلومات، ومعرفة خاصة وجيدة بالبيئة وبباقي  كفاءة ادلراقبني:  -
 الفاعلُت ومعاجلة تلك ادلعلومات؛

العالقات القائمة بُت ادلديرين  نعت نظرية التجذر عالمة استفيام عيث وضح استقاللية ادلراقبني: -
 وادلراقبُت؛

 ركزت كل من نظرية الوكالة ونظرية تكلفة الصفقات على التصرف االنتيازي للمراقبُت.  حتفيز ادلراقبني: -

للمسَتين شلا سبق يتضح أن حوكمة الشركات جاءت كرد فعل من أجل احلد من التصرفات االنتيازية 
وفرض رقابة ربمي ادلصاحل ادلشًتكة للجميع، وربافظ على استمرارية ادلؤسسة، ىذا من بُت األسباب اليت 

 جعلتيا ذات أعلية بالغة.

 ماهية حوكمة الشركات: -2-2
أما  CORPORATE GOVERNANCEمصطلح احلوكمة ىو الًتمجة ادلختصرة اليت راجت للمصطلح 

 الًتمجة العلمية ذلذا ادلصطلح، واليت اتفق علييا، فيي: " أسلوب شلارسة سلطات اإلدارة الرشيدة ".

ونظرا للتعدد الكبَت يف تعريف احلوكمة سنقدم بعص مفاىيم احلوكمة بشكل عام، ومن مث سنحاول الًتكيز 
 ات.على التعاريف األقرب للبعد االقتصادي واحملاسيب يف عرض حوكمة الشرك

 :حوكمة الشركات مفهوم -2-2-1
مفاىيم احلوكمة بشكل عام، ومن مث سنحاول الًتكيز  ضلكبَت يف تعريف احلوكمة سنقدم بعونظرا للتعدد ا

 على التعاريف األقرب للبعد االقتصادي واحملاسيب يف عرض حوكمة الشركات.
 ادلفهوم اللغوي للحوكمة : -أ

 إىل يشَتويل واإلقليمي، حيث الد ادلستوىاليت انتشرت على  ادلصطلحاتمن  احلوكمةمصطلح  يعترب
، أما مصطلح حوكمة الشركات فيو ترمجة لألصل Governanceاالصلليزي العربية لألصل  الًتمجة

بعد العديد من احملاوالت  ًتمجةذه الىوصل إىل لتا حيث مت، Corporate Governanceاالصلليزي 
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من جية  والقانونُت ُتاالقتصادي واخلرباءغة العربية من جية، العربية دبجمع اللاللغة  خرباء بُت وادلشاورات
ؤسسي، ادل، الضبط اجليدةشيدة، اإلدارة اإلدارة الر  :صطلح، مثلدلأخرى لنفس ا اتمجأخرى، وقد برزت تر 

 رفشيوعا وتداوال من ط ىاأكثر  أن ، إالصطلحاتدلمن ا وغَتىاؤسسية دلا اكميةاحلؤسسي، دلّتحكم اال
كمة العديد من حلو ويتضمن مصطلح ا ،ؤسسية أو حوكمة الشركاتادل وكمةحلو مصطلح اىوالكتاب  ُتالباحث

 1اجلوانب منيا:

 ؛واإلرشاد وّتوجيمن ال واحِلْكَمة : ما تقتضي -

 وك؛من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود اليت تتحكم يف السل وْكم : ما يقتضياحلُ  -

 علييا من احلصول وإىل خربات مت ،جوع إىل مرجعيات أخالقية وثقافيةر من ال يقتضيوااِلْحِتَكام : ما  -
 ؛ذبارب سابقة لخال

 ؛ادلساعلُتلطة وتالعبيا دبصاحل السّ  اضلراف: طلبا للعدالة خاصة عند ًحاُكمالتَ  -

 اصطالح يعٍت عملية التحكم والسيطرة من خالل قواعد وأسس الضبط بغرض ربقيق الرشد.احلوكمة:  -

  : الشركات وكمةحل احملاسيب ادلفهوم -ب

من ادلنظور احملاسيب يشَت ادلفيوم احملاسيب للحوكمة إىل توفَت مقومات محاية أموال ادلستثمرين وحصوذلم 
وعدم استغالذلا  ،عدم استخدام أمواذلم يف رلاالت أو استثمارات غَت آمنةضمان مع  ،على العوائد ادلناسبة

ت والضوابط وادلعايَت من قبل اإلدارة أو ادلديرين لتحقيق منافع خاصة، ويتم ذلك من خالل رلموعة اإلجراءا
والقوائم ادلالية وتركز ىذه النظرة على ربقيق الشفافية وتوسيع نطاق اإلفصاح عن البيانات احملاسبية ، احملاسبية

 ومزايا ادلديرين وتطبيق ادلعايَت احملاسبية ادلتعارف علييا دولياً.

 للحوكمة : القانوين ادلفهوم -ج

يشَت اصطالح احلوكمة من ادلنظور القانوين إىل اإلطار التشريعي والقواعد القانونية اليت ربمي مصاحل 
كتاب القانون على أهنا إطار متكامل من القواعد القانونية األطراف ذوي العالقة بادلؤسسة أو الشركة، وتناوذلا  

احلاكمة إلدارة شؤون ادلشروعات وادلنظمات يف مواجية األطراف ادلستفيدة، وبالتايل ييتم القانونيون بالقواعد 
القانونية والنواحي اإلجرائية اليت توفر متطلبات احملافظة على الكيان ادلؤسسي للشركات وتوفَت ضمانات 

 ظلوىا.حلماية حلقوق كافة األطراف ذوي العالقة أو ادلستفيدين من نشأة الشركة وبقائيا و ا

 

 
                                                           

1
 .35عالء فرحان، إٌمان شٌحان المشهدانً، مرجع سابك، ص  - 
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 :  الشركات حوكمةتعريف  -2-2-2
إمجاع على تعريف موحد دلصطلح احلوكمة؛ يف ما يلي سرد لبعض التعاريف ادلتعلقة حلوكمة  دال يوج

 الشركات اليت قدمت من طرف بعض الباحثُت والكتاب وادلنظمات واذليئات الدولية:

أىداف  تتبناىا الشركة يف سعييا لتحقيق اسًتاتيجيةعلى أهنا:  1999سنة  Williamsonعرفها  -
 بدوال ،بذاهتا شخصية معنوية مستقلة وقائمة باعتبارىارئيسية وذلك ضمن منظور أخالقي ينبع من داخليا 

 قدرهتا الذاتية بعيدا عن تسلط أي حسب األىدافربديد و  ،الداخلية واذليكل اإلداري من األنظمة والّلوائح
 .1وذلك بالقدر الذي يتضارب ومصاحل اآلخرين ذوي العالقة فرد

ذلك النظام الذي وفقا لو يتم تسَت ورقابة " حوكمة الشركات على أهنا عرفت:  Cadburyجلنة  -
وتعتٍت بإعطاء الوسائل الالزمة اليت تسمح بإغلاد التوازن ادلنطقي للسلطة تفاديا لكل االضلرافات  الشركة

 .2"دلؤسسةالشخصية، وتقوم على ثالثة ركائز وىي رللس اإلدارة، التدقيق، إدارة أعمال ا

ياكل والعمليات الالزمة ذلموعة اعلى أهنا رلفتعترب حوكمة الشركات   (IFC) وليةمؤسسة التمويل الد   -
يف الشركة دبن فييم رئيسيُت ال ُت ادلشاركُتوالواجبات ب احلقوق الشركات وربديد توزيع وضبط ولتوجي

أمور  نبازباذ القرارات بشأ اخلاصةواإلجراءات  القواعددراء، وكذلك ربديد دلاإلدارة وا رللس، أعضاء ادلساعلُت
 .3الشركة

ذلك النظام الذي يتم » بأهنا :  (OECD)  ها منظمة التعاون االقتصادي والتنميةتعرفكما  -
خاللو توجيو وإدارة الشركات، وػلدد من خاللو احلقوق وادلسؤوليات بُت سلتلف األطراف مثل رللس اإلدارة 

وادلساعلُت وغَتىم من أصحاب ادلصاحل، كما أنو ػلدد قواعد وإجراءات ازباذ القرارات ادلتعلقة وادلديرين 
بشؤون الشركة وكذلك ربديد اذليكل الذي يتم من خاللو وضع أىداف الشركة ووسائل ربقيقيا وآليات الرقابة 

 .4«على األداء

، العالقات، النظم، ادلعايَت، العمليات اليت على أهنا: اإلطار العام الذي غلمع القواعد يافيعر  تكما مت -
 :5تساعد على شلارسة السلطة والتحكم يف الشركات، فيتبُت أن حوكمة الشركات ىي

 رلموعة من القوانُت واللوائح والقيود التنظيمية ادلنظمة لعمل الشركة من الداخل واخلارج . القواعد:
                                                           

1
 - Michel Ghertman, opcit, p.30. 

2
- Jaques Renard, théorie et pratiques de l'audit interne, édition d'organisation, 6eme édition, paris, 2007, 

p:439. 
3
حاكم محسن الربٌعً، حمد عبد الحسٌن راضً، حوكمة البنون وأثرها فً األداء والمخاطرة، الطبعة األولى، دار الٌازوري العلمٌة للنشر  - 

 .36، ص 3122والتوزٌع، عمان، 
4
 - OECD, Principles of Corporate Governance, 1999, p : 02. 

5
 لكلٌة السابع المؤتمر "،(المالٌزٌة التجربة) المالٌة لالزمات التصدي فً ودورها المالٌة المؤسسات حوكمة الخالق،" الكرٌم عبد سناء - 

 ص ، :311 األردن، ،(الفرص، األفاقالتحدٌات، )  األعمال منظمات على العالمٌة االلتصادٌة األزمة تداعٌات اإلدارٌة، االلتصاد والعلوم

18. 
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تشمل مجيع العالقات ادلتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات ادلصلحة بعمل الشركة،  العالقات:
خاصة بُت ادلالكُت واإلدارة العليا ورللس اإلدارة، فضال عن العالقة مع ادلنظمُت والقانونيُت واحلكومة 

 والعاملُت واجملتمع احمليط بالشركة.

ظفيا الشركة دلمارسة عمليا وربقيق أىدافيا، مثل نظم القياس رلموعة النظم اليت تو النظم وادلعايري: 
 ومعايَت األداء وادلعايَت احملاسبية الدولية ومعايَت التدقيق الدولية، وأخالقيات وسلوكيات ادلينة ...و غَتىا.

 :للتحكم يف مفيوم احلوكمة ىناك عنصران ميمان علا العمليات:

 اف االضلرافات والتجاوزات؛ادلتابعة والرقابة أو التفتيش الكتش -

 تعديل وتطوير عمل الشركة عن طريق الضبط والتحكم هبدف تصحيح االضلرافات. -

 :1من خالل ثالث أبعاد ىي تعريف حوكمة الشركات Cristianoوقد تناولت دراسة 

 يتناول ىذا البعد ضمان االلتزام بالقواعد وادلبادئ وادلواثيق الداخلية واخلارجية؛ حوكمة الشركة: -

يتناول ىذا البعد توجيو األنشطة والعمليات اخلاصة باسًتاتيجية الشركة  احلوكمة على أساس القياس: -
 ضلو خلق القيمة؛

وتبادل ادلعرفة من خالل توافق يتناول ىذا البعد إدارة عمليات التعليم احلوكمة على أساس ادلعرفة:  -
 سلوك ومعتقدات وقيم األفراد مع اسًتاتيجية ومبادئ وأىداف الشركة.

 :الشركات حوكمةح من خالل التعاريف السابقة أن يتض

 وسيلة تنظيم للعالقات بُت رللس االدارة وادلديرين وادلساعلُت وأصحاب ادلصاحل؛ -

أدائيا ضمانا للشفافية واإلفصاح الالزمُت لضمان والء أصحاب أداة إلدارة الشركات والرقابة على  -
ادلصاحل، وفق ىيكل معُت يتضمن توزيع احلقوق والواجبات فيما بُت رللس االدارة، االدارة التنفيذية، 

 ادلساعلُت، أصحاب ادلصاحل؛

 وجوب أن تدار الشركات لصاحل ادلساعلُت وادلستثمرين؛ -

 الثقة بأعمال الشركة. اىة ومن مثنز ينية اليت تضمن الدلتقوم على أساس األخالق ا -

 

 

                                                           
1
-3122بن عٌسى رٌم، تطبٌك آلٌات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة لاصدي مرباح ورللة،  - 

 .21، ص 3123
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 خصائص حوكمة الشركات: -2-2-3
يرتبط مفيوم حوكمة الشركات بشكل أساسي بسلوكيات األطراف ذات العالقة دبنظمة األعمال، وبالتايل 

تطبيق ىذا ىناك رلموعة من اخلصائص اليت غلب أن تتوافر يف ىذه السلوكيات حىت يتحقق الغرض من وراء 
 :1ادلفيوم تتمثل فيمايلي

 .أي اتباع السلوك األخالقي ادلناسب والصحيح: االنضباط -

 .أي تقدًن صورة حقيقية لكل ما ػلدثالشفافية:  -

 .أي ال توجد تأثَتات وضغوط غَت الزمة للعمل: االستقاللية -

 .لتنفيذيةتقييم وتقدير أعمال رللس اإلدارة واإلدارة ا يةأي إمكانادلساءلة:  -

 .أي وجود مسؤولية أمام مجيع االطراف ذوي ادلصلحة يف الشركةادلسؤولية:  -

 أي غلب احًتام حقوق سلتلف اجملموعات أصحاب ادلصلحة يف الشركة.العدالة:  -

 أي النظر إىل الشركة كمواطن جيد. ادلسؤولية االجتماعية: -

 الشركات:األطراف ادلعنية بتطبيق قواعد حوكمة  -2-2-4
ىناك أربعة أطراف رئيسة تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، وربدد إىل درجة كبَتة 

 :2مدى النجاح أو الفشل يف تطبيق ىذه القواعد، وىذه األطراف ىي

 Shareholders :ادلسامهون -أ
على ادلدي  يم قيمة الشركةىم من يقومون بتقدًن رأس ادلال للشركة عن طريق ملكيتيم لألسيم وتعظ

الستثماراهتم و ؽللكون احلق يف اختيار  البعيد شلا ػلدد مدى استمراريتيا مقابل احلصول على األرباح ادلناسبة
أعضاء رللس اإلدارة ادلناسبُت حلماية حقوقيم، وبادلقابل عدم ربقيق األرباح اجملدية يقلص رغبة ادلساعلُت يف 

 على مستقبل الشركة. ثرزيادة أنشطو الشركة شلا يؤ 

 Board of Directors :اإلدارةرللس  -ب
بصفتيم من يقوم باختيار ادلديرين التنفيذيُت والذين يوكل ذلم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة، وبرسم 

ادلبادئ السياسات العامة وكيفية احملافظة على حقوق ادلساعلُت، باإلضافة إىل الرقابة على أدائيم، وقد بينت 
 العادلية ادلذكورة للحوكمة بأن أعضاء رللس اإلدارة يضطلعون بنوعُت من الواجبات عند قياميم بعمليم وعلا:

                                                           
1
 .34 ص ،مرجع سابك حماد، العال عبد طارق - 

2
 .7:7، ص 3116وعولمة أسواق رأس المال، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، أمٌن السٌد أحمد لطفً، المراجعة الدولٌة  - 
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يتطلب أن يكون رللس اإلدارة يقظا وحذرا وأن يبذل اجليد واحلرص والعناية  الالزمة : العناية واجب -
أنظمة كافية وسليمة، وأن تكون الشركة ملتزمة بالقوانُت الالزمة يف ازباذ القرار، وأن يتوفر يف الشركة إجراءات و 

 واألنظمة والتعليمات ادلوضوعة.

: إن إطار حوكمة الشركات يؤمن توجياً اسًتاتيجياً للمؤسسة، ورقابة فعالة العمل  واجب اإلخالص يف -
ى أساس معلومات يعملوا عل ومساءلة اإلدارة ذباه الشركة ومساعلييا وىذا يدل أن رللس اإلدارة غلب أن

شاملة ولصاحل الشركة ومساعلييا مع األخذ بعُت االعتبار معاملة ادلساعلُت على أساس متساوي والوصول إىل 
 ادلعلومات الدقيقة واذلامة ىف الوقت ادلناسب.

 :Managementاإلدارة  -ج

الفعال إىل رللس اإلدارة، كما تعترب اإلدارة ىي اجلية ادلسؤولة يف الشركة عن تقدًن التقارير اخلاصة باألداء 
أن اإلدارة تكون مسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتيا باإلضافة إىل مسئوليتيا ذباه اإلفصاح 
والشفافية يف ادلعلومات اليت تنشرىا للمساعلُت، واإلدارة ىي حلقة الوصل بُت رللس اإلدارة وبقية األطراف 

رص على اختيار أفراد اإلدارة بعناية ألهنم من يقوم بتنفيذ رغبات ادلساعلُت ادلتعاملة مع الشركة، لذا غلب احل
 ورللس اإلدارة.

وحىت يتم التأكد من قياميم بواجباهتم، يتحتم على رللس اإلدارة أن يوجد اآللية اليت من خالذلا يتم 
 لة الالزمة.متابعة أدائيم ومقارنة األداء احملقق مقابل األىداف ادلوضوعة وعمل اخلطط البدي

 : Stockholdersادلصاحل  أصحاب -د
وىم رلموعة من األطراف ذلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنُت وادلوردين والعمال وادلوظفُت، وقد تكون 
مصاحل ىذه األطراف متعارضة وسلتلفة يف بعض األحيان، ويتأثر مفيوم حوكمة الشركات بشكل كبَت 

ه األطراف ميمة يف معادلة العالقة يف الشركة، فيم الذين يقومون بأداء بالعالقات بُت ىذه األطراف، وىذ
ادليام اليت تساعد الشركة على اإلنتاج وتقدًن السلع واخلدمات، ودوهنم ال تستطيع اإلدارة وال حيت رللس 

دلنتج أو اإلدارة وادلساعلون ربقيق االسًتاتيجيات ادلوضوعة للشركة، فالعمالء ىم الطرف الذي يقوم بشراء ا
اخلدمة، وادلورد من يبيع للشركة ادلواد اخلام والسلع واخلدمات األخرى، أما ادلمولُت ومجيع األطراف ادلمولة ىي 
اليت سبنح تسييالت ائتمانية للشركة، فينبغي أن يكون التعامل مع ىذه األطراف دبنتيي احلرص والدقة، 

 يل شلا يؤثر سلباً على التخطيط ادلستقبلي للشركة.فادلعلومات ادلضللة للممولُت قد تقطع خططاً التمو 
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 مقومات حوكمة الشركات:  -2-2-5
يرتبط نظام حوكمة الشركات دبجموعة من ادلقومات اإلدارية والفنية وادلالية والتنظيمية واليت تتمثل يف 

 :1التايل

أن مجيع األطراف يتم ذلك بتحديد قيم وأىداف واختصاص الشركة، باعتبار  :نظام أساسي للشركة -أ
 هبا تسعى ضلو ربقيق رسالة الشركة واليت يعرب عنيا يف شكل اسًتاتيجيات وأىداف .

رسالة ادلؤسسة إىل خطط واسًتاتيجيات سبكن اإلدارة من  وذلك بًتمجة خطة اسرتاتيجية واضحة: -ب
مستويات متعددة، وىذا ما على متابعة وقياس االداء، فعملية الرقابة ومتابعة األداء وادلساءلة غلب أن تتم 

 تسعى حوكمة الشركات لتحقيقو.

لتحديد ادلسؤوليات  وضع نظام واضح حيث غلب نظام واضح لتحديد ادلسؤوليات والصالحيات: -ج
والصالحيات لصناع القرار بالشركة على كل ادلستويات، اذ أن عدم توفر ىذا النظام ؽلكن أن ػلدث عنو 

 ة لتحقيق مصاحل خاصة بدل ادلصلحة العامة.توجيو الطاقات ادلختلفة للشرك

لتفعيل نظام حوكمة الشركات غلب توفَت نظام جيد لتقرير وتوصيل  نظام معلومات مناسب: -د
 ادلعلومات، الذي يعمل كقناة بدرجة عالية من الكفاية والوقتية والشفافية .

التصرف بالشكل وذلك لتشجيعيا على  نظام حوافز مالية وإدارية مناسب لإلدارة التنفيذية: -ه
 ادلناسب وفق ادلصلحة العليا للشركة، وكذلك تعترب أحد العوامل اذلامة للمساعلة يف حل مشاكل الوكالة.

ييدف نظام الرقابة الداخلية إىل محاية أصول الشركة من أي تالعب  نظام رقابة داخلية قوي وفعال: -و
على استخدام ادلوارد ادلتاحة، وضمان دقة البيانات ادلالية واحملاسبية  أو اختالس أو سوء استخدام، والرقابة

 ادلسجلة بالدفاتر لالعتماد علييا يف ازباذ القرارات.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Shleifer A, Vishny R, « Asurvey of corporate governance », journal of finance 52, pp : 737-783. 
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 :نظام حوكمة الشركات -2-2-6
 واردادلموعة أجزاء تعمل على تفعيل اإلمكانات وتوظيف رلمن  نيتكو  مد حوكمة الشركات دبثابة نظاعت

من ثالث  نساءلة، ويتكو دلقابة الشركة وتعزيز الشفافية وايتم إدارة ور  مظانذا الى لفعالة، ومن خال بطريقة
 :1أجزاء

َته وكمة الشركات، وما يتوجب توفستلزمات اليت ربتاجيا حدلا تلفسلوتشمل :  Inputادلدخالت  -
 ذلا من متطلبات سواء كانت تشريعية، إدارية، قانونية، اقتصادية.

ولة عن تطبيق حوكمة الشركات، سؤ دلا اجليات تلفسل وويقصد ب : Opérationالتشغيل  -
اجليات الرقابية وكل كيان إداري داخل أو خارج الشركة يساىم يف ادلشرفة على ىذا التطبيق، وكذا  ياتجلوا

 تنفيذ احلوكمة ويشجع االلتزام هبا وتطوير آلياهتا واالرتقاء هبا.
نتائج وأىداف  أداة ووسيلة لتحقيق ااحلوكمة ليس ىدفا يف حد ذاهتا ولكني : Outputادلخرجات  -

رلموعة من ادلعايَت والقواعد والقوانُت ادلنظمة لألداء وادلمارسات العلمية والتنفيذية  فيي ،يسعى إلييا اجلميع
  سُت اجلوانب اآلتية:رب للمؤسسات ومن مث

 ؛حقوق ادلساعلُت وحقوق أصحاب ادلصاحل محاية -

 ؛ربقيق اإلفصاح والشفافية -

 ؛يد ادلعاملة ادلتساوية والعدالةتأك -

 تفعيل مسؤولية رللس اإلدارة. -

والتشريعية  ومنو ؽلكن أن نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن رلموعة من ادلتطلبات القانونية
جلنة  ية،جراجعة الداخلية، ادلراجعة اخلار كادل لياتاآل سلتلف وتستخدمواإلدارية واالقتصادية، كمدخالت 

اليت تتفاعل فيما بينيا وىذا من أجل ربقيق و  يةواجليات الرقاب يةرللس اإلدارة، ادلنظمات ادلين ،ادلراجعة
ح صاحل وربقيق اإلفصا ادل أصحاب حقوق ػلفظ سلرجات أو نتائج تعمل على إ دارة الشركة ومراقبتيا دبا

 .والشفافية

 

 

 

                                                           
1
 .37-36ص -طالب عالء فرحان، إٌمان شٌحان المشهدانً، مرجع سابك، ص - 
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 :حوكمة الشركات ، آلياتزلددات، مبادئ -3
 زلددات حوكمة الشركات:  -3-1

 :1يتوقف التطبيق اجليد للحوكمة على رلموعتُت من احملددات وىي

تشَت ىذه احملددات إىل القواعد واألسس اليت ربدد كيفية ازباذ القرارات وتوزيع احملددات الداخلية:  -أ
بُت اجلمعية العامة ورللس اإلدارة وادلديرين التنفيذيُت واليت يؤدي توافرىا من ناحية  السلطات داخل ادلؤسسة

وتطبيقيا من ناحية أخرى إىل تقليل التعارض بُت ادلصاحل ىذه األطراف الثالث، وتتمثل ىذه العوامل يف 
 ادلؤثرات الداخلية اليت تؤثر يف نشاط ادلؤسسات وتستطيع ادلؤسسات أن تتحكم فييا.

 :تشَت احملددات اخلارجية للحوكمة إىل ادلناخ العام لالستثمار يف الدولة، وتشملاحملددات اخلارجية:  -ب

القوانُت ادلنظمة للنشاط االقتصادي مثل :قوانُت سوق ادلال والشركات وتنظيم ادلنافسة ومنع ادلمارسات  -
 .االحتكارية واإلفالس

 .لالزم للمشروعاتكفاءة القطاع ادلايل يف توفَت التمويل ا -

 .درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج -

كفاءة األجيزة واذليئات الرقابية يف إحكام الرقابة على الشركات، باإلضافة إىل اجلمعيات ادلينية اليت  -
ق تضع ميثاق شرف للعاملُت يف السوق مثل ادلراجعُت واحملاسبُت واحملامُت والشركات العاملة يف سوق األورا

 .ادلالية وغَتىا، باإلضافة إىل ادلؤسسات اخلاصة

أعلية احملددات اخلارجية لكون وجودىا يضمن تنفيذ القواعد والقوانُت اليت تضمن حسن إدارة  وترجع
الشركة، واليت تقلل من التعارض بُت العائد االجتماعي للشركة والعائد اخلاص ذلا. وؽلكن ابراز العمل ادلشًتك 

 حلوكمة الشركات يف الشكل أدناه. بُت بُت احملددات الداخلية واخلارجية

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ، 19 ص ، 3118 جوان المومً، االستثمار بنن مصر، فً تطبٌمها لنمط خاصة إشارة مع ومعاٌٌرها الحوكمة محددات ٌوسف، حسن دمحم - 

 .18/12/3124،بتارٌخ:  www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc: المولع عن

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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 : احملددات الداخلية واخلارجية حلوكمة الشركات 3-1الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
االستثمار القومي  زلمد حسن يوسف، "زلددات احلوكمة ومعايَتىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا يف مصر، بنكادلصدر: 

 www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc، عن ادلوقع االلكًتوين: 8، ص  2007جوان 

 تتوفر وبادئ حوكمة الشركات، فإندلطبيق السليم تن الشركات من الكإضافة إىل احملددات األساسية اليت سب
 :1ىي ة الشركات على ثالث ركائز أساسيةربقيق ذلك، حيث ترتكز حوكم يف م أيضاىكائز أساسية تسار 

 ة، أمانة،ىالشركة، من نزام األخالقية داخل والقي وكبالّسل موتتعلق بااللتزا :السلوك األخالقي -
 .للشركةللحفاظ على الّسمعة االقتصادية وشفافية، وذلك  دلإفصاح، ع مصداقية،

ل صاحل يف حوكمة الشركات، من خالدلصحاب اأو  ادلساعلُتور وتتعلق بتفعيل د :الرقابة وادلساءلة -
صاحل دلا وأصحاب ادلساعلُت مأماضعة للمساءلة احملاسبية خلا افاألطر  نساءلة، حيث أدلبالرّقابة وا قياميم

الداخلي، التدقيق  دقيقدقيق، اإلدارة العليا، إدارة التكلجنة التّ   والّتابعة ل نلس اإلدارة، اللجارلتتمثل أساسا يف 
 ارجي.خلا

                                                           
1
 .59سابك، ص طارق عبد العال حماد، مرجع  - 

أصحاب ادلصاحل 
 اصة()خ

 اخلارجيةاحملددات  احملددات الداخلية

 ادلسامهون

 رللس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية

ائف الرئيسيةالوظ  

 يعني 
ويراق
 ب

 يرفع
 تقارير

 تقوم

ادلناخ العام 
 لالستثمار)تنظيمية(

 معايري:
 احملاسبة؛ -
 ادلراجعة؛ -
 القواعد والقوانني؛ -

 القطاع ادلايل :
 قروض -
 مسامهني يف رأس ادلال -

 األسواق :
 تنافسية األسواق؛ -
 استثمار أجنيب مباشر  -
 الرقابة على الشركات -

 

 مؤسسات خاصة*:
 مدققون؛ -
 زلاسبون؛ -
 مهنيون؛ -
 بنوك؛ -
 مستشارون؛ -
 احملللون ادلاليون؛ -
 االعالم ادلايل. -

 ادلؤسسات اخلاصة تشري إىل عناصر القطاع اخلاص، وكيانات اإلدارة الذاتية، ووسائل اإلعالم ، واجملتمع ادلدين، وتلك اجلهات اليت تقلل *
 من عدم توافر ادلعلومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتركز على السلوك االنتهازي لإلدارة.

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc
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 .ادلايل صاحل فييا، ولرفع أدائيادلأصحاب ا تلفسلماية الشركة و حلإدارة ادلخاطر:  -
 الشركات : ركائز حوكمة 4-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادلبادئ، التجارب" تطبيقات احلوكمة يف طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات: "ادلفاىيم، ادلصدر: 
 .47، ص 2005ادلصارف، الدار اجلامعية، االسكندرية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلوك األخالقي

ضمان االلتزام السلوكي من 
 خالل:

 االلتزام باألخالقيات احلميدة؛  -
االلتزام بقواعد السلوك ادليٍت  -

 الرشيد؛
التوازن يف ربقيق مصاحل  -

 األطراف ادلرتبطة بالشركة؛
 الشفافية عند تقدًن ادلعلومات؛ -
القيام بادلسؤولية االجتماعية  -

 على البيئة.واحلفاظ 

 الرقابة وادلساءلة

تفعيل أدوار أصحاب ادلصلحة يف 
صلاح الشركة من خالل الرقابة 

 وادلساءلة:
أطراف رقابية عامة: مثل ىيئة  -

السوق ادلايل، مصلحة الشركات، 
 البنك ادلركزي يف حالة البنوك؛

أطراف رقابية مباشرة:  -
ادلساعلون، رللس اإلدارة، جلنة 

 دققُت اخلارجيُت؛التدقيق، ادل
أطراف أخرى: ادلوردون،  -

العمالء، ادلستيلكون، ادلودعون، 
 ادلقرضون.

 إدارة ادلخاطر

 ؛وضع نظام إلدارة ادلخاطر -

اإلفصاح وتوصيل ادلخاطر إىل  -
 ادلستخدمُت وأصحاب ادلصاحل.
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 مبادئ حوكمة الشركات: -3-2
بعد بروز أعلية احلوكمة جاءت ادلبادرة من عدة ىيئات دولية وجيات إقليمو إىل تشكيل جلان ومنتديات 

 منيا: ميمتيا وضع مبادئ وقواعد حلوكمة الشركات نذكر

 بوضع ادلنظمة ىذه قامت حيث: OECD مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -3-2-1
 حوكمة رلال يف والتنظيمية وادلؤسساتية  القانونية األطر ربسُت يف الدول حكومات تساعد دولية معايَت

 أخرى مرة إصدارىا بإعادة قامت مث ، 1999 عام يف الشركات حلوكمة مبادئ رلموعة وأصدرت الشركات،
 .1 2004تعديليا عام  بعد

لقد استندت ىذه ادلبادئ إىل ذبارب مستمدة من ذبارب الدول األعضاء بادلنظمة وإىل إسيامات البنك 
الدويل وصندوق النقد الدويل واالذباىات ادلينية، وذلك هبدف مساعدة حكومات الدول األعضاء وغَت 

تسعى إىل محاية حقوق كافة أصحاب ادلصاحل، وقد ركزت تلك ادلبادئ األعضاء يف وضع إطار للحوكمة واليت 
 على اآليت: 2004الصادرة عام 

 :2توافر إطار فعال حلوكمة الشركات -أ
ي الشفافية والكفاءة وربديد تكمن أعلية وجود إطار فعال حلوكمة الشركات يف تشجيع رفع مستو 

وليات بوضوح عن اإلشراف والرقابة ، وإلزام اجلميع بتطبيق القانون ويتم ذلك من خالل تطوير ىيكل ؤ ادلس
حوكمة الشركات مع مراعاة تأثَتىا على األداء، سواء كان ذلك على ادلستوي اجلزئي أو الكلي، باإلضافة إىل 

 ربقيق النزاىة والكفاءة يف األسواق. 

التشريعات بوضوح  ية والرقابية يف شلارسة احلوكمة، تقتضي وجوب أن تنصإن االلتزام بادلتطلبات القانون
وليات بُت األطراف ادلختلفة يف الشركة مع ضمان ربقيق مصاحل اجلميور، مع ضرورة أن ؤ على تقسيم ادلس

مة للقيام تتمتع اذليئات اإلشرافية والرقابية ادلسؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزاىة وتوفَت ادلوارد الالز 
 بواجباهتا بأسلوب ميٍت وطريقة موضوعية.

شلا سبق يتبُت أن توفَت ادلتطلبات القانونية والرقابية والعمل على تطبيقيا ومتابعة أثرىا يتم من خالل وضع 
 إطار تنظيمي فعال بضبط كافة جوانب احلوكمة بأبعادىا ادلختلفة.

 

 
                                                           

1
 .www.cpiz.org: التالً المولع على االطالع ٌمكن المعلومات من لمزٌد - 

2
 - OECD, Principles of Corporate Governance, OECD, 2004, disponible sur le site : 

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf ,consulté le : 
29/01/2013, p:17. 

http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf
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 محاية حقوق ادلسامهني:  -ب

على محاية حقوق ادلساعلُت من خالل وضع الضوابط واآلليات اليت ربقق للمساعلُت  تركز مبادئ احلوكمة
التمتع حبقوق ادللكية و الوقوف على كافو ادلعلومات عن الشركة وتوفَت حقوق التصويت وادلشاركة اخلاصة 

تماعات اجلمعية بالتغَتات اجلوىرية يف الشركة مثل طلب االطالع على دفاتر الشركة وادلساعلة الفعالة يف اج
العمومية والتصويت على قراراهتا، وكذلك أي عملية غَت عادية تؤثر على البنية األساسية للشركة، وأيضا 
وجوب اإلفصاح عن ىيكل رأس ادلال والًتتيبات اليت سبكن بعض ادلساعلُت من احلصول على قدر من التحكم 

بادل االستشارات يف ادلوضوعات ادلتعلقة حبقوق الذي يؤثر على سياسة الشركة ، كذلك إعطائيم الفرصة لت
 ملكيتيم دلنع سوء االستغالل.

 :1تشتمل احلقوق االساسية للمساعلُت على ما يلي 

 تأمُت أساليب تسجيل ادللكية نقل أو ربويل األسيم؛ -1

 احلصول على ادلعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت ادلناسب وبصفة منتظمة؛ -2

 رللس االدارة، ادلشاركة والتصويت يف االجتماعات العامة للمساعلُت؛انتخاب أعضاء  -3

 احلصول على حصص من أرباح الشركة؛ -4

ادلشاركة واحلصول على معلومات كافية حول القرارات ادلتعلقة بالتغَتات األساسية يف الشركة،   -5
عادية قد تسفر عن بيع كالتعديل يف القانون األساسي، طرح أسيم اضافية، أي تعامالت مالية غَت 

 الشركة،...؛

وشلا سبق يتبُت أن من حق ادلساعلُت االطالع على مجيع التعديالت األساسية ىف الشركات، وتزويدىم 
بادلعلومات الكافية، وىف الوقت ادلناسب بعيداً عن االحتيال وااللتفاف حول قرارات رللس اإلدارة، وباإلضافة 

 س اإلدارة والرقابة عليو.إىل حق ادلساعلُت ىف مساءلة رلل

 :2ادلعاملة العادلة للمسامهني -ج
تعترب ادلساواة يف معاملة مجيع ادلساعلُت من أىم ضوابط احلوكمة دبا يف ذلك حقوق األقليات وحقوق 

 ادلساعلُت األجانب، وذلك من خالل مراعاة ما يلي:

قوق التصويت ادلتساوية ذلم داخل كل معاملة مجيع ادلساعلُت من نفس الفئة بالتساوي، وعرب توفَت ح -1
فئة، مع إخضاع التغَتات يف حقوق التصويت اليت تؤثر سلبًا على بعض فئات ادلساعلُت دلوافقتيم، ومراعاة 

                                                           
1
- Idem, p : 18. 

2
 - Idem, p : 20. 
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محاية حقوق األقلية من ادلساعلُت من ادلمارسات االستغاللية من قبل ادلساعلُت ادلسيطرين سواء بطريقة مباشرة 
  آليات ووسائل تعويضية فعالة.أو غَت مباشرة، مع توفَت

األسيم بصورة ال حظر االذبار أو التداول حلساب ادلطلعُت على ادلعلومات الداخلية، وؽلنع تداول  -2
 تتسم باالفصاح والشفافية

أو األمور اليت ذلا  غلب على أعضاء رللس اإلدارة وادلديرين اإلفصاح عن تعامالهتم اخلاصة بالصفقات -3
 الشركة سواء بأسلوب مباشر أو غَت مباشر أو نيابة عن أطراف أخرى.تأثَت على 

 :1دور األطراف ذات ادلصلحة بالنسبة للقواعد ادلنظمة للحوكمة -د

للوقوف على دور أصحاب ادلصاحل دلساعلتيم يف إغلاد طرق سلتلفة لتأمُت تدفق رأس ادلال اخلارجي 
أو ائتمان، وكذلك الدور الفعال بُت أصحاب ادلصاحل والداخلي إىل الشركات سواء يف شكل حقوق ملكية 

والشركة الستمراريتيا ماليا وإداريا، ويتم ذلك من خالل احًتام حقوق أصحاب ادلصاحل كما ىي زلددة ىف 
القوانُت الداخلية واخلارجية للشركات، وشجع التعاون الفعال بُت الشركات وأصحاب ادلصاحل بالشركة خللق 

 الستمرارية للشركات السليمة ماليا، وفقا لاليت:الوظائف وتوفَت ا

 ؛حاب ادلصاحل اليت ػلمييا القانونضرورة احًتام حقوق أص -

 ؛انتياك حقوقيمات يف حالة إتاحة الفرصة ألصحاب ادلصاحل للحصول على تعويض -

 ؛شاركة العاملُت يف ربسُت األداءالعمل على تطوير آليات م -

الصلة ألصحاب ادلصاحل بالقدر ادلناسب ذلا، بأسلوب دوري ومنظم وىف التوقيت توفَت ادلعلومات ذات  -
 ؛اسب لضمان التطبيق اجليد للحوكمةادلن

السماح لذوي ادلصاحل، باالتصال حبرية دبجلس اإلدارة للتعبَت عن سلاوفيم ذباه التصرفات غَت القانونية  -
 وادلنافية ألخالقيات ادلينة.

 :2اإلفصاح والشفافية -ه
ينبغي أن تكفل حوكمة الشركات ربقق االفصاح الدقيق ويف الوقت ادلناسب لكافة ادلعلومات ادلتعلقة 
بالشركة، دبا يف ذلك ادلوقف ادلايل واألدائي وحقوق ادللكية والرقابة على الشركة، دبا ؽلكن ادلساعلُت من شلارسة 

جتذاب رؤوس أموال بأقل تكلفة حقوقيم على أسس مدروسة، حيث يساعد اإلفصاح والشفافية على ا
واحلفاظ على حقوق ادلساعلُت شلا يؤدي إىل زيادة الثقة بينيم وبُت رللس اإلدارة، و على العكس من ذلك 

                                                           
1
 Idem, p : 21. 

2 -Idem, p : 22. 



 اإلطار الفكري حلوكمة الشركات   الفصل األول

32 
 

فإن ضعف اإلفصاح احملاسيب والشفافية يؤدي إىل غياب نزاىة السوق و إىل شلارسة سلوك غَت أخالقي شلا يزيد 
 من التكلفة ويؤثر على األرباح.

 لك وجوب أن يشمل اإلفصاح ولكن دون أن يقتصر على ادلعلومات التالية:وكذ

غلب أن يشمل على النتائج ادلالية والتشغيلية للشركة وأىدافيا وملكية األسيم وحقوق التصويت،  -1
ية ادلرتبات وادلزايا ادلمنوحة ألعضاء رللس اإلدارة وادلديرين التنفيذيُت وادلعلومات اخلاصة دبؤىالهتم وكيف

 اختيارىم، وعالقتيم بادلديرين اآلخرين، مدى استقالذلم عن رللس إدارة الشركة؛

معامالت األطراف ذوي العالقة وادلخاطرة ادلتوقعة وىياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات -2
 ومضمون قانون حوكمة الشركات وأسلوب تنفيذه.

ية باإلضافة إىل اإلفصاحات اإلجبارية أو وشلا سبق يتبُت وجوب التزام الشركات بتوفَت إفصاحات طوع
اإللزامية اليت تعزز من قواعد احلوكمة ، وذلك على أساس أن اإلطار العام لإلفصاح اإللزامي يوفر غالبًا احلد 
األدىن من متطلبات اإلفصاح ، لكن أصحاب ادلصاحل دائمًا يتطلعون للحصول على ادلزيد من ادلعلومات اليت 

 التقديرات ادلستقبلية.تتعلق بالتوقعات و 

 :1مسؤوليات رللس اإلدارة -و

للوقوف على مدى مسؤوليات رللس اإلدارة فإن قواعد احلوكمة تتطلب وضع رلموعة من اإلرشادات 
 ؤؤوليات من ميام وىي:سلتطبيق دبا تنطوي عليو ىذه ادل

قق أفضل عناية الواجبة دبا ػلعلى أعضاء رللس اإلدارة أن يعملوا على توفَت ادلعلومات الكافية، وبذل ال -
 ؛مصلحة للشركة وادلساعلُت

 ؛ة كافة ادلساعلُت بطريقة متكافئةأن يعامل رللس اإلدار  -

 .باحلسبان اىتمامات أصحاب ادلصاحلاحًتام القوانُت السارية، أن يأخذ  -

 على رللس اإلدارة أن يقوم دبجموعة من ادليام األساسية مثل: -

 اسًتاتيجية الشركة، خطط العمل، سياسة ادلخاطرة؛.مراجعة وتوجيو: 

 . االشراف على االنفاق الرأمسايل )عمليات شراء وبيع االصول(؛

 . اختيار ادلسؤولُت التنفيذيُت الرئيسُت مع ربديد ادلرتبات وادلزايا ادلمنوحة ذلم ومتابعتيم؛

 ع مستقل، توفر نظام رقابة فعال، ...(. ضمان سالمة التقارير احملاسبية وادلالية للشركة )أي وجود مراج

                                                           
1- Idem, p : 24. 
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 . االشراف على عملية االفصاح واالتصاالت

 غلب على أعضاء رللس االدارة الوقت الكايف لاللتزام دبسؤولياهتم. -

وعليو فإنو غلب أن يراعي يف تشكيل رللس اإلدارة عنصر النوعية، أي أن تتوفر يف أعضائو ادليارة والكفاءة 
ل مع اجلوانب ادلختلفة يف وظيفتيم وصواًل إىل ازباذ قرارات سليمة وربقيق القدرة على اليت تؤىليم للتعام

 .ادلتابعة وادلساءلة من خالل نظام فعال لتقييم ومراجعة األداء وتقييم ادلخاطر
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 OECDمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :  5-1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، الدار اجلامعية، مصر، -دراسة مقارنة–زلمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد ادلايل واالداري ادلصدر: 
 .50، ص 2006
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ضمان وجود إطار 
 فعال حلوكمة الشركات

 ذو تأثَت على األداء االقتصادي الشامل؛ -1
 ادلتطلبات القانونية والتنظيمية يف نطاق اختصاص تشريعي؛ -2
 توزيع ادلسؤوليات يف نطاق تشريعي؛ -3
اإلشرافية والرقابية والتنفيذية ادلسؤولة عن أن تتمتع كل من اذليئات  -4

 تنفيذ القانون بالسلطة والنزاىة وادلوارد للقيام بواجباهتا.

 حقوق ادلسامهني

 توافر ومحاية احلقوق األساسية للمساعلُت؛ -1
 احلق يف احلصول على ادلعلومات عن سلتلف القرارات؛ -2
 احلق يف ادلشاركة يف التصويت؛ -3
 دلشاركة الفعالة وادلمارسة حلقوق ادللكية؛تسييل ا -4
 اإلفصاح عن ىياكل رأس ادلال والًتتيبات. -5

ادلعاملة ادلتساوية 
 للمسامهني

 معاملة ادلساعلُت معاملة عادلة ومتساوية؛ -1
 اإلفصاح عن سلتلف العمليات؛ -2
محاية مساعلي األقلية من إساءة االستغالل اليت يتم اجراؤىا  -3

 ادلساعلُت أصحاب النسب احلاكمة.دلصلحة 

احرتام حقوق أصحاب 
 ادلصاحل

 احًتام أصحاب ادلصاحل وفقا للقانون واالتفاقيات؛ -1
 تعوضيم يف حال مت انتياك حقوقيم؛ -2
 ادلعلومات يف الوقت ادلناسب؛ توفَت -3
 وضع إطار فعال وكفء لإلعسار، وآخر لتسديد حقوق الدائنُت. -4

 مسؤوليات رللس
 اإلدارة

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛ -1
 ادلعاملة العادلة للمساعلُت؛ -2
 تطبيق ادلعايَت األخالقية؛ -3
 احلكم ادلوضوعي ادلستقل؛ -4
 إتاحة ادلعلومات ادلناسبة ويف الوقت ادلناسب جمللس اإلدارة. -5

 اإلفصاح والشفافية

 دلعايَت زلاسبية عالية اجلودة؛إعداد ادلعلومات واالفصاح عنيا طبقا  -1
 ينبغي القيام بتدقيق خارجي سنوي مستقل؛ -2
ينبغي على ادلدققُت اخلارجيُت أن يكونو قابلُت للمساءلة واحملاسبة  -3

 أمام ادلساعلُت.
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 مبادئ جلنة بازل للرقابة ادلصرفية العادلية:  -3-2-2
تطبيق جنة على أعلية فعالية احلكومة يف البنوك، وقد ركزت الل سُترت جلنة بازل ورقة بعنوان ربلقد أصد

وأضافت اللجنة يف ورقتيا بأن  ،نوط هبا اإلشراف والتأكد من ذلكمة يف البنوك، وينبغي على اجليات ادلكو احل
كمة بطريقة سليمة سينعكس أيضا على وجود تعاون فعال بُت اجليات ادلنوط هبا اإلشراف وإدارة و ق احلتطبي

ًتاتيجيات واضحة لعملياتو باإلضافة إىل ضرورة البنك، وقد أكدت اللجنة على أعلية قيام كل بنك بتحديد اس
 توافر ادلعلومات ادلناسبة ألصحاب ادلصاحل حىت ؽلكنيم من ازباذ قراراهتم.

ادلصرفية ومت الًتكيز على  تارشادات خاصة باحلوكمة يف ادلؤسسا 1999حيث وضعت جلنة بازل سنة 
 :1التايل

ار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات ادلطلوبة من األفراد التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز ازباذ القر   -
 للمجلس؛

 واليت دبوجبيا ؽلكن قياس صلاحيا الكلي ومساعلة األفراد يف ذلك؛وضع اسًتاتيجية جيدة للشركة،  -

التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز ازباذ القرار متضمنا تسلسال وظيفيا للموافقات ادلطلوبة من األفراد  -
 للمجلس؛

 وضع آلية التعاون الفعال بُت رللس اإلدارة ومدقق احلسابات واالدارة العليا؛ -

توفَت نظام ضبط داخلي قوي يتضمن ميام التدقيق الداخلي واخلارجي وإدارة مستقلة للمخاطر مع  -
 مراعاة تناسب السلطات مع ادلسؤوليات؛

فييا تضارب ادلصاحل، دبا يف ذلك عالقات العمل مع  مراقبة خاصة دلراكز ادلخاطر يف ادلواقع اليت يكثر -
 ادلقرضُت ادلرتبطُت بادلصرف وكبار ادلساعلُت واإلدارة العليا أو متخذي القرارات الرئيسية يف الشركة؛

رية لإلدارة العليا اليت ربقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو ادلوظفُت احلوافز ادلالية واإلدا -
 ء كانت يف شكل تعويضات أو ترقيات؛سوا

 سواء من الداخل أو اخلارج. تدفق ادلعلومات بشكل مناسب -

 

 

 
                                                           

1
، الماهرة، 66، المجلد 3، العدد النشرة االلتصادٌةاألصلً المصري، "أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشٌدة فً الشركات"،  البنن - 

 .22، ص 3114
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 IFC: (International Finance Corporation)معايري مؤسسة التمويل الدولية  -3-2-3
تراىا توجييات وقواعد ومعايَت عامة  2003وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل يف عام 

أساسية لدعم احلوكمة يف ادلؤسسات على تنوعيا، سواء كانت مالية أو غَت مالية، وذلك على أربع مستويات 
 :1على النحو التايل

 ادلمارسات ادلقبولة للحكم اجليد؛ -

 خطوات إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديد؛ -

 إسيامات أساسية لتحسُت احلكم اجليد زلليا؛ -

 القيادة. -

 ليات حوكمة الشركات:آ -3-3
تعرف آليات حوكمة الشركات بأهنا: "رلموع الطرق واألساليب اليت تستخدم للتعامل مع مشاكل الوكالة 

 2اليت تنشأ بُت االدارة ومحلة األسيم عموما، وبُت األقلية واألغلبية ادلسيطرة من محلة األسيم"

 2003سنة  Hess and Impavidoقد اختلف تقسيم الباحثُت آلليات حوكمة الشركات، صنفيا 
 :3إىل آليات داخلية وأخرى خارجية كمايلي

تنحصر آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات:  -3-3-1
 وفعاليات ادلؤسسة، وازباذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أىداف ادلؤسسة، وؽلكن تصنيفيا كما يلي:

 رللس اإلدارة:  -أ

بأن دور رللس االدارة يًتكز يف ثالث وظائف رئيسية  1996سنة   Johnson et alيرى كل من 
 :4ىي

وظيفة رقابية: تتمثل يف ميمة تعيُت واقالة ادلوظفُت، ربديد أتعاب الفريق االداري وتقييم أعماذلم ومياميم،  -
 وضمان نشاط ادلؤسسة لتحقيق أىدافيا؛ 

                                                           
1

 عنوان تحت العربً المصرفً المؤتمر ،"العالمٌة المعاٌٌر حسب العربٌة المالٌة والمؤسسات المصارف فً الجٌد الحكم" شاكر، فؤاد -

 .5 ص الماهرة، ، 3116 التنمٌة، أجل من واالستثمار المصرفً العمل بٌن  الشراكة
2

 عنصادر  ممال، "تطبٌمٌة دراسة شركات المصرٌة : لاألداء المالً ل علىلحوكمة الشركات  الداخلٌةأثر اآللٌات "، مسمٌر عال الدٌن بهاء -

 .32 ، ص :311 ،المصري المدٌرٌناالستثمار، مركز وزارة 
3
، 2، العدد 4، المجلد مجلة جامعة جازانخلٌل أبو سلٌم، "لٌاس أثر االلتزام بتطبٌك حوكمة الشركات عن جذب االستثمارات األجنبٌة"،  - 

 .8المملكة العربٌة السعودٌة، ص 
4
 - Gérard Charreaux, «  Les théories de la gouvernance : de la gouvernance des entreprises à la 

gouvernance des systèmes nationaux », Université de Bourgogne-CREGO EA7317 Centre de recherches en 
gestion des organisations, 2004, p : 98. 
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 عملية يف الشركة، إضافة إىل ادلشاركة يف للقيادةاالستشارة  تقدًن يف وظيفة تقدًن اخلدمات: تتمثل -
 ؛االسًتاتيجي التخطيط

 أما الوظيفة الثالثة فيي تسييل احلصول على ادلوارد ذات األعلية البالغة للشركة. -

 تقليص من خالل ذلك كنوؽلحلوكمة الشركات  داخلية كآلية يعترب واإلشرايففمجلس اإلدارة بدوره الرقايب 
للشركة  العامةالسياسات رللس إدارة الشركة مسؤواًل عن وضع  كونيو  ،وطاقمو اإلداري ادلسَتف اسلاطر اضلر 

ادلنصوص  بادلسؤوليات والصالحياتذلك  سبيلرللس إدارة الشركة يف  تمتعيكما   ،تنفيذىاف على اواإلشر 
ذات العالقة بأعمال  والتشريعات الصادرة دبقتضى أي منيا والقرارات والتعليماتواألنظمة  ُتيف القوان علييا

 .الشركة ونشاطاهتا

ؽلكن تصميم ىيكل رللس اإلدارة وفق أشكال متنوعة كل شركة واحتياجاهتا، ىناك بعض اذلياكل الشائعة 
ا جمللس اإلدارة مثل: رللس إدارة ذي الطبقة الواحدة، أو رللس اإلدارة ذي الطبقتُت الذي يتضمن رللس

اشرافيا، ورللس إدارة، أو قد يضم رللس إدارة وجلنة تدقيق، أو رللس إدارة بثالث طبقات يشرف على 
 األقسام ادلختلفة للشركة.

كما يعترب عدد أعضاء رللس اإلدارة عامال ىاما يف فعالية رللس اإلدارة، ويف اجلزائر فإن عدد أعضاء 
عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن اثٌت عشر عضو كما جاء يف رللس اإلدارة زلدد قانونا، حيث غلب أن ال يقل 

 من القانون التجاري . 610ادلادة 

 على األحوال السير على احملافظة يف كل يميف فًتضيمن عدة أعضاء  تكونيعلى اعتبار أن رللس اإلدارة 
 ويعل ُتتعية واليت الشرك دلصلحة ةيأي عضو ألي جية مناف ضعؼلوالتصرف، وأال  القراروازباذ  استقالليتيم

 بدويبلغ إىل علمو والذي قد  أمر رللس إدارة الشركة بشأن أي نبويعلى كل عضو أن  ُتتعيالدفاع عنيا، كما 
الشركة، والرقابة الفعالة  ة، وغلب أن ترسخ قواعد حوكمة الشركات اسًتاتيجية رئاسالشركة دبصاحل مضرالو 

 1جمللس اإلدارة على إدارة الشركة، ومسؤوليتو أمام ادلساعلُت والشركة اليت تتحدد يف الواجبات التالية:

 ؛وادلساعلُتصاحل للشركة  ويدلا ف ةيالعمل على أساس العنا -

 ؛ذات العالقة األطراف مصاحلى ضمان االلتزام بالقانون مع احلرص عل -

ذلك سوء  يف دبا ،وادلساعلُت وأعضاء رللس اإلدارة بادلديرينعلى حاالت تعارض ادلصاحل اخلاصة الرقابة  -
 ؛هبا ادلتعلقة العملياتيف بعض  السيطرة وإحكاماستخدام أصول الشركة 

 ؛اإلدارة على شؤون الشركة مستقال عن دبوضوعيةرللس اإلدارة من احلکم  تمکنيأن  بغل -

                                                           
1
 - OECD, Principles of Corporate Governance, 2004, p : 49. 
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 التوقيت ويف الدقيقةإىل ادلعلومات ادلناسبة  الوصولألعضاء رللس اإلدارة سيولة  توافريأن  جبب -
 على أكمل وجو. دبسؤولياهتم  اميذلم الق تسٌتيحىت  ادلناسب

 التدقيق أو ادلراجعة:جلنة  -ب

 العديدوصت أ ثيحب ،من الدول العديداليت ربظى باىتمام  احلديثة ادلفاىيممن  قيجعة أو التدقار ادل جلنة
 ويؤديان  كنؽليف الشركات، دلا  تدقيقبضرورة العمل على انشاء جلان  اجملال يف ىذا ةيمن ادلنظمات ادلين

ادللزمة لوجودىا  التشريعاتببعض الدول اىل اصدار  ىدأواإلفصاح، االمر الذي  ةيادلال التقارير مراقبةدورىا يف 
 اليت تعدىا اإلدارة ةيالقوائم ادلال وموثوقية مصداقية زيادةادلساعلة العاملة هبا، وذلك بغرض  شركات داخل

فضال عن  ،ةياديحو  وفعاليةدبياميا بكفاءة  للقيام العليادة اإلدارة عوكذلك دلسا ،وادلستثمرين للمساعلُت
 .1يقالتدق عمليةمن رفع كفاءة أداء  تبعويوما  الداخليةجودة أداء نظام الرقابة  ُتربس

من  أعضائيا توافر رلموعة من الشروط يف بغلوحىت تكون كذلك  ،جعة مستقلةاأن تكون جلان ادلر  بغل
ت والكفاءات يف ار وادليا تاجعة، توافر اخلرب اوالظاىري ألعضاء جلنة ادلر  احلقيقي: توافر االستقالل  نيايب

القدرة  لدييموأن تكون  اإلدارة،و  واالقتصاد والتمويلجعة االلجنة كاحملاسبة وادلر  االتخصصات اليت ربتاجي
وادلبادئ  بالسياساتوادلعرفة  هبم، أي جزء من العمل ادلنوط وربليل ميياليت سبكنيم من تق والذىنية ةيالعقل

 .ةيوطرق إعداد القوائم ادلال

ثالث سنوات  وتدوم عيدهتا من أعضاء، السبعة عن ديز يتتشكل اللجنة من مخسة أعضاء على األقل وال 
 ت لتعقد اجتماعات خاللابالتناوب لتبادل اخلرب  ُتادلستقل األعضاء ُتمن ب ليايتشك عاديسبع سنوات لإىل 

 :2ةيالتال ادلواضيعالسنة دلعاجلة 

 كونيو ، ةيجعة السنو االداخلي وخطة ادلر  قيسة خطة التدقاأعمال اللجنة، ودر  لتخطيط صصؼلاجتماع  -
 ؛ُتللمساعل العامة ةيبعد االنعقاد السنوي للجمع

 اإلدارة قبل انعقاد رللس كونيو  ةيم ادلالئجع اخلارجي والقواادلناقشة نتائج أعمال ادلر  صصؼلاجتماع  -
 السنوي؛ ريادلخصص للموافقة على التقر 

 ُتجعار ادل مالحظات ذيادلايل، ومتابعة تنف ريالسنة لفحص مشكل التقر  ةياجتماع خالل السنة أو يف هنا -
 ؛يُتواخلارج يُتالداخل

 .ُتللمساعل العامة للجمعيةلإلعداد السنوي  صصؼلاجتماع  -

                                                           
1
ن التدلٌك واثرها على فترة إصدار تمرٌر المدلك: دراسة تطبٌمٌة على دمحم فوزي أبو الهٌجاء وأحمد فٌصل خالد الحاٌن، "خصائص لجا - 

 .555، ص 3124، ٌونٌو 3، العدد 31، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمٌة للدراسات االلتصادٌة واإلدارٌةالشركات المساهمة العامة األردنٌة"، 
2
 ساتامجلة الدر ،دراسة مٌدانٌة"  السعودٌة العربٌةجعة بالشركات المساهمة بالمملكة الجان المر "استخدامصبحً،  الجلٌلدمحم حسنً عبد  - 

 .238العدد األول، ص  ، التجارة ببنها ةٌكل ،التجارٌة والبحوث
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 : لييمايف التدقيقتتلخص ميام جلان 

 ؛ةيالرقابة الداخل وإجراءات أنظمة ةيف على فعالااإلشر  -

 ة؛يالعمل مع اإلدارة لضمان توافق النظام احملاسيب للشركة مع ادلتطلبات النظام -

 أتعاهبم؛ وربديدأعماذلم وفصليم  مييوتق ُتجعار ادلومتابعة  يُتبتع التوصية -

 ذلا رللس اإلدارة. وكليايللشركة، إىل جانب ادليام اليت  والسنوية األولية ةيالقوائم ادلال وتدقيق سةادر  -

 :الداخلي قيالتدق -ج
 أداء مييومن تق ،التشغيليالداخلي من رلرد فحص النشاط ادلايل إىل فحص النشاط  قيانتقل مفيوم التدق

 ومدى ةيمن ناح والتمويلاالستثمار  قرارات ةيللمنظمة بداللة مدى فعال االقتصادية مةيالق مييالشركة إىل تق
 .أخرى ةيوسلاطر األعمال من ناح ةيالقدرة يف التعامل مع ادلخاطر ادلال

 الشركةخل دا نا موظفو يدي: "وظيفة يؤ وأن لىع ليُتالداخ د ادلدققُتيمع طرف ني ملالداخ يقالتدق فعر  
 وإجراءات خطط والسياسات اإلداريةلادلستمر ل موالتقيي ،والسياسات جراءاتالفحص االنتقادي لإل ولوتتنا

 الرقابة مقومات نأ نم ققذه السياسات اإلدارية والتحىتنفيذ  نالتأكد م هبدف لكية، وذلالرقابة الداخ
 .1" ا دقيقة وكافيةوماهتليمة ومعلس الداخلية

نشاط مستقل وموضوعي، "على أنو  الداخلي قيللتدق فايتعر  يُت األمريكيُتالداخل ُتادلدقق ةيوأصدرت مجع
 ىذا النشاط يف ساعدوي اهتا،يعمل ُتللمؤسسة وربس مةيهبدف إضافة ق ةيوخدمات استشار  داتيتأك قدمي

 وإدارة احلوكمة عمليات ةيفاعل ُتوربس مييأىداف ادلؤسسة من خالل إتباع أسلوب منيجي منظم لتق قيربق
 ةيالدول ةيادلين ادلمارسة يَتبإصدار النسخة ادلعدلة من معا ةيقامت اجلمع 2010ويف سنة ، ادلخاطر والرقابة"

دائرة أو  عبارة عن الداخلي قيالتدق تطرقت إىل أنو  2011سنة  ةيهبا العمل ابتداء من بدا بدأيواليت  قيللتدق
بشكل  ةيواستشار  ةيديخدمات تأك قدمونيادلين،  من شلارسي ىمَت أو غ ن،يمن ادلستشار  قيقسم، أو فر 

 ةيوادلساعدة يف إصلاز أىدافيا بصورة منيج ادلؤسسة، عمليات مةيق ُتوربس لزيادةموضوعي ومستقل مصممة 
 .2رادلخاط وإدارةاحلوكمة  عمليات ةيفعال ُتوربس مييومنتظمة هبدف تق

وادلتعلق حبوكمة الشركات على ادلدقق الداخلي تقييم  2130التدقيق الداخلي رقم وقد أوجب معيار 
 سَتورة حوكمة الشركات ووضع توصيات بغرض ربسينيا.

                                                           
1
 .237، ص 3118دمحم السٌد سراٌا، أصول ولواعد المراجعة والتدلٌك الشامل، المكتب الجامعً الحدٌث، االسكندرٌة مصر،  - 

2
 ،عن المولع االلكترونً:3121 أكتوبر 12 المعاٌٌر الدولٌة للممارسة المهنٌة للتدلٌك الداخلً، ، IIAعٌة المدلمٌن الداخلٌٌن جم - 

https://global.theIIa.org/translatIons/PublIcDocuments/Standards2011ArabIc.pdf  اطلع علٌه بتارٌخ ،

23/21/3126. 

https://global.theiia.org/translatIons/PublIcDocuments/Standards2011ArabIc.pdf
https://global.theiia.org/translatIons/PublIcDocuments/Standards2011ArabIc.pdf
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من القانون التوجييي  41ويف اجلزائر فقد نص ادلشرع اجلزائري يف هناية الثمانينات من خالل ادلادة 
ينص على أنو: "يتعُت على الشركات االقتصادية  ، الذي1988انفي جبالصادر  88/01رقم  للشركات

العمومية تنظيم وتدعيم ىياكل داخلية خاصة بادلراقبة يف الشركة وربسُت بصفة مستمرة أظلاط سَتىا 
 .1وتسيَتىا"

 : 2اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات -3-3-2
اآلليات اخلارجية إىل ادلناخ العام لالستثمار يف الدولة، والذي يشمل على سبيل ادلثال ال احلصر ما  تشَت

 يلي:

 احمليط القانوين والتنظيمي: -أ

طات لدور الس ي يربزلى الصعيد احمللي واحمليط الدويل، فعلحوكمة الشركات باحمليط احمل ممبدئيا يتأثر نظا
إىل  الاجمل ذاى طات العامة يفلالس متقسي نحوكمة الشركات، وؽلك نضممة ىاي كآلية لج كلالعامة بش

 :3ةلطات متكاملث سثال

 متواليت هت : Le pouvoir législatif et réglementaireطة التشريعية والتنظيمية لالس -
 حوكمة الشركات؛ تطبيقت وربديد أساسيات ادلعامال سلتلفا يى أساسلع ماليت تت بوضع الشروط

 نم محيث يت ماحملاك اللخ نواليت تتجسد م:  Le pouvoir judiciaireطة القضائية لالس -
 العقود؛ لفا يف سلتلييوالشروط ادلنصوص ع القواعد، القوانُتام احًت  نضما اذلخال

باإلضافة  مئب والرسو االضر  يلربص خالذلا يتم منواليت :  Le pouvoir fiscalطة الضريبية لالس -
 بعض أنشطة الشركات. متدعي إىل

 التدقيق اخلارجي )ادلراجعة اخلارجية(: -ب
بغية فحص البيانات  ،تتم بواسطة جية خارجية مستقلة سباما عن ادلؤسسة مت تعريفيا على أهنا آلية

زلايد حول صحة  فٍت رأي وىذا إلبداء ،والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية والسجالت احملاسبية
النظام احملاسيب ادلولد ذلا، وذلك إلضفاء ادلصداقية حىت تنال قبول  وصدق ادلعلومات احملاسبية الناذبة عن

يفة مستقلة للمؤسسة ظكما تعرف على أهنا عبارة عن و ،  االقتصادية مستعملييا وتساعدىم يف ازباذ القرارات

                                                           
1
 .47، ص2:99جانفً  24 المؤرخة فً 13الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة رلم  - 

2
ٌة"، ملتمى حول: الحوكمة واالصالح المالً واالداري فً عادل رزق، "الحوكمة واالصالح المالً واالداري مع عرض التجربة المصر - 

 .96، ص :311، منشورات المنظمة العربٌة للعلوم االدارٌة، الماهرة: مصر، 3118المؤسسات الحكومٌة، الماهرة سنة 
3
 - Benoît Pigé, " gouvernance, contrôle et audit ", Economica (Paris : France), 2008, p: 73. 
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تعريف  حسبوبشكل أكثر ربديدا  ،ج التقارير ادلاليةونتائ تتمثل ميمتيا يف التحقق من دقة احلسابات
 .1والعدالة لعرض احلسابات والقوائم ادلالية زلافظي احلسابات التصديق على االنتظام واإلخالص

 :2وللمراجع اخلارجي عالقات مع عدة جيات وتتمثل فيما يلي

، ذلذا البد أن يكون ادلراجع لديو وىي ادلسؤولة عن التخطيط والرقابة على األنشطة االقتصادية اإلدارة: -
 ؛ميٍت، فعليو ربط ادلعلومات مع القرائن واألدلة وتقييميا بشكل موضوعي حذر

من ادلعروف أن رللس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات ادلؤسسة  رللس اإلدارة وجلنة ادلراجعة: -
فالعالقة ستكون كما ذكرناىا مع  ادلساعلُت، فإذا كان أعضاء رللس اإلدارة أغلبيم من اإلداريُت، ولصاحل

 .اإلدارة أعاله

أما إذا كان رللس اإلدارة يتكون من أعضاء خارجيُت أو غَت تنفيذيُت أو ما يسمى بلجنة ادلراجعة فإن 
ستختلف، وجلنة ادلراجعة تتكون من أعضاء خارجيُت غَت تنفيذيُت وىم واسطة بُت ادلراجع اخلارجي  العالقة

وىذا من  للمؤسسة واإلدارة، وىذه العالقة تساند استقاللية ادلراجع الداخلي واخلارجيالداخلي  وادلراجع
 خالل:

 ؛اقًتاح تعيُت ادلراجع اخلارجي على اذليئة العامة للمساعلُت. 

 ؛مناقشة برنامج ادلراجعة مع ادلراجع اخلارجي. 

 ؛اليت يواجييا مع اإلدارة استالم ادلراسالت من ادلراجع اخلارجي ومناقشتو األمور أو الصعوبات. 

 .مناقشة البيانات ادلالية للمراجع. 

راجعة ميامو دب ساعدة إلصلازادل للمدقق اخلارجيوفر ت الداخلية ةعادة ادلراجع ادلراجعة الداخلية: -
 ليةالبيانات ادلالية، وكذلك إدارة ادلؤسسة ردبا تطلب من ادلراجع اخلارجي دراسة وتقييم ادلراجعة الداخلية كعم

ادلراجعة الداخلية ال ؽلكن أن تكون بديال عن ادلراجعة اخلارجية  وظيفةمنفصلة عن تدقيق البيانات ادلالية، و 
 .ؽلكن االعتماد علييا إىل حد ما ولكنو

البيانات ادلالية ادلدققة،  رأيو يف ادلراجع اخلارجي ىو وكيل ادلساعلُت الذين يعتمدون على ادلسامهون: -
 خلارجي التحقق فيما إذا كانت اإلدارة كفؤة يف إدارة أمواذلم.ا وعلى ادلراجع

                                                           
1
 .:4، ص  3121، الوادي، الطبعة األولى، رالمراجعة الداخلٌة، مطبعة مزوا ٌمً مسعود، أحمد نغا،صد - 

2
 .41-39ص -،ص3117 ، دار وائل للنشر، الطبعة الثانٌة، األردن،ٌك من الناحٌة النظرٌة و العلمٌةمدخل الى التدل هادي التمٌمً، - 
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على تنظيم شلارسة مينة  40إىل غاية  22ويف اجلزائر وحسب النظام احملاسيب ادلايل فقد نصت ادلواد من  
ادلتعلق دبين اخلبَت احملاسيب وزلافظ  29/07/2010ادلؤرخ يف  01-10زلافظة احلسابات من خالل القانون 

 .1تعيينو وحقوقواحلسابات واحملاسب ادلعتمد، فحددت شخص زلافظ احلسابات وميامو وشروط 

 :حوكمة الشركات من الناحية التطبيقية مناذج -4
حوكمة الشركات من الناحية التطبيقية باختالف طبيعة البلدان ادلطبقة ذلا، من حيث الظروف  ظلاذجزبتلف 

ركات بأنو االقتصادية، التشريعية، السياسية، االجتماعية، الثقافية، كما تؤكد ذلك ادلعايَت االسًتالية حلوكمة الش
ى لاالقتصادي والتنمية تؤكد ع نمبادئ منظمة التعاو ، كما أن 2واحد حلوكمة الشركات" ظلوذج: "ال يوجد 

يئة بابتكار وهت متقو  نا أييلادلنافسة الشديدة احلالية، ع ظلنافسة يف ى ادللقادرة ع ادلنظمات ن: "حىت تكو وأن
ء واقتناص الفرص عماللبات اجلديدة للطلاالستجابة ل ىلا عىالشركات دبا يساعد حلوكمة اشلارسات خاصة هب

ؽلثل السوق  خارجي حيث ؽلكن التمييز بُت ظلوذجُت أساسيُت حلوكمة الشركات وعلا ظلوذج ،3"ايأمام ادلتاحة
الذي  الداخليادلايل وآلياتو، موجود يف الواليات ادلتحدة األمريكية وبريطانيا على وجو اخلصوص، والنموذج 

 .فرنسا ودول أوربية أخرىب ظلوذج ىجُت بينيما صلده ؽلثل الوساطة ادلالية وصلده يف اليابان وأدلانيا، اضافة اىل

 حوكمة الشركات: مناذجمعايري التفرقة بني  -4-1
ال يوجد اتفاق بُت سلتلف الباحثُت وادلنظمات ادليتمُت دبوضوع حوكمة الشركات على معايَت زلددة 

 ( والنموذج ذو التوجو الشبكيذو التوجو السوقي ُت ظلاذج حوكمة الشركات )النموذج للتفرقة ب

يعتمد على ( بان التمييز بُت ظلاذج احلوكمة Coleman and Beikpeفقد أشارت دراسة ) 
 :4اختالف كل من

 درجة ادللكية والتحكم؛ -

ىناك ، مثال يف الواليات ادلتحدة األمريكية و ادلملكة ادلتحدة ىوية الفئة ادلتحكمة من محلة االسيم -
فإن  تعارض يف مصاحل ادلديرين ومحلة األسيم وىذا ما يسمى بادلشكلة الرأسية للوكالة، بينما يف أدلانيا واليابان
فقية التعارض يكون بُت كبار محلة األسيم واألقلية الضعيفة من محلة األسيم وىذا ما يعرف بادلشكلة األ

 للوكالة.

                                                           
1
 .9-8، ص 22/18/3121، المؤرخة فً 53الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، رلم  - 

2
 نصادر ع لسة تطبٌمٌة"، ممااشركات المصرٌة : درلى األداء المالً للٌة لحوكمة الشركات عل، "أثر اآللٌات الداخمسمٌر عال ناء الدٌهب - 

 .22 ، ص:311، رة: مصرهالما، المصري نرة االستثمار، مركز المدٌرٌزاو
3
 .22المرجع السابك، ص  - 

4
 - Coleman A K and Beikpe N, « the link between corporate governance and performance of the non 

tradional export sector : evidence from ghana », corporate governance, vol 6, n5, pp : 609-623. 
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( فأشارت إىل أنو يوجد مخس معايَت Miguel, Pindado, De la torre Deأما دراسة ) 
 :1أساسية لتفرقة بُت سلتلف النماذج ادلختلفة حلوكمة الشركات وىي

 درجة الًتكز يف ملكية الشركات؛ -

 مدى توافر احلماية الفانونية للمستثمرين؛ -

 على ادلؤسسات؛السوق كأحد آليات الرقابة  -

 كفاءة رللس اإلدارة؛  -

 تطور سوق رأس ادلال. -

إىل أن العديد من الباحثُت قامو بتحديد األبعاد وادلعايَت اليت ؽلكن استخداميا لتحديد ( Melyokiأشار )
 االختالفات بُت النماذج الدولية حلوكمة الشركات وؽلكن حصرىا يف ما يلي:

( وتعٍت ىل يتم النظر للمؤسسة على the view of the firmوجية النظر إىل ادلؤسسة ) -
 كيان اجتماعي يسعى إىل ربقيق مصاحل ورغبات العديدادلالك، أم أهنا   أساس أهنا آلية تستخدم لتعظيم ثروة

 من أصحاب ادلصاحل؛

 أصحاب ادلاحل ومدى قدرهتم للتأثَت على قرارات اإلدارة؛ -

 الًتكز النسيب للملكية؛ -

 ؛وطبيعة العالقات يف يف بيئة األعمالدارة التنفيذية، مكافأة اإل -

 وجود السوق الكفء للرقابة على الشركات، وأعلية تداول األوراق ادلالية يف البورصة. -

 حلوكمة الشركات: اخلارجيالنموذج  -4-2 
 يف بق، يطاخلارجي لنموذجوا كية ادلشتتلادل ىيكل ظلوذج ،السوقي وذي التوج بالنموذج لكيسمى كذ

 .ا بريطانياتيأوروبا الشمالية الغربية يف مقدمالواليات ادلتحدة األمريكية ودول 

، حيث يماألس ةلتمامات محىحلماية مصاحل وا محوكمة الشركات تستخد نض أاى افًت لع النموذجذا ى ميقو 
ا القدرة يلدي اليت الوحيدةا، والفئة رغباهت يقحة اليت تسعى الشركة لتحقلذه الفئة الوحيدة ذات ادلصىتعترب 

                                                           
1
 - De Miguel A, Pindado J, De la torre C, « Haw  does onership structure affect firme value ? A comparison 

using different corporate governance systems », Roularta Media group, 2003, available at : 
www.papers.ssrn, consulted : 14.08.2014. 

 - وعدم التركز فً ٌد البنون التجارٌة بسبب الحظر المانونً  كٌةلبما ٌفرض تشتتا فً الم نمٌهالمسا نبوجود عدد كبٌر م مذا النظاه فٌتص
الذي كان مفروض على هذه األخٌرة بعدم االنخراط فً شركات المساهمة بصورة مباشرة أو مزاولة أعمال التأمٌن وغٌرها، وذلن وفما 

فً أعماب الكساد الكبٌر بغرض الفصل التام بٌن البنون التجارٌة واالستثمارٌة والذي تم  2:44الذي صدر عام  Glass-Steagllaلمانون 

 .:::2تغٌٌره عام 

http://www.papers.ssrn/
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ي ىاألوىل  وووظيفتيم ة األسلحلميل و وكى النموذجذا ىمنظور  ن، فادلسَت منت ادلسَتيار ى قرالتأثَت علل
 .1ةادلستثمر  الاألمو  ىلع قققدار الربح والعائد احملو مى النموذجذا ىمقياس صلاح  ن، لذا فإمثروهت متعظي

 محاية نتضم نا أشأهن نم احتواؤه لقوانُت النموذجذا ىاإلغلابيات اليت ربتسب لصاحل  نم
 وأن إىل ا، باإلضافةىمحاسبة اليت يوفر لية للبالنظر إىل درجة الرقابة والقاب فسادا قليعترب أ وكما أن ،ُتعلمسالل

ادلايل اليت  وقالس ذا بالنظر إىل آلياتىلموارد االقتصادية و ل نوزبصيصا أحس نمسَتيلا لر ديدا مستمهت كليش
 .2كلامة لتنشيط اقتصاد الدولة كىادلايل يعترب نقطة  وقى السلا، واعتماده عييتضمن

 نو علادلسا يلؽل ، حيثُتعلكية وغياب كبار ادلسالادل ىيكلتشتت  يعاب على ىذا النموذج وإال أن
س اإلدارة لأعضاء رل بُت فاتإىل اخلال لكالقصَت، ويؤدي ذ جلاألرباح يف األ مبتعظي متماىإىل اال نادلشتتو 

ي ليف التخ نقد يرغبو  ُتعلادلسا نأل ار كية نظلادل كليىيف  تاكات، باإلضافة إىل تواتر التغَت وأصحاب الشر 
ر ار استق افضعإإىل  نيؤديا ناألمري وكال آخر، نأرباح أكثر ارتفاعا يف مكا يقربق ملى ألع مهتار استثما نع

 .3الشركة

 حلوكمة الشركات:النموذج الداخلي  -4-3
ن م كلوتعترب   ،النموذج الداخليكية ادلركز و لادل كليى ظلوذجالشبكي،  والتوج وذ بالنموذجيسمى 

النظر االجتماعية  ةيوج النموذجذا ىيتبٌت ، مذا النظاىا اليت تتبٌت شركاهت ولالد ىمأ نم نواليابا أدلانيا
ة بالشركة لذات الص مجيع األطراف مصاحل ورغباتعي ار تن ا وحدة يف اجملتمع غلب أىشركات، حيث يعترب لل

 نامة مىا لنسبة يكوامتال  وكى مشاركة البنليعتمد ع وأن كما ،بقالسا موذجنلفا لخال ُتعلادلسا يمسرأى لوع
 وكتعترب البنوأىم األىداف ادلسطرة تكون على ادلدى الطويل باالستمرارية والدؽلومة، كما ، الشركات يمأس
 تار ى القرالالتأثَت عو ؽلكن ذلا ي، فإنلا التمويىدور  نوبغض النظر ع الشركات يف ىذه ُتعلادلسا ىمأ نم

 نادلالية، فإ اقسو لأل الغياب الدور الفع ويف ظل ،إذا ما تعلق األمر بادلؤسسات غَت ادلاليةوربقيق الرقابة 
 يقطر  نع بل ادلايل وقا السىباليد اخلفية اليت يوفر  رفيع ما يقطر  نع مت ادلتخذة ال يتار ى القرالالتأثَت ع

 احلوافز خاصة ماستخدا نأ مذا النظاى نحظ أيضا ضمكما يال ،س اإلدارةلأعضاء رل احلوار والتفاوض بُت
 .4االقتصاديات لفيف سلت ويدة لاز ية ادلتعلاأل مادلرتبطة باألداء زلدود رغ

                                                           
1
 .23، مرجع سابك، ص بهاء الدٌن سمٌر عالم - 

2
رسالة ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة، دون  ،3121-1::2أنٌسة سدرة، حوكمة البنون الجزائرٌة فً ظل التطورات العالمٌة خالل الفترة  - 

 .85، ص 3123، 4نشر، جامعة الجزائر 
3
 .24-23 ص-بهاء الدٌن سمٌر عالم، مرجع سابك، ص - 

4
 - Abdelwahed Omri, "Système de gouvernance et performance des entreprises tunisiennes", revue 

française de gestion, n° 142, 2003, pp : 87-88. 
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و ما قد ىكثب، و   نع نقبة ادلسَتيار واحلافز دل طةلالس ُتعلادلسا كامتال النموذج الداخلي يااز م نم
ت اليت تعزز أداء الشركة يف ار لتأييد القرا نو لؽلي هنمأ كما احتماالت سوء التسيَت والغش، ليلتق يؤدي إىل

 .1القصَت جلادلكاسب يف األ متعظي إىل دفت اليت هتار القرا بلمقا يلالطو  جلاأل

 يتواطأ أصحاب الشركة ذوي النسب ادلسيطرة مع مسَتي نإمكانية أ النموذجذا ىى لوشلا يعاب ع
سوء  ا القانونية، وقد يؤدييذه الفئة حبقوقىتتمتع  ية، خاصة إذا مللي األقعلالشركة شلا قد يضر دبصاحل مسا

 ادلساسلك وبذ ،ايات اإلنتاجية هبذه احلالة إىل ضياع موارد الشركة وزبفيض مستو ىطة يف لالس ماستخدا
ادلالية  قاألسوا جع دورار ت النموذجذا ىة بالشركة؛ وشلا يعاب أيضا عمى لذات الص رافاألط لفصاحل سلتدب

 .ُتعلادلسا ا كبارادلخاطر اليت يتعرض ذل نم ليلتقلية التنويع للعم نكية شلا ؼلفض ملوتركز ادل

مزايا فإهنما ػلتويان شلا سبق نالحظ أن كال النموذجُت الداخلي واخلارجي رغم ما يتميزان بو من 
وب وىذا ما يسمى بالنموذج عيوب قد يكون الدمج بُت خصائص النموذجُت حل ناجع للتقليل من ىذه العي

 اليت تتبناه باإلضافة إىل الدول ىمأ نتيٍت أو الفرنسي، وتعترب فرنسا مالال بالنموذجيسمى أيضا الوسيط، 
 .اىغاريا وغَت لإسبانيا، إيطاليا، ب

توضح األسس وادلعايَت اليت ربدد وتنظم العالقة بُت إدارة ادلؤسسة الشركات جاءت لحوكمة إن 
من ظلاذج احلوكمة، ؽلكن  جواألطراف ادلرتبطة هبا، حيث ويف ىذا اإلطار ومن خالل ربليل خصائص كل ظلوذ 

احلوكمة لكل  القول أنو ليس ىناك ظلوذج أمثل للتطبيق الفعال حلوكمة الشركات، لذلك ظير ما يسمى بقواعد
 دولة، واليت يتم من خالذلا مراعاة خصائص وظروف بيئة األعمال بالدولة ادلعنية بالتطبيق.

 التجارب الدولية يف رلال التطبيق العملي حلوكمة الشركات -4-4
  نذكر منيا: يوجد العديد من الدول اليت اىتمت حبوكمة الشركات من منطلق أعليتيا

 :ادلملكة ادلتحدة ادلتحدة األمريكية ويات جتربة الوال -4-4-1
وذلك بالرغم  تنطوي ضمن النموذج اخلارجي ذبربة الواليات ادلتحدة األمريكية سباثل ذبربة ادلملكة ادلتحدة

 من أن ىياكل مسؤولية الشركة وجلنة بورصة األوراق ادلالية بنظميا ادلختلفة زبتلف يف بعض اجلوانب.

 ألمريكية:جتربة الواليات ادلتحدة ا -أ
ظيرت أول بوادر حملاولة تبٍت مبادئ حوكمة الشركات يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف أواخر السبعينات 
من القرن العشرين على اثر حركات الدمج واالستحواذ على بعض الشركات، وبرز االىتمام دبفيوم حوكمة 

                                                           
1
 .:8أنٌسة سدرة، مرجع سابك، ص  - 
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بتعريف حوكمة الشركات والقاء  Cal PERSالشركات بصورة واضحة عندما قام صندوق ادلعاشات العامة 
 الضوء على أعليتيا ودورىا يف محاية حقوق ادلساعلُت. 

 بإصدار (COSO) م قامت اللجنة الوطنية واخلاصة باالضلرافات يف اعداد القوائم ادلالية1987ويف سنة 
واعد والذي تضمن رلموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق ق Treadway commissioتقريرىا ادلسمى 

حوكمة الشركات وما يرتبط هبا من منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم ادلالية وذلك عن طريق 
االىتمام دبفيوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مينة ادلراجعة اخلارجية أمام رلالس ادارات الشركات، ويف سنة 

 Nationalو  York Stock Exchange New(NYSE)م أصدر كل 1999
Association of Securities Dealers (NASD )  تقريرعلا ادلعروف باسمBlue 

Ribbon Report  بشأن بالشركات ادلراجعة جلان بو تقوم أن ؽلكن الذي الدور بفاعلية اىتم والذي 
 جلنة بصفات أعضاء تتعلق التوصيات من رلموعة التقرير ىذا تضمن حيث حوكمة الشركات دببادئ االلتزام

 ادلراجعة ذباه جلنة مسؤوليات ربديد إىل اإلشارة سبت وادلراجعة، كما احملاسبة يف وخربة استقالل من ادلراجعة
الداخلية، ويف أعقاب االهنيارات ادلالية لبعض كربيات  وادلراجعة اخلارجية ادلراجعة ووظيفة ادلالية التقارير إعداد

، حيث مت إلزام الشركات ادلدرجة 2002سنة  Sarbanes Oxleyالشركات األمريكية مت إصدار قانون 
 . 1باألسواق ادلالية األمريكية بالتقيد بو وتطبيق مجيع بنوده

تعد التجربة األمريكية يف رلال حوكمة الشركات من التجارب اذلامة، حيث سبقت الكثَت من الدول يف 
 تطبيق وإصدار قوانُت خاصة حبوكمة الشركات.

 ادلتحدة يف تطبيق نظام حوكمة الشركات:جتربة ادلملكة  -ب

األحداث اليت جرت خالل عقد الثمانينات من تعثر العديد من الشركات وراء ظيور حوكمة الشركات،  إن
شلا جعل ادلملكة ادلتحدة تقود محلة إصالحات يف ىذا اجملال، كما تعترب ادلملكة ادلتحدة أول دولة من بُت 

در تشريعا ييدف إىل تشجيع التطبيق االختياري للممارسات ادلفضلة إلدارة الدول االرباد األوريب اليت تص
 ؛2الشركات

ربت عنوان "اجلوانب ادلالية لقواعد إدارة الشركات" الذي  Cadbury م مت نشر تقرير1992يف سنة 
من احتوى على أفضل ادلمارسات، وذلك بعد حاالت فشل الشركات الكبَتة، باإلضافة إىل القلق ادلتزايد 

اطلفاض مستوى الثقة يف إعداد التقارير ادلالية، ويف قدرة مدققي احلسابات على توفَت الضمانات اليت يطلبيا 
من أىم التشريعات واإلصدارات  Cadbury ويتوقعيا كل من يستخدم التقارير ادلالية للشركة، ويعد تقرير

                                                           
1
 .6: ص ،مرجع سابك سلٌمان، مصطفى دمحم - 

2
المالٌة  الدراسات مجلة ،"مٌدانٌة دراسة -الشركات لحوكمة الفعال التطبٌك فً المحاسبً اإلفصاح دور" دروٌش، السٌد دمحم الناصر عبد - 

 .124ص ، 2002، جانفي 2العدد  القاھرة، جامعت ،يوسف ببني التجارة كلیت والتجاريت،
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معايَت ادلوحدة حلوكمة الشركات والذي ، والذي أصبح فيما بعد أساسا لل1اخلاصة دبوضوع حوكمة الشركات
 : 2ركز على رلموعة احملددات التالية

مسؤوليات ادلدراء التنفيذيُت وغَت التنفيذيُت عن تقييم أداء الشركة وتقرير عن ذلك للمساعلُت  -
 ؛اجلزئيولألطراف األخرى ادليتمة باألمور ادلالية، وشكل ووضوح ودورية تقدًن تقارير األداء ادلؤسسي الكلي و 

 ؛اختصاصات ومسؤوليات جلنة ادلراجعة يف الشركة -

 ؛مسؤوليات ادلراجعُت ومستوى وأعلية تقارير ادلراجعة الدورية -

 العالقة بُت ادلساعلُت ورللس اإلدارة. -

وقد القى ىذا التقرير العديد من االعًتاضات من قبل ادلؤسسات حبجة أنو يعيق عمليا، إال أنو وجد 
الدعم من أجل تطبيقو من أجل الصاحل العام وتعزيز ثقة ادلستثمرين وادلساعلُت يف القوائم ادلالية اليت تصدرىا 

رىا السنوي مدى التزاميا بتوصيات سلتلف الشركات، حيث أنالبورصة ترغم الشركات على أن ربدد يف تقري
 .3التقرير

الذي أوصى بأن تقدم الشركات ادلدرجة يف البورصة  Ruttemain صدر تقرير 1993يف سنة  -
ضمن تقاريرىا تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقيا للمحافظة على أصوذلا ، وظير سنة 

وضوع ادلكافآت وادلزايا اليت ػلصل علييا أعضاء رللس إدارة والذي اىتم دب  Greenbury تقرير 1995
رلموعة من القواعد واإلجراءات للتأكيد  Hampel من طرف جلنة 1998الشركات، كما مت اصدار سنة 

واخلاص بإلزام  Trunbullصدر تقرير  1999على مسؤوليات وواجبات أعضاء رللس اإلدارة، ويف سنة 
صدر  2002تقوًن كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية داخل تنظيماىا، أما يف سنة  إدارة الشركات باإلفصاح عن

( لوضع أحسن القواعد وادلبادئ ألفضل ادلمارسات، والذي ركز على تقرير Combined codeتقرير 
Cadbury 4. 

القانون  ومن ناحية أخرى قامت احلكومة الربيطانية بإجراء مراجعة شاملة لقانون الشركات، رغم أن ىذا -
ذلذا الغرض  والقوانُت األخرى على درجة عالية من اجلودة، وعمليا مت تشكيل جلنة 1985والذي صدر عام 

 :م وتتضمن ما يلي 2001، حيث انتيت من وضع تقريرىا يف شير يوليو  1998يف مارس 

                                                           
1
ظاهر شاهر المشً، حازم الخطٌب، "الحاكمٌة المؤسسٌة بٌن المفهوم وإمكانٌة تطبٌمها على أرض الوالعفً الشركات المدرجة فً  - 

 .13، األردن، ص 21، المجلد 2، العدد 3117األسواق المالٌة"، المجلة العربٌة لإلدارة، 
2
 الحرٌة مكتبة والخاصة، العامة المؤسسات فً الفساد لمكافحة المدخل المؤسسٌة الحوكمة العشماوي، الفتاح عبد دمحم خلٌل، وارد هللا عطا - 

 .49 ص ،3119 مصر، والتوزٌع، للنشر
3
دراسة تحلٌلٌة آلراء المراجعٌن الداخلٌٌن –دمحم جمٌل حبوش، مدى التزام الشركات المساهمة العامة الفلسطٌنٌة بمواعد حوكمة الشركات  - 

 . 69، ص 3118والخارجٌٌن ومدراء شركات المساهمة العامة، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل، جامعة غزة اإلسالمٌة، 
4
 عمل ورلة ،"اتاألزم ولوع من والحد المالٌة األسواق فً التضلٌل عملٌات من التملٌل فً ودورها الشركات حوكمة "بوعظم، كمال - 

 .:311 نوفمبر، :2-29 عنابة مختار، باجً جامعة المؤسسات، فً األعمال وأخاللٌات الحوكمة حول الدولى للملتمى ممدمة
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 تبسيط القواعد اخلاصة بالشركات الصغَتة اخلاصة؛. 

 ومسؤولياهتم؛ربديد واجبات مديري الشركات . 

 ربديد مدة تعيُت ادلديرين لفًتة معينة؛. 

 ربديد متطلبات اإلفصاح عن مؤىالت ادلديرين؛. 

 . زيادة متطلبات الشفافية لصاحل ادلستثمرين؛

 . توضيح حدود األقلية؛

 ربسُت جودة التقارير ادلالية. . 

دبوضوع حوكمة الشركات،  من أىم التشريعات واإلصدارات اخلاصة Cad Buryبوري  كاد تقرير يعد
 :1والذي أصبح فيما بعد أساسا للمعايَت ادلوحدة حلوكمة ادلؤسسات كمايلي

ذكر التقرير أن دور رللس اإلدارة ىو تطبيق حوكمة الشركات دور رللس اإلدارة واذليئة اإلدارية:  -
رة الشركة بإعداد التقارير ووضع االسًتاتيجيات وتوفَت القياديُت لتنفيذ تلك االسًتاتيجيات، ومراقبة إدا

للمساعلُت حول إدارهتم للشركة، وبيان مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، يف حُت أن دور ادلساعلُت ىو تعيُت 
 ادلديرين ومراقيب احلسابات وضمان وضع ىيكل نظام زلكم ػلقق متطلبات احلوكمة.

ن ادلساعلُت يقومون دبسائلة رللس اإلدارة، وكل أوضح التقرير أ مساءلة رللس اإلدارة واذليئة اإلدارية: -
منيما يلعب دورا يف تفعيل تلك ادلساءلة، فمجلس اإلدارة يقوم بدوره عن طريق توفَت بيانات جيدة 

 للمساعلُت، وعلى ادلساعلُت إبداء رغبتيم يف شلارسة مسؤولياهتم كمالك.

التقرير من خالل معايَت أفضل  أوصىحجم وتشكيل واستقاللية اإلدارة وإجراءات الرتشيح:  -
ادلمارسات بأن يتضمن رللس اإلدارة عدد كايف من ادلديرين غَت التنفيذيُت األكفاء، ويتمثل دورىم يف تقدًن 

 رأي مستقل حول ادلسائل االسًتاتيجية واألداء وادلوارد.

من ادلوضوعات اليت  ذكر التقرير بأن يكون للمجلس جدولآلية عمل رللس اإلدارة واذليئة اإلدارية:  -
تتطلب قرارات تسيَت األعمال باالذباه واألحكام ادلطلوبُت، وعلى رئيس اجمللس ضمان وصول كافة ادلعلومات 

 ادلطلوبة وبشكل يعتٍت باحتياجات ادلديرين الغَت تنفيذيُت.

اجعة، حبيث يوصي التقرير بتشكيل جلنة ترشيح لعضوية اجمللس، وجلنة ادلر تشكيل جلان رللس اإلدارة:  -
 :يكون معظم أعضائو من ادلديرين الغَت التنفيذيُت، وأوصى التقرير أن تتوىل جلنة ادلراجعة بادليام التالية

                                                           
1
 .46-45ص -، ص3117 والتوزٌع، النشر دار: لماهرةا المراجعة، فً دراسات زٌن، أحمد علً - 



 اإلطار الفكري حلوكمة الشركات   الفصل األول

49 
 

 تقدًن توصيات حول تعيُت مراقب احلسابات؛  -

 مراجعة القوائم ادلالية قبل تقدؽليا جمللس اإلدارة؛  -

 سابات؛مناقشة طبيعة ورلال عملية ادلراجعة مع مراقب احل  -

 مراجعة قرارات الشركة حول نظام الرقابة الداخلية.  -

أوصى التقرير بتشكيل جلنة ادلكافئات من مديرين الغَت  :مكافئة رللس اإلدارة واذليئة اإلدارية -
ادلديرين التنفيذيُت، مع وجوب اإلفصاح الكامل عن رواتب  تنفيذيُت، حيث توصي اللجنة للمجلس مكافئة

 يذيُت بدال منيم.ادلديرين التنف

 :التنظيم واإلشراف على نظم الرقابة الداخلية وعالقة رللس اإلدارة بادلراجع اخلارجي والداخلي -
مركز  أوصى التقرير من خالل معايَت " أفضل ادلمارسات" بأنو على اجمللس تقدًن وتقييم متوازن ومفيوم حول

حول فعالية نظم  ادلراجعُت، وأن يقدم اجمللس تقريرالشركة، وأن ػلتفظ اجمللس بعالقة موضوعية ومينية مع 
 الرقابة الداخلية يف الشركة.

أوصى التقرير بتوصيل ادلساعلُت أرائيم عن طريق االتصال  :حقوق ادلسامهني وأصحاب ادلصاحل -
 اجلمعية العامة للمساعلُت، كما ركز التقرير على حق التصويت الذي ادلباشر دبجلس اإلدارة أو من خالل

 ادلؤسسات االستثمارية بيان سياستيا يف استخداماهتا لو. اعتربتو مكسب وغلب على

 ركات يف أدلانيا:حوكمة الش -4-4-2
ترتبط التجربة األدلانية يف حوكمة الشركات بالنموذج الداخلي بالسعي إىل ربقيق مصاحل الفئات ادلختلفة 
ألصحاب ادلصاحل من موظفُت، مقرضُت، محلة أسيم... ويعتمد ىذا النموذج على رللسُت لإلدارة )رللس 

ن من شلثلُت حلملة األسيم وادلوظفُت(، اإلدارة ادلسؤول على الرقابة على اإلدارة التنفيذية، ورللس إشرايف يتكو 
وقد مت إحاطة احلوكمة يف أدلانيا دبجموعة من االقًتاحات، منيا اقًتاح تناول القضايا ادلتعلقة بإدارة ادلؤسسات 

( وذلك لتعرض عدد من الشركات االدلانية الكبَتة لالهنيار، كتعرض شركة Kon Tragمسي بكون تراج )
 :1، واحتوى ىذا االقًتاح مايليداؽلز للكثَت من ادلصاعب

 يسمح دلؤسسة بإعادة شراء أسيميا دبوجب شروط مشددة )كان ذلك شلنوعا من قبل(؛ -

لن يكون ىناك زبفيض إجباري يف عدد أعضاء اجمللس الرقايب وغلوز استمرار سبثيل األعضاء يف عشرة  -
 رلالس؛

                                                           
1
 .846-845ص -، ص3116رأس المال، الدار الجامعٌة االسكندرٌة، أمٌن السٌد أحمد لطفً، المراجعة الدولٌة وعولمة  - 
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دعاوي ضد ادلديرين، بتخفيض حقيم يف األرباح لألقلية أي صغار ادلساعلُت بتقدًن  غلب زيادة السماح -
 .%10مليون مارك أدلاين، بينما كانت النسبة فيما قبل  2أو  %5إىل 

 اجمللس الرقايب وليس رللس اإلدارة من يعُت ادلدققُت اخلارجيُت؛ -

قانونية، مت تقليل تأثَت البنوك إىل احلد الذي ال يسمح فيو للبنوك أن تصوت بصفتيا حامل لتوكيالت  -
 من االسيم. %5إن كان التصويت باسم البنك ؽلثل أكثر من 

أصدرت رلموعة مبادرة برلُت وىي رلموعة تظم )أكادميُت وميندسُت( اإلجراءات  2000يونيو  6ويف 
َت حوكمة الشركات دلختلف األطراف، دبا يف األدلانية لقواعد إدارة الشركات، وقد ناقشت ىذه اجملموعة معاي

س اإلدارة واجمللس الرقايب وادلساعلُت وادلستخدمُت، كما ناقشت موضوعات أخرى كالشفافية ذلك رلل
 Deutsche Schutzverningungوادلراجعة وادلؤسسات اخلاصة، وعالوة على ذلك فإن منظمة 

Fur-Rbesitz (DSW)  وىي أكرب منظمة ادلانية للمساعلُت، وضعت رلموعة من القواعد وطالبت
 :1بيقيا كحد أدىن للقواعد اجليدة حلوكمة وإدارة الشركات، وقد سبثلت ىذه ادلبادئ يف ما يليادلؤسسات بتط

 منع تضارب ادلصاحل بُت أعضاء اجملالس الرقابية؛ -

 ضمان استقالل ادلراجع اخلارجي للمؤسسة؛ -

 إرسال الدعوة حلضور االجتماع السنوي حلملة األسيم يف وقت مبكر؛ -

 غلب أن تطبق ادلؤسسات األدلانية اذليكل الرأمسايل القائم على نظام صوت واحد للسيم الواحد؛ -

ادلزيد من القابلية للمحاسبة وادلزيد من الشفافية يف البنوك اليت تصوت على احلصة اليت تستفيد  طلب -
منيا، وبذلك ؽلكن للبنوك األدلانية أن ربقق مزيدا من اإلفصاح، من خالل توكيالت التصويت دبا يف ذلك 

 تقدًن إشعار عام عند التصويت ضد اإلدارة.

 حوكمة الشركات يف فرنسا: -4-4-3
ادلالحظ يف النموذج الفرنسي أن ىدف الشركة يتمثل يف ربقيق مصاحل محلة األسيم وكذا مصاحل الفئات 
األخرى، كما يعترب محلة األسيم يف فرنسا ىم الفئة ذات التأثَت ولكن ليس بالشكل ادلطبق يف النموذج 

، وىناك رة واحد )اجمللس التنفيذي(الشركات الفرنسية أن ىناك شركات يقوم بإدارهتا رللس إدا اخلارجي، وسبتاز
شركات أخرى ربتوي على رللسُت لإلدارة )إشرايف وآخر تنفيذي(، فالقانون الفرنسي ؽلنح اخليار للشركات ما 
بُت أن يقوم بإدارهتا رللس إدارة واحد أو أن يقوم بإدارهتا رللسُت واحد إشرايف وآخر تنفيذي، أما فيما يتعلق 

 فرنسا فنجد أنو يتميز بوجود شركات زبضع لسيطرة احلكومة، شركات زبضع هبيكل ملكية الشركات يف
                                                           

1
دراسة حالة مؤسسة التصادٌة –داود خٌرة، محددات تفعٌل حوكمة الشركات فً المؤسسة االلتصادٌة الجزائرٌة وانعكاس ذلن على أدائها  - 

 .213، ص 3128-3127، 3، أطروحة دكتوراه فً علوم التسٌٌر، جامعة البلٌدة -فً الجزائر
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للملكية العائلية، أي أنو يوجد نوع من تركز ادللكية يف الشركات الفرنسية، وتعترب آلية السوق للرقابة على 
 ىذا الشركات غَت نشطة يف ىذا النموذج وتستخدم بشكل ضئيل وىذا راجع لوجود نسبة تركز يف ادللكية يف

، باإلضافة إىل وجود القوانُت اليت ربد من قابلية األسيم %48النموذج، فنسبة تركز ادللكية بفرنسا تصل 
 .1للتحويل، بينما صلد أن فرنسا تعتمد على أسلوب ربط مكافآت اإلدارة العليا باألداء

ومن بُت أبرز العوامل اليت أدت بفرنسا لالىتمام دببادئ حوكمة وإدارة الشركات، زيادة وجود ادلساعلُت 
األجانب والرغبة يف ربديث سوق ادلال بباريس، وتوىل ذلك أىم منظمتُت ألصحاب األعمال يف فرنسا، علا 

اخلاصة، واللذان قاما بإنشاء جلنة اجمللس الوطٍت ألصحاب األعمال الفرنسيُت واجلمعية الفرنسية للمؤسسات 
، وقد جذب 1995عام  Vienot، ومت إصدار تقرير Vienotقواعد إدارة الشركات اليت كانت برئاسة 

، ما أدى إىل تأخَت التقرير الكثَت من االىتمام إال أنو مل يقًتح إدخال تغيَتات جوىرية على ادلمارسات احلالية
 :2ا مل تكن ىناك متابعة رمسية تلزم بتلك التوصيات اليت تضمنت مايليتنفيذ ما توصل إليو من توصيات، كم

 غلب على كل رللس أن يضم عددا ال يقل عن عضوين من األعضاء ادلستقلُت غَت التنفيذيُت؛  -

 غلب أن ؽلتلك ادلديرون عددا معقوال ومناسب من أسيم شركتيم؛ -

مستقال واحدا على األقل ورئيس رللس إدارة غلب أن ػلتو كل رللس على جلنة ترشيحات تضم عضوا  -
 الشركة؛

غلب أن تكون لكل رللس جلان مراجعة ومكافآت وترشيحات، وكذلك غلب أن يشَت كل رللس إىل  -
من ثالث مديرين على األقل  كون كل جلنةتعدد االجتماعات اليت تعقدىا كل جلنة سنويا، وأيضا غلب أن ت

 أحدىم مستقل؛

 التنفيذي االنضمام إىل أكثر من مخس رلالس باإلضافة إىل رلاس شركتو؛ال غلوز للمدير  -

على اجملالس ادلشاركة يف القرارات ذات األعلية االسًتاتيجية للشركة، وعلى الشركات كذلك أن تفصح   -
 كل سنة عن كيفية تنظيميا لصنع القرارات.

زام كان مًتوكا الختيار الشركات، ومل يكن ىي أن االلت Vienotإال أن ادلشكلة الرئيسية ادلتعلقة بتقرير 
للبورصة أو ألي جية تنظيمية أخرى شروطا أو متطلبات لإلفصاح عما إذا كانت الشركة تطبق توصيات تقرير 

Vienot  إن كانت مطبقة.أوال، وال تبيان مدى تطبيق ىذه التوصيات 

حات سبثلت يف إحداث تغيَتات الذي اشتمل على عدة مقًت  1996ومت إصدار تقرير ماريٍت يف يوليو 
 قانونية سبس العديد من ادلواضيع، اليت يرتبط بعضيا حبوكمة الشركات كما يلي:

                                                           
1
 .214المرجع السابك، ص  - 

2
 .215المرجع السابك ص  - 
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 غلب أن يكون للشركات احلق يف الفصل بُت مسؤوليات رئيس رللس اإلدارة وادلدير التنفيذي؛ -

 غلب السماح جمللس اإلدارة بقوة القانون بتشكيل جلان ذات سلطات مستقلة؛ -

 غلب على الشركات أن تقدم للمستثمرين احملتملُت قوائم مفصلة دبالكييا؛ -

 15غلب إرسال إشعارات ادلشاركة يف االجتماعات إىل ادلساعلُت قبل موعد االنعقاد بشير بدال من  -
 يوم؛

السماح للمساعلُت الذين ال يرغبون يف التصويت بأنفسيم من ربويل حقيم يف التصويت إىل كيان  -
 قل بدال من ربويلو إىل اإلدارة.مست

لكن ادلشكلة نفسيا بالنسبة للتجربة الفرنسية ادلتعلقة حبوكمة الشركات ىي عدم وجود إلزام سواء يف تقرير 
 فيينو أو يف تقرير ماريٍت.

 حوكمة الشركات يف الدول العربية  -4-4-4

السنوات األخَتة بتطبيق مفيوم حوكمة بالنسبة للمنطقة العربية فقد اىتمت العديد من ىذه الدول يف 
قواعد حوكمة ات يف العديد من الدول العربية واليت تناولت مفيوم و حيث مت تنظيم العديد من ادلؤسبر  الشركات،
أوصت بضرورة تطبيق مبادئيا و قواعدىا حبيث تتماشى و الظروف االقتصادية و السياسية و و  الشركات

قد قامت العديد من الدول العربية خبطوات جادة بالتعاون من الدول العربية، و الثقافية لكل دولة و  االجتماعية
يف ظل التحول من يعاهتا اخلاصة حبوكمة الشركات، و ادلؤسسات و اذليئات الدولية لتقييم تشر  مع الكثَت من

خاصة يف ىل و قتصادية بالدرجة األو اقتصاد السوق تغَتات يف اجملتمع تشمل النواحي اال االقتصاد ادلوجو إىل
كمة و ح مبادئادرات اليت قدمت إلرساء من ضمن ادلبيسمى توسيع قاعدة ادللكية، و  عملية اخلصخصة أو دبا

 تقرير ادلنتدى اإلقليمي الثاين حلوكمة الشركات الذي عقد يف بَتوت يف يونيو الشركات يف ادلنطقة صدر
حيث إفريقيا: ربسُت اإلفصاح والشفافية"، بعنوان "حوكمة الشركات يف منطقة الشرق األوسط ومشال  2004

من ضمن ث الدول يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا و لتحدي مت اعتبار حوكمة الشركات ادلفتاح الرئيسي
تدى سنوي على ادلستويُت القومي واإلقليمي وفقا ألفضل إنشاء من التوصيات اليت أوصى هبا ادلنتدى أن يتم

تشكيل رلموعة عمل قومية حلوكمة وكمة الشركات، و قواعد ح مارسات الدولية لتنفيذادلادلعايَت وادلستويات و 
ادلنطقة كما عملية مسح حلوكمة الشركات يف كافة دول  إجراءيف كل دولة من الدول ادلشاركة و  الشركات

 .1التدقيق الدولية ومعايَت احملاسبة و  معايَت حوكمة الشركاتأوصى بإتباع مبادئ وقوانُت و 

                                                           
1
، الجزء الثالث، دور اجعة العربٌة والدولٌة األمرٌكٌةالمراجعة الخارجٌة الحدٌثة وفك للمعاٌٌر المر موسوعة عبد الوهاب نصر علً،  - 

 .845-818، ص :311المراجعة لتفعٌل حوكمة الشركات، الدار الجامعٌة، الماهرة،  ألٌات
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 يتطلب صلاحيا أنكات ادلساعلة دور اقتصادي كبَت و ألجل االستفادة من عودلة األسواق ادلالية حيث لشر 
 ،وىذا بوجود ىيئات حكومية وخاصة لضمان ذلك ،كات مجلة من ادلعلومات الصحيحةتوفر تلك الشر 

كمة و لزاما تبٌت نظام حكان   ربقيق أىداف و مصاحل مجيع األطراف ادلتعلقة بالشركةشركات ادلساعلة و  لنجاحو 
 .تكار الش

 و اجلزائر كغَتىا من الدول ليست دبعزل عن التحول االقتصادي العادلي وجدت نفسيا إمام ربديات البيئة
البيئة اخلارجية اليت فرضت علييا التكيف مع ادلستجدات احلديثة حيث أن الداخلية وضعف مؤسساهتا و 

وعقب إطالق مدونة ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة يف ادلغرب  ،ال بد أن ؼلدم مصلحتيا بدرجة أوىل التكيف
 .20081، وكذلك اإلرشادات اخلاصة بأفضل شلارسات حوكمة الشركات يف تونس جويلية 2008 جانفي

 :جتربة مصر -أ
من ادلعلوم أن ىناك غيابا يف العامل العريب لتطبيق مفيوم حوكمة ادلؤسسات باستثناء احملاوالت اليت تبذل 
من طرف دول اخلليج و وزارة التجارة األمريكية بالتعاون مع مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة )غرفة التجارة 

الدراسات من خالل البنك الدويل بالتعاون مع  األمريكية( دبصر لتطبيق ىذا ادلفيوم، وذلك بإجراء العديد من
وزارة التجارة اخلارجية وادلركز ادلصري لدراسات االقتصادية وىيئة سوق ادلال بورصيت القاىرة واإلسكندرية 

والذي  2001وغَتىم من اذليئات ادلختلفة، وقد نتج عن ذلك إصدار أربعة تقارير، األول يف سبتمرب سنة 
احلوكمة يف مصر يف ضوء مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، والثاين يف أغسطس اىتم بتقييم معايَت 

والذي اىتم بتقييم معايَت احلوكمة يف مصر فيما يتعلق دبمارسات احملاسبة وادلراجعة، والثالث يف  2002سنة 
 .االقتصادية ادلصريةواللذان اىتما دبدي تطبيق معايَت احلوكمة يف البيئة  2004والرابع يف  2003ابريل 

 :اإلطار التطبيقي دلبادئ حوكمة ادلؤسسات يف مصر -

غلب أن تتضمن مبادئ حوكمة ادلؤسسات مبدأ محاية حقوق ادلساعلُت واليت  محاية حقوق ادلسامهني: -
تشمل على سبيل ادلثال حق نقل ادللكية، فال توجد أي قيود على نقل ادللكية باألسيم ادلسجلة يف البورصة، 

على وجوب انعقاد اجلمعية  159وفيما يتعلق حبقوق ادلساعلُت يف اجلمعية العامة، فقد نص قانون الشركات 
أشير، من انتياء السنة ادلالية، وتقرير مراقب احلسابات ، وإرساذلا لكل من ىم  3العامة السنوية يف خالل 

جيات )مراقب  03كما غلب إخطار   يوم على األقل من انعقاد اجلمعية العامة، 15بالربيد ادلسجل قبل 
 (.احلسابات، ىيئة سوق ادلال، اجليات اإلدارية اليت تتبعيا الشركة

                                                           
1
 .37، ص :311، 34مجلة اإلصالح االلتصادي، مجلة تصدر عن مركز المشروعات الدولٌة الخاصة، العدد  - 
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غلب أن تتضمن مبادئ حوكمة الشركات مبدأ ادلعاملة ادلتكافئة جلميع احلقوق ادلتكافئة للمسامهني:  -
القانوين ادلصري بوجود فئات ادلساعلُت، واليت تشمل على سبيل ادلثال حق التصويت، حيث يسمح اإلطار 

 .متعددة األسيم، على أن تتم معاملة ادلساعلُت يف أي فئة بادلثل

 1981لسنة  159دور أصحاب ادلصاحل واألطراف ذوي العالقة بادلؤسسة: نص قانون الشركات رقم  -
راتب السنوي، % من أرباح الشركة ادلوزعة حبد أقصى يعادل ال 10على أحقية العمال يف احلصول على نسبة 

يوفر ذلم احلماية اخلاصة، مثل جواز  1992لسنة  95أما حلاملي السندات، فإن قانون سوق ادلال رقم
تكوينيم جلمعية حاملي السندات، وانتخاب شلثل قانوين يعمل بالنيابة عنيم، وػلضر اجتماع للجمعية العامة 

 يف مراجعة القوائم ادلالية للشركة .السنوية، ولكن دون أحقية التصويت، كما يكون للجمعية احلق 

 اجلزائر: يف الشركات حوكمة واقع -ب
ىذا و  بقة دلوضوع حوكمة ادلؤسسات،لقد حاولت اجلزائر كغَتىا من الدول النامية مسايرة الدول السا 

وإتاحة الفرصة للقطاع  صة والسماح بقدر أكرب من احلريةخصسعييا إىل تشجيع عمليات اخلمن خالل 
األخَتة نظام زلاسيب  اجلزائر يف السنوات تبنتتسييل ادلعامالت الدولية، ف وربفيزه على النمو، وكذلكاخلاص 

( IAS/IFRSادلايل ) يتوافق وادلستجدات الدولية الراىنة ومع ادلعايَت احملاسبية الدولية ومعاير اإلبالغ مايل
ىذا النظام  تسعى اجلزائر من خالل كما،  2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف  11-07وذلك دبوجب القانون رقم 

أساليب تقليدية مبنية على أسس وطنية تتوافق  كان يعتمد على  سلططمة احملاسبية، من كو إىل تطوير نظام احل
وادلصداقية للمعلومات ادلالية واحملاسبية  ادلوجو إىل أسس ومعايَت دولية سبكن من ربقيق الشفافيةاالقتصاد نظام و 

األسواق ادلالية اليت تعترب  وأعليا ،ركات اجلزائرية وادلوجية خاصة األطراف اخلارجيةادلقدمة من طرف الش
وسالمتيا تتوقف  ادلعلومات احملاسبية الصادقة والشفافة من بُت ادلداخالت األساسية وعلى مدى صحتيا

 .1مصداقية السوق ادلالية أمام ادلستثمرين سواء احملليُت أو األجانب

 ودورىا يف جذب االستثمار الشركاتونظرا إلدراك مجعيات واربادات األعمال حقيقية وأعلية حوكمة 
بإنشاء رلموعة عمل حلوكمة  2007سنة  اخلاصأصحاب ادلصاحل يف القطاع العام و ادلباشر قام  األجنيب

انعقد باجلزائر أول ملتقى  نفس السنةمن  في شير جويليةف ع دليل حوكمة الشركات يف اجلزائر،الشركات، لوض
دويل حول "حوكمة الشركات" وقد شكل ىذا ادللتقى فرصة مواتية لتالقى مجيع األطراف يف عامل االعمال، 

 :2وحدد ذلذا ادللتقى ىدف جوىري يتمثل يف

                                                           
1
دورها فً النهوض بالسوق المالً"، مداخلة لورٌن حاج لوٌدر، "الحوكمة المؤسسٌة فً الجزائر من خالل نظام المحاسبة المالٌة الجدٌد و - 

 .3، ص 3121دٌسمبر  19-18بملتمى الحوكمة المؤسسٌة والع ورهانات وآفاق، جامعة أم البوالً، 
2
 .24، ص :311توسطة والصناعات التملٌدٌة، وزارة المؤسسات الصغٌرة والمللمؤسسات فً الجزائر،  مٌثاق الحكم الراشد - 
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، من زاوية ادلمارسة يف وكمة الشركاتد والدقيق دلصطلح وإشكالية حربسيس ادلشاركُت قصد الفيم ادلوح
قع، وسبل تطوير األداء ببلورة الوعي بأعلية حوكمة ادلؤسسات يف تعزيز تنافسية ادلؤسسات يف اجلزائر، وكذا الوا

االستفادة من التجارب الدولية، وخالل فعاليات ىذا ادللتقى، تبلورت فكرة "إعداد ميثاق جزائري للحكم 
من مجعية حلقة العمل والتفكَت كأول توصية وخطوة عملية تتخذ، وقد تفاعلت كل    "اتالراشد للمؤسس

، وكذلك السلطات العمومية من خالل رعايتيا ادلشروع ودعمو حول ادلؤسسة، ومنتدى رؤساء ادلؤسسات
كما شارك يف ادلبادرة ،  فريق عمل متجانس ومتعدد التمثيل، ومن مث مت ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء ماليا

يف اجلزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية وبرامج ميدا لتطوير  رلموعة من اذليئات وادلؤسسات الدولية ادلقيمة
 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وكذا ادلنتدى الدويل حلوكمة ادلؤسسات.

، سبكن فريق العمل بعد سلسلة مشاورات  2008و نوفمرب  2007ويف غضون الفًتة ادلمتدة بُت نوفمرب 
مة التعاون ا عن مبادئ منظد للمؤسسات يف اجلزائر، أخذالراشمع األطراف الفاعلة يف إعداد ميثاق احلكم 

ويف  وكمة الشركات أىم ادلراجع مع أخذ بعُت االعتبار خصوصيات ادلؤسسة اجلزائرية،حلوالتنمية االقتصادية 
مت إصدار ادلدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات ربت اسم "ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات  2009مارس  11

 :ووجو ىذا ادليثاق بصفة خاصة ل يف اجلزائر"

 رلموع ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اخلاصة؛ -

 ادلؤسسات ادلساعلة يف البورصة وتلك اليت تتييأ لذلك. -

 حيث ييدف موضوع ىذا ادليثاق إىل وضع ربت تصرف ادلؤسسات اجلزائرية اخلاصة جزئيا أو كليا وسيلة
قصد الشروع يف مسعى ييدف إىل تطبق  وكمة الشركاتة للحادلبادئ األساسي بتطبيقعملية مبسطة تسمح 

يقوم احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر على أربعة مبادئ أساسية:  كما ،على أرض الواقع ىذه ادلبادئ
 .1ادلساءلة، احملاسبة اإلنصاف، الشفافية،

وااللتزامات ادلرتبطة هبم، ت : احلقوق والواجبات اخلاصة باألطراف الشريكة، وكذا االمتيازااإلنصاف .
 توزع بصورة منصفة. أن غلب

 ن ذلك، غلب أن تكون واضحة وصرػلةدلسؤوليات ادلًتتبة عاو حيات احلقوق وكذا الصال الشفافية: .
 للجميع.

 مسؤولية كل طرف زلددة على حدى بواسطة أىداف زلددة وغَت متقامسة . دلساءلة:ا .

 سؤول عنو.مكل طرف شريك يكون زلاسبا أمام طرف آخر عن الشيء الذي ىو   احملاسبة: .

                                                           
1
 .77المرجع السابك، ص  - 
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 اجلزائري: ادليثاق يف الصادرة احلوكمة معايري -
 ؽلكن توضيحيا من خالل : األطراف الفاعلني الداخليني وعالقاهتم ادلتبادلة: * 

 :. اجلمعية العامة للمسامهني 
 تقاسم األرباح على أن يكون نزييا وشفافا؛ -

 أساليب تسجيل السندات ينبغي أن تكون فعالة؛ -

غلب أن ال تتم إجراءات التنازل ونقل السندات بشكل غَت عقالين شلا يؤثر على التفاوض حول  -
 السندات؛

ادلعلومات ادلتعلقة جبداول األعمال والقرارات اليت يتعُت ازباذىا يف اجلمعية العامة غلب أن تصل يف  -
 كل ادلالئم.الوقت ادلناسب وبالش

 :. رللس اإلدارة
 وتفصيالهتا يتناسب مع مصاحل الشركة؛ ةاسًتاتيجيوضع   -

 فيما ؼلص تنصيب الفريق التنفيذي، فيجب ربديد معايَت انتقائيم ونظم تقييم ذات شفافية عادلية؛  -

فيما ؼلص رواتب الفريق التنفيذي واإلداري، فيجب مالئمة ىذه الرواتب مع مصاحل ادلؤسسة على   - 
 ادلدى الطويل ومساعلييا؛

 السير على وضع إجراءات مكتوبة وشفافة لضمان التأكد من تعيُت انتخاب اإلداريُت؛  -

 توقع تضارب ادلصاحل بُت الفريق التنفيذي وادلساعلُت ومعاجلتيا؛ -

توقع سلاطر االضلرافات من حيث إساءة استخدام ادلنافع االجتماعية واستعمال السلطة واالختالس والقضاء  -
 .علييا

كما حدد ادليثاق توصيات زبص ميام رللس اإلدارة ادلرتبطة دبراقبة ادلؤسسة وكذا اللجان الواجب 
 تشكيليا.

 .ادلديرية:

 تضطلع دبياميا ربت إشرافو؛زبتار ادلديرية وتنصب من طرف رللس اإلدارة و  -
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األجور واألىداف ادلقررة من طرف ادلديرية غلب أن تكون متناسقة مع مصاحل ادلؤسسة واألىداف  -
ادلرجوة ربقيقيا وادلوارد الواجب توفَتىا، والقيم الواجب الدفاع عنيا والسلطات ادلفوضة للمديرية، ويقع على 

 ألبعاد.رللس اإلدارة ميمة السير على تناسق ىذه ا

 عالقات ادلؤسسة مع األطراف الفاعلة اخلارجية: *

بالنسبة للمؤسسة، غلب علييا ضرورة اإلثبات لتطورات النصوص القانونية  :. السلطات العمومية كشريك
 يف مجيع اجملاالت، وتنفيذ ما جاء فييا بتنفيذ االلتزامات ادلكرسة.

غلب أن يؤسس لعالقة دائمة مبنية على الثقة مع شلثلي اذليئات  :. البنوك وادلؤسسات ادلالية األخرى
ادلناسب ادلعلومات الكاملة والصحيحة عن الوضعية ادلالية  الوقتادلالية بواسطة قدرة ادلؤسسة على إرسال ويف 

 السابقة واحلالية التقديرية للمؤسسة، ويتشكل ىذا من بُت أىم األساليب اليت من أجليا غلب على ادلؤسسة
كما غلب التأسيس لعالقة قائمة لثقة   .أن يكون لدييا زلاسبة دقيقة، وتعيُت يف حالة احلاجة دلخطط أعماذلا

مع ادلفوضُت، غلب احملافظة على عدم اخللط بُت األموال اخلاصة للمؤسسة واألمالك اخلاصة التابعة 
 للمساعلُت.

شكلون الدائنون األوائل من خالل اآلجال اليت غلب على ادلؤسسة االلتزام دلوردييا، ألهنم ي :. ادلوردين
 ؽلنحوهنا للمؤسسة لدفع مستحقاهتم من خالل التعاون الدائم.

غلب وضع ميمة إرضاء الزبائن يف قلب ميام ادلؤسسة، وغلب على ادلؤسسة أن تنمي عالقة  :. الزبائن
 ام القوانُت واللوائح غَت التنفيذية.الصداقة واألخالقية مع الزبائن، وذلك باحًتام مبدأ الربح للجميع واحًت 

إن ادلوارد البشرية يقع علييا كسبيم العتبار أنو يقع علييم االعتماد الكبَت ألجل ربقيق  :. العمال
 .أىداف ادلؤسسة

وعلى ىذا النحو فإن ربفيزىم وإدماجيم ضروري، وبالتايل غلب وضع نظام أجور يعتمد على االستحقاق 
إضفاء ومعاملة عادلة الستغالل ادلوارد البشرية، مع الًتكيز على عنصر التكوين والكفاءة وكذلك سياسة 

 والتزاماهتا االجتماعية ذباىيم.

 نوعية ونشر ادلعلومات: *

ينص القانون على نشر الوضعية ادلالية السنوية للمؤسسة، أما عن تلك ادلساعلة يف البورصة، فيي مطالبة 
ثي، وكذا كل ادلعلومات اليت ذلا أثر مادي على تقييم ادلؤسسة، لذا أوصى بنشر حالتيا ادلالية يف كل الثال

ادليثاق على ادلؤسسة أن تنتج يف الوقت ادلناسب ادلعلومات ادلالية الكاملة والصحيحة واليت قد يطلبيا الشركاء 
 ادلاليُت.
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 :يوصي ادليثاق بملكية ادلؤسسة:  انتقال *
 يف تبٍت مصلحة ادلؤسسة كمعيار مرجعي؛اعتماد هنج احًتافية ادلعايَت  -

 تكليف رللس اإلدارة ورئيسو باخلصوص بتسيَت إجراءات ىذه العملية؛ -

 إعطاء دور ميم جمللس اإلدارة يف تقييم ادلرشحُت يف اخلالفة. -
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 خالصة الفصل:
 

، ادلال واق رأسللعودلة وربرير أس نتيجةتيجة لفصل ادللكية عن اإلدارة، و ظيرت احلاجة حلوكمة الشركات ن
أبواب جديدة أمام ادلستثمرين لتحقيق أرباح كبَتة، عندما أصبحت الشركات أكثر عرضة  حيث فتحت

قد ساعلت األزمات العادلية دة ألسواق رأس ادلال العادلية، و التذبذبات احلاادلنافسة الشرسة و  لألزمات نتيجة
ء التسيَت يف تفاقم أزمات الشركات العادلية الكربى نتج عنيا خسائر دبليارات سو الفساد و  األخَتة الناذبة عن

قد ارتفاع فاتورة الفساد، وأصبحت عبئا على الشركات واالقتصاد العادلي ككل، و  الدوالرات شلا أدى إىل
ء ربسُت األدا بحث عن مبادئ تضمن السَت احلسن وتؤدي إىل تقليل ادلخاطر ال ساعدت تلك الظروف يف

 ،تزيد من ثقة مجيور ادلستثمرين البحث عن القواعد اليتزيادة القدرة التنافسية و فرص التطور لألسواق و و 
واعد حوكمة ادلنظمات الدولية جيود ملموسة يف وضع قكما بذلت اذليئات و  ربقيق أىداف أصحاب ادلصاحلو 

 دلساعدة الدول يف تطبيق ىذه القواعد. سعيياالشركات اخلاصة هبا و 

 السليمة مساعدة ادلستثمرين يف األسواق ادلالية يف ازباذ القرارات الرشيدة من خاللكن للحوكمة الفعالة و ؽل
ما ترسلو من إرشادات حول األداء ادلايل شلا ؽلكنيا من زيادة فرص احلصول على مصادر التمويل اخلارجي، 

 ،أفضل عالقة مع أصحاب ادلصاحلر تخصيص األمثل للموارد شلا يوفالوزبفيض تكلفة رأمسال من خالل 
ليس ىناك نظام واحد حلوكمة الشركات ؽلكن القة مع كل اجملتمع بصفة عامة، و على ربسُت الع بدوره يساعدو 

إذ أن شلارسات احلوكمة تتباين وزبتلف تبعا للظروف االقتصادية  على كافة ادلؤسسات،الدول و  تطبيقو يف كافة
  يث ؽلكن حلوكمة الشركات أن تتسم بادلرونة أثناء تطبيقيا من دولة ألخرىالسياسية والثقافية لكل دولة، حبو 

 .كل حسب خصوصياهتا



 

مساهمة النظام احملاسيب املالي 
 يف حتسني جودة القوائم املالية

 الثانيالفصل  
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 متهيد:
 

احملاسبية،  تعترب احملاسبة كأداة من أدوات التسيَت، حيث تسمح للمؤسسات بتنظيم ادلعلومات
احلاجة إىل معاجلتيا، تصنيفيا، تقييميا وتسجيليا على أساس أرقاـ موضحة يف قوائم مالية، ومن ىنا تظير 

دراسة احملاسبة يف مدى االستفادة من البيانات ادلتولدة عن األنشطة االقتصادية واألحداث التجارية، األمر 
الذي يؤدي إىل ترحيل ادلعلومات ادلفيدة إىل متخذي القرارات، وبالتايل تصبح احملاسبة يف خدمة االقتصاد 

 سواء على ادلستوى اجلزئي أو ادلستوى الكلي.
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 : PCNعرض ونقد ادلخطط احملاسيب الوطين  -1
، أوجب التفكَت يف االشًتاكي وسياسة التخطيط اليت انتيجتيا اجلزائربناء على النظاـ االقتصادي 

ادلتوارث عن االستعمار ( 1957)ادلخطط احملاسيب العاـ الفرنسي الصادر سنة إعادة ىيكلة النظاـ احملاسيب
بإنشاء  1972ادلالية سنة  ا، ذلذا قامت وزارةهتيساير أىداؼ وطموح اقتصاد الدولة ورغباالفرنسي الذي مل 

جديد، مسي ىذا األخَت  لس األعلى للمحاسبة الذي أوكلت لو ميمة سبثلت يف إعداد سلطط زلاسيبجملا
 –75 رسـو، والذي أعلن عنو دبوجب ادليستجيب الحتياجات االقتصاد ادلوجو،  بادلخطط احملاسيب الوطٍت

من نوع جديد، سبكن من التسيَت  تسيَتيو، وىو يتضمن إدراج مقاييس  1975أفريل  29 ادلؤرخ يف 35
 االقتصادية والرقابة على ذلك. اجليد للمؤسسة

لكن  ادلخطط احملاسيب الوطٍت كاف يستجيب الحتياجات خاصة بفًتة سابقة، أصبح يف اآلونة األخَتة 
االجتماعية واالقتصادية اجلديدة للجزائر، خاصة بعد اإلصالحات االقتصادية اليت ال يتماشى مع الشروط 

قامت هبا اجلزائر لالنتقاؿ من االقتصاد االشًتاكي إىل اقتصاد السوؽ، شلا استوجب إعادة النظر يف النظاـ 
 ية.احملاسيب وإجراء تسويات إلظيار ادلعلومات احملاسبية بصورة سليمة وإعداد القوائم ادلال

 :PCNادلخطط احملاسيب الوطين  عرض -1-1

أي اعتماد  أوؿ ما نشَت ىو اعتماد معدي ىذا ادلخطط عند تصميمو على النموذج ادلبسط - 
، مع العلم أف ىذا ادلخطط موجو أساسا للمؤسسات اليت سبارس أنشطة احملاسبة العامة دوف احملاسبة التحليلية

االقتصادية األخرى مثل نشاط البنوؾ، نشاطات التأمُت وادلستثمرات ذبارية وصناعية، مع إعلاؿ األنشطة 
 .1الفالحية

الوارد يف  1975أفريل  29ادلؤرخ يف   35-75جاء ادلخطط الوطٍت احملاسيب دبوجب األمر رقم  -
ادلتعلق  1975جواف  23، مث تبعو صدور قرار وزاري يف 1975ماي  09ادلؤرخة يف  37اجلريدة الرمسية رقم 

. يف 1976مارس  23ادلؤرخة يف  24يفية تطبيق ادلخطط احملاسيب الوطٍت الوارد يف اجلريدة الرمسية رقم بك
اطار تطبيق ادلخطط الوطٍت احملاسيب على بعض القطاعات ذات اخلصوصية واليت ال ؽلكن أف ربتوى يف 

 : 2ادلخطط العاـ جاء النصوص القانونية التالية

 24ادلؤرخة يف  8صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  1987 سبتمرب 13قرار مؤرخ يف    -
 وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع قطاع التأمينات واعادة التأمُت؛ 1988فيفري 

                                                           
1
، 4002بلغَث مدانٍ، أهمَة اصالح النظام المحاسبٍ للمؤسسات فٍ ظل أعمال التوحَد الدولَة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر بن  - 

 .824ص:

 
2

http://manifest.univ-"، جامعة ورللة، ممال منشور علً المولع : ئرالجزا فٍ لمحاسبٍا حإلصالا فاعلُة، "دمسعى صدَمٍ -
ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Ge
stion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20

Ouargla%202011/22.pdf  :3، ص: 81/02/4081، اطلع علَه بتارَخ. 

http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf
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 24ادلؤرخة يف  8صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  1987سبتمرب  13قرار مؤرخ يف    -
 وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع قطاع الفالحة؛ 1988فيفري 

 22ادلؤرخة يف  8صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  1988سبتمرب  11قرار مؤرخ يف    -
 وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع قطاع البناء واالشغاؿ العمومية؛ 1989فيفري 

ادلؤرخة يف  43صادر عن وزارة االقتصاد يف اجلريدة الرمسية رقم  1989مارس  14قرار مؤرخ يف    -
 وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع قطاع السياحة؛ 1989أكتوبر  11

 12ادلؤرخة يف  63صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  1999ماي  29قرار مؤرخ يف     -
 بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع نشاط الوساطة يف عمليات البورصة؛وادلتعلقة  1999سبتمرب 

 22ادلؤرخة يف  91صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  1999أكتوبر  9قرار مؤرخ يف     -
  holdings وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع نشاطات الشركات القابضة 1999ديسمرب  
 سابات اجملمعات؛وتوحيد ح

 27ادلؤرخة يف  70صادر عن وزارة ادلالية يف اجلريدة الرمسية رقم  2002ماي  14قرار مؤرخ يف  -  
 نقولة.وادلتعلقة بتكييف ادلخطط الوطٍت احملاسيب مع ىيئات التوظيف اجلماعي للقيم ادل 2002أكتوبر 

 :1وىي كذلك  عرؼ ادلخطط احملاسيب الوطٍت أربع اضافات كما -

، ادلتعلق بالتسجيل احملاسيب 24/05/1989يخ بتار  CE/DC/F/185/047/89األمر  -
 باالستقاللية الذاتية للمؤسسات؛للعمليات ادلرتبطة 

، ادلتعلق بالتسجيل احملاسيب دلشاركة 11/03/1990بتاريخ   CE/DC/635/046/90األمر  -
 العماؿ يف أرباح الشركات، حيث ركز ىذا األمر على التسجيالت احملاسبية الالزمة ذلذه العملية؛

، ادلتعلق بتنسيق زلاسبة أمواؿ ادلساعلات، الذي يعاجل 02/10/1995بتاريخ  95/001التعليمة  -
 مليات اخلاصة بأمواؿ ادلساعلات؛مناىج التسجيل احملاسيب للع

بالتسجيل احملاسيب إلعادة  ة، ادلتعلق21/04/1997ادلؤرخة يف  DGC/MF/518التعليمة  -
، تقديرفرؽ إعادة  15إدماج فرؽ إعادة التقدير، حيث توضح ىذه التعليمة احلسابات الفرعية حلساب 

 وكيفيات التسجيالت احملاسبية.

ـ اقتصاد و ، حيث انتشر مفي1998-1991ربوال خالؿ ادلرحلة كما عرؼ االقتصاد اجلزائري  
السوؽ واستقاللية ادلؤسسات، حيث مت ربويليا إىل شركات ذات أسيم، وشركات ذات ادلسؤولية احملدودة، شلا 

                                                           
1
 .21، ص: 4004الكرَم، أصول المحاسبة العامة، دَوان المطبوعات الجامعَة، الجزائر، الطبعة الرابعة، بوَعموب عبد  - 
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اجمللس الوطٍت للمحاسبة  بإنشاءأجرب اذليئات ادلختصة إعادة النظر يف احملاسبة باجلزائر، حيث مت ازباذ إجراء 
(CNC :دبرسـو تنفيذي رقم )ومت تنصيبو من طرؼ وزير ادلالية وحدد لو ىدفُت: 318-96 

 سياسية ادلسجلة؛مراجعة ادلخطط احملاسيب الوطٍت مع األخذ بعُت االعتبار التحوالت االقتصادية وال -

سائل متابعة أشغاؿ إعداد ادلعايَت من أجل ربرير سلططات زلاسبية للقطاعات وإبداء الرأي حوؿ ادل -
 ادلطروحة من قبل ادلتعاملُت االقتصاديُت.

 PCNأهداف ومبادئ ادلخطط احملاسيب الوطين  -1-2

 :1تتمثل أىم أىداؼ ادلخطط احملاسيب الوطٍت األهداف: -1-2-1

 يا وفق الًتتيب الزمٍت الذي ربقق فيو؛ظالبيانات احملاسبية وحفالتسجيل الكامل: أي تسجيل  -

 مدى صحة ودقة البيانات، والقياـ بعملية التصحيح؛ مراقبة -

التنظيم يف ادلؤسسة من خالؿ تبنييا ادلخطط احملاسيب الوطٍت مع اختيار ظلاذج الالزمة  يتجسد -
 واإلجراءات ادلختلفة للمعاجلة احملاسبية، وإعداد سلتلف الوثائق احملاسبية الشاملة؛

 لداخلية واخلارجية(؛تسييل ميمة مراجعة ومراقبة احلسابات )ا -

 تسييل ميمة تدقيق احملاسبة من طرؼ مصلحة الضرائب؛ -

ميمة صبع البيانات االقتصادية اخلاصة بادلؤسسات من أجل الدراسات اإلحصائية  تسييل -
 والتخطيط؛

 تسييل عملية التحليل ادلايل ألوضاع ونتائج ادلؤسسات؛ -

 التعليم.ميمة تعليم احملاسبة يف قطاع  تسييل -

مل يتم تسجيل ىاتو األىداؼ بصفة رمسية يف ادلخطط احملاسيب الوطٍت، وقد شكل نقص كبَت من  
هبا ادلخطط احملاسيب  ػلظىحيث تلقُت ىاتو األىداؼ إىل كل مستعملي ادلخطط، من أجل معرفة االعلية اليت 

 يف متناوؿ االقتصاد الوطٍت. الوطٍت من رلرد أداة خلدمة التقنية احملاسبية، بل ىو مورد للمعلومات

 :PCNادلبادئ احملاسبية للمخطط احملاسيب الوطين  -1-2-2
، 23/06/1975يف ادلتعلق بادلخطط احملاسيب الوطٍت، وقرار تطبيقو ادلؤرخ  35-75تضمن األمر  

 صبلة من ادلبادئ احملاسبية اليت تنظم كيفية إعداد وعرض القوائم احملاسبية وىي:

 احملاسبية والوحدة النقدية؛ الوحدة -
                                                           

1
 .35، ص: 8555بوتَن دمحم، المحاسبة العامة فٍ المؤسسة، دَوان المطبوعات الجامعَة، الجزائر،  - 
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 عدـ ادلقاصة؛ -

 الصدؽ؛ -

 الفًتة احملاسبية؛ -

 التكلفة التارؼلية؛ -

 احليطة واحلذر؛ -

 استقاللية الدورات. -

وىناؾ مبادئ أخرى تضمنتيا نصوص أخرى كأحكاـ القانوف التجاري، وىي متعارؼ على تطبيقيا  
 :يف ميداف شلارسة احملاسبة وتتمثل فيما يلي

 مبدأ استمرارية النشاط؛ -

 مبدأ عدـ ادلساس بادليزانية االفتتاحية؛

  ومبدأ ثبات الطرؽ احملاسبية. -

 نقائص ادلخطط احملاسيب الوطين -1-3

نقائص  من خالؿ تطبيق ادلخطط احملاسيب الوطٍت على أرض الواقع من طرؼ ادلستعملُت، ظيرت عدة
 :التالية ادلشاكل إىل ومتنوعة، سوؼ يتم التطرؽوثغرات سلتلفة أدت إىل مواجية مشاكل عديدة 

 النقائص ادلتعلقة باجلانب النظري للمخطط احملاسيب الوطين: -1-3-1
 إف طريقة تقدًن ادلخطط احملاسيب الوطٍت تظير العديد من التقصَت على مستوى اجلانب النظري من

 حيث اإلطار ادلفاىيمي، ادلصطلحات ادلستعملة واحلسابات ادلركبة.

 :1التقصري ادلفاهيمي -أ

يتعلق التقصَت ادلفاىيمي باإلطار ادلفاىيمي، األىداؼ ومستعملي ادلعلومة احملاسبية وأيضا ادلبادئ 
احملاسبية ادلرتبطة بتعريف ادلفاىيم احملاسبية والتنسيق احملاسيب، غياب إطار مفاىيمي ولو بسيط وبدوف أي 

كل واحلاالت اجلديدة غَت ادلتوقعة من طرؼ ادلخطط احملاسيب مرجعية تذكر من جية، ومن جية أخرى فادلشا 
 الوطٍت، وإف كانت مفسرة من طرؼ أصحاب االختصاص غَت أف ىذه التفسَتات ال تكوف حتما متطابقة،

                                                           
1
 - Rezzag Imad, Nécessité d’adapter le plan comptable national aux nouvelles exigences comptables 

international, Mémoires PGS-Comptabilité, Esc, 2004, p67. 
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كما أف عدـ إعطاء تعريف واضح ودقيق لألىداؼ ومستعملي ادلعلومة احملاسبية يدرج ضمن التقصَت 
 .ادلفاىيمي

طط احملاسيب الوطٍت امتيازا دلعلومات االقتصاد الكلي واإلحصاء عن طريق عرض يعطي نطاؽ ادلخ
وتصنيف وترتيب البيانات احملاسبية حسب طبيعتيا وعلى سبيل ادلثاؿ فإف إعداد جدوؿ حسابات النتائج 
 يسيل حساب الناتج اخلاـ والقيمة ادلضافة... ، غَت أنو على ادلستوى الدويل ىدؼ احملاسبة ىو تلبية

 احتياجات العديد من ادلستعملُت للمعلومة احملاسبية كادلستثمرين، ادلساعلُت، ادلالؾ...

كما أف ادلبادئ احملاسبية غَت معرب عنيا بشكل واضح ومل يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض ادلفاىيم 
، األمواؿ اخلاصة، النواتج، التكاليف، ومل يدقق شروط مسكيا يف احل سابات، وعند مثل: األصوؿ، اخلصـو

إجراء تعديالت على ادلخطط احملاسيب الوطٍت، بإحداث سلططات قطاعية، أعلل كثَتا اجلانب اخلاص بتطوير 
 واستعماؿ احملاسبة التحليلية.

 :1غياب فكرة احلسابات ادلركبة على مستوى ادلخطط احملاسيب الوطين -ب
ادلؤسسات الصغَتة وال يشَت إىل اجملمعات اليت يطبق ادلخطط احملاسيب الوطٍت يف صيغتو األصلية على 

 من أجليا مت تأسيس ادلعايَت احملاسبية الدولية، وىذا سواء من اجلانب ادلنيجي أو احملاسيب.

كما غلب اإلشارة إىل أف عدد ادلؤسسات ادللزمة بتجميع حساباهتا والناشطة باجلزائر ضئيل جدا، 
 سسات ادلسعرة يف البورصة.حيث يفرض القانوف ىذا اإلجراء على ادلؤ 

 :2النقائص ادلتعلقة باجلانب التقين للمخطط احملاسيب الوطين -1-3-2

ترتبط ىذه النقائص أوال باإلطار احملاسيب، من حيث أف تبويب ادلخطط احملاسيب الوطٍت ال ػلتوي  - 
د السوؽ، ضلو اقتصاعلى احلسابات اليت أصبح وجودىا ضروري خاصة بعد اإلصالحات االقتصادية والتوجو 

رأس ادلاؿ ادلكتتب غَت ادلطلوب يف اجملموعة األوىل، االستثمارات منو على سبيل ادلثاؿ: رأس ادلاؿ الصادر و 
 ادلالية يف اجملموعة الثانية، النواتج للقبض يف اجملموعة الرابعة؛

 ؛اجلارية ارية وغَتال يوجد أي سبييز بُت األصوؿ اجلارية واألصوؿ غَت اجلارية، وبُت اخلصـو اجل -
 ا جعل عمليةهب إف تصنيف الديوف واحلقوؽ حسب طبيعتيا وليس حسب سيولتيا ومدة الوفاء -

 التحليل ادلايل صعبة، حىت جداوؿ احلقوؽ والديوف تعطي التحليل يف شكل ثاين بعد إجراء التعديالت
 ؛لتصنيف احلسابات، أي بعد تصنيفيا حسب طبيعتيا

                                                           
1
 .05 ص ، 8555 سنة الوطنٍ، لمحاسبٍ المخطط بإصالح المكلفة اللجنة تمرَر - 

2
 - Rezzag Imad, op-cit, p69. 
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مت تعريف اجملموعات الثانية والثالثة والرابعة على أساس نظرة قانونية للمؤسسة ال تسمح بإعطاء  لقد -
أدوات اإلنتاج، وعدـ الفصل بُت أصوؿ االستغالؿ واألصوؿ خارج االستغالؿ، وعدـ تقدًن السلع ادلستعملة 

 يف االستغالؿ واليت ىي ليست ملك ادلؤسسة؛

 على مبدأ التكلفة التارؼلية، وىذا األخَت ال يعطي صورة حقيقية على يعتمد ادلخطط احملاسيب الوطٍت -
وضعية ادلؤسسة شلا غلعل عملية ازباذ القرارات غَت عقالنية العتمادىا على األسعار التارؼلية، وينبغي بذلك 

قا من اعادة إعادة تقييم عناصر القوائم ادلالية بطرؽ أكثر عقالنية تتماشى مع االقتصاد التضخمي وليس انطال
 1أو واقع استخدامو داخل ادلؤسسة؛ إىل سوؽ األصل دال تستنتقييم تعتمد على معامالت قانونية 

 كما أف مصاريف البحث والتطوير تعاجل على أهنا مصاريف إعدادية وليس على أهنا قيم معنوية،  -
حيث  د منيا يف األجل الطويل،حىت وإف كانت تؤدي يف مرحلة عينة إىل قيم قابلة لالستعماؿ، وتوليد العوائ

 ؛2أف القيم ادلعنوية زلددة بشيرة احملل وحقوؽ ادللكية الصناعية والتجارية

ادلنقولة مدرجة ضمن عناصر حساب حقوؽ االستثمارات، يضم ىذا األخَت سندات ادلساعلة  القيم -
وسندات التوظيف، حيث نشَت إىل أف سندات التوظيف ىي قيم قصَتة األجل يف حُت مت تعريف استثمارىا 

 ؛على أساس قيم دائمة

تصادية حيث ال تعكس القيمة فعلى مستوى ادليزانية فاف وضعية الذمة ادلالية أىم من الوضعية االق -
للتكلفة التارؼلية يف تقييم األصوؿ و االلتزامات، كما توجد صعوبة يف ربديد  اجلارية من خالؿ استخداميا

اإلنتاجي لألصوؿ ادلملوكة  ادلدينُت، وقابلية ادلخزوف للبيع، و كذا العمر مدى إمكانية ربصيل حسابات
 ؛والعناصر ادلعنوية

بالوثائق اخلتامية، صلد أف ادلؤسسة مطالبة بإصلاز العدد اذلائل سبعة عشرة جدوال  يف اجلا نب اخلاص -
بالتفصيل جلميع احلسابات اليت جاءت يف ادلخطط ميما كاف حجم نشاط ادلؤسسة ىذا من ناحية، من 

 ؛قارنةناحية أخرى ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائج ال يظير معلومات الفًتة السابقة حىت ؽلكن إجراء ادل

أعلل ادلخطط الوطٍت للمحاسبة التدفقات النقدية رغم أعليتيا البالغة، باعتبارىا تبُت بوضوح مصادر  -
توليد النقدية ووجية إنفاقيا مع ربديد رصيد اخلزينة للفًتة، وىذا ما ييم أساسا صاحب ادلؤسسة والدائنُت 

 ؛3احلاليُت وادلستقبليُت

                                                           
1
، ص 4004الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائرَة بوداود، الجزائر، شعَب شنوف، محاسبة المؤسسة طبما للمعاََر المحاسبَة الدولَة،  - 

83. 
2
فٍ  سفَان بن بلماسم، النظام المحاسبٍ الدولٍ وترشَد عملَة اتخاذ المرار فٍ سَاق العولمة وتطور األسواق المالَة، أطروحة دكتوراه - 

 .20، ص 4080-4005العلوم االلتصادَة، غَر منشورة، 
3
 الرَاض، للنشر، المرَخ دار األول، الكتاب الدسَطٍ، المادر عبد دمحم وتعرَب ترجمة األعمال، لمرارات أساس المحاسبة مَجز، روبرت - 

 .330، ص 4002السعودَة، 
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ثَتات سلبية على سَت احلسابات، لكن ىذا دليل على أف تصميم ىذه النقائص ادلنيجية ليس ذلا تأ
 ادلخطط احملاسيب غَت كامل.

 النظام احملاسيب ادلايل. -2
أفريل  29ما غلب االشارة إليو ىو أف ادلخطط احملاسيب الوطٍت الصادر دبقتضى األمر ادلؤرخ يف  
ولقياس مدى ربقيق أىداؼ االقتصاد ، قد مت إعداده ليستجيب الحتياجات االقتصاد ادلخطط، 1975
 .1األساسي ىو تلبية احتياجات احملاسبة الوطنية ىدفومن خالؿ مستوى التشغيل واالنتاج، كما أف  الكلي

كذلك االنتقاؿ من اقتصاد سلطط إىل اقتصاد السوؽ يتطلب أدوات زلاسبية جديدة من أجل قياس 
ى معلومات ؼلتلف بشكل كبَت عما كانت تقدمو، مردودية ادلؤسسات، واليت ىي مطالبة بتقدًن مستو 

حيث نتج عن أعماؿ إصالح النظاـ احملاسيب يف اجلزائر، تبٍت ا تستيدؼ ادلستثمرين وادلقرضُت، باعتبارىا حالي
مرجعية زلاسبية جديدة تساير األىداؼ اجلديدة اليت فرضتيا البيئة االقتصادية يف اجلزائر، اليت زاد تأثرىا بالبيئة 

، ادلتضمن النظاـ احملاسيب  2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف  11-07االقتصادية العادلية، وىو ما ذبسد بالقانوف 
 ادلايل.

  أسباب تبين النظام احملاسيب ادلايل: -2-1
يف ظل التحوالت االقتصادية الكبَتة والسريعة اليت يشيدىا العامل، مل يعد األمر يقتصر على رلرد 

ُت الدوؿ فقط، بل أصبحت التجارة اخلارجية ىي الدافع الرئيسي لنمو اقتصاد أي دولة، عالقات اقتصادية ب
ذلذا ال ؽلكن ألية دولة أف تشارؾ العصر وتأخذ بأسبابو أف تنعزؿ عما غلري فيو، ونتيجة ذلذا باتت األعلية 

بالشكل الذي يسمح ذلا واضحة للجزائر أنو من أجل االندماج يف االقتصاد الدويل، البد من ىيكلة اقتصادىا 
من االنفتاح على األسواؽ الدولية من أجل ضماف حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ وتوفَت مناخ مناسب لالستثمار 

 الدويل مع ضماف حرية التجارة الدولية.

 :2ؽلكن تلخيص أسباب تبٍت النظاـ احملاسيب ادلايل يف ما يلي

العادلية، وىذا ما يسمح بأف نعمل على ركيزة مرجعية تقريب شلارستنا احملاسبية من ادلمارسات  -
 ومبادئ أكثر مالءمة مع االقتصاد ادلعاصر، وىذا ؽلس االختيار الدويل؛

التمكُت من إعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية للمؤسسات االقتصادية  -
 اجلزائرية؛

                                                           
1
 - Saheb bachagha, pour un référentiel comptable algérien qui réponde aux exigences de l’économie de 

marché, Dar el-hoda, 2003, p07. 
2
، العدد السادس، السداسٍ األول، مجلة التصادَات شمال إفرَمَاعاشور كتوش،" متطلبات تطبَك النظام المحاسبٍ الموحد فٍ الجزائر"،  - 

 .452-451، ص 4005
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تسجيل احملاسيب للمعامالت، من تقييم، تبويب، اعداد ربديد ادلبادئ والقواعد اليت تستعمل يف ال -
 القوائم ادلالية...،األمر الذي سيسمح بتقليل أخطار التالعب بالقواعد ويسيل عملية ادلراجعة؛

الذي يتالءـ والنظاـ االقتصادي  التخلص من بعض النقائص والثغرات اليت خلفيا النظاـ السابق -
 السابق، ال واقتصاد السوؽ؛

و مشاكل ولة جلب ادلستثمر األجنيب من خالؿ تدويل اإلجراءات وادلعامالت احملاسبية لتجنيبزلا -
 اختالؼ النظم احملاسبية؛

 :1من أجل إطار حماسيب تصوري يستجيب دلتطلبات السوق -2-1-1
إف اإلطار التصوري ينبغي أف يأخذ بعُت االعتبار صبلة من العناصر عند إعداده أو ربديثو، وأف 
يتماشى مع متطلبات السوؽ، وذلك أف تكوف التقارير ادلالية ادلعدة تتميز جبملة من اخلصائص وأف يسمح 
النظاـ احملاسيب بعقالنية ادلعلومات احملاسبية وتوحيد القوائم ادلالية بشكل يعطي ثقة للمتعاملُت مع ادلؤسسة، 

 ذ القرارات ادلناسبة ويف الوقت ادلالئم.ويرفع مستوى القابلية للمقارنة بُت ىذه القوائم ويسمح بازبا

 من أجل إطار حماسيب يستجيب للمعايري احملاسبية الدولية: -2-1-2
عرفتيا اجلزائر وذلك بتحوذلا إىل اقتصاد السوؽ وربرير التجارة اخلارجية  العميقة اليت فأماـ التحوالت

منظومتيا  إنشاء بورصة اجلزائر، ربتم إصالحأماـ اخلواص وربرير األسعار و  وفتح رأس ماؿ ادلؤسسات العمومية
مرجعية  التجارية وتكييفيا مع البيئة احملاسبية الدولية، ما يسمح للمحاسبة يف بالدنا بأف تعمل على ركيزة

ادلالية  ومبادئ أكثر مالئمة مع االقتصاد ادلعاصر، وإعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية
 .2للمؤسسات

االقتصادي يستلـز استعماؿ معلومات صادقة وموثوقة وموحدة ومعدة وفقا للمعايَت احملاسبية فالتفتح 
 .3الدولية، وذلك تسييال لنقل ادلعلومات االقتصادية ولعمليات التجميع احملاسيب للشركات ادلتعددة اجلنسيات

 مراحل إعداد النظام احملاسيب ادلايل: -2-2
، لتعويض 1975منذ االستقالؿ بإنشاء سلطط زلاسيب جديد سنة بدأت أعماؿ اإلصالح يف اجلزائر 

، والذي مل 1957النظاـ ادلوروث عن ادلستعمر الفرنسي ادلتمثل يف ادلخطط احملاسيب العاـ الفرنسي لسنة 
يساير التوجو اجلديد الذي انتيجتو اجلزائر آنذاؾ، غَت أننا سنركز على أعماؿ اإلصالح اليت قامت هبا الدولة 

وادلتمثل يف ربديث وتغيَت ادلخطط احملاسيب الوطٍت والذي تكفل بو يف ىذا اجلزء،  1998 ية من سنةبدا
                                                           

1
-بوداود، الجزائر، ص، مكتبة الشركة الجزائرَة 4، الجزء IAS/IFRS الدولَة المحاسبَة للمعاََر طبما المؤسسة محاسبة ،شنوف شعَب - 

 .85-84ص 
2
 - Saheb Bachaga, op-cit, P 7. 

3
 .88 ص ،4080 جانفٍ ،الجزائر ،الزرلاء األوراق ،الجدَد المحاسبٍ النظام وفك والجباَة المؤسسة محاسبة ،لعشَشٍ جمال - 
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يف بداية األمر، مث أسندت ميمة اإلصالح فيما بعد إىل ىيئة أجنبية، فسنتطرؽ إىل  اجمللس الوطٍت للمحاسبة
 األعماؿ اليت قامت هبا اذليئتُت يف إطار اإلصالح احملاسيب.

 أعمال اللجنة اجلزائرية اخلاصة بادلخطط احملاسيب الوطين: -2-2-1
إطار اإلصالح احملاسيب الذي قامت بو اجلزائر أصبح اجمللس الوطٍت للمحاسبة اذليئة الوطنية ادلؤىلة  يف

حيث كوف اجمللس رلموعة للتفكَت دبدخل منيجي ، للقياـ بأعماؿ التوحيد احملاسيب وإعداد ادلعايَت احملاسبية
اجعة اخلطط احملاسيب الوطٍت، وبعد ادلوافقة على مسعى رلموعة ادلفكرين مت ربويليا إىل جلنة ادلخطط احملاسيب دلر 

 :1الوطٍت، حيث انتيجت اللجنة ادلسعى التايل

 خطط حملاسيب؛تقييم اجلداوؿ التوضيحية والنقائص على مستوى ادل -

 إعداد مشروع سلطط زلاسيب؛ -

 ادلختصُت وادلستعملُت حوؿ ادلشروع؛ صبع ادلالحظات وتوصيات -

 إعداد سلطط زلاسيب جديد بناءا على مالحظات ادلختصُت؛ -

 طرح ادلشروع على اجمللس احملاسيب لالختبار. -

يف إطار عمليا أحدثت جلنة ادلخطط احملاسيب الوطٍت استبيانُت لتقييم ادلخطط استبيان التقييم:  -أ
، حيث كاف ىذا 1999االستبياف األوؿ إىل خرباء احملاسبة يف جانفي سنة احملاسيب الوطٍت، حيث مت إرساؿ 

االستبياف طويل نوعا ما وأرسل يف فًتة كاف فييا اخلرباء منشغلُت بأعماؿ هناية الدورة، وىذا ما يفسر العدد 
 خرباء احملاسبة، القليل لألجوبة ادلرسلة إىل اجمللس الوطٍت للمحاسبة، أما االستبياف الثاين فيو أيضا موجو إىل

 من حيث عدد األسئلة اليت تضمنيا أو من ناحية عدد ادلستجوبُت. حيث كاف أقل من سابقو

يتكوف االستبياف األوؿ من جزأين، يتعلق اجلزء األوؿ باالىتمامات العامة، معاجلة ادلبادئ احملاسبية، 
، احملاسيب ندات العملتسموية احلسابات، نقد ومرجعية ادلفاىيم، عرض القوائم ادلالية، اإلطار احملاسيب وتس

ادلياـ احملاسبية، العمليات اخلاضعة للقانوف ومؤشرات التسيَت ويطلب من اجمليبُت على ىذا االستبياف إعطاء 
واجلزء الثاين يتعلق بالتقييم احلايل للمخطط الوطٍت احملاسيب أي تنظيم ومسك  رأييم حوؿ كل موضوع؛
 .عد سَت احلسابات والتقييماحملاسبة، ادلصطلحات، قوا

                                                           
-  ( َعتبر المجلس الوطنٍ للمحاسبةconseil national de la comptabilitéٌجهاز استشار )  ذو طابع وزارٌ ومهنٍ مشترن وال

، باعتباره الهَئة الوطنَة المؤهلة للمَام 41/05/8552المؤرخ فٍ  384-52َمتلن سلطة التنظَم تم إحداثه بموجب المرسوم التشرَعٍ رلم 

 بأعمال التوحَد المحاسبٍ وإعداد المعاََر المحاسبَة.
1
 - Conseil national de la comptabilité algérien, rapport sur l’avancement des travaux de la commission du 

PCN, 2000. 
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 وعرضوفيما يتعلق باالستبياف الثاين كانت األسئلة مفتوحة ومتعلقة بادلصطلحات واإلطار احملاسيب 
 .طرؽ التقييمكذلك ادليزانية، جدوؿ النتائج، ادلالحق، الوثائق الشاملة و 

 العاـ للمخطط. البد من اإلشارة إىل أف االستبيانُت ركزا على ادلشاكل التقنية وعلى الشكل

وتوصلت جلنة ادلخطط احملاسيب الوطٍت يف اليت مت صبعيا وتلخيصيا  على ضوء الردود ادلتحصل علييا
 : 1تفسَتىا التقٍت للمخطط احملاسيب الوطٍت إىل اخلالصات التالية

العمل احملاسيب، قواعد التقييم وادلصطلحات  ضرورة إعادة النظر يف ادلبادئ احملاسبية اليت ربكم . 
 ؛احملاسبية

 ؛القوائم ادلاليةإعادة النظر يف عدد وشكل وزلتوى . 

 مستعملي ادلعلومات احملاسبية.يئة و إثراء مدونة احلسابات ليستجيب أكثر الحتياجات هت إعادة. 

 نتائج استمارات االستبيان: -ب
قامت اللجنة بإعداد تقريرىا التقييمي حوؿ علييا اليت مت صبعيا وتلخيصيا،  على ضوء الردود ادلتحصل

 التقرير إىل النتائج التالية: ا الوطٍت، وقد خلصت اللجنة يف ىذادلخطط احملاسيب

 ادلبادئ احملاسبية، قواعد التقييم وسَت احلسابات غلب أف تشغل مكانا مرموقا يف ادلخطط حملاسيب. 
 اجلديد؛

 ادلستعملُت؛الحتياجات حلسابات غلب أف تكوف كاملة، واضحة وزلسنة لتستجيب مدونة ا. 

سواء من ناحية غلب أف تكوف زلسنة، مبسطة وكاملة بالتوافق مع ادلستلزمات القانونية  القوائم ادلالية. 
 ؛الشكل أو العدد

غلب أف تكوف مبسطة وثرية وغلب أف تلعب دورا مكمال بالنسبة للميزانية وجدوؿ حسابات  . ادلالحق
 النتائج، وغلب أف ال تقـو ىذه ادلالحق بعمل مزدوج مع ادليزانية وجدوؿ حسابات النتائج؛

 . احملاسبة التحليلية غَت مقننة يف ادلخطط احملاسيب اجلديد وتًتؾ ربت تصرؼ ادلؤسسة.

بإعداد تقرير أوضحت فيو سلتلف  2000خطط احملاسيب الوطٍت يف فيفري من سنة قامت جلنة ادل
االقًتاحات اليت خلصت إلييا لغرض أخذىا بعُت االعتبار يف مراجعة ادلخطط احملاسيب الوطٍت واليت سبحورت 

 باخلصوص حوؿ ادلبادئ احملاسبية، اإلطار احملاسيب والقوائم ادلالية اخلتامية.

 

                                                           
1
 - Conseil national de la comptabilité algérien, synthèse d’évaluation du PCN, Alger, 2000. 
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 اجمللس الوطين للمحاسبة الفرنسي: أعمال -2-2-2

، ولقد أعدت مناقصة دولية 2001أعماؿ اللجنة اخلاصة بادلخطط احملاسيب الوطٍت توقفت يف سنة 
 لإلصالح احملاسيب واليت أوكلت للمجلس الوطٍت للمحاسبة الفرنسي بتمويل من البنك الدويل.

اإلصالحات للمخطط احملاسيب الوطٍت، ىذه بدأت عملية  2001بداية من الثالثي الثاين لسنة 
العملية أوكلت إىل العديد من اخلرباء الفرنسيُت بالتعاوف مع اجمللس الوطٍت للمحاسبة،  ربت إشراؼ وزارة 

إىل نظاـ جديد للمؤسسات  1975-35ادلالية، حيث مت تكليفيم بتطوير ادلخطط احملاسيب الوطٍت نسخة 
وبعد دراسة ادلخطط احملاسيب الوطٍت،  اجلديدة وادلتعاملوف االقتصاديوف اجلدد، يتوافق مع ادلعطيات االقتصادية

قدمت رلموعة العمل التابعة للمجلس الوطٍت للمحاسبة الفرنسي ثالث خيارات شلكنة إلصالح ادلخطط 
وف زلل احملاسيب الوطٍت، عرضت ىذه األخَتة على اذليئات اجلزائرية ادلختصة الختيار أحد اخليارات الذي يك

 :1وىي دراسة معمقة من طرؼ رلموعة العمل التابعة للمجلس الوطٍت للمحاسبة الفرنسي

 هتيئة بسيطة للمخطط احملاسيب الوطيناخليار األول:  -
سباشيا مع تغَتات  بتحديث التقنيات اإلبقاء على تركيبة ادلخطط احملاسيب الوطٍت وربديد اإلصالحات

ومن مزايا ىذا السيناريو ىو عدـ إثارة الشك يف التطبيقات احملاسبية  اجلزائر،احمليط القانوين االقتصادي يف 
للممارسُت و األساتذة واألدوات البيداغوجية للتكوين، لكن بساطة ىذا السيناريو ليست بدوف أضرار حيث 

التقنية اليت مل يتم ربديث النظاـ احملاسيب اجلزائري واحتفظ ببعض نقائصو احلالية، ومل غلد حلوؿ للمشاكل 
 تلقتيا ادلؤسسات.

 تكييف ادلخطط احملاسيب الوطين حنو احللول الدوليةاخليار الثاين:  -
ادلطورة حسب ىذا اخليار يتم االحتفاظ هبيكل ادلخطط احملاسيب الوطٍت مع إدخاؿ بعض احللوؿ التقنية 

 .IASB من طرؼ رللس ادلعايَت احملاسبية الدولية 

حيث يسمح ىذا السيناريو للمؤسسات بعرض وتقدًن احلسابات بشكل واضح ومفيـو للمستثمرين 
 .األجانب وربسُت ادلعلومات اليت توفرىا ادلؤسسة

 :ويقدـ ىذا السيناريو السلبيات التالية

 .. إمكانية عدـ التناسق بُت ادلعاجلات الوطنية وبعض األحكاـ اجلديدة

 .البيداغوجية اخلاصة بالتكوين. تعديل األدوات 

 
                                                           

1
 .21، ص4003الجزائر،  جامعة منشورة، غَر هادكتور أطروحة الجنسَات، المتعددة الشركات فٍ المحاسبَة الممارسة ،شنوف شعَب - 
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 إعداد نظام حماسيب يتطابق مع معايري احملاسبة الدوليةاخليار الثالث:  -
ىدا اخليار يتضمن اصلازه نسخة جديدة للمخطط احملاسيب الوطٍت مع عصرنة شكلو ووضع إطاره 

 (IASC) ادلعايَت احملاسبية الدوليةجلنة الصادرة عن  والقواعد استنادا للتطبيقات وادلفاىيم التصوري احملاسيب،
 مع األخذ بعُت االعتبار اخلصائص الوطنية.

البد أف يأخذ ادلخطط احملاسيب اجلديد بعُت االعتبار األىداؼ، معايَت احملاسبة الدولية وحاجيات 
م والتدريس ادلستثمرين األجانب، ومن جية أخرى فإف اعتماد ىذا السيناريو يستلـز إعادة النظر يف نظاـ التعلي

 .ادلنتيجُت

، (CNCويبقى االختيار بُت اخليارات الثالث من صالحيات اجمللس الوطٍت للمحاسبة اجلزائري )
قبلت اجلمعية العامة باخليار الثالث، وتبنت بالتايل اسًتاتيجية  اجمللسىيئات بعد دراسة اخليارات من قبل و 

مكاف ادلخطط الوطٍت  (SCF) احملاسيب ادلايلالتوحيد احملاسيب اليت تقتضي بإحالؿ النظاـ 
( يف سلتلف اجلوانب كاالطار IAS/IFRS، ادلتوافق مع ادلعايَت احملاسبية الدولية )(PCN)احملاسيب

 ، ادلبادئ، القوائم ادلالية ...تادلصطلحاالتصوري، 

الوطٍت، وذبدر اإلشارة إىل ويعد ىذا اخليار سلتلفا سباما عن اخليار الذي اقًتحتو جلنة ادلخطط احملاسيب 
أف البنك الدويل الذي قاـ بتمويل عملية اإلصالح وصندوؽ النقد الدويل ػلبذاف ويفضالف استعماؿ وتطبيق 

 .وردبا يكوف ىناؾ ضغط من طرؼ اذليئة ادلمولة لتبٍت ىذا اخليار ادلعايَت احملاسبية الدولية من طرؼ الدوؿ

 :ادلايلمفهوم النظام احملاسيب  -2-3
إف النظاـ احملاسيب ادلايل ىو نظاـ لتنظيم ادلعلومة ادلالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية، تصنيفيا، 
تقييميا، تسجيليا، وعرض كشوؼ تعكس صورة صادقة عن الوضعية ادلالية وشلتلكات الكياف وصلاعتو، و 

 .1وضعية خزينتو يف هناية السنة ادلالية

رنسي بأف احملاسبة " ىي نظاـ يُنظم ادلعلومة ادلالية اليت تسمح كما عرؼ ادلخطط احملاسيب العاـ الف
بتسجيل، وتصنيف، وحفظ ادلعطيات على أساس رقمي، وتكوف بعد ادلعاجلة ادلناسبة، رلموعة معلومات 

 .2موافقة الحتياجات سلتلف ادلستخدمُت ادليتمُت"

وتبويب  سبق يتبُت بأف النظاـ احملاسيب ادلايل عبارة عن نظاـ لتنظيم ادلعلومات يسمح بتجميع ما ومن 
معلومات  ادلعطيات العددية ادلتعلقة بالعمليات اليت تقـو هبا ادلؤسسة، هبدؼ معاجلتيا مث إخراجيا يف شكل

 مالية مفيدة لكل األطراؼ ادلتعاملة مع ادلؤسسة يف ازباذ قراراهتم.
                                                           

1
، 4003نوفمبر  41الصادرة فٍ  32المتضمن النظام المحاسبٍ المالٍ، الجرَدة الرسمَة العدد  88-03من المانون رلم  03المادة رلم  - 

 .03الجزائر، ص 
2
 - Pierre LASSEGUE, gestion de l'entreprise et comptabilité, Dalloz, 11eme édition, paris, 1996, p:18. 
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 للنظام احملاسيب ادلايل: والقانوين عرض اجلانب التشريعي -2-4
نصوص أخرى ؼلضع  يتمثل اإلطار التشريعي للنظاـ احملاسيب ادلايل يف القانوف ادلتعلق بو، باإلضافة إىل

واكبة ادلالية التكميلية ادل ادلالية وفق النظاـ احملاسيب ادلايل، تتمثل يف قوانُت ادلالية وقوانُت القوائمذلا معدو 
 والقرض. لتطبيقو، وكذا األوامر ادلتعلقة بالقانوف التجاري وقانوف النقد

 :ادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل 25/11/2007ادلؤرخ يف  11-07القانون رقم  -أ
والذي اشتمل سبعة فصوؿ ربتوي على تعريف احملاسبة ادلالية، واليت اعتربت على أهنا " نظاـ لتنظيم  

ادلعلومة يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة وتصنيفيا وتسجيليا وعرض كشوؼ مالية، تعكس صورة 
 سنة ادلالية"؛خزينتيا يف هناية ال صادقة عن الوضعية ادلالية وشلتلكات ادلؤسسة وصلاعتيا ووضعية

كما تناوؿ كذلك رلاؿ تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل، وألوؿ مرة مت تناوؿ مصطلح االطار التصوري 
 )ادلفاىيمي( باعتباره يشكل دليال على االقًتاب من ادلعايَت احملاسبية الدولية؛

)االلتزاـ(، االستمرارية، تطرؽ كذلك ألىم ادلبادئ احملاسبية وفق النظاـ احملاسيب ادلايل: زلاسبة التعيد و 
قابلية الفيم، الداللة، ادلصداقية، قابلية ادلقارنة، التكلفة التارؼلية، تغليب الواقع االقتصادي على الشكل 

 القانوين؛

ادلؤسسات بضرورة اعداد اضافة إىل ادليزانية وجدوؿ  11-07بالنسبة للقوائم ادلالية فقد ألـز القانوف 
تدفقات اخلزينة، وجدوؿ التغَت يف األمواؿ اخلاصة، ونص على ضرورة أف تتضمن  حسابات النتائج، جدوؿ 

 كل ىذه القوائم ادلالية إمكانية إجراء مقارنات مع السنة ادلالية السابقة.
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 2007نوفمرب 25ادلؤرخ يف  11-07فصوؿ القانوف  : 1-2جدول رقم 

 مواد القانون حمتوى الفصل عنوان الفصل الفصل

تعريف احملاسبة ادلالية، رلاؿ تطبيق  التعاريف ورلاؿ التطبيق الفصل األوؿ
 باإلضافةالنظاـ احملاسيب ادلايل 

 لالستثناءات من رلاؿ التطبيق.

 05إىل ادلادة  02من ادلادة 

االطار التصوري، ادلبادئ ادلعًتؼ  مضموف النظاـ احملاسيب ادلايل  الفصل الثاين
 هبا، مدونة احلسابات.

 09إىل ادلادة  06ن ادلادة م

العمليات االجبارية، الوثائق  تنظيم احملاسبة الفصل الثالث
 الثبوتية والدفاتر احملاسبية

إىل  10من ادلادة 
 24ادلادة 

زلتوى الكشوؼ ادلالية، ىدؼ  الكشوؼ ادلالية الفصل الرابع
الكشوؼ ادلالية وكيفية إعداد 

 وعرض الكشوؼ ادلالية.

إىل  25من ادلادة 
 30ادلادة 

شروط وكيفيات وطرؽ وإجراءات  احلسابات اجملمعة واحلسابات ادلدرلة الفصل اخلامس
إعداد ونشر احلسابات ادلدرلة 

 واحلسابات ادلركبة.

 36إىل ادلادة  31من ادلادة 

الغرض من تغيَت التقديرات والطرؽ  تغيَت التقديرات والطرؽ احملاسبية الفصل السادس
فية تغيَت التقديرات احملاسبية وكي

 والطرؽ احملاسبية.

 40إىل ادلادة  37من ادلادة 

تاريخ دخوؿ النظاـ احملاسيب ادلايل  أحكاـ ختامية الفصل السابع
حيز التنفيذ، إلغاء ادلخطط الوطٍت 
للمحاسبة وأحكاـ نشره يف 

 اجلريدة الرمسية.

 40إىل ادلادة  37من ادلادة 

 .2007نوفمرب  25ادلؤرخ يف  11-07القانوف مت اعداده بناءا على ادلصدر: 
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ادلتضمن تطبيق أحكام  2008ماي  26ادلؤرخ يف  156-08 رقم ادلرسوم التنفيذي -ب
 :1ادلتضمن النظام احملاسيب ادلايل 11-07القانون رقم 

مادة، نصت األوىل على أف اذلدؼ من ىذا ادلرسـو ىو ربديد كيفيات تطبيق  44جاء ىذا ادلرسـو يف 
، حيث تناوؿ ىذا ادلرسـو ادلواضيع 11-07( من القانوف 40-36-30-22-09-07-05واد )ادل

 ادلتعلقة باحملاسبة ادلالية للمؤسسات.

 بدءا باالطار التصوري: 

يعرؼ ادلفاىيم اليت تشكل أساس إعداد وعرض القوائم ادلالية كاالتفاقيات وادلبادئ احملاسبية الواجب  -
 وعية للمعلومات ادلالية؛التقيد هبا واخلصائص الن

يسيل تفسَت ادلعايَت احملاسبية وفيم العمليات واألحداث غَت ادلنصوص علييا صراحة يف التنظيم  -
 احملاسيب، كما يشكل مرجعا لوضع معايَت جديدة؛

 كما مت حصر أىدافو يف: ادلساعدة على

 تطوير ادلعايَت؛ -

 ربضَت القوائم ادلالية؛ -

 ربديد ادلستعملُت للمعلومة ادلتضمنة يف القوائم ادلالية؛ -

 ابداء الرأي حوؿ مدى مطابقة القوائم ادلالية للمعايَت. -

احملدد شروط وكيفيات مسك  2009أفريل  07ادلؤرخ يف  110-09ادلرسوم التنفيذي  -ج
 احملاسبة بواسطة االعالم اآليل:

راءات التنظيمية الواجب مراعاهتا عند ادلعاجلة احملاسبية مادة تضمنت االج 16يف  أتى ىذا ادلرسـو 
بواسطة االعالـ اآليل والشروط الواجب توفرىا يف ىذه الربامج، اضافة إىل إجراءات الرقابة الداخلية ادلفًتضة 

 .2لضماف حسن سَت واستغالؿ الربامج

 

 

                                                           
1
 المحاسبٍ النظام المتضمن 88-03 رلم المانون أحكام تطبَك المتضمن 4004 ماٌ 42 فٍ المؤرخ 812-04 رلم التنفَذٌ المرسوم - 

 .المالٍ
2
 .اِلٍ االعالم بواسطة المحاسبة مسن وكَفَات شروط المحدد 4005 أفرَل 03 فٍ المؤرخ 880-05 التنفَذٌ المرسوم - 
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واحملاسبة وحمتوى القوائم ادلالية احملدد لقواعد التقييم  2008جويلية  26القرار ادلؤرخ يف  -د
 وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها:

 يعترب ىذا القرار من أكثر الوثائق مشولية وتفصيال للمحاسبة ادلالية من خالؿ أبوابو األربع:

 وإدراجيا يف احلسابات؛يرادات اخلصـو واألعباء واإلالباب األوؿ: قواعد تقييم األصوؿ و 

 : عرض القوائم ادلالية؛الباب الثاين

 الباب الثالث: مدونة احلسابات وسَتىا؛

 الباب الرابع: احملاسبة ادلطبقة على ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.

 :حول أول تطبيق للنظام احملاسيب ادلايل 2009أكتوبر  29الصادرة بتاريخ  02التعليمة رقم  -هـ 
تضمنت ىذه التعليمة الطرؽ الواجب إتباعيا واإلجراءات الواجب ازباذىا من أجل االنتقاؿ من 
ادلخطط احملاسيب الوطٍت إىل النظاـ احملاسيب ادلايل، كما مت تأكيد االنطالؽ يف تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل بداية 

 .1 2010جانفي  01من 

تتضمن طرق تطبيق التعليمة ادلتعلقة  2010كتوبر أ 19التعليمة ادلنهجية الصادرة بتاريخ  -و
 بأول تطبيق للنظام احملاسيب ادلايل:

اذلدؼ من ىذه التعليمة تقدًن توجييات تسمح للمؤسسات ودلعدي القوائم ادلالية من زبطي 
القواعد الصعوبات اليت ؽلكن أف تواجييم، وتعزيز عملية االنتقاؿ إىل النظاـ احملاسيب ادلايل من خالؿ احًتاـ 

 .2النصوص ادلتضمنة للنظاـ احملاسيب ادلايلوادلبادئ اليت أملتيا سلتلف 

الواقع لقد تواىل صدور ادلراسيم والتعليمات اليت تعرؼ بالنظاـ احملاسيب ادلايل ومفاىيمو وقواعده،  يف
إضافة إىل التعليمات ادلوجية لعمليات االنتقاؿ، إال أف ما يعاب عن ىذه النصوص أف صدورىا جاء متأخر 

 .لتطبيق للنظاـ احملاسيب ادلايلاالتحضَت وتاريخ  بآجاؿمقارنة 

 

 

 

 

                                                           
1
 .المالٍ المحاسبٍ للنظام تطبَك أول حول 4005 أكتوبر 45 بتارَخ الصادرة 04 رلم التعلَمة - 

2
- Note méthodologique portant modalité d’application de l’instruction de première application système 

comptable financier. 
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 جمال تطبيق النظام احملاسيب ادلايل : -2-5
على كل شخص طبيعي أو معنوي ملـز دبوجب نص قانوين أو تنظيمي  احملاسيب ادلايليطبق النظاـ 

يستثٌت األشخاص ادلعنويوف اخلاضعوف لقواعد احملاسبة  دبسك احملاسبة ادلالية مع مراعاة األحكاـ اخلاصة هبا، 
 العمومية.

نوفمرب  25ادلؤرخ يف  11-07من قانوف  02، 04، 05لقد حدد النظاـ احملاسيب ادلايل وفقا للمواد 
 :1رلاالت تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل 2007

 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري:   -2-5-1
دبقتضاه شخصاف طبيعياف أو من القانوف ادلدين اجلزائري، الشركة بالعقد الذي يلتـز  416تعرؼ ادلادة 

اعتبارياف أو أكثر على ادلساعلة يف نشاط مشًتؾ بتقدًن حصة من عمل أو ماؿ، هبدؼ اقتساـ الربح الذي قد 
ينتج أو ربقيق اقتصاد أو بلوغ ىدؼ اقتصادي دلنفعة مشًتكة، كما يتحملوف اخلسائر اليت قد تنجر عن 

 .2ذلك

ة، وترؾ ربديد الطابع التجاري ذلا للمشرع التجاري الذي حدد لكن ادلشرع ادلدين اكتفى بتعريف الشرك
 من القانوف التجاري كما يلي: 544التجارية دبوجب ادلادة  الشركات

 شركة التضامن؛ -

 شركة التوصية اليت تتفرع إىل شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسيم؛ -

ادلؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات ادلسؤولية الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة اليت تضم أيضا  -
 احملدودة؛

شركة ادلساعلة دبا فييا شركات ادلساعلة اليت تؤسس دوف اللجوء العلٍت لالدخار وشركات ادلساعلة  -
 اليت تؤسس باللجوء العلٍت لالدخار.

 التعاونيات: -2-5-2
احملاسيب ادلايل، دوف تعريفيا ودوف ربديد اكتفى ادلشرع اجلزائري بإدراج التعاونيات يف رلاؿ تطبيق النظاـ 

 أنواعيا واحلاالت اليت تصبح ملزمة دبسك زلاسبة مالية وفق النظاـ احملاسيب ادلايل.

 

 
                                                           

1
 - Belkeise édition, Nouveau système comptable financier SCF, Alger,2009, p8. 

2
 .282المتضمن المانون المدنٍ المتمم والمعدل، المادة  8531سبتمبر  42المؤرخ فٍ  14-31األمر رلم  - 



 مساهمة الهظام احملاسيب املالي يف حتسني جودة القوائم املالية                                         الفصل الثاني
 

79 
 

 األشخاص الطبيعيون أو ادلعنويون: -2-5-3
اعترب ادلشرع اجلزائري األشخاص الطبيعيوف أو ادلعنويوف ادلنتجوف للسلع أو اخلدمات التجارية، وغَت 
التجارية إذا كانوا ؽلارسوف نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة ملزموف دبسك زلاسبة مالية، سواء  
كاف ذلك هبدؼ الربح أـ ال، كالغرؼ الصناعية والتجارية، غرؼ احلرؼ والصناعات التقليدية وغرؼ الفالحة 

 والصيد البحري.

 مبوجب نص قانوين أو تنظيمي:األشخاص اخلاضعون للنظام احملاسيب ادلايل  -2-5-4
لقد وسع ادلشرع اجلزائري رلاؿ تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل ليضم األشخاص الطبيعيُت أوادلعنويُت الذين 

أو  ولكن ىم ملزموف دبسك احملاسبة ادلالية دبوجب نص قانوين سابقاال يدخلوف ضمن الفئات ادلبينة 
 ت األشغاؿ العمومية، والصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة.، كحضائر ادلعدات التابعة دلديريا1تنظيمي

 االستثناءات من جمال تطبيق النظام احملاسيب ادلايل: -2-5-5
طبقا ألحكاـ ادلادة الثانية من رلاؿ تطبيق النظاـ احملاسيب ادلايل األشخاص  11-07واستثٌت القانوف 

 ادلعنويُت اخلاضعُت لقواعد احملاسبة العمومية؛

ورقم أعماذلا ونشاطيا األسقف احملددة دبوجب أما الكيانات ادلصغرة اليت ال يتعدى عدد مستخدمييا 
فيمكن ذلا أف تستغٍت عن ادلرجعية الكاملة للنظاـ احملاسيب ادلايل  2008جويلية  26ادلؤرخ يف  72القرار رقم 

الية مبسطة تسمى زلاسبة اخلزينة، نظرا لقياميا كشوفيا ادلالية دبسك زلاسبة م ادلتمثلة يف احملاسبة ادلالية، وتعد
 .2على أساس فرضية اخلزينة وليس على أساس فرضية االلتزاـ

 ماليُت دينار 10رقم األعماؿ ال يتعدى  - النشاط التجاري:

 أجراء 9عدد ادلستخدمُت ال يتعدى  -

 ماليُت دينار 6رقم األعماؿ ال يتعدى  - النشاط اإلنتاجي واحلريف:

 أجراء 9ادلستخدمُت ال يتعدى  عدد -

 ماليُت دينار 6رقم األعماؿ ال يتعدى  -النشاط اخلدمي والنشاطات األخرى:

 أجراء. 9عدد ادلستخدمُت ال يتعدى  -

                                                           
1
 .4003نوفمبر  41المؤرخ فٍ  88-03من المانون  02المادة  - 

2
 .4003نوفمبر  41المؤرخ فٍ  88-03من المانون  01المادة  - 
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 :1من طرؼ كما يكوف استعماؿ ادلعلومة ادلالية حسب النظاـ احملاسيب ادلايل

 اإلدارة، وسلتلف اذلياكل الداخلية للمؤسسة؛ ادلسَتين وأعضاء -

 مقدمي رؤوس األمواؿ )ادلالؾ، ادلساعلُت، البنوؾ، وغَتىا من ادلقرضُت(؛ -

 ومصاحلو... (؛ لإلحصاءسلطات الرقابة وغَتىا من ادلؤسسات )إدارة الضرائب، الديواف الوطٍت  -

 يف ادلؤسسة مثل شركات التأمُت، ادلوردين، ادلوظفُت، العمالء؛ الشركاء اآلخرين -

 صباعات ادلصاحل األخرى دبا يف ذلك اجلميور بشكل عاـ. -

 نظيمي للنظام احملاسيب ادلايلالتاجلانب  -2-6
احملاسبية  تضمن النظاـ احملاسيب ادلايل على إطار تصوري للمحاسبة ادلالية يشكل دليال إلعداد ادلعايَت

أعطى مفيوما  وتأويليا واختيار الطرؽ احملاسبية ادلالئمة عندما تكوف بعض ادلعامالت غَت معاجلة دبوجبو، كما
وبعض مكوناهتا،  للمحاسبة ادلالية باعتبارىا نظاما للمعلومات، وعرؼ األصوؿ واخلصـو والنواتج واألعباء

رؼ كل الكيانات ادللزمة بتطبيقو واليت تشكل يف وحدد ادلبادئ احملاسبية الواجب احًتاميا وااللتزاـ هبا من ط
رلمليا ادلبادئ احملاسبية ادلتعارؼ علييا واليت ربظى بصفة القبوؿ الدولية، كما نص على رلموعة من القواعد 

 اخلاصة بتنظيم مينة احملاسبة.

وقواعد التقييم حدد النظاـ احملاسيب ادلايل القواعد العامة للتقييم واإلدراج يف احلسابات ووضح شروط 
واإلدراج لألصوؿ واخلصـو واألعباء والنواتج ومكوناهتا، كما احتوى على مدونة حسابات تشكل اذليكل العاـ 
للنظاـ وبُت كيفية سَت ىاتو احلسابات وادلعاجلة احملاسبية لكل عنصر من عناصر األصوؿ واخلصـو والنواتج 

 ا وكيفيات عرضيا.واألعباء، وحدد أنواع القوائم ادلالية ومكوناهت

 التصورياإلطار  -2-6-1

ينص اإلطار التصوري للنظاـ احملاسيب ادلايل على رلموعة من القواعد وادلبادئ واإلجراءات الواجب 
هبا، من طرؼ صبيع الكيانات ادللزمة قانونا دبسك زلاسبة مالية وفق ىذا النظاـ عند تسجيل  احًتاميا وااللتزاـ

 .2صادية وإعداد الكشوؼ ادلالية وعرضياالعمليات واألحداث االقت

خالؿ صبلة  ويتضح اعتماد ادلشرع اجلزائري على اإلطار ادلفاىيمي، رغم عدـ ذكر ذلك صراحة، من
 :1ادلواد القانونية التالية من

                                                           
1
 - Ould Amer Smail, « La normalisation comptable en Algérie : Présentation du nouveau système comptable 

et financier », Revue des Sciences Économiques et de Gestion, Université Ferhat ABBES SETIF,N° 10, 2010, p 
30. 

2
، 8المحاسبة المالَة واالطار التصورٌ، مزور للطباعة والنشر والتوزَع، ط SCFمفَد عبد الالوٌ، النظام المحاسبٍ المالٍ الجدَد  - 

 .23، ص 4004
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ادلتضمن النظاـ احملاسيب ادلايل: اليت تبُت أف النظاـ احملاسيب ادلايل  11-07من القانوف  06 ادلادة -
 ، ادلعايَت احملاسبية، مدونة احلسابات؛التصورييتكوف من اإلطار 

ىو الذي  التصوريادلتضمن النظاـ احملاسيب ادلايل: تبُت أف اإلطار  11-07من القانوف  07ادلادة  -
، األمواؿ اخلاصة، ػلدد رلاؿ التط األعباء، النواتج، اضافة إىل أنو بيق، الفروض، ادلبادئ، األصوؿ، اخلصـو

 دليل إلعداد معايَت زلاسبية؛

كما عرؼ اإلطار التصوري للنظاـ احملاسيب ادلايل كل من األصوؿ اخلصـو النواتج األعباء ونتيجة  -
ادلتعلق  11-07ضمن تطبيق أحكاـ القانوف ادلت 156-08ادلرسـو التنفيذي  خالؿ من الدورة الصافية

 ؛بالنظاـ احملاسيب ادلايل

كما ػلدد اإلطار ادلفاىيمي األىداؼ ادلرجوة من القوائم ادلالية، باإلضافة إىل ربديده جلملة من ادلبادئ 
 واألسس ادلتناسقة وادلرتبطة فيما بينيا واليت تسمح بتقدًن قراءة مالية مفيدة للمؤسسة.

ىي ادلوارد اليت يسَتىا الكياف بفعل أحداث ماضية وادلوجية ألف توفر لو منافع اقتصادية  األصول: -أ
، ومن خالؿ ىذا *، فشرط إدراج األصل ىو التسيَت والقدرة على ربقيق منافع اقتصادية للكياف2مستقبلية

وؿ وتدرج يف التعريف ؽلكن مالحظة أف األصوؿ اليت يستأجرىا الكياف ذلدؼ ما تعترب ضمن عناصر األص
 .ادليزانية 

  156-08من ادلرسـو التنفيذي رقم  21ومت التفرقة بُت األصوؿ اجلارية وغَت اجلارية من خالؿ ادلادة 
تشكل عناصر األصوؿ ادلوجية خلدمة الكياف بصورة دائمة أصوال غَت جارية، وأما األصوؿ اليت كالتايل:" 

 ."ىذه الصفة بسبب وجيتيا أو طبيعتيا فإهنا تشكل أصوؿ جارية  ليس ذلا

 وربتوي األصوؿ غَت اجلارية على ما يلي:

األصوؿ ادلوجية لالستعماؿ ادلستمر لتغطية احتياجات الكياف ، مثل األمواؿ العينية الثابتة أو  -
 ادلعنوية؛

غَت ادلوجية ألف يتم ربقيقيا خالؿ األصوؿ اليت تتم حيازهتا لغرض توظيفيا على ادلدى الطويل أو  -
 .اثٌت عشر شيرا ابتداء من تاريخ اإلقفاؿ

 :أما األصوؿ اجلارية فتحتوي على ما يلي

                                                                                                                                                                                
1
 - Direction du Développement et des Partenariats Internationaux (DDPI), le nouveau système comptable 

financier, Historique et enjeux de sa mise en application, paris, 15 janvier 2009, p 7. 
2
، الجرَدة الرسمَة، الجزائر، عدد 88-03، المتضمن تطبَك أحكام المانون 4004ماٌ  42المؤرخ فٍ  812-04المرسوم التنفَذٌ رلم  - 

 .83،  ص 40،المادة: 4004، 43

 ن َسعً لتحمَك هدف معَن.الكَان: هو مجموعة منظمة من الموارد البشرَة والمادَة الملموسة وغَر الملموسة تمارس نشاط معَ -*
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 األصوؿ اليت يتوقع الكياف ربقيقيا أو بيعيا أو استيالكيا يف إطار دورة االستغالؿ العادية؛ -

واليت يتوقع الكياف ربقيقيا خالؿ اثٌت األصوؿ اليت يتم حيازهتا أساسا ألغراض ادلعامالت القصَتة  -
 عشر شير؛

 السيوالت أو شبو السيوالت اليت ال ؼلضع استعماذلا لقيود. -

تتكّوف اخلصـو من االلتزامات الراىنة للكياف الناذبة عن أحداث ماضية واليت يتمثل اخلصوم:"  -ب
 .1"شلثلة دلنافع اقتصادية �انقضاؤىا بالنسبة للكياف يف خروج موارد 

إذا فاخلصـو تشمل االلتزامات احلالية اليت تقع على عاتق الكياف والناذبة عن األحداث االقتصادية 
 ادلاضية، واليت يتم الوفاء هبا مقابل نقصاف يف ادلوارد اليت من ادلنتظر أف ربقق للكياف منافع اقتصادية.

 22ادلشرع اجلزائري بُت اخلصـو اجلارية وغَت اجلارية من خالؿ ما جاء يف الفقرة الثانية من ادلادة  فرؽ
 :: تصنف اخلصـو خصوما جارية عندمابقولو 156-08من ادلرسـو التنفيذي 

 يتوقع أف تتم تسويتيا خالؿ دورة االستغالؿ العادية؛ -

 .لتاريخ اإلقفاؿغلب تسديدىا خالؿ االثٍت عشرة شير ادلوالية  -

 .وتصنف باقي اخلصـو خصوما غَت جارية

 :2النواتج )اإليرادات( -ج
تتمثل نواتج السنة ادلالية يف تزايد ادلزايا االقتصادية اليت ربققت خالؿ السنة ادلالية يف شكل مداخيل أو 

قيمة زيادة يف األصوؿ أو نقصاف يف اخلصـو نتيجة نشاط الكياف، كما تشمل استعادة خسائر ال
واالحتياطات، إذا النواتج ىي منافع اقتصادية أو مداخيل حققيا الكياف نتيجة نشاطو خالؿ الدورة احملاسبية 

.  وتظير يف شكل زيادة يف األصوؿ أو نقصاف يف اخلصـو

 :3األعباء -د
خروج  تتمثل أعباء السنة ادلالية يف تناقص ادلزايا االقتصادية اليت حصلت خالؿ السنة ادلالية يف شكل

، وتشمل األعباء سلصصات االىتالكات  أو  أو اطلفاض أصوؿ أو يف شكل ظيور أو ارتفاع خصـو
 االحتياطات وخسائر القيمة، أي أف األعباء سبثل اطلفاض يف ادلنافع االقتصادية أثناء الدورة احملاسبية.

 

                                                           
1
 .83، ص 44المرجع السابك، المادة  - 

2
 .83، ص 41المرجع السابك، المادة  - 

3
 .83، ص 42المرجع السابك، المادة  - 
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 1النتيجة الصافية: -ه
رلموع النواتج ورلموع األعباء لتلك السنة ويكوف ىذا تساوي النتيجة الصافية للسنة ادلالية الفارؽ بُت 

الفارؽ مطابقا لتغَت األمواؿ اخلاصة بُت بداية السنة ادلالية وهنايتيا، ماعدا العمليات اليت تؤثر مباشرة على مبلغ 
فائض رؤوس األمواؿ اخلاصة وال تؤثر على األعباء أو النواتج، وتكوف النتيجة الصافية رحبا عندما يكوف ىناؾ 

 يف النواتج مقارنة باألعباء وخسارة يف احلالة العكسية.

 الفرضيات األساسية وادلبادئ احملاسبية يف النظام احملاسيب ادلايل -2-6-2
حىت ؽلكن انتاج معلومات موثوؽ هبا ينبغي أف تستند احملاسبة إىل أسس ثابتة، تشتمل ىذه األسس 

م الطرؽ واإلجراءات اليت يستند إلييا دلعاجلة سلتلف األحداث على رلموعة من الفرضيات وادلبادئ اليت ربك
 االقتصادية بادلؤسسات.

اليت جاء هبا النظاـ احملاسيب ادلايل من خالؿ  ادلبادئ احملاسبيةالفرضيات األساسية و ولقد مت توضيح 
 . 156-08من ادلرسـو التنفيذي رقم  19إىل  06ادلواد من 

تتمثل الفرضيات األساسية إلعداد القوائم ادلالية الفرضيات األساسية يف النظام احملاسيب ادلايل:  -أ
 حسب النظاـ احملاسيب ادلايل يف:

تعد القوائم ادلالية على أساس زلاسبة االلتزاـ، ووفقا ذلذا األساس يتم االعًتاؼ حماسبة االلتزام:  -
وتقيد يف وثيا وليس عند دفع أو ربصيل النقدية أو ما يكافئيا، بآثار العمليات واألحداث األخرى عند حد

 .2السجالت احملاسبية وتعرض يف القوائم ادلالية للفًتات ادلتعلقة هبا، من أجل ربقيقيا ألىدافيا

طبقا ذلذا الفرض فادلؤسسة تعترب وحدة زلاسبية مستمرة، أي أف الوحدة استمرارية االستغالل:  -
ت ىذه النية أو احلاجة د، ولكن إف وج3ليست ىناؾ أي نية لتصفيتيا أو تقليص نشاطيااحملاسبية مستمرة و 

للتصفية أو تقليص حجم النشاط بشكل ىاـ، فيجب إعداد القوائم ادلالية على أساس سلتلف، ويف مثل ىذه 
 .4احلالة ادلؤسسة رلربة على اإلفصاح عن ذلك

 

 

                                                           
1
 .82، ص 44المرجع السابك، المادة  - 

2
 - Robert Obert, pratiques des normes IFRS, Dunod, 4eme édition, paris, 2008, p58. 

3
 .424عباس مهدٌ الشَرازٌ، مرجع سابك، ص  - 

4
 - Jacques Richard, Christine Collette, Comptabilité générale Système français et normes IFRS, 8e édition, 

Dunod, Paris, 2008. P 55. 
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 :1ادلبدأومن أىم النتائج ادلًتتبة على تبٍت ىذا 

تقيم األصوؿ بأنواعيا على أساس التكلفة التارؼلية، فاألصوؿ الثابتة تقيم بسعر التكلفة ناقص  -
تكلفة االستعماؿ ذلذه األصوؿ ) االىتالكات ( واألصوؿ ادلتداولة تقيم بسعر التكلفة أو سعر السوؽ أييما 

 أقل؛

الدفع يف ادلستقبل، أي يف التاريخ احملدد االلتزامات ادلستحقة على ادلؤسسة سبثل ديوف تستحق  -
 للسداد وىو ما يؤكد فكرة استمرارية الكياف يف نشاطو؛

فرض استمرارية الكياف يف نشاطو يؤكد مفيـو قدرة الكياف على ربقيق األرباح يف ادلستقبل، لذلك  -
ما أف يكوف الكياف يف وضعية فإنو عند الرغبة يف تقييم عناصر ذمة الكياف يف هناية السنة نكوف أماـ حلُت، إ

عسر مايل خطَت، ففي ىذه احلالة يتم تقييم استثمارات ادلؤسسة وسلزوناهتا بالقيمة احملتملة للتصفية، أو أف 
يكوف الكياف يف حالة مالية جيدة ويف حالة استمرارية يف النشاط، ويف ىذه احلالة تقييم نفس العناصر السابقة 

 بقيمة منفعتيا.

 :يف النظام احملاسيب ادلايل احملاسبيةادلبادئ  -ب
تبٌت النظاـ احملاسيب ادلايل اجلزائري رلموعة من ادلبادئ ادلربرة لإلجراءات وادلمارسات احملاسبية والواجب 
اتباعيا من طرؼ صبيع الكيانات ادللزمة دبسك احملاسبة ادلالية يف إعداد الكشوؼ لضماف مالءمة ومصداقية 

 ادلقدمة دلستعملييا وتشمل ما يلي:ادلعلومات احملاسبية 

أف الكيانات احملاسبية ربرر وفقا دلبدأ  11-07من القانوف  16جاء يف ادلادة مبدأ القيد ادلزدوج:  -
القيد ادلزدوج، أين ؽلس كل تسجيل زلاسيب على األقل حسابُت أحدعلا مدين واألخر دائن، يف ظل احًتاـ 

ألحداث االقتصادية، وغلب أف يكوف ادلبلغ ادلدين مساوي للمبلغ التسلسل الزمٍت يف تسجيل العمليات وا
الدائن، كما غلب أف ػلدد كل تسجيل زلاسيب مصدر كل معلومة ومضموهنا وزبصيصيا، وكذا مرجع الوثيقة 

 .2الثبوتية اليت يستند إلييا

على أف كل كياف يعترب   156-08من ادلرسـو التنفيذي  09أقرت ادلادة مبدأ الوحدة احملاسبية:  -
كما لو كاف وحدة زلاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكييا، فاحملاسبة ادلالية تقـو على مبدأ الفصل بُت أصوؿ 

إذ كل  الكياف وخصومو وأعبائو ونواذبو وبُت أصوؿ وخصـو وأعباء ونواتج الشركاء أو ادلساعلُت يف رأس ادلاؿ، 
كياف ميما كانت طبيعتو ونوعية نشاطو عند تأسيسو وبداية شلارسة نشاطو يكتسب شخصية معنوية ومادية 

 .3مستقلة عن شخصية مالكيو
                                                           

1
 .33مدانٍ بن بلغَث، مرجع سابك، ص  - 

2
 .02، ص 82، مرجع سابك، المادة 88-03لانون رلم  - 

3
 .88، ص 05، مرجع سابك، المادة 812-04المرسوم التنفَذٌ رلم  - 
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من خالؿ  156-08نص ادلرسـو التنفيذي الدورات: )مبدأ الفرتة احملاسبية(  استقالليةمبدأ  -
 :1ة احملاسبية وىيعلى نقاط تكرس العمل دببدأ الفًت  14، 13، 12ادلواد 

تكوف نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة اليت سبقتيا وعن السنة اليت تلييا، ومن أجل ربديدىا  -
 فقط، أي ربط كل دورة بنفقاهتا ونواذبيا فقط؛يتعُت أف تنسب ذلا األحداث والعمليات اخلاصة هبا 

حدث بالسنة ادلالية ادلقفلة إذا كاف لو صلة مباشرة ومرجحة مع وضعية قائمة عند تاريخ إقفاؿ  يربط -
 حسابات السنة ادلالية؛

 غلب أف تكوف ادليزانية االفتتاحية للسنة ادلالية مطابقة للميزانية اخلتامية للسنة ادلالية السابقة. -

عشر شير تغطي السنة  باثٍتة أو احملاسبية السنة ادلالي 11-07من القانوف  30كما حددت ادلادة 
/ف(، إال أنو ؽلكن يف بعض احلاالت االستثنائية، السماح للكياف بغلق السنة 31/12/ف إىل 01/01ادلدنية )

 :وىذا عند 31/12ادلالية يف تاريخ آخر غَت 

 ارتباط نشاط الكياف بدورة استغالؿ ال تتماشى مع السنة ادلدنية؛ -

يت تكوف فييا مدة السنة ادلالية أقل أو أكثر من اثٌت عشر شير، السيما يف حالة يف احلاالت ال -
 إنشاء أو وقف نشاط الكياف، أو حالة تغيَت تاريخ الغلق، غلب ربديد ادلدة ادلقررة وتربيرىا يف ادللحق.

يقـو ادلبدأ على أف النقود ىي أساس ادلعامالت االقتصادية، وعلى ذلك  مبدأ ثبات وحدة النقد: -
 .2يتم ترصبة صبيع العمليات ادلالية اليت تقـو هبا ادلؤسسة على أساس النقد

كل كياف باحًتاـ وحدة النقد، ويشكل الدينار   156-08من ادلرسـو التنفيذي  10ألزمت ادلادة  
ل معامالت الكياف، كما يشكل وحدة قياس للمعلومات اليت ربمليا اجلزائري وحدة القياس الوحيدة لتسجي

الكشوؼ ادلالية، فال يدرج يف احلسابات إال ادلعامالت اليت ؽلكن تقوؽليا نقدا غَت أنو ؽلكن ذكر ادلعلومات 
 ة.الغَت قابلة للتحديد الكمي، والتقوًن النقدي واليت ؽلكن أف يكوف ذلا أثر مايل يف ملحق الكشوؼ ادلالي

من نفس ادلرسـو على إدراج األصوؿ واخلصـو والنواتج  16نصت ادلادة  مبدأ التكلفة التارخيية:  -
واألعباء يف الكشوؼ ادلالية بتكلفتيا التارؼلية، على أساس قيمتيا عند تاريخ معاينتيا دوف األخذ يف احلسباف 

صـو اخلصوصية مثل األصوؿ البيولوجية أو آثار تغَتات األسعار وتطور القدرة الشرائية، غَت أف األصوؿ واخل
 األدوات ادلالية تقيم بقيمتيا احلقيقية.

 

                                                           
1
 . 84، ص 82 -83 -84المرجع السابك، المواد  - 

2
 . 42، ص 4003، 8ولَد ناجٍ الحَالٍ، أصول المحاسبة المالَة، منشورات األكادَمَة العربَة المفتوحة فٍ الدنمارن، ج - 
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وتتألف التكلفة التارؼلية للسلع وادلمتلكات عند إدراجيا يف احلسابات عقب خصم الرسـو القابلة 
 لالسًتجاع والتخفيضات التجارية وغَتىا من العناصر ادلماثلة من:

أو ادلمتلكات ادلكتسبة عن طريق الشراء = تكلفة الشراء )سعر الشراء +  السلع أو األصوؿ -
 مصاريف الشراء(؛

القيمة  xالسلع أو األصوؿ أو ادلمتلكات ادلكتسبة كمساعلات عينية = قيمة األسيم )عدد األسيم  -
 اإلمسية للسيم(؛

تاريخ دخوذلا ) أي القيمة  السلع أو األصوؿ أو ادلمتلكات ادلستلمة رلانا = قيمتيا احلقيقية عند -
 السوقية عند تاريخ االستالـ (؛

السلع أو األصوؿ أو ادلمتلكات ادلستلمة عن طريق التبادؿ = إذا كانت شلاثلة فتقيم بالقيمة احلقيقية  -
للسلع أو  بالقيمة احلقيقية للسلع أو األصوؿ أو ادلمتلكات ادلقدمة للمبادلة، أما إذا كانت غَت شلاثلة فتقيم

 األصوؿ أو ادلمتلكات ادلستلمة؛

السلع أو األصوؿ أو ادلمتلكات اليت ينتجيا الكياف = تكلفة اإلنتاج ) تكلفة شراء ادلواد ادلستيلكة  -
 واخلدمات ( .

 مبدأ احليطة واحلذر: -
من  14أخذ النظاـ احملاسيب ادلايل اجلزائري دببدأ احليطة واحلذر يف التسجيل احملاسيب دبا ورد يف ادلادة 

ادلرسـو التنفيذي السالف الذكر، حيث غلب أف تستجيب احملاسبة دلبدأ احليطة الذي يؤدي إىل تقدير معقوؿ 
للوقائع يف ظروؼ الشك، قصد تفادي ربويل شكوؾ موجودة إىل ادلستقبل ما من شأنو تثقيل بالديوف 

ؿ والنواتج كما غلب أف ال يقلل من دلمتلكات الكياف أو نتائجو، فينبغي أف ال يبالغ يف تقدير قيمة األصو 
قيمة اخلصـو واألعباء، وغلب أف ال يؤدي تطبيق ىذا ادلبدأ إىل تكوين احتياطات خفية أو مؤونات مبالغ 

 فييا.

 مبدأ عدم ادلقاصة:  -

أنو ال ؽلكن أجراء أي مقاصة بُت عنصر من األصوؿ وعنصر  11-07من القانوف  15جاء يف ادلادة 
، وال  بُت عنصر من النواتج وعنصر من األعباء، إال إذا سبت ىذه ادلقاصة على أسس قانونية أو من اخلصـو

تعاقدية أو إذا كاف من ادلقرر أصال ربقيق عناصر ىذه األصوؿ واخلصـو واألعباء والنواتج بالتتابع أو على 
تسجل كاملة دوف  ، أي أف األحداث وادلعامالت اليت يقـو هبا الكياف خالؿ السنة ادلالية1أساس صايف

                                                           
1
 .02 ص ،81 المادة سابك، مرجع ،88-03 رلم لانون - 
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اختصار، فال غلوز مثال القياـ دبقاصة بُت الرسم على القيمة ادلضافة ادلسًتجعة وادلستحقة رغم أف ىذه ادلقاصة 
ال تؤثر على الوضعية ادلالية للكياف يف هناية الدورة احملاسبية، فمبدأ عدـ ادلقاصة ىدفو إعطاء صورة صادقة 

، كما ييدؼ دلنع فقداف ادلعلومات ادلالية وخاصة تلك اليت تعترب مؤثرا على نشاط الكياف ومعامالتو مع الغَت
 على اإلفالس.

 مبدأ األمهية النسبية:  -

فبمقتضى ىذا ادلبدأ تربز  مبدأ األعلية النسبية 156-08من ادلرسـو التنفيذي  11جاء بادلادة 
اذباه الكياف، فيجب أف تعكس الكشوؼ ادلالية كل معلومة ميمة ؽلكن أف تؤثر على حكم مستعملييا 

الصورة الصادقة للكشوؼ ادلالية معرفة ادلسَتين لألعلية النسبية للمعلومات عند تسجيليم لألحداث و 
ادلعامالت اليت يقـو هبا الكياف، ودبقتضى ىذا ادلبدأ ؽلكن أف ال تطبق ادلعايَت أو ادلبادئ احملاسبية على العناصر 

ع ادلبالغ ادلتماثلة من حيث الطبيعة والوظيفة الناصبة عن نشاط الكياف واليت قليلة األعلية، فيمكن مثال صب
 تكوف قليلة أو غَت معتربة.

تكوف ادلعلومة ذات أعلية إذا أثر غياهبا من القوائم ادلالية يف القرارات ادلتخذة من طرؼ ادلستخدمُت 
 .1ذلذه القوائم

على أنو غلب أف تستجيب  19يف ادلادة  156-08نص ادلرسـو التنفيذي  مبدأ الصورة الصادقة: -
الكشوؼ ادلالية بطبيعتيا ونوعيتيا، وضمن احًتاـ ادلبادئ والقواعد احملاسبية إىل ىدؼ إعطاء صورة صادقة 
دبنح معلومات مناسبة عن الوضعية ادلالية وصلاعة الكياف، ففي احلالة اليت يتبُت فييا أف تطبيق القواعد احملاسبية 

لتقدًن صورة صادقة عن الكياف، فمن الضروري اإلشارة إىل أسباب ذلك ضمن ملحق الكشوؼ غَت مالئم 
 ادلالية.

فالصورة الصادقة ىي عبارة عن ىدؼ يرجى بلوغو من احملاسبة باعتبارىا نظاما للمعلومات ؽلكن من 
على الشكل من خالؿ  خالؿ سبثيل الواقع االقتصادي وادلايل للكياف، ويرتكز ىذا ادلبدأ على تغليب احملتوى

 الًتكيز على إعطاء صورة أقرب ما ؽلكن عن الواقع االقتصادي وادلايل للكياف مع هناية السنة ادلالية.

 مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الظاهر القانوين: -
ىذا ادلبدأ بقوذلا تقيد العمليات يف احملاسبة وتعرض  156-08من ادلرسـو التنفيذي  18تناولت ادلادة 

ضمن كشوؼ مالية طبقا لطبيعتيا ولواقعيا ادلايل واالقتصادي، دوف التمسك فقط دبظيرىا القانوين، ومل يكن 
اسبية تضبط استنادا لإلجراءات القانونية ىذا ادلبدأ معموال بو يف اجلزائر فيما قبل، حيث كانت ادلمارسات احمل

                                                           
1
 - Jean François des Robert, François Méchin, Hervé Puteaux, Normes IFRS et PME, Edition DUNOD, 2004, 

p20. 
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والنصوص التشريعية اليت ال ؽلكن اخلروج عنيا، فعلى سبيل ادلثاؿ كاف التسجيل احملاسيب لعناصر ذمة الكياف 
يتم على أساس ملكية ىذه العناصر األمر الذي يتعارض مع الواقع يف احلالة اليت ػلصل فييا الكياف على 

لقرض االغلاري، فتظير فقط أقساط الكراء يف جدوؿ حسابات النتائج بينما تظير االستثمارات عن طريق ا
ادلعلومات األخرى ادلتعلقة هبذا االستثمار يف ادللحق، وتبٍت ىذا ادلبدأ يعاجل ىذا اإلشكاؿ بتسجيل 

ل الديوف االستثمارات اليت مت حيازهتا بواسطة القرض االغلاري ضمن عناصر األصوؿ يف ميزانية الكياف، وتسج
.  ادلقابلة ذلا ضمن عناصر اخلصـو

 مبدأ ثبات الطرق احملاسبية: -
على ضرورة االلتزاـ دببدأ ثبات الطرؽ احملاسبية بقوذلا ال يربر  156-08من ادلرسـو  15نصت ادلادة 

اـ أي استثناء عن مبدأ دؽلومة الطرؽ احملاسبية إال بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيَت يف التنظيم، فانسج
ادلعلومات احملاسبية وقابلية مقارنتيا خالؿ الفًتات ادلتعاقبة يقتضي تطبيق نفس الطرؽ والقواعد ادلتعلقة بتقييم 

 العناصر وعرض الكشوؼ.

وادلتعلق بتحديد قواعد التقييم واحملاسبة وزلتوى  2008جويلية  26كما أكد ذلك القرار ادلؤرخ يف 
وعرضيا وكذا مدونة احلسابات وقواعد سَتىا، بقولو ال يعمد إىل تغيَت طريقة زلاسبية إال إذا كاف ىذا  القوائم

ادلالية للكياف  القوائم التغيَت مفروضا يف إطار تنظيم جديد أو كاف يسمح بنوع من التحسُت يف عملية تقدًن
 .1ادلعٍت

 القوائم ادلالية وفق النظام احملاسيب ادلايل:  -3
الية إحدى الوسائل اليت ؽلكن من خالذلا متابعة كل التطورات ادلالية يف الشركة، وتعدد رب القوائم ادلتعت

الية سواء يف عملية ازباذ القرارات أو القياـ ببعض التنبؤات والدراسات الالزمة تستخدـ القوائم ادل اجليات اليت
 الزباذ تلك القرارات.

 الفرق بني التقارير ادلالية والقوائم ادلالية:   -3-1
التقارير ادلالية ادلنشورة من قبل يف البداية أود توضيح الفرؽ بُت التقارير ادلالية والقوائم ادلالية، حيث أف 

كن ادلؤسسات االقتصادية، سبثل اإلطار العاـ األوسع الذي يضم القوائم ادلالية وادلعلومات غَت ادلالية اليت ال ؽل
اإلفصاح عنيا يف القوائم، كما ربتوي ىذه التقارير على تقرير رللس اإلدارة وادلدقق اخلارجي للحسابات 
باإلضافة إىل اإليضاحات والتفصيالت ادلكملة للقوائم ادلالية وبالتايل فالتقارير ادلالية أمشل من القوائم ادلالية 

اوؿ ادلرفقة وادلذكرات وادلالحظات ادلرفقة بالقوائم ادلالية، فيي تضم باإلضافة اىل القوائم ادلالية كل من اجلد

                                                           
1
، المحدد لمواعد التمََم والمحاسبة ومحتوي الكشوف وعرضها وكذا مدونة الحسابات ولواعد سَرها، 4004جوَلَة  42لرار مؤرخ فٍ  - 

 .40، الجزائر، ص85الرسمَة، العدد الجرَدة 
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التقارير ادلؤقتة، تقارير رللس اإلدارة، تقرير مدقق احلسابات قوائم تنبؤات اإلدارة ومعلومات أخرى باإلضافة 
 1اىل تقارير خارجية...

 تعريف القوائم ادلالية: -3-2
اليت دبوجبيا تنقل اىل االدارة واألطراؼ ادلعنية صورة سلتصرة تعرؼ القوائم ادلالية على اهنا: "الوسائل  -

 . 2عن االداء وادلركز ادلايل ألي وحدة اقتصادية"

أهنا :"الناتج النيائي للمحاسبة حيث يتم تلخيص صبيع البيانات وتسجيليا لتظير يف  كذلكتعرؼ   -
ذاهتا وإظلا وسيلة للحصوؿ على  النياية على شكل رلموعة من القوائم، وىذه األخَتة ليست ىدفا حبد

 .3ادلعلومات والنتائج لالعتماد علييا يف ازباذ القرارات، واحلكم على نتائج ادلؤسسة وتقييم مركزىا ادلايل"

ومت تعريفيا على أهنا " األداة اليت تعرض من خالذلا حوصلة نشاط ادلؤسسة، يف شكل وثائق شاملة  -
تمثل يف ادليزانية، جدوؿ حسابات النتائج، جدوؿ سيولة اخلزينة، جدوؿ تقدـ يف هناية كل دورة زلاسبية، وت

 .4حركة رؤوس األمواؿ، ادللحق"

الناتج النيائي للمحاسبة، حيث يتم من خالذلا  وسلرجات النظاـ احملاسيب ادلايل أالقوائم ادلالية ىي أي 
ترصبة سلتلف األحداث االقتصادية اليت قامت هبا الشركة ومت تبويبيا وتسجيليا يف سلتلف الدفاتر احملاسبية 

 لعرضيا يف شكل يسمح للمستخدمُت من فيميا، واالعتماد علييا يف ازباذ قرارات رشيدة.

 :أهداف القوائم ادلالية -3-3
الصادرة عن رللس مبادئ احملاسبة  4األىداؼ العامة للقوائم ادلالية كما وردت يف القائمة رقم  تتضمن

APB 5ادلنبثق عن رللس احملاسبُت القانونيُت األمريكيُت ما يلي: 

 لتحقيق: الشركةتقدًن معلومات موثوؽ فييا تتعلق بادلوارد االقتصادية وااللتزامات اخلاصة ب -أوال

 على تقييم نقاط القوة والضعف ذلذه الشركة؛ القدرة  -

 بياف مصادر التمويل واالستثمارات للشركة؛ -

 تقييم قدرة الشركة على مواجية التزاماهتا؛ -

 للمستقبل. التنبؤ على وبُت الشركات، والقدرة زمانية مقارنات إجراء على القدرة -
                                                           

1
، ص 4005، دار المسَرة للنشر والتوزَع والطباعة، عمان، 4مؤَد راضٍ خنفر، غسان فالح المطارنة، تحلَل الموائم المالَة، الطبعة  - 

44. 
2
 .33، ص 4002أمَن السَد أحمد لطفٍ، إعداد وعرض الموائم المالَة، الدار الجامعَة، اإلسكندرَة،  - 

3
دمحم عباس حجازٌ، المدخل الحدَث فٍ المحاسبة: نظم المعلومات، أداة لالتصال وأساس التخاذ المرارات، دار غرَب للطبع، الماهرة،  - 

 .424، ص 8553مصر، الجزء الثانٍ، 
4
 .88، ص 4002الزهراوٌ كمال الدَن، تحلَل الموائم المالَة ألغراض االستثمار، الدار الجامعَة، االسكندرَة،  - 

5
 .843-844ص: -، ص4004، 3حواس صالح، التوجه الجدَد نحو معاََر االبالغ المالٍ الدولَة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر  - 
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موارد ادلشروع الناذبة عن األرباح ادلتحققة من تقدًن معلومات موثوقة حوؿ التغَتات يف صايف  -ثانيا
 .اح ادلتوقعة للمستثمرينبباشرة من أجل ربديد توزيعات األر األنشطة ادل

 .تقدًن معلومات مالية ؽلكن استخداميا لتقدير األرباح احملتملة للمؤسسة -ثالثا

 .ئم ادلاليةاإلفصاح عن أية معلومات أخرى مفيدة ومالئمة حلاجات مستخدمي القوا -رابعا

ادلعلومات لتقدير مدى مسؤولية اإلدارة عن توفَت وسائل احلماية ب رللس االدارة كذلك تزويد  -خامسا
 ،ادلالؾ الزباذ القرارات اليت زبدـفيدة للمديرين كاإلدارة العليا علومات ادلوتزويد ادل الالزمة حلقوؽ ادلالؾ،

 .يمةادل التوضيحيةوكذلك ادلعلومات التفسَتية و 

 .قبولةبادلبادئ احملاسبية ادل ـ الشركةالتزا توفَت بيانات ومعلومات عن مدى -سادسا

خالصة دلا سبق فإف القوائم ادلالية هتدؼ إىل توفَت معلومات حوؿ الوضعية ادلالية واألداء والتدفقات 
ادلعلومات  ييف حقوؽ ادللكية، لتمكُت مستخدم النقدية للشركة، وسبكن كذلك من التعرؼ على التغَتات

 احملاسبية من ازباذ قرارات رشيدة.

 مستخدمي القوائم ادلالية: -3-4
 :1ىناؾ الكثَت من ادلستخدمُت للقوائم ادلالية سيتم تصنيفيم لثالث رلموعات

تكوف اإلدارة دبختلف أقساميا ووظائفيا على دراية  اجملموعة األوىل )إدارة الشركة(: -3-4-1
، وتأيت عملية لى األقساـيكوف مقسم عمن أحداث اقتصادية يوميا، لكن ىذا  غلري بالشركةواطالع دبا 

وظائف اإلدارة ادلركزية لتجمع ىذه ادلعلومات وتلخصيا قصد إعداد القوائم والتقارير  من التنسيق اليت ىي
لييا يف إعداد ع االعتمادمدى إمكانية بات الضرورية للتأكد من صحتيا، و وادلقار  ادلالية، بعد إجراء ادلقارنات

 .التنبؤات ادلستقبلية

تتميز ىذه الفئة عن غَتىا بنظرهتا ادلختلفة  :(مهنة التدقيق احملاسيب)اجملموعة الثانية  -3-4-2
ص درجة قانونيتيا ومصداقيتيا، ال ربتاج إلييا الستخدامات ذاتية إظلا لتقدـ رأييا فييا خبصو  فيي للقوائم،

مساعدة تقنية دلستخدمي ىذه القوائم مع تسديد مقابل ىذه اخلدمة )األتعاب( من طرؼ معدي  تقدـ فيي
 التقارير وليس مستخدمييا.

 

                                                           
1
مختار مسامح، توحَد أنظمة ومرالبة حسابات الشركات فٍ دول اتحاد المغرب العربٍ: ما بَن الضرورة االلتصادَة والتجارَة واختالف  - 

 .14-13، ص 4088-4080الوطنَة والمحلَة، أطروحة دكتوراه فٍ العلوم االلتصادَة، جامعة الحاج لخضر بباتنة، التشرَعات 
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تتضمن ىذه اجملموعة العديد من ادلستخدمُت  اجملموعة الثالثة )ادلستخدمون اخلارجيون(: -3-4-3
 : مع اختالؼ أىدافيم، ويتمثل ىؤالء ادلستخدموف يف

وف )ادلساعلوف( احلاليوف واحملتملوف: ييتم ىؤالء بالرحبية واالستخداـ األمثل للموارد وأداء ادلستثمر  -1
 اإلدارة؛

وبدرجة السيولة والتدفقات النقدية السًتجاع  -الفائدة-ادلقرضوف: هتتم ىذه الفئة بالعائد ادلايل -2
 أمواذلا؛

 -ضرائب ورسـو-ؿ على حقوؽ اجملتمعالدولة: هتتم ىذه الفئة بالتقارير ادلالية من أجل احلصو  -3
 ابات الوطنية على مستوى االقتصادوالتأكد من تطبيق القوانُت والتشريعات، واالستعانة هبا إلعداد احلس

 الكلي؛

العماؿ والنقابات: تعترب فئة العماؿ األكثر حرصا على استمرارية الشركة، حلرصيا على دخليا  -4
إمكانية احلصوؿ على جزء من األرباح، وأكثر من ذلك فإف تطور تشريعات األجور، باإلضافة إىل  ادلتمثل يف
لعضوية فييا، ذبعل ىذا ا وت حبضور رلالس إدارة الشركات أالكثَت من الدوؿ واليت تسمح للنقابا العمل يف

 بُت ادليتمُت وادلستخدمُت ذلذه القوائم ؛ الطرؼ من

 إمدادىا وسبوينيا، ومنحيا ما يسمى بقروض الشراء، ادلوردوف : تتميز عالقة ىذه الفئة بالشركة يف -5
 ييميا بقاؤىا واستمراريتيا أوال، وسالمة وضعيتيا ادلالية ثانيا ؛ لذلك

تعنييا بصورة مباشرة، وذلذا تتميز ىذه الفئة خبصوصية نظرهتا للتقارير ادلالية ألهنا ال  العمالء: -6
 أو زلتكرة؛ اسًتاتيجيةدلادة  كانت شلونةاستمراريتيا، خاصة إذا  بالتأكد من  فقط تكتفي

 االستمراريةدلنافسوف: تكوف ىذه الفئة من أكثر ادليتمُت دبا غلري يف الشركة، خاصة من حيث ا -7
 ؛االندماجادلخزونات، والصعوبات ادلالية ادلؤدية لإلفالس، وردبا سياسات الشركة يف رلاؿ التوسع أو  ومستوى

ة إىل الفئات السابقة واليت ؽلكن أف تستخدـ التقارير ادلالية، فيناؾ باإلضاف مستخدموف آخروف: -8
 الصحافة بنوعييا ادلتخصص والعادي، مراكز البحث واجلامعات أخرى ؽلكن أف هتتم هبا أيضا خاصة جيات

 .أو الصحةواجلمعيات غَت احلكومية ادليتمة بالبيئة 

من عالقة ادلستخدـ انطالقا  ف آخر ينطلقإف ىذا التصنيف يعتمد على صفة الفئة، لكن ىناؾ تصني
 :حيث قسمتيم إىل FASB اقتصادي حبت، وىذا ما ذىبت إليو إحدى جلاف عدمن ب

فُت أي ًت فُت، كما ركزت اللجنة على ادلستعملُت احملًت فُت وفئة ادلستعملُت غَت احملًت فئة ادلستعملُت احمل
 ًتفُت فيستعملوهنا ألغراض شخصية؛احمليستعملوف التقارير بسبب أنشطتيم، أما غَت  الذين



 مساهمة الهظام احملاسيب املالي يف حتسني جودة القوائم املالية                                         الفصل الثاني
 

92 
 

، فقد حصر ادلستخدمُت يف : ادلسَتين، أعضاء اإلدارة واذلياكل SCF احملاسيب ادلايلبالنسبة للنظاـ 
، البنوؾ، إدارة الضرائب واإلحصاء، ادلوردين، الزبائن، العماؿ، (ادلساعلُت)أصحاب رؤوس األمواؿ  الداخلية،
ى النظاـ احملاسيب ادلايل أنو أخذ بتوجو ادلعايَت الدولية للمحاسبة اليت تركز على وؽلكن أف نالحظ عل اجلميور،

دلاؿ، حيث تكفل ذلم معلومات تسيل وادلقرضُت نظرا لدورىم اذلاـ يف تعبئة ادلوارد ادلالية يف سوؽ ا ادلستثمرين
 قتصادية وازباذ القرارات الرشيدة.الوحدات اال ادلقارنة بُت

 ادلركز ادلايل )ادليزانية(: قائمة -3-5
سنحاوؿ يف النقاط ادلوالية التطرؽ إىل تعريف قائمة ادلركز ادلايل، تصنيفيا، شكليا وادلعلومات اليت غلب 

 اإلفصاح عنيا إما يف متنيا أو يف ملحقاهتا.

 تعريف قائمة ادلركز ادلايل: -3-5-1
ادليزانية من الناحية االقتصادية سبثل توازف بُت  " ادليزانية من الناحية االقتصادية واحملاسبية كالتايل: -

كميات من شلتلكات اقتصادية معينة كانت قد وضعت ربت تصرؼ ادلؤسسة االقتصادية، وبُت مصادر سبويل 
تلك ادلمتلكات، أما من الناحية احملاسبية فادليزانية عبارة عن كشف بأصوؿ ادلؤسسة االقتصادية من جية 

 .1"يف بداية أو هناية فًتة زمنية معينة وخبصوميا من جية أخرى

سبثل ادليزانية الصورة الفوتوغرافية لثروة ادلؤسسة يف تاريخ زلدد، وذلك من خالؿ جانيب األصوؿ   -
واخلصـو وقد يطلق على ىذه القائمة اسم ادليزانية العامة، وىو مصطلح قدًن، أما اصطالح قائمة ادلركز ادلايل 

 ؛2ادلؤسسة بإعداد ىذه القائمة من اجل بياف ادلركز ادلايل ذلا يف تاريخ معُتفيو حديث نسبيا، وتقـو 

كما تعرؼ ادليزانية على أهنا كشف أو تقرير يعكس الوضع ادلايل للمؤسسة يف حلظة زمنية معينة   -
متمثال يف )غالبا ما تكوف آخر السنة ادلالية( ليعرب عن موقف ادلركز ادلايل وإلظيار أرصدهتا من حقوؽ ادلؤسسة 

استخداـ االمواؿ يف سلتلف بنود األصوؿ وما علييا من خصـو متمثلة يف االلتزامات الداخلية ادلعرب عنيا 
حبقوؽ ادللكية، وااللتزامات اخلارجية ادلعرب عنيا بااللتزامات أو ادلطلوبات بأنواعيا ومصادرىا وآجاذلا ادلتاحة 

 ؛3سواءا كانت قصَتة أو متوسطة أو طويلة األجل

ادليزانية كالتايل: ربدد ادليزانية بصفة منفصلة  156-08 من ادلرسـو التنفيذي 32وعرفت ادلادة  -
، يربز عرض األصوؿ واخلصـو داخل ادليزانية الفصل بُت العناصر اجلارية  عناصر األصوؿ وعناصر اخلصـو
والعناصر غَت اجلارية إذف وطبقا للنظاـ احملاسيب ادلايل فادليزانية ىي جدوؿ أو قائمة تظير عناصر كل من 

                                                           
1
- Catherine Deffains CRAPSKY, Comptabilité générale : principes, opérations de régularisation, états 

financiers anglo-saxon, Bréal, France, 4éme édition, 2006, P 32. 
2
 .144، ص 4002مسعد محمود الشرلاوٌ،  مبادئ المحاسبة المالَة، الطبعة األولً، دار وائل للنشر والتوزَع، عمان،  - 

3
 .144، ص 4002كمال عبد العزَز النمَب، المدخل المعاصر فٍ علم المحاسبة المالَة، الطبعة األولً، دار وائل للنشر والتوزَع، عمان،  - 
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لى أساس تصنيف خاص حيث تصنف األصوؿ إىل عناصر جارية وأخرى غَت جارية أما األصوؿ واخلصـو وع
 اخلصـو فتصنف إىل أمواؿ خاصة وخصـو غَت جارية وخصـو جارية.

 تصنيف بنود قائمة ادلركز ادلايل: -3-5-2

 األصول: -أ
ماضية ومن ادلتوقع أف تتدفق منيا تتمثل األصوؿ يف شلتلكات تسيطر علييا ادلؤسسة ناذبة عن أحداث 

منافع اقتصادية مستقبلية، وعليو ؽلكن أف نستخرج من ىذا التعريف ثالث خصائص رئيسية غلب توافرىا يف 
 :1األصوؿ ىي

 شلتلكات تسيطر علييا ادلؤسسة عن طريق ادللكية أو أي حقوؽ قانونية مشاهبة؛ -

 تنتج عن أحداث ماضية؛ -

 مستقبلية للمؤسسة، أي ىناؾ احتماؿ ألف تساىم األصوؿ بطريقة مباشرة أووجود منافع اقتصادية  -

 غَت مباشرة يف تدفق النقدية أو ما يعادذلا للمؤسسة.

األصوؿ على أهنا  156-08من ادلرسـو التنفيذي رقم  20ويعرؼ النظاـ احملاسيب ادلايل يف ادلادة  
داث سابقة لتحقيق منافع اقتصادية مستقبال، حيث موارد مراقبة من طرؼ الوحدة أو ادلؤسسة ناذبة عن أح

 تعٍت الرقابة على األصل سلطة احلصوؿ على ادلنافع االقتصادية اليت يدرىا ىذا األصل.

 على النحو التايل: 21يف ادلادة  156-08صنف ادلرسـو التنفيذي رقم تصنيف األصول:  -

يتوقع ربويليا إىل نقدية أو بيعيا أو ىي تلك األصوؿ اليت أصول جارية )أصول متداولة(:  *
استخداميا خالؿ الدورة التشغيلية أو السنة أييما أطوؿ، كما تظير األصوؿ ادلتداولة يف ادليزانية على أساس 

 درجة سيولتيا، حيث يتم تصنيف األصل على أنو غَت جاري يف احلاالت التالية:

 ؛أو اقتنائيا نيةاز ا من تاريخ ادلير شي 12ربويليا إىل نقدية خالؿ  . األصوؿ اليت يتوقع

. األصوؿ اليت مت االحتفاظ هبا لغرض إعادة بيعيا يف األجل القصَت، أي أهنا معدة بصفة أساسية 
 للمتاجرة؛

 شيرا على األقل. 12. النقدية وما يف حكميا ما مل يكن ىناؾ قيد على استخداميا دلدة 

                                                           
1
 ور، المحاسبة المالَة: المَاس والتمََم واإلفصاح المحاسبٍ وفما لمعاََر المحاسبة الدولَة والعربَة والمصرَة، الدار الجامعَة،نأحمد  - 

 .24-23: ص-، ص4002-4003اإلسكندرَة، مصر، 
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ادللموسة، غَت ادللموسة، التشغيلية وادلالية غَت  تشمل األصوؿأصول غري جارية )أصول ثابتة(:  *
وإظلا لالستعماؿ ألكثر  ،العادية خالؿ الدورة التشغيلية أو ربويليا إىل نقدية ادلعدة لالستيالؾ أو االستخداـ

 توظيفيا على ادلدى الطويل. من دورة واحدة، ويتم اقتناؤىا لالستفادة من طاقاهتا اإلنتاجية، أي الغرض

فإف اخلصـو ىي  156-08من ادلرسـو التنفيذي  22كما يبينو ما جاء يف ادلادة  م:اخلصو  -ب
التزامات حالية ناذبة عن أحداث سابقة يقابل الوفاء هبا نقص يف ادلوارد يف انتظار احلصوؿ على منافع 

.اقتصادية، كما غلب ا  إلشارة إىل أف النظاـ احملاسيب ادلايل ال يصنف األمواؿ اخلاصة كخصـو

أي حسب النظاـ احملاسيب ادلايل فإف اخلصـو تتكوف من االلتزامات الراىنة للمؤسسة والناذبة عن 
أحداث ماضية، واليت يؤدي الوفاء هبا إىل خروج موارد شلثلة دلنافع اقتصادية يف شكل أمواؿ أو أصوؿ أخرى، 

 وتقسم اخلصـو بدورىا إىل خصـو جارية وخصـو غَت جارية.

ىي االلتزامات اليت يتوقع أف يتم تسويتيا خالؿ دورة االستغالؿ أو خالؿ االثٍت : اخلصوم اجلارية -
 عشر شيرا ادلوالية لتاريخ اإلقفاؿ.

 )وىي االلتزامات اليت ال يتم تسديدىا خالؿ الدورة العادية )التشغيلية اخلصوم غري اجلارية : -
يت قد يكوف للمؤسسة حق غَت مشروط للمؤسسة، أو اليت ال تستحق خالؿ اثٍت عشر شيرا، أ وتلك ال

بتأجيل سدادىا ألكثر من اثٍت عشر شيرا، وكذلك االلتزاـ الذي يتوقع إعادة سبويلو دبوجب تسييالت قروض 
 حالية حىت لو استحق خالؿ االثٍت عشر شيرا.

 حقوق ادللكية أو األموال اخلاصة: -ج
أصوؿ  األصوؿ أي أهنا سبثل ادلنافع ادلتبقية يفمات من رلموع از حقوؽ ادللكية بطرح رلموع االلتتنتج 

خصوميا عن  وبعبارة أخرى فإف حقوؽ ادللكية سبثل فائض أصوؿ ادلؤسسة ،ماهتااز ادلؤسسة بعد طرح كافة الت
احلق بتعبَت بسيط ىي من رلموع أصوؿ ادلؤسسة بعد استبعاد الديوف،  ادلتبقي ياجلارية وغَت اجلارية، وى

 وتظير األمواؿ اخلاصة يف ادليزانية يف جانب اخلصـو رغم أهنا ال، استيفاء حقوؽ الدائنُتبعد  ادلتبقي للمالؾ
 .ستحقاؽتعترب خصوما واجبة اال
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 :ادلعلومات الواجب االفصاح عنها يف ادليزانية -3-5-3
 :1لقد حدد النظاـ احملاسيب ادلايل البنود اليت غلب أف تعرض يف ادليزانية كحد أدىن وىي -

 األصول:-أ
 األصوؿ الثابتة غَت ادلادية )ادلعنوية(؛ -

 األصوؿ الثابتة ادلادية؛ -

 ؛االىتالكات -

 ادلساعلات؛ -

 األصوؿ ادلالية؛ -

 ادلخزونات؛ -

 )مع سبييز الضرائب ادلؤجلة(؛ األصوؿ الضريبية -

 )أعباء مثبتة مسبقا(؛ ةالزبائن، ادلدينوف اآلخروف واألصوؿ األخرى ادلماثل -

 االغلابية.غلابية ومقابالت اخلزينة اخلزينة اإل -

 اخلصوم: -ب

 حة بعد تاريخ اإلقفاؿ، مع التمييز بُت رأس ادلاؿًت دلقا وفبل عمليات التوزيع ادلقررة أ رؤوس األمواؿ اخلاصة -
 در )يف حالة الشركات( ، االحتياطات، النتيجة الصافية للدورة والعناصر األخرى؛اصلا

  اجلارية اليت تتضمن فائدة؛اخلصـو غَت  -

 ادلوردوف والدائنوف اآلخروف؛ -

 اخلصـو الضريبية )مع سبييز الضرائب ادلؤجلة(؛ -

 ؛(نواتج مثبتة مسبقا) ألعباء واخلصـو ادلماثلةا مؤونات -

 .السلبيةاخلزينة ( مقابالت)اخلزينة السلبية ومعادالت  -

 :2أو يف ادللحقباإلضافة إىل معلومات أخرى تظير يف ادليزانية 

 ؛وصف طبيعة وموضوع كل احتياط من االحتياطات -

                                                           
1
 .43، ص 440دة من الما 8، مرجع سابك، الفمرة رلم 4004جوَلَة  42، المرار المؤرخ فٍ 85الجرَدة الرسمَة العدد  - 

2
 .42-43، ص ص 3الفمرة  440المرجع السابك، المادة  - 
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 ؛حصة ألكثر من سنة للحسابات الدائنة واحلسابات ادلدينة -

 ؛مبالغ للدفع واالستالـ -

 ـ؛ادلؤسسة األ -

 ؛الفروع -

 جملتمع؛ادلؤسسات ادلساعلة يف ا -

 ن(.يات أخرى مرتبطة )مساعلُت، مسَتيج -

 ؛األمواؿ، ومن أجل كل فئة أسيم وسيف إطار مؤسسات رؤ  -

 ؛عدد األسيم ادلرخصة، الصادرة، غَت زلررة كليا -

 .؛فعل إذا مل تكن لألسيم قيمة امسيالقيمة االمسية لألسيم أو ال -

 ؛اية السنة ادلاليةهنتطور عدد األسيم بُت بداية و  -

 ؛عدد األسيم اليت سبلكيا ادلؤسسة، فروعيا وادلؤسسات ادلشًتكة -

 ؛األسيم يف شكل احتياطات لإلصدار يف إطار خيارات أو عقود البيع -

 .حقوؽ وامتيازات وزبفيضات زلتملة متعلقة باألسيم -

توزيعات احلصص ادلقًتحة، مبلغ حصص االمتياز غَت ادلدرجة يف احلسابات )يف السنة ادلالية رلموع(،  مبلغ -
 لدفع أو االستالـ.مالية أخرى إزاء بعض ادلساعلُت يف ا التزامات وصف

 شكل ادليزانية حسب النظام احملاسيب ادلايل: -3-5-4
يتم تبويب حسابات ادليزانية وفقا للنظاـ احملاسيب ادلايل ضمن ثالثة رلموعات رئيسية، حيث تصنف 

على أساس درجة  األصوؿ تبويب وترتيبويتم ، ضمن: األصوؿ، اخلصـو واألمواؿ اخلاصة البنود ادلختلفة
جارية وفقا للبنية  ضمن عناصر جارية وعناصر غَت ،يف ادليزانية على أساس درجة االستحقاؽ واخلصـو السيولة

 اذليكلية التالية:
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 السنة ادلالية ادلقفلة يف:...... األصوؿ ميزانية : 2-2اجلدول رقم 

 مالحظة األصول
N 

 اإلمجايل

N 

 اهتالك رصيد

N 

 صايف

N-1 

 صايف

 أصول غري جارية

 السليب اإلغلايب أونتوج ادل -بُت االقتناءؽ فار 

 تثبيتات معنوية

 تثبيتات عينية

 أراضي

 مباين

 عينية أخرى تثبيتات

 شلنوح امتيازىاتثبيتات 

 تثبيتات غلري إصلازىا

 تثبيتات مالية

 سندات موضوعة موضع معادلة

 دائنة ملحقة هبا وحسابات مساعلات أخرى

 مثبتة أخرى سندات

 جارية خرى غَتؿ مالية أأصو قروض و 

 ضرائب مؤجلة على األصل

     

      رلموع األصل غَت اجلاري

 أصول جارية

 زلزونات ومنتجات قيد التنفيذ

 حسابات دائنة واستخدامات شلاثلة

 الزبائن

 ادلدينوف اآلخروف

 الضرائب وما شاهبيا

 حسابات دائنة أخرى واستخدامات شلاثلة

 ادلوجودات وما شاهبيا
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 ادلوظفة واألصوؿ ادلالية اجلارية األخرى األمواؿ

 اخلزينة

      رلموع األصوؿ اجلارية

      اجملموع العاـ لألصوؿ

 ص ،25/03/2009ادلؤرخة يف شعبية، ال جلميورية اجلزائرية الدؽلقراطيةا، 19اجلريدة الرمسية رقم ادلصدر: 
27. 

 ميزانية اخلصـو السنة ادلالية ادلقفلة يف:...... : 3-2اجلدول رقم 

 N N-1 ادلالحظة اخلصوم

 رؤوس األموال اخلاصة

 رأس ماؿ مت إصداره

 رأس ماؿ غَت مستعاف بو 

 (1احتياطات مدرلة ) –عالوات واحتياطات 

 إعادة التقييمؽ فوار 

 (1عادلة )ادل ؽفار 

 ((1)نتيجة صافية حصة اجملمع ) / نتيجة صافية

 / ترحيل من جديد ؿ خاصة أخرىأمواس رؤو 

 (1حصة الشركة ادلدرلة )

 (1حصة ذوي األقلية )

   

    (1اجملموع )

 اخلصوم غري اجلارية

 مالية فديو و ض و قر 

 )امرصود ذلو مؤجلة )ضرائب 

 جارية َتغ ىأخر  فديو 

 تة مسبقابمنتجات ثاو نات و مؤ 

   

    (2) جمموع اخلصوم غري اجلارية
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 اخلصوم اجلارية

 ات ملحقةبحساو  وفمورد

 ضرائب

 ىأخر  فديو 

 خزينة سلبية

   

    (3) رلموع اخلصـو اجلارية

    جمموع عام للخصوم

 ال يستعمل إال يف تقدًن الكشوؼ ادلالية ادلدرلة. (1)

، ص 25/03/2009، اجلميورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية، ادلؤرخة يف 19ادلصدر: اجلريدة الرمسية رقم 
28. 

 قائمة الدخل )جدول حسابات النتائج(: -3-6
 حسابات النتائج وتقدًن وصف ذلذه جدوؿ للتعبَت عن التسمياتة العديد من احملاسبستخدـ يف ت

ة، مثل : قائمة الدخل وىو التعبَت السائد يف الواليات ًت القائمة اليت تعرض مكونات ورقم صايف الربح للف
ة معينة، أما يف بريطانيا ًت رب عن نتيجة األعماؿ يف فتقرير مايل يعويعرض عادة يف شكل األمريكية،  ادلتحدة

جبدوؿ حسابات النتائج، كما توجد لو تسميات  فيستخدـ تعبَت حساب األرباح واخلسائر، ويف فرنسا يسمى
لق واإليرادات، وميما كانت التسمية اليت تط أخرى مثل قائمة الربح، قائمة األرباح واخلسائر، بياف ادلصروفات
 .1لية عن مكونات صايف الربح احملققادلا على تلك القائمة، فيجب أف تفصح بشكل كاؼ لقراء التقارير

 تعريف قائمة الدخل: -3-6-1
نجزة من نتوجات ادلادلو ملخص لألعباء  بياف بأنوات النتائج بحسادوؿ جقد عرؼ النظاـ احملاسيب ادلايل 

التمييز النتيجة بيربز و تاريخ السحب،  واحلساب تاريخ التحصيل أ يف ال يأخذو الية، السنة ادل ؿخال فالكيا
 .2أو اخلسارة حبالية الر فية للسنة ادلالصا

طرؼ ادلؤسسة خالؿ  وثيقة ذبميعية لألعباء والنواتج احملققة منكما مت تعريف قائمة الدخل بأهنا 
بالقوائم ادلالية دبا  وهتدؼ إىل تزويد ادليتمُت ،خسارة وة اليت تكوف إما ربح أًت ة، تظير النتيجة الصافية للفًت الف

                                                           
1
 ، ص 8542لنشر والتوزَع، الكوَت، ، منشورات ذات السالسل للطباعة واظمة دمحم أحمد، العادلٍ َوسف عوض، المحاسبة المالَةالع - 

224. 
2
 .42ع سابك، ص مرج ،4004 جوَلَة 42المرار المؤرخ فٍ  ،85الجرَدة الرسمَة العدد  - 
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وتوقيت  ؽلكنيم من معرفة الكفاءة االقتصادية للوحدة، وكذا ادلعلومات اليت تساعدىم على التنبؤ دبقدار
 1.ادلصاحبة للتدفقات النقدية يف ادلستقبل ودرجة عدـ التأكد

 :)جدول حسابات النتائج( ادلكونة لقائمة الدخل العناصر -3-6-2
ػلتوي جدوؿ حسابات النتائج على االعباء وادلنتوجات ادلنجزة من طرؼ ادلؤسسة خالؿ الدورة ادلالية، 

تاريخ السحب، وتظير من خالؿ ىذا اجلدوؿ النتيجة الصافية  ويؤخذ يف احلسباف تاريخ التحصيل أ وال
 للدورة ادلالية

لقد و األعباء، و نتوجات ادل علا ُتالنتائج من عنصرين رئيسي جدوؿ حسابات فيتكو ، خلسارةا وسواء بالربح أ
 156-08على التوايل من ادلرسـو التنفيذي  26و 25من خالؿ ادلادتُت  ايلاحملاسيب ادل ـعرفيما النظا

 كمايلي:  ادلتضمن تطبيق أحكاـ النظاـ احملاسيب ادلايل

تتمثل منتوجات السنة ادلالية يف تزايد ادلزايا االقتصادية اليت ربققت خالؿ السنة ادلالية  ادلنتوجات: -أ
كما سبثل ادلنتوجات استعادة خسارة يف القيم   ،يف األصوؿ، أو اطلفاض يف اخلصـو مداخيل، أو زيادة يف شكل

 احملددة دبوجب قرار من الوزير ادلكلف بادلالية. واالحتياطات

تمثل أعباء السنة ادلالية يف تناقص ادلزايا االقتصادية اليت حصلت خالؿ السنة ادلالية ت األعباء: -ب
أو  تاالىتالكاوتشمل األعباء سلصصات  ،طلفاض أصوؿ، أو يف شكل ظيور خصـوأو ا يف شكل خروج

 احملددة دبوجب قرار من الوزير ادلكلف بادلالية. االحتياطات وخسارة القيمة

 :2ب إظيارىا يف حسابات النتائج ىياحملاسيب ادلايل معلومات دنيا يستوجوكما فرض النظاـ 

يمة ربليل األعباء حسب طبيعتيا، الذي يسمح بتحديد رلاميع التسيَت الرئيسية اآلتية: اذلامش اإلصبايل، الق -
 ؛الفائض اإلصبايل عن االستغالؿ، ادلضافة

 ؛منتجات األنشطة العادية -

 ؛واألعباء ادلاليةادلنتوجات ادلالية  -

 ؛أعباء ادلستخدمُت -

 ؛الضرائب والرسـو والتسديدات ادلماثلة -

 ؛خسائر القيمة اليت زبص التثبيتات العينيةو  تاالىتالكاسلصصات  -

 ؛خسائر القيمة اليت زبص التثبيتات ادلعنويةو  تاالىتالكاسلصصات  -
                                                           

1
  .824، ص 4001الجزء األول، دار المرَخ للنشر،  المحاسبة المتوسطة، تعرَب أحمد حامد حجاج، جَرٌ وَجانت، دونالد كَسو، - 

2
 .42، ص 3، الفصل 85الجرَدة الرسمَة للجمهورَة الجزائرَة، العدد  - 
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 ؛نتيجة األنشطة العادية -

 (؛العناصر غَت العادية )منتجات وأعباء -

 ؛النتيجة الصافية للفًتة قبل التوزيع -

 ؛النتيجة الصافية لكل سيم من األسيم بالنسبة إىل مؤسسات ادلساعلة -

 .باإلضافة إىل ادلعلومات األخرى ادلقدمة إما يف حسابات النتائج، وإما يف ادللحق ادلكمل حلسابات النتائج

 ؛منتجات األنشطة العادية ربليل -

 افية لكل سيم بالنسبة إىل مؤسساتمبلغ حصص األرباح لكل سيم مصوتا علييا أو مقًتحة والنتيجة الص -
ف زيادة فتستعمل إذ ،ب النتائج حسب الوظيفة يف ادللحقوللمؤسسات أيضا إمكانية تقدًن حسا ادلساعلة،

، مدونة حسابات حسب الوظيفة مكيفة مع األعباء وادلنتوجات حسب الطبيعة على مدونة حساب
 هتا.خصوصيتيا واحتياجا

 :)جدول حسابات النتائج( ض قائمة الدخلعر  -3-6-3
سبثل قائمة الدخل أحد أىم القوائم ادلالية األساسية اليت غلب اعدادىا يف هناية كل فًتة مالية، حيث 

قامت هبا ادلؤسسة خالؿ الفًتة ادلالية وصوال إىل يتم من خالذلا توضيح كافة العمليات ادلتعلقة باألنشطة اليت 
 ربديد النتيجة لتلك العمليات واألنشطة ربح ػو خسارة، من خالؿ طرح رلموع األعباء من رلموع ادلنتوجات.

 وقد حدد النظاـ احملاسيب ادلايل طريقتُت إلعداد قائمة الدخل وعلا:

سلصصات ) اء حسب طبيعتيايقـو على تصنيف األعب قائمة الدخل حسب الطبيعة: -أ
رلاميع التسيَت الرئيسية :اذلامش اإلصبايل،  وىو ما يسمح بتحديد(، ، مشًتيات البضائع،...تاالىتالكا

 .القيمة ادلضافة، الفائض اإلصبايل عن االستغالؿ
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 قائمة الدخل حسب الطبيعة الفًتة من .... إىل .... :4-2 اجلدول رقم
 N N-1 ادلالحظة 

 األعماؿرقم 

 تغَت سلزونات ادلنتجات ادلصنعة وادلنتجات قيد الصنع

 ثبتادل اإلنتاج

 ؿاالستغال إعانات

   

    إنتاج السنة ادلالية  -1

 ادلشًتيات ادلستيلكة

 اخلدمات اخلارجية واالستيالكات األخرى

   

    استهالك السنة ادلالية -2

    (2-1القيمة ادلضافة لالستغالل ) -3

 ادلستخدمُت أعباء

 الضرائب والرسـو وادلدفوعات ادلشاهبة

   

    الفائض اإلمجايل عن االستغالل -4

 ادلنتجات العملياتية األخرى

 األعباء العملياتية األخرى

 ادلخصصات لالىتالؾ وادلؤونات

 استئناؼ عن خسائر القيمة وادلؤونات

   

    النتيجة العملياتية -5

 ادلنتوجات ادلالية

 األعباء ادلالية

   

    النتيجة ادلالية -6

    (6+5النتيجة العادية فبل الضرائب ) -7

 الضرائب الواجب دفعيا عن النتائج العادية

 )تغَتات( حوؿ النتائج العادية الضرائب ادلؤجلة

 رلموع منتجات األنشطة العادية
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 رلموع أعباء األنشطة العادية

    العادية النتيجة الصافية لألنشطة -8

 (هنااطلب بيادلنتوجات )ي - العناصر غَت العادية

 األعباء )يطلب بياهنا( –العناصر غَت العادية 

   

    النتيجة غري العادية -9

    النتيجة الصافية للسنة ادلالية -10

    حصة الشركات ادلوضوعة موضع ادلعادلة يف النتيجة الصافية

    (1النتيجة الصافية للمجموع ادلدمج ) -11

 (1ومنيا حصة ذوي األقلية )

 (1حصة اجملمع )

   

 ال يستعمل إال يف حالة تقدًن الكشوؼ ادلدرلة (1)

، ػلدد  2008جويلية  26الشعبية، قرار مؤرخ  للجميورية اجلزائرية الدؽلقراطية، 19اجلريدة الرمسية  ادلصدر:
 .30ص ، سَتىا ا وكذا مّدونة احلسابات وقواعدعرضي وزلتوى الكشوؼ ادلالية وقواعد التقييم احملاسبة 

 قائمة الدخل حسب الوظيفة:  -ب
يقـو على مقاربة ربليلية للمؤسسة حبيث ترتب األعباء حسب وظائف ادلؤسسة، و ىذا ما يسمح 

ظائف التجارية، ادلالية األعباء اليت تقع على عاتق الو كاليف اإلنتاج، وأسعار التكلفة و ت باحلصوؿ على
ومن أجل إعداد ىذه القائمة، فإنو يتطلب إعادة ترتيب ، 1ادلعلومات األساسية واإلدارية، دوف إعادة معاجلة

، مشًتيات البضائع،...( إىل األعباء حسب الوظيفة، كما ىو تاالىتالكا األعباء حسب طبيعتيا )حصص
 موضح يف اجلدوؿ التايل:

 

 قائمة الدخل حسب الوظيفة الفًتة من .... إىل .... : 5-2 اجلدول رقم
 N N-1 ادلالحظة 

 رقم األعماؿ

 كلفة ادلبيعات
   

                                                           
1
 .83، مرجع سابك، ص 8الدولَة، جشعَب شنوف، محاسبة المؤسسة طبما للمعاََر المحاسبَة  - 
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 ىامش الربح اإلصبايل

 منتجات أخرى عملياتية

 التكاليف التجارية

 األعباء اإلدارية

 أعباء أخرى عملياتية

 النتيجة العملياتية

 تقدًن تفاصيل األعباء حسب الطبيعة

 )ادلستخدمُت ادلخصصات لإلىتالكات مصاريف(

 منتجات مالية

 األعباء ادلالية

 النتيجة العادية قبل الضريبة

 الضرائب الواجبة على النتائج العادية

 )الضرائب ادلؤجلة على النتائج العادية ) التغَتات

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 األعباء غَت العادية

 ادلنتوجات غَت عادية

 الصافية للسنة ادلاليةالنتيجة 

 (1) حصة الشركات ادلوضوعة موضع ادلعادلة يف النتائج الصافية

 (1)النتيجة الصافية للمجموع ادلدمج 

 (1)منيا حصة ذوي األقلية 

 (1ع )حصة اجملم

 ال يستعمل إال يف حالة تقدًن الكشوؼ ادلالية ادلدرلة (1)

، ػلدد  2008جويلية  26ة الدؽلقراطية الشعبية، قرار مؤرخ ، للجميورية اجلزائري19ادلصدر: اجلريدة الرمسية 
 .31قواعد التقييم احملاسبة وزلتوى الكشوؼ ادلالية و عرضيا وكذا مّدونة احلسابات وقواعد سَتىا، ص 

معيا يف كيفية حساب  وزبتلف ىذه الطريقة عن األوىل يف كيفية حساب النتيجة العملياتية، وتشًتؾ  
 ادلالية، النتيجة اجلارية قبل الضرائب والنتيجة االستثنائية.ة كل من النتيج
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 :)تدفقات اخلزينة( قائمة التدفقات النقدية -3-7
ويعترب ادلعيار تعترب قائمة التدفقات النقدية حديثة العيد نسبيا مقارنة بالقوائم األساسية األخرى، 

الصادر عن رللس معايَت احملاسبة الدولية  ( بعنواف "قائمة التدفقات النقدية"IAS 7احملاسيب الدويل )
(IASBمن أىم الدراسات اليت اىتمت هبذه القائمة ) حيث تناولت طريقة إعدادىا وعرضيا وسلتلف ،

 ادلفاىيم ادلتعلقة هبا.

 تعريف قائمة التدفقات النقدية: -3-7-1
 ؿدفوعات النقدية للمنشأة خالادلو قبوضات النقدية ادل ُتي القائمة اليت تبى :قائمة التدفقات النقدية

 .1يليةاألنشطة التمو  واألنشطة االستثمارية أ وكتدفقات من األنشطة التشغيلية أ  معينة يتم تصنيفيا زمنيةة فًت 

 ظير التدفقات اليت تشرح ادليكانيزمات ادلاليةا على أهنا " جدوؿ يشرح كيفية تغَت اخلزينة ويوجاء تعريفي
 .2"يف التغَت اإلصبايل للخزينة مؤسسة، ومساعلة كل وظيفةلل

 من خالؿ ىدفو حبيث: "ييدؼ النقديةتدفقات ال قائمةوحسب النظاـ احملاسيب ادلايل فقد مت تعريف 
 الكشوؼ ادلالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكياف على توليد يتدفقات اخلزينة إىل إعطاء مستعملجدوؿ 

 اـ ىذه السيولة ادلالية، ويقدـ مداخيل وسلارج ادلوجوداتوكذلك ادلعلومات بشأف استخد ،األمواؿ ونظائرىا
 .3"(مصدرىا) ادلالية احلاصلة أثناء السنة ادلالية حسب منشئيا

 ادلدفوعات النقدية، وذلك دلساعدةوالغرض الرئيسي منيا ىو توفَت معلومات مالئمة عن ادلتحصالت و 
 :4ىذه القائمة عما يلي وغَتىم يف ربليليم للنقدية، وتقرالدائنُت و  ادلستثمرين

 ؛اآلثار النقدية لعمليات ادلؤسسة خالؿ الفًتة -

 اآلثار النقدية لصفقات ادلؤسسة االستثمارية؛ -

 اآلثار النقدية لصفقات ادلؤسسة التمويلية؛ -

 صايف الزيادة أو النقصاف يف النقدية خالؿ الفًتة. -

 

 
                                                           

1
عزة األزهر، عرض ومراجعة الموائم المالَة فٍ ظل معاََر المحاسبة والمراجعة الدولَة، مذكرة ماجستَر فٍ المحاسبة والتدلَك دون  - 

 .832، ص 4005نشر، جامعة سعد دحلب البلَدة الجزائر، 
2
 ، ص4088جدَد، دَوان المطبوعات الجامعَة، الطبعة الثانَة، برنامج الرسمٍ الزغَب ملَكة، بوشنمَر مَلود، التسََر المالٍ حسب ال - 

832. 
3
َحدد لواعد التمََم والمحاسبة ومحتوي  ،4004 جوَلَة 42الموافك  8245رجب عام  43، لرار مؤرخ فٍ 85الجرَدة الرسمَة العدد رلم  - 

 .42ص الكشوف المالَة وعرضها وكذا مدونة الحسابات ولواعد سَرها، 
4
 .42دونالد كَسو، جَرٌ وَجانت، مرجع سابك، ص  - 
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 حمتوى قائمة التدفقات النقدية: -3-7-2
 مل تكن موجودة يف ادلخطط ،ادلايل احملاسيبتعترب قائمة التدفقات النقدية قائمة جديدة جاء هبا النظاـ 

تدفقات النقدية ال توضح قائمة، للغاية وذات زلتوى معلومايت مؤثرالوطٍت، وتعترب ىذه القائمة ميمة  احملاسيب
النقدية  وصايف الزيادة أو النقص يف رصيد معينةه ًت ستخدامات النقدية للمؤسسة يف فوا مصادر النقدية

تقييم قدرهتا على  ؤسسة منادل سبكُت دؼهب النقديةيتم عرض قائمة التدفقات  ،ةًت للمؤسسة خالؿ الف
 ايلي:تضمن متو  سبيةرة احملاو ا أثناء الديعادذلوما اخلزينة  َتالتحكم يف تسي

ىي األنشطة الرئيسية ادلولدة إليرادات ادلؤسسة وكذلك  :)وظيفة االستغالل( األنشطة التشغيلية -أ
وتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يف  ،أنشطة استثمارية أو سبويلية األنشطة األخرى اليت ال تعترب

ا تنتج بصفة عامة من ادلعامالت هنالرئيسي للمؤسسة، ولذلك فإ ادلقاـ األوؿ عن طريق أنشطة توليد اإليراد
 :1وتتضمن التدفقات التالية اخلسارة، واألحداث األخرى اليت تدخل يف ربديد صايف الربح أو

 اخلاصة بالعمالء )مدينوف وأوراؽ دلتحصالت من بيع السلع واخلدمات، أو من ربصيل احلسابات ادلدينةا -
دخل ضمن النشاط وكذلك ادلتحصالت من عوائد االستثمار يف األوراؽ ادلالية أو أي نشاط ال ي ،(القبض

 ؛التمويلي االستثماري أو

 ذلك مقابل سداد احلسابات الدائنةوك ،ادلدفوعات مقابل تكلفة البضاعة ادلباعة واخلدمات ادلقدمة للعمالء -
 .بادلوردين )دائنوف وأوراؽ دفع(، وكذلك ادلدفوعات عن فوائد القروض وسداد الضرائب اخلاصة

ناء واستبعاد ىي عبارة عن األنشطة اليت تتعلق باقت :)وظيفة االستثمار( األنشطة االستثمارية -ب
 :2لنقدية، وتتضمن التدفقات التاليةاألخرى اليت ال تدخل يف حكم ا واالستثمارات األصوؿ طويلة األجل

 ؛ادلتحصالت وادلدفوعات لبيع أو حيازة األصوؿ ادلادية، غَت ادلادية واألصوؿ األخرى طويلة األجل -

 ؛ادلتحصالت وادلدفوعات الناذبة عن التنازؿ أو حيازة أسيم مؤسسات أخرى -

 ادلتحصالت وادلدفوعات الناذبة عن القروض ادلمنوحة ألطراؼ أخرى. -

 اؿس ادلرأو ض و ا عالقة حبركة القر تشمل األنشطة اليت ذل :)وظيفة التمويل( األنشطة التمويلية -ج
اخلاصة  حركة التسبيقات ذات الطبيعة الداليةو  دفوعةادل اؿرأس ادلمكافآت و الزيادة ب وأ فالنقصابسواء 

 :3وتتضمن التدفقات التالية ،بادلؤسسة

 ؛ادلقبوضات النقدية الناشئة من إصدار األسيم أو صكوؾ ادللكية األخرى -
                                                           

1
 .322 رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبٍ مدخل نظرَة المحاسبة، مكتبة دار الثمافة، عمان، األردن، ص - 

2
 - Brunot Colmant et autres, comptabilité financière normes IAS/IFRS, Pearson éducation, Paris, France, 

2008, p45. 
3
 .344ص  مرجع سابك،أحمد نور،  - 
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 ؛القتناء أو اسًتداد أسيم ادلؤسس ادلدفوعات النقدية للمالؾ -

صكوؾ ادلديونية والقروض وأوراؽ الدفع والسندات والرىونات والسلفيات ادلقبوضات النقدية من إصدار  -
 .قصَتة وطويلة األجل األخرى

مع مراعاة أف ادلعاملة الواحدة يف بعض احلاالت قد تتضمن تدفقات نقدية سبكن من تبويب كل منيا 
صلي، أما فائدة قرض األفمثال السداد النقدي لقرض ما يتضمن كل من فائدة القرض ومبلغ ال، تبويبا سلتلفا

 .تشغيلي يف حُت يتم تبويب القرض األصلي على أنو نشاط سبويلي نشاطأهنا القرض فتبوب على 

 

 : مكونات أنشطة قائمة التدفقات النقدية 1-2الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد وعرض القوائم ادلالية يف ضوء معايَت احملاسبة، الدار اجلامعية،  ادلصدر: أمُت السيد أضبد لطفي،
 .139، ص 2008االسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 

 

 

 

 

 أنشطة متويلية
سداد توزيعات، تسديد ديوف، 

 اسًتداد أسيم رأس ادلاؿ.

 أنشطة متويلية
إصدار أوراؽ مالية يف شكل 
حقوؽ ملكية، إصدار ديوف، 

 .وسندات أذوف

شراء عقارات، آالت، استثمارية: أنشطة 
معدات، شراء أوراؽ مالية لديوف حقوؽ 
ملكية يف مؤسسات أخرى، تقدًن قروض 

 دلؤسسات أخرى.

بيع عقارات وآالت استثمارية: أنشطة 
ومعدات، بيع أوراؽ مالية لديوف وحقوؽ 
ملكية يف مؤسسات أخرى، ربصيل الديوف 

 ادلقدمة دلؤسسات أخرى.

 تشغيليةأنشطة 
عندما تتجاوز النفقات النقدية 
 )ادلصاريف( ادلتحصالت النقدية .

 تشغيليةأنشطة 
عندما تتجاوز ادلتحصالت 

 )اإليرادات( ادلدفوعات النقدية

 جممع النقدية



 مساهمة الهظام احملاسيب املالي يف حتسني جودة القوائم املالية                                         الفصل الثاني
 

108 
 

 النقدية:قائمة التدفقات  وعرض إعداد -3-7-3
 جعة ادلعدؿ بعدار ف ادلاز اف تعداف استنادا إىل أرصدة ميخالفا لقائميت الدخل وادلركز ادلايل اللت

توفَت ميزانيتُت مقارنتُت،  يستلـزإعداد قائمة التدفقات النقدية  أساس االستحقاؽ، فإف علىالتسويات اجلردية 
 :1جدوؿ حسابات النتائج للفًتة ادلالية احلالية، ومعلومات يتم استخراجيا من ادللحق باتباع اخلطوات اآلتية

 خرجيست ء بسيطار ىا، وذلك بإجأوؿ الفًتة من آخر  ربديد التغَت يف النقدية وذلك بطرح رصيد النقدية يف  -
 ؛نيتُتاز اشرة من أرصدة النقدية يف ادليمب

وربويل الدخل  ربديد صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية، ويتطلب ىذا ربليل قائمة الدخل احلالية -
 ؛ن عمليات مقتناةع بيانات كذلكنيتُت و از النقدي، كما يتطلب مقارنة ادليمن أساس االستحقاؽ إىل األساس 

ت االتغَت  ربديد التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية، من خالؿ ربليل بقية -
 ؛نية دلعرفة أثرىم على النقديةاز األخرى يف حسابات ادلي

 نية وقائمة الدخل؛از إلضافية ادلفصح عنيا خارج ادلييتم ربليل ادلعلومات ا -

 قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة ادلباشرة أو غَت ادلباشرة.إعداد  -

صايف التدفق النقدي،  وعرض باستخداـ الطريقة ادلباشرة إلعداد ايلاحملاسيب ادل ـالنظا أوصىلقد 
(، إال أهنما IAS 7( وادلعيار احملاسيب الدويل )FASBمتوافقا يف ذلك مع رأي رللس معايَت احملاسبة ادلالية )

 :2ؽلنعا استخداـ الطريقة غَت ادلباشرة وعليو سيتم التطرؽ للطريقتُت من خالؿ النقاط ادلوالية مل

 اإلفصاح عن ادلبالغ اإلصبالية للمقبوضات وادلدفوعات يتم دبوجب ىذه الطريقة :الطريقة ادلباشرة -أ
 النقدي من األنشطة التشغيلية.النقدية من األنشطة التشغيلية واغلاد الفرؽ بينيما الذي ؽلثل صايف التدفق 

النقدية ادلتأتية من األنشطة التشغيلية أنشطة العمليات العادية اليت ينشأ منيا منتجات  أي تعرب عن
 من األنشطة غَت مرتبطة باالستثمار والتمويل، وؽلكننا التذكَت هبا من خالؿ اجلدوؿ ادلوايل: ادلؤسسة وغَتىا

 النقدية حسب الطريقة ادلباشرة: قائمة التدفقات  6-2جدول رقم 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ادلتحصالت النقدية من العمالء     

 ادلدفوعات النقدية للموردين والعمالة( -)

                                                           
1
 .324 رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبٍ: مدخل نظرَة المحاسبة، مرجع سابك، ص - 

2
 .42، ص 42043بع، ، مرجع سابك، الفصل الرا85الجرَدة الرسمَة  - 
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 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية=   

 الفوائد ادلدفوعة( -)

 ئب ادلدفوعة على النتيجةاالضر ( -)

 )أ(.قدية الناذبة من أنشطة التشغيل.............صايف التدفقات الن     

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 ( مدفوعات اقتناء األصوؿ ادلادية-)

 )+( متحصالت بيع األصوؿ ادلادية

 )+( الفوائد احملصلة

 )+( األرباح احملصلة

 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار................)ب(     

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 مقبوضات إصدار األسيم)+( 

 إيرادات القروض طويلة األجل)+( 

 ( سداد القروض طويلة األجل أو اإلغلار التمويلي-)

 ( أرباح األسيم ادلدفوعة *-)

 صايف التدفقات النقدية الناذبة من أنشطة التمويل ..........)ج(     

 .................. د = أ + ب + ج....تغريات النقدية أو ما يف حكمها ........

 رصيد النقدية أو النقدية ادلعادلة يف بداية الدورة ............. ه

 ............. د + ه الدورة هنايةرصيد النقدية أو النقدية ادلعادلة يف 

 .ؽلكن اإلفصاح عنيا ضمن األنشطة التشغيلية  *

Source : Obile Barbe Dandon & Laurent Didelot, les normes 
comptables internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, France, 
2édition, 2006, P 585. 
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الطريقة السفلية اليت تعتمد على جدوؿ حسابات النتائج وعلى  يى: الطريقة غري ادلباشرة -ب
تغَتات األمواؿ اخلاصة، وصبع التغَتات الناذبة عن الدورات الثالث السابقة يفسر لنا وعلى جدوؿ  ادليزانية

را ألهنا تبدأ ريقة بالطريقة غَت ادلباشرة نظوقد مسيت ىذه الط ،1ايف ادلؤسسة إغلابا أو سلب التغَت الذي حدث
 .2ولو بعد ذلك إىل األساس النقديألساس االستحقاؽ مث رب بالنتيجة الصافية وفقا

التشغيلية، التدفقات النقدية لألنشطة  إىل صايف ابتحويلي النتيجة الصافيةوفق ىذه الطريقة يتم تعديل 
سبثل عناصر نقدية، أي أهنا ال تؤثر على  دات وادلصاريف اليت تؤثر يف صايف الربح والار وذلك باستبعاد اإلي

كما ىو مبُت يف   النقدية وفق الطريقة غَت ادلباشرةوتعد قائمة التدفقات ، النقدية ال بالزيادة وال بالنقصاف
 : فاحلسبابمع األخذ  اجلدوؿ ادلوايل

 ؛(وردين...ات ادلَت نات، تغو خز ائن، ادلبات الز َت ، تغت)اىتالكايف اخلزينة  َتالتأث وفعامالت دأثار ادل -1

 ؛(ؤجلةدلالضرائب ا)التسويات  وتات أو التفا -2

 ذه( وىالناقصة... والزائدة أ زؿقيمة التنا)التمويل  وأنشطة االستثمار أبرتبطة الية ادلالتدفقات ادل -3
 .ىكال على حد ـ تقد التدفقات

 : قائمة التدفقات النقدية حسب الطريقة غري ادلباشرة 7-2اجلدول رقم 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 النتيجة قبل الضريبة     

 )+( االىتالكات وادلؤونات

 األعباء ادلالية)+( 

 ( النواتج ادلالية-)

 ( نتيجة التبادؿ-)+/

 ( الفوائد ادلدفوعة-)

 ( الضرائب ادلدفوعة على النتيجة-)

 صايف التدفقات النقدية الناذبة من نشاط التشغيل ................ )أ(     

                                                           
1
 .845 ص مرجع سابك، عاََر اإلبالغ المالٍ الدولَة،التوجه الجدَد نحو م حواس صالح، - 

2
مجلة جامعة المدس المفتوحة  ،"مفَد الطاهر، أثر مماََس التدفمات النمدَة فٍ تفسَر العوائد السولَة العادَة لألسهم"سامح مؤَد العطعوط،  - 

 .14، ص 4080تشرَن األول،  ،48، العدد لألبحاث والدراسات
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 االستثمارالتدفقات النقدية من أنشطة 

 ( مدفوعات اقتناء األصوؿ ادلادية-)

 ( متحصالت بيع األصوؿ ادلادية)+

 )+( الفوائد احملصلة

 )+( األرباح احملصلة

 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار .................. )ب(     

 التمويلالتدفقات النقدية من أنشطة 

 مقبوضات إصدار األسيم (+)

 دات القروض طويلة األجلار إي )+(

 األجل أو اإلغلار التمويليسداد القروض طويلة ( -)

 أرباح األسيم ادلدفوعة *( -)

 (ج................ ) التمويلصايف التدفقات النقدية من أنشطة      

 ........................... د = أ + ب + ج تغريات النقدية وما يف حكمها    

 ..... هرصيد النقدية أو النقدية ادلعادلة يف بداية الدورة ........    

 هد + الدورة .............  هنايةرصيد النقدية أو النقدية ادلعادلة يف     

 ؽلكن اإلفصاح عنيا ضمن األنشطة التشغيلية  *

Source : Obile Barbe Dandon & Laurent Didelot, les normes 
comptables internationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, France, 
2édition, 2006, P 586. 

يفضل استخداـ  ( والنظاـ احملاسيب ادلايلIAS 7)الدويل  احملاسيبادلعيار  كل من  أفذبدر اإلشارة  
الطريقة ادلباشرة على الطريقة  أف ىناؾ العديد من البحوث اليت أثبتت أفضلية الطريقة ادلباشرة وباإلضافة إىل

حيث قاما ( Krishnan and Largay) 2000قاـ هبا سنة  باشرة نذكر منيا الدراسة اليتادلغَت 
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، بقائمة التدفقات النقدية ادلستقبلية ؤوفق الطريقُت يف التنب بادلقارنة بُت قدرة قائمة التدفقات النقدية ادلعدة
وجب أكثر من ادلعدة دب ؤريقة ادلباشرة ذلا القدرة بالتنبالط إىل أف قائمة التدفقات النقدية ادلعدة وفق اخلصو 

أقل تزويد باشرة ادلغَت حملاسبية اشارت إىل أف الطريقة ا ورغم أف العديد من األحباث ،1الطريقة غَت ادلباشرة
خلارجة من او  ف عن التدفقات النقدية الداخلةتكش للمعلومات مقارنة مع الطريقة ادلباشرة نظرا لكوهنا ال

غَت ادلباشرة ألهنم يروف يف الطريقة يفضلوف الطريقة  ادلاليةشطة التشغيلية إال أف كثَت من معدي القوائم ناأل
وبات واجليد اإلضايف بيقو للطريقة غَت ادلباشرة بالصعتط، كما أف العديد من الشركات يعلل ادلباشرة أقل تكلفة

 .2الذي يتطلبو تطبيق الطريقة ادلباشرة

قائمة التدفقات النقدية وفق الطريقة من جية أخرى ننبو إىل أف النظاـ احملاسيب ادلايل تناوؿ شكل  
تدفقات خزينة متأتية ، وقسميا كذلك إىل تدفقات خزينة متأتية من أنشطة االستغالؿ، ادلباشرة وغَت ادلباشرة

 تمويل كما ىو موضح يف اجلدولُت ادلواليُت:خزينة متأتية من أنشطة ال تدفقاتاالستثمار، من أنشطة 

 

 )الطريقة ادلباشرة(  النقدية أو جدول سيولة اخلزينة تدفقات ال: جدول  8-2 اجلدول رقم
 الفرتة من....إىل......

 N N-1 ادلالحظة 

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية

 ائنبقبوضة من عند الز التحصيالت ادل

 ُتستخدمادلو دفوعة للموردين بالغ ادلادل

 دفوعةادل ىالية األخر صاريف ادلادلو الفوائد 

 دفوعةالضرائب عن النتائج ادل

   

 تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر غري العادية

 )غلب توضيحيا(العادية  َتالعناصر غبرتبطة اخلزينة ادل اؿتدفقات أمو 

   

    )أ(صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية 

    أنشطة االستثمارتدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من 

                                                           
1
 - Krishnan G V and J A Largay, « the predictive Ability of Direct  Method cash-flow Information », Journal of 

Business and Accounting 27(1and2), 2000, pp : 219-245. 
2
 .353ص  ،4005سبة المالَة، الطبعة األولً، إثراء للنشر و التوزَع، األردن، ان، نزار فلَح البلداوٌ، مبادئ المحارضوان حلوة حن - 
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 معنوية وات عن اقتناء تثبيتات عينية أبسحو ادل

 معنوية وعن تثبيتات عينية أ زؿالتحصيالت عن عمليات التنا

 عن اقتناء تثبيتات مالية اتبسحو ادل

 عن تثبيتات مالية زؿعن عمليات التنا التحصيالت

 اليةصيليا عن التوظيفات ادلرباليت مت  الفوائد

 ستلمةقبوضة من النتائج ادلاألقساط ادلو  احلصص

    )ب( صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة االستثمار

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل

 التحصيالت يف أعقاب إصدار أسيم

 من التوزيعات اليت مت القيا هبا وغَتىااحلصص 

 ضو ن القر تأتية مالتحصيالت ادل

 ماثلةادل ىاألخر  فالديو  وض أو تسديدات القر 

   

    )ج(صايف تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من أنشطة التمويل 

 السيوالت وشبو على السيوالت  رؼت سعر الصَتاتغ تأثَتات

 ة )أ + ب + ج(اخلزينة يف الفًت  اؿأمو  َتتغ

   

 اليةمعادالهتا عند افتتاح السنة ادلو اخلزينة  اؿأمو 

 السنة ادلالية إقفاؿأمواؿ اخلزينة ومعادالهتا عند 

 ةالفًت  ؿاخلزينة خال اؿأمو  َتتغ

   

   

   

    ة مع النتيجة احملاسبيةبقار ادل

 .35، ص 2009مارس  25، ادلؤرخة يف 19ادلصدر: اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد 
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 ادلباشرة(غري  )الطريقة  النقدية أو جدول سيولة اخلزينة تدفقات ال: جدول  9-2 اجلدول رقم
 الفرتة من....إىل......

 N N-1 ادلالحظة 

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من األنشطة العملياتية
 اليةصايف نتيجة السنة ادل

 تصحيحات من أجل:

 األرصدةو  االىتالكات -

 ؤجلةالضرائب ادل َتتغ -

 ناتو خز ادل َتتغ -

 تغَت الزبائن واحلسابات الدائنة األخرى -

 ىاألخر  فالديو و وردين ادل َتتغ -

 الصافية من الضرائب زؿزيادة قيمة التنا ونقص أ -

   

    تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط )أ(

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من عمليات االستثمار
 ات عن اقتناء تثبيتاتبمسحو 

 (1)اإلدماج  طزليات َت تغ َتتأث

   

    )ب( عمليات االستثماربرتبطة اخلزينة ادل التدفقات أمو 

 تدفقات أموال اخلزينة ادلتأتية من عمليات التمويل
 علُتدفوعة للمسااحلصص ادل

 )ادلنقودات( يالنقد اؿزيادة رأس ادل

 ضو قر  اصدار
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 ضو قر  تسديد

    )ج( تدفقات أموال اخلزينة ادلرتبطة بعمليات التمويل

    )أ + ب + ج( تغري أموال اخلزينة للفرتة

 اخلزينة عند االفتتاح اؿأمو 

 اؿاخلزينة عند االقف اؿأمو 

 (1) سعر العمالت األجنبية َتاتتغ َت( تأث

   

    اخلزينة الأمو  ريتغ

  ال يستعمل إال يف تقدًن الكشوؼ ادلالية (1)

 .36، ص 2009مارس  25، ادلؤرخة يف 19ادلصدر: اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد 

 (تغري األموال اخلاصة قائمة)ت يف حقوق ادللكية اقائمة التغري  -3-8
 ادلصادر يف تغَت األمواؿ اخلاصة وبُت ادليزانية، ولكن مع تعدد قائمة الدخلىي حلقة الربط بُت 

منفردة لتوضيح مسببات ىذا التغَت ومصادره، ولقد مت إصدار ىذه القائمة ألوؿ مرة  قائمة توجب زبصيص
عن بإفصاحيا  تنبع أعلية قائمة تغَتات األمواؿ اخلاصة ،1997سنة  احملاسبية الدولية من طرؼ رللس ادلعايَت

وما ينجم عنو من تغَت يف النتائج متمثال يف صورة أرباح أو خسائر الدورة ادلالية  التغَت الناجم عن حسابات
التيارات اليت تؤثر على بنود األمواؿ اخلاصة من أوؿ الدورة ادلالية وصوال إىل  األرباح احملتجزة، كما تقـو برصد

 .1األمواؿ اخلاصة يف آخر الدورة

 تعريف قائمة التغريات يف حقوق ادللكية: -3-8-1
ادلايل قائمة تغَتات رؤوس األمواؿ اخلاصة بأهنا "تلك القائمة اليت تشكل  احملاسيبعرؼ النظاـ  -

 للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصوؿ اليت تتشكل منيا رؤوس األمواؿ اخلاصة للمؤسسة خالؿ ربليال
 .2"السنة ادلالية

                                                           
1
الشلتونٍ، مدي داللة الموائم المالَة كأداة لإلفصاح عن المعلومات الضرورَة الالزمة لمستخدمٍ الموائم المالَة، رسالة ممدمة  ٌفاَز زهد - 

ص  ، ص 4001اجَستر فٍ المحاسبة والتموَل، الجامعة اإلسالمَة بغزة، فلسطَن، التجارة، استكماال لمتطلبات الحصول علً درجة الم بكلَة

43-34. 
2

 .42، ص 4005مارس  41، المؤرخة فٍ 85الجرَدة الرسمَة للجمهورَة الجزائرَة، العدد  -
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األمواؿ  لتحويالت ادلتعلقة بعناصراو  " ىو ملخص للتغَتات :ألمواؿ اخلاصةجدوؿ تغَتات ا -
 .1"ةًت خالؿ الف اخلاصة للشركة

سبية معينة، زلارة و د ؿاخلاصة خال اؿاألمو اليت تطرأ على  التغَتاتقائمة توضح  تعريفيا بأهنا وؽلكن
 سة.للمؤس ية عن النشاط االقتصادذباخلسائر النابتنقص و اح باألر ب اخلاصة اؿتزداد األمو 

 قدرهتا على الربط بُت قائمة الدخل وقائمة ادلركز ادلايل، تكمن أعلية قائمة التغَت يف حقوؽ ادللكية يف
خسائر الدورة ادلالية وما ينجم عنو من  ومة الدخل متمثال يف صورة أرباح أفتفصح عن التغَت الناجم عن قائ

ادلالية يف األرباح احملتجزة، كما تقـو برصد التيارات اليت تؤثر على بنود حقوؽ ادللكية من أوؿ الدورة  تغَت
 .2حقوؽ ادللكية يف آخر الدورة وصوال إىل

 :3ىي تشمل ثالثة بنود رئيسية بنود قائمة التغريات يف حقوق ادللكية: -3-8-2
 من البنود (س ادلاؿ ادلساىم بوأر )س ادلاؿ ادلدفوع أيتكوف ر  س ادلال ادلدفوع:أر  ت يفاالتغري  -أ

 اآلتية:

 القيمة االمسية لألسيم أو قيمة احلصص؛ س ادلاؿ القانوين: ؽلثلأر  -

 ادلمنوح س ادلاؿأر )مسالية أر و خصم إصدار األسيم واذلبات الس ادلاؿ اإلضايف: يشمل عالوة اإلصدار أأر  -
 وأسيم اخلزينة؛ (كيبة

 :س ادلاؿ ادلدفوع ما يليأر ت يف اَت وتشمل التغ

صورة  ادلالؾ أو ادلساعلوف، حيث تكوف الزيادة يفت إضافية يقدميا ار  صورة استثماس ادلاؿ، يفأزيادة ر . 
 ادلؤسسة مباشرة بدال عنيا؛ تالتزامانقدية أو عينية وتكوف أحيانا عن طريق تسديد ادلالؾ لبعض 

 س ادلاؿ ادلدفوع.أيتم ىذا التوزيع من ر س ادلاؿ و أر  س ادلاؿ، وتكوف يف حالة توزيعاتأر  زبفيض. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .48، ص 4080، الصفحات الزرلاء، البوَرة، الجزائر المحاسبة المالَة و معاََر المحاسبة الدولَة، دمحم بوتَن، -

2
 ، الطبعة األولً، عمان، داررضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبٍ المعاصر من المبادئ إلً المعاََر دراسة معممة فٍ نظرَة المحاسبة -

 .454، ص 4003 وائل،
3
 .451-454المرجع السابك، ص ص  - 
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 احملتجزة )رأس ادلال ادلكتسب(:التغريات يف األرباح  -ب 
رىن  نتائج)األرباح احملققة وغَت موزعة حىت تاريخ إعداد قائمة ادلركز ادلايل  ،سبثل األرباح احملتجزة

االستثمار  س ادلاؿ ادلكتسب احلد األقصى الذي ؽلكن توزيعو يف شكل عائد علىأ، وؽلثل رقم ر (التخصيص
 .ادلدفوع كضماف عاـ للدائنُتس ادلاؿ أوذلك حىت تتم احملافظة على ر 

 :س ادلاؿ ادلكتسب ترجع إىل ثالثة مصادر ىيأر ت يف اإف التغَت 

  رصيد األرباح احملتجزة أوؿ الدورة وتعديلو بتسويات السنوات السابقة كتصحيح أخطاء سنوات سابقة؛ -

 توزيعات األرباح على ادلالؾ أو ادلساعلُت خالؿ الدورة؛ -

 حسبما تظيره قائمة دخل الدورة اجلارية. (اخلسارة)صايف الربح الشامل  -

 :س ادلال احملتسبأت يف ر االتغري  -ج 
أىم  مسالية مل تتحقق بعد حىت تاريخ إعداد قائمة ادلركز ادلايل، ومنأس ادلاؿ احملتسب ؽلثل تسويات ر أر 

 :مصادر التغَت فيو نذكر

 مكاسب أو خسائر إعادة التقوًن؛ -

 احليازة غَت احملققة؛ مكاسب أو خسائر -

 مكاسب أو خسائر ترصبة أرصدة العمالت األجنبية ادلتوفرة يف هناية الدورة. -

 ح عنها يف قائمة التغريات يف حقوق ادللكية:العناصر الواجب اإلفصا  -3-8-3 
غلب على ادلؤسسة أف  (IAS 1) الدويل رقم يبمن ادلعيار احملاس 96الفقرة  بناء على ما جاء يف 

 قائمة تظير ما يأيت: مكوف منفصل لقوائميا ادلالية تعرض

 ًتة؛خلسارة للفو االربح أ -

 كل بند من بنود الدخل أو ادلصروؼ أو الربح أو اخلسارة اليت يتم االعراؼ هبا حسب متطلبات ادلعايَت -
 ؛رى بشكل مباشر يف حقوؽ ادلساعلُتاألخ

 ؛ةًت للف إصبايل الدخل وادلصروؼ -

 للتغَتات يف السياسة احملاسبية وتصحيح األخطاء الرئيسية اليت مت التعامل معيا دبوجب ياكمًت األثر ال -
 ( .IAS 8) ادلعاجلات القياسية يف معيار احملاسبة الدويل رقم
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قائمة التغَت يف حقوؽ ادللكية أو يف اإليضاحات  إضافة إىل ذلك غلب على ادلؤسسة أف تعرض ضمن
 :1يلماي ادلتممة

 س ادلاؿ مع ادلالؾ وتوزيعات األرباح ذلم؛أر معامالت  -

 كمة يف بداية وهناية الفًتة؛ا أرصدة األرباح واخلسائر ادلًت  تسويات -

احتياطي يف بداية  س ادلاؿ وعالوة اإلصدار وكلأر ة لكل فئة من األسيم العادية لادلطابقة بُت القيمة الدفًتي -
 وهناية الفًتة.

كما حدد النظاـ احملاسيب ادلايل معلومات دنيا مطلوب تقدؽليا يف ىذا البياف زبص احلركات ادلتصلة  
 دبا يأيت:

 ؛اليةالنتيجة الصافية للسنة ادل -

 اؿ؛س أمو و رؤ يف ا مباشرة َتىسجل تأثتصحيحات األخطاء ادلو ات الطريقة احملاسبية تغَت  -

 ؛امةىاخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء  اؿس األمو و مباشرة يف رؤ سجلة ادل ىاألعباء األخر و نتجات ادل -

 ؛فاض، التسديد....(طلعمليات الرمسلة )االرتفاع، اال -

 الية.السنة ادل ؿقررة خالالتخصيصات ادلو  توزيع النتيجة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
- Bernard RAFFOURNIER, Les normes comptables internationales (IFRS/IAS), Ed .économica, 3éme édition, 

2006, p34 
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 : قائمة التغريات يف حقوق ادللكية 10-2اجلدول رقم 

رأس مال  مالحظة 
 الشركة

 عالوة
 اإلصدار

فارق 
 التقييم

فرق إعادة 
 التقييم

االحتياطات 
 والنتيجة

       N-2ديسمرب  31الرصيد يف 

 الطريقة احملاسبية َتتغ

 امةتصحيح األخطاء اذل

 إعادة تقييم التثبيتات

 ات يفبدرجة يف احلساادل َتاخلسائر غ واح أباألر 
 النتائج بحسا

 دفوعةاحلصص ادل

 اؿزيادة رأس ادل

 اليةنتيجة السنة ادل صايف

      

       N-1ديسمرب  31الرصيد يف 

 الطريقة احملاسبية َتتغ

 امةتصحيح األخطاء اذل

 إعادة تقييم التثبيتات

 ات يفبدرجة يف احلساادل َتاخلسائر غ واح أباألر 
 النتائج بحسا

 دفوعةاحلصص ادل

 اؿزيادة رأس ادل

 اليةنتيجة السنة ادل صايف

      

       Nديسمرب  31الرصيد يف 

 .37، ص 2009مارس  25، ادلؤرخة يف 19ادلصدر: اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد 

 ، أف جدوؿ تغَت األمواؿ اخلاصة يساعد على معرفة عمليات توزيع احلصص،ما سبقطللص من 
لألخطاء اليت ت الطرؽ احملاسبية وسلتلف التصحيحات يف اس ادلاؿ، التغَت أر اء، النواتج ادلسجلة مباشرة يف األعب

 س ادلاؿ.أر  كاف ذلا أثر على

 



 مساهمة الهظام احملاسيب املالي يف حتسني جودة القوائم املالية                                         الفصل الثاني
 

120 
 

 :القوائم ادلالية مالحق -3-9
 :على أهنامالحق القوائم ادلالية عرفت  تعريفها: -3-9-1

احملاسبية  جداوؿ ملحقة لشرح األعباء أو النواتج اخلاصة بالقوائم ادلالية، كما ربتوي على الطرؽ وادلعلومات" -
الشركاء، أسيم  نية، حساب النتيجة، جدوؿ تدفقات اخلزينة، ايضاحات زبصاالضرورية لشرح أو تكملة ادليز 

 .1"الوحدات الفروع وادلؤسسة األـ، التحويالت ما بُت الفروع وادلؤسسة األـ

األحداث و علومات فيم ادل اليت من شأهناو اما، ىعا بعلومات اليت تكتسي طاالية ادلادل وؼيضم ملحق الكش -
 .2ليةاادل وؼالواردة يف الكش

ملحق القوائم ادلالية ىو وثيقة تلخيص، يعد جزءا من الكشوؼ ادلالية، وىو : "حسب النظاـ احملاسيب ادلايل -
الضرورية لفيم أفضل للميزانية وحساب النتائج فيما أفضل، ويتمم كلما اقتضت احلاجة يوفر التفسَتات 
، كما أف ما يسجل يف ادلالحق ال ؽلكنو بأي حاؿ من األحواؿ أف ػلل "لقارئي احلساباتادلعلومات ادلفيدة 

 .3زلل ما غلب أف يعرض بأحد القوائم ادلالية األخرى

 البنود الواجب االفصاح عنها مبالحق القوائم ادلالية: -3-9-2 
وعرضيا وكذا مدونة وقواعد خصص القرار الذي ػلدد قواعد التقييم واحملاسبة وزلتوى القوائم ادلالية 

مالحق القوائم  ىزلتو  لشرح (الفصل الثامن)، فصال كامال 19احلسابات، ضمن اجلريدة الرمسية رقم  سَت
 :4لى معلومات تتضمن النقاط التاليةيشتمل ادللحق عحيث  ادلالية،

 ؛القواعد والطرؽ احملاسبية ادلعتمدة دلسك احملاسبة وإعداد القوائم ادلالية -

مكمالت اإلعالـ الالزمة حلسن فيم ادليزانية، حسابات النتائج، جدوؿ تدفقات أمواؿ اخلزينة وقائمة  -
 ؛األمواؿ اخلاصة تغَتات

ادلعلومات اليت زبص ادلؤسسات ادلشًتكة، والفروع أو ادلؤسسة األـ وكذلك ادلعامالت التجارية اليت ػلتمل  -
 ؛تكوف حصلت مع تلك ادلؤسسات أو مسَتييا أف

 صادقة.ادلعلومات ذات الطابع العاـ أو اليت زبص بعض العمليات اخلاصة الكتساب صورة  -

 ادلالية وعلا: وىناؾ معياراف أساسياف يسمحاف بتحديد ادلعلومات ادلطلوب إظيارىا يف القوائم

                                                           
1
 .48شعَب شنوف، محاسبة المؤسسة طبما للمعاََر المحاسبَة الدولَة، الجزء األول، مرجع سابك، ص  - 

2
 841، ص ، الجزائر، مجموعة الصفحات الزرلاءتطبَماتها، متَجة للطباعةوات بالحسا َرالَة سمالمحاسبة ال م، نظاوٌلخضر عال - 

3
 .34، ص 4، مرجع سابك ، الفصل 85الجرَدة الرسمَة العدد  - 

4
 .34المرجع السابك، ص  - 
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 ادلالئم لإلعالـ: أي أف يتم عرض ادلالحق بطريقة مالئمة وواضحة سبكن مستعملييا من فيميا الطابع. 
 وربليليا؛

إذا كاف من ادلمكن أف يسبب عدـ  ، أيث تكوف ادلعلومة ذات أعليةياألعلية النسبية للمعلومات: حب. 
 القوائم ادلالية. يعلى القرارات اليت يتخذىا مستعملأثرا  إظيارىا

حسب الًتتيب التايل، شلا يساعد ادلستخدمُت يف فيم البيانات  بادلالحق رض اإليضاحاتيتم ع 
 :ادلنشآت األخرى ادلالية ومقارنتيا مع بيانات

 ؛بياف باالمتثاؿ دلعايَت احملاسبية الدولية -

ل معلومات مدعمة للبنود ادلعروضة يف صلب كل كياف مايل يف نفس الًتتيب الذي عرض فيو كل بند وك -
 بياف

 ؛مايل

 ؛بياف يوضح أسس القياس و السياسات احملاسبية ادلطبقة -

 ادلالية األخرى. إلفصاحاتوالبنود الطارئة وااللتزامات ا -

القوائم ادلالية، د ن اجلداوؿ تفيد يف فيم أفضل لبنو ادلايل على ادلؤسسات استخداـ عدد م احملاسيبفرض النظاـ 
 :1ىيوىذه اجلداوؿ 

 ؛التثبيتات واألصوؿ غَت اجلاريةر جدوؿ تطو  -

 االىتالكات؛جدوؿ  -

 ؛يتات واألصوؿ األخرى غَت اجلاريةجدوؿ خسائر القيمة يف التثب -

 ؛جدوؿ ادلؤونات -

 (؛فروع ووحدات مشركة)جدوؿ ادلساعلات  -

 .بياف استحقاقات الديوف الدائنة وادلدينة عند إقفاؿ السنة ادلالية -

 

 

 

                                                           
1
 .23-28المرجع السابك، ص ص  - 
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 خالصة الفصل:
 

، جعل من الذي يتماشى وادلعايَت احملاسبية الدولية ادلايل احملاسيبلنظاـ تطبيق اإف توجو اجلزائر إىل 
 بإصباع العديد من الدراسات على ذلك، القوائم ادلالية، أكثر جودة شلا كانت عليو سابقا عملية إعداد وعرض

مستمد من ادلعايَت احملاسبية الدولية،  حيث أف عملية إعداد القوائم ادلالية اصبحت زبضع إلطار تصوري
 .ؽ ربضَت وعرض القوائم ادلاليةتتمحور ميمتو يف ربديد طر 

حاولنا من خالؿ ىذا الفصل التطرؽ إىل اإلطار النظري الذي جاء بو النظاـ احملاسيب ادلايل، وإبراز  
ليا أف النظاـ احملاسيب ادلايل بعيد  أىم التحسينات اليت جاء هبا على مستوى ادلعلومات ادلالية، ولقد اتضح لنا ج

 مت التوصل اليو من ىذا الفصل: ، فيمايلي أىم ماكل البعد عن ادلخطط احملاسيب الوطٍت

أشبرت اجليود اجلزائرية الرامية إىل توحيد شلارساهتا احملاسبية مع دوؿ العامل بتبٍت نظاـ زلاسيب مايل يتماشى  -
 الدولية؛ ادلعايَت احملاسبيةمع 

جاء النظاـ احملاسيب ادلايل بإطار تصوري ييدؼ إىل توضيح سلتلف الطرؽ والسياسات احملاسبية ادلتبعة يف  -
 إعداد القوائم ادلالية؛

أوىل النظاـ احملاسيب ادلايل أعلية كبَتة دلستخدمي ادلعلومات ادلالية، وىذا من خالؿ كمية ادلعلومات ادلالية  -
 ؛اليةالواجب تقدؽليا ضمن التقارير ادل

حرص النظاـ احملاسيب ادلايل على ربقيق اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية و ذلك من أجل التمثيل  -
 الصادؽ لوضعية ادلؤسسة بقوائميا ادلالية

ف األسس ادلعتمدة يف إعداد القوائم غلب أف تتفق ومتطلبات اإلفصاح عن األمور الغامضة أ كما
شأنو أف  ف أي تضليل يف ادلعلومات اّليت ربتوييا ىذه القوائم منأ اذ القرار، إذاذلاـ يف عملية ازب ذات التأثَت

فر ة، شلا يستلـز توالذي يعترب من القرارات ذلامة واخلطَت التأثَت على قرار االستثمار ا يليفقدىا أعليتيا وبالتا
ة دبوضوع األخَت  إىل زيادة االىتماـ يف السنوات أدى وادلوضوعية، وىذا ماالدقة  ة منمعلومات على درجة كبَت 

وىو من بُت أىم األىداؼ الذي تسعى حوكمة الشركات لتحقيقو  ،وجودة القوائم ادلالية الشفافية واإلفصاح
من خالؿ تطبيق مبادئيا، وىذا ما غلعل النظاـ احملاسيب ادلايل من بُت األدوات ادلساعدة لتطبيق حوكمة 

كل األطراؼ لاجلزائرية من أجل ربسُت جودة القوائم ادلالية، وزيادة الثقة هبا بالنسبة الشركات يف البيئة 
 ادلستخدمة ذلا.



 

 

 

    اإلفصاح احملاسيب، جودة القوائم املالية
 حبوكمة الشركات وعالقتهما

 الثالثالفصل  
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 متهيد

يزات تنافسية، دبا يضمن تطورىا خلق مإىل ضباية أصول الشركة وتدعيم و هتدف حوكمة الشركات 
األطراف ذات  كل  انتعاش أسيميا ضمن األسواق املالية، و بالتايل ربقيق مصاحلالنشاط و  استمرارىا يفو 

 ظمكن القول بأن حوكمة الشركات دبا تقوم عليو من مبادئ و مقومات أساسيا سبق دما، العالقة بالشركة
ىي أحد األساليب و استغالل الفرص لتحقيق التميز يف األداء، اإلدارية، و  االلتزام بالقوانُت و اإلجراءات

 .بالعمل هبا دارية ادحديةة واملطالباإل

مات املشار هلا سابقا من املقو ليم للحوكمة وااللتزام باملبادئ و اإلشارة إىل أن التطبيق السكما ذبدر 
ىذا بالنظر إىل صبلة اإلجراءات احملاسبية املعتمد يف إطار و  ،ربقق جودة املعلومات احملاسبية يضمن شأنو أن

عتمد بشكل كبَت على املمارسات حيث أن النجاح الفعلي دحوكمة الشركات ي ،املعمول هبا األساليب اإلدارية
، سواء منيا الدولية أو معايَت مكيفة املعتمدة واألنظمة احملاسبية نوعية املعايَت احملاسبية احملاسبية و املالية و على

 حىت تتماشى و الواقع االقتصادي للبلد اليت تطبق فيو

 احملاسبةة، على اعتبار أن اسبالشركات واحمل عليو فيمكن القول بأن ىناك ارتباطا وثيقا بُت حوكمة
جودة نظام ادحوكمة من خالل جودة القوائم املالية املفصح عنيا ومدى ملعرفة وتقييم مدى عامل ىم ةل أسب

 صدقيا وشفافيتيا.
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 حوكمة الشركات واحملاسبة: -1

، حيث تعترب وثيقاً ارتباطًا ترتبط احملاسبة بادحوكمة سواء على املستوى امليٍت أو املستوى التنظَتي 
وإجراءات  ملبادئوإجراءات ادحوكمة فال ظمكن  دببادئاحملاسبة من أكةر اجملاالت العلمية واملينية تأثَتًا أو تأثراً 

وإجراءات ادحوكمة تلعب دوراً   مبادئ، كما أن  شبارىا بدون دعم مينة احملاسبةادحوكمة أن تطبق بفاعلية وتؤيت
 .احملاسبة كبَتاً يف جمال تطوير مينة 

 احملاسبة:عالقة حوكمة الشركات ب -1-1

 ربحيث تعتترتبط احملاسبة سواء على املستوى امليٍت أو املستوى التنظَتي بادحوكمة ارتباطًا وثيقاً، 
 ئكن ملبادظموإجراءات ادحوكمة فال ئ يف أو تأثرًا دبباد ر اجملاالت العلمية واملينية تأثَتامن أكة احملاسبة

وإجراءات ادحوكمة  ئأن تطبق بفاعلية وتؤيت شبارىا بدون دعم مينة احملاسبة، كما أن مباد وإجراءات ادحوكمة
 :1جمال تطوير مينة احملاسبة جليا يف ما يلي تلعب دوراً كبَتاً يف

 ضمن دائرة الدراسات الشركاتيف دراسة ظاىرة حوكمة  بارزا ارورة أن تلعب وظيفة احملاسبة دور ض -أ
كن قياس وتقرير نتائج أعمال الشركة، وربقيق التوصيل الفعال ظمة ومن خالل خمرجات ىذه الوظيفة احملاسبي

 ؛ادحوكمة ئالنتائج إىل كافة األطراف بشكل عادل ومتوازن وىذا يف النياية ضمقق متطلبات تطبيق مباد هلذه

 ومستوى اإلفصاح عنسيؤثر على درجة  الشركاتيرى احملاسبون أن تطبيق ظاىرة حوكمة  -ب
البيانات املالية واإلدارية للشركة، وىذا تأكيد على أن اإلفصاح والشفافية وظاىرة حوكمة الشركات وجيان 

ادحوكمة فإن إطار  ئواحدة يؤثر كل منيما يف اآلخر ويتأثر بو، فإذا كان اإلفصاح ىو أحد وأىم مباد لعملة
 ؛صاح بأسلوب يتفق ومعايَت اجلودة احملاسبية واملاليةقق اإلفربادحاكمة للشركات صمب أن  اإلجراءات

املراجعة، فمن خالل تنفيذ وظيفة  اسًتاتيجيةإن قوة حوكمة املؤسسات تؤثر على تطوير  -ج
بشكل فعال وتبٍت منظور اسًتاتيجي قوي تتأكد فعالية الرقابة وبالتايل ينخفض خطر الرقابة، األمر  اإلشراف

 ؛كن التأثَت يف طبيعة وتوقيت ونطاق املراجعةظمالية وكفاءة املراجعة وبالتايل إىل زيادة فع الذي يؤدي

                                                           
1
تطبٌك مبادئ حوكمة المإسسات والمنهج المحاسبً السلٌم متطلبات ضرورٌة إلدارة المخاطر فً المإسسات "جاوحدو رضا،  - 

 8-7، -الجزائر-المحاسبٌة للمإسسة )والع، رهانات وآفاق(، جامعة العربً بن مهٌدي أم البوالً  الوطنً حول الحوكمة ، الملتمى"االلتصادٌة
 .6، ص 0202دٌسمبر 
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وفعالية عملية  املرتبطة باملراجع وبُت جودة التقارير املالية الشركاتيوجد ارتباط وثيق بُت قوة آليات حوكمة  -د
 .املراجعة

 األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات -1-2

لفكرية للحوكمة، ظمكن ربديد أبعادىا احملاسبية، دما يعكس دور اجلانب من خالل استعراض اجلوانب ا 
 املايل واحملاسيب دحوكمة الشركات، وظمكن استعراض ىذه األبعاد يف النقاط التالية:

 ادلساءلة والرقابة احملاسبية:  -أ 

، إىل أن قيام املساشمُت دبساءلة جملس اإلدارة، 1992الصادر سنة  Cadburyأشار تقرير جلنة 
وكل منيما لو دوره يف تفعيل تلك املساءلة، فمجلس اإلدارة يقوم بدوره يف توفَت البيانات اجليدة للمساشمُت، 

تعاون كما أن تقرير منظمة ال،  غبتيم يف دمارسة مسؤوليتيم كمالكبينما يقوم املساشمون بدورىم يف ابداء ر 
اخلاص دبسئوليات جملس اإلدارة، إىل  أشار يف املبدأ، 1999( الصادر سنة OECD) االقتصادي والتنمية

، جملس اإلدارة من قبل املساشمُت ضرورة املتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة وكذلك مساءلة
واخلاصة   2003سنة  (NYSE) وضعتيا بورصة نيويورك لألوراق املالية يتيضاف إىل ذلك أن املعايَت ال

، أشارت إىل ضرورة تفعيل الدور الرقايب للمساشمُت من خالل املشاركة يف القرارات األساسية الشركات حبوكمة
ذ لة والرقابة احملاسبية اليت تتبناىا حوكمة املؤسسات تأخاءيف ضوء ذلك ظمكن القول بأن املس للشركة،
 :1اذباىان

 ؛املستويات اإلدارية األدىن من املستويات اإلدارية األعلى إىلاملساءلة والرقابة الرأسية  -

 املساءلة والرقابة األفقية وىي املتبادلة بُت كل من جملس اإلدارة واملساشمُت وأصحاب املصاحل يف -
 .لوحدة االقتصاديةا

كما أشار تقرير بنك "كريدي ليونيو" يف القسم الرابع منو والذي ضممل عنوان احملاسبة عن املسؤولية، 
بأن جملس اإلدارة يتمتع بدور إشرايف أكةر منو تنفيذي، وإىل امكانية قيام أعضاء جملس اإلدارة بتدقيق فعال، 

                                                           
1
دراسة -وق األوراق المالٌة دور حوكمة الشركات فً تحمٌك جودة المعلومات المحاسبٌة وانعكاساتها على س"دمحم أحمد إبراهٌم خلٌل،  - 

 .00-02ص -، ص0222بنها،  العشرٌن، العدد األول جامعة الزلازٌك، السنة الخامسة ووالبحوث التجارٌة مجلة الدراسات "،-تطبٌمٌة نظرٌة
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عاقبة املوظفُت التنفيذيُت يات تسمح دباملسؤولية إىل وضع آلك يف القسم اخلامس منو املعنون بوأشار كذل
 .1وأعضاء جملس اإلدارة إذا لزم األمر ذلك

 االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة وادلراجعة: -ب

من بُت أىم املمارسات السلبية دحوكمة الشركات ضعف دمارسة احملاسبة واملراجعة، لذا صمب إعادة 
وذلك بازباذ اجراءات لتيسَت تطبيق ادحوكمة كإصدار معايَت حماسبية النظر يف معايَت احملاسبة واملراجعة املطبقة، 

تتسق مع مةيالهتا الدولية، كما أن ادحوكمة تفرض أن يتوافق تطوير معايَت احملاسبة تطوير دماثل ملعايَت املراجعة، 
 .2سواء املعايَت املتعارف علييا أو االرشادات املتخصصة

 ادلراجعة الداخلية: -ج

والعمل مع  ،جعة الداخلية دبساعدة الشركة يف ربقيق أىدافيا وتأكيد فعالية الرقابة الداخليةتقوم املرا
كما أهنا تساعد عملية حوكمة الشركات من   ،جملس اإلدارة وجلنة املراجعة من أجل إدارة املخاطر والرقابة علييا

خلي نتيجة استقالهلا وتبعيتيا وربسُت العمليات الداخلية للشركة، وكذلك ربقيق الضبط الداخالل تقييم 
 .3لرئيس جملس اإلدارة واتصاهلا برئيس جلنة املراجعة

 ادلراجعة اخلارجية:  -د

وذلك من  ،نتيجة ملا يقوم بو املراجع اخلارجي من إضفاء الةقة واملصداقية على املعلومات احملاسبية
تعدىا الوحدات االقتصادية من  يتالقوائم املالية القيامو بإبداء رأيو الفٍت احملايد يف مدى صدق وعدالة  خالل
بالقوائم املالية، فإن دور املراجعة اخلارجية أصبح جوىري وفعال يف  وقارفإالتقرير الذي يقوم بإعداده و  خالل

 ، كما أنو ضمد من مشكلة عدم سباثلالشركةألنو ضمد من التعارض بُت املالك وإدارة  الشركات جمال حوكمة
 .4الشركاتت وضمد من مشكلة االرمراف اخللقي يف املعلوما

 

                                                           
1
 .969مركز المشروعات الدولٌة الخاصة، حوكمة الشركات فً المرن الواحد والعشرٌن، غرفة التجارة األمرٌكٌة، ص   - 
2

"، ممال متاح على المولع االلكترونً : دور المراجعة الخارجٌة فً حوكمة الشركاتآلٌات تدعٌم "رأفت حسٌن مطٌر،  -

http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdf  : 6-2ص -، ص09/29/0202، اطلع علٌه ٌوم. 
3

 .099، ص 0202اهٌم السٌد أحمد، حوكمة الشركات ومسإولٌة الشركات عبر الوطنٌة وغسٌل األموال، الدار الجامعٌة، مصر، إبر -
4

، جامعة مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌةمجدي دمحم سامً، "دور لجان المراجعة فً حوكمة الشركات وأثارها على جودة الموائم المالٌة"،  -

 .09، ص 0229، 20، العدد 66د االسكندرٌة، المجل

http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdf
http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdf
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 جلان ادلراجعة: -ه

اليت تسعى لتطبيق أكدت معظم الدراسات واألحباث على ضرورة وجود جلان للمراجعة يف الشركات 
حوكمة الشركات، وأكدت على أن وجود جلان املراجعة ظمةل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات ادحوكمة 

بالشركة، وتقوم جلان املراجعة بدور حيوي يف ضمان جودة التقارير املالية وربقيق الةقة يف املعلومات املطبقة 
نتيجة ملا تقوم بو من إشراف على عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية ومقاومة ضغوط وتدخالت  ،احملاسبية

عالن الشركة عن تشكيل جلنة للمراجعة  اإلدارة على عملية املراجعة، عالوة على ذلك يشَت البعض أنو جمرد إ
 .1كان لو أثر إصمايب على حركة أسيميا بسوق األوراق املالية

 حتقيق اإلفصاح والشفافية: -و

واألركان الرئيسية  ئاإلفصاح اجليد والشفافية يف عرض املعلومات املالية وغَت املالية أحد املباد يعترب
طملو أي تقرير صادر عن منظمة أو ىيئة أو دراسة علمية من التأكيد ، لذا مل الشركاتتقوم علييا حوكمة  يتال

دور ادحوكمة يف ربقيق اإلفصاح والشفافية خاصة وأهنما من األساليب الفعالة لتحقيق مصاحل األطراف  على
وكمة من عدمو داخل اهلامة للحكم على تطبيق نظام ادحةالن أحد املؤشرات ظمذات العالقة، و  املختلفة
 .2ت املختلفةالشركا

كما أن مبادئ حوكمة الشركات اليت وضعتيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تؤكد أن إطار 
حوكمة الشركات صمب أن يتضمن اإلفصاح الدقيق ويف التوقيت املناسب عن كافة األمور اهلامة املتصلة 

والنقدي هلا واجلوانب األخرى املتصلة بأعضاء بالشركة، وذلك فيما يتعلق دبركزىا املايل واألداء املايل والتشغيلي 
 .3جملس اإلدارة واإلدارة العليا

 

 

 

                                                           
1
 .09المرجع السابك، ص  - 

2
 .096-092إبراهٌم السٌد أحمد، مرجع سابك، ص ص  - 

3
 .00، ص 0226( لحوكمة الشركات، OCDEمركز المشروعات الدولٌة الخاصة، مبادئ منظمة التعاون االلتصادي والتنمٌة ) - 
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 إدارة األرباح: -ز

سبارس إدارة بعض الوحدات االقتصادية سياسة إدارة األرباح لتحقيق الكةَت من األىداف مةل 
اخلسائر أو للحصول  إىل مستوى التنبؤات ايل  سبق اإلعالن عنيا أو ذبنب اإلعالن عن األرباح أو الوصول

املزايا املرتبطة باألرباح املرتفعة مةل املكافآت والعموالت، وبالتايل فإن عملية إدارة الربح تعٍت قيام  على بعض
 .على أو التالعب يف البيانات احملاسبية الواردة بالتقارير املالية بصرف النظر عن اهلدف من ذلك اإلدارة بالتأثَت

 وادحد من سلطة اإلدارة وإتاحة الفرصة لألطراف األخرى دحماية الشركات لكن يف ظل تطبيق حوكمة
 ت نتائج إحدى الدراساتا أشار حقوقيا مع وجود الضوابط املختلفة، فإن إدارة األرباح تصبح ال وجود هلا، لذ

عكسية بُت  قةلسياسة إدارة األرباح، بأن ىناك عال الشركاتتناولت أثر متغَت ادحوكمة على دمارسة إدارة  يتوال
يف  تيم املالية، وكذلك عدد األعضاء التنفيذيُتبراجعة من خارج الوحدة، وكذلك خر عدد أعضاء جلنة امل

 .1جملس اإلدارة، وبُت دمارسة الشركة إلدارة األرباح

يف ادحد من سلطة اإلدارة يف عملية إدارة األرباح  الشركاتكن القول أن دور حوكمة ظموبذلك 
 .على ربقيق جودة املعلومات احملاسبية باإلصماب ينعكس

يف زيادة كفاءة استخدام املوارد وتعظيم  دور الشركاتدحوكمة  تقومي أداء الوحدات االقتصادية: -ح
قدرهتا التنافسية باألسواق، دما يساعدىا على التوسع والنمو وصمعليا قادرة  قيمة الوحدة االقتصادية وتدعيم
االلتزام بتطبيق اجلوانب الفكرية دحوكمة املؤسسات ينعكس بشكل جيد  حيثعلى إصماد فرص عمل جديدة، 

التشغيلية واملالية والنقدية، أي أن تطبيق ادحوكمة يساعد على إصماد مفيوم  بأبعاده الشركاتعلى أداء 
فئات االقتصادية دما يدعم من قدراهتا على االستمرار والنمو وضمقق مصاحل ال ومقاييس شاملة ألداء الوحدة

 :2مفيوم حوكمة املؤسسات ضممل يف مضمونو بعدين أساسيُت شما املختلفة املتعاملة معيا، خاصة وأن

 ؛االلتزام باملتطلبات القانونية واإلدارية وغَتىا األول:

 .األداء دبا ضمملو من استغالل للفرص املتاحة لالرتقاء بالوحدة االقتصادية ككل الثاين:

                                                           
1
- Chatourou, Jean S  and C Lucie, Corporate Governance and Earnings Management, Berrett-koehler 

editions, sans Francisco, 2006, p 10. 
2
عمر شرٌف، بن زروق زكٌة، "عاللة الحوكمة باإلفصاح والشفافٌة فً المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة"، الملتمى الدولً األول حول الحوكمة  - 

 .8، ص 0202دٌسمبر  28-27معة ام البوالً، المحاسبٌة للمإسسة والع رهانات وآفاق، جا
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السابقة لعملية حوكمة الشركات وانعكاساهتا على املعلومات احملاسبية ظمكن  يف ظل األبعاد احملاسبية
 :1استخالص النقاط التالية

بالرغم من تعدد األبعاد املختلفة لعملية حوكمة الشركات سواء القانونية أو التنظيمية أو االجتماعية، إال أن  -
تلفة لتطبيق ادحوكمة يف من االجراءات واألساليب املخ ربظى بأشمية كبَتة وسبةل اجلانب األكرب األبعاد احملاسبية

 الشركات؛

 أن األبعاد احملاسبية لعملية ادحوكمة تغطي ثالثة مراحل من العمل احملاسيب وىي: -

البعدية  مرحلة الرقابة على العمل احملاسيب وتشمل نوعُت من الرقابة أحدشما : الرقابة القبلية واآلخر الرقابة. 
 يب؛للعمل احملاس

وإدارة  مرحلة املمارسة الفعلية للعمل احملاسيب بداية من االلتزام بتطبيق املعايَت احملاسبية وتقوًن ومتابعة األداء. 
 األرباح، وانتياء باإلفصاح عن نتيجة ىذه املمارسة يف شكل تقارير وقوائم مالية؛

إضفاء  ما بعد املمارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من جلان املراجعة واملراجعة اخلارجية وما ربققو من مرحلة. 
 .الةقة واملصداقية يف املعلومات احملاسبية املفصح عنيا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .097إبراهٌم السٌد أحمد، مرجع سابك، ص  - 
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 االفصاح احملاسيب:  -2 

إذ مل تعد احملاسبة  احملاسيب سواء من اجلانب امليٍت أو األكادظمي، تطور اإلفصاح احملاسيب بتطور الفكر
واملعامالت املالية بل أصبحت تلعب دورىا كنظام للمعلومات  فن تسجيل وتبويب األحداث االقتصادية

ألطراف اليت هلا مصاحل معيا، دما توجب ختلف االضرورية مل احملاسيب، من خالل قياس وربليل وتقدًن املعلومات
طرف املمارسُت زبص عملية اإلفصاح وكيفية  لييا منبالسعي رمو وضع تشريعات قانونية ومعايَت متفق ع

، وزيادة االىتمام باإلفصاح احملاسيب راجعة العتماد العديد من اجليات رض املعلومات يف القوائم املاليةع
مفيوم  بشكل كبَت يف قراراهتا على ما تنشره الشركات من معلومات، دما أدى لظيور وجيات نظر خمتلفة حول

 عن املعلومات الواجب توافرىا يف القوائم املالية املنشورة وىذا الختالف مصاحل األطرافوحدود اإلفصاح 
 ذات العالقة، حيث يعد اإلفصاح ضمنيا إعالم متخذي القرارات باملعلومات اهلامة هبدف ترشيد عملية ازباذ

 .1القرار، واالستفادة من املوارد بكفاءة عالية

 مفهوم االفصاح احملاسيب: -2-1

 احملاسبة و من بُت أىم وظائفيعترب مفيوم اإلفصاح من القضايا اهلامة يف الفكر احملاسيب، وخاصة أن
يُت اخلارجأم  الداخليُت ، سواءوظيفتُت أساسيتُت شما القياس واإلفصاح عن املعلومات ملختلف املستخدمُت

 ألحداثختلف مل احملتوى املعلومايتت املناسبة، لذلك توجب أن يعرب اإلفصاح احملاسيب عن ار الزباذ القرا
 من اجلدل يف الفكر احملاسيب، َتكة ، ىذا ما أدى إىلبصدق وشفافية للشركة والعمليات املالية االقتصادية

، ما أدى إىل صعوبة ربديد مفيوم موحد لإلفصاح احملاسيب بسبب اختالف مصاحل األطراف ذات العالقة
 باتو واحتياجاتو الكاملة من املعلومات.الذي ضمقق لكل طرف من ىذه األطراف رغ

 

 

 

                                                           
1
("، مجلة الباحث، العدد IAS-IFRS) خٌار الجزائر بالتكٌف مع متطلبات اإلفصاح وفك معاٌٌر المحاسبة الدولٌة"زغدار احمد، سفٌر دمحم،  - 

 .89، ص 0229، 7
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ذكر أىم التعاريف اخلاصة سنحاول  ،لقد تعددت وجيات النظر حول مفيوم اإلفصاح احملاسيب
 باإلفصاح احملاسيب:

، اذ عرفو بالقول " صمب على التقارير لإلفصاحمن اوائل الباحةُت الذين تعرضوا  Moonitz يعد
مستخدمي القوائم املالية معلومات غَت مضللة،  إلعطاءالضرورية واملناسبة  املعلوماتاملالية ان تظير صبيع 

 .1" وايضا صورة واضحة عن اوضاع الوحدة

ر الذمة املالية من خالل نشر املعلومات املالية وغَت املالية ار إقمت تعريف االفصاح احملاسيب على أنو " -
ية كالتقارير السنوية، طوعية، متاحة عرب قنوات رمسية أو غَت رمسأو  سواء كانت عددية أو نوعية، مطلوبة

 .2"ت والبيانات الصحفيةار النش ت، التقارير املرحلية،ار املؤسب

ف خارجية، كما يشَتون إىل ار و أطعملية نقل املعلومات من داخل املؤسسات رموعرف على أنو " -
ت، ولكن موجو أيضا ألصحاب ار يل أشمية االستةمارين فقط لتحلليس موجو للمساشمُت واملستةم أن اإلفصاح

اآلخرين السيما للحصول على معلومات حول السياسات االجتماعية والبيئية للمؤسسات والتواصل  املصلحة
 .3"أدائيا وادحكم علييا مع

يرى اإلفصاح احملاسيب أنو: " املعلومات الضرورية اليت تكفل األداء  أما إلدون س ىندريكسن -
، ويفًتض ىذا وجوب عرض معلومات كافية تسمح بالتنبؤ باذباىات الكفؤةس املال أر ألسواق  األمةل

 دات املستقبلية، كما صمب أن يتم الًتكيز على تفضيالت املستةمرون واحملللونار واختالف وتغَت اإلي التوزيعات
ة ق ماليار حمافظ أو  ول علىوا من ادحصسات وليتمكنألهنم ضمتاجون املعلومات لتقييم خماطر املؤساملاليون 

والدائنون ظمتلكون قدرة  ت توافق مواقفيم من املخاطر، بينما اهليئات العموميةار متنوعة وتوليفات من االستةما
 .4"ادحصول على معلومات إضافية وفقا الحتياجاهتم

                                                           
1
 شركة دراسة حالة - المساهمة السورٌةفً الشركات  ٌه الفصاح المحاسبً والعوامل المإثرة علا"، عٌسىعلً  مٌر ود،ٌز فٌلط - 

، المجلد االلتصادٌة والمانونٌةسلسلة العلوم  - العلمٌةللبحوث والدراسات  نٌمجلة جامعة تشر، والتسوٌك"المجموعة المتحدة للنشر واالعالن 

 .068، ص 0200، 20، العدد 99
2
 - Omaima Hassan and Claire MARSTON, « Disclosure measurement in the empirical accounting 

literature », Economics and finance working paper series, Brunel university, 𝑁° 10−18, LONDON, 
September, 2010, P 7. 
3
 - Etienne FARVAQUE and al, corporate disclosure : A review of its (direct and indirect) benefits and costs, 

economie internationale,CAIRN.INFO, 2011/4 n° 128, p 8. 
4
 .766، ص 0228 بعة،ارد، اإلسكندرٌة، مصر، الطبعة الإلدون س هندرٌكسن، النظرٌة المحاسبٌة، ترجمة و تعرٌب كمال خلٌفة أبو زٌ - 
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 الالزمة والضروريةيع املعلومات يعٍت مشول التقارير املالية صبحسب الشَتازي فإن االفصاح احملاسيب  -
 .1التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية إلعطاء مستخدمي ىذه

احملاسيب من بُت أىم أدوات االتصال اليت ترتبط ارتباط مباشر مع  دما سبق يتضح أن اإلفصاح
املايل  عتوضيح حقيقة الوض توصيل املعلومات إىل املستفيدين هبدف خمرجات النظام احملاسيب، من خالل

درجة  وكذلك الربط بُت، ازباذ القرارات يسمح باالعتماد على تلك املعلومات ىف دون تضليل بشكل للشركة
 اإلفصاح وزبفيض حالة عدم التأكد لدى املستفيدين من خالل نشر كل املعلومات االقتصادية اليت هلا عالقة

 اليت يتم عرضيا من خالل قوائم مالية واملالحظات امللحقة هبا، ، سواء كانت كمية أو معلومات أخرىشركةبال
وكذلك االفصاح عن السياسات احملاسبية املتبعة وعن أي تغيَت طرأ علييا، وذلك من أجل االستفادة منيا 

 لتساعد اجليات املستخدمة هلا يف ازباذ القرارات املناسبة ولتحقيق األىداف املرجوة.

  اسيب:أمهية اإلفصاح احمل -2-2

تكمن أشمية االفصاح احملاسيب يف تنوع وتعدد اجليات املستفيدة من ىذه املعلومات، باإلضافة إىل 
 :2دوره يف صنع القرارات، ظمكن تصنيف ىذه األشمية إىل ثالث حماور أساسية

وتعدد تظير أشمية القوائم املالية من خالل تنوع  أمهية اإلفصاح احملاسيب بالنسبة للقوائم ادلالية:
اجليات املستفيدة من املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنيا، فاإلفصاح يدعم مصداقية القوائم املالية ويزيد من 
شفافيتيا بالكشف التام والواضح والعلٍت لكل املعلومات اليت صمب أن يعرفيا املستخدم، وبالتايل زيادة الةقة 

 قامت بإعدادىا؛ يف ىذه القوائم، ومن مث الرفع من مسعة الشركة اليت

اإلفصاح احملاسيب يوفر للمستةمرين معلومات تتميز بالوضوخ أمهية اإلفصاح بالنسبة للمستثمرين: 
والدقة واملوضوعية والتكامل، وبالتايل سبكنيم من ازباذ القرارات السليمة كل يف جمالو، كما تساىم يف تقليص 

إذا كانت تفتقر إىل املعلومات الكافية، أو التكاليف الناذبة  بوسائليم اخلاصةتكاليف حماولة فيم القوائم املالية 
 ؛ضرورية ربتاج إىل تفسَتاتأي عن سوء فيميا إذا كانت ربتوي على معلومات مبيمة أو قابلة للتأويل 

                                                           
1
 .600سابك، ص  الشٌرازي، مرجع - 

2
عبد النبً دمحم فرج، تمٌٌم مستوى اإلفصاح فً التمارٌر المالٌة المرحلٌة للشركات المساهمة العامة األردنٌة فً ضوء متطلبات اإلفصاح  - 

 .06-02، ص 0222المرحلً المحلٌة والدولٌة، أطروحة دكتوراه الفلسفة فً المحاسبة، عمان، األردن، 
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يعترب سوق رأس املال أداة ىامة لتجميع مدخرات  بة لسوق رأس ادلال:سأمهية اإلفصاح بالن
األعوان االقتصاديُت وتقدظميا للمستةمرين الستخداميا يف املشاريع االقتصادية، ويؤدي اإلفصاح احملاسيب يف 

املناسبة لألسيم وربقيق  من حيث ربديد األسعارربقيق اآللية اخلاصة هبذه السوق، ىذا اجملال دورا ىام يف 
إىل زبفيض درجة  درجة املخاطر هلا والعائد الذي ربققو ىذه األسيم، فاإلفصاح احملاسيب يؤديالتوازن بُت 

حجم سوق  وإقبال املدخرين على تقدًن أمواهلم للمستةمرين وبالتايل كرب باالستةمارعدم التأكد فيما يتعلق 
عمليات ) ادة حجم التعاملرأس املال متمةال يف زيادة عدد األسيم املعروضة للشراء والبيع وكذلك يف زي

تنبؤات  الشراء والبيع( هلذه األسيم، وىذا يؤدي إىل إمكانية تشغيل املعلومات مةل تنبؤات احملللُت املاليُت،
ومعدل  القومي مةل سعر الفائدة االقتصادإدارة املشروعات عن األرباح املستقبلية، ونشر معلومات عن حالة 

 .1شاملة اقتصاديةال فإن ذلك سيؤدي إىل ربقيق تنمية التضخم وإذا ربققت كفاءة سوق امل

تعتمد  خالصة القول، أن أشمية اإلفصاح احملاسيب تعود أساسا إىل اعتباره كأحد األسس الرئيسية اليت
علومات وخاصة امل علييا املبادئ احملاسبية املتعارف علييا، باإلضافة إىل تعدد وتنوع اجليات املستفيدة من ىذه

 ت املتخذة واآلثار املًتتبة علييا.ار طبيعة القرامن حيث 

 أهداف االفصاح احملاسيب: -2-3

واملستةمرين هبدف  ييدف اإلفصاح احملاسيب إىل توفَت معلومات ميمة وتقدظميا إىل املستخدمُت
االذباىُت من خالل حيث ظمكن تبينيا ، إعالميم بكل املعلومات اليت من احملتمل أن ضمتاجيا املستخدم

 :2التاليُت

علم  يقوم ىذا االذباه على االىتمام باملستةمر الذي يكون على االجتاه التقليدي يف اإلفصاح: -أ
حيث تكون  بضرورة تسييل املعلومات املنشورة ىذا االذباه حمدود بكيفية استخدام القوائم املالية فيقضي

اليت تتصف باملوضوعية، والبعد عن  ماتمفيومة، وموضحة للمستخدم حمدود املعرفة مع الًتكيز على املعلو 
عدم التأكد، ويف ذلك كلو توفر ضباية هلذا املستخدم من التعامل  توفَت املعلومات اليت توضح درجة كبَتة من

 املال. غَت املنصف يف سوق

                                                           
1
 .00-09، ص ص 0226، ، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌةاالستثماري، تحلٌل الموائم المالٌة ألغراض كمال الدٌن الدهراو - 

2
دراسة مٌدانٌة على الشركات –دمحم مشرف حماد السوٌداوي، الحاكمٌة المإسسٌة وأثرها على مستوى اإلفصاح فً المعلومات المحاسبٌة  - 

 .08، ص 0206/0202اجستٌر، كلٌة الدراسات العلٌا لجامعة الزرلاء، األردن، الخدمٌة المدرجة فً بورصة عمان، رسالة م
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القرارات،  يشَت ىذا االذباه إىل إيصال املعلومات املالئمة الزباذ االجتاه ادلعاصر يف اإلفصاح: -ب
مقتصرْا على تقدًن املعلومات املالية اليت تتمتع  يف ظل ىذا اهلدف من اإلفصاح احملاسيب فإن اإلفصاح مل يعدو 

مع قدرات املستخدم العادي بل يكرب نطاق اإلفصاح ليجمع كافة  بأكرب قدر من املوضوعية اليت تتالءم
علييا  واخلربة يف استخداميا، وفيميا، ويكوناليت تكون حباجة إىل درجة كبَتة من املعرفة،  املعلومات املالئمة

 قراراهتم. درجة كبَتة من اعتماد كل من املستةمرين الواعُت، واحملللُت املاليُت يف ازباذ

على عدم الغش  ستخلص من ىذه األىداف أن اإلفصاح احملاسيب يف املعلومات احملاسبية يقومن
املناسب تفقد أشميتيا، وسبكُت  املعلومات إذا مل تكن يف الوقتواالحتيال، وصمب أن يقدميا يف وقتيا ألن 

وتوفَت املعلومات امليمة للمستخدمُت، وصمب  املستةمرين ومساعدهتم لتقييم العائد على استةماراهتم وأمواهلم،
 من خالل: أن تكون املعلومات موثوقة ودقيقة

الهلا عن املعلومات الضرورية واستبعاد ما ىو غَت إعداد قوائم مالية مفيومة وذات داللة يتم اإلفصاح من خ -
 مالئم منيا؛

إيصال املعلومات املالية إىل مستوى اإلفصاح الذي تتوافر فيو اخلصائص النوعية والكمية اهلامة اليت ربقق  -
 قابلية املعلومات للمقارنة من طرف اجليات املستفيدة منيا، وتتناسب مع قدرات املستخدمُت؛

 ادة املنافع املتوقعة من االفصاح عن تكلفتو؛مراعاة زي -

زبفيض درجة عدم سباثل املعلومات، واملساعدة يف ازباذ القرارات بصورة أقل خماطرة يف ظل معلومات كاملة  -
 وواضحة.

 مستويات االفصاح احملاسيب: -2-4

أيضا على  يعتمد يعتمد مقدار املعلومات اليت ينبغي اإلفصاح عنيا فقط على خربة القارئ ولكنال 
احملاسب اختيار املستوى  مستويات خمتلفة لإلفصاح صمب على حيث توجد ،مستوى اإلفصاح املطلوب

ميز الباحةون بُت مدخلُت  ،املالية املناسب الذي ظمكن من خاللو توصيل املعلومات ملستخدمي القوائم
 :1رئيسيُت يف ربديد مستويات اإلفصاح احملاسيب شما

                                                           
1
دراسة مٌدانٌة لبعض البنون –بن فرج زوٌنة، "متطلبات اإلفصاح المحاسبً فً الموائم المالٌة للبنون وفك المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  - 

 .22، ص 0202-02ر لجامعة سطٌف، الجزائر، العدد "، مجلة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌ-الجزائرٌة
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 يشَت اإلفصاح وفقا هلذا املدخل إىل ثالث مستويات: االفصاح:مدخل نطاق  - أ

ويعٍت عرض صبيع البيانات واملعلومات املالية املتعلقة بوحدة األعمال،  :أو الكامل اإلفصاح التام -
علما أن ىذا األمر ال يلقى التأييد الكايف من احملاسبُت، ألنو قد يؤدي إىل إظيار بيانات زائدة وغَت مفيومة 

النوع من  ، ويسمى ىذامن قبل املستخدمُت وبالتايل قد تكون ىذه البيانات غَت مالئمة الزباذ القرارات
اإلفصاح باإلفصاح الكامل، ألنو ال ينطبق على األحداث والوقائع اليت ربدث خالل السنة املالية فقط وإسما 
ظمتد إىل األحداث اهلامة اليت ربدث بعد تاريخ امليزانية قبل عرض القوائم املالية، ومن أمةلة ذلك التنازل عن 

 ايل للمؤسسة.أصل من األصول اهلامة دما يؤثر على املركز امل

 :اجيو جمموعة من املشاكل تتمةل يفو تإال أن تطبيق ىذا اإلفصاح 

حيث أنو  ،املدفوعة صعوبة تقدير املنافع اليت تعود من تطبيق اإلفصاح الكامل مع سيولة ربديد التكاليف -
وراء ذلك صعب املنفعة من ولكن ، لو مت تطبيق ىذا اإلفصاح فإن الشركة ستحتاج إىل زيادة عدد احملاسبُت

 ؛ربديدىا

احملاسبة يف مرحلة  خاصة وأن مينة ،وفاء بتطبيق مبدأ اإلفصاح الكاملصعوبة تطوير سياسات اإلفصاح لل -
يعٍت اإلفصاح التام عرض كافة  لذا ال ،لتحدد مدى أشمية وطريقة اإلفصاح... تطوير ملعايَتىا وإرشاداهتا

 التفاصيل من أحداث وعمليات دون سبييز.

البيانات واملعلومات  وىو ذبسيد للمدخل األخالقي يف احملاسبة, ويعٍت تقدًنفصاح العادل: اإل -
اإلفصاح إىل اعتبارات سلوكية  وطمضع ىذا املستوى من ،تقدم إىل كل األطراف على حد سواءاملالية اليت 

 تتعلق دبعدي البيانات احملاسبية.

 دل يتطلب ما يلي:االع وقد نص املعيار احملاسيب األول على أن اإلفصاح

اختيار وتطبيق سياسات حماسبية للمؤسسة حبيث سبتةل البيانات املالية لكافة املتطلبات اخلاصة بكل معيار  -
 حماسبة دويل منطبق علييا؛

تقدًن املعلومات دبا يف ذلك السياسات احملاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة، سيلة الفيم، موثوقة، وقابلة  -
 نة؛للمقار 



 تهما حبوكمة الشركات قاسيب، جودة القوائم املالية وعالاإلفصاح احمل                          الفصل الثالث

137 
 

تقدًن إفصاحات إضافية عندما تكون املتطلبات يف املعايَت احملاسبية الدولية غَت كافية، لتمكُت املستخدمُت  -
 أو األداء املايل للمؤسسة. من فيم تأثَت عمليات أو أحداث معينة على املركز املايل

ادحد األدىن من  يعٍت ضرورة أن ربتوي القوائم املالية املفصح عنيا على اإلفصاح الكايف: - 
مضللة للمستخدم أو مكلفة للجية املصدرة، وطمتلف ادحد األدىن من  ناملعلومات احملاسبية، حىت ال تكو 

املعلومات حسب االحتياجات واملصاحل بالدرجة األوىل، وصمب أن يكون ىذا اإلفصاح متماشيا مع املبادئ 
ية وملحقاهتا، مع مراعاة توفر خصائص نوعية يف احملاسبية من حيث الشكل والتصنيف وحمتوى القوائم املال

 املعلومات املفصح عنيا.

لكونو ال يفصح عن كافة البيانات  رغم االنتقادات املوجية إليو الكايف ظمكن القول اإلفصاح 
باعتباره يقع يف موقع الوسط بُت  ،للتطبيق العملي مةءلية ىو أكةر مستويات اإلفصاح مالواملعلومات املا

واإلفصاح العادل  ،نشر البيانات واملعلومات املاليةتكاليف إعداد و  ح التام وما يًتتب عنو من زيادة يفاإلفصا 
 سلوكية وأخالقية يصعب التحكم فييا. الذي طمضع العتبارات

 يلي: اإلفصاح يف ظل ىذا املدخل كمظمكن تصنيف أنواع ا مدخل نوعية اإلفصاح: -ب 

النوع من اإلفصاح إىل ضباية املستةمر الذي لو دراية حمدودة يف ييدف ىذا : اإلفصاح الوقائي - 
استخدام البيانات واملعلومات احملاسبية واملالية، هلذا صمب استبعاد الكةَت من املعلومات اليت تعكس درجة كبَتة 

 اإلفصاح الكامل ألهنما يفصحان عن من عدم التأكد، ويالحظ أن ىذا النوع من اإلفصاح يتفق مع
 لومات املطلوبة جلعليا غَت مضللة للمستخدمُت اخلارجيُت.املع

 وىو اذباه معاصر يعتمد على أن مستخدم البيانات املالية لديو: أو اإلعالمي اإلفصاح التثقيفي - 
ويعٍت اإلفصاح عن معلومات إضافية من  ،القدرة على التحليل وعقد املقارنات وإجراء التنبؤات بطريقة مينية

معرفة مستخدمي القوائم املالية فيو يظير إىل جانب املعلومات احملاسبية امليمة اليت تنص علييا أجل توسيع 
القوانُت واللوائح املختصة، معلومات حماسبية إضافية يعتقد أهنا ضرورية إلكمال عملية اإلفصاح وجعليا أكةر 

 :1يليذماحا، ومن أىم املعلومات اليت ظمكن اإلفصاح عنيا ضمن ىذا النوع ما 

                                                           
1
مجلة جامعة تشرٌن للدراسات زٌود لطٌف وآخرون، "دور اإلفصاح المحاسبً فً سوق األوراق المالٌة فً ترشٌد لرار االستثمار"،  - 

 .080، ص 0227، 0، العدد 09، سلسلة العلوم االلتصادٌة والمانونٌة، سورٌا، المجلد والبحوث العلمٌة
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 معلومات عن أثر التغَت يف األسعار، التنبؤات املالية، التقارير القطاعية، التقارير املالية املرحلية؛ -

 ، الطرق املتبعة يف تقييم العمالت األجنبية؛مكونات األصول الةابتة واملتداولة وقيمتيا العادلة -

 األرباح؛السياسات املتبعة يف تكوين االحتياطيات واملخصصات وتوزيع  -

 معلومات عن األثار االجتماعية لنشاط املشروع. -

يتم ىذا النوع من اإلفصاح دون إلزام، حيث توجو املعلومات املفصح عنيا  اإلفصاح االختياري: - 
اختياريا إما لإلدارة أو ألطراف معينة، حيث تتمكن من خالل حصوهلا على ىذه املعلومات من تقدير كمية 

 دحصول على عائد استةمارىا.وموعد واحتماالت ا

وىو الذي تلتزم بو املؤسسة جراء متطلبات قانونية تشريعية أو مينية   اإلفصاح اإلجباري:- 
كالنشرات، التوصيات، املعايَت، اليت تصدرىا اهليئات املينية والعلمية يف خمتلف الدول على ضرورة عرض 

 ق أسلوب عرض معُت.التقارير املالية اليت تشتمل على القوائم املالية وف

تعرض من خاللو كافة ادحقائق الضرورية لتفسَت القوائم املالية على  اإلفصاح ادلالئم أو الشامل: -
رمو مالئم، وقد يتم إما يف القوائم املالية نفسيا أو باملالحظات املرفقة هبا، أي صمب اإلفصاح عن أية حقائق 

 .1تفسَت مالئم للقوائم املاليةظمكن أن يعتربىا املستخدم ضرورية للتوصل إىل 

وعليو فإن اإلفصاح املالئم ىو الذي يراعي حاجة مستخدمي القوائم املالية وظروف املؤسسة وطبيعة 
نشاطيا، ألنو ليس من امليم اإلفصاح عن املعلومات املالية فقط، بل أن تكون ىذه املعلومات ذات قيمة 

ئنُت، إال أن اإلفصاح الشامل تعرض النتقادات شديدة، باعتبار بالنسبة للمستخدمُت املستةمرين والدا ومنفعة
حماولة عرض كل املعلومات الضرورية عن الشركة يف قوائميا املالية تعترب ميمة صعبة التحقيق، دما يؤكد على 

 صعوبة تطبيقو.

 

 

                                                           
1
لمرارات األعمال، ترجمة وتعرٌب مكرم عبد المسٌح باسٌلً، دمحم عبد المادر الدٌسطً، دار  سروبرت مٌجز وآخرون، المحاسبة أسا - 

 .82، ص 0226المرٌخ، الجزء األول، المملكة العربٌة السعودٌة، 
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 ادلقومات األساسية لإلفصاح احملاسيب: -2-5

ألطراف متعددة وذات  اإلفصاح على جمموعة من املقومات السيما أن املعلومات احملاسبية تقدم يقوم
يرتكز  ،طرف رمو املشكلة املراد حليا مصاحل خمتلفة والذي ينعكس على الزاوية اليت ينظر من خالهلا كل

 الية:اإلفصاح احملاسيب على املقومات الرئيسية الت

إن ربديد املستخدم املستيدف للمعلومات سوف  :مات احملاسبيةادلستخدم ادلستهدف للمعلو  -أ
يساعد على ربديد اخلواص الواجب توافرىا يف املعلومات من وجية نظر ىذا املستخدم، سواء من حيث 

من الكفاءة يف تفسَت املعلومات احملاسبية لدى ىؤالء الشكل أو املضمون، وذلك لوجود مستويات خمتلفة 
 م املالية.املستخدمُت للقوائ

تعد القوائم املالية مصدر ميم للمعلومات احملاسبية اليت تعتمد علييا الفئات املستخدمة هلا،  حيث 
ومية يف عملية ازباذ القرارات ادحاليون واحملتملون والدائنون، واحملللون املاليون واملوظفون واجليات ادحك املالكك
 اختالف يف احتياجات تلك األطراف من املعلومات، ىذا ما صمعل، إال أن ىناك بالشركةاملتعلقة  قتصاديةاال

 : 1معدي القوائم املالية أما خيارين

 ؛تكلفة املعلومة إعداد قوائم مالية حسب تعدد حاجة الفئة املستخدمة وىذا يزيد من: األول

واقعي  غَتإصدار قوائم مالية متعددة األغراض تليب صبيع حاجات املستخدمُت وىذا اخليار  :الةاين
 .ألنو سيجعل القوائم املالية كبَتة ادحجم

 :2ودحل ىذه املشكلة فإن مينة احملاسبة افًتضت نوعُت من املستةمرين )مستخدمي القوائم املالية(

 والبورصة االستةماراتمستةمر متوسط الفطنة )عادي( ومستةمر حصيفا واعيا، وقد اعتمدت جلنة 
(SEC )أما ىيئة معايَت 1973إىل  1933أن املستخدمُت ىم من النوع األول وىذا خالل الفًتة  على ،

أما ، ع الةاين )مستةمر دمتين وحمًتف(فقد أيدت النو  1973ومنذ تكوينيا يف سنة ( FASB) احملاسبة املالية
حبيث ال ، ستخدمكان أكةر مشولية يف ربديد ىوية امل( AICPA) املعيد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت

على  حمصور بفئة معينة من املستخدمُت، ويشمل كل الفئات املستخدمة الرئيسية، وقد بٍت ىذا املوقف يبقى

                                                           
1
 .970 ، ص مرجع سابك ،، نظرٌة المحاسبةولٌد ناجً الحٌالً،  - 

2
 .676مرجع سابك، ص حلوة حنان،  رضوان - 
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املستخدم  مفيوم التقرير املايل متعدد األغراض، لذلك فقد استقر الرأي النيائي يف عامل مينة احملاسبة على أن
الًتكيز  للتقارير املالية مع استخدامياتمل ضمعة من الفئات اليت يتمةل يف جممو للمعلومات احملاسبية  املستيدف

 .1على فئات املالك ادحاليُت واحملتملُت والدائنُت

يتمةل الغرض األساسي لإلفصاح يف احتواء القوائم  أغراض استخدام ادلعلومات احملاسبية: -ب
االستةمار أو ازباذ قرارات اقتصادية رشيدة املالية على معلومات تساعد مستخدمييا على توجيو مدخراهتم رمو 

باالعتماد على ىذه القوائم املالية، وعلى ىذا األساس صمب ربط الغرض الذي تستخدم فيو املعلومات 
تكون كذلك  ومة اليت تكون مالئمة ملستخدم ما قد اللاحملاسبية بعنصر أساسي وىو املالءمة، حيث أن املع

 آخر املعلومة املستخدمة لغرض معُت ليس بالضرورة تكون مالئمة لغرض بالنسبة ملستخدم آخر، أو دبعٌت
 .2بديل أو ملستخدم بديل

تتمةل املعلومات احملاسبية اليت يتم  طبيعة ونوع ادلعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح عنها: -ج
)قائمة املركز املايل، قائمة الدخل، قائمة التغَتات يف حقوق امللكية، قائمة  اإلفصاح عنيا يف القوائم املالية

أخرى تعرض يف املالحظات واإليضاحات واملالحق  ، ىذا إضافة إىل معلومات أساسيةالتدفقات النقدية(
الية تعد وفقا جملموعة ، كما أن ىذه القوائم املاملالية املرفقة بالقوائم املالية واليت تعترب جزء ال يتجزأ من القوائم

إىل االذباه رمو زيادة ، غَت أن توسع نطاق اإلفصاح أدى 3ملبادئ احملاسبية املتعارف عليياوا الفروضمن 
املعلومات املفصح عنيا، أي اإلفصاح عن معلومات جديدة ال تتضمنيا القوائم املالية التقليدية، أي ربتاج إىل 

الستخداميا مةل: أثر التغَتات يف األسعار على القوائم املالية، التقارير املالية درجة معتربة من الفيم واخلربة 
 املرحلية، تقارير قطاعية، حماسبة املوارد البشرية، بيانات احملاسبة االجتماعية...

يتم اإلفصاح عن املعلومات إما يف منت القوائم املالية  :أساليب اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية -د
وتتوقف عملية املفاضلة بُت طريقة وأخرى على طبيعة املعلومات املطلوبة  املالحق املرفقة بتلك القوائم، أو يف

القوائم املالية احملاسبية تًتك اثارا  من اساليب وطرق عرض املعلومات يف دبا ان البدائل املختلفة، وأشميتيا النسبية
يتم عرض  املعلومات، لذا يتطلب االفصاح املناسب انخمتلفة على متخذي القرارات دمن يستخدمون تلك 

تكون املعلومات مرتبة ومصنفة  عي معدو القوائم املالية أنار أن ي أي صمب ،بطرق يسيل فيميا املعلومات فييا

                                                           
1
 .976-979 ص-ً ، مرجع سابك، صولٌد ناجً الحٌال - 

2
 .02عبد النبً ادمحم فرج، مرجع سابك، ص  - 

3
 . 976 نظرٌة المحاسبة، مرجع سابك، ص ولٌد ناجً الحٌالً، - 
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وعموما جرى العرف ان يتم االفصاح عن ، وواضحة حبيث يسيل الوصول إلييا وفيميا من قبل مستخدمييا
املستخدم املستيدف يف صلب القوائم املالية يف حُت يتم االفصاح  ار امليمة على قراراتاالث املعلومات ذات

ائم او يف التفاصيل إما يف املالحظات او االيضاحات املرفقة بتلك القو  عن املعلومات االخرى خصوصا
 :2وظمكن تصنيف أكةر الطرق شيوعا لإلفصاح على النحو التايل، 1اجداول اخرى مكملة تلحق

القوائم املالية،  صمب أن تظير املعلومات اهلامة واملالئمة يف صلب: القوائم املالية مضمونيف  -
طاملا  فاألصول وااللتزامات ونتائج األعمال وحقوق املساشمُت صمب أن يتم اإلفصاح عنيا يف القوائم املالية

 ظمكن قياس العمليات والتغَتات األخرى دبوثوقية وبدرجة عالية من الدقة؛

 استخدام املصطلحات والعرض املفصل: تعترب املصطلحات املستخدمة يف وصف حمتويات القوائم -
املالية ودرجة التفصيل فييا من األمور اهلامة يف عملية اإلفصاح، ألن ذلك يساعد القارئ يف مدى فيميا 

زباذ القرارات فيجب ئدة الوأكةر فا التفصيل يف عملية اإلفصاح مناسب الغموض علييا، وكلما كان وإزالة
 أولوية؛ إعطاؤه

 استخدام اإليضاحات أمام بنود القوائم املالية، املعلومات املعًتضة أو بُت األقواس: ىذا يف حالة -
البنود املدرجة بالقوائم املالية غَت واضحة وال ربتاج لشرح مطول، ىنا يتم وضع تعريف أو مالحظة بُت أقواس 

كما قد يكون من الضروري ربط بند يف أحد القوائم املالية ببند آخر يف نفس القائمة عنوانُت تلك البنود،   تتبع
 ؛قائمة أخرى، أو إجراء شرح خمتصر لقيد معُت أو إحالة القارئ لشرح مطول عن قيد يف اهلوامش أو يف

 ل اليتتستخدم ىذه الوسيلة إلظيار بعض املعلومات اإلضافية والتفاصيالتقارير واجلداول امللحقة:  -
واهلوامش أو يف  يصعب إظيارىا يف صلب القوائم املالية وقد تستخدم ىذه الوسيلة ضمن وسيلة املالحظات

 صورة تقارير مستقلة وغَت ذلك؛

 تقرير جملس اإلدارة: وىذا التقرير يعترب متمما للقوائم املالية والذي بدونو يصعب تفسَت الكةَت من -
 معلومات القوائم املالية؛

                                                           
1
دراسة عٌنة من الشركات البترولٌة فً –فً الجزائر  فارس بن ٌدٌر وآخرون، "والع االلتزام بمتطلبات اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة - 

 .008-007ص -، ص20/0206، العدد مجلة الدراسات االلتصادٌة الكمٌة"، -الجزائر
2
 .007-006ص -مرجع سابك، صحواس صالح،  - 
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 ير املراجع اخلارجي: ويعترب تقرير املراجع اخلارجي وسيلة إفصاح ثانوية وليست وسيلة رئيسية،تقر  -
حيث أنو ظمكن أن يؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معينة عن طريق املالحظات أو التحفظات اليت 

 املراجع يف تقريره. يذكرىا

اإلفصاح مفيدا فإنو باإلضافة إىل اشًتاط حىت يكون  توقيت اإلفصاح عن ادلعلومات احملاسبية: -ه
صمب أن يتوفر التوقيت املالئم يف إعدادىا  ،للمقارنة والفيم أن تكون ىذه املعلومات كافية وموثوقة وقابلة

فقد حرصت قوانُت الشركات وتعليمات ىيئات أسواق  وعرضيا وتقدظميا ملستخدمي تلك املعلومات، لذلك
خالل فًتة زمنية معقولة من تاريخ انتياء السنة املالية  كات بإعداد وعرض املعلوماتاملال العاملية أن تلزم الشر 

مرحلية ربعية أو نصف سنوية هبدف توفَت معلومات  أو الفًتة املرحلية وتزويد ىيئة األوراق املالية بقوائم مالية
 .1حديةة لفًتات متقاربة للمتعاملُت يف األسواق املالية

ت احملاسبية أكةر مالءمة يف ازباذ القرارات الصائبة عند نشرىا يف التوقيت تكون املعلومادبعٌت 
املناسب، لذلك جرى العرف احملاسيب على أن يتم اإلفصاح عن املعلومات يف هناية السنة املالية للشركة مباشرة 

 .دون تأخَت، أو خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشير من انتياء السنة املالية على أكةر تقدير

 العوامل ادلؤثرة على اإلفصاح احملاسيب: -2-6

القوانُت والتشريعات السائدة يف البيئة االقتصادية دورا ميما وفعاال يف جمال اإلفصاح احملاسيب  تؤدي
إلفصاح احملاسيب ظمكن ذكرىا على املستوى احمللي، وكذلك ىناك عدد من العوامل األخرى اليت تؤثر على ا

 يلي:فيما

إن العوامل البيئية تؤدي دورا ميما يف تطوير املفاىيم واملمارسات العوامل اليت ذلا عالقة بالبيئة:  -أ
احملاسبية، وإذا كانت ىذه العوامل زبتلف بُت الدول، فمن املتوقع أن املفاىيم واملمارسات احملاسبية املطبقة يف 

دبا يف ذلك النظم القانونية ومصادر التمويل دول خمتلفة ستكون خمتلفة أيضا، حيث أن العوامل البيئية 
اخلارجي، وأنظمة الضرائب، والتمةيل من قبل اهليئات احملاسبية املينية، والتضخم واألحداث االقتصادية 

، والةقافة تعد عامال بيئيا 2والسياسية تستخدم للمساعدة يف تفسَت االختالفات يف املمارسات احملاسبية الدولية

                                                           
1
اختبارٌة على شركات  حسٌن عبد الجلٌل آل غزوي، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح فً المعلومات المحاسبٌة، دراسة - 

-، ص0202المحاسبة والتحلٌل المالً، األكادٌمٌة العربٌة فً الدنمارن،  ًالمساهمة العامة فً المملكة العربٌة السعودٌة، رسالة ماجستٌر ف

 .26-29ص 
2
 - Nobes C, Parker R, comparative international accounting, 8 Edition, Prentice-Hall, Essex, 2004 , p-p 17-31. 
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ملمارسات احملاسبية الدولية والتقارير املالية، فالقيم الةقافية املشًتكة داخل البلد تؤدي إىل قيم آخر يؤثر على ا
 .1حماسبية مشًتكة تؤثر بدورىا على األنظمة احملاسبية ملختلف الدول

تتأثر جودة اإلفصاح احملاسيب جبودة املعلومات املفصح وامل اليت ذلا عالقة بادلعلومات: الع -ب
وذلك من ناحية مدى ربقيق املالءمة واملوثوقية هبذه املعلومات، عالوة على القابلية للتحقق واملقارنة، عنيا، 

قارنة التكلفة بالعائد أي وجوب أن تكون املنفعة من املعلومة أكرب من تكلفة مدى اقتصادية املعلومة دب
 .2ادحصول علييا، وإعدادىا وعرضيا بالقوائم املالية

 العوامل اليت ذلا عالقة بالوحدة االقتصادية: -ج

يف درجة اإلفصاح يعد حجم الوحدة االقتصادية عامال ىاما لتفسَت االختالف حجم الوحدة االقتصادية:  -
يف القوائم املالية، ويرجع ذلك إىل تكلفة املعلومات حيث تكون قليلة األشمية بالنسبة للمشروعات الكبَتة 

 .3الصغَتةمقارنة باملشروعات 

وجود عالقة طردية بُت عدد املساشمُت ودرجة اإلفصاح، على أساس أن زيادة عدد  عدد ادلسامهني: -
 املساشمُت يؤدي إىل زيادة درجة اإلفصاح.

وهلذا العامل أثر مباشر يف زيادة اإلفصاح، بسبب الشروط اليت تسجيل الشركة بسوق األوراق ادلالية:  -
 وبذلك تكون الشركات ربت ضغط لزيادة وربسُت درجة اإلفصاح يف القوائم املالية.تضعيا تلك األسواق، 

حيث يقوم املدقق بتقوًن درجة اإلفصاح عند تدقيقو دحسابات الشركة، للوقوف على ادلدقق اخلارجي:  -
دستور املينة، لقواعد اليت يفرضيا مدى التزاميا باألسس والقواعد واملبادئ، والسياسات احملاسبية واملعايَت وا
والتقرير  تتمةل يف اكتشاف الغش وبالتايل فإن أداء املدقق اخلارجي مليمتو صمب أن يليب ثالثة حماور رئيسية

 .4عنو، التقرير عن قدرة الشركة باالستمرار، واكتشاف التصرفات املنافية ألخالقيات املينة والتقرير عنيا

                                                           
1
 - Doupnik T S, Tsakumis G T, «  A critical review of the tests of gray’s theory of cultural relivance and 

suggestions for future research », journal of acconting literature, 2004, vol 23, p 30. 
2
ة ألهمٌة دور البٌانات المحاسبٌة فً زٌادة كفاءة السوق المالٌة"، المجلة العلمٌة لاللتصاد عالم عبد المعتصم غرٌب، "دراسة تحلٌلٌة وعملٌ - 

 .800، 0992، 0والتجارة، جامعة عٌن شمس، العدد 
3
 .800المرجع السابك، ص  - 

4
، تونة للدراسات والبحوث العلمٌةمجلة الزٌجمعة أحمد حلمً، "تمرٌر المدلك دلٌل على بطء االستجابة الدولٌة لطلبات المجتمع المالً"،  - 

 .7، عمان، األردن، ص 0، العدد 0المجلد
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عنو، رغبة اإلدارة يف اإلفصاح عن املعلومات  من بينيا صايف الربح املفصح العوامل أخرى: -
 احملاسبية وسياسة التحفظ، أجيزة اإلشراف والرقابة على أعمال شركات املساشمة.

ما دامت ىناك احتماالت يف بناءا على ما سبق نستخلص إىل أن جمال اإلفصاح سيبقى قيد التطور 
ظل األنظمة االقتصادية املتباينة، فعدد  اختالف حجم ونوعية قاعدة املستخدمُت للقوائم املالية يف

املستخدمُت ومطالبيم تتزايد وتتعدد مع كل تطور اقتصادي يطرأ، ىذا باإلضافة إىل عدم وجود إطار نظري 
متفق عليو ضمكم عملية توسيع قاعدة اإلفصاح وجمالو يف القوائم املالية، كما أنو على العكس من تكاليف 

 من الصعب إن مل يكن مستحيل قياسيا.اإلفصاح فإن منافع اإلفصاح 

 تأثري حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب: -2-7

ارتبط اإلفصاح احملاسيب ارتباطا وثيقا مع حوكمة الشركات، وذلك بسبب ظيور شركات املساشمة دما 
 ىا املايل، وتعتربأدى طلب املستةمرين زيادة مستوى اإلفصاح يف التقارير املالية عن نتائج أعمال الشركة ومركز 

 املعلومات ضمتاجيا َتدبوجبيا توف وظيفة اإلفصاح احملاسيب من بُت الوظائف الرئيسة وامليمة للمحاسبة اليت يتم
وترتبط املتطلبات النظامية لإلفصاح احملاسيب بأنظمة الشركات  ،والتقارير املالية القوائم دمةلة يف املستخدمون

األكادظمية  كبَتا من قبل اهليئات املينية واجليات يلقى اإلفصاح احملاسيب اىتماما جية أخرىمن ، وقوانينيا
النظريات احملاسبية يتعرضون إىل ماىية كفاءة اإلفصاح احملاسيب وعدالتو  الزال الباحةون يف جمال ولغاية اليوم

 والعدالة داخل الشركات.واملسؤولية الشفافية واملساءلة  واكتمالو وتعزيز

عالقة اإلفصاح حبوكمة الشركات باعتباره من أىم مبادئيا اليت صمب على جملس اإلدارة أن ييتم  تربز
حيث تتجلى عالقة حوكمة الشركات بالقوائم املالية يف التطبيق السليم ، هبا، من خالل القوائم والتقارير املالية

لذي يساعد الشركات على تدعيم رأمساهلا ملبادئيا، دما يساعد على ربقيق معدالت من األرباح مناسبة، األمر ا
كما أن القوائم املالية ،  1وزيادة االحتياطات وتراكميا بشكل مستمر، وىو ما يؤدي إىل توسع الشركات وسموىا

تعترب من أىم املقومات الالزمة الزباذ القرارات االقتصادية اليت تقدم ألعضاء جملس اإلدارة الزباذ مةل ىذه 
 .يف تلك القوائم املالية املفصح عنياقف ذماعة القرارات على جودة املعلومات القرارات، حيث تتو 

 

                                                           
1
 .67، ص. 0222الخضٌري محسن أحمد، حوكمة الشركات، مجموعة النٌل العربٌة، الماهرة، مصر،  - 
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 تأثري خصائص حوكمة الشركات يف اإلفصاح احملاسيب: -2-7-1

 وسيتم الًتكيز على كل من الشفافيةظمكن أن تؤثر خصائص حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب 
 واملسؤولية والعدالة. واملساءلة

تعرب دبصداقية وموضوعية  معلوماتتتيح هلم  شفافةيطالب املستةمرون بتقارير مالية  الشفافية: -أ
تتضمنيا استةماراهتم، وعندما  اليتقامت هبا الشركة دبا ظمكنيم من تقرير املخاطر واملزايا  اليتعن العمليات 

، وتشكل أسعار األوراق املالية للشركة بازمفاضيدرك السوق أن ىناك نقصا يف الشفافية ، ينعكس ذلك 
 اإلفصاح أىم مبادئ حوكمة الشركات.الشفافية مع 

  :تعريف الشفافية -

واألعمال ادحالية متاحة  يقصد هبا "خلق بيئة تكون فييا املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات
اإلفصاح الكامل عن املعلومات  أهناعلى تعريف الشفافية  ظمكن ،1"ومنظورة ومفيومة لكل املشاركُت يف السوق

مستخدمي تلك املعلومات من وضع تقييمات عن أداء الشركة وموقفيا املوثوقة يف الوقت املناسب دبا ظمكن 
 املايل.

كما ترتبط الشفافية بالبحث عن معايَت النزاىة والعدالة واملصداقية واملوضوعية والوضوح واملساءلة، 
املرادف لألخالقيات الواجب أن يتمتع هبا القائمون بعملية االفصاح عن املعلومات يف رب الشفافية تلذلك تع

 :2الشركة وتفي بغرض املستخدمُت اليت تقم على الركائز املوالية

 أن تكون املعلومة متاحة وميسرة ألصحاب املصاحل؛ -

 ول يف تلك املعلومات؛توخي الدقة وادحداثة والشمومة وثيقة الصلة باملوضوع، مع أن تكون املعل -

كون عادة ال قيمة هلا ويعلن أن تكون الشفافية يف الوقت املناسب، حيث أن الشفافية املتأخرة ت -
شر بعد شيور أو سنوات أحيانا فقط الستيفاء الشكل ونستشيد على ذلك دبيزانيات الشركات اليت تن عنيا

 ؛من صدورىا

                                                           
1
 .790مرجع سابك، ص طارق عبد العال حماد،  - 

2
حمٌد، ٌحٌاوي أحمد، "الحوكمة العامة وأثرها على الموازنة العامة للدولة"، الملتمى الوطنً حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة  بوزٌدة - 

 .22، ص 0209فٌفري  09-08فً إدارة المٌزانٌة العامة للدولة، جامعة البوٌرة، 
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 ؛االلفاظ غَت املفيومةيزيل غموض ان تكون واضحة على النحو الذى  -

أن ترتبط الشفافية دببدأ املساءلة، فالشفافية ليست ىدف حبد ذاهتا بل أداة إلظيار ادحقائق  -
 .والنقائص وحماسبة املقصرين

وظمكن استنتاج تعريف حماسيب للشفافية بأهنا اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية بوضوح تام، دون أي 
غش أو تالعب أو تزييف للحقائق اخلاصة بالشركة، وادحصول على املعلومات بسيولة وتكون واضحة 

ة للمؤسسات، حيث ومفيومة ويف الوقت املناسب، أي أن الشفافية تعٍت الصدق واملوضوعية بالقوائم املالي
قائمة )قائمة املركز املايل( واألداء ) يف توفَت معلومات عن املركز املايليتمةل اهلدف من إعداد القوائم املالية 

يتم تأمُت وضمان وجود )قائمة التدفقات النقدية( للمؤسسة االقتصادية،  والتغَتات يف املركز املايل( الدخل
اإلفصاح الكامل وعن طريق العرض العادل للمعلومات املفيدة الضرورية  اللالشفافية يف القوائم املالية من خ

 املستخدمُت. كافةالقرارات االقتصادية إىل   الزباذ

اإليضاحات تتمةل أشمية الشفافية ىف أهنا تعمل على زيادة املعلومات الواردة ىف  أمهية الشفافية: -ب
يؤدى إىل ربسُت اإلفصاح ىف قوائم الشركات املالية، حيث أن عدم توفر ىذه  ياملتممة على النحو الذ

إال أن الشفافية  ،قرارات غَت رشيدة ازباذمن حيث  خاطئاملعلومات لبعض املستةمرين قد صمعليم ىف وضع 
 : 1تيةذات أشمية للعديد من األسباب اآل تعد

 ؛املاليةربتوييا القوائم  اليتتزيد من عملية توضيح قيم البنود  -

املشاركُت ىف السوق لألخبار  استجابةذبعل ، و املايلتقليل درجة التقلب ىف األسواق املالية لضمان االستقرار  -
 ؛السيئة معتدلة وتساعدىم أيضا على توقع وتقييم املعلومات السلبية

 ؛تعمل على القضاء على ظاىرة عدم سباثل املعلومات -

 .السلبيةمن ميل األسواق للًتكيز بال داع على األنباء اإلصمابية أو  تقلل -

 : أدت إىل التغَت ىف السياسات احملاسبية ومن أمةلة ذلك اليتتعمل على التعرف على الظروف  -

                                                           
1
اإلفصاح المحاسبً المستحدثة على كفاءة سوق األوراق المالٌة  نبٌل عبد الرإوف إبراهٌم، ورلة بحثٌة بعنوان: أثر نماذج ولواعد - 

 .00، ص 0200المصرٌة، أكادٌمٌة الشروق، المعهد العالً للحسابات وتكنولوجٌا المعلومات، 
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فإن اإلجراءات احملاسبية البديلة  (GAAP) احملاسبة املقبولة واملتعارف علييا عموما مبادئىف ظل . 
يتطلب االمر  وبالتايلىف ظل ظروف خمتلفة  استخدامياباإليراد يتم  االعًتاف، وطرق الكتاالىمةل طرق 

 ؛توضيح ذلك ضمن االفصاح ألغراض الشفافية

بإحداث تغَتات ىف إجراءات احملاسبة والتقرير بنحو يؤثر على إمكانية  مما تقو أن الشركة أحيانا . 
 ؛ لوارد أوال يصرف أوال إىل طريقة املتوسط املرجح ىف احملاسبة عن املخزونمقارنة القوائم املالية مةل تغَت طريقة ا

 .األرباحدبفيوم إدارة  ىما يسمتعمل على القضاء على . 

 :1لتوسع ىف الشفافيةل تعترب عائق اليتومن العوامل 

 ؛حوافز املديرين مع مصاحل ضبلة األسيم اتفاقدم ع -

 التنافسية، وما تتطلب يف بعض األحيان من سياسة التحفظ؛ امليزة -

 ؛حيث صمب أن تزيد العوائد املشتقة من املعلومات على تكلفة تقدظميا املوازنة بُت التكلفة والعائد -

ويرجع السبب الرئيسي لظيور الفساد املايل الذي ىو استغالل النفوذ من أجل ربقيق أرباح ومنافع خاصة،  -
 .ىو انعدام الشفافية واملساءلةايل الفساد امل

 إن الشفافية واإلفصاح احملاسيب شما أساس قيام السوق االقتصادي عالقة اإلفصاح بالشفافية: -ج
 ذلك ما زال بعض أصحاب رؤوس األموال مل يتعودوا على اإلفصاح ادحقيقي عن طبيعة ورغم ،السليم واملايل
نشاطو، واإلفصاح يوفر  االقتصادي، فاإلفصاح ىو أساس قيام السوق املايل وأساس ذماحو واستمرار يمنشاط

دبراقبة البيانات ادحالية إلزالة الغش ومنع إعطاء  جوًا من الةقة بُت املتعاملُت من خالل قيام اجليات املعنية
معلومات كافية ومالئمة عن الوحدات بيانات و عرض ب ،ادحاليُت واحملتملُت معلومات غَت صحيحة للمساشمُت

بُت  أن املعلومات والقوائم املالية اليت ايتأكدو وادحديةة ألنو من حق املستةمرين والدائنُت أن  االقتصادية القائمة
واليت ظمكن االعتماد علييا  أيدييم صحيحة وتعكس بصورة شفافة كافة املعلومات ادحالية واالقتصادية املفيدة

 .2االستةمارية مالزباذ قراراهت

                                                           
1
 .00المرجع السابك، ص  - 

2
األصول الثابتة فً ضوء المعاٌٌر الدولٌة دمحم نواف حمدان عابد، دراسة تحلٌلٌة لمشاكل المٌاس واإلفصاح المحاسبً عن انخفاض لٌمة  - 

 .76، ص 0226دراسة تطبٌمٌة، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة، االكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة، الماهرة، 
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جمموعة من املعايَت كر أن إعداد التقارير املالية ذات الشفافية العالية يتعدى تطبيق ومن اجلدير بالذ  
احملاسبية اليت هتدف إىل توفَت التناسق وقابلية املقارنة، إىل العالنية واإلفصاح الكامل الذي يساىم بشكل فعال 

على نشاط التداول بالسوق املايل، وبالتايل فاإلفصاح الكامل أو التام  يف التأثَت على قيمة األسيم دما ينعكس
إىل تطبيق املعايَت احملاسبية يؤدي إىل توفَت  عن كافة األحداث اليت تتعرض هلا الشركة يف فًتة معينة باإلضافة

 الشفافية يف التقارير املالية اليت تعرب عن الصورة الصادقة للشركة.

ال  ية واملساءلة مفيومان مًتابطان يعزز كل منيما اآلخر، ففي غياب الشفافيةالشفاف ادلساءلة: -ب
وجود الشفافية  ويسيم ،قيمة ساءلة فلن تكون ىناك للشفافية أيظمكن وجود مساءلة وما مل يكن ىناك م

 .1املؤسسات العامة واخلاصة واملساءلة معاً يف ربقيق إدارة فعالة ذات كفاءة منصفة على صعيد

الطلب من املسؤولُت تقدًن التوضيحات الالزمة  اأهناملساءلة بيعرف برنامج األمم املتحدة اإلسمائي ف
ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياهتم وتصريف واجباهتم، واألخذ باالنتقادات اليت توجو هلم، 

 .2فاءة أو عن اخلداع والغشوتلبية املتطلبات الالزمة منيم وقبول )بعض( املسؤولية عن الفشل وعدم الك

 :3وظمكن حصر املساءلة يف ثالثة حماور رئيسية ىي

تتجلى فيما يزرعو العقائد الدينية واملبادئ واألخالق الفاضلة من ذبنب الفساد  ادلساءلة الذاتية: -
ذاتية، فيذا بكل صوره، وتوسيع دائريت الةواب والعقاب، دما صمعل ىذه العقيدة قوة رادعة للفساد ورقابة 

 املستوى من املساءلة الذاتية النابعة من اخلوف من اهلل ىو أحسن صيغة للمساءلة وأقل تكلفة.

انتخاب وتشكيل نزاىة فعندما تتحقق املشاركة السياسية الفاعلة من حرية تعبَت و ادلساءلة التمعية:  -
الشفافية إننا نصبح أمام بيئة صحية تتصف باألحزاب وشفافية القرارات واستقاللية القضاء وحرمة املال العام، ف

 املساءلة.و 

املؤسسات من تعريف وتتمةل يف جمموعة من الضوابط اليت ربكم أداء ادلساءلة الداخلية:  -
دقيقُت الداخلي واخلارجي والشفافية ومساءلة املساشمُت ألعضاء جملس اإلدارة ومساءلة جملس الصالحيات وامل

                                                           
1
 .86المرجع السابك، ص  - 

2
، 0200-02، عدد مجلة الباحثالدول العربٌة"، بوزٌد ساٌح، "سبل تعزٌز المساءلة والشفافٌة لمكافحة الفساد وتمكٌن الحكم الراشد فً  - 

 .2ص 
3
 .29المرجع السابك، ص  - 
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ص كيفية اذماز مياميم وربمل مسؤولياهتم، وغَتىا من اآلليات اليت تقلل من امكانية اإلدارة التنفيذية فيما طم
 سوء استغالل املسؤولية.

لس اإلدارة بصالحيتو كونو املسؤول عن االفصاح جم قيامتتضح خاصية املسؤولية يف ادلسؤولية:  -ج
مصاحل الشركة واملساشمُت، كما أنو الكامل للمعلومات حيث يضمن سالمة القواعد واألسس املطبقة لتحقيق 

مسؤول عن ربقيق املعاملة املتكافئة جلميع املساشمُت وغَتىا من املسؤوليات، واالفصاح الكامل بعدالة عن 
 التعامالت يف األسيم من قبل أعضاء جملس اإلدارة.

بالشركة يف حوكمة الشركات يعترب ضروري بُت األطراف املختلفة ذات الصلة ربقيق  العدالة: -د
إتاحة الفرصة لكافة األطراف للحصول على املعلومات الصحيحة دون ربيز إىل فئة من وتوفَتىا يعمل على 

يف  الفئات أو طرف من األطراف أو لتحقيق مصاحل جمموعة دون أخرى، باإلضافة إىل ىذا تساىم العدالة
أصحاب أغلبية أو أقلية  ااشمُت سواء كانو ربقيق االفصاح احملاسيب من حيث كمية ونوعية املعلومات لكافة املس

واملستةمرين، وتوفَت قنوات سبكنيم من ادحصول علييا بسيولة، وحفظ حق كافة ضبلة األسيم يف الدعوة إىل 
االجتماعات العامة وسيولة طرق اإلدالء باألصوات وإعطاء األولوية للعالقات مع املستةمرين وعدم ارتفاع 

 .1فاع صايف األرباحإصبايل مكافآت جملس اإلدارة بنفس نسبة ارت

 حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب: مبادئ تأثري -2-7-2

سوق  ىف إذماح وسمو املساشمة، من أجل ت مطلبا ضرورياحوكمة الشركات أصبح مبادئتطبيق  إن
املساشمة الشركات  لة عنو ؤ ذا فإن دور اجليات الرقابية املسعلى تنمية االستةمار، ولباإلصماب املال دبا يعود 

أنظمة قوانُت الشركات اليت تقوم  واملؤسسات االقتصادية بكافة أشكاهلا صمب أن يتعدى االلتزام بتطبيق مواد
شأهنا أن تعمل على توفَت اآللية اليت تضمن سَت  هبا جمالس إدارة الشركات إىل تقدًن توصيات ومقًتحات من

صمب أن يتم من قبل عدد من اجليات الرمسية  توفَت ىذه القواعد ، والشك أنأفضلبشكل عمل الشركات 
حوكمة  مبادئا أن تعمل على تعزيز وتفعيل تطبيق كالغرف التجارية واليت من شأهن وجيات القطاع اخلاص

تبٍت  ، وذلك للمساشمة ىف تدعيم الةقة ىف الشركات واملؤسسات من خاللالذي أصبح مطلبا ضروريا الشركات

                                                           
1
صفاء دمحم سرور، "دور المنهج اإلسالمً فً زٌادة فاعلٌة حوكمة الشركات"، المإتمر العلمً الخامس حول حوكمة الشركات وأبعادها  - 

 .099، ص 0222 سبتمبر 02-8المحاسبٌة واإلدارٌة وااللتصادٌة، جامعة االسكندرٌة، 
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ىف الشركات  مايلإداري و  أداءاملمارسات لضمان الوصول ألفضل  اصة بأفضلاملبادئ والقواعد الدولية اخل
 .1حقوق املساشمُت أ الشفافية واملساءلة الالزمُت لضمان ضبايةعالوة على تعزيز مبد

 من خالل ثالث جوانب أساسية ىي: ظمكن أن تؤثر ادحوكمة على اإلفصاح احملاسيب

كافة املعلومات خبالف تلك تعرف املعلومات غَت املالية بأهنا   :2االهتمام بادلعلومات غري ادلالية -أ
كما أهنا تتضمن كال من املعلومات اخلربية واملعلومات   ،املالحظات املرفقة هبا ة بالقوائم املالية ومعظمالوارد

كن صياغتيا يف وعلى وجو العموم فإن املعلومات غَت املالية تشَت إىل كافة املعلومات اليت ظم، الكمية غَت املالية
، أو وصفية لتسويقية ، إحصائيات التشغيل،...مالية سواء كانت كمية مةل: عدد العمال، ادحصة ا صورة غَت

، ...،جديدة ، الكفاءة اإلدارية مستوى املنافسة، ادحالة االقتصادية العامة، تقدًن املنافسُت ملنتجات: مةل
 .وربظى املعلومات غَت املالية باىتمام كبَت من قبل صانعي القرار

أهنا  كما  ،تتميز املعلومات غَت املالية بأهنا ال تتعرض لتأثَت التحريفات الناذبة عن بعض اإلجراءات احملاسبية -
 املالية مصدر وتعترب املعلومات غَت، أكةر سيولة وقابلية للفيم حىت بواسطة غَت املتخصصُت يف جمال احملاسبة

العديد من أحكام املراجعة بل أضحت  ذو قيمة ىائلة ليس فقط بالنسبة للمراجعُت باعتبارىا األساس لتدعيم
حيث أن ارمصار اإلفصاح احملاسيب يف البيانات املالية فقط ، تلعب دورا عظيم األشمية يف العديد من اجملاالت

أن املعلومات املالية ما ىي إال كون  ، جمال تسعَت األسيماملالية يف قد ينتج عنو ضعف كفاءة سوق األوراق
وما يؤكد على أشمية املعلومات غَت املالية التعليمات اليت  ،املال الكفء جزء من املعلومات اليت تؤثر على سوق

 طمتص أوهلا باإلفصاح عن املعلومات غَت املالية. أصدرهتا جلنة البورصة األمريكية

تشَت إحدى الدراسات إىل أن الفكر  ح االختياري إىل اإلفصاح اإللزامي:التحول من اإلفصا  -ب
اإلفصاح االختياري ليشمل املعلومات  حمتوى احملاسيب والواقع العملي قد طرح جمموعة من األفكار حول

املالية وحىت  اإلضافية اليت ال تشمليا القوائم  والبيانات غَت املالية باإلضافة إىل البيانات املالية االسًتاتيجية
املستةمرين، ولكن يتم ادحد من عدم سباثل املعلومات بُت اإلدارة  ظمكن توسيع دائرة املعلومات املتاحة جلموع

                                                           
1
ماجد إسماعٌل أبو حمام، أثر تطبٌك لواعد الحوكمة على اإلفصاح المحاسبً وجودة التمارٌر المالٌة دراسة مٌدانٌة على الشركات المدرجة  - 

 .20، ص 0229فً سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة والتموٌل، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، 
2
هدي هادي العنزي، "تحلٌل أثر حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح المحاسبً دراسة تطبٌمٌة على عٌنة من المصارف أحمد م - 

 .090-090ص -، ص0206، 6، العدد 06، المجلد مجلة المادسٌة للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌةالعرالٌة"، 
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حىت نصل إىل سوق كفء لرأس اتصال بعضيم بإدارة الشركة و  واملستةمرين وبُت املستةمرين أنفسيم، نتيجة
 ح االختياري إىل إفصاح إلزامي.أن يتحول اإلفصا للسيم البد  وللسعر العادل املال

 :1تدعيم اإلفصاح اإللكرتوين -ج

ىو العملية اليت يتم من خالهلا تقدًن الوسائط املطبوعة بصيغة ظمكن : اإللكرتوين اإلفصاح -
ومدعومة   Compacted استقباهلا وقراءهتا عرب شبكة اإلنًتنت، ىذه الصيغة تتميز بأهنا صيغة مضغوطة

اليت تربط القارئ دبعلومات فرعية أو   Hyperlinks كاألصوات والرسوم ونقاط التوصيلبوسائط وأدوات  
املعلومات التقليدية الورقية بواسطة تقنيات جديدة  عرضدبواقع على شبكة اإلنًتنت، كذلك يقصد بو: 

 .تستخدم ادحواسيب وبرامج النشر اإللكًتوين يف طباعة املعلومات وتوزيعيا ونشرىا

اإللكًتوين للتقارير والقوائم املالية: قيام الوحدة االقتصادية بإنشاء مواقع هلا على  فصاحويقصد باإل
هبدف ربقيق نشر سريع وفوري ملعلومات مالية وغَت مالية عديدة على قطاعات واسعة االلكًتونية الشبكات 

ملالية على شبكة اإلنًتنت من ويتم اإلفصاح احملاسيب للتقارير والقوائم ا ،من املستخدمُت املتصلُت بالشبكة
، برنامج العرض ادحركي (Excel)اجلداول اإللكًتونية  استخدامخالل جمموعة من األساليب أشميا : 

(Program PowerPoint)حيث تقوم بعض الوحدات االقتصادية يف ، العرض عن طريق الفيديو ،
هتا يف لكي توضح بعض إذمازاهتا وذماحا  Video Clipsاآلونة األخَتة بإضافة بعض مقاطع الفيديو 

، فيي ترى أن ىذا العرض على مواقعيا على شبكة املعلومات يوضح أكةر نشاطيا االقتصادي واملايل
، وىو ما يساىم يف ربقيق مزيد من ثقة املستخدمُت يف ات اليت ربققت وبصورة مرئيةللمستخدم اإلذماز 
 .الوحدة االقتصادية

حيث  ،ية يف التوقيت املناسبًتوين على نشر املعلومات املالية وغَت املاليساعد اإلفصاح اإللك
ظمكن أن يؤدي إىل ربقيق جمموعة من الفوائد يف جمال اإلفصاح احملاسيب  وبصورة خاصة اإلفصاح االلكًتوين 

 :ومنيا من خالل إمكانية توفَت جمموعة من اخلصائص النوعية اليت يتطلب توافرىا يف املعلومات احملاسبية

سوف يؤدي إىل ربقيق  توييا التقارير والقوائم املاليةاليت رب البيانات واملعلوماتإن سرعة توصيل  -
، وىو ما علقة بالوحدة االقتصادية املعنيةالقرارات املختلفة املت ازباذفائدة أكرب للجيات اليت تستخدميا يف 

                                                           
1
اإلفصاح اإللكترونً للتمارٌر والموائم المالٌة"، ورلة بحثٌة ممدمة للمإتمر زٌاد هاشم السما وآخرون، "الدور المحاسبً فً تملٌل مخاطر  - 

 .00-7ص -الدولً السنوي الخامس، ص
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من خالل توفَت املعلومات ضمن التوقيت املناسب يساىم يف ربقيق خاصية املالءمة للمعلومات احملاسبية 
 ؛ن ينتج عن عملية النقل والتوصيل وبدون أي تأخَت ظمكن أ

تتحقق خاصية ادحيادية يف توصيل البيانات واملعلومات اليت ربتوييا التقارير والقوائم املالية من  -
 ؛وقت أيضاً الشكل واحملتوى وبنفس ال فسخالل تأمُت إيصاهلا إىل كافة اجليات وبن

عرب شبكة اإلنًتنت سوف  االتصالإمكانية ربقيق التغذية العكسية بصورة فورية ، حيث أن  -
السريع من قبل اجليات املستخدمة ومعرفة ردود أفعاهلا ونتائج قراراهتا املتخذة يف  االتصاليساىم يف تأمُت 

 ؛املنشورة على الشبكة ضوء البيانات واملعلومات اليت توفرىا التقارير والقوائم املالية

، ائم املالية املنشورة على الشبكةتسييل إجراء املقارنات بُت البيانات اليت ربتوييا  التقارير والقو  -
سواء بالبيانات املتوفرة لسنوات سابقة عن الوحدة االقتصادية أو بالبيانات اليت ربتوييا التقارير والقوائم املالية 

 .، وىو ما ضمقق خاصية القابلية للمقارنةأخرى لنفس الفًتة الزمنية اقتصادية املنشورة على الشبكة لوحدات

ملشاكل منيا مصداقية القوائم املالية العديد من اب املعلوماتو  وقد يصاحب النشر اإللكًتوين للبيانات
املالية ال ن املستخدم للقوائم أإلفصاح املصاحب هلا، حيث اا ورد فييا و ، وثقة املستخدمُت دبىذه القوائم

ا من قبل مراقب يضمن أن تكون تلك القوائم املنشورة على مواقع اإلنًتنت ىي نفسيا اليت مت اعتمادى
، والسبب يف ذلك ىو إمكانية تغيَت حمتوياهتا بسيولة من قبل إدارة الوحدة االقتصادية أو ادحسابات اخلارجي

غَت املالية واليت  املعلوماتعلق باإلفصاح عن ، ونفس الشيء يتاإلنًتنت استخدامبواسطة آخرين من خرباء 
، فنظراً للمخاطر اليت يتعرض هلا تبادل املعلومات على الشبكة العاملية ن من غَت املعلوم  مدى مصداقيتيايكو 

للمعلومـات فإن  مستخدمي املعلومات املالية وغَت املالية للوحدات االقتصادية اليت تتعامل من خالل الشبكة 
نظرًا ألن  ،املعلومات سواء املالية أو غَت املالية عن تلك الوحدات االقتصاديةىذه يف مصداقية قد يشكون 

إدارة الوحدة االقتصادية قد تعرض بيانات إضافية ولكنيا غَت رمسية وغَت مدققة أو ال تتمتع باملصداقية من 
م كل من جممع احملاسبُت ، ولذلك فقد قايصعب عليو ربديد مدى صحتياوجية نظر املستخدم بسبب أنو 

( بتقدًن خدمة موقع الزبون CICA( وجممع احملاسبُت القانونيُت الكندي )AICPAالقانونيُت األمريكي )
الةقة يف موقع الزبون على اإلنًتنت وما ضمتويو ذلك  إلضفاء Web Trust Seatعلى شبكة اإلنًتنت 

ألمن وسالمة املوقع  ملوقع على الشبكة ضماناةقة يف ا، حيث تضيف خدمة اليانات ومعلوماتاملوقع من ب
اإللكًتوين املوجودة فيو وما ضمتويو ذلك املوقع من بيانات ومعلومات ولكن بدون أي ضمانات جلودة السلعة 
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طلب أن ، وحىت ضمصل موقع ما على التصديق على الةقة يف الشبكة فإنو يتو اخلدمة املعروضة يف ذلك املوقعأ
، فضاًل عن ضرورة وجود إجراءات سيطرة للحفاظ على جودة التعامالت مع وجود عروفايكون نشاط املوقع م

 .1غَت قانوين استخدامإجراءات ربكم إضافية للتأكد من أن معلومات الزبون آمنة وحممية من أي 

نًتنت لنشر التقارير والقوائم املالية ظمةل ضرورة ا تقدم يالحظ أن استخدام شبكة األاستنادا اىل م
خاصة ىامة يف الوقت ادحاضر نظرا لتعدد استخدامات وسائل تقنيات املعلومات يف خمتلف اجملاالت وبصورة 

وان استخداميا يف عمل نظم املعلومات احملاسبية سوف يًتكز بدرجة كبَتة يف  ،يف جماالت األعمال املختلفة
واملعلومات سواء يف داخل الوحدات االقتصادية نفسيا أو مع بعضيا البعض ، وبالتايل فان تبادل البيانات 

لتقارير والقوائم املالية وتوصيليا اىل ل اإلفصاح والعرضىناك حاجة كبَتة يف استخدام شبكة اإلنًتنت ألغراض 
ت احملاسبية أخذىا خمتلف اجليات اليت ربتاجيا، دما يشكل ضرورة أخرى يقع على عاتق نظم املعلوما

أال وىي العمل على ربقيق أمن املعلومات اليت يتم نشرىا وذلك من خالل ضرورة العمل على ربقيق  باالعتبار
أمن اإلنًتنت واعتباره أحد املوجودات املادية اليت يقع على عاتق نظم املعلومات احملاسبية صيانتيا وتدقيقيا 

 واحملافظة علييا.

ىو إعادة ثقة املتعاملُت من مستةمرين ومساشمُت يف  لشركاتبالنسبة ل وكمةادحإن أىم دوافع تطبيق 
إدارة الشركات وتلك األسواق ذبنبا لتعرضيا إىل اهنيارات أو حاالت فشل بسبب عدم دقة البيانات 

صاح واملعلومات احملاسبية وانعدام الشفافية واملساءلة، لذا فإن تطبيق حوكمة الشركات من شأنو تعزيز اإلف
احملاسيب وتنشيط سوق األوراق املالية وزيادة حركة التداول وأسعار األسيم، فضال عن أشمية التوقيت املالئم يف 
اإلفصاح عن كافة املعلومات الالزمة لذلك، وخمتلف العناصر اليت مت ذكرىا واليت تسعى ادحوكمة من خالهلا 

التنبئية وعلى سلوك تؤثر يف القدرة اسبية ربسُت وظيفة اإلفصاح احملاسيب من خالل عرض معلومات حم
 املستةمرين ادحاليُت واملتوقعُت.

طردية، حيث بقدر  دما سبق يتضح أن عالقة حوكمة الشركات جبودة اإلفصاح احملاسيب عالقة  -
 االلتزام بتطبيق مبادئ ادحوكمة بقدر ما ظمكن ربقيق معلومات حماسبية أكةر جودة ومصداقية، كما أن اإلفصاح

من اإلفصاح والشفافية ىو ربان من أىم مبادئ حوكمة الشركات، كما أن اهلدف األساسي والشفافية يعت
للشركة(  األحداث اجلوىرية اليت تؤثر على املركز املايل إظياراملعلومات املالية وغَت املالية ) التأكد من تواجد

                                                           
1
 .90، ص 0222 ،اإلسكندرٌة، مراجعة وتدلٌك نظم المعلومات، الدار الجامعٌة، أمٌن السٌد أحمد لطفً - 
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يساىم على ازباذ  منيا املتعامل، وبشكلجلميع املتعاملُت يف السوق يف وقت واحد، وحمدد حبيث يستفيد 
املرتبطة بالقوائم املالية، وأداء الشركة،  قرارات االستةمار، ويشمل كذلك اإلفصاح بصورة عامة عن املعلومات

 أو احمللية املطبقة. وىيكل امللكية وفقا ملعايَت احملاسبة واملراجعة الدولية

 :تيف ظل حوكمة الشركا جودة التقارير ادلالية -3

املتعاملُت ىف أسواق األوراق  أىم دوافع االىتمام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات ىو إعادة ثقةإن 
من الشركات العمالقة، واليت ترجع ىف  االهنيارات وحاالت الفشل اليت أصابت الكةَتباملالية، اليت تأثرت 

؛ لذا فإن أحد تضليل من وما تتضمنوملالية بالتقارير ا معظميا إىل عدم دقة البيانات واملعلومات احملاسبية
ىو مبدأ اإلفصاح والشفافية وما ضممل ىف طياتو من  املبادئ األساسية اليت تقوم علييا عملية حوكمة الشركات

دبا يتفق واملعايَت عالية اجلودة وأن يتم توفَتىا للمستخدمُت ىف  واإلفصاح عنيا التقارير املاليةإعداد ومراجعة 
ىو نقطة البداية يف تطبيق منيج فائدة  إن ربديد أىداف التقارير املالية، كما املالئمة الئم وبالتكلفةالوقت امل
 احملاسبية يف ترشيد قرارات املستفيدين، أي أن اجلودة يف التقارير املالية ترتبط بشكل رئيس دبدى املعلومات

لطبيعة  ي تلك التقارير؛ أما بالنسبةت مستخدمار ملفصح عنيا على إحداث فرق يف قراقدرة املعلومات ا
مالية وغَت مالية  املعلومات الواجب توصيليا إىل املستخدمُت عن طريق التقارير املالية ؛ فقد تكون معلومات

تعتمد على التكامل  املالية التقاريرأن جودة ، كما 1ت أو تقارير جملس اإلدارة إضافة إىل التنبؤات املاليةار ونش
 ..،. القابلية للمقارنةاملوثوقية، القابلية للفيم، ، املالءمة :بُت كل من اخلصائص النوعية للمعلومات مةل

ف املستفيدة منيا، وان التوازن ار ومات املقدمة للمستةمرين واألطاملعل واخلصائص الكمية اليت تركز على حجم
وتتحقق جودة التقارير املالية من خالل توافر املعايَت القانونية  ،يق جودهتالتحق بينيا يعترب دبةابة نقطة البداية

 .2واملعايَت الفنية والرقابية واملينية

 معايري جودة التقارير ادلالية: -3-1
، رراازباذ الق ر االعتماد على التقارير ذات اجلودة العالية كأحد أىم مقوماتار الق ويستطيع متخذ

األمةل واألشمية النسبية وقابلية  ، واالفصاح الكامل أوالوقتيةاملوثوقية و فييا عناصر املالئمة و فر واليت صمب أن يتو 
، وتتحقق جودة ىذه الةقة هبا واالعتماد علييا ، وامكانيةارنة وحيادية املعلومات وأمانتيااملعلومات للمق

                                                           
1
المجلة األردنٌة فً إدارة ٌر المالٌة دراسة مٌدانٌة على بورصة عمان"، حمادة رشا، "لٌاس أثر اإلفصاح االختٌاري فً جودة التمار - 

 .680، ص 0206، 6، العدد 02، المجلد األعمال
2
 .28ماجد اسماعٌل أبوحمام، مرجع سابك، ص  - 
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، واليت ظمكن  رقابية، معايَت مينية، معايَت فنيةمعايَت قانونية، معايَت ،ن خالهلا توافر املعايَت التاليةاملعلومات م
 :1باختصار كمايليتناوهلا 

 تسعى العديد من املؤسسات املينية يف الكةَت من الدول لتطوير معايَت جلودة :معايري قانونية -أ
، مع املؤسساتىذه  م هبا من خالل سن تشريعات وقوانُت واضحة ومنظمة لعملاز التقارير املالية، وربقيق االلت

يتماشى مع املتطلبات  ، دبااملؤسسة أو الشركة توفَت ىيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب األداء يف
 .الكايف عن أدائيا باإلفصاحالقانونية اليت تلزم الشركات 

 حد مكونات العملية اليت يرتكز علييا كل من جملسأينظر إىل عنصر الرقابة بأنو  معايري رقابية: -ب
جعة وأجيزة الرقابة ار امل ، ويتوقف ذماح ىذا العنصر على وجود رقابة ربدد دور كل من جلانارة واملستةمريناإلد

ف ذات العالقة يف تطبيق ار واألط ، وكذلك دور املساشمُتاملاليةاحملاسبية و دارية يف تنظيم املعاجلة املالية واإل
هتا املالية تتميز اءاهتا تنفذ بفاعلية وأن بيانار سياساهتا واج قواعد ادحوكمة بواسطة أجيزة رقابة للتأكد من أن

ليل وتقييم األداء ومدى ، وتقييم املخاطر وربقيق العمليات وربعكسية مستمرة باملصداقية مع وجود تغذية
 .بالقواعد والقوانُت املطبقة ماز االلت

أداء  جعة لضبطار معايَت احملاسبة وامل ة بإعدادهتتم اهليئات واجملالس املينية احملاسبي معايري مهنية: -ج
استةماراهتم، واليت أدت  ة من قبل املالك لالطمئنان علىا ابرز معو مفيوم مساءلة اإلدار دم، العملية احملاسبية

 .واألمانة بدورىا إىل ظيور ادحاجة إلعداد تقارير مالية تتمتع بالنزاىة

 عكس بدوره علىنوير مفيوم جودة املعلومات دما يإن توفر معايَت فنية يؤدي إىل تط: معايري فنية -د
إىل رفع وزيادة  يؤديتةمرين وأصحاب املصاحل بالشركة و جودة التقارير املالية ويزيد ثقة املساشمُت واملس

 جمالس معايَت احملاسبة وعلى رأسيا جملس معايَت احملاسبة املالية األمريكي، ىذا ما يؤكده توجو االستةمار
FASB  احملاسبية املالية  إصدار معايَت عديدة تساىم ىف توفَت وضبط اخلصائص النوعية للمعلوماترمو

 .املطلوبة
تعترب احملاسبة واملراجعة  ولذلك فإن مينو احملاسبة واملراجعة ترتبط ارتباطا وثيقًا بقواعد ادحوكمة، حيث

كما أن مبادئ وإجراءات ادحوكمة ىي  ة،ًا دببادئ وإجراءات ادحوكماجملاالت العلمية واملينية تأثر  من أكةر
احملاسبة واملراجعة من خالل إصدار التشريعات والقوانُت اليت  تلعب دورًا كبَتًا ىف جمال تطوير مينة األخرى

 .ربكم عملية اإلشراف والرقابة

التقارير  الدراسات ادحديةة توسعت يف دراسة جودة التقارير املالية فلم تعد تقتصر دراسة جودة إن
اسبية وإسما ذىبت إىل أبعد احمل وانب الفنية للتقارير املالية واملتمةلة يف خصائص املعلوماتاملالية فقط على اجل

                                                           
1
 .29-28ص -ماجد اسماعٌل أبوحمام، مرجع سابك، ص - 
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واليت يتم  الشركةمفردات متعلقة بنتيجة أعمال  ا ربتويو ىذه التقارير منمن ذلك، حيث ذىبت إىل دراسة م
املفردات صايف الدخل، وصايف التدفق النقدي التشغيلي،  ىذه ، والسيما أن من أىمئياعلييا تقييم أداءا بنا

 فإنو سيتم تناول موضوع جودة التقارير املالية على جانبُت وشما: وعليو، وعائد السيم السوقي

واملتمةلة  املالية من حيث اإلطار اخلارجي والفٍت : وىو ما يتعلق بدراسة جودة التقاريراجلانب األول
 ت؛الواجب توافرىا يف ىذه املعلوما لمعلومات احملاسبية والشروطالنوعية لصائص اخلب

اليت تقيس  التقارير م ىذهحيث احملتوى، ومدى مصداقية أرقا : دراسة جودة التقارير املالية مناجلانب الةاين
 األرباح. إدارةال وربديًدا وىو ركة واملتمةل دبفيوم أكةر تفصيأداء الش

 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل -3-2 
يتضمن النظام احملاسيب املايل قواعد وأحكام لتنظيم العمل احملاسيب يف املؤسسات امللزمة بتطبيقو، وىذه 

عددىا، القواعد واألحكام تؤثر على الوثائق والتقارير املعدة كتلخيص لذلك العمل احملاسيب من حيث نوعيا، 
 أن جملموعة من اخلصائص اليت صمب شكليا، حمتواىا، ومن مث جودهتا، وىذه األخَتة ال تتحقق إال بتجسيدىا

 08تتميز هبا، وقد حدد النظام احملاسيب املايل اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية، حيث جاء يف املادة رقم 
علومة الواردة يف الكشوف املالية على اخلصائص : "صمب أن تتوفر امل08/156من املرسوم التنفيذي رقم 

 1النوعية للمالءمة والدقة والقابلية للمقارنة والوضوح"

تعترب اخلصائص النوعية للمعلومات املالية من أىم املفاىيم الواجب ربديدىا ضمن اإلطار النظري 
باحملاسبة املالية وعليو حظي ىذا  واملفاىيمي للمحاسبة املالية، وىذا نظرا ألشميتيا ملختلف األطراف امليتمة

املوضوع  بالعديد من الدراسات، اليت حاولت ربديد أىم اخلصائص النوعية الواجب توفرىا يف املعلومات 
بعنوان "اخلصائص النوعية للمعلومات  ،(FASBاملالية، من أشميا وأمشليا دراسة جملس معايَت احملاسبة املالية )

  ربديدىا على ثالث اعتبارات ىي:املالية" وقد مت االعتماد يف

 أشمية املعلومات؛  -

 أن تكون املنفعة املستمدة من املعلومات املالية أكرب من تكلفة ادحصول علييا؛ -

 أن تكون املعلومات املالية سيلة وقابلة للفيم. -

                                                           
1
 ، الجزائر.0228ماي  08، 07، الجرٌدة الرسمً رلم 27/00أحكام المانون  المتضمن 28/026المرسوم التنفٌذي رلم  من 28المادة رلم  - 
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وبُت املعلومات املالية األقل  واليت من خالهلا ظمكن التمييز بُت املعلومات املالية العالية اجلودة ) األكةر منفعة(
شأنا بالنسبة الزباذ القرارات، وظمكن توضيح التسلسل الًتتييب هلذه اخلصائص  حسب ىذه الدراسة يف 

 الشكل التايل:

  FASB: اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية حسب  1-3 الشكل رقم
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 متخذو القرارات وخصائصهم )مثل الفهم وادلعرفة ادلسبقة(

 التكلفة >ادلنفعة 

 القابلية للفهم

 ادلنفعة للقرار

 ادلالءمة

قدرة 
 تنبؤية

قدرة تقييم 
 ارتدادي

توقيت 
 مناسب

 ادلوثوقية

قابلية 
 التحقق

صدق يف  احلياد
 التعبري

 الثبات القابلية للمقارنة

 األمهية النسبية

 مستخدمو ادلعلومات احملاسبية

 قيد حاكم

 خصائص متعلقة بادلستخدم

 معيار حاكم

 خصائص أساسية متعلقة بالقرار

 مكونات اخلصائص األساسية

 خصائص نوعية متفاعلة
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 من خالل الشكل السابق ظمكن توضيح اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية باختصار كما يلي:

 وتشمل على خاصتُت  اخلصائص األساسية: -3-2-1

  ادلالءمة :خاصية  -أ

: خاصية املالءمة بأهنا "قدرة املعلومات على احداث اختالف يف القرار سواء  K Mostيعرف 
 1باملساعدة على تكوين التنبؤات أو تأكيد التوقعات السابقة"

ويقصد هبا أن تكون املعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات اليت يتم ازباذىا، فاملعلومات املالئمة ىي 
ملعلومات اليت تؤثر يف سلوك متخذي القرار االقتصادي باملساعدة يف تقييم األحداث املاضية وادحاضرة تلك ا

 .2واملستقبلية، وىي مرتبطة باألشمية النسبية

 لكي تكون املعلومة احملاسبية مالئمة صمب أن ربتوي على ثالثة خصائص فرعية ىي:

ملتخذ القرار بتوقيت إيصاهلا لو، ألن توصيل  أي ربط مدى مالءمة املعلومةالتوقيت ادلناسب:  -
ملتخذ القرار يف الوقت غَت املناسب يفقدىا تأثَتىا على عملية ازباذ القرار، ومن مث افتقادىا للفائدة  املعلومة

 املرجوة منيا.
: "من الضروري أن يتوفر ملستخدمي املعلومات املالية ما يلزميم من املعلومات 3ويرى ألدون اندريكسن

املالئمة لتنبؤاهتم وقراراهتم، وال يكفي ىذا وإسما صمب باإلضافة إليو أن تكون املعلومات حديةة يف طبيعتيا 
أكةر من ارتباطيا بالفًتات السابقة فقط"، يف الواقع فإن مفيوم املالءمة ينطوي ضمنيا على عامل التوقيت 

ر القوائم املالية، لضمان إتاحة معلومات ومع ذلك صمب الًتكيز على أن التوقيت ظمةل قيدا ىاما على نش
حديةة ملستخدمي املعلومات املالية يف وقتيا املناسب أي قبل ازباذ القرار، وأي تأخر قد يفقدىا قيمتيا 

 اإلعالمية من وجية نظرىم.

كما وضحيا الشَتازي يف كتابو نظرية احملاسبة "لكي يكون للمعلومات تأثَت على القيمة التنبئية:  -
عملية ازباذ القرار صمب أن تؤدي ىذه املعلومات إىل ربسُت قدرة متخذ القرار على التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف 

 4املستقبل"

                                                           
1
على تمدٌم معلومات مالٌة عالٌة الجودة فً ظل  ENTPهواري سوٌسً، بدر الزمان خممانً، "مدى لدرة المإسسة الوطنٌة ألشغال اآلبار  - 

 لواعد اإلفصاح المنصوص علٌها فً النظام المحاسبً المالً"، ورلة بحثٌة ممدمة بالملتمى الدولً حول النظام المحاسبً المالً فً مواجهة

 . 6المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة، جامعة البلٌدة، ص 
2
 - Ali Tazdait, maitrise du système comptable financier, 1

er
 édition ACG, Alger 2009, p : 23.  

3
 .009ألدون س أندركسن، مرجع سابك، ص  - 

4
 .022عباس مهدي الشٌرازي، مرجع سابك، ص  - 
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ويقصد بالقيمة التنبئية كذلك قيمة املعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوهتا 
ربقيق االستفادة منيا يف ازباذ القرارات اليت هلا عالقة  اإليرادية، أي أن تكون للمعلومات احملاسبية إمكانية

 بالتنبؤات املستقبلية.

أي أن تكون للمعلومات احملاسبية إمكانية االستخدام يف الرقابة والتقييم من خالل القيمة الرقابية:  -
، بتعبَت آخر التغذية العكسية وتصحيح األخطاء اليت ظمكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفاية...

 املدى الذي ظمكن ملتخذ القرار أن يعتمد عليو يف تعديل توقعاتو السابقة.
 خاصية ادلوثوقية:  -ب

"خاصية املعلومات يف التأكيد بأن املعلومات  FASBالصادر عن  02يقصد هبا حسب البيان رقم 
، أي أن ىذه اخلاصية 1عم سبةيلو"احملاسبية خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وإهنا سبةل بصدق ما تز 

سبةل ثقة املستخدم باملعلومات احملاسبية املتوفرة ومدى امكانية خلق االطمئنان لديو لكي يعتمد علييا يف ازباذ 
 قراراتو املختلفة، وتتكون ىذه اخلاصية من ثالث خصائص فرعية ىي:

واليت تقضي خبلو عمليات القياس احملاسيب من التحيز والتقدير الشخصي، أي  احلياد )ادلوضوعية(: -
أن تكون املعلومات احملاسبية خالية من أي ربيز عن طريق قياس النتائج، أو عرضيا بطريقة ال تغلب مصاحل 

 فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم املالية على حساب غَتىا من املستخدمُت اآلخرين.

أي سبةيل املعلومات احملاسبية للواقع العملي الذي يعكس  التعبري )التمثيل الصادق(: الصدق يف -
األحداث االقتصادية واملعامالت املالية اليت سبارسيا الوحدة احملاسبية، دبعٌت أن املعلومات احملاسبية تعرب بصدق 

 عن خمتلف األحداث والصفقات، اليت تقوم هبا املؤسسة.

وتعٍت إمكانية التحقق من املعلومات املالية من طرف مستخدمييا، أي القدرة  :القابلية للتحقق -
 على الوصول إىل نفس النتائج من قبل القائمُت بالقياس احملاسيب إذا ما مت استخدام نفس طرق القياس.

 العالقة بني خاصييت ادلالءمة وادلوثوقية: -ج
يتان، اللتان يلزم توافرىا يف املعلومات احملاسبية حىت إن املالءمة واملوثوقية تعتربان اخلاصيتان األساس

تكون ذات جودة عالية، ولكن ىناك احتمال التعارض بُت ىاتُت اخلاصيتُت نتيجة تطبيق بعض الطرق 
والسياسات احملاسبية، وهلذا فإنو من املمكن التضحية دبقدار من املالءمة يف مقابل املزيد من الةقة، والعكس 

 .2يف املعلومات احملاسبية مقابل املزيد من املالءمة للمعلومات فقد تقل الةقة

                                                           
1
 .72رضوان حلوة حنان، مدخل النظرٌة المحاسبٌة، مرجع سابك، ص  - 

2
لتحسٌن المخطط المحاسبً الوطنً، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة مصطفى عماري، مساهمة عملٌة  - 

 .026، ص 0222، 0وعلوم التسٌٌر، جامعة فرحات عباس سطٌف 
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 اخلصائص الثانوية: -3-2-2
باإلضافة إىل اخلصائص الرئيسية ىناك خصائص أخرى ال تقل أشمية، أوصى هبا جملس معايَت احملاسبة 

 واليت تساىم يف جودة املعلومات احملاسبية: FASBاملالية األمريكي 

 للمقارنة: القابلية -أ

حىت تزداد فائدة املعلومات املتعلقة بأي مؤسسة، صمب أن ظمكن مقارنتيا بنفس معلومات املؤسسات 
األخرى من أجل تقييم مراكزىا املالية وتغَتاهتا وكذا أدائيا، ومعلومات نفس املؤسسة عن فًتة سابقة من أجل 

سمح ملستخدمي املعلومات احملاسبية من إجراء خمتلف ، أي أهنا ت1ربديد االذباىات يف املركز املايل ويف األداء
املقارنات بُت الدورات لنفس املؤسسة وبُت خمتلف املؤسسات، وأوضحت سبيل ربقيق ىذه اخلاصية يكون 

 بتوحيد الطرق والسياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد ىذه املعلومات.

َت صبيع املعلومات املالية احملققة خلاصية القابلية ويف اجلزائر عمل النظام احملاسيب املايل على ضرورة توف
 فيمايلي: 07/11من القانون  29للمقارنة، تربزىا املادة 

 صمب أن توفر القوائم املالية معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة املالية املاضية؛  -

نة إشارة إىل املبلغ املتعلق يتضمن كل قسم من أقسام امليزانية وحسابات النتائج وجدول تدفقات اخلزي -
 بالقيم املوافق لو يف السنة املالية السابقة؛

 يتضمن امللحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي أو عددي؛ -

يصبح من غَت املمكن مقارنة أحد األقسام العددية من أحد القوائم املالية مع املركز العددي  عندما -
من القائمة املالية للسنة املالية السابقة، بسبب تغيَت طرق التقييم أو العرض يكون من الضروري تكييف مبالغ 

 السنة املالية السابقة جلعل املقارنة دمكنة؛

إجراء مقارنة بسبب اختالف مدة السنة املالية أو ألي سبب آخر، فإن إذا كان من غَت املمكن  -
إعادة الًتتيب أو التعديالت اليت أدخلت على املعلومات العددية للسنة املالية السابقة تكون حمل تفسَت يف 

 امللحق حىت تصبح قابلة للمقارنة.

 

 

 

                                                           
1
 - Barry Elliot, Jamie ELLIOT, Financial accounting and reporting, Pearson éducation, London, 11th édition, 

2007, p 105.  
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 الثبات: خاصية -ب

تسجيل األحداث االقتصادية، والتقرير عنيا بطريقة  يقصد بالةبات اتباع نفس الطرق احملاسبية يف
موحدة من دورة إىل أخرى، إن تطبيق خاصية الةبات يف استخدام املبادئ واإلجراءات احملاسبية، صمعل القوائم 

 املالية أكةر قابلية للمقارنة وأكةر فائدة للمستخدمُت.

 يلي:لتحقيق ىذه اخلاصية صمب اتباع بعض االجراءات الالزمة فيما

 اتباع نفس مفاىيم القياس بتوحيد خمتلف املفاىيم املتبعة يف عملية القياس احملاسيب؛  -

 اتباع نفس املبادئ احملاسبية وذلك باتباع املبادئ املنصوص علييا يف التشريع احملاسيب حمل التطبيق؛ -

خالهلا يتم توصيل اتباع نفس طرق العرض واإلفصاح للقوائم املالية وخمتلف مالحقيا، اليت من  -
 املعلومات املالية ملستخدمييا، وىذا ما يدعم وضمقق خاصية املقارنة؛

عند حدوث تغيَت يف املبادئ أو السياسات احملاسبية املستخدمة يف السنة املالية السابقة لسبب ما،  -
 صمب اإلشارة إىل ىذا التغيَت يف فقرة توضيحية باملالحق.

 القابلية للفهم: -ج
 القابلية للفيم على أهنا: "خلو البيانات من الغموض حبيث يسيل فيميا بيسر لتحقيق الفائدةتعرف 

من  منيا، دبعٌت آخر البيانات واملعلومات املعرب عنيا بالقوائم املالية صمب أن تكون بسيطة وواضحة وخالية
 .1التعقيد"

قابلية للفيم على أهنا:" ينبغي أن ( إىل الFASBكما أشار جملس معايَت احملاسبة املالية االمريكي )
تكون املعلومات الواردة يف التقارير املالية مفيومة ألولئك الذين هلم فيم معقول حول األعمال واألنشطة 

 .2االقتصادية"

كما صمب اإلشارة إىل أن خاصية قابلية فيم املعلومات ربكميا جمموعة من الشروط اليت تتعلق 
ات يفًتض أن يكون لديو معرفة معقولة باألعمال واألنشطة االقتصادية باملستخدم، فمستخدم املعلوم

واحملاسبية، وأن تكون لديو الرغبة يف دراسة املعلومات باىتمام وعناية أكرب، كما صمب عدم استبعاد املعلومات 
ارات حول القضايا املعقدة اليت صمب إدخاهلا يف القوائم املالية إذا كانت مالئمة دحاجات صانعي القر 

 االقتصادية وعدم استبعادىا حبجة أنو من الصعب فيميا من طرف بعض املستخدمُت.

                                                           
1
 .86، ص 0227ولٌد ناجً الحٌالً، النظرٌة المحاسبٌة، منشورات األكادٌمٌة العربٌة بالدنمارن، الجزء األول،  - 

2
 - Financial Accounting Standard Board, "Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC No 2 

May.1980, p : 22,  in: http://www.fasb.org/ Consulte le: 18/02/2016. 
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إضافة إىل اخلصائص النوعية للمعلومة احملاسبية ىناك قيدان رئيسيان يؤثران على استخدام اخلصائص 
 السابقة شما:

 إنتاجيا وتوصيليا. أي أن تكون املنفعة املتوقعة من املعلومات أكرب من تكلفةالتكلفة وادلنفعة:  -

تلعب ىذه اخلاصية دورا ىاما كمعيار لتحديد املعلومات اليت يتوجب اإلفصاح  األمهية النسبية: -
ىاما يف تنفيذ عملية الدمج لبنود  اعنيا وذلك من زاوية تأثَتىا املتوقع على متخذ القرار، كما تعد معيار 

املعلومات اليت يتم عرضيا يف القوائم املالية املنشورة، وتعد املعلومات احملاسبية ذات أشمية نسبية إذا كان حذفيا 
أو ربريفيا يؤثر على القرار االقتصادي الذي يتخذه مستخدميا عند اعتماده على ىذه املعلومات، دبعٌت أنو  

 .1ة تأثَتىا على من يستخدميا كلما كانت ذات أشمية نسبيةكلما كان للمعلوم

 األرباح: إدارة -3-3
 عج، دما شالشخصي تتصف احملاسبة بأن هلا مبادئ مرنة تعتمد يف بعضيا على االختيارية والتقدير

، وإدارة املركز املايل للشركة ، ولتحسُت ياس األداءى استغالهلا للتأثَت على عناصر قاملديرين التنفيذيُت عل
إدارة مبتدعو تسمى  ، وذلك دبمارسة أساليبمنافع املديرين أنفسيم أو دبا يعظم منافع الشركة رباحياأ

، يعد التالعب يف البيانات املالية فنا من فنون التضليل، وقد يصعب أحيانا على جيات التدقيق سواء األرباح
ية اكتشاف ىذا التضليل، ولقد اصطلح أكادظميا على احملاسبُت الداخليُت أو اخلارجيُت أو حىت اجليات الرقاب

تسمية االجراءات اخلفية هلذا التالعب يف البيانات احملاسبية بالعديد من املسميات، منيا على سبيل املةال: 
، (Financial Engineering) ، اهلندسة املالية(Earnings Management) إدارة األرباح
، (Cosmetic Accounting) ، احملاسبة التجميلية(Earnings Smoothing) سبييد الدخل

وميما كانت ىذه التسميات ، 2(Creative Accounting) ة اخلالقةاحملاسبة اإلبداعية أو احملاسب
ات احملاسبية وتعدد بدائليا يف سبيل إظيار البيانات املالية بغَت صورهتا فجميعيا يستغل الةغرات يف السياس

ل طمدم فئة معينة على حساب باقي الفئات ذات املصلحة بالشركة، خاصة يف حال اإلفصاح ادحقيقية، وبشك
عن البيانات املالية، وقد مت استخدام مصطلح إدارة األرباح يف ىذه الدراسة كأحد املصطلحات الدالة على 

  املالية. قوائمعمليات التالعب يف إعداد ال

 

 

                                                           
1
دمحم مطر، موسً السوٌطً، التؤصٌل النظري للممارسات المحاسبٌة المهنٌة فً مجاالت المٌاس، العرض، اإلفصاح، دار وائل للنشر،  - 

 .992، ص 0228الطبعة الثانٌة،  عمان، األردن،
2
 مجلة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌرالشركات فً ممارسة أسالٌب المحاسبة اإلبداعٌة"، عبدالرحمان عباس بلة، "دور تطبٌك حوكمة  - 

 .62، ص 0200، 00، العدد سطٌف
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 :(Earnings Management)  مفهوم إدارة األرباح -3-3-1
يطلق مصطلح إدارة األرباح على بعض اإلجراءات احملاسبية اليت تلجأ إلييا إدارات الشركات يف بعض 
األحيان سعيا وراء إحداث ربسُت شكلي يف أرباحيا أو مركزىا املايل، وذلك عن طريق استغالل الةغرات 

البدائل املتوفرة يف السياسات والطرق احملاسبية اليت  ة يف التدقيق بشكل عام أو االستفادة من تعدداملتواجد
تتيحيا املعايَت احملاسبية للشركة إلعداد القوائم املالية، دما يؤثر على نوعية املعلومات املالية اليت تظير بالقوائم 

ألمةلة عن دمارسات ااملالية سواء بالنسبة لألرباح أو املركز املايل، ومن مث موثوقية املعلومات املالية، ولعل أىم 
من إفالس واهنيار ألربع شركات أمريكية مشيورة وىي: إنرون  2002إدارة األرباح ىو ما حدث عام 

Enron  املختصة يف جمال الطاقة، وشركة ورلدكومWorldcom  املختصة يف جمال االتصاالت، وشركة
يف جمال األدوية، إذا كانت  املختصة Mercاملختصة يف جمال آالت النسخ، وشركة مَتس  Zeroxزيروكس 

على رأسيم شركة التدقيق الشيَتة يف الواليات املتحدة  تلك الشركات ضحية تواطؤ مدققي ادحسابات
عن التضليل الكبَت الذي كان يف  ا، الذين تغاضو Arthur Andersonاألمريكية آرثر أندرسون 

املعلومات املالية املنشورة دما أدى إىل السقوط ادحر ألسعار أسيميا يف السوق املايل وإفالسيا، ما أدحق خسائر 
 .1جسيمة تكبدىا مساشمو ىذه الشركات ودائنوىا

 مةل الوصولد من األىداف لوحدات االقتصادية سياسة إدارة األرباح لتحقيق عدسبارس إدارة بعض ا
على بعض  لنب اإلعالن عن اخلسائر أو للحصو إلعالن عنيا أو ذبية اليت سبق ات الرحبإىل مستوى التنبؤا
الربح تعٍت قيام اإلدارة  ، وبالتايل فإن عملية إدارةاملرتفعة مةل املكافآت والعموالتألرباح املزايا املرتبطة با

 .2بصرف النظر عن اهلدف من ذلك ية الواردة بالتقارير املاليةبالتأثَت على أو التالعب يف البيانات احملاسب

يقصد بإدارة األرباح أهنا "التحريف املتعمد لألرباح، األمر الذي يفضي بدوره إىل أرقام حماسبية زبتلف 
أساسي عما ظمكن أن تكون عليو يف غياب التالعب، وذلك عندما يتخذ املديرون قرارات ال زبضع  بشكل

 .3اسًتاتيجية بل جملرد التعديل على األرباح"ألسباب 

" بأهنا تشَت إىل استخدام أو استعمال املمارسات Bamboo Web Dictionaryويصفيا "
املنحرفة عن املمارسات احملاسبية القياسية أو املعيارية أو املألوفة، وتتميز باستعمال األساليب واملمارسات 

على امتياز الدخل، املمتلكات، املوجودات، اخلصوم، ونتائج تلك ادحديةة واملتعددة واملبتكرة للحصول 

                                                           
1
ى عماد سلٌم األغا، دور حوكمة الشركات فً الحد من التؤثٌر السلبً للمحاسبة اإلبداعٌة على موثولٌة البٌانات المالٌة دراسة تطبٌمٌة عل - 

 .80-82ص -، ص0200نٌة، رسالة ماجستٌر فً المحاسبة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والعلوم اإلدارٌة بجامعة األزهر، غزة، البنون الفلسطٌ
2
 - Healy  P, James M  Wahlen, "A review of Earnings Management Literature and its Implication for 

Standard Setting », Accounting Horizons, 1999, p-p 365-383. 
3
("، مداخلة بالملتمى العلمً الدولً: اح )دلٌل من األردنأثر الحوكمة المإسسٌة على إدارة األرب، "عالم حمدان، عماد دمحم على أبوعجٌلة - - 

 .6األزمة المالٌة وااللتصادٌة الدولٌة والحوكمة العالمٌة ، ص 
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املمارسات تكون معقدة ومةَتة يف التقارير املالية، ويضيف أن إدارة األرباح استخدمت جبدية من أجل ربريف 
 .1الدخل ادحقيقي ودمتلكات األعمال

تستخدم إلظيار النتائج املالية املعدة من احملاسب بصورة أفضل دما تكون  بأهنا إدارة األرباح وعرفت
يف  إهنا عملية ربويل األرقام احملاسبية من وضعيا ادحقيقي باستخدام عدة وسائل للتأثَت يف األصل أي عليو

 .2 إىل وضع ترغب فيو اإلدارةالدخل احملاسيب

عديد من االنتقادات عن ضعف دور اجعة إىل الخالل السنوات املاضية تعرضت مينة احملاسبة واملر 
رباح أو إدارة األرباح ادحسابات يف التقرير عن بعض دمارسات اإلدارة اليت هتدف إىل التالعب يف األ دققم

ولقد أدى  ،مع توقعات احملللُت املاليُت شىامكاسب معينة لإلدارة أو لتحقيق مستوى ربح يتم قهبدف ربقي
 ثارة اجلدل حول استخدام املرونة اليت سبنحيا املعايَتإاألمريكية الكربى إىل  إفالس العديد من الشركات
 Goodاجليدة ) احاألرباح إىل نوعُت: إدارة األرب ظمكننا تقسيم إدارة حيث، احملاسبية بغرض إدارة األرباح

Earnings Management ) اليت ربدث عندما تتخذ اإلدارة قرارات األرباح التشغيلية  ةوىي إدار
العمال راحة لعدة ساعات  إعطاء :تلك القرارات ومن أمةلة ،راختيارية من شأهنا احملافظة على أداء مايل مستق

أما النوع الةاين  معدل اإلذماز املخطط، را ألن معدل اإلذماز ادحايل يفوقانتياء مواعيد العمل الرمسية نظ قبل
ادحقيقي  هبدف إخفاء الربح التشغيلي( Bad Earnings Management) اح السيئةفيو إدارة األرب

 اح السيئةومن أمةلة إدارة األرب ،غَت منطقيةبواسطة وضع بعض القيود االصطناعية أو استخدام تقديرات 
 ضما تنطوي دمارسات إدارة األرباح السيئة على بع بالت خمصص الديون املشكوك فييا، وغازبفيض تقديرا

 .رية غَت املقبولة وغَت القانونيةاحملاسبية واإلدا املمارسات

صا األرباح احملاسبية( من خصو األرقام احملاسبية ) يتضح دما سبق أن إدارة األرباح تتم هبدف التأثَت على
اختيار األخالقية يف  غَت دمارساتواتباع حملاسبية، ا خالل استغالل بعض املرونة املنطوية يف بعض السياسات

ينتج عنو بيانات مالية غَت  دما التقديرات والسياسات احملاسبية املتاحة اليت تتيح فرصة للتالعب والغش
3 صحيحة ومضللة

 :ء التعريفات السابقة تشًتك يف أنعلى ضو ، 

 ؛صورة من صور التالعب و التحريف يف مينة احملاسبة إدارة األرباح -

األرقام  ىي دمارسة يستطيع احملاسبون استخدام معرفتيم بالقواعد واإلجراءات احملاسبية ملعاجلة إدارة األرباح -
 ؛املسجلة يف حسابات املؤسسة أو التالعب هبا قصد ربقيق أىداف معينة

 .احملاسبية لتقديراتاو املبادئ ختيار بُت القواعد و ىي دمارسات يف إطار حرية اال إدارة األرباحدمارسات  -
                                                           

1
 .80المرجع السابك، ص  - 

2
- Belkaoui Ahmed , Accounting Theory , 5th Edition ,Australia, Thomson learning inc, 2004, p59. 

3
مجلة جامعة دمشك للعلوم االلتصادٌة حمادة رشا، "دور لجان المراجعة فً الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعٌة دراسة مٌدانٌة"،  - 

 .96، ص 0202، 0، العدد 06، المجلد والمانونٌة



 تهما حبوكمة الشركات قاسيب، جودة القوائم املالية وعالاإلفصاح احمل                          الفصل الثالث

165 
 

 :ممارسة إدارة األرباح دوافع -3-3-2
إدارة  لظيور ودمارسةالرئيس  ات العالقة بالشركة املصدراملصاحل بُت األطراف املختلفة ذ يعترب تضارب

 تعظيم العائد على سيم يفاملوزعة، ومصلحة ضبلة األ فمصلحة املديرين يف تقليل الضرائب واألرباحاألرباح 
 يف ربصيل ضرائبمصلحة الضرائب ، و تعويضاهتم اإلدارية املختلفة يف زيادة ظفُتاستةماراهتم، ومصلحة املو 

 منيا : إدارة األرباحو لقد ساعدت عدة عوامل على ظيور ، 1أكةر...

اليت تتناسب مع أىداف املؤسسة لتحقيق أفضل دئ والطرق والسياسات احملاسبية و حرية االختيار للمبا -
 ؛أداء

 ؛والذي يتيح لإلدارة إمكانية التالعب للوصول إىل األىداف احملددة مسبقاحرية القياس احملاسيب  -

دما يتيح هلا فرصة ربقيق الربح  ،قيت املناسب لتنفيذ بعض العملياتحرية اختيار إدارة املؤسسة التو  -
 ؛املناسب

األرباح املعلن عنيا  مَت يف رقتأثلدمارسة إدارة األرباح ل ىعل ث اإلدارةيوجد العديد من الدوافع اليت رب -
ضيا ومنيا ما يقلل فومنيا ما طم ةاإلدارة ترفع من األرباح املتحققعل فمنيا ما صماملستيدف،  حللرب والصو 

 :الدوافع ىذه أىم يتم تناولف و وافع سدذه الىورة واضحة عن ص ءوإلعطا ،فييا بذالتذب

 دوافع متعلقة بالسوق ادلايل: -أ
ة والسياسات احملاسبية املتبع قضيل اإلدارة للطرائفرة يف تثالعوامل املؤ  نما دىعار األسيم وعوائسوتعد أ

 ةيادة األرباح ادحاليز أسعار األسيم من خالل  َت يفأثاملعلن عنو، فاإلدارة تستطيع الت حالرب مَت يف رقأثتلل
األرباح للشركات  عن تراجإولذلك ف، وذبنب اخلسارة وادحفاظ على األرباح بالسنوات الالحقة وعدم زبفيضيا

ب بتلك األسعار، هلذا الس ضافازم ورة إىلر بالض يي يؤدىوان بقائيا كما  يميا،ار أسعر سلبا يف أسثيؤ 
 .2ةاملالي واقاملدرجة يف األس كاهتار دمارسات إدارة أرباح ش إىل اإلدارات جأتل

املاليُت للمساعدة يف تقييم ان االستخدام السائد للمعلومات احملاسبية من قبل املستةمرين واحملللُت  
أن يولد دافعا أو حافزا للمديرين للتالعب باألرباح، وذلك حماولة منيم للتأثَت على أداء سعر  األسيم، ظمكن

ولقد أظيرت بعض الدراسات السابقة املتعلقة بإدارة األرباح، أن األرباح تستخدم  ،السيم يف املدى القصَت
 احملللُت املاليُت أو اإلدارة.و  لتتوافق مع توقعات املستةمرين

 
                                                           

1
 - Balaciu Diana, Pop Cosmina Madalina, Is creative accounting a form of manipulation?, from: 

http://steconomice.uoradea.ro, access date : 15 December 2015, p 939. 
2
بٌمٌة لعٌنة من الشركات جبار ناظم شعالن، "دوافع ووسائل تبنً اإلدارة لممارسات إدارة األرباح المحاسبٌة وسبل الحد منها دراسة تط - 

 .00، ص 0206، المجلد السادس، العدد األول، مجلة المثنى للعلوم اإلدارٌة وااللتصادٌةالعرالٌة"، 
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 دوافع تعاقدية: -ب
الل يتحقق من خ اىجودة، وان و موعة من العالقات التعاقديجم اأهن ىنظرية الوكالة الشركة عل فتص

اإلدارة وضبلة األسيم والدائنُت، و  ُتب املصاحل ضلة تعار كمش أذا وتنشىاقية، فاالت ودر من العقةواحد أو أك
 يتال فاليكسلوك اإلدارة، والت ىاملالك عل بجان ناملراقبة م فاليكل تةتعاقدية متعددة م فاليكت ويعل بيًتت

ة جيعاين منيا املالك نتي ي اخلسارة اليتىو )ة اخلسارة املتبقي فاليكوت ،املصاحل بار ضتتحمليا اإلدارة لتقليل ت
لبية سال اآلثار فيضالعقود من اجل زب إىل جوءوعليو يتم الل (م من املراقبةغبالر ة لإلدار  طئاالسلوك اخل

تستخدم البيانات احملاسبية ، حيث األسيم والدائنُت ةبُت اإلدارة وضبلة األسيم، وبُت ضبل باملصاحل بللتضار 
املكافآت اإلدارية الصرضمة  للمساعدة يف رصد وتنظيم العقود بُت الشركة واملالك املتعددين، حيث تنشأ عقود

 ،أصحاب املصاحل اآلخرين بُت مصاحل اإلدارة ) واملتمةلة يف املكافآت أو ادحوافز (، وبُتوالضمنية للمالءمة 
واليت سيتم  ،لإلدارة وىناك نوعان من العقود، شما عقود اإلقراض أو الديون، وعقود املكافآت أو ادحوافز

 :1تناوهلما بإصماز على النحو التايل

ة حمددة للحد من تصرفات اإلدارة اليت تفيد أصحاب تكتب عقود االقًتاض بطريق: عقود اإلقراض -
حيث يرى البعض بأن ىذه العقود تولد حوافز إلدارة األرباح بسبب  حساب الدائنُت املصاحل يف الشركة على

 كما يرى البعض األخر بأن،  والدائنُت يف حالة عدم القيام بإدارة األرباح تكلفتيا احملتملة للجان التعويضات
 .على األثر الواضح الذي تًتكو إدارة األرباح على توزيع املوارد وذلك ألغراض عقود اإلقراضال يىناك دل

لقد تناولت العديد من الدراسات، عقود التعويضات أو املكافآت ملعرفة  :عقود مكافآت اإلدارة -
شركات كبَتة عاملية أشارت بعض الدراسات إىل أن مديري األقسام يف  حيث، افع إدارة األرباح عند املديريندو 

يف برنامج مكافأهتم، وعندما يكونون مرشحُت ألقصى  يؤجلون الدخل عندما ال يتحقق ىدف األرباح
 ة.املكافآت املتفق علييا وفق اخلطة احملدد

تزيد  ويرى البعض األخر بأن عقود املكافآت وعقود اإلقراض تدفع بعض الشركات إلدارة أرباحيا لكي
على ربسُت الوضع الوظيفي، باإلضافة إىل التخفيف من حدة املخالفات احملتملة من املكافآت، وتعمل 

 والتشريعات السائدة. مواثيقلل

 

 

 

 
                                                           

1
 .7، مرجع سابك، ص عالم حمدان عماد دمحم على أبوعجٌلة، عالم حمدان، - 
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 :دوافع كبار محلة األسهم -ج
الشركة لتبٍت الطرائق  إدارة ىط علغالض كبار ضبلة األسيم، إىل نية يف أيدى القليل مكر تركز امللثقد يؤ 

وهلا صذه الشركات وأىموارد  يبتسر  اتطية عمليغاملتحقق، وذلك لت حيادة الربز  إىلي والسياسات اليت تؤد
 .1يطرةسةر ُت األكاشماملس ءؤالي ىأليد

 دوافع ضريبية: -د
يعد  ، كمااألرباح وذبميل صور الدخل ىنالك العديد من األساليب واملمارسات اليت تستخدم يف إدارة

دبباركة املالكُت الرئيسُت وبالتعاون دمارسات إدارة األرباح التيرب الضرييب من دوافع اإلدارة الرئيسة الستخدام 
وذلك من أجل  ،اح واإليرادات وزيادة يف النفقاتاألرب مدقق ادحسابات اخلارجي؛ من خالل زبفيضحىت مع 

تعتمد ، حيث 2ع الضرييب بنا ء على قيمة ىذا الوعاءاحتساب قيمة االقتطا  زبفيض الوعاء الضرييب الذي سيتم
اختيار  دما يدفع اإلدارة إىل ل مباشركبش بيةاألرقام احملاس ىالشركات، عل احأرب ىعل فرضاليت ت بائالضر 

الشركة اليت أن ا كم ،ويتم ذلك دبمارسة إدارة األرباحع اخلاض حمن الرب فضالبديلة اليت زب اتالطرائق والسياس
رة، ىاألرباح يف السنوات املزد زينعن زب الاقل، فض بائدافعيا سداد ضر  ونكي حرقم الرب فيضزب إىل جأتل
 ة.ئيالسنوات الس لتغطية خسائرذه األرباح ى باستخدامي تقوم كل

 دوافع تشريعية وسياسية: -ه
العوامل الدولة، من  لوالتدخالت يف شؤوهنا من قبغوطات الض م إىلجبَتة ادحكالشركات ال ضإن تعر 

 ركاتالش احملقق، وعليو تتبٌت حتقليل الرب إىل يللطرائق والسياسات احملاسبية اليت تؤد ار اإلدارةرة يف اختيثاملؤ 
نب ، وذبأعماهلا ومية يفكاملتحقق لتحاشي التدخالت ادح حالربفيض زب إىل يدمارسات إدارة األرباح اليت تؤد
ل املطالبة بدفع أجور ةتبعات م ن، ملا لذلك مركة ربققيا الشم األرباح اليتجحلفت انتباه ىذه اجليات إىل 

 بائالضر  ادةزيات الشركة، أو جمنت ىالسعرية عل ةعمليم، أو دمارسة الرقاب فو  ظر ُتأو ربس ،للعاملُت لىأع
 .3كةتعمل فيو الشر  يالذ اعالقط ىعل

 قيام اإلدارة مبمارسات إدارة األرباح لتغطية ضعف األداء بالشركة: -و
تعرب عن الصورة ادحقيقية للشركة، مضللة وال  يف الواقع جيدة حيث أهنا تقدًن القوائم املالية بصورةيتم 

 فدَت هبايمن املع ةارية صبلجوك، إذ تضع العديد من البنوك التالبن نم ضوذلك من اجل ادحصول علس قرو 

                                                           
1
 .00، مرجع سابك، ص جبار ناظم شعالن - 

2
، العدد مجلة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌراإلبداعٌة: المفاهٌم واألسالٌب المبتكرة لتجمٌل صورة الدخل"،  بالرلً تٌجانً، "المحاسبة - 

 .97، ص 0200، 00
3
 .00، ص ، مرجع سابكجبار ناظم شعالن - 
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ات دمارس الشركات إىل ىذه جأإذ تل ركات،هلذه الش ضالقرو  حتسبق ازباذ قرار من وةالشركات كخط ءتقييم أدا
 .1وضالقرار دبنحيا تلك القر  اذيف عملية ازب إصمابيا رثاألرباح اليت ستؤ  إدارة

تبٍت  اللدمارسات إدارة األرباح من خ ىاإلدارة عل زفَتة ربةناك دوافع كىدما سبق، إن  أستخلص
ذه ى ضهبا، وأن بع ةاحمليط فو م مع الظر ءودبا يتالدافيا ىربقق أ الطرائق والسياسات احملاسبية البديلة اليت

 ذه األرباح إىلى فيضزب ىا علفزىضم اخر منيآلا ضيادة األرباح املتحققة والبعى ز ز اإلدارة علفالدوافع رب
 ضتعار  اكنىأن  يوالتذبذبات يف األرباح السنوية، أ اتملنع التقلب فز اإلدارةمعُت، كما أن منيا ما ضمى مستو 
 فعةدافيا ودبا ضمقق أعظم منىالدوافع وأ ذهىبُت نة ز الشركات القيام باملوا يعل مدير الدوافع دما صمذه ىبُت 
 .دافيمىويتوافق مع مصادحيم وأ ،هلم

  إدارة األرباح: ممارسة تقنياتو  أساليب -3-3-3

 عاتبا  معينة اىل فو ظر جراء  جأهنا تلإالتقارير املالية ف ضعداد وعر إ ني املسؤولة عىدارة دبا أن اإل
يف  ل ال يتناىفكذه املمارسات بشى يتؤد ثحبي ،رقام احملاسبية املعلنةاأل لىَت عأثالت هناأدمارسات من ش

بيعي ال طل كبش كةاملايل للشر  ءظيار األداإ اىل يوبطريقة تؤد امع املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عام رىالظا
 دارةإة و قيدارة األرباح ادحقيإا شم وعُتن ىلإدارة األرباح إات دمارس ن تقسيمكوظم، التؤ وك والتساكَت الشةي

 .2وشميةو الأاح احملاسبية باألر 

يقوم ىذا النوع من األساليب على استخدام قرارات إدارية تتعلق بأنشطة  إدارة األرباح احلقيقية: -أ
ووفقا لذلك ظمكن لإلدارة القيام بإدارة االنتاج واالستةمار واملبيعات ويطلق علييا اسم األساليب ادحقيقية، 

 :3يليثالث وسائل كما األرباح من خالل استخدام

ظمكن لإلدارة دمارسة إدارة األرباح عن طريق بعض القرارات املرتبطة :  وادلشرتيات إدارة ادلبيعات -
 ، على سبيل املةال ال ادحصر:واملشًتيات باملبيعات

 أو املشًتيات من خالل نقل املبيعاتأو تأجيل االعًتاف باملشًتيات توقيت االعًتاف باملبيعات  تعجيل -
 ، للفًتة التالية إىل الفًتة ادحالية، وبالتايل زيادة وتضخيم أرباح الفًتة املالية ادحالية

 رباح؛تقدًن خصم ذباري مبالغ فيو للعمالء دما يؤدي إىل زيادة املبيعات ومن مث زيادة األ -

زيادة فًتة االئتمان املمنوحة للعمالء على املبيعات اآلجلة، وقد أوضحت بعض الدراسات أن ىذه الوسائل  -
 التدفقات النقدية املستقبلية.قد زبفض من قيمة املؤسسة حيث أهنا تؤثر سلبا على 

                                                           
1
 .06، ص 0222حماد طارق عبد العال، التمارٌر المالٌة، الدار الجامعٌة، االسكندرٌة، مصر، الجزء األول،  - 

2
- Kin Lo, Earning Management and Earning Quality ،journal of accounting and economics, 45, 2008, p 353. 

3
عبد الوهاب ناصر علً، موسوعة المراجعة الخارجٌة الحدٌثة وفما لمعاٌٌر المراجعة العربٌة والدولٌة واألمرٌكٌة، الجزء الرابع، الدار  - 
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(: Management of Valuntary Expensesإدارة ادلصروفات االختيارية ) -
لإلدارة القيام بإدارة األرباح هبدف زيادة أو زبفيض الدخل عن طريق زبفيض أو زيادة بعض النفقات ظمكن 

االختيارية مةل: نفقات البحوث والتطوير، نفقات اإلعالن، نفقات الصيانة، حىت ربقق الربح املستيدف 
 خاصة إذا كانت ىذه النفقات ال تساىم يف ربقيق الدخل يف الفًتة ادحالية.

ظمكن لإلدارة القيام بإدارة األرباح من : (Production Managementدارة اإلنتاج )إ -
ومن مث زبفيض متوسط لغ فيو، دما يؤدي إىل زبفيض التكاليف الةابتة، اخالل زيادة حجم اإلنتاج بشكل مب

دما يكلف تكلفة الوحدة، ولكن يف املقابل لزيادة حجم اإلنتاج زيادة كمية املخزونات بشكل كبَت كذلك 
 املؤسسة تكاليف زبزين مرتفعة، مع إمكانية تعرض بعض املخزونات للتلف إن عجزت املؤسسة عن تصريفو.

تقوم على استخدام اإلدارة ملتغَتات حماسبية أو  :أو الومهية إدارة األرباح ذات الطبيعة احملاسبية -ب
 وشمية وظمكن تقسيميا جملموعتُت شما:

 اجملموعة األوىل: -
( املرونة أو البدائل اليت تسمح هبا املبادئ احملاسبية املقبولة Wilkens and Bauwhedeيرى )

يف االختيار بُت الطرق والبدائل احملاسبية وحاالت التقدير الشخصي لبعض عناصر ( GAAP)قبوال عاما 
ألداء االقتصادي القوائم املالية، تكون هبدف إعطاء الشركات الفرصة إلعداد القوائم املالية بشكل يعكس ا

ادحقيقي هلا إىل أقصى حد دمكن، لكن ىذه املرونة يتم انتيازىا من قبل اإلدارة للتالعب برقم الربح املعلن 
 .1عنو

: نيامة يباحملاس والنظم بادئامل اعليي يالل املرونة اليت تنطو غاست ىتعمل عل التقنيات اليت ىتشمل عل
 ضبع وتطبيق حرية دمارسة االىتالك، طرق خمتلف ُتاالختيار ب ،زونخامل وجرد يميتق طرقُت ب اراالختي

احملاسبة املقبولة  ادئار مبطرباح يف ادارة األإدمارسات  ىوبذلك تسم ،..والقواعد. امكديرات واالحقالت
 ا.عموم

 اجملموعة الثانية: -
 ،ت احتياليةاعملي منوتتض (GAAP) قبوال عاماة تنتيك مبادئ احملاسبة املقبول تشمل التقنيات اليت

البا ما تستخدميا غذه التقنيات ىو ، ااحملاسبة املقبولة عمومادئ ار مبإطخارج  احدارة األربإ ىوبذلك تسم
 ةلو ة املقبياملرونة املوجودة يف املبادئ احملاسب اللغريق استطن دارة أرباحيا سابقا عإب تقام الشركات اليت

 .2البضاعة حنعند ش اإليرادب فاالعًتاباإليرادات ك ركاملب فذه التقنيات االعًتاىلة ةومن أم ،عموما

                                                           
1
 .02، ص ، مرجع سابكجبار ناظم شعالن - 

2
 .00-00ص -المرجع السابك، ص - 
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 وظمكن تلخيص املمارسات االحتيالية اليت تلجأ إلييا اإلدارة وفق اجلدول املوايل:

 : دمارسات وأساليب إدارة األرباح01اجلدول رقم 

 أساليب التالعب نوع ادلمارسات

 رباحدارة األإ ارساتمم -أوال
 باإليرادات: ةاصاخل

 التالعب يف توقيت االعًتاف باإليراد، وظمكن حصر أوجو التالعب فيمايلي: -1

 ؛ًتة الالحقةفًتة احملاسبية املنتيية عن عمليات بيع زبص الفيرادات بالإيل جتس -

 ؛َت تامةغيرادات عن عمليات بيع إيل جتس -

 ؛مانةيرادات عن بضاعة األإيل جتس -

 ؛ات سريةاقيفلية باتصالبيع اال طتعديل شرو  -

 ؛يرادات خدمات ما بعد البيع وفوائد التمويلإتضخيم املبيعات ب -

 ؛ةفية عن عمليات بيع مزيشميرادات و إيل جتس -2

 ر من قيمتيا.ةكأيرادات بيل اإلجتس -3

 دارة األرباحإ ممارسات -ثانيا
 :فبادلصاري ةصاخلا

 املمارسات مايلي:ذه ىوتشمل  ،فًتات الحقة ىلإ فجيل املصاريأرمسلة وت -1

 ؛ابتةثول أصًتة ادحالية كفة بالصيلية اخلاغالتش فاملصاري ضيل بعجتس -

عادة التقدير وذلك إبطريقة  ااىتالكيابتة اليت يتم ةول الصاأل ضتالك بعىا ضيفزب -
 ؛ًتةفول يف هناية الصاالة يف تقدير قيمة تلك األغللم

 ؛ادحاليةًتة فلل فاملصاري ضبع قيل استحقاجعدم تس -

تالك اقل ىخر ذو معدل اآل أص ىابتة علةول الصاألحد أة بصخا فربميل مصاري -
 ؛ولأطتالك ىوفًتة ا

عقود  ىًتة ادحالية علفعمال منتيية خالل الأة بعقود صاخلا فاملصاري ضربميل بع -
 .يذفالتن ترب زالتما ىعمال اخر أ

 ويشمل ذلك مايلي: ،خر املدةآم خمزون ياالة يف تقيغامل -2

 ؛خر املدةآمن البضاعة من قيمة خمزون  فاقد والتالفقيمة ال ضيفعدم زب -

 ؛هنا بضاعة سليمةأساس أ ىة والراكدة وتقييميا علفالبضاعة التال فليغعادة تإ -

كمية  ز يفجطية العغن خارجية لتز خما ىلإلية صن األز ية من املخاشمربويالت و  ءاجرا -
 ؛املخزون



 تهما حبوكمة الشركات قاسيب، جودة القوائم املالية وعالاإلفصاح احمل                          الفصل الثالث

171 
 

م من غبالر  ا وتقييميا باملخزون وذلكىة وجردًت فم بضاعة من املوردين يف هناية الاستال -
الدائنية املستحقة للموردين يف  يل مبلغجوعدم تس ،يليا بالدفاتر كمشًتياتجعدم تس

 جية اخلصوم.

 :ويشمل ذلك مايلي ،وين واستخدام خمصصات االلتزامات املتوقعةكيف ت بالتالع -3

رباحا أاملؤسسة  ًتات احملاسبية اليت ربقق فييافتقدير قيمة املخصصات يف الاالة يف غامل -
 ؛َتة أو خسائرصغرباح أاليت ربقق فييا  ًتاتفقيمة املخصصات يف ال ضيفعة او زبفمرت

 كاستخدام  ووينيا من أجلكالذى مت ت ضر غَت الغاستخدام املخصصات يف  -
 .ًتة ادحاليةفزبص ال يليةغتش فمصاريطية غونة عن فًتات سابقة لتكاملخصصات امل

ة يف غَت امللموسة واملبالغابتة و ةول الصالدائم يف قيمة األ ضافيل االزمجعدم تس -4
ف احملاسيب باألصول غَت امللموسة دبا طمالف معايَت َت امللموسة واالعًتاغول صم األيتقي

ء تغيَتات غَت مربرة يف طرق احملاسبة الدولية مةل: االعًتاف بالشيرة غَت املشًتاة، إجرا
التالعب يف نسب االندثار املتعارف اإلطفاء املتبعة يف زبفيض ىذه األصول، إضافة إىل 

 علييا.

ممارسات إدارة األرباح  -ثالثا
اخلاصة بادلعامالت غري النقدية 

 وادلعامالت بشروط خاصة:

ة  صخا طالنقدية وبشرو َت غدارة األرباح املتعلقة باملعامالت إن حصر دمارسات كظم
 كمايلي:

 املعامالت غَت النقدية: -1

وخدمات  َت نقدية تقدم فييا سلعغحيان تقوم الشركة بعمليات تبادل األ ضيف بع
صبايل إب ينقد ربصيل ن يتم سداد اوأدون  ىخر أوخدمات  سلع ىادحصول عل مقابل

ذه ىيل جالدولية ان يتم تسمعايَت احملاسبة شًتط وت ،قيمة السلع واخلدمات حمل التبادل
ف معرو  قواخلدمات متداولة يف سو  ذه السلعىن كاملعامالت بالقيمة العادلة فاذا مل ت

ومستقر فيكون من الصعب ربديد القيمة العادلة هلا وىذا ما يوفر جماال للتالعب من 
 طرف اإلدارة.

 :ةصخا طو املعامالت بشر  -2

 ءالعمال ءؤالىسلع من  ءا بشراىمقابل تعيد ءاهتا للعمالجالشركات تقوم ببيع منت ضبع
اف باإليراد فورا على الرغم من أن البيع كان معلقا على شرط قيام وعند البيع يتم االعًت 

 ء من العميل، وبالتايل مل يتم ربقق اإليراد وقت البيع.الشركة بالشرا

ممارسات إدارة األرباح  -رابعا
 اخلاصة بعمليات االندماج:

 األرباح املتعلقة بعمليات االندماج فيمايلي: إدارة ارساتن حصر دمكظم

 :ةول املؤسسة املندجمصيم أييف تق بالتالع -1
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تقدير  االة يفغما باملإة ول الشركة املندجمصيف تقييم ا بة بالتالعدارة الشركة الداجمإتقوم 
 قيمتيا العادلة.من اهنا تعادل  يليا بقيمتيا الدفًتية دون التحققجو بتسأقيمتيا العادلة 

 :يف خمصصات االندماج بالتالع -2

امل كالت لتحقيق فبد مصاريكة بتعملية االندماج قيام الشركة الداجم بعادة ما يصاح
عند االندماج ويف  بقيمتيا وين خمصصاتكوت فذه املصاريىحيث يتم تقدير  ،ٍتفال
تيا خصما من فلكيل تجوتس نية املطلوبةفعمال اليذ األفًتات احملاسبية الالحقة يتم تنفال

 االة يف تقديرغة باملدارة الشركة الداجمإ ار تقومطاإل ذاىويف  ،ونةكقيمة املخصصات امل
ذا ىيل جًتات احملاسبية الالحقة وتسفيضيا يف الفزب مث وينياكقيمة املخصصات عند ت

دية يلية العاغالتش فاملصاريطية غذه املخصصات يف تىاستخدام  وأرباح أك االزمفاض
 .َت ادحقيقةغ ىاألرباح بعد االندماج عل ىربسُت مستو  ضر غب

 :ة للمحاسبة عن عملية االندماجطئريقة خاطتطبيق  -3

: طريقة الشراء وطريقة توحيد اشمريقتان للمحاسبة عن عمليات االندماج طناك ى
دارة نا تقوم اإلىو ط الشرو  موعة منتطبيقيما ضرورة توافر جم بحيث يتطلاملصاحل، 

ة الشركة الداجم جتطبيقيا وذلك إلظيار نتائ طالطريقتُت دون توافر شرو  ىحدإ بتطبيق
 .التطبيق علييا الواجبة ىخر تطبيق الطريقة األ فضل دما لو متأل كبش

 ممارسات إدارة األرباح -خامسا
 اخلاصة باإلفصاح احملاسيب:

التحايل  ويشمل ،قائمة الدخلة صعداد القوائم املالية خاإالتحايل عند  ىلإدارة اإل جأتل
 فسبية ملختلكال دارة إليصال القدرةا اإلىيف قائمة الدخل اخلطوات اليت تتخذ

ن تضع يف التقرير أنيا كفاإلدارة ظم ،ليصل األكعن الش فل خمتلكمستويات الدخل بش
نو أ ىيلي علغالتش فن تضع املصرو أ وأ ى،خر أ يراداتإا ىررة باعتبار كَت املتغ باسكامل

يلي غرية للدخل التشىذه املمارسات مستويات ظاى ىعل بيلي ويًتتغَت تشغ فمصرو 
 ايف الدخل النيائي.ص ىر علثم أن ذلك ال يؤ غيلي ادحقيقي ر غالدخل التش من ىأعل

ممارسات إدارة األرباح  -سادسا
 العرضية: تاخلاصة بااللتزاما

 ختاري َت واجبة السداد يفغنيا كيقصد بااللتزامات العرضية تلك االلتزامات احملتملة ول
التزامات فعلية واجبة  حتصب احملددة بالعقد اخلاص هبا طن عند توافر الشرو كل ،معُت

 فائدة وسعر الصر فر سعر الطخما طيةغعقود ت، ار والتمويلل: عقود االصمةالسداد م
و أل قائمة املركز املايل للشركة فكحسابات نظامية اس ذه االلتزاماتىتظير  ،...

َت يف غا او مع الىردفمار دبةوقد تقوم الشركة باالست ،للقوائم املالية باإليضاحات املتممة
 ذه املعامالت التزامات فعلية والتزامات عرضيةىعن  أخاص وينش ضر غذات  شركات

 ىااللتزامات تقع عل ذهىن املسؤولية النيائية عن كاخلاص ول ضر غشركة ذات ال ىعل
 :مايلي ارطذا اإلىلة التالعبات اليت ربدث يف ةومن ام ،الشركة األم

دارة إ اخلاص :تقوم ضر غاملؤسسات ذات ال يدة اىلَت اجلغول املالية صربويل األ -
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 وك يف ربصيليا اىلكاملش والديون ضظة القرو فمن حم ءالشركة املالية بتحويل جز 
الشركة املالية ظيار ميزانية إعدم  مع ،خاص مقابل مبالغ نقدية ضر غاملؤسسات ذات 

 ؛ول احملولةصمرتبطة باأل ألية التزامات عرضية

بتحويل  اخلاص: تقوم املؤسسة األم ضر غاملؤسسة ذات ال االلتزامات اىل ضربويل بع -
ذه ى ءافاخ فهبد ضر غهلذا الئت مؤسسة تابعة هلا أنش بَتة اىلكية الكالبن ضالقرو 
 .ا املايلىمن ميزانيتيا وربسُت مركز  ضالقرو 

جبار ناظم شعالن، دوافع ووسائل تبٍت اإلدارة ملمارسات إدارة األرباح احملاسبية وسبل ادحد منيا املصدر: 
دراسة تطبيقية لعينة من الشركات العراقية، جملة املةٌت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد السادس، العدد األول، 

 .14، ص 2016

 ،وليإ فدية لتحقيق ما هتشمادحقيقية والو  بالياألس تخداموم باسقت التنفيذية دارةأن اإل ىدما سبق نر 
باألنشطة  بخالل التالع ندارة األرباح مإاحملاسبية باعتبار أن  باألسالي تخدامدارة األرباح باسإضل فيا تكنل

استعداد للتضحية بالقيمة  ىعل تليس دارةواإل ،ركةالتدفقات النقدية وقيمة الش ضيفزب اىل يادحقيقية قد يؤد
 دارةإ اتن دمارسأكما   ،بيةاحملاس بباستخدام األسالي حيةذه التضى بنن ذبكللتدفقات النقدية وأنو ظم ةادحالي

يضا من أنشطة أ أقد تنش لا املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما بتتيحي مرجعيا فقط املرونة اليت سياألرباح ل
 .من خارج املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما بيةحماس بالي اختيار سياسات وأسيفلة ةواملتم يبالتضليل احملاس

 اجلانب األخالقي دلمارسات إدارة األرباح: -3-3-4
سبةل األخالق دبفيوميا العام جمموع القيم واملعايَت اليت يعتمد علييا أفراد اجملتمع يف التمييز بُت ما ىو 

 .1و صواب وماىو خاطئ ومن مث اتباع الشكل الصحيحجيد وماىو سيء، بُت ما ى

، (Scottملدخل األخالقي يشمل مفاىيم العدالة واإلنصاف وادحقيقة طبقا لرأي )اأساس إن    
املالية، وادحقيقة تعٍت ان  علوماتطراف امليتمة باملفالعدالة تعٍت املساواة يف املعاجلات احملاسبية لكل األ

ف للبيانات العادلة وغَت أما اإلنصاف ىو العرض املنص ،املالية حقيقية ودقيقة وبدون تشويو علوماتامل
على النقيض  ،فاىيم الةالثة لكي تكون متكافئةاالعتبار ىذه امل بعُتوان احملاسبون منذ القدم اخذوا  ،متحيزة

قية وينظر للحقيقة كقيمة خال( اخذ باالعتبار فقط مفيومُت شما العدالة واإلنصاف كمعايَت أYUمن ذلك )
املالية  املعلوماتإذ يشَت اىل أن  ،مفيوم العدالة أصبح على العموم ضمنيا أخالقي، كما أن 2املالية معلوماتلل

                                                           
1
مجلة التواصل فً العلوم االنسانٌة رضا جاوحدو، إٌمان بن لارة، "حمائك عملٌة حول أخاللٌات ممارسة مهنة التدلٌك فً الجزائر"،  - 

 .089، ص 0200، عنابة، الجزائر، 92، العدد واالجتماعٌة
2
، تموز 2، جامعة بابل، العدد مجلة التربٌة األساسٌةدمحم محمود جاسم، أسعد منشد دمحم، "انعكاسات المواعد المحاسبٌة على إدارة األرباح"،  - 

 .626، ص 0200
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املالية املختلفة التطبيق يف احملاسبة وعليو  علومات، فالعدالة ىي قيمة املىا دون تأثَت او ربيزقد جرى إعداد
 .قيةفالعدالة معيار أساسي لتقييم معايَت أخرى ألنو يدل على اعتبارات أخال

ن أي دمارسة إلدارة األرباح تعد أ( Scottمن خالل ما سبق يتبُت لنا ووفقا للرأي الذي طرحو )
 .للمدخل األخالقي على األقل ملفاىيم الةالثةدمارسة غَت أخالقية وذلك ألهنا ستعمد اىل اإلخالل بأحد ا

أن استخدام معيار التعمد دبا ضمملو من نوايا كأساس للحكم على وأشار املخيزم يف دراستو إىل 
اجلانب األخالقي ألي تصرف أو دمارسة من جانب اإلدارة ضمتاج إىل معرفة مسبقة بدوافع اإلدارة وضمتاج إىل 

، فقد يكون سبب التغيَت يف القواعد الدوافع املختلفة اليت ربكم سلوك اإلدارةإمكانية الفصل والتمييز بُت 
احملاسبية توفَت معلومات أكةر مالءمة وموثوقية، وبذلك يعترب سلوك كفؤ، وإذا كانت اإلدارة هتدف إىل ربقيق 

النية حسنة أو  ، لكن لتحديد نوايا اإلدارة إن كانتأىداف أو مصاحل ذاتية فيعد سلوك انتيازي ال أخالقي
تتصف  سيئة يعترب أمر صعب التحديد ويشوبو الكةَت من الغموض، خاصة أن معظم تصرفات اإلدارة

 علييا.بالقانونية وتتفق مع املبادئ احملاسبية املتعارف 

 على ما إذا كانت دمارستيا مربرة إن الوضع األخالقي إلدارة األرباح ىو موضوع خالف كبَت، يعتمد
علقة باسًتاتيجياهتا أي ىل تقصد اإلدارة من ذلك التحسُت اجلوىري لبعض اجلوانب املت ال، أخالقيا أم
، ورغم خالف اآلراء حول مدى سلبية أو إصمابية إدارة العالقة وياملتعمد لألطراف ذ، أو للتضليل املستقبلية

املداخل النظرية لعلم إال أن كل األرباح على القوائم املالية، وأن كل رأي لو من يدافع عنو ويدعم وجية نظره، 
 :1احملاسبة هلا جانب أخالقي يرتكز على ثالث مبادئ أخالقية ىي

 وتعٍت أن يكون ىناك معايَت وأسس عادلة للمعاملة بُت كل األطراف املستفيدة؛ :(Justice) العدالة -

 (: وتعٍت املطابقة ادحقيقية؛Truthالصدق ) -

(: وتعٍت القيام بإعداد التقارير املالية بطريقة زبدم صبيع فئات املستخدمُت دون Fairnessعدم التحيز ) -
 تغليب فئة على حساب الفئات األخرى.

ويف ضوء ما سبق ىناك جمموعة من اخلصائص صمب أن يتسم هبا األسلوب احملاسيب إلدارة األرباح 
 :2مقبوال من الناحية األخالقية وىي حىت يكون

 مع أطراف خارجية أخرى؛ ضمتاج األسلوب املستخدم إىل القيام بعمليات وشمية أال -

 أن يتفق األسلوب املستخدم مع املبادئ احملاسبية املتعارف علييا؛ -

                                                           
1
عة للبحوث على عبد الرحمان مخٌزم، "دور المدلك فً التحمك من ممارسات ونتائج المحاسبة اإلبداعٌة"، بحث ممدم ضمن المسابمة التاس - 

 .09، ص 0228جمٌع المطاعات، دٌوان المحاسبة، الكوٌت، 
2
 .06المرجع السابك، ص  - 
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 أن تستمر الشركة يف استخدام ىذا األسلوب خالل جمموعة من الفًتات املتتابعة؛ -

يف أعمال غَت مرغوب فييا دون أن يزج الشركة  أن ضمقق األسلوب املستخدم تعديال يف رقم الدخل -
 مستقبال.

من وجيت نظري إن إدارة األرباح ظمكن اعتبارىا سلوك غَت أخالقي ملا هلا من خمالفات ينتيجيا 
احملاسبون أثناء القيام دبينتيم، وذلك لتحقيق غايات وأىداف معينة تستفيد منيا فئة معينة على حساب باقي 

باإلساءة الكبَتة واليت ال ربمد عقباىا يف  وخارج الشركة، مع أن ىذه االستفادة ستعود الفئات األخرى داخل
واملمارسات حىت يتم ادحصول  تاملستقبل على كل األطراف ذوي الصلة، هلذا صمب التصدي هلذه السلوكيا

 على بيانات مالية على قدر عال من الشفافية واملوثوقية.

 احلد من إدارة األرباح:دور حوكمة الشركات يف  -3-3-5
نظرا لعدم قدرة املعايَت احملاسبية وحدىا على مواجية دمارسات اإلدارة يف التالعب باألرباح، وىذا ما 

مة الشركات، كذبلى يف سقوط وافالس العديد من الشركات العاملية، ما فرض وجوب اللجوء وتفعيل حو 
 اإلدارة التنفيذية وإتاحة الفرصة لألطراف األخرى فباللجوء لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات للحد من سلطة

حقوقيم، خاصة مع توفر الضوابط املختلفة جراء تطبيق مبادئ ادحوكمة فإن إدارة  دحماية ذات املصلحة
دارة إن مل تكن مستحيلة التحقيق، حيث تعد حوكمة الشركات  األرباح تصبح صعبة التحقيق من طرف اإل

بادئ وآليات رقابية داخلية وخارجية، من أىم الوسائل اليت ظمكن أن تكون خط كنظام رقايب متكامل ربكمو م
يف ىذا السياق أشارت بعض الدراسات اليت دفاعي للحد من ظاىرة إدارة األرباح والنتائج املًتتبة عنيا، 

بيق احملكم التطتناولت أثر ادحوكمة على دمارسة إدارة الشركات إلدارة األرباح، بأن ىناك عالقة عكسية بُت 
 وبُت دمارسة إدارة الشركة إلدارة األرباح.دحوكمة الشركات 

ربكم العالقة بُت إدارة الشركة من  اليتحوكمة الشركات يشَت إىل القوانُت والقواعد واملعايَت  فمفيوم
وجاءت أشمية إتباع وتطبيق قواعد ادحوكمة بصفة  ،يم وأصحاب املصاحل من ناحية أخرىناحية وضبلة األس

كانت السبب وراء اكتشاف تالعب   واليتعامة بعد انفجار األزمة املالية اآلسيوية وكذلك فضيحة شركة انرون 
 واليتتتبعيا الشركات  اليتالقوائم املالية ىذا باإلضافة إىل العوملة وبرامج اخلصخصة  رباح ويفاإلدارة ىف األ

، أما أشمية ادحوكمة بالنسبة للشركات فًتجع إىل كوهنا أداة رفع الكفاءة ادحوكمة مبادئتطبيق  دفعت إىل
وأداة لتحفيز العاملُت واإلدارة على اداء األعمال بكفاءة وفاعلية وكذلك كوهنا طريقة لزيادة ثقة  االقتصادية

ل على ضمان كافة حقوق املساشمُت املساشمُت ىف الشركات املطبقة لقواعد ادحوكمة ، كما أن ادحوكمة تعم
كل ذلك دفع بالشركات والدول إىل   ،تبة على االستةمارات ىف الشركاتونساعدىم على ربديد املخاطر املًت 

صمب أن تتبعيا كاًل من اجليات الرقابية  اليتدبةابة اخلريطة التوضيحية  ىي واليتادحوكمة  مبادئااللتزام بتطبيق 
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مة الشركات ، وبذلك ظمكن القول ان دور حوكجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةء على سوق رأس املال وأعضا
تعمل ىف تناسق  واليت ،1دارة إلدارة األرباح ينعكس باإلصماب على جودة القوائم املاليةيف ادحد من دمارسة اإل

وأسعار  الشركاتإدارة األرباح للحد من ىذه الظاىرة وتأثَتاهتا السلبية على أرباح  اكتشافوتكامل مع طرق 
 .حمل شك دائم مستقبال االستمرارعلى  الشركةذبعل كذلك قدرة  واليتأسيميا ىف البورصة 

 القوائم ادلالية:ودة عالقة حوكمة الشركات جب  -4

 احملاسبة على أهنا أداة لتسَت العالقات التعاقدية بُت خمتلفكن اعتبار ظمنادا للنظرية املالية ادحديةة، است
الصادقة األطراف املعنية بتمويل أو تسَت الشركة، ومن ىذا املنظور ال يتوقف دور احملاسبة على إعطاء الصورة 
 تبة عنللمركز املايل للمؤسسة ونتائجيا املالية فحسب، بل تتعداىا لكوهنا ميكانيزم دحل تكاليف الوكالة املًت 

، وىذا يعترب عامل 2(، ...مقرض، مسَت، )مساىم األطراف من ذوي العالقة بالشركة تضارب املصاحل بُت
مشًتك بُت احملاسبة وحوكمة الشركات واليت يعترب نظرية الوكالة من أىم أسباب ظيورىا ملعاجلة مشكل تضارب 

خالل التطبيق السليم ملبادئ حوكمة املصاحل، وذلك دحماية حقوق األطراف ذوي العالقة بالشركة، من 
الشركات واملعايَت احملاسبية الدولية من أجل إعادة الةقة يف القوائم والتقارير املالية، ويتحقق ذلك بإبراز دقة 
وموضوعية القوائم املالية مع االلتزام بالقوانُت والتشريعات وبالتايل ينعكس تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على 

 والقوائم املالية. جودة التقارير

مت  يتادحوكمة وال ئالتطبيق السليم ملباد القوائم املالية يفجودة العالقة بُت حوكمة املؤسسات و  تتجلى
لك من أشمية يف ربقيق معدالت من األرباح مناسبة دبا يساعد املؤسسات يف الفصل األول، ملا يف ذ تناوهلا

وىذا يؤدي إىل سمو املؤسسات وتوسعيا  ،وزيادة االحتياطيات وتراكميا بشكل مستمر ارأمساهل على تدعيم
القوائم املالية من أىم املقومات الالزمة الزباذ القرارات االقتصادية ايل  تقدم  تعتربكما  وازدياد حجميا،

ملتخذة ومدى فعاليتيا الزباذ مةل ىذه القرارات املتخذة حيث تتوقف نوعية القرارات ا ألعضاء جملس اإلدارة
حيث  القوائمتساعد متخذي القرار للوصول إىل أفضل النتائج من خالل تلك  يتالقوائم املالية وال جودة على

 .3قرارات التمويل واالستةمار وتقدير العائد واملخاطرة من وراء االستةمار أو التمويل تستخدم يف

                                                           
1
 .096ابراهٌم السٌد أحمد، مرجع سابك، ص  - 

2
 .90-90ص -مرجع سابك، صمدانً بن بلغٌث،  - 

3
 .69ص  حسٌن عبد الجلٌل آل غزوي، مرجع سابك، - 
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واملعلومات  لفعال لتحقيق جودة التقارير املاليةإن التطبيق السليم دحوكمة الشركات يشكل املدخل ا
وموضوعية التقارير املالية جبانب  لحوكمة من خالل إبراز دقةل ةاألساسي فاىداأليعترب أحد و ا، الناذبة عني

التقارير املالية،  وجودةوثيقة الصلة بُت تطبيق قواعد ادحوكمة  تشريعات، وبالتايل ىناك عالقةوالااللتزام بالقوانُت 
وظاىرة  ىذه القواعد يؤثر على درجة ومستوي اإلفصاح احملاسيب دما يؤكد على أن اإلفصاح والشفافية وتطبيق

اإلفصاح ىو أحد وأىم  حوكمة الشركات وجيان لعملة واحدة يؤثر كل منيما باآلخر ويتأثر بو، فإذا كان
اإلفصاح بأسلوب يتفق ومعايَت اجلودة  ات صمب أن ضمققمبادئ ادحوكمة فإن إطار اإلجراءات ادحاكمة للشرك

قواعد ادحوكمة ىو إعادة الةقة ىف املعلومات احملاسبية  املالية واحملاسبية، كذلك فإن األثر املباشر من تطبيق
املعلومات باعتبار أن املعلومات اليت تنتجيا التقارير املالية ىي من أىم  نتيجة ربقيق املفيوم الشامل هلذه

 االعتماد علييا لقياس حجم املخاطر بأنواعيا املختلفة مةل : خماطر السوق وخماطر السيولة الركائز اليت ظمكن
 .1فضالً عن دورىا ىف عملية التنبؤ ومعدل الفائدة وخماطر األعمال واإلدارة وأسعار الصرف،

 :يف ظل حوكمة الشركات األساسية ادلؤثرة على مصداقية القوائم ادلالية العوامل -4-1

يف  اىاما ومؤثر ا ف اليت تلعب دور ار تلك األط إىلاملؤثرة على جودة التقارير املالية  العواملتشَت 
جودة  ف علىار ، ويتم تأثَت تلك األطيف ظل حوكمة الشركات جعة التقارير املاليةار ف ومار اإلعداد واإلش
 :على النحو التايلالتقارير املالية 

وعلى الرغم  عن إعداد القوائم املالية هبدف تشرىا للجميور، ةولؤ تعترب اإلدارة ىي املس اإلدارة: -أ
دارة قد وأدائيا التشغيلي إال أن اإل من ضرورة تعبَت تلك القوائم عن الواقع االقتصادي ألحوال وظروف الشركة

يؤكد أشمية اإلدارة يف  وما عالمي،املالية وحمتواىا اإل ت للتأثَت على جودة التقاريراز يكون لدييا دوافع وحمف
يف اآلونة األخَتة يف ظل صعوبة الوصول إىل صيغة  يد االىتمام حبوكمة الشركاتاز ربقيق جودة التقارير املالية ت

ولة الشركة از اء ملعدم إمكانية التنبؤ بتصرفاهتا احملتملة أثن ،جانب اإلدارة تعاقدية سبنع من أي استغالل من
 ىي الوجو األخر لعقود الوكالة، فادحوكمة رباول عالج التعارض يف الشركات تعرب حوكمة لنشاطيا، حيث

ف الوكالة ار طرف من أط ف عقد الوكالة يف الشركة من خالل حماولة كلار ملصاحل عن طريق التوفيق بُت أطا
 .2ف املرتبطة بالشركةار األط ربقيق املنافع اخلاصة بباقي من خاللتعظيم منفعتو الذاتية 

                                                           
1
 .62ص  ماجد اسماعٌل أبوحمام، مرجع سابك، - 

2
مهنة  لمبمست حول ةبسم المحاسمالسنوي الثانً ل مر، المإت"الةكنظرٌة الو تل تطبٌماظل التكالٌف فً كمشا"، هللاد بالمنعم فلٌج ع دبع - 

 .7-2ص -، ص0222جوٌلٌة ، رةاهم، كلٌة التجارة، جامعة الٌراجعة فً عالم متغرة والمبالمحاس
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وتعليمات  لسياسات طبقا للشركة ة عن إدارة األنشطة اليوميةولؤ ىي املسدما سبق أالحظ أن اإلدارة 
ففي حالة املمارسات االنتيازية جودة التقارير املالية،  ، وىي بذلك يكون هلا تأثَت كبَت علىجملس اإلدارة

بتحقيق الشركة ملستوى  وللحوافز وربطع جملس األداة نظام ما يضعند دارة بدافع ربقيق مكاسب شخصيةإلل
 ظمكن أن يؤثر ذلك سلباً على جودة رقم الربح وبالتايل جودة التقارير املالية. معُت من األرباح،

سواء  امليتمُت يد نداءاتاز ت يظير دور وأشمية جلان املراجعة أو التدقيق إىل جعة:اجلان ادلر  -ب
قبة ار م أن ، حيثجعة أكةر فعالية واستقالليةار وجود جلان م جبودة التقارير املالية بضرورة مينيُت أو أكادميُت

 جعة فعالة ومستقلة تدعم موضوعية ومصداقية تلك التقاريرار طريق جلان م عملية إعداد التقارير املالية عن
 ر املالية والوقاية من إعداد تقاريرجعة ىو ربسُت جودة التقاريار الغرض الرئيسي للجنة امل على اعتبار أن املالية

 .1مالية مضللة

املالية وربسُت جودهتا  جعة يف التأكيد على مصداقية التقاريرار دور اهلام الذي تلعبو جلان املالويتضح 
 يف: من خالل إطار عمليا املتمةل

اإلدارة من خالل  بالصورة اليت ذبعلو يصدر تقريره دون أي تأثَت من قبل اخلارجيجع ار تدعيم استقالل امل. 
مات االستشارية املقدمة من واملوافقة على اخلد جعُت اخلارجيُت وربديد أتعاهبمار جعة باختيار املار قيام جلنة امل

 ؛دارة وربديد أتعابوإلجع اخلارجي لار امل

 ؛جع الداخليار املداخلية وتدعيم استقالل ال الرقابةفحص نظام . 

التالعب يف البيانات  يف والرقايب على عملية إعداد التقارير املالية للحد من قدرة الشركات علىار الدور اإلش. 
 .املالية والسياسات احملاسبية اليت تعتمد علييا اإلدارة يف إعداد التقارير

املالية املضللة واليت قد  كبَت يف ادحد من نشر التقارير  ار تلعب دو  جعةار دما سبق أن جلان امليالحظ  
ىا من ت ضريبية أو غَت ار لتحقيق وفو  لتحقيق منافع هلا أو ةاالحتياليتستخدم فييا اإلدارة بعض األساليب 

نظام الرقابة الداخلية وفحص التقارير املالية وخلوىا من  جع اخلارجي وربقيق كفايةار خالل تدعيم استقالل امل
املنظمات واهليئات املينية وأسواق املال قد أوصت الشركات بضرورة تشكيل  تضليل، وذمد أن كةَت من أي

                                                           
1
، جامعة المجلة العربٌة للعلوم اإلدارٌةراءات الحاكمة للشركات فً المملكة العربٌة السعودٌة"، عبٌد بن سعد المطٌري، "تطبٌك اإلج - 

 .920-080ص -، ص0229، 9، العدد 02الكوٌت، مجلس النشر العلمً، المجلد 
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مستخدمي التقارير  ر بالغو على أسواق املال وعليار أن ربدثو ىذه املمارسات من أض جعة، ملا ظمكنار امل جلان
 املالية من املستةمرين وغَتىم.

 :ةالداخلي ةجعاادلر  -ج 

ولية ؤ يف مواجية مس الشركة جعة الداخلية سبةل أحد آليات حوكمة الشركات، حيث تساعد إدارةار املإن وظيفة 
جعون الداخليون، حيث يقومون ار ظمارسيا امل إعداد التقارير املالية، وذلك من خالل الواجبات الرقابية اليت

الالزمة لتحسُت الضوابط الرقابية ومن مث ، ويرفعون التوصيات الشركة بتحليل األنشطة املختلفة اليت تقوم هبا
 يف تفعيل الرقابة املالية ىاما اجعُت الداخليُت يلعبون دور ار ، وظمكن القول أن املالشركةيف  زيادة كفاءة األداء
كمحدد جلودة التقارير ، ما يؤكد أشمية املراجعة الداخلية  1بالشركةبيئة إعداد التقارير املالية  واإلدارية وربسُت

جعة ار االحتفاظ بوظيفة امل الشركةى واليت تفرض عل ،ق املالية يف نيويوركار األو  قواعد تسجيل سوق ،اليةامل
جلان  ومساعدة ىذا التواصل على توفَت وامداد ،جعة واإلدارةار لتواصليا مع كل من جلان امل انظر  الداخلية

 .2الداخلية ونظم الرقابة جعة واإلدارة بتقييم مستمر حول عمليات إدارة خماطر الشركةار امل

وكبَتة زبتص بعمليات الشركة  صغَتة جعة الداخلية تستطيع أن تدقق يف كلار امل من وجية نظري 
جعة باملعلومات اليت ربتاجيا بشكل دوري ار سبد جلان امل ومية، باعتبارىا وظيفة دائمة بالشركة وظمكن أنالي

 الواقع. وبصورة صحيحة تعرب عن

القوائم املالية من خالل إبداء الةقة يف  فاءإضجعة اخلارجية على ار تعمل امل :ةاخلارجي ةجعاادلر  -د
ومدى  ،عدالة القوائم املاليةصدق و مدى  حول حمايد من طرف شخص متخصص ومؤىل ومستقل فٍت يأر 

أحد آليات حوكمة جعة اخلارجية باعتبارىا ار النشاط، ويقع على عاتق امل تعبَتىا بوضوح عن املركز املايل ونتيجة
 م الرقابة الداخلية، والتحقق من املعلومات املقدمة جمللساتأكيد معقول عن مدى فعالية نظ الشركات توفَت

 .3ف األخرىار اإلدارة واملساشمُت واألط

                                                           
1
، المجلة العلمٌة لاللتصاد واإلدارة، "رفٌةصإدارة المخاطر الم جعة الداخلٌة فً تفعٌلاإطار ممترح لتطوٌر دور المر"، دمحمدمحم عبد الفتاح  - 

 .927-926ص -، ص0شمس، العدد  كلٌة التجارة، جامعة عٌن
2
، كلٌة مجلة المحاسبة واإلدارة والتؤمٌنمنصور حامد محمود، "أثر حوكمة الشركات على جودة التمارٌر المالٌة وفعالٌة عملٌة المراجعة"،  - 

 .720ص  ،0227، 68التجارة بجامعة الماهرة، العدد 
3
نجوى محمود أبو جبل، إطار ممترح لتحسٌن استخدام آلٌات المراجعة فً تفعٌل حوكمة الشركات فً بٌئة األعمال المصرٌة، رسالة  - 

 .72-70ص -، ص0228دكتوراه فً المحاسبة، كلٌة التجارة، جامعة طنطا، 
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جعة هبدف ار ألنشطة امل جع اخلارجي يؤثر على جودة التقارير املالية من خالل دمارستوار املأرى أن 
كما ،  جعةار ستقاللية عند قيامو دبينة املاال عن أنشطة الشركة، بشرط أن يتمتع بكامل احملايد ٍتيو الفأر إبداء 

 .جع اإلملام دبا ضمتاجو مستخدمي التقارير املالية من معلوماتار أنو صمب على امل

 املالية، تعترب معايَت احملاسبة دبةابة قيود على سلوك اإلدارة يف إعداد القوائم :ادلعايري احملاسبية -ه
قدر من الةقة وامكانية  وبالتايل تظير أشمية املعايَت يف تنظيم مشكلة االختيار بُت القواعد احملاسبية واضفاء

ن تعدد بدائل تطبيق السياسات احملاسبية ، حيث أاالعتماد على القوائم املالية وما ربتويو من معلومات حماسبية
أمام إدارة الشركات إلدارة األرباح والتأثَت على رقم صايف الربح  عيوار مص يف املعايَت احملاسبية يفتح الباب على

يؤدي يف النياية إىل  بطريقة غَت مربرة، ويؤدي ضبط معايَت احملاسبة إىل تنظيم املمارسات احملاسبية دبا احملاسيب
 .1ربقيق اجلودة يف التقارير املالية

اىتمام أجيزة بناء  على جودة التقارير املالية يؤكده حيث أن الدور التأثَتي اهلام للمعايَت احملاسبية
املعايَت احملاسبية، حيث تعرضت معايَت احملاسبة  صدار املعايَت احملاسبية على املستوى الدويل بتطوير وربسُتإو 

ابلة منيا تضييق املعاجلات احملاسبية البديلة يف املعايَت وتوفَت معلومات ق الدولية لبعض التحسينات كان اهلدف
خمتلفة  من التالعب يف التقارير املالية حيث كانت العديد من املعايَت الدولية ربتوي معاجلات للمقارنة وادحد

 :يلييا مامن

صمب عدم اشًتط بأنو  م واخلاص بعرض القوائم املالية 1997املعدل يف العام  1ففي املعيار الدويل رقم  -
ملعايَت احملاسبة الدولية إال إذا كانت قد خضعت لكل املعايَت املنطبقة  وصف القوائم املالية بأهنا قد سبت وفقاً 

احملاسبية  مسح نفس املعيار باخلروج عن املعايَت نكلت الدائمة، ات جلنة التفسَت امن تفسَت  علييا وبكل تفسَت
 تطبقو، وطبيعة و وملارمرفت عن لتحقيق الغرض العادل للقوائم املالية بشرط أن تفصح املنشأة عن املعيار الذي

ينص علييا، والسبب الذي كان سيجعل ىذه املعاجلة  ف، دبا يف ذلك املعاجلات احملاسبية اليت كانار ىذا االرم
ف عن املعيار ار اقع وكذلك التأثَت املايل لالرمالبديلة اليت مت تطبيقيا يف الو  مضللة يف تلك الظروف، واملعاجلة

 ؛تقارير املاليةواخلسائر الواردة يف ال على األرباح

                                                           
1
أحمد رجب عبد الملن، "جودة تمارٌر األعمال السنوٌة المنشورة للشركات المسجلة بالبورصة بٌن اإللزام بمواعد الحوكمة وضبط معاٌٌر  - 

 .87-80ص -، ص0229، كلٌة التجارة، جامعة أسٌوط، العدد األول، مجلة البحوث التجارٌة المعاصرةالمحاسبة المصرٌة"، 



 تهما حبوكمة الشركات قاسيب، جودة القوائم املالية وعالاإلفصاح احمل                          الفصل الثالث

181 
 

 سينات على املعايَت املصدرة هبدفرب ءار إلج مشروعا  2001احملاسبة الدولية يف العام جملس معايَت  تبٍت -
الصورة الصادقة طلب قياس حماسيب حمدد يعكس هبا و  البدائل احملاسبية املسموح تلخيص وحذف بعض

دارة دما إلت املمنوحة لار وزبليصيا من العديد من االختيا  2003مث مت نشر املعايَت املعدلة يف عام للمنشأة،
 .1"االنتيازياالختيار اإلداري "السلوك التقارير املالية من خالل ادحد من حرية  يؤدي إىل زيادة جودة

التقارير املالية املنشورة  ملعايَت حماسبية عالية اجلودة ظمكن أن ضمقق جودة الشركة تطبيقأن  الطالبيرى  
ظمكنيا أن ربد من استخدام اإلدارة لألساليب  ، حيث أن املعايَت احملاسبية عالية اجلودةالشركةبواسطة تلك 

 .الشفافية يف عرض القوائم املاليةباألرباح، و  فايف إتباع سياسات االعًت  التضليلية

 تباعيا يف ظلا لشركةاحملاسبية اليت ظمكن لياسات اختالف الس إن النظم القانونية والتشريعية:-و 
من دولة ألخرى قد  النظم والتشريعات املختلفة بشأن بعض العناصر الواردة يف القوائم املالية واليت قد زبتلف

ية مث ضرورة بذل مزيد من الضغوط الدول يؤدي إىل أثار خمتلفة على رقم األرباح احملقق يف ظل كل منيا، ومن
 .2البيانات واملعلومات احملاسبية املنشورة للمقارنة ض ربسُت قابليةار املينية ألغ من قبل اهليئات

دحوكمة الشركات، مبدأ أساسي حيث تعترب النظم القانونية والتشريعية املطبقة على مستوى الدولة، 
ل توفَتىا وضبلة األسيم، وذلك من خال وأهنا ظمكن أن تساىم بشكل فعال يف حل مشكلة الوكالة بُت اإلدارة

ضباية وضمان مصاحل املستةمرين سواء كانوا مساشمُت، أو دائنُت  جمموعة من القواعد والضوابط اليت هتدف إىل
تأثَت النظم  ، وما يؤكداستغالل كبار املساشمُت ألموال األقلية من ضبلة األسيم من استغالل اإلدارة، أو

لقوانُت اليت من ىل إصدار التشريعات واإ عي العديد من الدولعلى جودة التقارير املالية س والتشريعية القانونية
 ييدف بشكل أساسي إىل تقريب الذي ، منيا اجلزائر بتطبيق النظام احملاسيب املايلشأهنا ربقيق ذلك

املستنبطة  ر ذلك من خالل العديد من مفاىيمومعايَت احملاسبية الدولية، ويظي إىل املمارسات احملاسبية اجلزائرية
ضافة على األىداف املرجو ربقيقيا قوائم املالية، إحملاسبية، اخلصائص النوعية للاملبادئ امن ىذه املعايَت مةل: 

ربيُت واصدار ميةاق ادحكم الراشد،  املعايَت احملاسبية الدولية، حملاسيب املايل متطابقة مع أىدافمن النظام ا
خلبَت احملاسب وحمافظ ادحسابات دبين ااملتعلق  01-10القانون  قانون مينة التدقيق احملاسيب من خالل

 د.احملاسب املعتمو 
                                                           

1
، كلٌة المجلة العلمٌةتطبٌك معاٌٌر التمارٌر المالٌة على زٌادة االستثمارات األجنبٌة فً سوق األوراق المالٌة"،  مصطفى أحمد فإاد، "أثر - 

 .09، ص 0226، 62التجارة، جامعة أسٌوط، العدد 
2
لمتعثرة بغرض خدمة دمحم حسٌن عبد الرحمان حسٌن، الفحص المحاسبً للتغٌر االختٌاري فً السٌاسات المحاسبٌة فً منشآت األعمال ا - 

 .20-22ص -، ص0226مراجعً الحسابات ومستخدمً الموائم المالٌة، رسالة دكتوراه فً المحاسبة، كلٌة التجارة، جامعة الماهرة، 
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 جودة القوائم ادلالية:و  اإلفصاح احملاسيب تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على انعكاسات -4-2

وظيور املالية من ربريفات  ما تعرضت لو التقارير  نتيجة ألشمية التقارير املالية وما ربتويو من معلومات
ضرورة إعادة الةقة يف التقارير املالية، وتفعيل ىيكل  ما يعرف بالتقارير املالية االحتيالية، ظيرت ادحاجة إىل

 ربسُتىو  SOX اليت تضمنيا الشركاتحوكمة  ملبادئاهلدف الرئيسي  الرقابة على التقرير املايل، فقد كان
اخلصائص  جبودة التقارير املالية، وما ثناياه ملا ىو مقصود املالية، إال أن القانون مل يوضح بُت جودة التقارير

شفافية اإلفصاح كأحد اخلصائص  اليت صمب أن تتوافر يف التقرير حىت يتصف باجلودة، فظير بقوة مصطلح
يرد ضمن خصائص جودة املعلومات احملاسبية الذي  الرئيسية جلودة التقارير املالية، على الرغم من أن ىذا مل

 .1املالية جملس معايَت احملاسبةقدمو 

واملعلومات  يشكل التطبيق السليم دحوكمة الشركات املدخل الفعال لتحقيق جودة التقارير املالية
فتطبيق  ،والتشريعات الناذبة عنيا، وذلك ملا ضمققو من دقة وموضوعية للتقارير املالية جبانب االلتزام بالقوانُت

أن اإلفصاح والشفافية  دما يؤكد على ،على درجة ومستوى اإلفصاح احملاسيبقواعد ادحوكمة من شأنو أن يؤثر 
اإلفصاح ىو أحد  وظاىرة حوكمة الشركات وجيان لعملة واحدة يؤثر كل منيما باآلخر ويتأثر بو، فإذا كان

 يتفق ومعايَت وأىم مبادئ ادحوكمة فإن إطار اإلجراءات ادحاكمة للشركات صمب أن ضمقق اإلفصاح بأسلوب
املعلومات  املالية واحملاسبية، كذلك فإن األثر املباشر من تطبيق قواعد ادحوكمة ىو إعادة الةقة يف القوائم جودة

املالية ىي من  باعتبار أن املعلومات اليت تنتجيا التقارير ،احملاسبية نتيجة ربقيق املفيوم الشامل هلذه املعلومات
السوق وخماطر  لقياس حجم املخاطر بأنواعيا املختلفة مةل : خماطرأىم الركائز اليت ظمكن االعتماد علييا 

عملية التنبؤ، فضال عن  السيولة ومعدل الفائدة وخماطر األعمال واإلدارة وأسعار الصرف، فضاًل عن دورىا يف
ن  فرض رئيسي مؤداه أ اعتمادىا كأساس لتحليل القرار االستةماري يف سوق األوراق املالية الذي يعتمد على
بدراسة العائد واملالية،  كل ورقة مالية هلا قيمة حقيقية ظمكن الو صول إلييا من خالل املعلومات احملاسبية

يف قرارات  ومعدل النمو وبعض النسب احملاسبية، كما أن التقارير املالية تؤثر احملاسيب ومعدل التوزيعات
الشراء أو البيع  يا يف السوق املايل قبل ازباذ قراراملستمرين بإمدادىم باملعلومات عن الشركات اليت تطرح أسيم

 .2هبدف دعم وترشيد ذلك القرار

                                                           
1
 تللدراسا ٌنرمجلة تش، "تثمارسٌد لرار االشالمالٌة فً تر راقاألو سوقبً فً سدور اإلفصاح المحا"زٌود، لٌطٌم أسان،  فلطٌ - 

 .60، ص 0227، 09انونٌة، العددم، سلسلة العلوم االلتصادٌة والحوث العلمٌةبوال
2
 .27-26ص -ماجد اسماعٌل أبوحمام، مرجع سابك، ص - 
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 خالصة 

خالل ىذا الفصل إىل عالقة حوكمة الشركات واإلفصاح احملاسيب وكذلك جودة القوائم مت التطرق 
الشفافية على اإلفصاح احملاسيب،  ءاملالية، وتوضيح الدور الذي تقدمو حوكمة الشركات من خالل إضفا

القوائم املالية، كما بينا أن تطبيق املعايَت احملاسبية الدولية يعترب كمرحلة رمو تطبيق ومصداقية وربقيق جودة 
من خالل الدور الذي تلعبو ادحوكمة من خالل مبادئيا حوكمة الشركات وتفعيل وتنشيط السوق املايل، 

ضفاء املصداقية على القوائم املالية لتوفَت معلومات حماسبية ومالية ذات جودة عالية وآلياهتا لتحقيق الشفافية وإ
 ظمكن االعتماد علييا الزباذ القرارات االستةمارية من خالل:

 توفَت اإلفصاح العادل والكايف جلميع مستخدمي القوائم املالية؛ -

والعمليات املضللة  األعمال غَت الشرعيةمن خالل الكشف عن  القوائم املاليةالعمل على ربسُت جودة   -
 ؛اليت تزيف الصورة ادحقيقية للشركة

 العمل على دعم استقاللية وحياد مراجعي ادحسابات؛ -

 .العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر باملؤسسة -

أشميا تطبيق النظام احملاسيب ويف ظل املتغَتات الدولية ادحديةة، جعلت اجلزائر تقوم بعدة إصالحات  
ر معايَت احملاسبية الدولية، ويظي إىل املمارسات احملاسبية اجلزائرية ييدف بشكل أساسي إىل تقريب املايل الذي

حملاسبية، اخلصائص النوعية املبادئ ااملستنبطة من ىذه املعايَت مةل:  ذلك من خالل العديد من مفاىيمو
املعايَت  حملاسيب املايل متطابقة مع أىدافألىداف املرجو ربقيقيا من النظام اىل اإضافة قوائم املالية، إلل

 01-10احملاسبية الدولية، واصدار ميةاق ادحكم الراشد، ربيُت قانون مينة التدقيق احملاسيب من خالل القانون 
 د.احملاسب املعتمخلبَت احملاسب وحمافظ ادحسابات و دبين ااملتعلق 
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 متييد

 

 وسلتلف العناصر ادلتعلقة هبما بعد التطرق للجانب النظري للموضوع زلل الدراسة من تقدًن ادلتغَتين
وإثبات األثر بينيما بناءا على سلتلف ادلراجع والدراسات السابقة، سنحاول دراسة واقع ىذا األثر يف بيئة 
األعمال اجلزائرية من خالل اجلانب القانوين والتشريعي و اجلانب ادليداين، من خالل االعتماد على رلموعة 

هبذا النوع من  اك فصل بُت ادللكية والتسيَتحيث أن ىن من شركات ادلسامهة اجلزائرية الناشطة بوالية سطيف
 .الشركات، كما أهنا تطبق النظام احملاسيب ادلاِف يف إعداد قوائميا ادلالية

بداية سيتم االنطالق من الواقع العملي حلوكمة الشركات لشركات ادلسامهة باجلزائر يف ظل القانون 
سة بدراسة ميدانية إلظيار أثر تطبيق مبادئ حوكمة تدعيم الدراالتجاري والنظام احملاسيب ادلاِف، وبعدىا 

عدة وفق النظام احملاسيب ادلاِف، ونظرا حلداثة مهيوم حوكمة الشركات الشركات على جودة القوائم ادلالية ادل
وتطبيقو يف اجلزائر ودبا أن الدراسة ذات طبيعة زلاسبية فإنو سيتم الًتكيز على اجلانب احملاسيب دلبادئ حوكمة 

 كات.الشر 
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اجلزائر يف ظل القانون التجاري والنظام شركات ادلسامهة بالواقع العملي حلوكمة الشركات ب -1
 احملاسيب ادلايل:

إن ادلشرع اجلزائر ينظم إدارة وتسيَت الشركات التجارية بكافة أنواعيا من خالل التشريعات 
شركات ادلسامهة زبضع بشكل عام لنوعُت رئيسيُت والتنظيمات اليت تهرضيا الدولة بقوة القانون، لذلك فإن 

من التشريعات، يتمثل النوع األول يف رلموعة القوانُت اليت تصدرىا اجليات القائمة على تنظيم القطاعات 
التجارية وفق ما يسمى بالقانون التجاري، يف حُت النوع الثاين يتمثل يف رلموعة ادلواد واألحكام التنظيمية 

التسيَت اجليد للشركات  ناحملاسبة دلا ذلا من دور يف ادلراقبة والتحقيق ادلخولة ذلا قانونا لضما ادلتعلقة دبينة
ية أو صعوبة وضمان استمرارية الشركات ومحاية حقوق ادلسامهُت وسلتلف أصحاب ادلصاٌف، ونظرا لعدم إمكان

فإن التطبيق الهعلي ذلذه القوانُت  يكل االحتماالت واحلاالت اليت تقع يف الواقع العملتضمُت ىذه القوانُت ل
والتشريعات قد يكون مصحوبا يف بعض األحيان بنوع من القصور أو تشوبو بعض الثغرات وذلك لعدم قدرة 
ادلشرع على التنبؤ بكافة السلوكيات اليت ديكن أن يتبعيا ادلتعاملون داخل الشركات، فكان لزاما اللجوء إُف 

 مصطلحلتنظيمية لتغطية ىذا القصور وىاتو الثغرات ادلمكنة، وىذا ما أطلق عليو رلموعة من اللوائح والقواعد ا
 حوكمة الشركات.

تتميز شركة ادلسامهة بعدد ىائل من ادلسامهُت، ذلذا قام ادلشرع اجلزائري بتنظيم أحكاميا فيو َف حيدد 
حد أقصى للشخاص الذين ينظمون إلييا، ولكنو وضع حد أدىن ذلا وذلك ألمهيتيا وخطورهتا ومن الناحية 

رة الشركة ادلسامهة، ولكن العدد ا تقتضيو القواعد العامة ومشاركة كل ومساىم يف تسيَت إدادلاالقتصادية، 
 ما دفع بادلشرع اجلزائري إُف تنظيم إدارهتا.ىذا  ،الكبَت منيم حيول دون مشاركتيم

 :خصوصية احلوكمة يف شركات ادلسامهة يف اجلزائر على ضوء القانون التجاري  -1-1

من القانون التجاري شركة ادلسامهة بأهنا الشركة اليت ينقسم رأمساذلا إُف حصص  592ادلادة  تعرف 
 قابلة للتداول، وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتيم.

أىم العوامل ادلؤثرة يف آلية عمل رلالس إدارة الشركات اجلزائرية، مث البحث عن مدى  تناولسيتم 
 ي مع قواعد ولوائح حوكمة الشركات.قانون التجار الانسجام تنظيم اجلمعية العامة يف ظل 
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 جملس اإلدارة: -1-1-1

لقرارات تسيَت وتنهيذ ا منأمور الشركة  ة اذليئة الرئيسية اليت تتوُفيف شركة ادلسامه دارةاإلرللس يعترب  
ذا اجمللس بسلطة الشركة، ويتمتع ىأىداف من اجل ربقيق  الصادرة عن اجلمعية العامة للمسامهُت، وذلك

 .ةشؤون إدارة الشرك شلارستوحقيقية وفعالة أثناء 

من القانون التجاري اجلزائري على أنو يتوُف إدارة شركة ادلسامهة رللس إدارة يتألف  610تنص ادلادة 
 عددجيوز رفع  بُت شركتُت حالة الدمج إال يفمن ثالثة أعضاء على األقل ومن اثٍت عشر عضوا على األكثر، 

ال اإلدارة منذ اء قد مارسو أعمشريطة أن يكون ىؤالء األعض ،عضوا 24دون ذباوز أربعة وعشرين  األعضاء
 أشير على األقل. 6

سنوات، وجيوز  06خيتار أعضاء رللس اإلدارة من اجلمعية العامة بطريقة االنتخاب، دلدة أقصاىا 
 .1للجمعية العامة عزذلم يف أي وقت، ولو َف يكن ىذا العزل مدرجا يف جدول أعمال اذليئة

آليات ومبادئ احلوكمة أن تقوم بإعادة ىيكلة رلالس إدارهتا  أصبح لزاًما على الشركات ادلسامهة يف ظل
دبا يضمن استقالل ىذه اجملالس، وذلك عن طريق تعيُت أعضاء مستقلُت قادرين على القيام بإشراف فعال 
على أعمال الشركة باإلضافة إُف إنشاء اللجان التابعة جمللس اإلدارة واليت تساعده يف القيام دبيامو مثل جلان 

تدقيق، وبعد أن بينا كيف نظم قانون التجارة اجلزائري عملية إدارة الشركات ادلسامهة من خالل رللس اإلدارة ال
 سنقوم فيما يلي ببيان مدى استجابة ىذا القانون دلتطلبات حوكمة الشركات وذلك على النحو التاِف:

رللس اإلدارة غَت  اإلشراف ادلستقل بشكل جوىري من خالل ضمان وجود عدد كاف من أعضاء -أ
فلم يتطرق إُف موضوع اإلشراف ادلستقل، فال  التجاريقانون الادلشرع اجلزائري ومن خالل  لكنالتنهيذيُت، 

يوجد أي نص حيث على ضرورة وجود أعضاء غَت تنهيذيُت، كما أن أعضاء رللس اإلدارة وطبًقا للقانون 
ال ينتظر من ىؤالء األعضاء التنهيذيُت يف رللس اإلدارة أن اجلزائري يتم انتخاهبم من قبل ادلسامهُت، وبالتاِف 

 يقوموا بالرقابة واإلشراف على أنهسيم بشكل فعال.

يف التشريع اجلزائري اشًتط ادلشرع بعض الصهات يف العضو التنهيذي مثل )أىلية العضو، وملكية  -ب
لعضو ادلستقل يف رللس اإلدارة، معينة من األسيم( إال أنو َف يأت على ذكر تعريف أو صهات أو شروط ل

                                                           
1
 ، من المانون التجاري الجزائري.166، 166المواد - 
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وبالتاِف فإن إغهال ادلشرع اجلزائري للعضو ادلستقل من شأنو أن حيد من قدرة اجمللس القيام دبيامو بشكل فعال 
 يف إدارة الشركة ورقابة أعماذلا وتقدير مصلحتيا العليا.

لدراية ادلالية واحملاسبية دورًا تؤدي جلان التدقيق ومن خالل أعضائيا غَت التنهيذيُت والذين يتمتعون با -
ىاًما يف تعزيز الثقة يف البيانات ادلالية الواردة يف التقارير ادلالية من خالل قياميا بتحسُت وتسييل االتصال بُت  

 . 1كل من إدارة الشركة وادلراجع الداخلي وادلراجع اخلارجي

جلان التدقيق، وبالتاِف ديكن القول أن أىم آلية نالحظ أن ادلشرع يف القانون التجاري اجلزائري َف حيدد دور 
 من آليات حوكمة الشركات ال تزال غائبة يف التشريع اجلزائري.

إن الهصل بُت وظيهيت رئيس رللس اإلدارة والعضو ادلنتدب يف الشركات ادلسامهة حيقق درجة أعلى  -
زائري َف يشًتط الهصل بُت ىاتُت الوظيهتُت، من االستقاللية وادلوضوعية يف ازباذ القرارات، إال أن ادلشرع اجل

شلا يشكل عامل ضعف )الشركات العمومية( وحيد من قدرة اجمللس على القيام بوظيهتو الرقابية واإلشرافية 
 بشكل مالئم.

نادت مبادئ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بضرورة إنشاء جلان من األعضاء غَت التنهيذيُت يف  -
)جلنة التعيينات أو العضوية، جلنة تقدير ادلكافآت(، حيث أن ذلك من شأنو أن يعمل على  رللس اإلدارة

 .2ربسُت أداء الشركة على ادلدى الطويل

إال أن قانون الشركات التجاري اجلزائري َف ينص أبًدا على ضرورة إنشاء جلنة للعضوية، حيث أن 
من  %20جمللس اإلدارة  شروط )باستثناء ملكية األسيم العضوية يف رللس اإلدارة تتم يف اجلمعية العامة دون

 (.راس ادلال على األقل

كما أن ادلشرع اجلزائري َف يتطرق لضرورة إنشاء جلنة لتقدير ادلكافآت واكتهى بتحديد مكافآت أعضاء 
ادلشرع َف  رللس اإلدارة، وذلك بتوزيع نسبة من الربح الصايف بعد خصم االحتياطات، وبالتاِف ديكننا القول أن

 يربط تلك ادلكافأة بأداء أعضاء رللس اإلدارة.

 

                                                           
1
 .28"، مرجع سبق ذكره، ص التجارب(-ادلبادئ-حوكمة الشركات )ادلفاىيممحاد طارق عبد العال، " - 

2
 .011مرجع سبق ذكره، ص حوكمة الشركات ومعاجلة الفساد ادلايل واإلداري"، زلمد مصطهى سليمان، " - 
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نصت قواعد ولوائح احلوكمة على أنو ال جيوز لعضو رللس اإلدارة أن تكون لو مصلحة )مباشرة أو  -
 .1غَت مباشرة( يف األعمال أو العقود اليت تتم حلساب الشركة

ع بشكل صريح من خالل تأكيده على أنو نالحظ يف ىذه النقطة أن ادلشرع اجلزائري عاًف ىذا ادلوضو 
ال جيوز أن يكون لرئيس رللس اإلدارة أو أحد من أعضاء اجمللس مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة يف العقود 
والصهقات اليت تربم مع الشركة أو حلساهبا، إال أن ادلشرع أبقى على االستثناء ادلتمثل يف موافقة اجلمعية 

اء ادلسيطرين يف الشركة )أصحاب أكرب ملكية من األسيم( بإمكاهنم انتزاع موافقة العامة، وىذا يعٍت أن األعض
اجلمعية على دخوذلم يف صهقات مع الشركة على اعتبار أن قرارات اجلمعية تتخذ باألغلبية وىذا من شأنو أن 

 يؤثر على مصاٌف حقوق األقلية يف الشركة.

 إيداع احلسابات االجتماعية للشركة: -1-1-2

تعقد اجلمعية العامة مرة واحدة يف السنة على األقل خالل الستة أشير التالية النتياء السنة ادلالية 
يف بعض األمور اذلامة للشركة مثل: إيداع حساباهتا االجتماعية، مناقشة  خذلشركة، تتوُف اجلمعية العامة األل

 يعيا...إٍفالقوائم ادلالية وادلصادقة علييا، اعتماد األرباح ادلقًتح توز 

يف ظل قانون الشركات التجارية  مدى انسجام تنظيم اجلمعية العامةويتناول الباحث يف ىذا السياق 
 اجلزائري مع قواعد ولوائح حوكمة الشركات وذلك على النحو التاِف:

إن إيداع احلسابات االجتماعية على مستوى ادلركز الوطٍت للسجل التجاري يدخل يف إطار اإلشيار  -
من القانون التجاري "تودع حسابات الشركة ادلذكورة  03الهقرة  717انوين اإلجباري، وذلك طبقا للمادة الق

يف الهقرة األوُف يف ادلركز الوطٍت للسجل التجاري خالل الشير الذي يلي مصادقة اجلمعية العامة علييا، ويعد 
 اإليداع دبثابة إشيار".

من القانون التجاري اليت تنص على أن:  676للمادة يتطلب إيداع احلسابات كل سنة، طبقا  -
"ذبتمع اجلمعية العامة العادية مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشير اليت تسبق قهل السنة ادلالية، فيما 
عدا سبديد ىذا األجل بناء على طلب رللس اإلدارة أو رللس ادلديرين حسب احلالة بأمر من اجلبية القضائية 

 اليت تبنت يف ذلك بناء على عريضة".ادلختصة 

                                                           
1
 .010، ص مرجع سابق زلمد مصطهى سليمان، - 
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( بعد 01يف أجل شير واحد ) *طبقا ألحكام القانون التجاري، يتم إيداع احلسابات االجتماعية -
 .1تاريخ انعقاد اجلمعية العامة اليت تهصل يف احلسابات االجتماعية للسنة ادلالية ادلعتربة

جل القانوين ليإيداع، يقوم ادلركز الوطٍت للسجل طبقا ألحكام القانون التجاري، فإنو فور انقضاء األ -
التجاري بإرسال إُف ادلصاٌف ادلختصة التابعة لوزارة التجارة ادلكلف بالرقابة، قوائم الشركات اليت َف تودع 

بشروط شلارسة األنشطة  2004أوت  14ادلؤرخ يف  04-08من القانون  35حساباهتا، طبقا لنص ادلادة 
 2التجارية.

للمسامهُت مراجعة القوائم والتقارير ادلالية اخلاصة بالشركة خالل أسبوعُت قبل انعقاد اجلمعية ديكن  -
العامة، وذلك من خالل طلب موقع يتم تقدديو للشركة وعلى الشركة تعيُت مسؤوال عن العالقات مع 

 ادلستثمرين تكون ميمتو الرئيسية الرد على استهسارات ادلسامهُت.

يف القانون التجاري ألزم الشركات على إيداع حساباهتا االجتماعية، وذلك هبدف  ادلشرع اجلزائري -
إطالع الغَت )ىيئات مالية وإدارية، متعاملُت اقتصاديُت، ذبار...إٍف(، دبضمون ىذه احلسابات واليت مكن من 

 خالذلا احلصول على صور حقيقية للصحة ادلالية للشركات التجارية.

أن مت عرض أىم بنود قانون الشركات التجارية، أن الدراسة كشهت بعض وعليو يرى الطالب بعد 
النقائص يف ىذا القانون واليت ال تالئم موضوع حوكمة الشركات، شلا يستدعي إدخال تعديالت على ىذا 

 القانون ليتماشى مع ادلبادئ وادلعايَت اليت نصت علييا حوكمة الشركات واليت تتضمن ما يلي:

 ؛القيام بإشراف مستقل على الشركة جمللس اإلدارة قادرة علىىياكل مستقلة  -

 ؛عترب من أىم آليات حوكمة الشركاتتشكيل جلان رللس اإلدارة وخاصة جلنة التدقيق واليت ت -

 ؛ئيس رللس اإلدارة والعضو ادلنتدبالهصل بُت وظيهيت ر  -

 معايَت ومبادئ احلوكمة.تطوير القواعد ادلنظمة للجمعية العامة وحقوق ادلسامهُت يف ظل  -

                                                           
*
، ىي ، الهقرة األوُف، القانون التجاري اجلزائري(606طبقا ألحكام القانون التجاري فيي عبارة عن سلسلة من ثالثة جداول زلاسبية )ادلادة   

 حسابات النتائج، األصول، اخلصوم.
1
 ، الهقرة الثالثة من القانون التجاري اجلزائري.606ادلادة  -  

2
من ىذا القانون  03، 01، 00على عدم إشيار البيانات القانونية ادلنصوص علييا يف أحكام ادلواد  بيعاق»على أن:  24تنص ادلادة  - 

 دج. 211.111.11دج إُف  21.111.11بغرامة من 
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شركات ادلسامهة يف اجلزائر وعلى قلتيا حىت ال نقول انعداميا يف بلد كاجلزائر، ىي شركات عائلية، أي أهنا  إن
شركات مغلقة على نهسيا، وال ترقى إُف شركات مسامهة اليت تضطلع بادلشاريع الضخمة، ما عدا شركات 

ادت اجلزائر اخلروج من االقتصاد الريعي، فشركات ادلسامهة بادلهيوم إذا أر ، ادلسامهة العامة، وىي حقيقة جلية
 العادلي ىي أحد التقنيات واآلليات اليت البد من ادلرور علييا.

 :تشريعات حماسبية واقتصادية -1-2

، قام ادلشرع اجلزائري بإصدار تشريعات تتعلق دبينة احملاسبة وإصالحات التجاريقانون الباإلضافة إُف 
 . زبدم مهيوم احلوكمة بشكل كبَتعامة على صعيد نظاميا ادلصريف أو على مستوى ادلؤسسات اليتأخرى 

أىم التشريعات اليت جاء هبا ادلشرع اجلزائري تلك اليت تتعلق بأخالقيات مينة احملاسبة، باإلضافة  من
إُف إصدار النظام احملاسيب ادلاِف اجلديد الذي ألغى العمل بادلخطط الوطٍت للمحاسبة، وبعدىا ظيور القانون 

 ادلتعلق دبينة التدقيق اخلارجي، وديكن توضيح ذلك بإجياز:

 اإلطار القانوين ألخالقيات مينة احملاسبة: -1-2-1

ىذا ادلوضوع  حيظىهبا،  ألمهية أخالقيات ادلينة وقواعد السلوك ادليٍت وواجب التزام احملاسبُت انظر  
 وى الدوِف قام ادلعيد األمريكي للمحاسبُت القانونُتفعلى ادلست، ادلستوى الدوِف واحمللي بأكرب اىتمام على

(AICPA ) االرباد قام كما،  1918السلوك ادليٍت اخلاص دبينة احملاسبة يف سنة  دليل لقواعدبوضع أول 
ادلستوى �أما على  ،1990دليل للسلوك األخالقي سنة  ل بإصداراجملا ىذا (IFAC) بُتللمحاس الدوِف

مت إصدار  1991 احمللي فقد ورد يف النصوص القانونية اجلزائرية العديد من القوانُت اليت توضح ذلك يف سنة
ادلرسوم التنهيذي رقم  وكذلك صدور  ،افظ احلسابات واحملاسب ادلعتمدبتنظيم مينة اخلبَت احملاسيب وزلالقانون 

، ادلتعلق باإلطار القانوين ألخالقيات مينة احملاسبة يف اجلزائر، وأىم 15/04/1996ادلؤرخ يف  136-96
 .1ما تضمنو ىذا القانون

 

 

 

                                                           
1
 .18-13ص: -، ص06/13/0885، ادلؤرخ يف 13اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد  - 
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 :السلوك ادليين مبادئ -أ

 حلماية ادلصلحة العامة من خالل تشجيع احملاسبُت (IFAC)  الدوِف للمحاسبُت االرباد يسعى
من خالل ادلبادئ  تطوير وربسُت مينة احملاسبة، لة عالية اجلودةيمين مبادئ بكافة أضلاء العاَف باستخدام

 :1التالية

، ويقصد بالنزاىة التجاريةيف مجيع العالقات ادلينية و  وصادقايكون احملاسب ادليٍت أمينا جيب أن  النزاىة: -
 .تتضمن معلومات كاذبة أو مضللة عدم االشًتاك يف أي تقارير

 ادلهرط لخآخرين لتجاوز جيب أن ال يسمح احملاسب ادليٍت بالتحيز أو تضارب ادلصاٌف أو التأثَت :ادلوضوعية -
 .ادلينية والتجارية األحكام

الكهاءة، و خلدمات ادلينية بالعناية الواجبة، يتعُت على احملاسب ادليٍت أن يقوم با :والعناية ادلينيةالكفاءة  -
 هبا. ميامو بكل اجتياد وعناية وفقا للمعايَت الهنية وادلينية ادلعمول كما ينبغي عليو أن يؤدي  ،وادلثابرة ،الدقةو 

ادلعلومات اليت حيصل علييا نتيجة العالقات ادلينية والتجارية جيب أن حيًتم احملاسب ادليٍت سرية  :السرية -
دون تهويض أو ترخيص صريح أو قانون  أخرى،من ىذه ادلعلومات ألطراف  وينبغي أن ال يهصح عن أي

 .ميٍت باإلفصاح عنيا زلدد إال إذ ا كان ىناك حق أو واجب قانوين أو

، وينبغي أن يتجنب أي عمل بالقوانُت واألنظمة ذات الصلةٍت جيب أن يلتزم احملاسب ادلي السلوك ادليين: -
 .يسئ أو خيل بالسمعة ادلينية

حددت منظمة ادلعايَت وادلبادئ التوجييية مراقبة مدونة قواعد السلوك  :قواعد السلوك ادليين -ب 
 منيا: القواعد نذكرالقائم االلتزام دبجموعة من  ادليٍت دلمارسة مينة ادلراقبة القانونية حلسابات الشخص

، و جيب عليو أن ال ديلك صادق فٍت دلدقق إصدار حكم أو رأيعلى ا جيب :االستقاللية وادلوضوعية -
 استقاللية وحيادية رأيو. أو ربح يؤثران على خاصة عند تنهيذ ادلراقبة أي مصلحة

احلسابات ادلسؤولية  على وجوب ربمل زلافظي 08-91من قانون رقم  49تنص ادلادة  :العناية ادلينية -
نية ل العناية ادليذأي على زلافظ احلسابات ب، ويلتزمون بتوفَت الوسائل دون النتائج العامة  على العناية دبيمتيم

 .والتأكد من األدلة والرباىُت ادلتحصل علييا وإبداء رأي فٍت زلايدالكافية 
                                                           

1
، المؤتمر الدولً األول حول المحاسبة والمراجعة فً "تأثٌر أخاللٌات المهنة المحاسبة والمراجعة فً بٌئة األعمال الدولٌة"زٌنب حجاج،  - 

 .9، ص 2162 ،الجزائر، دحلب، جامعة سعد الدولٌة ظل بٌئة األعمال
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علمي وعملي و لكي يزاول زلافظ احلسابات نشاطو على أكمل وجو أن يتمتع بتأىيل  الكفاءة ادلينية: -
 ة مثل:اكتساب معارف سلتله

 . معرفة معمقة يف احملاسبة والتمكن الكبَت من التنظيم احملاسيب وتقنيات ادلراجعة -

التدقيق ادلعمق يف و  ،للتعرف على حدود مينتو ومسؤولياتو من جية، معارف كافية يف قانون األعمال -
 .ية أخرىمن جوالتشريعي للمؤسسة  اجلانب القانوين

 :الواجبات ادلينية للمحاسبني ادلينيني -ج 

على أخالقيات مينة اخلبَت احملاسيب وزلافظ  1996أفريل  15ادلؤرخ يف  136-96نص ادلرسوم التنهيذي 
من طرف ادلينيُت من خالل أدائيم احلسابات واحملاسب ادلعتمد، حيث مت اإلعراب عن ىذه األخالقيات 

تسجيل يف ادلصف الوطٍت أو ال ، ويؤدي اليمُت بعد االعتماد وقبلعند تسجيليم يف ادلنظمات ادلينيةلليمُت 
باهلل العلي القضائي ادلختص إقليميا بالعبارات التالية : " أقسم  المجلس الغرفة الوطنية أو ادلنظمة الوطنية أمام

العظيم أن أقوم بعملي بأحسن قيام وأتعيد أن أخلص يف تأدية وظيهيت وأن أكتم السر ادليٍت وأسلك يف كل 
الشريف، واهلل على ما أقول شييد"، حيث يلخص ادلرسوم واجبات ادليٍت يف  األمور سلوك ادلتصرف احملًتف

 أداء ميامو وعالقاتو مع زبائنو وموكليو وعالقتو مع الشركة وزمالئو فيمايلي:

فيما  96/136، من ادلرسوم التنهيذي 13، 7، 5، 4، 2نصت ادلواد  :العناية ادلينية الواجبة -
 لي:بالعناية ادلينية فيما ييتعلق 

 ؛انة يف أداء ميامو بدون ادلساس بكرامة ادلينة وشرفياز يتحلى بدرجة عالية من الر  -

 ياد واإلخالص والشرعية ادلطلوبةينهذ بعناية طبقا للمقاييس ادلينية كل األعمال الضرورية مع مراعاة مبدأ احل -
 ؛األخالقية ادلينية وكذا القواعد

، وإعداد احلصيلة والتهتيش والرقابة احلسابية واحملاسبية والتصرحيات احملاسبةسك دبعند شلارستو ميامو  يقوم -
 وسلتلف اإلفصاحات احملاسبية وادلالية؛ اجلبائية

 احًتاماقًتاحيا حسب طبيعة ادليمة يف ظل ية دراسة احللول األكثر مالءمة و يتحمل واجب ومسؤول -
 ؛الشرعية

 .يتحمل كل واحد مسؤوليتو شخصيا عند القيام دبيمتو يف حالة تعيُت أكثر من زلافظ للحسابات -
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، وذبنب ع باستقالل فكري خبدماتو ادلينيةويتمت تتطلب أن يكون زلايدا :ادلوضوعية واالستقاللية - 
 (من نهس ادلرسوم5، 3ادلينية كما تنص ادلادة ) االستقاللية عند تقدًن خدماتوات اليت تهقد ادلوضوعية و العالق

 :التنهيذي

تكون عالقتو بزبائنو أو موكليو مستندة إُف األمانة واالستقالل وإُف واجب القيام دبيامو بشرف وضمَت  -
 ؛ميٍت

اإلفصاحات احملاسبية وادلالية، ما خيص التصرحيات اجلبائية يفهبا  يسير على احًتام زبائنو للتشريعات ادلعمول -
 تواطؤ قد تشوه حياده واستقاللو وربملو ادلسؤولية.مع أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع يف وضعية 

 دقيقا يف تهسَت، اسر ادليٍت من العضو أن يكون نزييا، عهيها، صادقيتطلب ال السر ادليين: - 

بسر ادلينة يف أداء بااللتزام  من نهس ادلرسوم (6وقد تضمنتو ادلادة ) ،وزلافظا على سرية أعمال عمالئو ادلعايَت
 هبا مثل: بعض احلاالت ادلنصوص علييا يف القوانُت والتنظيمات ادلعمولمينتو إال يف 

 ؛دبوجب إلزامية إطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق ادلقررة -

 أن حسابات الشركة؛بعد فتح حبث أو ربقيق قضائيُت بش -

 ادهتم أمام غرفة ادلصاحلة والتأديب والتحكيم؛عندما يدعون ليإدالء بشي -

 .لى إرادة موكلييمبنا ًء ع -

جيب على ادليٍت أن يعلم رللس النقابة الوطنية يف أجل شير  :واجبات ادليين يف عالقتو بالنقابة - 
 ما يأيت: على حياتو ادلينية، والسيما واحد برسالة موصى علييا مع وصل إستالم بأي حدث ىام طرأ

 ؛ادلتابعات اإلدارية أو القضائية -

 ؛ة مع زمالئو أو زبائنو أو موكليوالنزاعات اخلطَت  -

 ؛التعليق اإلداري لنشاطاتو -

 هنائيا؛ توقف نشاطاتو -

 ؛تغيَت زلل شلارسة ادلينة -
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، يعُت رللس النقابة من ينويو من سب ادلعتمد حال دون شلارسة نشاطوإذا حدث مانع خلبَت احملاسبة أو احملا -
 ؛االختيارمراعاة قبول الزبون والزمالء الذين وقع علييم  زمالئو مؤقتا مع

التكهل بالزبون أن يعلم النقابة  الستئناف اتهاقيةجيب على خبَت احملاسبة أو احملاسب ادلعتمد ادلوقع على  -
 .اليت تلي تاريخ التوقيع يوما 30بذلك يف 

 :واجبات ادليين يف عالقتو بزمالئو - 

 ؛يل لو أال يقبل ادليمة إال بشروطالذي يطلب منو زبون أو موكل أن حيل زلل زمجيب على عضو النقابة  -

 ؛جيب أن يعترب تصرف الزمالء فما بينيم عن روح الزمالة والتضامن -

جيب على أعضاء النقابة إذا ظير خالف ميٍت بينيم أن حياولوا حلو فيما بينيم وديا أو يعرضوه على رئيس  -
 ؛رفة ادلصاحلة واالنضباط والتحكيمغ أو خيطروا رللس النقابة

 .يعترب خطأ كل تشيَت غَت مؤسس من شأنو أن يلحق ضررا بأحد الزمالء -

 :فيمايلي حسب نهس ادلرسوم التنهيذي وتتمثل حقوق ادلينيُت م:حقوق ادلينيني يف أداء مينتي -د

وديكنو حيق لعضو النقابة أن يطلب من زبونو أو موكلو أن يتعاون معو قصد القيام دبيمتو  :لتعاوناحلق يف ا  -
 :يلأن يطلب على اخلصوص ماي

 ؛الوثائق الالزمة لتكوين ملف دائمأن تقدم لو كل  -

 ؛أجل احلاجات اليت تتطلبيا ميمتو أن يسيل لو دخول ادلصاٌف من -

 ؛توضع ربت تصرفوأن ذبمع كل الوثائق الالزمة وترتب و  -

لميٍت الذي يالحظ ذباىل واجبات التعاون أو قصورا يعرقالن ميمتو أن يبلغ بذلك مسَتي ادلؤسسة  لحيق  -
 .يطلب منيم تدارك ذلك كتابيا و

 لكن: مقابل األتعاب دبناسبة أداء ميمتيمادليٍت يتقاضى  :األتعاب مقابل احلق يف احلصول على -

ديكن أن يدفع مقابل األتعاب يف شكل منافع عينية أو مسًتجعات أو عمالت أو مسامهات، سواء  ال -
 مباشرة؛ بصهة مباشرة أو غَت

 ؛ال ديكن أن يربر عدم كهاية مقابل األتعاب بادلقارنة مع ادليمة ادلقبولة بأي صهة كانت -
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يف حالة تعدد و  ،التهاق معو يف بداية توكيلوات باحيدد اجلياز القانوين ادلؤىل مقابل أتعاب زلافظ احلساب -
 ؛تُدفع أتعاب كل واحد منيم بتقسيم ادلبلغ اإلمجاِف على عددىم زلافظي احلسابات

يف حالة حدوث نزاع حول مبلغ مقابل األتعاب ادلستحقة ألعضاء النقابة أو كيهيات دفعو جيوز أن يطلب  -
مشًتك بينيم ربكيم رللس النقابة، ويف حالة عدم حصول مصاحلة ودية بينيم  اتهاقأطراف النزاع بناء على 

 ؛القضائية ديكنيم رفع دعوى لدى اذليئات

ال ديكن حملافظي احلسابات أن يعيدوا بادليام ادلسندة إلييم إُف غَتىم إال إُف األشخاص ادلسجلُت يف  -
 .هقتيم وربت مسؤوليتيمآخر على ن يستعينوا بأي خبَت ميٍت قائمة النقابة أو أن

 إصدار النظام احملاسيب ادلايل: -1-2-2

عملت اجلزائر بانتياجيا العديد من اإلصالحات االقتصادية بغية ولوج اقتصاد السوق، على تطبيق  
الصادر يف  75/35كان األمر النظام احملاسيب ادلاِف ادلستمد من ادلعايَت احملاسبية الدولية، حيث  

بادلخطط الوطٍت للمحاسبة ىو ادلرجع الوحيد الذي كان يعتد بو، إال أنو حاليا  اخلاص 29/04/1975
ىناك ربويل جذري للمحاسبة، حيث أكتسب التشريع احملاسيب مرجعية قانونية يرتكز علييا، وذلك بعد 

قو يف وادلتعلق بالنظام احملاسيب ادلاِف اجلديد الذي بدا تطبي 25/11/2007ادلؤرخ يف  07/11إصدار قانون 
، والذي يشمل ادلهاىيم ورلال التطبيق واإلطار التصوري وادلبادئ وادلعايَت وتنظيم احملاسبة 2010بداية سنة 

 والقوائم ادلالية والطرق احملاسبية.

 ، واليت جاءت على النحو اآليت:07/11وبعدىا صدرت مراسيم تنهيذية وقرارات تدعم تطبيق القانون 

، 07/11ادلتضمن تطبيق أحكام القانون  26/05/2008ادلؤرخ يف  08/156ادلرسوم التنهيذي  -
( IAS( وادلعايَت احملاسبية الدولية )IFRSباإلضافة إُف تبٍت ادلعاير الدولية اخلاصة بالتقارير ادلالية واإلفصاح )

 .1من أجل ضمان وتعزيز الشهافية واإلفصاح

التقييم وباحملاسبة وزلتوى الكشوف ادلالية  احملدد لقواعد 26/07/2008القرار األساسي ادلؤرخ يف  -
 وعرضيا وكذا مدونة احلسابات وقواعد سَتىا.

                                                           
1
 .04-00، ص ص: 17/14/1117، ادلؤرخ يف 16اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد  - 
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حيدد أسقف رقم األعمال وعدد ادلستخدمُت والنشاط، ادلطبقة على  26/07/2008القرار ادلؤرخ يف  -
 الكيانات الصغَتة بغرض مسك زلاسبة مالية مبسطة.

احملدد لشروط وكيهيات مسك احملاسبة بواسطة أنظمة  07/04/2009ادلؤرخ  09/110ادلرسوم التنهيذي  -
 اإلعالم اآلِف.

، 2010وادلتعلقة بأول تطبيق للنظام احملاسيب ادلاِف  29/10/2009مؤرخة يف  02تعليمة وزارية رقم  -
 (.SCF( إُف )PCNوىي تتضمن كيهيات وإجراءات تنهيذ االنتقال من )

اِف يسيل عملية التحقق من احلسابات ومراقبتيا، ألنو يوضح قواعد وديكن القول أن النظام احملاسيب ادل
التسجيل احملاسيب والتقييم، كما حيتوي إطارا تصوريا يتضمن ادلبادئ، الهرضيات واالتهاقيات، وأيضا قواعد 

 واضحة تضمن مزيدا من التناسق وتقلل من عدم الهيم كما كان عليو ادلخطط الوطٍت للمحاسبة.

العالقة بُت احلوكمة والنظام احملاسيب ادلطبق يف أي دولة متبادلة فالنظام احملاسيب ادلاِف اجليد كما أن 
دبحتواه وتطبيقو الذي خيضع جلملة من ادلعايَت وادلبادئ احملاسبية ادلتعارف علييا يدعم احلوكمة، وىذه األخَتة 

رتو على إيضاح كل ما حيدث يف الشركة ومن خالل مبادئيا تعمل على ربسُت فاعلية النظام احملاسيب وقد
 11-07، ويف اجلزائر ىذه العالقة بينيما تدعميا ادلادة العاشرة من القانون 1وبالتاِف زيادة عناصر الثقة هبا

ادلتضمن النظام احملاسيب ادلاِف واليت تنص على أنو: "جيب أن تستويف احملاسبة التزامات االنتظام وادلصداقية 
بطة بعملية مسك ادلعلومات اليت تعاجليا ورقابتيا وعرضيا وتبليغيا"، أي أن النظام احملاسيب ادلاِف والشهافية ادلرت

يهرض االلتزام بالشهافية عند مجع ادلعلومات ومعاجلتيا وعرضيا يف القوائم ادلالية، وىو بالتحديد ما تنص عليو 
والشهافية بإحلاح ركيزة أساسية تسمح احلوكمة من خالل بعدىا احملاسيب الذي يشكل فيو مبدأ اإلفصاح 

 .2بإضهاء الثقة وادلصداقية على ادلعلومات احملاسبية ادلعتمد علييا يف ازباذ القرارات

 

 

 

 
                                                           

1
 .7، ص 2112محسن أحمد الحضٌري، حوكمة الشركات، مجموعة النٌل العربٌة،  - 

2
الجدٌد ودورها فً النهوض بالسوق المالً"، الملتمى الدولً لورٌن حاج لوٌدر، "الحوكمة المحاسبٌة فً الجزائر فً ظل نظام المحاسبة  - 

 .62، ص 2161دٌسمبر  8-7األول حول الحوكمة المحاسبٌة والع رهانات وآفاق، جامعة أم البوالً، 
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 صدور عدة قوانني تتعلق مبينة التدقيق: -1-2-3

صدور عدة مراسيم تنهيذية أمهيا ما صدر يف السنوات األخَتة وادلتعلق بإعادة تنظيم ادلينة ونقل 
الحياهتا من ادلصف الوطٍت للخرباء احملاسبُت وزلافظي احلسابات واحملاسبُت ادلعتمدين إُف وزارة ادلالية،ولعل ص

 أىم ىذه ادلراسيم ما يلي:

ادلتعلق دبينة اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات  29/06/2010ادلؤرخ يف  01-10ادلرسوم التنهيذي رقم  -
واحملاسب ادلعتمد، حيث ييدف كما تشَت مادتو األوُف إُف ربديد شروط وكيهية شلارسة مينة اخلبَت احملاسب 

 .1وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد

وادلتعلق دبجلس احملاسبة، حيث ييدف ىذا  26/08/2010ادلؤرخ يف  02-10ادلرسوم التنهيذي رقم  -
ادلتعلق باألمر نهسو، وجاء فيو من مادتو  17/07/1995ادلؤرخ يف  20-95األمر إُف تتمة األمر رقم 

 .2الثانية أنو يبقى كما ىو عليو بدون حىت تغَت للمرافق العمومية

ادلتضمن ادلرافقة على ادلرسوم التنهيذي  27/10/2010 ادلؤرخ يف 08-10صدور ادلرسوم التنهيذي رقم  -
 .3السابق ادلتعلق دبجلس احملاسبة

واليت تصب يف إطار التغَت اجلذري للسلطة اليت  27/01/2011صدور رلموعة من ادلراسيم التنهيذية يف  -
، 32-11إُف  24-11ربكم ىذه ادلينة وإعادة توزيع األدوار وتوضيح الصالحيات، ادلراسيم التنهيذية من 

 :4وسبثلت ىذه ادليام يف

 ربديد تشكيلة اجمللس الوطٍت للمحاسبة وتنظيمو وربديد قواعد تسيَته. .

ربديد تشكيلة اجمللس الوطٍت دلصف للخرباء احملاسبُت وصالحياتو وقواعد تسيَته، ونهس الشيء بالنسبة  .
جمللس الوطٍت للمنظمة الوطنية للمحاسبُت لكل من اجمللس الوطٍت للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وا

 ادلعتمدين.

 ربديد تشكيلة اللجنة اخلاصة ادلكلهة بتنظيم انتخابات اجملالس الوطنية السالهة الذكر. .

                                                           
1
 .3، ص 00/18/1101، ادلؤرخة بتاريخ 31اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد  - 

2
 .3، ص 10/18/1101، ادلؤرخة بتاريخ 41اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجميورية  - 

3
 .3، ص 12/00/1101، ادلؤرخة بتاريخ 55اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد  - 

4
 .12-3، ص ص: 11/11/1100، ادلؤرخة بتاريخ 6اجلريدة الرمسية للجميورية اجلزائرية، العدد  - 
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 ربديد شلثلي الوزير ادلكلف بادلالية لدى اجملالس الوطنية السابقة وصالحياهتم. .

 بَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد.ربديد شروط وكيهية االعتماد دلمارسة مينة اخل .

ربديد الشروط وادلعايَت اخلاصة دبكاتب اخلبَت احملاسب وزلافظ احلسابات واحملاسب ادلعتمد، مث كيهية تعيُت  .
 زلافظي احلسابات.

واليت تتعلق يف الغالب بالشخص ادلمارس  2011-02-16صدور رلموعة ثانية من ادلراسيم التنهيذية يف  -
 :1دلينة ادلراجعة ادلالية، وأمهيا القوانُت اآلتية

حيدد الشيادات اجلامعية اليت سبنح احلق يف ادلشاركة يف مسابقة االلتحاق  72-11ادلرسوم التنهيذي رقم  .
 تخصص دلينة احملاسب.دبعيد التعليم ادل

 حيدد كيهية شلارسة ادليمة التضامنية حملافظة احلسابات. 73-11ادلرسوم التنهيذي رقم  .

حيدد شروط وكيهية تنظيم االمتحان النيائي بصهة انتقالية للحصول على  74-11ادلرسوم التنهيذي رقم  .
 شيادة خبَت زلاسب.

تضمنت إحداث ثالث ىيئات وطنية ذلا عالقة مباشرة وعموما ديكن القول أن التعديالت اجلديدة 
باجمللس الوطٍت للمحاسبة، وربت رعاية وزارة ادلالية، وتُعٌت ىذه اذليئات بتنظيم ادلين ادلتعلقة هبا من أجل 

 التحكم فييا بشكل يتناسب مع التغَتات يف مينة احملاسب وادلراجعة اليت تبنتيا اجلزائر.

 بصفتيا شركات مسامهة:حوكمة قطاع ادلصارف  -1-3

من بُت أىم اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر على مستوى مؤسساهتا رغم قلتيا مقارنة دبتطلبات 
 مهيوم حوكمة ادلؤسسات نذكر:

، والذي جاء ليواكب متطلبات انتقال 1990يف سنة بالنقد والقرض ادلتعلق  10-90إصدار قانون  -أ
 اقتصاد السوق، حيث يشكل اإلطار القانوين للنشاط ادلصريف وادلوجو اجلزائر من االقتصاد االشًتاكي إُف

 إلصالحات القطاع، وىو يتمحور حول األىداف اآلتية:

                                                           
1
 .5-4، ص ص:11/11/1100، ادلؤرخة بتاريخ 00زائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجميورية اجل - 
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تكريس استقاللية السلطة النقدية بتحريرىا من وصاية وزارة ادلالية، وسبكينيا من بلورة وإدارة السياسة النقدية  -
 ؛ةافق والقواعد الكالسيكية النقديدبا يتو 

وضع قواعد واضحة لتحديد العالقة بُت اخلزينة العمومية والنظام البنكي بإبعاد تأثَت اخلزينة على بنك اجلزائر  -
 ؛ات ادليزانية والعمليات ادلصرفيةالعتبارات موازنية والتمييز بُت العلمي

ادلتاجرة واجلدوى اعد ادلساواة يف منح القروض والتمويالت دلؤسسات القطاع العام واخلاص، وفقا لقو  -
 ؛االقتصادية

الهصل بُت دور الدولة كمالك لرأمسال البنوك العمومية وبُت ضروريات التسيَت وفق قواعد السوق، دبا يهسح  -
 ؛وىو ما يعزز ادلنافسة بُت البنوكاجملال لتكوين البنوك اخلاصة وفتح فروع للبنوك األجنبية 

 ربقيق حرية سبويل سلتلف القطاعات االقتصادية، تقدًن وعليو فإن قانون النقد والقرض كان ييدف إُف
 االئتمان دبختلف اآلجال، وفتح اجملال للقطاع اخلاص واألجنيب للعمل يف السوق ادلصرفية اجلزائرية.

وذلك بإحداث تعديالت اإلطار التشريعي لقانون النقد والقرض، قصد ربسُت  11-03إصدار األمر  -ب
 :1اذلدف منيا ربقيق ما يلي

ية ومانح االعتماد الهصل يف بنك اجلزائر بُت رللس اإلدارة ورللس النقد والقرض باعتباره السلطة النقد -
 ؛ومنظم اإلشراف

 ؛والقرض باعتباره السلطة النقدية توسيع تشكيلة رللس النقد -

 ؛رفيةومتابعة تنهيذ ادلعايَت ادلصتوضيح وتعزيز دور اللجنة ادلصرفية القائمة بدور مراقبة  -

 ؛ط الواجب توفرىا يف مسَتي البنوكتشديد وتدقيق شروط ومعايَت منح اعتماد البنوك والشرو  -

 توضيح شروط منح التمويل البنكي دبنع سبويل نشاطات ادلؤسسات التابعة دلؤسسي ومسَتي البنك. -

 

                                                           
1
ادللتقى العلمي الدوِف حول األزمة ادلالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، ، "دور وأمهية احلوكمة يف استقرار النظام ادلصريف"شريقي عمر،  - 

 .7، ص 1118أكتوبر  18-17جامعة سطيف، اجلزائر، 
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وادلتبناة من جلنة بازل بقواعد احليطة واحلذر، ، ادلتعلقة 1994يف سنة  74-94إصدار تعليمة رقم  -ج
، اليت استيدفت بعمليا بالدرجة األوُف كربيات البنوك العادلية، ويقع تطبيق مبادئ االتهاقية ربت *األوُف

 مسؤولية السلطات الوطنية، باعتبار أن اللجنة ليس ذلا صهة اإللزام لتطبيق ما جاءت بو.

-02، وادلتمثلة يف النظام الذي صدر ربت رقم 2002تبٍت اجلزائر مقًتحات جلنة بازل الثانية يف سنة  -د
، والذي تضمن ادلراقبة الداخلية يف ادلؤسسات ادلصرفية، وجيرب البنوك على 14/07/2002بتاريخ  03

 تأسيس أنظمة للرقابة الداخلية.

علما أن بازل جاءت لتعديل بازل األوُف حيث ال يقتصر التعديل على مراجعة احلدود الدنيا لكهاية 
ادلال فقط، بل ليشمل النظر يف أساليب "إدارة ادلخاطر" دبا يسمح بًتقيتيا، وتوسيع أىداف الرقابة  رأس

لضمان استقرار النظام ادلاِف يف رلموعة وليس رلرد ضمان استقرار البنك وكهاءة إدارتو، وذلك ديا حيقق 
 :1األىداف التالية

 ؛النظام ادلصريف العادلي ن وسالمةادلزيد من معدالت األما -

 ؛دلنافسة بُت البنوك دولية النشاطتدعيم ادلساواة والتوازن يف ا -

( والذي 2005-09-15ادلتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض األموال ) 05-05إدراج بنك اجلزائر النظام  -
منيجية الرعاية الالزمة فيما ألزم البنوك بوضع برامج مكتوبة يف ادلوضوع تتضمن: اإلجراءات، عمليات ادلراقبة، 

ع خلية خيص معرفة الزبائن، توفَت تكوين مناسب دلستخدمييا، نظام عالقات )مراسل وأخطار بالشبية( م
واُدمج ىذا الربنامج ضمن نظام ادلراقبة الداخلية للبنوك، مع إعداد تقرير سنوي ، معاجلة االستعالم ادلاِف

 خبصوصو يرسل إُف اللجنة ادلصرفية.

 

 

 
                                                           

*
، ومن أىم نتائجيا ربديد معيار كهاية رأس ادلال دبا يسمح بوقف اذلبوط ادلستمر يف رأس مال البنوك العادلية 0877إلييا سنة  مت التوصل - 

تأسست  والذي لوحظ يف معظم فًتات القرن العشرين، إضافة إُف تسوية األوضاع بُت ادلصارف العاملة على ادلستوى الدوِف، وتعترب جلنة بازل اليت
بقرار من زلافظي البنوك ادلركزية جملموعة الدول الصناعية العشر مسؤولة عن وضع ادلعايَت الدولية للرقابة ادلصرفية، وىي تتخذ بنك  0864يف سنة 

 ( دبدينة بازل بسويسرا مقرا الجتماعاهتا.BRIالتسويات الدوِف )
1
 .05، ص 1112وت، ارباد ادلصارف العربية، بَت ، "زلاور التحديث الهعال يف ادلصارف العربية"حافظ كامل الغندور،  - 
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 احلوكمة الشركات يف اجلزائر: إلرساءمبادرات أخرى  -1-4

 وسعيا منيا إُف ذبسيد مهيوم حوكمة ادلؤسسات فتحت اجلزائر عدة ورشات يف ىذا اجملال من بينيا:

حيث شكل ىذا ادللتقى فرصة لتالقي مجيع األفراد احلكم الراشد، انعقاد أول مؤسبر دوِف يف اجلزائر حول  -
والعاملُت يف عاَف ادلؤسسات، لهتح النقاش حول إمكانية ذبسيد ىذا ادلهيوم، ومن خالل ىذا ادللتقى تبلورت 
فكرة إعداد ميثاق للحكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، ذلك دبسامهة وزارة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

، أي Gouvernance Algérie 2008ة، باالنضمام إُف فريق العمل ربت تسمية والصناعة التقليدي
 2008.1فرق العمل للحكم الراشد باجلزائر سنة 

من طرف اللجنة الوطنية للحكم الراشد يف اجلزائر،  2009مارس  11يف دليل حوكمة ادلؤسسات إصدار  -
 .2وكمةوذلك دبساعدة مؤسسة التمويل الدولية وادلنتدى العادلي للح

وذبدر اإلشارة إُف أن ىذا ادليثاق )دليل حوكمة ادلؤسسات( موجو إُف رلموع ادلؤسسات الصغَتة 
 :3وادلتوسطة بشكل خاص، واليت تعمل من أجل االستمرارية يف نشاطيا، وقد تضمن ىذا الدليل قسمُت

 اجلزائر، كما يربط يتضمن الدوافع اليت أدت إُف أن يصبح احلكم الراشد للمؤسسات ضروريا يفاألول  -
 الصلة مع إشكاليات ادلؤسسة اجلزائرية، السيما ادلؤسسة الصغَتة وادلتوسطة اخلاصة.

يتضمن ادلقاييس األساسية اليت ينبٍت علييا احلكم الراشد للمؤسسات، فمن جية يعرض العالقات الثاين  -
وادلديرية التنهيذية(، ومن جية أخرى يوضح بُت اذليئات التنظيمية للمؤسسة )اجلمعية العامة، رللس اإلدارة 

 عالقات ادلؤسسة مع األطراف الشريكة األخرى كالبنوك وادلؤسسات ادلالية وادلوردين واإلدارة.

 03/12/2013رغم كل ىذه اجليود إُف أن التقرير السنوي دلنظمة الشهافية الدولية الصادر بتاريخ 
دولة يف قائمة مؤشر مدركات الهساد، ويرجع  177يا من بُت عادل 94أشار إُف أن اجلزائر احتلت ادلرتبة 

ترتيب اجلزائر من ضمن الدول أكثر فسادا يف العاَف حسب الناطق الرمسي جلمعية مكافحة الهساد إُف مجلة 
من ادلؤشرات اليت يشمليا ادلسح السنوي، ومنيا مؤشر التنافسية، بيئة األعمال، حرية التعبَت، مستوى 

 وق اإلنسان، تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حرية الولوج إُف األنًتنت.احلوكمة، حق

                                                           
1
 .01، ص 1118، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائروزارة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة والصناعات التقليدية،  - 

2
 .0، ص1118مارس ، حوكمة الشركات القضايا والتحدياتمركز ادلشروعات الدولية اخلاصة،  - 

3
 .06، مرجع سبق ذكره، ص للمؤسسة يف اجلزائرميثاق احلكم الراشد  - 
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وقد أضاف بالرغم من أن اجلزائر تتوفر على ىيئة مركزية دلكافحة الهساد ورلموعة من القوانُت ذات 
 الصلة، إال أهنا ربتاج إُف إرادة سياسية حملاربة الهساد وتوفر تشريعات قوية لتنهيذ قراراهتا. 

إنو ال ديكن ضمان أي إصالحات أو تعديالت يف األنظمة ادلستعملة على مستوى ادلؤسسات وعليو ف
النجاح،  ماَف يصاحب ذلك التزام ادلؤسسات االقتصادية بقواعد والنظم األساسية للحوكمة اليت تضمن ذلا

ة صلد أن اجلزائر قد سعت وبالنظر إُف اُف واقع القوانُت اجلزائرية ادلنظمة ألعمال رلالس اإلدارة بشركات ادلسامه
جاىدة إُف إحكام عمليات الرقابة داخل ىذه ادلؤسسات من أجل ضمان أداء جيد ذلذه األخَتة، إال أن 

 الواقع العملي يشَت إُف حقائق سوف نكتشهيا خالل الدراسة ادليدانية.

 اإلطار ادلنيجي للدراسة ادليدانية: -2

يميا باجلانب ادليداين ليإجابة عن اشكالية الدراسة واختبار بعد إسبام الدراسة النظرية، البد من تدع
( موجية دلينيُت يف 1الهرضيات ادلطروحة، حيث تتمثل الدراسة ادليدانية يف استمارة استقصاء )ادللحق رقم 

  رلال ادلالية واحملاسبة ببعض شركات ادلسامهة بسطيف.

سة، ار سة، التعريف دبيدان الدار يتضمن أىداف الدالذي ادليدانية سة ار سنتناول اإلطار ادلنيجي للد
ات باإلضافة إُف األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف ربليل البيان أدوات مجع البيانات وادلعلومات الالزمة،

 سة.ار ادلتعلقة بادلؤسسات زلل الد

 :ادليدانيةسة اف الدر أىدا -2-1

ىو اإلجابة على إشكالية البحث والتأكد من صحة الهرضيات  ادليدانيةسة ار من الد الرئيسي اذلدف
 :طرحيا يف ادلقدمة، وذلك من خالل ربقيق ما يلي اليت مت

 دراسة مدى تطبيق الشركات زلل الدراسة دلبادئ حوكمة الشركات؛ -

دراسة تقييمية آلراء ادلستجوبُت حول مدى مسامهة مبادئ حوكمة الشركات يف الرفع من جودة  -
القوائم ادلالية وربسُت مستوى اإلفصاح احملاسيب، وذلك باالعتماد على استبيان مت توزيعو على عينة من مينيي 

 ادلالية واحملاسبة ببعض شركات ادلسامهة بسطيف؛

 دراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم ادلالية. -
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 منيجية الدراسة: -2-2

أسلوب من  اسة مت استخدام ادلنيج الوصهي التحليلي والذي يعرف بأنومن أجل ربقيق أىداف الدر 
حيث تتناول  ،ىف البحث أساليب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع زلدد

والتهاعل معيا، رياهتا دون تدخل ىف رل ىياأحداث وظواىر وشلارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كم
شركات اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير ادلالية مستوى  تأثَت قواعد احلوكمة على ىبغرض التعرف على مد
 :على نوعُت أساسيُت من البيانات ، وذلك باالعتمادادلسامهة بوالية سطيف

الدراسة، لغرض  عينةتوزيعيا على و الدراسة  (01)ادللحق رقم  استبانةمت إعداد  البيانات األولية: -أ
اإلحصائي  SPSS وضوع البحث ومن مث تهريغيا وربليليا باستخدام برنامجحول م ذبميع ادلعلومات الالزمة

واستخدام االختبارات االحصائية ادلناسبة هبدف الوصول إُف دالالت ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع 
 الدراسة.

الكتب والدوريات واستخدام االنًتنت واألحباث وتتم من خالل مراجعة  البيانات الثانوية: -ب
 اليت تساىم ىف إثراء ىذه الدراسة. والدراسات السابقة

 :الدراسة التعريف مبيدان  -2-3

وذلك أخذا  شركة 21ادلسامهة بوالية سطيف، واليت بلغ عددىا  شركاتسة بعض ار مشل رلال الد
 :ءات اآلتيةار بعُت االعتبار اإلج

من  الشركات حلجميا واعتبارىا كأحد أىم أنواع ار سة نظار ادلسامهة لتكون زلل الد شركاتمت الًتكيز على  -
 ،على االقتصاد الوطٍت ئري اىتماما بالغا دلا ذلا من أثراز قانوين، حيث أوالىا ادلشرع اجلحيث الشكل ال

ق النظام ة وادلتوسطة اليت تطبادلؤسسات الصغَت  رار النظام احملاسيب ادلاِف على غ باإلضافة إُف أهنا ملزمة بتطبيق
ادلؤسسات ادلصلحة وخاصة يف  كل أصحابدف أساسا خلدمة  حوكمة الشركات هتف ،احملاسيب ادلاِف ادلبسط
 مشاكل الوكالة وعدم سباثل ادلعلومات؛ من ادلسامهة واجملمعة للحد
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توضيح أثر  ، وذلك بغية(.ض..ار ض، إقابيع، اقًت ء، إنتاج، ار ش)ادلتعددة النشاطات  الشركاتالًتكيز على  -
 ، مع ربييد ادلؤسساتالنظام احملاسيب ادلاِف مبادئ حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية ادلعدة وفق تطبيق

 ا؛ادلالية خلصوصية النظام احملاسيب ادلاِف ادلطبق فيي

سة، هبدف التعرف ار زلل الد الشركاتيف موظهي وإطارات قسم ادلالية واحملاسبة ت على ار توزيع االستما -
يف ظل تطبيق مبادئ  ادلاِف يف القوائم ادلالية ادلعدة وفق النظام احملاسيب اجلودةيم حول مدى ربقق ائر آ على

 حوكمة الشركات؛

بوالية  ذبدر اإلشارة إُف أن احلدود ادلكانية ذلذا البحث اقتصرت على بعض ادلؤسسات االقتصادية 
بسبب امتناع وربهظ إدارات الشركات على  القوائم ادلالية وبة احلصول على، ويرجع سبب ذلك لصعسطيف

 ادلسامهة بوالية سطيف. شركاتدون تغطية مجيع  األمر الذي حال منحنا سلتلف ادلعلومات ادلطلوبة

 جمتمع وعينة الدراسة: -2-4

ادلختارة وتقدًن رسالة  الشركةتبدأ بالتوجو إُف ادلعلومات ادلطلوبة يف الدراسة، عملية احلصول على إن 
لعالقات اخلارجية جبامعة التدرج والبحث العلمي وا استقبال موقعة من طرف نائب العميد ادلكلف دبا بعد

دارة ادلوارد البشرية، ومن مث االتصال برئيس دائرة ادلالية ئيس إإُف ر  الطالبعد ذلك ربويل ، ليتم ب01سطيف 
العام، وعادة ما تتطلب ىذه العملية أسبوعا على األقل، ويف  وافقة ادلديرواحملاسبة الذي ىو بدوره يطلب م

عدم  أما يف حالة العينة،ت على ار توزيع االستمالإُف ادلؤسسة ادلعنية  حالة احلصول على ادلوافقة يتوجو الباحث
ن أعضاء رللس ، تتكون عينة الدراسة مسةار الد عينةمن  الشركةإلغاء تلك احلصول على ادلوافقة فإنو يتم 

اإلدارة، مسامهُت ديلكون مستوى يؤىليم لهيم موضوع الدراسة، إطارات قسم ادلالية واحملاسبة من زلاسبُت 
 ومساعدييم ومدراء ماليُت...، إضافة إُف خرباء زلاسبُت وزلافظي احلسابات، وزلاسبُت معتمدين.

اد على التسليم واالستالم ادلباشر شركة مسامهة باالعتم 23استمارة على  160وعليو فقد مت توزيع  
بااللتقاء مع أفراد العينة أو االستعانة باألصدقاء لتقدًن االستمارة ألفراد العينة بطريقة مباشرة، وبعد عملية 

واردة، واليت مت اعتمادىا لتمثيل رلتمع  143استمارة صاحلة للدراسة من بُت  137التوزيع ربصلنا على 
استمارات غَت صاحلة )متضمنة  6 ترد إلينا وأخرى تأخرت، إضافة إُف وجود الدراسة، حيث أن بعضيا َف

 إجابات غَت كاملة(.
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 :خصائص أفراد العينة -2-5

 حسب اجلنس: -أ

 (: توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس1-4اجلدول رقم)

 % النسبة العدد اجلنس
 78.83 108 ذكر
 21.17 29 أنثى

 111 137 اجملموع
 SPSS.24خمرجات برنامج ادلصدر: 

% مقارنة بنسبة الذكور  21.1أن نسبة اإلناث قد بلغت خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول نالحظ من
، ويرجع السبب إُف أن الشركات زلل الدراسة تهضل تعيُت الذكور لقدراهتم االنتاجية % 78.8اليت بلغت 

دلخاطر داخل الشركات خاصة حلساسية ادلناصب أكثر من اإلناث، ولقدرهتم على السيطرة على ادلشاكل وا
 ادلشغولة من طرفيم.

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس1-4الشكل رقم)

 
 .Excelادلصدر: معاجلة البيانات باستخدام برنامج 
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 :حسب العمر -ب 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري العمر2-4جدول رقم)

 % النسبة العدد العمر
 10,2 14 25أقل من 

25-45 94 68,6 
 21,2 29 45أكثر من 

 111 137 اجملموع
 SPSS.24ادلصدر: خمرجات برنامج 

من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول فإننا نالحظ أن ىناك تنوعا يف توزيع أفراد العينة حسب الهئات  
العمرية، وىناك شباب وكيول، وحسب النتائج فإن فئة الشباب ىي األعلى حيث نالحظ أن أكثر من 

% بادلقابل 21.2كما بلغت نسبة الكيول  سنة، 45و 25العينة أعمارىم تًتاوح بُت %  من أفراد 68.6
 سنة. 25% سبثل الهئة اليت كانت أعمارىا أقل من 10.2 صلد أن نسبة

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر2-4الشكل رقم)

 
 .Excelادلصدر: معاجلة البيانات باستخدام برنامج 
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 :حسب ادلؤىل العلمي -ج

 العلمي(: توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤىل 3-4اجلدول رقم)

 % النسبة العدد ادلؤىل
 48.9 67 شيادة ليسانس

 19 26 شيادة ماجستَت/ماسًت
 5.1 7 شيادة دكتوراه
 10.2 14 يف احملاسبة شيادة مينية

 13.1 18 أخرى
 0.63 5 قيم ناقصة

 111 137 اجملموع
 SPSS.24ادلصدر: خمرجات برنامج 

من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول فإننا نالحظ أن ىناك تنوع يف توزيع أفراد العينة حسب ادلؤىل  
% من أفراد 48.9العلمي، وأن  الهئة السائدة ىم الذين حيملون مستوى الليسانس، وىو ما تؤكده النسبة 

بلغت نسبة احلاملُت على شيادة  %، كما  19العينة، مث نسبة من حيوزون على مستوى ادلاسًت أو ادلاجستَت بـ 
، وىذا د العينة ديلكون مستوى الدكتوراه% من أفرا5.1%،  ىذا وَف نسجل سوى نسبة 10.2كهاءة مينية 

 يدل على أن معظم أفراد العينة من ادلؤىلُت علميا ما يساىم يف دقة اإلجابات وسالمتيا.
 العلمي(: توزيع عينة الدراسة حسب متغري ادلؤىل 3-4الشكل رقم)

 
 .Excelادلصدر: معاجلة البيانات باستخدام برنامج 
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 :حسب ادلؤىل ادليين -د 
 ادليين(: توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤىل 4-4اجلدول رقم)

 % النسبة العدد ادلؤىل
 5,8 8 عضو رللس إدارة

 2,9 4 خبَت زلاسيب/ زلافظ حسابات
 41,6 57 زلاسب /مساعد زلاسب

 35,0 48 بالشركةاطار ماِف 
 5,8 8 مدقق داخلي

 8,8 12 مساىم
 111 137 اجملموع

 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

د العينة حسب ادلؤىل من خالل النتائج ادلبينة يف اجلدول فإننا نالحظ أن ىناك تنوع يف توزيع أفرا 
 35بنسبة  مث اطار ماِف بالشركة % 41.6بنسبة  الهئة السائدة ىم فئة زلاسب ومساعد زلاسب ادليٍت، وأن

 ، شلا يعٍت التعرف على أراء معظم ادلتخصصُت الذين يشغلون وظائف متعددة.%

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغري ادلؤىل ادليين4-4الشكل رقم)

 
 Excelادلصدر: معاجلة البيانات باستخدام برنامج 
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 :حسب اخلربة ادلينية -ه 

 ادلينية أفراد العينة حسب متغري اخلربة(: توزيع 5-4اجلدول رقم)

 % النسبة العدد السنوات
 17.3 25 سنوات 5أقل من 

 35,8 49 سنوات 11-15من 
 30,7 42 سنة 21-11من 

 15,3 21 سنة 21أكثر من 
 111 137 اجملموع

 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
 ربةخالل النتائج ادلبينة يف اجلدول نالحظ أن ىناك تنوعا يف توزيع أفراد عينة الدراسة حسب اخل من 

سنوات من األقدمية،   10و 5ل اإلطارات الذين ديلكون بُت سبث %35.8؛ حيث سجلنا أعلى نسبة ادلينية
 مخس سنوات هتم عنسنة، أما من تقل خرب  20ُف إ 11% سبثل اإلطارات الذين ذلم من 30.7مث صلد نسبة 

 %، لتبقى أصغر نسبة سبثل أفراد العينة الذين ذباوزوا عشرون سنة عمل 17.3خدمة فإن نسبتيم بلغت 
، وىذا ما يدعم اجابات ادلستقصُت يف سالمة النتائج يف ضوء بادلؤسسات زلل الدراسة %15.3بنسبة 

 اخلربات ادلتعددة ذلم.
 اخلربة ادلينية حسب متغري(: توزيع عينة الدراسة 4-4الشكل رقم)

 
 .Excelادلصدر: معاجلة البيانات باستخدام برنامج 
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 :أداة الدراسة -2-6 

، ومت إعداد على االستبيان كأداة أساسية من أدوات مجع البيانات ادليدانيةلقد مت االعتماد يف الدراسة 
 االستبانة باتباع اخلطوات التالية:

 ؛اميا ىف مجع البيانات وادلعلوماتأولية من اجل استخد استبانةإعداد  -

 ؛عرض االستبانة على ادلشرف من اجل اختبار مدى مالءمتيا جلمع البيانات -

 ؛نة بشكل أوِف حسب ما يراه ادلشرفتعديل االستبا -

وحذف ما  واإلرشاد وتعديل عرض االستبانة على رلموعة من احملكمُت والذين قاموا بدورىم بتقدًن النصح -
 ؛(02)ادللحق رقم  يلزم

 ؛إجراء دراسة اختباريو ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب -

 .فراد العينة جلمع البيانات الالزمة للدراسةأتوزيع االستبانة على  -

 :ثالث أقسامإُف  االستبانة د مت تقسيموق

يضم اخلصائص الدديوغرافية دلهردات عينة الدراسة وتكونت من مخس فقرات ىي اجلنس،  القسم األول: -أ
 ، كما مت تناولو سابقا.العمر، ادلؤىل العلمي، ادلؤىل ادليٍت، اخلربة ادلينية

فيما يتعلق دبتغَت مبادئ حوكمة الشركات الذي مت فيو اعتماد رلموعة من األسئلة  القسم الثاين: -ب
زلاور خلمسة راء أفراد عينة الدراسة حول توافر ىذه ادلبادئ بالشركات زلل الدراسة مقسمة مصممة لقياس آ

واليت سبثل عناصر  دبتغَتات مبادئ حوكمة الشركات ةعبارة خاص 46 طرح ، مت من خالذلاستمارة الدراسةبا
 : ادلتغَت ادلستقل مبادئ حوكمة الشركات

 01من  عبارات 6يتكون من ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات، يناقش مبدأ  احملور األول: -
معايَت تعترب أساس للتطبيق الهعال دلبادئ حوكمة الشركات،   عبارات ىذا احملور بناء على ؛ وصيغت06إُف

 كوجود تشريعات وىيكل تنظيمي لتحدد ادلسؤوليات وضمان حقوق سلتلف األطراف ادلعنية.
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حيث مت دمج ادلبدأين  محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادلمبدأي يناقش  احملور الثاين: -
مت  ؛20إُف  07من عبارة 14ويتكون من  ،ألمها يكمالن بعضيما البعض من أجل خدمة محلة األسيم

العناصر الواجب توفرىا من أجل ضمان محاية حقوق ادلسامهُت ولضمان  إعداد عبارات ىذا احملور بناء على
 عاملة العادلة بُت اإلدارة وسلتلف ادلسامهُت.ادل

مت  ؛29إُف  21من ات عبار  9ويتكون من  حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف، يناقش مبدأ احملور الثالث: -
العناصر اليت تكهل حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف من خالل اطالعيم  إعداد عبارات ىذا احملور بناء على

على سلتلف ادلعلومات الضرورية إلعطائيم نظرة حول الوضعية ادلالية للشركة ومدى قدرهتا على اإليهاء 
 بالتزاماهتا واستمراريتيا.

عبارات  صيغت ؛37إُف  30من عبارات  8ويتكون من  اإلفصاح والشهافية، يناقش مبدأ احملور الرابع: -
توفَت ادلعلومات والعناصر اليت تعرب عن الصورة الصادقة للشركة، واليت تضمن أكثر شهافية  ىذا احملور بناء على

 يف اإلفصاح لتحقيق أىداف احملاسبة شلثلة يف قوائم مالية شهافة وصادقة وغَت مضللة.

إُف  38من  عبارات 9ويتكون من  ،صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتويناقش مبدأ  احملور اخلامس: -
 زلاولة معرفة مدى التزام رللس اإلدارة دبسؤولياتو . مت إعداد عبارات ىذا احملور بناء على ؛46

عبارة لقياس ادلتغَت التابع ادلتمثل يف جودة القوائم ادلالية من خالل قياس  22يتضمن  القسم الثالث: -ج
 ص جودة ادلعلومات احملاسبية.مستوى اإلفصاح احملاسيب ومدى ربقق خصائ

)غَت موافق  حسب التنوع ،Scale Likert"" مقياس ليكرت اخلماسي الطالبوقد استخدم  
مت وضع تدرج بدائل االستجابة وفق مخاسية ليكارت،  ، كماوافق، زلايد، موافق، موافق بشدة(بشدة، غَت م

 درجة من درجة سبثل اعلي (5) درجات حبيث أعلى (5)وقد كانت درجة اإلجابة على كل فقرة مكونة من 
 ىي موضحة يف اجلدول ادلواِف:كما درجة من ادلوافقة   أعلىتعٍت  (1)ادلوافقة، و الدرجة  عدم

 

                                                           
 - " هو ممٌاس باسم الباحثLikert عندما لام بتصمٌم ممٌاس لدراسة الموالف حول اإلمبرٌالٌة، السالم 6962" لد استعمله أول مرة سنة ،

و العبارة، وذلن بتحدٌد المستوٌات من العالمً ومواضٌع أخرى، وٌعتمد هذا الممٌاس على التمٌٌز بٌن مدى لوة توافك المفردة مع الخٌار أ
عاللة لوٌة موجبة إلى لوٌة سالبة، لالطالع على تفاصٌل أكثر حول الممٌاس، ارجع إلى: إحسان دمحم الحسن، األسس العلمٌة لمناهج البحث 

 .641-642ص -، ص2118العلمً، دار الطلٌعة للطباعة والنشر، بٌروت، 
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 مقياس اإلجابة على الهقرات (:6-4اجلدول رقم )

 غَت موافق بشدة غَت موافق زلايد موافق موافق بشدة البدائل
 05 04 03 02 01 الدرجات

لتحديد الوزن النسيب لكل بند من بنود ادلعلومات اليت تشمليا أسئلة االستبيان، كما مت ربديد طول 
مث تقسيمو على عدد ، (4=1-5فئات ىذا ادلقياس ادلستخدم يف زلاور الدراسة من خالل حساب ادلدى )

إُف أقل قيمة يف ( بعد ذلك تتم إضافة ىذه النتيجة 0.8=4/5الهئات للحصول على طول الهئة الصحيح )
 ادلقياس لتحديد احلد األعلى للهئة، وديكن توضيح ذلك من خالل اجلدول ادلواِف:

 يوضح مستويات مقياس ليكارت اخلماسي (:7-4اجلدول رقم )

 ادلستوى الوزن النسيب ترتيب درجة االمهية
 موافق سباما 1.8إُف  1 1
 موافق 2.6إُف  1.8 2
 زلايد 3.4إُف  2.6 3
 غَت موافق 4.2إُف  3.4 4
 سباما غَت موافق 5إُف  4.2 5

قيمة ادلتوسط احلسايب ألي عبارة من عبارات احملور أو ادلتوسط احلسايب ادلرجح للمحور فإذا تراوحت  
( قيدل على 5و 4.2( فيذا يدل على أن إجابات أفراد العينة من درجة "موافق سباما"، وبُت )1.8و 1بُت )

 "غَت موافق سباما"، وىكذا كما ىو موضح يف اجلدول أعاله. أن االجابات من درجة

البحث العلمي،  تعترب ىذه ادلرحلة من أصعب مراحل :وثباتو االستبياناختبار صدق  -2-7 
وذلك لصعوبة اختيار أو تصميم أداة مجع البيانات ادلناسبة جملتمع الدراسة وأىدافيا، عادة ما يعتمد الباحثون 

 على أسس علمية لتحقيق ذلك، وديكن توضيح ذلك فيما يلي:

وضوع البحث، يقصد بثبات االستبيان أن تكون أسئلتو أو عباراتو وثيقة الصلة دب اختبار صدق االستبيان: -أ
وللتأكد من ذلك مت عرض االستبانة على رلموعة من احملكمُت ادلختصُت بغرض ربكيميا والتحقق من مدى 

(، واألخذ 02ادللحق رقم ) 8وبلغ عددىم صالحية عباراهتا وقدرة فقراهتا لقياس الظاىرة ادلراد قياسيا، 
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الذي وضعت من أجلو وىو أثر تطبيق مبادئ  حول صالحية كل فقرة لقياس الغرض مالحظاهتم بآرائيم
 حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية.

يقصد بثبات االستبيان مدى التوافق يف نتائج االستبانة إذا طبقت أكثر من  اختبار ثبات االستبيان: -ب
ما تكرر تطبيقو على  ، أ دبعٌت آخر قدرة االستبيان على إعطاء نهس النتائج باستمرار إذا1مرة يف ظروف شلاثلة

احلقيقية بُت وكلما كان ثبات األداة مرتهعا دل ذلك على أنو يقيس الهروق نهس اجملموعة ويف نهس الظروف، 
َتا بالعوامل ادلسببة للخطأ أو عوامل الصدفة اليت ذبعل درجات الهرد ثقدرة، وأنو ال يتأثر ك األفراد أية مسة أو

 تتأثر بدون أسباب حقيقية.

 "Alpha Cronbach’s" ولقياس ثبات أداة الدراسة قمنا حبساب معامل ألها كرونباخ 
، حيث يعرب معامل ألها عن درجة االتساق الداخلي للمقياس، وقد 24يف نسختو  SPSSج مباستخدام برنا

كشف ربليل  spss برنامج من خالل سلرجات، 0.932بلغت قيمة ألها كرونباخ لالستمارة األولية ككل 
 ثبات أن درجة االتساق الداخلي بُت عبارات ادلقياس تقع يف ادلدى ادلقبول كما يوضحو اجلدول ادلواِف:ال

 درجة االتساق الداخلي بُت عبارات ادلقياس (:8-4اجلدول رقم )
 ادلستوى معامل ألفا كرونباخ عدد البنود احملور

 مرتفع 0.735 06 ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات
 مرتفع 0.786 14 حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل محاية

 مرتفع 0.826 09 حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل
 مرتفع 0.810 08 اإلفصاح والشفافية

 مرتفع 0.742 09 ومسؤولياتوصالحيات جملس اإلدارة 
 مرتفع 0.905 22 مستوى اإلفصاح يف الشركات حمل الدراسة

 مرتفع 0.934 68 اجملموع
 SPSS.V 24ادلصدر: سلرجات برنامج

                                                           
1
 .12، ص 2112لبحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة، الطبعة الثالثة، عمان، دار وائل للنشر فوزي غراٌبٌة وآخرون، أسالٌب ا - 
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من خالل اجلدول نالحظ أن معامالت الثبات ألها كرونباخ يف مجيع زلاور االستبيان مرتهعة وىي   
، وىي 0.934 ، وحىت قيمة ألها كرونباخ لالستمارة ككل جاء مرتهع شلا تؤكده القيمة0.60كليا أكرب من 

 تعكس مستوى الثبات ادلرتهع الستمارة الدراسة.

 وحدة تؤول إُف التوزيع الطبيعي للبيانات. 30حسب قانون النزعة ادلركزية فإن كل عينة تهوق  - 

 األساليب اإلحصائية ادلستخدمة: -2-8

على أساليب اإلحصاء الوصهي وكذا بعض أساليب اإلحصاء  ةدراسال ىذه يف مت االعتماد
االستدالِف اليت تتالءم مع أىداف الدراسة وكذا نوع العينة وزلاور الدراسة، باإلضافة إُف العرض اجلدوِف 

 .24( يف نسختيا SPSSوالبياين دلتغَتات الدراسة، وذلك دبا توفره احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 مقاييس اإلحصاء الوصفي تتمثل يف: -أ

لوصف خصائص أفراد عينة الدراسة وكذا عرض نسب االستجابات على سلتلف العبارات  النسب ادلئوية: -
يإفصاح يف الشركات زلل أبعاد أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية، وكذا ادلستوى العام ل

 لى اإلجابة أو مستوى احملور كما يلي:ويتم تقييم مستوى ادلوافقة ع الدراسة

 (: ادلتوسط الوزين حلساب ادلستوى9-4اجلدول رقم)

 ادلتوسط احلسايب ادلستوى
 2.33-01 مرتهع

 3.66-2.34 متوسط
 05-3.67 منخهض

 ادلصدر: من خالل حساب قانون مركز وطول الهئة

لتوضيح مدى تباين واختالف أو اتهاق وتقارب استجابات أفراد العينة حول  ادلعياري: االحنراف -
 .االستمارةسلتلف العبارات وكذا مدى تباين مستوى زلاور 
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 تتمثل يف: مقاييس اإلحصاء االستداليل: -ب

لقياس العالقة بُت زلاور حوكمة الشركات ومستوى اإلفصاح يف  معامل االرتباط بريسون: - 
 .الشركات زلل الدراسة

لقياس أثر زلاور حوكمة الشركات على مستوى اإلفصاح يف الشركات زلل  منوذج االحندار: -
 .الدراسة

عندما  يستخدم االضلدار اخلطي ادلتعدد، الرئيسية الختبار الهرضية :اختبار االحندار اخلطي ادلتعدد. 
 التغَتؤثر على ادلتغَت التابع، حيث يساعدنا على التعرف إُف مقدار ي نهًتض وجود أكثر من متغَت مستقل

، حيث إذا كان ىناك عالقة أو أثر بُت ادلتغَت جراء تغَت أحد أو كل ادلتغَتات ادلستقلة ادلتغَت التابع ادلوجود يف
 ؛عالقة التنبئية يف ادلتغَت التابعت يف ادلتغَت ادلستقل لتحسُت النستخدم ادلعلوما ادلستقل وادلتغَت التابع فإننا

الهرعية ادلنبثقة عن الهرضية الرئيسية، يستخدم  الختبار الهرضيات :اختبار االحندار اخلطي البسيط .
ر وجود متغَت مستقل يؤثر على متغَت تابع، وباختصار فإن ربليل االضلدا االضلدار اخلطي البسيط عندما نهًتض

ديكن تهسَته عن  البسيط يساعدنا على التعرف إُف مقدار االختالف ادلوجود يف ادلتغَت التابع والذي اخلطي
 طريق ادلتغَت ادلستقل.

 لقياس مدى ثبات استبيان الدراسة. معامل ألفا كرونباخ: -

 ل نتائج االستبيانظت الدراسة يف فرضيا حتليل واختبار -3

 : الفرضية العامة األوىل حتليل واختبار -3-1

 تلتزم الشركات زلل الدراسة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركاتتنص الهرضية العامة األوُف على: 

سيتم ربليل واختبار الهرضية العامة األوُف من خالل مقارنة ادلتوسط احلسايب ليإجابات على عبارات  
ادلبادئ، مع ادلتوسط احلسايب لألداة حسب سلم كل مبدأ على حدى، وبعدىا ادلتوسطات الكلية جملموع 

 ليكرت اخلماسي الذي مت استخدامو يف الدراسة.
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وسط احلسايب، واالضلراف تلقد مت استخراج ادل: ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات أمبد -أ
ضمان وجود أساس فعال  مبدأ لوصف إجابات العينة ضلو فقرات ادلعياري، ودرجة األمهية، وادلؤشر الكلي

 :حيث اجلدول أدناه أدناه كما يبُت وكمة الشركاتللح

H0 : ؛يطبقون مبدأ وجود أساس فعال حلوكمة الشركاتال شركات ادلسامهة زلل الدراسة 

H1: شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ وجود أساس فعال حلوكمة الشركات. 

ضمان وجود أساس فعال حلوكمة  أعلى عبارات مبددرجات ادلوافقة : (11-4)اجلدول رقم
 .الشركات

 ادلتوسط العبارة الرقم
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

01 
توجد تشريعات واضحة ربدد ادلسؤوليات مع 
ضمان ربقيق مصاٌف ادلستثمرين وأىداف 

 الشركة.
 جيايبإ مرتهعة 0.757 1.68

02 
التنظيمي والوصف تلتزم الشركة باذليكل 

 الوظيهي لتحديد الصالحيات وادلسؤوليات.
 جيايبإ مرتهعة 0.765 1.80

03 
تقوم الشركة باإلفصاح عن ادلعلومات بشكل 

 دوري ومنتظم.
 حيادي متوسطة 0.667 2.36

04 
تقوم جلان التدقيق بعمليا دون تدخل 

 االدارة.
 حيادي متوسطة 0.620 2.55

 سليب منخهضة 1.023 3.78 واالدارة.يوجد فصل بُت ادللكية  05

06 
القانون ادلطبق يف اجلزائر يكهل حق 
ادلسامهُت يف انتخاب أو عزل أعضاء رللس 

 االدارة من خالل اجلمعية العامة.
 إجيايب مرتهعة 0.811 1.79

 إجيايب مرتهعة 0.4427 2.3266  اجملموع
 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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 اإلمجاِف أقل الهقرات أعاله، وذلك ألن متوسطيا احلسايب ضلو العينة إجيايب أراء أفراد نالحظ أن اذباه 
يب اإلمجاِف لهقرات ادلبدأ ، وبلغ ادلتوسط احلسا2.33 الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياستوسط ادلمن 

وىي قيمة ضعيهة تدل على ذبانس آراء أفراد عينة الدراسة  0.4427وباضلراف معياري  2.3266األول 
أعلى درجة من  1، كما محلت العبارة رقم ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات مبدأحول عبارات 

األمهية النسبية واليت تنص على أن لتشريعات تضمن ربقيق مصاٌف ادلسامهُت وأصحاب ادلصاٌف وأىداف 
 1.79دبتوسط حسايب  2و 6تلييا العبارتُت  ،0.757واضلراف معياري  1.68الشركة، دبتوسط حسايب 

أي بدرجة موافقة  باذباه تقييم حيادي 4مث  3تُت، وبعده العبار أي بدرجة موافقة مرتهعة على التواِف 1.8و
ليت وا باذباه تقييم سليب، 5ارة رقم بعلى التواِف، وتأيت يف األخَت الع 2.55، 2.36دبتوسط حسايب  متوسطة

 شلا يدل على 1.023واضلراف معياري  3.78دبتوسط حسايب  تنص على وجود فصل بُت ادللكية واإلدارة
 .لشغل ادلالك دلناصب إدارية تنهيذية يف الشركة عدم وجود فصل بُت ادللكية اإلدارة

شلا يدل  ،ادلوجب قريبة من ادلتوسط يف االذباه وتشَت ىذه النتائج إُف أن استجابات عينة الدراسة كانت   
 H0وبالتاِف نرفض الهرضية  ،وجود أساس فعال حلوكمة الشركاتعلى تطبيق الشركات زلل الدراسة دلبدأ 

واليت تعٍت أن شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ وجود أساس فعال  H1ونقبل الهرضية البديلة 
 حلوكمة الشركات.

مت استخراج الوسط : احلفاظ على حقوق محلة األسيم، والتعامل معيم بشكل عادل يمبدأ -ب 
إجابات العينة ضلو فقرات احلهاظ على  احلسايب، واالضلراف ادلعياري، ودرجة األمهية، وادلؤشر الكلي لوصف

 :حيث أدناه اجلدول حقوق محلة األسيم، والتعامل معيم بشكل عادل كما يبُت

H0: يطبقون مبدأي احلهاظ على حقوق محلة األسيم، والتعامل معيم ال ة زلل الدراسة شركات ادلسامه
 بشكل عادل

H1:  شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأي احلهاظ على حقوق محلة األسيم، والتعامل معيم بشكل
 .عادل
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والتعامل معيم بشكل محاية حقوق محلة األسيم مبدأي درجات ادلوافقة على عبارات  :(11-4)اجلدول رقم
 عادل

 ادلتوسط العبارة الرقم
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

7 
تتميز عملية تداول أسيم الشركة بالسيولة 

 واألمان.
 إجيايب مرتهعة 0.856 1.99

8 
يتم تزويد ادلسامهُت بادلعلومات ادلتعلقة بالشركة 

 بصهة دورية ومنتظمة.
 إجيايب مرتهعة 0.757 1.93

9 
اجراءات االفصاح يتم اطالع ادلسامهُت على 

 احملاسيب وادلاِف.
 حيادي متوسطة 0.719 2.46

 حيادي متوسطة 0.701 2.40 يتم تزويد ادلسامهُت بقرارات رللس االدارة. 10
 حيادي متوسطة 0.903 2.62 ديلك ادلسامهون حق الغاء قرارات رللس االدارة. 11
 إجيايب مرتهعة 0.817 1.79 مساءلة رللس االدارة. حيق للمسامهُت 12

13 
يشارك ادلسامهون يف اجراء أي تعديل يف القانون 

 األساسي أو بنود تأسيس الشركة
 إجيايب مرتهعة 0.775 1.83

14 
يشارك ادلسامهون يف ازباذ قرار زيادة رأس ادلال 

 عن طريق اصدار أسيم جديدة.
 إجيايب مرتهعة 0.809 1.73

15 
للمسامهُت األولوية يف شراء األسيم ادلعلنة 

 لالكتتاب.
 إجيايب مرتهعة 0.786 1.68

16 

تضمن إدارة الشركة معاملة مجيع ادلسامهُت 
 معاملة عادلة، خاصة ضمان عدم تسريب

ادلعلومات لبعض ادلسامهُت دون غَتىم طادلا َف 
 يتم االفصاح عنيا بشكل رمسي للجميع.

 حيادي متوسطة 0.758 2.40

17 
للمسامهُت حقوق التصويت ادلتساوية لكل فئة 

 من فئات محلة األسيم.
 إجيايب مرتهعة 0.712 1.86

18 
يتم محاية حقوق صغار ادلسامهُت من ادلمارسات 

 االستغاللية.
 حيادي متوسطة 0.764 2.40

 إجيايب مرتهعة 0.788 2.03تتوفر سياسة تعويض فعالة حلماية حقوق  19
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 ادلسامهُت.

20 
يوجد وسائل تسيل اشًتاك ادلسامهُت يف 

 التصويت.
 إجيايب مرتهعة 0.834 1.97

 إجيايب مرتهعة 0.3814 2.0776  جملموعا
 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

ك ألن متوسطيا ضلو الهقرات أعاله، وذل العينة إجيايب أفراد أن اذباه من خالل اجلدول أعاله نالحظ 
، وبلغ ادلتوسط احلسايب 2.33ادلتوسط الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياس  أقل من اإلمجاِف احلسايب

أعلى درجة  14، كما محلت العبارة رقم 0.3814وباضلراف معياري  2.0776 يناإلمجاِف لهقرات ادلبدأ
دة رأس مال الشركة ادلسامهُت يشاركون يف ازباذ القرارات اخلاصة بزيامن األمهية النسبية واليت تنص على أن 

 يث تتصف ىذه الهقرة بقبولح ،0.809واضلراف معياري  1.73، دبتوسط حسايب بإصدار أسيم جديدة
أقل درجة من األمهية النسبية دبتوسط حسايب  ،18، 16، 11، 10، 9 العباراتبينما محلت ، العينة أفراد

صاحبة  11بدرجة موافقة متوسطة واذباه تقييم حيادي، وكانت العبارة رقم  أي ،(2.62، 2.4يًتاوح بُت )
أقل درجة موافقة متوسطة واليت تنص على امتالك ادلسامهُت حق إلغاء قرارات رللس اإلدارة دبتوسط حسايب 

ة النتائج إُف أن استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية وبدرج تشَت ىذه، و 0.903واضلراف معياري  2.62
محاية حقوق محلة األسيم والتعامل شلا يدل على تطبيق الشركات زلل الدراسة دلبدأي ، العباراتجل مرتهعة 

واليت تعٍت أن شركات ادلسامهة  H1ونقبل الهرضية البديلة  H0وبالتاِف نرفض الهرضية ، معيم بشكل عادل
  .معيم بشكل عادل احلهاظ على حقوق محلة األسيم، والتعاملزلل الدراسة يطبقون مبدأي 

 :مبدأ حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل -ج

لوصف إجابات  مت استخراج الوسط احلسايب، واالضلراف ادلعياري، ودرجة األمهية، وادلؤشر الكلي 
 :حيث ادلواِف حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف كما يبُت اجلدول مبدأ العينة ضلو فقرات

H0:  ؛مبدأ حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌفيطبقون ال شركات ادلسامهة زلل الدراسة 

H1: شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف. 
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 حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف. مبدأ درجات ادلوافقة على عبارات :(12-4)اجلدول رقم

 ادلتوسط العبارة الرقم
 االحنراف
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

21 
للمستثمرين يف امتالك  تعطى فرص عادلة

 األسيم.
 حيادي متوسطة 1.039 2.41

22 
حيق للمستثمرين احلصول على معلومات عن 

 الشركة قبل شراء األسيم.
 إجيايب مرتهعة 0.906 1.73

23 

للمستثمرين احلصول علي معلومات حول  حيق
حقوق التصويت ادلرتبطة بكافة فئات األسيم 
قبل شراء األسيم حلمايتيم من التالعب 

 حبقوقيم مستقبال.

 إجيايب مرتهعة 0.844 2.29

24 
يوجد تسييالت ألصحاب ادلصاٌف وفقا ألحكام 

 القانون.
 إجيايب مرتهعة 0.738 1.94

25 
مرنة بُت أصحاب ادلصاٌف  توجد قنوات اتصال

 ورللس اإلدارة.
 إجيايب مرتهعة 0.925 1.87

26 
توجد سياسات تعويض ألصحاب ادلصاٌف يف 

 حالة وجود ضرر.
 حيادي متوسطة 0.749 2.48

27 
يتم اشراك مجيع العاملُت يف آليات ربسُت 

 األداء.
 حيادي متوسطة 0.815 2.51

28 
العاملُت توجد بالشركة آليات لبحث انشغاالت 

 وايصال شكاوييم.
 إجيايب مرتهعة 0.735 1.76

29 
يوجد يف الشركة سياسات ادارة ادلخاطر يف حال 

 حصوذلا.
 حيادي متوسطة 0.865 2.44

 اجيايب مرتهعة 0.5083 2.1637  اجملموع
 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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وذلك ألن متوسطيا ، ضلو الهقرات أعالهنالحظ من خالل اجلدول أعاله أن اذباه أفراد العينة إجيايب  
بلغ ادلتوسط احلسايب  ،2.33احلسايب اإلمجاِف أقل من ادلتوسط الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياس 

، كما محلت 0.5083وباضلراف معياري  2.1637مبدأ حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف اإلمجاِف لهقرات 
"أحقية ادلستثمرين يف احلصول على معلومات عن  يت تنص علىمن األمهية ال أعلى درجة 22 العبارة رقم

تتصف ىذه الهقرة بقبول  حيث 0.906وباضلراف معياري  1.73 " دبتوسط حسايبالشركة قبل شراء األسيم
تعطى فرص  اليت تنص على "و  ادلوافقة باذباه تقييم حيادي،أقل درجة من  26الهقرة  بينما محلت العينة،

تشَت ىذه النتائج ، 0.749 واضلراف معياري 2.48" دبتوسط حسايب يف امتالك األسيمة للمستثمرين عادل
ما يعٍت تطبيق الشركات  ،العباراتمعظم إُف أن استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية وبدرجة مرتهعة على 

ونقبل  H0وبالتاِف نرفض الهرضية  حسب أفراد العينة، حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف زلل الدراسة دلبدأ
 .حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌفواليت تعٍت أن شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ  H1الهرضية البديلة 

 :مبدأ اإلفصاح والشفافية -د 

لوصف إجابات  مت استخراج الوسط احلسايب، واالضلراف ادلعياري، ودرجة األمهية، وادلؤشر الكلي
 :حيث أدناه ة كما يبُت اجلدولاإلفصاح والشهافي مبدأ العينة ضلو فقرات

H0: ؛يطبقون مبدأ اإلفصاح والشهافية ال شركات ادلسامهة زلل الدراسة 

H1: شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ اإلفصاح والشهافية. 

 اإلفصاح والشهافية. مبدأ : درجات ادلوافقة على عبارات(13-4)اجلدول رقم

 االنحراف المتوسط العبارة الرقم
 المعياري

 درجة
 الموافقة

اتجاه 
 التقييم

30 
يتم اإلفصاح عن مجيع بنود عناصر القوائم ادلالية بالقدر 

 إجيايب مرتهعة 0.728 1.01 الكايف .

31 
توفر الشركة معلومات االفصاح ادلاِف يف الوقت 

 حيادي متوسطة 0.870 2.40 ادلناسب جلميع أصحاب ادلصاٌف.

32 
عن عناصر ادلخاطرة اجلوىرية تقوم الشركة باإلفصاح 

 حيادي متوسطة 0.895 2.40 ادلتوقعة.

 حيادي متوسطة 0.929 2.42تعمل الشركة على استخدام موقعيا االلكًتوين لتعزيز  33
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 االفصاح والشهافية وتوفَت ادلعلومات.

34 
توفر قنوات لنشر ادلعلومات الكافية وبطريقة عادلة 

 سليب منخهضة 0.968 3.70 جلميع األطراف ذات العالقة.

 إجيايب مرتهعة 0.905 2.10 يتم االفصاح عن حجم أسيم أعضاء رللس االدارة. 35

36 
يتم االفصاح عن مكافآت رللس االدارة وادلديرين 

 حيادي متوسطة 1.096 2.64 التنهيذيُت.

 إجيايب مرتهعة 0.979 1.89 يتم االفصاح عن مجيع قرارات رللس االدارة. 37

 إجيايب مرتهعة 0.5952 2.230  لمجموعا

 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

أعاله، وذلك ألن متوسطيا احلسايب اإلمجاِف  العباراتنالحظ أن اذباه أراء أفراد العينة إجيايب ضلو 
مبدأ ، وبلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجاِف لهقرات 2.33أقل من ادلتوسط الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياس 

من األمهية  أعلى درجة 30حيث محلت الهقرة  ،0.5952وباضلراف معياري  2.23 اإلفصاح والشهافية
وباضلراف  1.01حسايب  " دبتوسطيتم اإلفصاح عن مجيع بنود عناصر القوائم ادلالية بالقدر الكايف اليت تنص على "

، وديكن إرجاع الهضل يف ذلك للنظام احملاسيب ادلاِف حيث تتصف ىذه الهقرة بقبول العينة 0.728 معياري
 توفر ، اليت تنص على "يم سليببدرجة موافقة منخهضة واذباه تقي األمهية أقل درجة من 34 بينما محلت الهقرة

واضلراف  3.70حسايب  دبتوسط " قنوات لنشر ادلعلومات الكافية وبطريقة عادلة جلميع األطراف ذات العالقة الشركة
العدل يف االفصاح عن ادلعلومات احملاسبية وادلالية جلميع األطراف ذوي ما يعٍت عدم  ،0.968معياري 

سبكنيم من احلصول على العالقة بالشركة، وديكن إرجاع ىذا إُف شغل بعض ادلسامهُت مناصب إدارية 
 معلومات ميمة يف ازباذ سلتلف القرارات االستثمارية دون بقية ادلسامهُت اآلخرين.

 وبدرجة مرتهعة على العبارات إمجاال الدراسة كانت إجيابية استجابات عينة تشَت ىذه النتائج إُف أن
واليت تعٍت أن شركات ادلسامهة زلل الدراسة  H1ونقبل الهرضية البديلة  H0وبالتاِف نرفض الهرضية ، رلتمعة

 .اإلفصاح والشهافيةيطبقون مبدأ 

 :مبدأ صالحيات جملس اإلدارة ومسؤولياتو -ه

لوصف إجابات  الوسط احلسايب، واالضلراف ادلعياري، ودرجة األمهية، وادلؤشر الكليمت استخراج 
 :حيث ادلواِف العينة ضلو فقرات صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو أدناه كما يبُت اجلدول
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H0: ؛يطبقون مبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو ال شركات ادلسامهة زلل الدراسة 

H1:  ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون مبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتوشركات. 

 ومسؤولياتو صالحيات رللس اإلدارة مبدأ : درجات ادلوافقة على عبارات(14-4) اجلدول رقم

 االحنراف ادلتوسط العبارة الرقم
 ادلعياري

 درجة
 ادلوافقة

 اجتاه التقييم

38 
واألنظمة وادلعايَت يلتزم رللس اإلدارة بالقوانُت 

 األخالقية.
 إجيايب مرتهعة 0.751 1.70

39 
يعمل رللس االدارة على ضمان معاملة عادلة 

 ومتساوية لكل فئة من فئات محلة األسيم.
 إجيايب مرتهعة 0.865 1.91

40 
يوفر رللس االدارة نظام رمسي يتصف بالشهافية 
 لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء رللس االدارة.

 إجيايب مرتهعة 0.902 1.82

ال يقوم أعضاء أو رئيس رللس االدارة بشغل  41
 مناصب تنهيذية يف الشركة.

 سليب منخهضة 1,016 4.16

42 
عملية اإلفصاح  علىيشرف رللس االدارة

 ووسائل االتصال واالعالم.
 إجيايب مرتهعة 0.907 1.82

43 
يتم ربديد ميام اللجان اليت يشكليا رللس 

 وفًتة نشاطيا.االدارة 
 إجيايب مرتهعة 0.832 1.92

يتوفر يف أعضاء جلنة التدقيق اخلربات ادلناسبة يف  44
 رلال احملاسبة وادلالية.

 إجيايب مرتهعة 0.839 1.81

منح الصالحيات ادلطلقة للجنة التدقيق للوصول  45
 إُف أي معلومات وبيانات على الشركة.

 حيادي متوسطة 0.859 2.37

46 
رللس االدارة بسياسة االفصاح والشهافية يلتزم 

 وادلساءلة.
 زلايد متوسطة 0.999 2.45

2.217  جملموعا
7 

 إجيايب مرتهعة 0.5847

 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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نالحظ أن اذباه أراء أفراد العينة إجيايب ضلو الهقرات أعاله، وذلك ألن متوسطيا احلسايب اإلمجاِف أقل  
مبدأ ، وبلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجاِف لهقرات 2.33من ادلتوسط الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياس 

أعلى  38 العبارةمحلت  ، حيث0.5847وباضلراف معياري  2.2177صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو 
 1.7 " دبتوسط حسايب يلتزم رللس اإلدارة بالقوانُت واألنظمة وادلعايَت األخالقية من األمهية اليت تنص " درجة

 أنو اليت تنص على 41الهقرة بينما محلت  حيث تتصف ىذه الهقرة بقبول العينة، ،0.751معياري  وباضلراف
موافقة منخهضة أي باذباه درجة "  لس االدارة بشغل مناصب تنهيذية يف الشركةال يقوم أعضاء أو رئيس رل"

برفض أفراد العينة حيث تتصف ىذه الهقرة ، 1.016معياري  واضلراف 4.16 دبتوسط حسايب تقييم سليب،
ما يؤدي إُف تغليب مصاٌف  يسيم بشغل مناصب تنهيذية يف الشركةئذلا ما يعٍت قيام أعضاء رللس اإلدارة ور 

فئة من ادلسامهُت الذين يشغلون مناصب تنهيذية على باقي ادلسامهُت، ردبا  ديكن إرجاع ذلك إُف الطابع 
 العائلي الغالب على شركات ادلسامهة اجلزائرية.

، لعباراتا جلعلى  تشَت ىذه النتائج إُف أن استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية وبدرجة مرتهعة
واليت تعٍت أن شركات ادلسامهة زلل الدراسة يطبقون  H1ونقبل الهرضية البديلة  H0وبالتاِف نرفض الهرضية 

 .صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتومبدأ 
وحساب ادلتوسط العام جملموع  ادلبادئبعد ترتيب متوسطات  :ادلبادئالنتائج العامة جملموع  -و 

 ربصلنا على النتائج التالية: مبدأ ادلتوسط الكلي لكل

 احلوكمة مباديء: ترتيب متوسطات (15-4)اجلدول رقم

 الًتتيب ادلتوسط الكلي البعد
ضمان وجود أساس فعال حلوكمة 

 الشركات
2.3266 5 

وادلعاملة  محاية حقوق محلة األسيم
 العادلة ذلم.

2.0776 1 

 2 2.1637 حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف
 4 2.23 االفصاح والشهافية

 3 2.2177 ومسؤولياتو صالحيات رللس االدارة
 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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بادئ حوكمة الشركات بالشركات زلل الدراسة نالحظ أنو توُف أمهية دل ادلتوسطات اإلمجاليةمن خالل  
األسيم وادلعاملة لة محاية حقوق مح يمبدأمتقاربة دلبادئ حوكمة الشركات، يتصدر الًتتيب من حيث األمهية 

حهظ حقوق  مبدأ ما، يليي2.0776 كليدبتوسط   ينادلبدأ در ىذين، وىو ما يعكس تصالعادلة ذلم
دبتوسط   صالحيات رللس االدارة ومسؤولياتو مبدأوبعده ، 2.1637دبتوسط بلغت قيمتو  أصحاب ادلصاٌف

ضمان ، ويبقى مبدأ 2.23دبتوسط كلي بلغ  االفصاح والشهافيةمبدأ  مث وبهرق بسيط، 2.2177كلي بلغ 
، مع أنو ليس ىناك 2.3266ب يف ادلرتبة األخَتة دبتوسط كلي قدر  وجود أساس فعال حلوكمة الشركات

تشَت ىذه  ب أراء أفراد العينة زلل الدراسة،تهاوت كبَت يف قيم ادلتوسطات حول مبادئ حوكمة الشركات حس
، وبالتاِف نرفض ادلبادئراسة كانت إجيابية وبدرجة مرتهعة على مجيع النتائج إُف أن استجابات عينة الد

يلتزمون بتطبيق مبادئ واليت تعٍت أن شركات ادلسامهة زلل الدراسة  H1ونقبل الهرضية البديلة  H0الهرضية 
 حوكمة الشركات.

 الفرضية العامة الثانية حتليل واختبار -3-2 

الشركات زلل لدى  احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية االفصاحتنص ىذه الهرضية على أن مستوى  
 .يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف الدراسة مرتهع

كانت اإلجابة على العبارات اخلاصة هبذه الهرضية دبختلف عباراهتا  وفق مقياس "ليكرت" ذي 
من العبارات  على مقياس اخلمس درجات، وقد طُلب من ادلستجوبُت إعطاء درجة موافقتيم على كل عبارة 

 :حيث "ليكرت" كما سبق ربديده آنها وقد توصلنا إُف النتائج ادلبينة يف اجلدول ادلواِف

H0: يف ظل النظام احملاسيب  الشركات زلل الدراسةوجودة ادلعلومات احملاسبية لدى  مستوى االفصاح احملاسيب
 منخهض؛ ادلاِف

H1: يف ظل النظام احملاسيب  الشركات زلل الدراسةومات احملاسبية لدى وجودة ادلعل مستوى االفصاح احملاسيب
 مرتهع. ادلاِف
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 .مستوى اإلفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية: درجات ادلوافقة على (16-4)اجلدول رقم

 االحنراف ادلتوسط العبارة الرقم
 ادلعياري

 درجة
 اجتاه التقييم ادلوافقة

ربرص الشركة على تطبيق نظم مالية وزلاسبية سليمة  47
 تساىم يف ربسُت جودة القوائم ادلالية.

 إجيايب مرتهعة 0.729 1.65

48 
تعمل الشركة على توفَت معلومات زلاسبية مالئمة يف 

قوائميا ادلالية من خالل حوكمة بالوقت ادلناسب 
 الشركات والنظام احملاسيب ادلاِف.

 إجيايب مرتهعة 0.824 1.82

تهصح الشركة عن ادلعلومات ادلالية وغَت ادلالية يف  49
 وقت واحد لكافة مستخدمي القوائم ادلالية.

 حيادي متوسطة 0.807 2.39

50 
تسعى الشركة من خالل مبادئ احلوكمة إُف توفَت 

دبراعاة عدم التحيز  عناصر الثقة يف ادلعلومات احملاسبية
 للتحقق.وصدق التعبَت والقابلية 

 إجيايب مرتهعة 0.815 1.80

51 
تعمل الشركة من خالل احلوكمة على ربقيق خاصية 
الثبات للمعلومة احملاسبية شلا يساعد على ربليل 

 .وازباذ القرارات القوائم ادلالية وامكانية ادلقارنة

 إجيايب مرتهعة 0.647 1.79

من  تتميز القوائم ادلالية بأهنا موضوعية وعادلة وخالية 52
 التقديرات واالجتيادات الشخصية.

 إجيايب مرتهعة 0.765 1.75

53 
ربرص الشركة على توفَت معلومات زلاسبية من خالل 

إُف زبهيض  قوائميا ادلالية ذات قدرة تنبؤيو تؤدي
 حالة عدم التأكد )ادلخاطر( .

 حيادي ةمتوسط 0.848 1.91

اجلوىرية تقوم الشركة باإلفصاح عن عناصر ادلخاطرة  54
 ادلتوقعة.

 سليب منخهضة 0.800 3.98

تهصح الشركة عن ىيكل ملكية األسيم، ادلسامهُت،  55
 أعضاء رللس االدارة، اإلدارة التنهيذية.

 إجيايب مرتهعة 0.887 1.85

يتم االفصاح عن وجود جلان رللس االدارة )عددىم  56
 وأمسائيم(.

 حيادي متوسطة 0.785 2.36

وتقرير ادلراجع  عن تقرير رللس اإلدارةيتم االفصاح  57
 اخلارجي.

 حيادي متوسطة 0.891 2.45

يتم االفصاح عن سياسة توزيع األرباح وكيهية تغطية  58
 اخلسائر.

 إجيايب مرتهعة 0.896 1.82

 إجيايب مرتهعة 0.719 1.67 يتم االفصاح عن قائمة ادلركز ادلاِف )ادليزانية( 59
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جدول حسابات )الدخليتم االفصاح عن قائمة  60
 (النتائج

 إجيايب مرتهعة 0.768 1.67

 إجيايب مرتهعة 0.773 1.67 التدفقات النقديةيتم االفصاح عن قائمة  61

62 
يتم االفصاح عن قائمة التغَتات يف حقوق ادلسامهُت 

 )األرباح احملتجزة(.
 إجيايب مرتهعة 0.755 1.75

 إجيايب مرتهعة 0.844 1.92 مالحق القوائم ادلالية.يتم االفصاح عن  63

64 

 ادلعتمدةوالطرق  السياسات احملاسبيةيتم االفصاح عن 
التقييم يف القياس احملاسيب لعناصر القوائم ادلالية )

طرق االىتالك، طرق تقييم ادلخزون،  واعادة التقييم،
 خسائر وفوائض القيمة...(

 إجيايب مرتهعة 0.743 1.97

 حيادي متوسطة 0.793 2.36 يتم االفصاح عن سلتلف االلتزامات واالستحقاقات. 65

يتم االفصاح عن األخطاء احملاسبية اليت مت الوقوع فييا  66
 وطرق معاجلتيا.

 حيادي متوسطة 0.784 2.41

 إجيايب مرتهعة 0.774 1.75 يتم االفصاح عن االستثمارات بأنواعيا ادلختلهة . 67

االفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ اعداد يتم  68
 القوائم ادلالية.

 إجيايب متوسطة 1.034 2.58

 إجيايب مرتهعة 0.463 2.0602  اجملموع
 SPSS.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

وذلك ألن متوسطيا احلسايب اإلمجاِف أقل من نالحظ أن اذباىات العينة إجيابية ضلو الهقرات أعاله، 
مستوى ، وبلغ ادلتوسط احلسايب اإلمجاِف لهقرات 2.33ادلتوسط الوزين لقياس درجة ادلوافقة ألداة القياس 

 47حيث محلت الهقرة  ،0.463وباضلراف معياري  2.0602اإلفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية 
م يف ربسُت جودة حرص الشركة على تطبيق نظم مالية وزلاسبية سليمة تساى" على تنصمن األمهية اليت  أعلى درجة

حيث تتصف ىذه الهقرة بقبول العينة، بينما  0.729وباضلراف معياري  1.65 " دبتوسط حسايبالقوائم ادلالية
اإلفصاح عن تقوم الشركة باليت تنص على " ،باذباه تقييم سليب من األمهية منخهضةدرجة  54محلت الهقرة 

 رفص، حيث تتصف ىذه الهقرة ب0.8واضلراف معياري  3.98 " دبتوسط حسايبناصر ادلخاطرة اجلوىرية ادلتوقعةع
وٌمكن ارجاع ذلن لسٌاسة التحفظ المحاسبً  ،عن عناصر ادلخاطرة اجلوىرية ادلتوقعةما يعٍت عدم اإلفصاح  العينة،

 المتبعة من لبل الشركات محل الدراسة.
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مستوى  عبارات وبدرجة مرتهعة على النتائج إُف أن استجابات عينة الدراسة كانت إجيابية تشَت ىذه
أن مستوى واليت تنص على  H0، ومنو تأكيد الهرضية رلتمعة اإلفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية
 لدى بالشركات زلل الدراسة مرتهع. يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف االفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية

 الفرضية العامة الثالثة حتليل واختبار -3-3

على أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبادئ حوكمة الشركات وفق )ضمان وجود  تنص ىذه الهرضية
أساس فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ حقوق 

رللس اإلدارة ومسؤولياتو( على جودة القوائم ادلالية يف ظل  وصالحياتأصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، 
لدى الشركات زلل  احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية م احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاحالنظا

الدراسة،  سيتم مناقشة ىذه الهرضية من خالل استخدام منوذج إحصائي شلثل يف منوذج االضلدار اخلطي 
من خالل إجياد معادلة خطية البسيط الذي يعمل على توضيح أثر ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت التابع 

 .(Y= a*X +B)من الشكل:  ادلستقلة بداللة ادلتغَت التابع للمتغَتات

وعليو من أجل ربليل أثر مبادئ حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية سنعمل على إجياد معادلة 
وجودة ادلعلومات  فصاحيكون فييا ادلتغَت التابع شلثال يف جودة القوائم ادلالية من خالل بعد مستوى اإل

لدى الشركات زلل الدراسة وادلتغَتات ادلستقلة شلثلة يف مبادئ حوكمة الشركات كل على حدى:  احملاسبية
ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ 

 .س اإلدارة ومسؤولياتورلل وصالحياتحقوق أصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، 

 حيث سبثل كل من:

.a  ؛معلمة منوذج االضلدار  وىي سبثل أيضا معامالت ادلعادلة اخلطية 

.B  الباقي الثابت وىو يوضح قيمة جودة القوائم ادلالية يف حالة انعدام قيم مبادئ حوكمة الشركات. 

ضمان وجود أساس فعال حلوكمة  أىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبد :الفرضية اجلزئية االوىل -
وجودة  الشركات على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاح

 .لدى الشركات زلل الدراسة ادلعلومات احملاسبية
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 :حيث اخلطي البسيط وفق ما يبينو اجلدول ادلواِف االضلدارالختبار ىذه الهرضية سنستخدم منوذج 

H0 ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على جودة القوائم  أىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبد: ليس
 ؛ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف

H1 : ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية
 .يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف

ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على جودة القوائم  مبدأ: نتائج اختبار أثر (17-4)اجلدول رقم 
 ادلالية.

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.000 4.901 0.901 
Constant( B) 

 الباقي الثابت

   

0.486a  االرتباطمعامل R 

0.000 6.309 0.484 
ضمان وجود أساس 
 R2معامل التعيني  0.236 فعال حلوكمة الشركات

 

 

 

 

 

 التباين ادلفسر 5.969 1 39.805 0.000

 التباين غري ادلفسر 19.344 129  

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

 :من خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن 

R ( = )وىذا يهسر أن  مبادئ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة   0.486معامل االرتباط
، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت نوعا ما جبودة القوائم ادلالية متوسطةتبط اجيابيا وبدرجة الشركات ير 
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باإلجياب لقيم متغَتات مبادئ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوائم 
 ؛شركات زلل الدراسةادلالية لدى ال

R-deux وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.236 التعيُت(= )معامل
% من التغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إُف تأثَت التغَت يف 23.6أي أن  ،%23.6بلغت 

 إُف عوامل أخرى.قيم مبادئ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات ، والباقي يرجع 

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلدارغَتل قيمة التباين ادلهسر والتباين كما حيوي اجلدو 
ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ادلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف 

 وىي دالة احصائيا عند درجة سلاطرة 5.969الشركات بلغت حلوكمة  قيم مبادئ ضمان وجود أساس فعال
 .0.000ادلقدرة بـ   sigاليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين   0.05ادلقدرة بـ  

ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ اليت تنص على أنو  (H1حسب ىذه النتائج نقبل الهرضية البديلة )
، وىو يتوافق على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات

 مع ما افًتضو الطالب وبالتاِف اثبات الهرضية اجلزئية األوُف.

 منوذج االضلدار كالتاِف: وىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة

 

 : حيث أن 

B (الباقي الثابت Constant = )0.901  مستوى داللة قدر بـعند sig=0.000  وىو أقل
ما يدل على أن ىذه ادلعلمة دالة إحصائيا وىي تعرب عن قيمة جودة  0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة

 .القوائم ادلالية  يف حالة انعدام  قيم مبادئ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات

a =0.484 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
ضمان  دأقيمة متغَت مب ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتت دأمب

وجود أساس فعال حلوكمة الشركات بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة 

 0.901ود أساس فعال حلوكمة الشركات( + مبادئ ضمان وج x 0.484جودة القوائم ادلالية = )
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وىي أقل من  sig= 0.000ة ذ بلغت قيمة مستوى الداللإائيا، ، ىذا ادلعامل دال احص0.484دبعامل 
 .0.05درجة ادلخاطرة   ادلقدرة بـ  

محاية حقوق محلة األسيم والتعامل  دأيىناك أثر ذو داللة إحصائية دلب :الفرضية اجلزئية الثانية
 معيم بشكل عادل على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاح

 .لدى الشركات زلل الدراسة احملاسبية وجودة ادلعلومات
 :حيث اخلطي البسيط وفق ما يبينو اجلدول ادلواِف االضلدارالختبار ىذه الهرضية سنستخدم منوذج 

H0 ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على : ليس
 ؛احملاسيب ادلاِفجودة القوائم ادلالية يف ظل النظام 

H1 : ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على جودة
 .القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف

محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على  أيمبد: نتائج اختبار أثر (18-4)اجلدول رقم 
 .جودة القوائم ادلالية

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.002 3.185 0.566 
Constant( B) 

 الباقي الثابت

   

0.592a معامل اإلرتباط 
R 

0.000 8.541 0.719 

حقوق محلة األسيم  محاية
والتعامل معيم بشكل 

 0.351 عادل
 معامل التعيُت

R2 
 

 

 

 

 

 التباين ادلهسر 10.231 1 72.947 0.000

 التباين غَت ادلهسر 18.934 135  

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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 :من خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن 

R  = )محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم  مبدأيوىذا يهسر أن  0.592) معامل االرتباط
، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت نوعا ما  جبودة القوائم ادلالية بشكل عادل يرتبط اجيابيا وبدرجة قوية

باإلجياب لقيم محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوائم 
 .لدى الشركات زلل الدراسة ادلالية

R-deux  =)وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.351) معامل التعيُت
% من التغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إُف تأثَت التغَت يف قيم 35.1% أي أن 35.1بلغت 

 والباقي يرجع إُف عوامل أخرى.محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، 

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلدارغَتقيمة التباين ادلهسر والتباين  كما حيوي اجلدول
ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ادلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف 

وىي دالة احصائيا عند درجة  10.231امل معيم بشكل عادل بلغت يم والتعقيم محاية حقوق محلة األس
 .0.000ادلقدرة بـ   sigاليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين   0.05سلاطرة    ادلقدرة بـ  

( اليت تنص على أنو ىناك أثر ذو داللة إحصائية H1حسب ىذه النتائج نقبل الهرضية البديلة )
محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب  محاية حقوق يدلبدأ

 .الثانيةادلاِف، وىو يتوافق مع ما افًتضو الطالب وبالتاِف اثبات الهرضية اجلزئية 

 وىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة منوذج االضلدار كالتاِف:

 حيث أن:

B (الباقي الثابت Constant = )0.566  مستوى داللة قدر بـعند sig=0.002  وىو أقل
ما يدل على أن ىذه ادلعلمة دالة إحصائيا وىي تعرب عن قيمة جودة  0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة

 .األسيم والتعامل معيم بشكل عادل محاية حقوق محلة أيلقوائم ادلالية  يف حالة انعدام قيم مبدا

a =0.719 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
قيمة متغَت  ر أنو إذا تغَتتوىو اجيايب ما يهسمحاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل  دأيمب

 0.566( + محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل x 0.719جودة القوائم ادلالية = )
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بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل  دأيمب
 =sigة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الدالل، ىذا ادلعامل دال احص0.719لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل 

  .0.05ادلقدرة بـ  وىي أقل من درجة ادلخاطرة    0.000

حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف على دلبدأ ىناك أثر ذو داللة إحصائية  :الفرضية اجلزئية الثالثة -
 وجودة ادلعلومات احملاسبية جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاح

 .لدى الشركات زلل الدراسة
 :حيث اخلطي البسيط وفق ما يبينو اجلدول ادلواِف االضلدارالختبار ىذه الهرضية سنستخدم منوذج 

H0 ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف على جودة القوائم ادلالية يف ظل : ليس
 ؛النظام احملاسيب ادلاِف

H1 :ب ادلصاٌف على جودة القوائم ادلالية يف ظل ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ حهظ حقوق أصحا
 .النظام احملاسيب ادلاِف

حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف على جودة القوائم  أدمب: نتائج اختبار أثر (19-4)اجلدول رقم 
 .ادلالية

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.000 8.049 1.291 
Constant( B) الباقي 

 الثابت

   

0.390a  معامل اإلرتباطR 

 حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل 0.355 4.923 0.000
 R2معامل التعيني  0.152

 

 

 

 

 

 التباين ادلفسر 4.439 1 24.237 0.000

 التباين غري ادلفسر 24.726 135  

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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 خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن: من

R اٌف يرتبط اجيابيا حهظ حقوق أصحاب ادلص مبدأوىذا يهسر أن  0.390االرتباط( =  )معامل
، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت باإلجياب لقيم متغَتات حهظ حقوق ليةجبودة القوائم ادلا وبدرجة متوسطة

 .ئم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسةأصحاب ادلصاٌف تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوا

R-deux وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.152التعيُت(=  )معامل
% من التغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إُف تأثَت التغَت يف قيم 15.2% أي أن 15.2بلغت 

  عوامل أخرى. حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف ، والباقي يرجع إُف

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلدارغَتقيمة التباين ادلهسر والتباين  كما حيوي اجلدول
ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ادلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف 

ادلقدرة بـ   ا دالة احصائيا عند درجة سلاطرةوىي رغم ضعهي 4.439حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف بلغت قيم 
 .0.000ادلقدرة بـ   sigاليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين   0.05

( اليت تنص على أنو ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ H1حسب ىذه النتائج نقبل الهرضية البديلة )
الية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف، وىو يتوافق مع ما حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف على جودة القوائم ادل

 .الثالثةافًتضو الطالب وبالتاِف اثبات الهرضية اجلزئية 
 وىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة منوذج االضلدار كالتاِف:

 

 حيث أن :
B (الباقي الثابت Constant = )1.291  مستوى داللة قدر بـعند sig=0.000  وىو أقل

ما يدل على أن ىذه ادلعلمة دالة إحصائيا وىي تعرب عن قيمة جودة  0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة
 .حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف ألقوائم ادلالية  يف حالة انعدام قيم مبدا

a =0.355  نة والهًتة ادلدروسة بداللة ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العيذبسد ىذه
حهظ حقوق أصحاب  دأقيمة متغَت مب وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتحهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف  دأمب

، ىذا 0.355بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل ادلصاٌف 
وىي أقل من درجة ادلخاطرة   ادلقدرة  sig= 0.000ة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الداللادلعامل دال احص

 .0.05بـ  

 1.291( + حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف x 0.355جودة القوائم ادلالية = )
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والشهافية على جودة القوائم  ليإفصاح دلبدأ ىناك أثر ذو داللة إحصائية :الفرضية اجلزئية الرابعة -
لدى الشركات  وجودة ادلعلومات احملاسبية ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاح

 .زلل الدراسة

  :حيث اخلطي البسيط وفق ما يبينو اجلدول ادلواِف االضلدارالختبار ىذه الهرضية سنستخدم منوذج 

H0 ة إحصائية دلبدأ ليإفصاح والشهافية على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام ىناك أثر ذو دالل: ليس
 ؛احملاسيب ادلاِف

H1 : ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ ليإفصاح والشهافية على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب
 .ادلاِف

 االفصاح والشهافية على جودة القوائم ادلالية. أمبد: نتائج اختبار أثر (20-4)اجلدول رقم 

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.000 6.403 0.943 
Constant( B) 

 الباقي الثابت
   

0.556a  معامل اإلرتباطR 

 االفصاح والشهافية 0.458 7.780 0.000
 R2معامل التعيُت  0.310

 

 

 

 

 

 التباين ادلهسر 9.029 1 60.531 0.000

  129 20.13
7 

 التباين غَت ادلهسر

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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 من خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن:

R تبط اجيابيا وبدرجة قوية وىذا يهسر أن مبدأ االفصاح والشهافية ير  0.556االرتباط( =  )معامل
، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت باإلجياب لقيم متغَتات االفصاح والشهافية  ادلاليةنوعا ما جبودة القوائم 

 .تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة
R-deux وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.310التعيُت(=  )معامل

ثَت التغَت يف تغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إُف تأ% من ال30.1% أي أن 30.1بلغت 
 ، والباقي يرجع إُف عوامل أخرى.االفصاح والشهافية

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلداركما حيوي اجلدول قيمة التباين ادلهسر والتباين الغَت
ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ادلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف 

اليت   0.05 دالة احصائيا عند درجة سلاطرة ادلقدرة ب وىي 9.029 االفصاح والشهافية بلغتمبدأ قيم 
 .0.000دلقدرة بـ ا  sigكانت أكرب من مستوى داللة التباين  

( اليت تنص على أنو ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ H1حسب ىذه النتائج نقبل الهرضية البديلة )
على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف، وىو يتوافق مع ما افًتضو الطالب  اإلفصاح والشهافية

 .الرابعةوبالتاِف اثبات الهرضية اجلزئية 
 ىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة منوذج االضلدار كالتاِف:

 

 حيث أن :

B (الباقي الثابت Constant = )0.943  مستوى داللة قدر بـعند sig=0.000  وىو أقل
ما يدل على أن ىذه ادلعلمة دالة إحصائيا وىي تعرب عن قيمة جودة  0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة

 .االفصاح والشهافية ألقوائم ادلالية  يف حالة انعدام قيم مبدا

a =0.458 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
بوحدة واحدة االفصاح والشهافية  دأقيمة متغَت مب وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتة االفصاح والشهافي دأمب

ائيا، اذ ، ىذا ادلعامل دال احص0.458تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل 
 .0.05ادلقدرة بـ   وىي أقل من درجة ادلخاطرة sig= 0.000ة بلغت قيمة مستوى الدالل

 0.943( + مبدأ اإلفصاح والشهافية x 0.458جودة القوائم ادلالية = )
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لس اإلدارة ومسؤولياتو على صالحيات رل أىناك أثر ذو داللة دلبد :الفرضية اجلزئية اخلامسة -
 وجودة ادلعلومات احملاسبية القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاح جودة

اخلطي البسيط وفق ما يبينو  االضلدارالختبار ىذه الهرضية سنستخدم منوذج ، لدى الشركات زلل الدراسة
 :حيث اجلدول ادلواِف

H0 ىناك أثر ذو داللة دلبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو على جودة القوائم ادلالية يف ظل : ليس
 ؛النظام احملاسيب ادلاِف

H1 :ية يف ظل النظام ىناك أثر ذو داللة دلبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو على جودة القوائم ادلال
 .احملاسيب ادلاِف

 صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو على جودة القوائم ادلالية. دأ: نتائج اختبار أثر مب(21-4)اجلدول رقم 

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.000 7.397 0.925 
Constant( B) 

 الباقي الثابت
   

0.627a  االرتباطمعامل R 

,000 9.362 0.521 
صالحيات رللس اإلدارة 

 R2معامل التعيُت  0.394 ومسؤولياتو
 

 

 

 

 

 التباين ادلهسر 11.481 1 87.645 0.000

 التباين غَت ادلهسر 17.684 135  

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 
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 من خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن:

R بط وىذا يهسر أن مبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو يرت 0.627 االرتباط( = )معامل
، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت باإلجياب لقيم متغَتات اجيابيا وبدرجة قوية نوعا ما جبودة القوائم ادلالية

 .لشركات زلل الدراسةصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوائم ادلالية لدى ا
R-deux وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.394التعيُت(=  )معامل

% من التغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إُف تأثَت التغَت يف 39.4% أي أن 39.4بلغت 
 .صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو ، والباقي يرجع إُف عوامل أخرى

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلدارغَتباين كما حيوي اجلدول قيمة التباين ادلهسر والت
ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ادلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف 

ادلقدرة بـ   دالة احصائيا عند درجة سلاطرة وىي 11.481قيم صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو بلغت  
 .0.000ادلقدرة بـ   sigاليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين   0.05

( اليت تنص على أنو ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ H1حسب ىذه النتائج نقبل الهرضية البديلة )
الية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف، وىو يتوافق مع ما على جودة القوائم ادل صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو

 .اخلامسةافًتضو الطالب وبالتاِف اثبات الهرضية اجلزئية 
 وىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة منوذج االضلدار كالتاِف:

 

 حيث أن :

B (الباقي الثابت Constant = )0.925  مستوى داللة قدر بـعند sig=0.000  وىو أقل
ما يدل على أن ىذه ادلعلمة دالة إحصائيا وىي تعرب عن قيمة جودة  0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة

 .ومسؤولياتوصالحيات رللس اإلدارة  ألقوائم ادلالية  يف حالة انعدام قيم مبدا

a =0.521 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
صالحيات  دأقيمة متغَت مب وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو  دأمب

لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل لقوائم ادلالية بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة ارللس اإلدارة ومسؤولياتو 
وىي أقل من درجة  sig= 0.000ة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الدالل، ىذا ادلعامل دال احص0.521
 .0.05ادلقدرة بـ   ادلخاطرة

 0.925( + صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتومبدأ  x 0.521جودة القوائم ادلالية = )
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 :الثالثة الفرضية العامة -

على جودة القوائم تنص ىذه الهرضية على أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبادئ حوكمة الشركات 
ىذه الهرضية سنعمل على ربليل ودراسة أثر  مدى صحة اختبارمن ؛ و ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِف

مبادئ حوكمة الشركات وفق )ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم 
والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، وصالحيات رللس اإلدارة 

وجودة  النظام احملاسيب ادلاِف من خالل بعد مستوى اإلفصاحومسؤولياتو(على جودة القوائم ادلالية يف ظل 
 زلل الدراسة. لدى الشركات ادلعلومات احملاسبية

وىذا من خالل استخدام منوذج إحصائي شلثل يف منوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد الذي يعمل على 
ادلستقلة بداللة ادلتغَت  ية للمتغَتاتتوضيح أثر ادلتغَتات ادلستقلة على ادلتغَت التابع من خالل إجياد معادلة خط

 (Y= a*X1 + b*X2 + c*X3 + …..+ni*Xi +B)، من الشكل: التابع

وعليو من أجل ربليل أثر مبادئ احلوكمة على جودة القوائم ادلالية سنعمل على إجياد معادلة يكون 
 لة شلثلة يف:ادلتغَتات ادلستقلدى الشركات و  وجودة ادلعلومات فييا ادلتغَت التابع شلثال يف مستوى اإلفصاح

ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ 
 حقوق أصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، وصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو.

 :حيث سبثل كل من

- a ،b ،c ،سبثل أيضا معامالت ادلعادلة اخلطية معلمات منوذج االضلدار  وىي. 

- B الباقي الثابت وىو يوضح قيمة مستوى اإلفصاح لدى الشركات يف حالة انعدام مبادئ احلوكمة. 

 ، مت احلصول على النتائجSPSSإذن وبعد إدخال البيانات ادلتعلقة بادلتغَتات زلل الدراسة يف برنامج  
 ادلمثلة يف اجلدول التاِف:
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 على جودة القوائم ادلالية. حوكمة الشركاتمبادئ : نتائج اختبار أثر (22-4)اجلدول رقم 

Sig T معلمات النموذج القيمة Sig F 
درجة 
 احلرية

 النموذج القيمة

0.827 2.19 0.039 
Constant( B) 

 الباقي الثابت

   

0.738a  معامل اإلرتباط
R 

0.012 2.536 0.178 
ضمان وجود أساس 

 فعال
0.544 

معامل التعيُت 
R2 

0.000 3.717 0.355 
محاية حقوق محلة 

 األسيم

0.000 29.837 5 
 

13.773 
 

 التباين ادلهسر
0.649 -

0.456 
-0.03 

حفظ حقوق أصحاب 
 ادلصاحل

 اإلفصاح والشفافية 0.224 1.933 0.045

 التباين غَت ادلهسر 11.540 125  
 صالحيات جملس اإلدارة 0.282 4.972 0.000

 spss.24ادلصدر: سلرجات برنامج 

 من خالل نتائج ىذا اجلدول يتضح أن: 

 R وىذا يهسر أن مبادئ حوكمة الشركات رلتمعة ترتبط اجيابيا  0.738رتباط( = اال )معامل
باإلجياب لقيم مبادئ حوكمة الشركات وبدرجة قوية جبودة القوائم ادلالية، وىذا يدل أيضا على أن أي تغَت 

 .رلتمعة تؤدي إُف زيادة أيضا جبودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة
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 R-deux وىذا ما يوضح أن القوة التهسَتية لنموذج االضلدار ىذا  0.544عيُت(= الت )معامل
ية ترجع إُف تأثَت التغَت يف % من التغَتات احلاصلة على جودة القوائم ادلال54.4% أي أن 54.4بلغت 

 مبادئ حوكمة الشركات رلتمعة ، والباقي يرجع إُف عوامل أخرى.

، من خالل نتائج  ادلهسر الباقي لنموذج االضلدارغَتباين كما حيوي اجلدول قيمة التباين ادلهسر والت
دلالية والراجعة لتأثَت التغَت يف ىذا اجلدول يتبُت أن قيمة التباين يف التغَتات احلاصلة على قيمة جودة القوائم ا

ادلقدرة بـ   () دالة احصائيا عند درجة سلاطرة وىي 13.773بلغت   مبادئ حوكمة الشركات رلتمعةقيم 
 .0.000ادلقدرة بـ   sigاليت كانت أكرب من مستوى داللة التباين   0.05

  منوذج االضلدار كالتاِف: وىذا وحسب نتائج اجلدول أيضا ديكن صياغة معادلة

 

 

 

 حيث أن : 
 B (الباقي الثابت Constant = )0.039  0.827ب  رمستوى داللة قدعند sig= 

دالة إحصائيا وىي تعرب  غَت ما يدل على أن ىذه ادلعلمة 0.05ادلقدرة بـ  () من درجة ادلخاطرة أكربوىو 
 مبادئ حوكمة الشركات.لقوائم ادلالية  يف حالة انعدام قيم عن قيمة جودة ا

a =0.178 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
ضمان  دأقيمة متغَت مب وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات  دأمب

بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة وجود أساس فعال حلوكمة الشركات 
وىي أقل من  sig= 0.012ة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الدالل، ىذا ادلعامل دال احص0.178دبعامل 

 .0.05ادلقدرة بـ  ( ) درجة ادلخاطرة
b =0.355 نة والهًتة ادلدروسة بداللة  العيذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف

قيمة متغَت  وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتمحاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل  دأيمب
بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل  دأيمب

ة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الدالل، ىذا ادلعامل دال احص0.355لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل 
sig=0.000   وىي أقل من درجة ادلخاطرة()   0.05ادلقدرة بـ.  

محاية حقوق محلة  * 0.355ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات +  x 0.178) جودة القوائم ادلالية =
* اإلفصاح  0.224 * حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف + (-0.03)األسيم والتعامل معيم بشكل عادل + 

 .0.039يات رللس اإلدارة ومسؤولياتو( + * صالح 0.282والشهافية + 
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 c( =-0.03) نة والهًتة ادلدروسة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي
حوكمة الشركات قيمة متغَت  ما يهسر أنو إذا تغَتت سليبوىو حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف  دأبداللة مب
، ىذا (0.03-)بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل رلتمعة 
 ()من درجة ادلخاطرة   أكربوىي   sig= 0.649ةائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الداللدال احص غَت ادلعامل

 .0.05ادلقدرة بـ  
d =0.224 نة والهًتة ادلدروسة بداللة ذبسد ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العي

بوحدة واحدة االفصاح والشهافية  دأقيمة متغَت مب ما يهسر أنو إذا تغَتتوىو اجيايب االفصاح والشهافية  دأمب
ائيا، اذ ، ىذا ادلعامل دال احص0.224تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل 

 .0.05ادلقدرة بـ   وىي أقل من درجة ادلخاطرة sig= 0.045ة بلغت قيمة مستوى الدالل
e =0.282 نة والهًتة ادلدروسة بداللة د ىذه ادلعلمة معامل التغَت يف جودة القوائم ادلالية يف العيذبس

صالحيات  دأقيمة متغَت مب وىو اجيايب ما يهسر أنو إذا تغَتتصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو  دأمب
لدى الشركات زلل الدراسة دبعامل بوحدة واحدة تتغَت قيمة جودة القوائم ادلالية رللس اإلدارة ومسؤولياتو 

وىي أقل من درجة  sig= 0.000ة ائيا، اذ بلغت قيمة مستوى الدالل، ىذا ادلعامل دال احص0.282
 .0.05ادلقدرة بـ   () ادلخاطرة
من خالل ىذه النتائج ديكن استخالص أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية )التباين ادلهسر دال  

)ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم ركات حوكمة الشإحصائيا( دلبادئ 
صالحيات رللس اإلدارة والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، و 

، كما أن دلبدأ ضمان وجود أساس فعال ( على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلاِفومسؤولياتو
مبدأ اإلفصاح والشهافية دبعامل قدره  (، مث يليو0.178حلوكمة الشركات أكرب أثر إجيايب دبعامل قدره )

مبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو بأثر اجيايب دبعامل  (، يلييم كذلك يف نهس اذباه التأثَت0.224)
محلة األسيم والتعامل معيم  مبدأي محاية حقوق( 0.355(، وبعده وبأثر إجيايب دبعامل قدره )0.238)

 .(-0.03دبعامل سليب قدر ب ) حهظ حقوق أصحاب ادلصاٌف، ويف األخَت وبتأثَت سليب مبدأ بشكل عادل
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 خالصة الفصل الرابع: 

حاولنا خالل ىذا الهصل تقدًن الواقع القانوين والتشريعي لتطبيق حوكمة الشركات يف البيئة اجلزائرية 
التجاري والنظام احملاسيب ادلاِف، وبعد ذلك مت تناول الدراسة ادليدانية اليت سبت على عينة من يف ظل القانون 

شركات ادلسامهة بوالية سطيف واليت من خالذلا مت الكشف عن مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات 
اح والشهافية وذلك سة، ومدى تأثَتىا على جودة القوائم ادلالية عن طريق مستوى اإلفصبالشركات زلل الدرا

 دبناقشة واختبار فرضيات الدراسة اليت سبت صياغتيا دلعاجلة إشكالية الدراسة ومت التوصل للنتائج التالية:

طبقا لتوجييات السلطات العمومية إُف ذبسيد متطلبات حوكمة الشركات بغرض سعي اجلزائر  -
قوانُت ولوائح تنظيمية من بينيا إدخال  إصالح الشركات بصهة خاصة واالقتصاد بصهة عامة، من خالل عدة

تعديالت على القانون التجاري، إعداد ميثاق احلكم الراشد للمؤسسات اجلزائرية، تبٍت النظام احملاسيب ادلاِف 
ادلستوحى من ادلعايَت احملاسبية الدولية، إضافة إُف إصالحات اقتصادية أخرى ترتبط بأخالقيات مينيت احملاسبة 

 والتدقيق؛

إُف درجة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  تهوق ادلتوسطةشَت إجابات أفراد العينة وبدرجة موافقة ت -
يف شركات ادلسامهة بوالية سطيف سلل الدراسة، كما أن القوانُت اجلزائرية تضع شروط تساىم يف تطبيق مبادئ 

 كات؛حوكمة الشركات مرتبطة دبكونات رللس اإلدارة وتشجيعو على تطبيق حوكمة الشر 

على أن مستوى االفصاح احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية كانت إجابات أفراد العينة بادلوافقة  -
 ؛ادلاِف لدى بالشركات زلل الدراسةيف ظل النظام احملاسيب مرتهع 

أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبادئ حوكمة الشركات )ضمان  كما أظيرت الدراسة ادليدانية -
فعال حلوكمة الشركات، محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، حهظ حقوق وجود أساس 

أصحاب ادلصاٌف، اإلفصاح والشهافية، وصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو( على جودة القوائم ادلالية يف ظل 
 بدرجة تأثَت متهاوتة من مبدأ آلخر. النظام احملاسيب ادلاِف،
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 متهيد -

انطالقا من أمهية موضوع حوكمة الشركات يف اآلونة األخرية على ادلستوى األكادديي واالقتصادي  
وحىت السياسي يف سلتلف دول العامل، و اليت أصبحت تشكل أداة لتحقيق النجاح واإلصالح االقتصادي 
والتنظيمي يف ظل العودلة وانفتاح اقتصادات الدول على بعضيا البعض، اشتداد ادلنافسة للحصول على أكثر 

كما أصبح تطبيق   حصص سوقية عادلية واستقطاب أكرب قدر شلكن من رؤوس األموال ادلوجية لالستثمار،
صاد أي دولة بصفة عامة، وتعزيز حوكمة الشركات شعارا يتبناه القطاع العام واخلاص بغرض تعزيز الثقة يف اقت

يف السوق ادلايل صفة خاصة، ودليل  ثقة ادلستثمرين وادلسامهني وأصحاب ادلصاحل يف سلتلف الشركات الناشطة
على العدالة والشفافية حلماية كل األطراف ذات ادلصلحة، حيث أن اإلفصاح والشفافية يرفعان من مصداقية 

رشيدة وفعالة، ومؤشر على ادلستوى الرفيع الذي وصلت  قرارات يسمح باختاذاحملاسبية وادلالية ما ادلعلومات 
إليو إدارات الشركات يف االلتزام بقواعد حسن اإلدارة والشفافية وادلساءلة واحملاسبة للتصدي للفساد ادلايل 

 واإلداري، ومنو استقطاب االستثمارات احمللية واخلارجية وجذب رؤوس األموال.

دراستنا للموضع معاجلة إشكالية البحث اليت تتمحور حول أثر تطبيق مبادئ  حاولنا من خالل
حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل، من خالل ثالث فصول نظرية وفصل 

 ببعض شركات ادلسامهة بوالية سطيف، لإلحاطة جبل جوانب ادلوضوع.تطبيقي يتضمن دراسة ميدانية 

حلوكمة الشركات بعرض حملة عن اخللفية التارخيية  والنظري فقد بينا يف الفصل األول اإلطار الفكري 
للحوكمة من خالل عرض تطورىا التارخيي، أمهيتيا، أسباب ظيورىا كاألحداث الدولية، العودلة، مشكلة 

وكمة الشركات، باإلضافة إىل كما مت عرض بعض النظريات ادلتعلقة حبالوكالة، إضافة لعوامل اقتصادية أخرى،  
أما الفصل الثاين فقد مت مفيوميا، أىدافيا، مبادئيا، آلياهتا، وجتارب بعض الدول يف رلال حوكمة الشركات، 

( يف حتسني جودة القوائم ادلالية، بعرض ونقد ادلخطط احملاسيب SCFختصيصو دلسامهة النظام احملاسيب ادلايل )
(، ومراحل إعداده وسلتلف SCFسباب تبين النظام احملاسيب ادلايل )(، وبعد ذلك عرض أPCNالوطين )

باإلضافة للجانب التنظيمي لو بعرض إطاره التصوري كأىم التشريعات والقوانني ادلتعلقة بو، رلال تطبيقو، 
احملاسيب  جديد قدمو النظام احملاسيب ادلايل، ادلبادئ والفروض، ومت كذلك عرض القوائم ادلالية احملددة يف النظام

ادلايل، وبالفصل الثالث فتم الربط بني حوكمة الشركات وجودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل، 
وتأثري والذي مت التطرق فيو إىل عالقة حوكمة الشركات باحملاسبة بعرض األبعاد احملاسبية حلوكمة الشركات 
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 العمود الفقري لكل من حوكمة الشركات والنظام احملاسيب حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب الذي يعترب
والذي ديكن اعتباره اذلدف الرئيسي وادلشًتك بينيما لتحسني جودة القوائم ادلالية واحلد من إدارة ادلايل، 

األرباح، واحلد كذلك من مشكل تضارب ادلصاحل ما شأنو تنشيط وتفعيل بورصة اجلزائر، ويف الفصل الرابع 
مت إجراء دراسة ميدانية ببعض شركات ادلسامهة بسطيف دلعرفة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على  واألخري

جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل، ومت التطرق إىل الواقع العملي حلوكمة الشركات بشركات 
التشريعات احملاسبية والقوانني ذلا،  فسلتلو  ادلسامهة بالبيئة اجلزائرية من خالل مدى مالءمة القانون التجاري

وبعد ذلك اجلانب التطبيقي للدراسة الذي مت من خاللو إبراز أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على جودة 
 القوائم ادلالية ببعض شركات ادلسامهة بوالية سطيف.

 النتائج املستمدة من وصف متغريات الدراسة: - 

 سعى لتحقيق األىدافت مكون من رلموعة من ادلبادئ واآلليات رقايبتسيريي مفيوم الشركات حوكمة  إن -
من خالل إلزام القائمني على إدارة الشركة لتطبيق ادلمارسات السليمة  باالستغالل األمثل للموارد ادلتاحة

لتطبيق واآلليات اليت تعترب ادلصدر األساسي دون تغليب مصلحة فئة على أخرى، باتباع ادلبادئ  لإلدارة
 احلوكمة واحلد من صراع ادلصاحل بني األطراف ذوي الصلة؛

ا ألياهتو ومات احملاسبية من خالل ما تقدملية واجلودة يف ادلعحتقق حوكمة الشركات أكرب قدر من ادلصداق -
 ية واخلارجية من خدمات حيث:لالداخ

يقوم ادلراجع الداخلي بدور بارز يف تفعيل مبادئ حوكمة الشركات من خالل التأكد من صلاعة  .
 ؛خيص إدارة ادلخاطر رللس اإلدارة وجلنة ادلراجعة فيماتكاملي مع إضافة إىل عملو النظام الرقابة الداخلية 

تقييم عملية إدارة الشركات من خالل  كما أن للمراجع اخلارجي دور بارز يف تفعيل مبادئ حوكمة  .
ادلصادقة ، و ادلعمول هبا والنظم ادلخاطر والقيام بأداء خدمات ادلراجعة وااللتزام مبختلف القوانني والتشريعات

 على صدق و صحة التقارير ادلالية؛

من  يف تفعيل حوكمة الشركات لتحقيق الشفافية وادلصداقية بالتقارير ادلليةوتتمتع جلان ادلراجعة بأمهية بالغة  -
دعم ادلراجع اخلارجي وضمان استقالليتو  اإلشراف على السياسات احملاسبية وإعداد القوائم ادلالية، خالل

 ومتابعة أعمال ادلراجعة اخلارجية، واإلشراف علييا لتنفيذ اخلطط والسياسات ادلوضوعة مسبقا؛
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ادلتابعة الفعالة لإلدارة  من خاللكما يلعب رللس اإلدارة دور ىام يف تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  -
 تفعيل دور جلان ادلراجعة واإلشراف علييا ومتابعة تنفيذ األىداف واخلطط؛ التنفيذية،

متمثلة يف اإلفصاح والشفافية، ادلساءلة، جلان ادلراجعة، ادلراجعة الداخلية، تعمل ركائز حوكمة الشركات  -
دلعلومات احملاسبية وادلالية، تقليل ادلخاطر االستثمارية ادلراجعة اخلارجية، إدارة ادلخاطر، على زيادة جودة ا

 والتشجيع على االستثمار، واحلد من تعارض ادلصاحل بني األطراف ذوي الصلة بادلؤسسة أو الشركة؛

أن ادلؤسسات اليت تلتزم بتطبيق حوكمة الشركات تتسم معلوماهتا اليت تعكسيا يف قوائميا ادلالية بالشفافية  -
 ئمة لتقومي أداء اإلدارة واحلد من الصراعات بني ادلسامهني واإلدارة واألجيزة احلكومية؛وتعترب مال

ىناك عالقة وثيقة بني حوكمة الشركات والنظام احملاسيب ادلايل وجودة ادلعلومات احملاسبية، حيث أن مبادئ  -
تساىم يف تطوير وتنظيم التسيري اإلداري بصفة عامة ومينة احملاسبة بصفة خاصة  وإجراءاهتا حوكمة الشركات

يتم من وىذا بدوره ينعكس على مستوى جودة القوائم ادلالية وادلعلومات احملاسبية، كون حوكمة الشركات نظام 
م، لتحقيق اجباهتوالتزاميم بو خاللو قيادة ادلؤسسة وإدارهتا وضمان تسيريىا مبا حيفظ حقوق مجيع األطراف 

 مصداقية وجودة القوائم ادلالية؛

ة ادلالية الدولي قواعد اإلفصاح وفق النظام احملاسيب ادلايل تتفق ومتطلبات اإلفصاح الواردة يف معايري التقارير -
(IAS/IFRS )ادلالية، شلا يساعد على  وخاصة من حيث الطرق والسياسات ادلتبعة إلعداد وعرض القوائم
ن تطبيق النظام احملاسيب ادلايل يرفع من ، كما أمن ادلمارسة احملاسبية العادلية ئراز ارسة احملاسبية يف اجلريب ادلمتق

 ؛ة وسريعةيلشركة بطريقة سللاحلالة العامة  ا معرفةيل دلستخدمييومة ويسلالثقة يف ادلع درجة

االلتزام بتطبيق النظام احملاسيب ادلايل يساىم يف حتسني جودة القوائم ادلالية ومستوى اإلفصاح احملاسيب، وىذا  -
األخري من أىم مبادئ حوكمة الشركات، ويف الوقت ذاتو فإن كل من حوكمة الشركات والنظام احملاسيب ادلايل 

ادلايل  احملاسيبن تطبيق النظام ؛ كما أإدارة األرباح واحلد من الشفافية وحتقيقييدف لتحسني اإلفصاح احملاسيب 
 اعتمادية من ِقبليم، كثرأو  ادلستخدمني احتياجاتجعل القوائم ادلالية أكثر جتاوبا مع 

القانونية  العوامل)ن بالعديد من العوامل البيئية ار يب وجودة القوائم ادلالية يتأثن مستوى اإلفصاح احملاسإ -
ادلتعلقة بادلعلومات،  ، العوامل(ية االجتماعيةاالقتصادية، العوامل السياسية، العوامل الثقاف والتشريعية، العوامل

 ؛الشركاتحوكمة  مبادئجودة التدقيق ومدى تطبيق 
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، ور بويتأث ما يف اآلخرنية واحدة ، يؤثر كل ملان لعمييعد اإلفصاح والشفافية وحوكمة الشركات وج -
احملاسيب ينتج من  حوكمة الشركات يصبح أكثر شفافية وزيادة الشفافية يف اإلفصاحفاإلفصاح احملاسيب يف ظل 

كما أن جودة القوائم وسلتلف األطراف ذات الصلة،  وتؤدي إىل محاية ادلستثمرين  ،تفعيل حوكمة الشركات
 ، ومات احملاسبيةلتعزز مصداقية ادلع ادلالية

 سة التطبيقية فيما يلي:ار نتائج الد ديكن تلخيص أىم :سة التطبيقيةانتائج الدر  -

أثبتت الدراسة ادليدانية بعد حتليل واختبار الفرضية العامة األوىل أن الشركات زلل الدراسة يلتزمون بتطبيق  -
 ؛بنسب متفاوتة من مبدأ آلخر مبادئ حوكمة الشركات

احملاسيب وجودة ادلعلومات احملاسبية أن مستوى االفصاح إثبات صحة الفرضية العامة الثانية واليت تنص على  -
، إال أنو ويف ظل غياب سوق مالية نشطة وكذا الشركات زلل الدراسة مرتفعظل النظام احملاسيب ادلايل لدى  يف

غياب ادلنافسة التامة، فإن اإلفصاح ادلتبع بالشركات زلل الدراسة ال يؤدي الغرض ادلراد منو وىو ختفيض درجة 
 ؛لق باالستثمار وإقبال ادلستثمرين وادلدخرين على تقدمي أمواذلم لالستثمارعدم التأكد فيما يتع

ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية  أن -
ترجع إىل  % من التغريات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية23.6 وأن، حيث يف ظل النظام احملاسيب ادلايل

 ؛تأثري التغري يف قيم مبادئ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات ، والباقي يرجع إىل عوامل أخرى

ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل على جودة  أن -
من التغريات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية % 35.1 وأن، حيث القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب ادلايل

دل، والباقي يرجع إىل عوامل ترجع إىل تأثري التغري يف قيم محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عا
 ؛أخرى

ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام  أن -
% من التغريات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إىل تأثري التغري يف قيم حفظ 15.2أن ،  ادلايلاحملاسيب

 ؛ ، والباقي يرجع إىل عوامل أخرىحقوق أصحاب ادلصاحل
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ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ اإلفصاح والشفافية على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام احملاسيب  أن -
ثري التغري يف االفصاح % من التغريات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إىل تأ30.1 وأنحيث  ،ادلايل

 ؛، والباقي يرجع إىل عوامل أخرىوالشفافية

ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبدأ صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو على جودة القوائم ادلالية يف ظل  أن -
% من التغريات احلاصلة على جودة القوائم ادلالية ترجع إىل تأثري التغري 39.4أن ، حيث النظام احملاسيب ادلايل

 ؛يف صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو ، والباقي يرجع إىل عوامل أخرى

)ضمان وجود أساس  رلتمعة أن ىناك أثر ذو داللة إحصائية دلبادئ حوكمة الشركات صاستخالمت  اكم   -
ات، محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل، حفظ حقوق أصحاب فعال حلوكمة الشرك

ادلصاحل، اإلفصاح والشفافية، وصالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو( على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام 
دره كما أن دلبدأ ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات أكرب أثر إجيايب مبعامل قاحملاسيب ادلايل،  

(، يلييم كذلك يف نفس اجتاه التأثري مبدأ 0.224مبدأ اإلفصاح والشفافية مبعامل قدره ) (، مث يليو0.178)
(، وبعده وبأثر إجيايب مبعامل قدره 0.238صالحيات رللس اإلدارة ومسؤولياتو بأثر اجيايب مبعامل )

، ويف األخري وبتأثري سليب مبدأ مبدأي محاية حقوق محلة األسيم والتعامل معيم بشكل عادل( 0.355)
 (.-0.03مبعامل سليب قدر ب ) حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل

ة بيئ بشكل عام ديكن القول، أنو رغم أمهية النتائج ادلتوصل إلييا تبقى ىناك نقائص نابعة أساسا من 
 بعض الشيء، حفظةومت ل منغلقةاز ئرية ال تاز سة يف إطارىا، فادلؤسسات اجلار األعمال اليت دتت معاجلة الد

تزداد يف  ر خاصة منيم ادلستثمرين فإن أمهيتوار كونو يركز أساسا على متخذي القكما أن ادلوضوع وبالنظر ل
 ئر.از منا مع تطور بورصة اجلاز ا جيعل البحث قابال للتحديث تبيئة دتتاز بسوق مايل نشط، شل
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  التوصيات: -

 االستفادة من ادلزايا اليت حتققيا حوكمة الشركات والتوسع يف تطبيقيا بالشركات اجلزائرية هبدف
، وادلسامهة يف منو االقتصاد الوطين من خالل إضفاء الثقة وادلصداقية بالقوائم السوق ادلايل اجلزائريلتنشيط 

 ادلالية نقدم رلموعة من التوصيات:

وأىدافو  االىتمام أكثر والتعريف بأمهية موضوع حوكمة الشركات ومببادئو على الباحثني وادليتمني وادلينيني -
 االقتصاد ككل؛واجيابياتو على مستوى الشركات وعلى مستوى 

أداء  ليس ىناك اتفاق على مفيوم حوكمة الشركات وإمنا ىناك اتفاق على إن تطبيقيا يعزز من كفاءة -
 ؛قد تعًتضيا ادلخاطر اليتواجية الشركات ويدعم مقدرهتا دل

، دلا حتققو وتطبيق حوكمة الشركات اجلزائرية سن مزيد من القوانني لتعزيز اإلفصاح والشفافية لدى الشركات -
من مزايا سلتلفة ديكن أن تساعد يف حل العديد من ادلشاكل اليت تواجو ادلؤسسات بصفة عامة، وادلشاكل 

 ؛يف ادلعلومات احملاسبيةادلالية  بصفة خاصة أمهيا فقدان الثقة وادلصداقية 

، خاصة يف ظل تبين مبادئ ادلالية بتعاد عن السرية وإخفاء ادلعلوماتتعزيز ثقافة اإلفصاح احملاسيب واال -
الستقطاب رؤوس األموال الداخلية  من أجل عرض قوائم مالية تتميز بالشفافية وادلصداقية حوكمة الشركات

 ؛واخلارجية

للمعلومات  االىتمام بالتشريعات واألنظمة احملددة لإلفصاح احملاسيب خاصة فيما يتعلق بالنشر االلكًتوين -
 ؛ادلالية

التمسك ، و ات إدارة األرباحاحملاسبة من شأنو احلد من شلارسضرورة مراعاة آداب وقواعد وسلوك مينة  -
حتققو يف اجملتمع عن طريق  االستثماري الذيهبدف تنمية الوعي، والدور مبادئ حوكمة الشركات  بتطبيق

 ؛ تقدمي اإلفصاح ادلالئم والعادل يف التقارير ادلالية

العمل على و  ،وبلادلثايل ادلط وكلمع احلوكمة مبستوى عال من الس ادلتعاملنيجتسيد القيم األخالقية لدى  -
 ؛وجود قنوات اتصال مرنة بني أصحاب ادلصاحل ورللس إدارة الشركة
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شلا  اجلزائر األخذ بعني االعتبار دلقًتحات الباحثني وادلينيني وادليتمني بشأن تطبيق حوكمة الشركات يف -
 ؛يساعد يف تطبيق حوكمة جيدة ورشيدة

وإصدار قانون يلزم  يتالءم وبيئة األعمال اجلزائرية، جيب العمل على إجياد دليل حوكمة الشركات اجلزائرية -
يف انتظار تعميم تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على سلتلف  ؛الشركات ادلدرجة بالبورصة على األقل التقيد بو

 الشركات اجلزائرية؛
مفاىيم وثقافة تطبيقات  العمل على تعزيز ثقافة شلارسة احلوكمة من خالل عقد الربامج التدريبية اليت تعكس -

السليمة ذلا، ودورىا ىف منع  ادلزيد من الدراسات واألحباث اخلاصة بتطبيقات احلوكمة وادلمارسةإجراء ، احلوكمة
 .تعزيز الثقة بالقوائم ادلالية حدوث الفشل ادلايل للشركات

احلوكمة يف الشركات هبدف تنمية الوعي  مبادئبذل ادلزيد من اجليود وادلتابعة للمستجدات ادلتعلقة بتطبيق  -
ستثماري يف اجملتمع، واحملافظة على مستوى كاف من اإلفصاح والشفافية يف التقارير ادلالية واتاحتيا والدور اال

 جلميع األطراف ذوي ادلصاحل.

خاصة  ،مسؤولياهتم ددحي وتنظيميبنص قانوين  ئريةاز اجليف ادلؤسسات  التنفيذية أعضاء اإلدارةميام  توضيح -
 لوظائفوعدم شغل أعضاء رللس اإلدارة  رللس اإلدارة سيالعام وميام رئ ريميام ادلد نيالفصل بفيما خيص 

 .إلضفاء ادلصداقية بالقوائم ادلالية تنفيذية بالشركة
بذل ادلزيد من اجليود من الناحية احملاسبية يف اجلزائر بتحيني النظام احملاسيب ادلايل ومينة التدقيق احملاسيب،  -

يتم إجراؤىا على ادلعايري احملاسبية الدولية من فًتة ألخرى وكذا معايري التدقيق  تبعا للتحيينات والتحسينات اليت
 الدولية.

 آفاق الدراسة: -

تناولنا خالل ىذه الدراسة موضوع أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية يف 
فإنو ديكن إدراج بعض االقًتاحات لتكون كمواضيع تدرس يف  ، ونظرا التساع ادلوضوعظل النظام احملاسيب ادلايل

 ىذا الصدد واليت ذلا عالقة بالبحث:
 تفعيل حوكمة الشركات شلا يساعد على تنشيط السوق ادلالية اجلزائرية؛سبل  -
 ؛لتحقيق الشفافية دور حوكمة الشركات يف تدعيم اإلفصاح اإللكًتوين -
  ادلدرجة بالبورصة اجلزائرية؛ شلارسة إدارة األرباح يف الشركاتأثر تطبيق حوكمة الشركات على  -
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  -1 سطيف– عباس فرحات جامعة
 التخصص: زلاسبة، مالية وتدقيق                                         كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

 

 وبركاتو اهلل ةورمح عليكم السالم الفاضلة األخت/  الفاضل األخ
فرحات  جامعة من، ادلالية والتدقيق احملاسبة يف دكتوراه إلعداد أطروحة الدراسة أدوات إحدى ىي يديك بني اليت االستبانة

 :بعنوان -1سطيف –عباس 
 احملاسيب ادلايل""أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة القوائم ادلالية يف ظل النظام 

 دراسة تطبيقية لبعض شركات ادلسامهة يف سطيف
 ىذه نتائج علييا تعتمد أمهية من إلجابتكم دلا وذلكوموضوعية  بدقة ادلرفقة، االستبانة باإلجابة على التكرم ى منكميرج
 .فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن تامة، بسرية ستعاملالواردة يف االستبانة  ادلعلومات بأنكما أؤكد لكم  ،الدراسة

 

 أ.د بالرقي تيجاينادلشرف:         راشدي أمنيالطالب: 
 استجابتكم وحسن لتعاونكم شكراً           0770.36.74.98 اذلاتف:

 

  اجملموعة األوىل: البيانات الشخصية
 ادلناسبة ( يف اخلانةXيرجى من سيادتكم ابداء رأيكم بوضع العالمة )

 أنثى     ذكر  اجلنس :
 

 سنة 45أكثر من    سنة 45إىل  25من    سنة 25أقل من  الفئة العمرية:
 

   شيادة دكتوراه   ماجستري/ماسرتشيادة     شيادة ليسانس  ادلؤهل العلمي:

 أخرى   يف احملاسبة شيادة مينية

 

         / زلافظ حسابات خبري زلاسيب    عضو رللس إدارة ادلؤهل ادلهين:

 مدقق داخلي        اطار مايل بالشركة        /مساعد زلاسب زلاسب  

 مساىم  

 

 سنوات 10إىل  5من     سنوات 5أقل من  اخلربة ادلهنية:
 سنة 20أكثر من     سنة 20إىل  11من   

 : االستبانة01ملحق رقم  ال
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 جودة القوائم ادلاليةأثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على : الثانيةاجملموعة 
 يف مربع االجابة اليت تراىا مناسبة أمام كل عبارة من العبارات التالية: (Xيرجى التكرم بوضع عالمة )

موافق  العبارة الرقم
 متاما

غري  زلايد موافق
 موافق

 غري
موافق 
 متاما

 ضمان وجود أساس فعال حلوكمة الشركات

1 
مع ضمان حتقيق مصاحل ادلستثمرين وأىداف توجد تشريعات واضحة حتدد ادلسؤوليات 

 الشركة.
     

      تلتزم الشركة باذليكل التنظيمي والوصف الوظيفي لتحديد الصالحيات وادلسؤوليات. 2

      .ومنتظم تقوم الشركة باإلفصاح عن ادلعلومات بشكل دوري 3

      تقوم جلان التدقيق بعمليا دون تدخل االدارة. 4

      بني ادللكية واالدارة. يوجد فصل 5

6 
من  القانون ادلطبق يف اجلزائر يكفل حق ادلسامهني يف انتخاب أو عزل أعضاء رللس االدارة

 .خالل اجلمعية العامة
     

 محاية حقوق محلة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل
      تتميز عملية تداول أسيم الشركة بالسيولة واألمان. 7

      يتم تزويد ادلسامهني بادلعلومات ادلتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة. 8

      اجراءات االفصاح احملاسيب وادلايل.يتم اطالع ادلسامهني على  9

      يتم تزويد ادلسامهني بقرارات رللس االدارة. 10

      ميلك ادلسامهون حق الغاء قرارات رللس االدارة. 11

      .مساءلة رللس االدارة للمسامهنيحيق  12

      يشارك ادلسامهون يف اجراء أي تعديل يف القانون األساسي أو بنود تأسيس الشركة 13

      يشارك ادلسامهون يف اختاذ قرار زيادة رأس ادلال عن طريق اصدار أسيم جديدة. 14

      للمسامهني األولوية يف شراء األسيم ادلعلنة لالكتتاب. 15

16 
 املة عادلة، خاصة ضمان عدم تسريبتضمن إدارة الشركة معاملة مجيع ادلسامهني مع

 ادلعلومات لبعض ادلسامهني دون غريىم طادلا مل يتم االفصاح عنيا بشكل رمسي للجميع.
     

      للمسامهني حقوق التصويت ادلتساوية لكل فئة من فئات محلة األسيم. 17

      يتم محاية حقوق صغار ادلسامهني من ادلمارسات االستغاللية. 18

      تتوفر سياسة تعويض فعالة حلماية حقوق ادلسامهني. 19

      يوجد وسائل تسيل اشرتاك ادلسامهني يف التصويت. 20

 حفظ حقوق أصحاب ادلصاحل
      تعطى فرص عادلة للمستثمرين يف امتالك األسيم. 21
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      للمستثمرين احلصول على معلومات عن الشركة قبل شراء األسيم.حيق  22

موافق  العبارة الرقم
 متاما

غري  زلايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 متاما

23 
احلصول علي معلومات حول حقوق التصويت ادلرتبطة بكافة فئات األسيم  ستثمرينحيق للم

 قبل شراء األسيم حلمايتيم من التالعب حبقوقيم مستقبال.
     

      يوجد تسييالت ألصحاب ادلصاحل وفقا ألحكام القانون. 24

      توجد قنوات اتصال مرنة بني أصحاب ادلصاحل ورللس اإلدارة. 25

      توجد سياسات تعويض ألصحاب ادلصاحل يف حالة وجود ضرر. 26

      يتم اشراك مجيع العاملني يف آليات حتسني األداء. 27

      توجد بالشركة آليات لبحث انشغاالت العاملني وايصال شكاوييم. 28

      يوجد يف الشركة سياسات ادارة ادلخاطر يف حال حصوذلا. 29

 والشفافيةاالفصاح 
      يتم اإلفصاح عن مجيع بنود عناصر القوائم ادلالية بالقدر الكايف . 30

      توفر الشركة معلومات االفصاح ادلايل يف الوقت ادلناسب جلميع أصحاب ادلصاحل. 31

      تقوم الشركة باإلفصاح عن عناصر ادلخاطرة اجلوىرية ادلتوقعة. 32

      استخدام موقعيا االلكرتوين لتعزيز االفصاح والشفافية وتوفري ادلعلومات.تعمل الشركة على  33

      توفر قنوات لنشر ادلعلومات الكافية وبطريقة عادلة جلميع األطراف ذات العالقة. 34

      يتم االفصاح عن حجم أسيم أعضاء رللس االدارة. 35

      وادلديرين التنفيذيني.يتم االفصاح عن مكافآت رللس االدارة  36

      يتم االفصاح عن مجيع قرارات رللس االدارة. 37

 صالحيات رللس االدارة ومسؤولياته
      يلتزم رللس اإلدارة بالقوانني واألنظمة وادلعايري األخالقية. 38

      األسيم.يعمل رللس االدارة على ضمان معاملة عادلة ومتساوية لكل فئة من فئات محلة  39

40 
يوفر رللس االدارة نظام رمسي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء رللس 

 االدارة.
     

      رللس االدارة بشغل مناصب تنفيذية يف الشركة. أو رئيس ال يقوم أعضاء 41

      عملية اإلفصاح ووسائل االتصال واالعالم. على االدارة رللس يشرف 42

      يتم حتديد ميام اللجان اليت يشكليا رللس االدارة وفرتة نشاطيا. 43

      يتوفر يف أعضاء جلنة التدقيق اخلربات ادلناسبة يف رلال احملاسبة وادلالية. 44

      منح الصالحيات ادلطلقة للجنة التدقيق للوصول إىل أي معلومات وبيانات على الشركة. 45

      بسياسة االفصاح والشفافية وادلساءلة. يلتزم رللس االدارة 46
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 يف الشركات زلل الدراسةدة ادلعلومات احملاسبية و جو مستوى االفصاح : الثالثةاجملموعة 

موافق  العبارة الرقم
غري  زلايد موافق متاما

 موافق

 غري
موافق 
 متاما

      حترص الشركة على تطبيق نظم مالية وزلاسبية سليمة تساىم يف حتسني جودة القوائم ادلالية. 47

48 
قوائميا ادلالية من خالل بيف الوقت ادلناسب تعمل الشركة على توفري معلومات زلاسبية مالئمة 

 حوكمة الشركات والنظام احملاسيب ادلايل.
     

      تفصح الشركة عن ادلعلومات ادلالية وغري ادلالية يف وقت واحد لكافة مستخدمي القوائم ادلالية. 49

50 
مبراعاة  مبادئ احلوكمة إىل توفري عناصر الثقة يف ادلعلومات احملاسبية تسعى الشركة من خالل

 والقابلية للتحقق.عدم التحيز وصدق التعبري 
     

51 
تعمل الشركة من خالل احلوكمة على حتقيق خاصية الثبات للمعلومة احملاسبية شلا يساعد على 

 .واختاذ القرارات حتليل القوائم ادلالية وامكانية ادلقارنة
     

      تتميز القوائم ادلالية بأهنا موضوعية وعادلة وخالية من التقديرات واالجتيادات الشخصية. 52

53 
  حترص الشركة على توفري معلومات زلاسبية من خالل قوائميا ادلالية ذات قدرة تنبؤيو تؤدي

 إىل ختفيض حالة عدم التأكد )ادلخاطر( .
     

      الشركة باإلفصاح عن عناصر ادلخاطرة اجلوىرية ادلتوقعة.تقوم  54

      تفصح الشركة عن ىيكل ملكية األسيم، ادلسامهني، أعضاء رللس االدارة، اإلدارة التنفيذية. 55

      .)عددىم وأمسائيم( جلان رللس االدارة وجود يتم االفصاح عن 56

      تقرير ادلراجع اخلارجي.و  تقرير رللس اإلدارة يتم االفصاح عن 57

      يتم االفصاح عن سياسة توزيع األرباح وكيفية تغطية اخلسائر. 58

      قائمة ادلركز ادلايل )ادليزانية(يتم االفصاح عن  59

      (جدول حسابات النتائج)الدخليتم االفصاح عن قائمة  60

      التدفقات النقديةيتم االفصاح عن قائمة  61

      (.احملتجزة)األرباح  يتم االفصاح عن قائمة التغريات يف حقوق ادلسامهني 62

      مالحق القوائم ادلالية.يتم االفصاح عن  63

64 
يف القياس احملاسيب لعناصر القوائم ادلالية  ادلعتمدةوالطرق  السياسات احملاسبيةاالفصاح عن يتم 

 طرق تقييم ادلخزون، خسائر وفوائض القيمة...(طرق االىتالك،  التقييم واعادة التقييم،)
     

      يتم االفصاح عن سلتلف االلتزامات واالستحقاقات. 65

      يتم االفصاح عن األخطاء احملاسبية اليت مت الوقوع فييا وطرق معاجلتيا. 66

      يتم االفصاح عن االستثمارات بأنواعيا ادلختلفة . 67

      يتم االفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ اعداد القوائم ادلالية. 68

           
 شكرا على حسن تعاونكم وجتاوبكم
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 : األساتذة المحكمين لالستبانة20الملحق رقم  

 

 مجال التحكيم التخصص الجامعة الرتبة العلمية. اللقب واإلسم
التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة  حماسبة 1سطيف  بالرقي تيجاين أ.د.

 والعبارات الختبار الفرضياتاحملاور 
التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة  حماسبة 1سطيف أ.د. ملياين حكيم

 احملاور والعبارات الختبار الفرضيات
التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة  حماسبة وتدقيق 1سطيف  د. شريقي عمر

 احملاور والعبارات الختبار الفرضيات
التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة  حماسبة 1سطيف  د. تريش جنود

 احملاور والعبارات الختبار الفرضيات
التحكيم الكلي لالستبانة من الناحية  علم االجتماع 2سطيف  د. يعلى فاروق

 املنهجية والتقنية
االقتصاد  ورقلة د. سالمي أمحد

 القياسي
التحكيم الكلي لالستبانة من الناحية 

 املنهجية والتقنية

التحكيم الكلي لالستبانة من الناحية  إحصاء 1سطيف  د. قندوز علي
 املنهجية والتقنية

التحكيم الكلي لالستبانة من ناحية مالءمة  حماسبة بسكرة أ. زاية عبد النور
 احملاور والعبارات الختبار الفرضيات
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 : قائمة الشركات حمل الدراسة30امللحق رقم 

 الرقم املسامهة حمل الدراسة شركاتالتجاري ل االسم
 SPA ENPEC" 10املؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكميائية "

 SPA ENCC UNIT2 DE SETIF" 02املؤسسة الوطنية للهياكل املعدنية والنحاسية "
 SPA ENIE" 03" املؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية

 SPA AMC" 04املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة "
"SPA CALPLAST" 05 
"SPA SIPLAST" 06 
"SPA SOFIPLAST" 10 

 SPA ALMOULES" 08"شركة القوالب واألدوات آل مول 
 SPA ERIAD" 09"مطاحن اهلضاب العليا الرياض سطيف  ش ذ أسهم

 SCAEK" 10الكبرية " شركة اإلمسنت لعني
 EDIMCO" 11مؤسسة توزيع مواد البناء "

 SPA ENASEL " 12"املؤسسة الوطنية لألمالح وحدة قرقور العمري سطيف 
 SPA BATICIM" 13اهلياكل املعدنية الصناعية " بناء شركة

 SPA ROYAL" 14شركة روايال "
 15 ش ذ أ الشركة الوطنية النتاج اللوالب والصنابري 

 01 ش ذ أ املؤسسة الوطنية للدهن
 SPA ACCUS" 00املؤسسة الوطنية إلنتاج املدخرات "

 SPA TARSI" 01شركة الصيانة والصناعة املعدنية "
 SPA SANIAK" 19الشركة الصناعية للوازم الصناعية والصحية "

"SPA MAMI" 20 
 SPA TELL" 21ملبنة التل "
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 SPSSامج  ـــــات برنــــــــ: مخرج 4رقم    حقالمل
 
Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 114 83,2 

Exclu
a
 23 16,8 

Total 137 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,934 68 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,735 6 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Echelle : ALL VARIABLES 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,786 14 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,826 9 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
Fiabilité 
Echelle : ALL VARIABLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,810 8 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,742 9 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 

Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 
 
Fiabilité 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,905 22 
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FREQUENCIES VARIABLES=sexe age diplome statut experience 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Fréquences 

Statistiques 

 sexe age diplome statut experience 

N Valide 136 137 132 137 135 

Manquant 1 0 5 0 2 

 
Table de fréquences 

Sexe 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide homme 108 78,8 79,4 79,4 

femme 29 2.12 20,6 100,0 

Total 137 .11 100,0  

Manquant Système 1 1   

Total 137 100,0   

 

Age 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide moins de 25 14 10,2 10,2 10,2 

25-45 94 68,6 68,6 78,8 

plus de 45 29 21,2 21,2 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 

diplome 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide Licence 67 48,9 50,8 50,8 

master/majister 26 19,0 19,7 70,5 

Doctorat 7 5,1 5,3 75,8 

attéstation professionel 14 10,2 10,6 86,4 

Autre 18 13,1 13,6 100,0 

Total 132 96,4 100,0  

Manquant Système 5 3,6   

Total 137 100,0   
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statut 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide membre de consiel d 

'administration 

8 5,8 5,8 5,8 

expere comptable/ 

commissaire au comptes 

4 2,9 2,9 8,8 

comptable/ aide comptable 57 41,6 41,6 50,4 

cader financiere 48 35,0 35,0 85,4 

auditeur interne 8 5,8 5,8 91,2 

Actionnaire 12 8,8 8,8 100,0 

Total 137 100,0 100,0  

 

experience 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide moins de 5 ans 22 ..11 17,0 17,0 

5-10 49 35,8 36,3 53,3 

11-20 42 30,7 31,1 84,4 

plus de 20 21 15,3 15,6 100,0 

Total 135 98,5 100,0  

Manquant Système 1 111   

Total 137 100,0   

 
FREQUENCIES VARIABLES=statut 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Statistiques 

statut   

N Valide 137 

Manquant 0 
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FREQUENCIES VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 (ضمان وجىد أساس فعال نذىكمت انشركاث) 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistiques 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

ضمان وجود 

أساس فعال 

لحوكمة 

 الشركات

N Valide 137 137 136 134 134 136 137 

Manquant 0 0 1 3 3 1 0 

Moyenne 1,68 1,80 2112 2,55 3,78 1,79 211222 

Ecart type ,757 ,765 ,667 ,620 1,023 ,811 114427 

 
FREQUENCIES VARIABLES=Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

 )دمايت دقىق دمهت األسهم وانتعامم معهم بشكم عادل(

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Fréquences 

Statistiques 

 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

N Valide 136 136 136 137 136 137 136 

Manquant 1 1 1 0 1 0 1 

Moyenne 1,99 1,93 2,46 2,40 2,62 1,79 1,83 

Ecart type ,856 ,757 ,719 ,701 ,903 ,817 ,775 

 

Statistiques 

 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

N Valide 137 136 133 136 136 136 136 

Manquant 0 1 4 1 1 1 1 

Moyenne 1,73 1,68 2,40 1,86 2,40 2,03 1,97 

Ecart type ,809 ,786 ,758 ,712 ,764 ,788 ,834 

 

Statistiques 

 حماية حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل 

N Valide 137 

Manquant 0 

Moyenne 211772 

Ecart type 111..4 
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FREQUENCIES VARIABLES=Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29  

 )دفظ دقىق أصذاب انمصانخ(

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistiques 

 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 

N Valide 135 136 136 136 136 137 137 

Manquant 2 1 1 1 1 0 0 

Moyenne 2,41 1,73 2,29 1,94 1,87 2,48 2,51 

Ecart type 1,039 ,906 ,844 ,738 ,925 ,749 ,815 

 

Statistiques 

 Q28 Q29 حفظ حقوق أصحاب المصالح 

N Valide 135 137 137 

Manquant 2 0 0 

Moyenne 1,76 2,44 21.217 

Ecart type ,735 ,865 1121.1 

 
FREQUENCIES VARIABLES=Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 )اإلفصاح وانشفافيت( 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistiques 

 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 

N Valide 135 137 137 137 137 135 135 

Manquant 2 0 0 0 0 2 2 

Moyenne .11. 2,40 2,40 2,42 117 2,10 2,64 

Ecart type ,728 ,870 ,895 ,929 ,968 ,905 1,096 

 

Statistiques 

 Q37 اإلفصاح والشفافية 

N Valide 136 137 

Manquant 1 0 

Moyenne 1,89 2121 

Ecart type ,979 112922 
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FREQUENCIES VARIABLES=Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46  

 )صالدياث مجهس اإلدارة ومسؤونياته(

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistiques 

 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 

N Valide 137 136 136 137 137 137 136 

Manquant 0 1 1 0 0 0 1 

Moyenne 1,70 1,91 1,82 41.2 1,82 1,92 1,81 

Ecart type ,751 ,865 ,902 1,016 ,907 ,832 ,839 

 

Statistiques 

 Q45 Q46 صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

N Valide 136 137 137 

Manquant 1 0 0 

Moyenne 2,37 2,45 212.77 

Ecart type ,859 ,999 112.47 

 
FREQUENCIES VARIABLES=Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 

Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 )مستىي اإلفصاح انمذاسبي( 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Statistiques 

 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 

N Valide 137 137 137 137 137 137 137 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Moyenne .122 1,82 2,39 1,80 1,79 1,75 1,91 

Ecart type ,729 ,824 ,807 ,815 ,647 ,765 ,848 

 

Statistiques 

 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60 

N Valide 137 137 137 137 136 137 137 

Manquant 0 0 0 0 1 0 0 

Moyenne 3,98 1,85 2,36 2,45 1,82 1,67 1,67 

Ecart type ,800 ,887 ,785 ,891 ,896 ,719 ,768 

 

Statistiques 

 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 

N Valide 136 137 136 135 137 136 137 

Manquant 1 0 1 2 0 1 0 

Moyenne .127 1,75 1,92 1,97 2,36 2,41 1,75 

Ecart type ,773 ,755 ,844 ,743 ,793 ,784 ,774 
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Statistiques 

 Q68 مستوى اإلفصاح المحاسبي 

N Valide 137 137 

Manquant 0 0 

Moyenne 2,58 211212 

Ecart type 1,034 11421 

 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER assas. 

 

Statistiques 

 

ضمان وجود 

أساس فعال 

لحوكمة 

 الشركات

حماية حقوق 

حملة األسهم 

والتعامل معهم 

 بشكل عادل

حفظ حقوق 

أصحاب 

مصالحال  

مستوى 

اإلفصاح 

 المحاسبي

اإلفصاح 

 والشفافية

صالحيات 

مجلس اإلدارة 

 ومسؤولياته

N Valide 131 137 137 137 137 137 

Manquant 6 0 0 0 0 0 

Moyenne 211227 2,0776 2,1637 2,0602 2121 212.77 

Ecart type ,44278 ,38143 ,50835 ,46309 ,56298 ,55773 
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Régression 
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante :  مستوى اإلفصاح المحاسبي  

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,486
a
 ,236 ,230 ,38724 

 

a. Prédicteurs : (Constante), ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات 

 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 5,969 1 5,969 39,805 ,000
b
 

Résidu 19,344 129 ,150   

Total 25,313 130    

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,901 ,184  4,901 ,000 

ضمان وجود أساس فعال 

 لحوكمة الشركات

,484 ,077 ,486 6,309 ,000 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER hamlatashom. 

Régression 
 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 حماية حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,592
a
 ,351 ,346 ,37451 

a. Prédicteurs : (Constante), حماية حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 10,231 1 10,231 72,947 ,000
b
 

Résidu 18,934 135 ,140   

Total 29,166 136    

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), حماية حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,566 ,178  3,185 ,002 

حماية حقوق حملة األسهم 

 والتعامل معهم بشكل عادل

,719 ,084 ,592 8,541 ,000 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER ashabmasalih. 

 
Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 حفظ حقوق أصحاب المصالح 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,390
a
 ,152 ,146 ,42797 

a. Prédicteurs : (Constante), حفظ حقوق أصحاب المصالح 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 4,439 1 4,439 24,237 ,000
b
 

Résidu 24,726 135 ,183   

Total 29,166 136    

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), حفظ حقوق أصحاب المصالح 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,291 ,160  8,049 ,000 

أصحاب المصالح حفظ حقوق  ,355 ,072 ,390 4,923 ,000 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER ifsah. 

 
Régression 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 اإلفصاح والشفافية 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,556
a
 ,310 ,304 ,38621 

a. Prédicteurs : (Constante), اإلفصاح والشفافية 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,029 1 9,029 60,531 ,000
b
 

Résidu 20,137 135 ,149   

Total 29,166 136    

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), اإلفصاح والشفافية 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) ,943 ,147  6,403 ,000 

والشفافيةاإلفصاح   ,458 ,059 ,556 7,780 ,000 

 
 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER majlisidarra. 

 
Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites Variables éliminées Méthode 

 صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته 1
b
 . Introduire 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,627
a
 ,394 ,389 ,36193 

a. Prédicteurs : (Constante), صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,481 1 11,481 87,645 ,000
b
 

Résidu 17,684 135 ,131   

Total 29,166 136    

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standar

d Bêta 

1 (Constante) ,925 ,125  7,397 ,000 

 000, 9,362 627, 056, 521, صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT moustawa 

  /METHOD=ENTER assas hamlatashom ashabmasalih ifsah majlisidarra. 

 
Régression 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle Variables introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

 صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته 1

 ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات

 حفظ حقوق أصحاب المصالح

 اإلفصاح والشفافية

 حماية حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادل

. Introduire 

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,738
a
 ,544 ,526 ,30384 

a. Prédicteurs : (Constante), ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات، صالحيات مجلس اإلدارة ومسؤولياته ،

ة األسهم والتعامل معهم بشكل عادلحماية حقوق حمل، اإلفصاح والشفافية، حفظ حقوق أصحاب المصالح  

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,773 5 2,755 29,837 ,000
b
 

Résidu 11,540 125 ,092   

Total 25,313 130    

 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 

b. Prédicteurs : (Constante), majlisidarra, assas, ashabmasalih, ifsah, hamlatashom 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) ,039 ,178  ,219 ,827 

 012, 2,536 179, 070, 178, ضمان وجود أساس فعال لحوكمة الشركات

ة حقوق حملة األسهم والتعامل معهم بشكل عادلحماي  ,355 ,095 ,309 3,717 ,000 

 649, 456,- 034,- 065, 030,- حفظ حقوق أصحاب المصالح

 045, 1,933 154, 064, 224, اإلفصاح والشفافية

يات مجلس اإلدارة ومسؤولياتهصالح  ,282 ,057 ,346 4,972 ,000 

a. Variable dépendante : مستوى اإلفصاح المحاسبي 
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 :املراجع باللغة العربية -
 الكتب: -1
إبراىيم السيد أمحد، حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عرب الوطنية وغسيل األموال، الدار  -

 .2010اجلامعية، مصر، 
نور، احملاسبة ادلالية: القياس والتقييم واإلفصاح احملاسيب وفقا دلعايًن احملاسبة الدولية والعربية  أمحد -

 .2004-2003عية، اإلسكندرية، مصر، وادلصرية، الدار اجلام
درية، إلدون س ىندريكسن، النظرية احملاسبية، ترمجة و تعريب كمال خليفة أبو زيد، اإلسكن -

 .2008 مصر، الطبعة الرابعة،
 .2005اخلضًني زلسن أمحد، حوكمة الشركات، رلموعة النيل العربية، القاىرة، مصر،  -
لدار اجلامعية، االسكندرية، الزىراوي كمال الدين، حتليل القوائم ادلالية ألغراض االستثمار، ا -

2004. 
ىل، احملاسبة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األو  الشًنازي عباس ميدي، نظرية -

1990. 
العظمة زلمد أمحد، العاديل يوسف عوض، احملاسبة ادلالية، منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر  -

 .1986والتوزيع، الكويت، 
 .2004ية، اإلسكندرية، أمٌن السيد أمحد لطفي، إعداد وعرض القوائم ادلالية، الدار اجلامع -
 .2005لدار اجلامعية، االسكندرية، أمٌن السيد أمحد لطفي، ادلراجعة الدولية وعودلة أسواق رأس ادلال، ا -
 .2005لدار اجلامعية، اإلسكندرية، أمٌن السيد أمحد لطفي، مراجعة وتدقيق نظم ادلعلومات، ا -
 .1999ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بوتٌن زلمد، احملاسبة العامة يف ادلؤسسة، ديوان  -
 .2008، اجلزائر، الطبعة الرابعة، بويعقوب عبد الكرمي، أصول احملاسبة العامة، ديوان ادلطبوعات اجلامعية -
اق الزرقاء، اجلزائر، جانفي مجال لعشيشي، زلاسبة ادلؤسسة واجلباية وفق النظام احملاسيب اجلديد، األور  -

2010. 
الربيعي، محد عبد احلسٌن راضي، حوكمة البنوك وأثرىا يف األداء وادلخاطرة، الطبعة األوىل، حاكم زلسن  -

 .2011لمية للنشر والتوزيع، عمان، دار اليازوري الع
 .2005محاد طارق عبد العال، التقارير ادلالية، الدار اجلامعية، االسكندرية، مصر، اجلزء األول،  -
ء األول، دار ادلريخ تعريب أمحد حامد حجاج، احملاسبة ادلتوسطة، اجلز دونالد كيسو، جًني وغلانت،  -

 .2005للنشر، 
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 .دنرضوان حلوة حنان، تطور الفكر احملاسيب مدخل نظرية احملاسبة، مكتبة دار الثقافة، عمان، األر  -
حلوة حنان، النموذج احملاسيب ادلعاصر من ادلبادئ إىل ادلعايًن دراسة معمقة يف نظرية احملاسبة، الطبعة  رضوان -

 .2003األوىل، عمان، دار وائل، 
رضوان حلوة حنان، نزار فليح البلداوي، مبادئ احملاسبة ادلالية، الطبعة األوىل، إثراء للنشر و التوزيع،  -

 .2009األردن، 
وآخرون، احملاسبة أساس لقرارات األعمال، ترمجة وتعريب مكرم عبد ادلسيح باسيلي، زلمد  روبرت ميجز -

 .2006عبد القادر الديسطي، دار ادلريخ، اجلزء األول، ادلملكة العربية السعودية، 
اجلامعية،  زغيب مليكة، بوشنقًن ميلود، التسيًن ادلايل حسب الربنامج الرمسي اجلديد، ديوان ادلطبوعات -

 .2011الطبعة الثانية، 
اجلزائرية بوداود، شعيب شنوف، زلاسبة ادلؤسسة طبقا للمعايًن احملاسبية الدولية، اجلزء األول، مكتبة الشركة  -

 .2008اجلزائر، 
لشركة ، مكتبة ا2، اجلزء IAS/IFRSشعيب شنوف، زلاسبة ادلؤسسة طبقا للمعايًن احملاسبية الدولية  -

 .بوداود، اجلزائراجلزائرية 
 .2010ر، الوادي، الطبعة األوىل، صديقي مسعود، أمحد نغا، ادلراجعة الداخلية، مطبعة مزوا -
(، تطبيقات احلوكمة يف ادلصارف -اربالتج -ادلبادئ–طارق عبد العال محاد، حوكمة الشركات ) ادلفاىيم  -

 .2005الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .2007، مصر، 03حوكمة الشركات، الدار اجلامعية، ططارق عبد العال محاد،  -
طالب عالء فرحان، إميان شيحان ادلشيداين، احلوكمة ادلؤسسية واألداء ادلايل االسرتاتيجي للمصارف،  -

 .2011الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
كمة ادلؤسسية ادلدخل دلكافحة الفساد يف ادلؤسسات عطا اهلل وارد خليل، زلمد عبد الفتاح العشماوي، احلو  -

 .2008العامة واخلاصة، مكتبة احلرية للنشر والتوزيع، مصر، 
عبد الوىاب نصر علي،  موسوعة ادلراجعة اخلارجية احلديثة وفق للمعايًن ادلراجعة العربية والدولية األمريكية،  -

 .2009الشركات، الدار اجلامعية، القاىرة، اجلزء الثالث، دور أليات ادلراجعة لتفعيل حوكمة 
 .2007عدنان بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور رللس اإلدارة، احتاد ادلصارف العربية،  -
دار ، احلوكمة ادلؤسسية واالداء ادلايل االسرتاتيجي للمصارف، عالء فرحان طالب، اميان شيحان ادلشيداين -

 .2011، 1 عةالطب ،صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
 .2006قاىرة: دار النشر والتوزيع، علي أمحد زين، دراسات يف ادلراجعة، ال -
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وآخرون، غرس حوكمة الشركات يف االقتصاديات النامية والصاعدة واالنتقالية،  كاترين لكوشتا ىلبلينغ -
ات الدولية اخلاصة، ، مركز ادلشروع2دليل إلرساء حوكمة الشركات يف القرن احلادي والعشرين، الطبعة 

 .2003واشنطن، 
احلديث، اإلسكندرية،  جلامعيكمال الدين الدىراوي، حتليل القوائم ادلالية ألغراض االستثمار، ادلكتب ا -

2006. 
وائل للنشر والتوزيع، كمال عبد العزيز النقيب، ادلدخل ادلعاصر يف علم احملاسبة ادلالية، الطبعة األوىل، دار  -

 .2004عمان، 
رلموعة الصفحات الزرقاء، خلضر عالوي، نظام احملاسبة ادلالية سًن احلسابات وتطبيقاهتا، متيجة للطباعة،  -

 .اجلزائر
 .2010زلمد بوتٌن، احملاسبة ادلالية و معايًن احملاسبة الدولية، الصفحات الزرقاء، البويرة، اجلزائر،  -
زلمد عباس حجازي، ادلدخل احلديث يف احملاسبة: نظم ادلعلومات، أداة لالتصال وأساس الختاذ القرارات،  -

 .1997لقاىرة، مصر، اجلزء الثاين، دار غريب للطبع، ا
لدار اجلامعية، سليمان، حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد ادلايل واالداري، الطبعة األوىل، ا زلمد مصطفى -

 .2006االسكندرية، 
زلمد مطر، التأصيل النظري للممارسات احملاسبية يف رلاالت القياس، العرض، االفصاح، دار وائل للنشر،  -

 .2004عمان، 
للممارسات احملاسبية ادلينية يف رلاالت القياس، العرض، زلمد مطر، موسي السويطي، التأصيل النظري  -

 .2008ن، األردن، الطبعة الثانية، اإلفصاح، دار وائل للنشر، عما
 .2004وائل للنشر والتوزيع، عمان، مسعد زلمود الشرقاوي،  مبادئ احملاسبة ادلالية، الطبعة األوىل، دار  -
احملاسبة ادلالية واالطار التصوري، مزور للطباعة  SCFمفيد عبد الالوي، النظام احملاسيب ادلايل اجلديد  -

 .2008، 1والنشر والتوزيع، ط
، دار ادلسًنة للنشر والتوزيع 2مؤيد راضي خنفر، غسان فالح ادلطارنة، حتليل القوائم ادلالية، الطبعة  -

 .2009ة، عمان، والطباع
يمي، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية و العلمية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، األردن، ىادي التم -

2006. 
 .2007، 1ادلفتوحة يف الدظلارك، ج وليد ناجي احليايل، أصول احملاسبة ادلالية، منشورات األكادميية العربية -
 .2007ية بالدظلارك، اجلزء األول، األكادميية العربوليد ناجي احليايل، النظرية احملاسبية، منشورات  -
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 املقاالت والدوريات: -2
أبو الفتوح مسًن، "نظرية الوكالة: مدخل لتخفيض التكاليف العامة"، اجمللة العربية لإلدارة، اجمللد الثاين عشر،  -

، بتاريخ  www.hawkama.org، متاح على ادلوقع: 1998العدد الرابع، ادلملكة العربية السعودية، 
02/12/2013. 

أمحد رجب عبد ادللك، "جودة تقارير األعمال السنوية ادلنشورة للشركات ادلسجلة بالبورصة بٌن اإللزام  -
بقواعد احلوكمة وضبط معايًن احملاسبة ادلصرية"، رللة البحوث التجارية ادلعاصرة، كلية التجارة، جامعة أسيوط، 

 .2009العدد األول، 
أمحد ميدي ىادي العنزي، "حتليل أثر حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح احملاسيب دراسة تطبيقية على  -

 .2014، 4، العدد 16صادية، اجمللد عينة من ادلصارف العراقية"، رللة القادسية للعلوم اإلدارية واالقت
ركات"، النشرة االقتصادية، البنك األصلي ادلصري، "أسلوب شلارسة سلطات اإلدارة الرشيدة يف الش -

 .2003، القاىرة، 55، اجمللد 2العدد
، جامعة 05بلربكاين أم خليفة، "آليات احلوكمة يف ادلؤسسة االقتصادية"، رللة التنظيم والعمل، العدد  -

 .معسكر
دراسة –لدولية بن فرج زوينة، "متطلبات اإلفصاح احملاسيب يف القوائم ادلالية للبنوك وفق ادلعايًن احملاسبية ا -

عة سطيف، اجلزائر، "، رللة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن جلام-ميدانية لبعض البنوك اجلزائرية
 .2015-15العدد 

هباء الدين مسًن عالم، "أثر اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات على األداء ادلايل للشركات ادلصرية : دراسة   -
 .2009عن وزارة االستثمار، مركز ادلديرين ادلصري، تطبيقية"، مقال صادر 

بوزيد سايح، "سبل تعزيز ادلساءلة والشفافية دلكافحة الفساد ودتكٌن احلكم الراشد يف الدول العربية"، رللة  -
 .2012-10الباحث، عدد 

ة العلوم االقتصادية  تيجاين بالرقي، "موقف ادلنيج ادلعياري واإلغلايب من تعدد بدائل القياس احملاسيب"، رلل -
، 5، عدد 1سيًن، جامعة سطيف والتجارية  وعلوم التسيًن، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت

2005. 
تيجاين بالرقي، "احملاسبة اإلبداعية: ادلفاىيم واألساليب ادلبتكرة لتجميل صورة الدخل"، رللة العلوم  -

 .2012، 12االقتصادية وعلوم التسيًن، العدد 
محادة رشا، "دور جلان ادلراجعة يف احلد من شلارسات احملاسبة اإلبداعية دراسة ميدانية"، رللة جامعة دمشق  -

 .2010، 2، العدد 26للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 



 قائمة املراجع
 

280 
 

رشا، "قياس أثر اإلفصاح االختياري يف جودة التقارير ادلالية دراسة ميدانية على بورصة عمان"، اجمللة  محادة -
 .2014، 4، العدد 10األردنية يف إدارة األعمال، اجمللد 

، إميان بن قارة، "حقائق عملية حول أخالقيات شلارسة مينة التدقيق يف اجلزائر"، رللة رضاجاوحدو  -
 .2012، عنابة، اجلزائر، 30العدد  علوم االنسانية واالجتماعية،التواصل يف ال

جبار ناظم شعالن، "دوافع ووسائل تبين اإلدارة دلمارسات إدارة األرباح احملاسبية وسبل احلد منيا دراسة  -
العدد األول، جمللد السادس، تطبيقية لعينة من الشركات العراقية"، رللة ادلثىن للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا

2016. 
مجعة أمحد حلمي، "تقرير ادلدقق دليل على بطء االستجابة الدولية لطلبات اجملتمع ادلايل"، رللة الزيتونة  -

 .، عمان، األردن1، العدد 1اجمللد للدراسات والبحوث العلمية،
جنبية"، رللة خليل أبو سليم، "قياس أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات عن جذب االستثمارات األ -

 .، ادلملكة العربية السعودية1عدد ، ال3جامعة جازان، اجمللد 
زغدار امحد، سفًن زلمد، "خيار اجلزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايًن احملاسبة الدولية  -
(IAS-IFRS رللة الباحث، العدد ،")2009، 7. 
األوراق ادلالية يف ترشيد قرار االستثمار"، رللة جامعة زيود لطيف وآخرون، "دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق  -

، 1، العدد 29د تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سوريا، اجملل
2007. 

سامح مؤيد العطعوط، "مفيد الطاىر، أثر مقاييس التدفقات النقدية يف تفسًن العوائد السوقية العادية  -
 .2010، تشرين األول، 21"، رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث والدراسات، العدد لألسيم

 "، جامعة ورقلة، مقال منشور على ادلوقع : ئرالجزا في لمحاسبيا حإلصالا فاعلية" د،مسعو صديقي -
http://manifest.univouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Facult
e%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et
%20des%20Sciences%20Commerciales/La%20reforme%20comptable

%20en%20Algerie%20%20Ouargla%202011/22.pdf  :اطلع عليو بتاريخ ،
15/04/2015. 

يف  اخلطيب، "احلاكمية ادلؤسسية بٌن ادلفيوم وإمكانية تطبيقيا على أرض الواقع ظاىر شاىر القشي، حازم -
 .، األردن10، اجمللد 1، العدد 2006الشركات ادلدرجة يف األسواق ادلالية"، اجمللة العربية لإلدارة، 

عدد فريقيا، المتطلبات تطبيق النظام احملاسيب ادلوحد يف اجلزائر"، رللة اقتصاديات مشال إ" عاشور كتوش، -
 .2009السادس، السداسي األول، 
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عبدالرمحان عباس بلة، "دور تطبيق حوكمة الشركات يف شلارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية"، رللة العلوم  -
 .2012، 12االقتصادية وعلوم التسيًن سطيف، العدد 

دراسة  -"دور اإلفصاح احملاسيب يف التطبيق الفعال حلوكمة الشركات ش،يدرو  ديعبد الناصر زلمد الس -
 جانفي ،2 العدد رة،اىالقجامعة  وسف،يالتجارة ببين  ةيوالتجارية، كل ةي"، رللة الدراسات ادلالةيدانيم

2003. 
كفاءة السوق عالم عبد ادلعتصم غريب، "دراسة حتليلية وعملية ألعلية دور البيانات احملاسبية يف زيادة   -

 .1990، 2ادلالية"، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عٌن مشس، العدد 
عبيد بن سعد ادلطًني، "تطبيق اإلجراءات احلاكمة للشركات يف ادلملكة العربية السعودية"، اجمللة العربية  -

 .2003 ،3، العدد 10للعلوم اإلدارية، جامعة الكويت، رللس النشر العلمي، اجمللد 
من دراسة عينة السياسات احملاسبية يف اجلزائر  فارس بن يدير وآخرون، "واقع االلتزام مبتطلبات اإلفصاح عن -

 .02/2016"، رللة الدراسات االقتصادية الكمية، العدد الشركات البرتولية يف اجلزائر
ة يف ترشيد قرار االستثمار"، رللة لطيف زيود، قيطيم أسان، "دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق األوراق ادلالي -

 .2007، 29تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، العدد
 -يف الشركات ادلساعلة السورية   ويعلي عيسى، "االفصاح احملاسيب والعوامل ادلؤثرة عل مير  ود،يز  فيلط -

للبحوث والدراسات العلمية  نيدراسة حالة شركة اجملموعة ادلتحدة للنشر واالعالن والتسويق"، رللة جامعة تشر 
 .2011، 01، العدد 33ونية، اجمللد سلسلة العلوم االقتصادية والقان -
وأثارىا على جودة القوائم ادلالية"، رللة كلية رلدي زلمد سامي، "دور جلان ادلراجعة يف حوكمة الشركات  -

 .2009، 02، العدد 46التجارة للبحوث العلمية، جامعة االسكندرية، اجمللد 
 .2009، 23رللة اإلصالح االقتصادي، رللة تصدر عن مركز ادلشروعات الدولية اخلاصة، العدد  -
أمحد فؤاد، "أثر تطبيق معايًن التقارير ادلالية على زيادة االستثمارات األجنبية يف سوق األوراق  مصطفى -

 .2006، 40ادلالية"، اجمللة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 
 زلمد أمحد إبراىيم خليل، "دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية وانعكاساهتا على -

"، رللة الدراسات والبحوث التجارية، السنة اخلامسة والعشرين، -دراسة نظرية تطبيقية-سوق األوراق ادلالية 
 .2005قازيق بنيا، العدد األول جامعة الز 

زلمد حسين عبد اجلليل صبحي، "استخدام جلان ادلراجعة بالشركات ادلساعلة بادلملكة العربية السعودية   -
 .التجارة ببنيا،  العدد األول ةية الدراسات والبحوث التجارية، كلدراسة ميدانية"، رلل

زلمد عبد الفتاح زلمد، "إطار مقرتح لتطوير دور ادلراجعة الداخلية يف تفعيل إدارة ادلخاطر ادلصرفية"، اجمللة  -
 .2التجارة، جامعة عٌن مشس، العدد العلمية لالقتصاد واإلدارة، كلية 
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اذليجاء وأمحد فيصل خالد احلايك، "خصائص جلان التدقيق واثرىا على فرتة إصدار تقرير زلمد فوزي أبو  -
ادلدقق: دراسة تطبيقية على الشركات ادلساعلة العامة األردنية"، رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية 

 .2013، يونيو 2، العدد 20اجمللد  واإلدارية،
زلمد، "انعكاسات القواعد احملاسبية على إدارة األرباح"، رللة الرتبية زلمد زلمود جاسم، أسعد منشد  -

 .2011، دتوز 5جامعة بابل، العدد  األساسية،
منصور حامد زلمود، "أثر حوكمة الشركات على جودة التقارير ادلالية وفعالية عملية ادلراجعة"، رللة احملاسبة  -

 .2007، 68ىرة، العدد جبامعة القا واإلدارة والتأمٌن، كلية التجارة
لوم اإلدارية، صلايت ابراىيم عبد العليم، "نظرية الوكالة ودورىا يف تطوير ظلاذج الرقابة على االداء"، رللة الع -

 .1991العدد األول، 
 املؤمترات واألوراق البحثية: -3
محيد، ػلياوي أمحد، "احلوكمة العامة وأثرىا على ادلوازنة العامة للدولة"، ادللتقى الوطين  بوزيدة -

 29-28جامعة البويرة، حول متطلبات إرساء مبادئ احلوكمة يف إدارة ادليزانية العامة للدولة، 
 .2013فيفري 

بات ضرورية جاوحدو رضا، "تطبيق مبادئ حوكمة ادلؤسسات وادلنيج احملاسيب السليم متطل -
إلدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات االقتصادية"، ادللتقى الوطين حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة )واقع، 

 .2010ديسمرب  8-7، -اجلزائر-واقي رىانات وآفاق(، جامعة العريب بن مييدي أم الب
واجملتمع واحلكم حسٌن مصطفى ىاليل، "من أجل اسرتاتيجية وطنية للحوكمة من منظور إدارة الدولة  -

بية للتنمية الرشيد"، حبوث وأوراق عمل مؤدتر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق ادلال العربية، ادلنظمة العر 
 .2007االدارية، مصر، 

رأفت حسٌن مطًن، "آليات تدعيم دور ادلراجعة اخلارجية يف حوكمة الشركات"، مقال متاح على ادلوقع  -
، اطلع  http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdfااللكرتوين : 
 .29/03/2015عليو يوم : 

زياد ىاشم السقا وآخرون، "الدور احملاسيب يف تقليل سلاطر اإلفصاح اإللكرتوين للتقارير والقوائم ادلالية"،  -
 .ورقة حبثية مقدمة للمؤدتر الدويل السنوي اخلامس

حوكمة ادلؤسسات ادلالية ودورىا يف التصدي لالزمات ادلالية )التجربة ادلاليزية("، سناء عبد الكرمي اخلالق،"  -
ة العادلية على منظمات األعمال ادلؤدتر السابع لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، تداعيات األزمة االقتصادي

 .2009التحديات، الفرص، األفاق(، األردن، )
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استقرار النظام ادلصريف"، ادللتقى العلمي الدويل حول األزمة ادلالية  شريقي عمر، "دور وأعلية احلوكمة يف -
 .2009أكتوبر  29-28طيف، اجلزائر، واالقتصادية الدولية واحلوكمة العادلية، جامعة س

صفاء زلمد سرور، "دور ادلنيج اإلسالمي يف زيادة فاعلية حوكمة الشركات"، ادلؤدتر العلمي اخلامس حول  -
 .2005سبتمرب  10-8عة االسكندرية، وأبعادىا احملاسبية واإلدارية واالقتصادية، جام حوكمة الشركات

عادل رزق، "احلوكمة واالصالح ادلايل واالداري مع عرض التجربة ادلصرية"، ملتقى حول: احلوكمة  -
ة للعلوم ، منشورات ادلنظمة العربي2007واالصالح ادلايل واالداري يف ادلؤسسات احلكومية، القاىرة سنة 

 .2009االدارية، القاىرة: مصر، 
عبد الرمحان سليزم، "دور ادلدقق يف التحقق من شلارسات ونتائج احملاسبة اإلبداعية"، حبث مقدم ضمن  -

 .2008ت، ديوان احملاسبة، الكويت، ادلسابقة التاسعة للبحوث على مجيع القطاعا
تطبيقات نظرية الوكالة"، ادلؤدتر السنوي الثاين لقسم  عبد ادلنعم فليج عبد اهلل، "مشاكل التكاليف يف ظل -

 .2005ارة، جامعة القاىرة، جويلية احملاسبة حول مستقبل مينة احملاسبة وادلراجعة يف عامل متغًن، كلية التج
عمر شريف، بن زروق زكية، "عالقة احلوكمة باإلفصاح والشفافية يف ادلعايًن احملاسبية الدولية"، ادللتقى  -

ديسمرب  08-07ة ام البواقي، الدويل األول حول احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع رىانات وآفاق، جامع
2010. 

عماد زلمد على أبوعجيلة، عالم محدان، "أثر احلوكمة ادلؤسسية على إدارة األرباح )دليل من األردن("،  -
 .دولية واحلوكمة العادليةمداخلة بادللتقى العلمي الدويل: األزمة ادلالية واالقتصادية ال

العادلية"، ادلؤدتر ادلصريف  يًنالعربية حسب ادلعا ةييف ادلصارف وادلؤسسات ادلال ديفؤاد شاكر، "احلكم اجل -
 .، القاىرة 2005من أجل التنمية،  العريب حتت عنوان الشراكة  بٌن العمل ادلصريف واالستثمار

اجلزائر من خالل نظام احملاسبة ادلالية اجلديد ودورىا يف النيوض قورين حاج قويدر، "احلوكمة ادلؤسسية يف  -
ديسمرب  08-07ة أم البواقي، بالسوق ادلايل"، مداخلة مبلتقى احلوكمة ادلؤسسية واقع ورىانات وآفاق، جامع

2010. 
من وقوع كمال بوعظم،" حوكمة الشركات ودورىا يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواق ادلالية واحلد  -

حول احلوكمة وأخالقيات األعمال يف ادلؤسسات، جامعة باجي  "، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدويلاألزمات
 .2009نوفمرب،  19-18سلتار، عنابة 

عي احلديث، االسكندرية مصر، زلمد السيد سرايا، أصول وقواعد ادلراجعة والتدقيق الشامل، ادلكتب اجلام -
2007. 

زلمد حسن يوسف، زلددات احلوكمة ومعايًنىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا يف مصر، بنك االستثمار  -
 www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc، عن ادلوقع:  2007القومي، جوان 

 .07/01/2013،بتاريخ: 
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ادلستحدثة على كفاءة  نبيل عبد الرؤوف إبراىيم، ورقة حبثية بعنوان: أثر ظلاذج وقواعد اإلفصاح احملاسيب -
 .2012ابات وتكنولوجيا ادلعلومات، سوق األوراق ادلالية ادلصرية، أكادميية الشروق، ادلعيد العايل للحس

على تقدمي  ENTPىواري سويسي، بدر الزمان مخقاين، "مدى قدرة ادلؤسسة الوطنية ألشغال اآلبار  -
نصوص علييا يف النظام احملاسيب ادلايل"، ورقة حبثية معلومات مالية عالية اجلودة يف ظل قواعد اإلفصاح ادل

لعلوم االقتصادية، مقدمة بادللتقى الدويل حول النظام احملاسيب ادلايل يف مواجية ادلعايًن احملاسبية الدولية، كلية ا
 .جامعة البليدة

 :الرسائل العلمية -4
 :دكتوراهأ. رسائل 

مداين، أعلية اصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية،  بن بلغيث -
 .2004وحة دكتوراه، جامعة اجلزائر أطر 
دكتوراه، جامعة اجلزائر  حواس صالح، التوجو اجلديد ضلو معايًن االبالغ ادلايل الدولية، أطروحة -
3 ،2008. 
ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية وانعكاس ذلك داود خًنة، زلددات تفعيل حوكمة الشركات يف  -

يًن، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف علوم التس-دراسة حالة مؤسسة اقتصادية يف اجلزائر–على أدائيا 
 .2017-2016، 2البليدة 

سفيان بن بلقاسم، النظام احملاسيب الدويل وترشيد عملية اختاذ القرار يف سياق العودلة وتطور  -
 .2010-2009قتصادية، غًن منشورة، ة، أطروحة دكتوراه يف العلوم االاألسواق ادلالي

غًن شعيب شنوف، ادلمارسة احملاسبية يف الشركات ادلتعددة اجلنسيات، أطروحة دكتوراه  -
 .2007منشورة، جامعة اجلزائر، 

النيب زلمد فرج، تقييم مستوى اإلفصاح يف التقارير ادلالية ادلرحلية للشركات ادلساعلة العامة  عبد -
يف احملاسبة، األردنية يف ضوء متطلبات اإلفصاح ادلرحلي احمللية والدولية، أطروحة دكتوراه الفلسفة 

 .2005عمان، األردن، 
ية على األداء ادلايل للشركات ادلدرجة يف سوق عدنان عبد اجمليد قباجة، أثر فاعلية احلاكمية ادلؤسس -

فلسطٌن لألوراق ادلالية، أطروحة دكتوراه فلسفة يف التمويل، كلية الدراسات اإلدارية وادلالية العليا، جامعة 
 .2008عمان العربية للدراسات العليا، عمان األردن، 

 – ةياجلزائر على ضوء التجارب الدولالصمد، ضلو إطار متكامل حلوكمة ادلؤسسات يف  عمر علي عبد -
 .2013، 3وزلاسبة ، جامعة اجلزائر ةي، أطروحة دكتوراه، ختصص مال-دراسة نظرية تطبيقيو
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زلمد حسٌن عبد الرمحان حسٌن، الفحص احملاسيب للتغًن االختياري يف السياسات احملاسبية يف منشآت  -
ية دمي القوائم ادلالية، رسالة دكتوراه يف احملاسبة، كلاألعمال ادلتعثرة بغرض خدمة مراجعي احلسابات ومستخ

 .2004التجارة، جامعة القاىرة، 
سلتار مسامح، توحيد أنظمة ومراقبة حسابات الشركات يف دول احتاد ادلغرب العريب: ما بٌن الضرورة  -

م االقتصادية، جامعة احلاج االقتصادية والتجارية واختالف التشريعات الوطنية واحمللية، أطروحة دكتوراه يف العلو 
 .2011-2010خلضر بباتنة، 

مصطفى عقاري، مساعلة عملية لتحسٌن ادلخطط احملاسيب الوطين، أطروحة دكتوراه غًن منشورة، كلية العلوم  -
 .2005، 1االقتصادية والتجارية وعلوم التسيًن، جامعة فرحات عباس سطيف 

استخدام آليات ادلراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات يف بيئة صلوى زلمود أبو جبل، إطار مقرتح لتحسٌن  -
 .2008األعمال ادلصرية، رسالة دكتوراه يف احملاسبة، كلية التجارة، جامعة طنطا، 

 ماجستريب. رسائل 
، رسالة 2010-1990أنيسة سدرة، حوكمة البنوك اجلزائرية يف ظل التطورات العادلية خالل الفرتة  -

 .2012، 3القتصادية، دون نشر، جامعة اجلزائر ماجستًن يف العلوم ا
بن عيسى رمي، تطبيق آليات حوكمة ادلؤسسات وأثرىا على األداء، رسالة ماجستًن غًن منشورة، جامعة  -

 .2012-2011قاصدي مرباح ورقلة، 
كلية   تام يوسف عبد العزيز، فعالية دور جلان ادلراجعة يف حوكمة الشركات، رسالة ماجستًن، دون  نشر، -

 .2009دارة األعمال، جامعة حلوان، التجارة وإ
–حسٌن عبد اجلليل آل غزوي، حوكمة الشركات وأثرىا على مستوى اإلفصاح يف ادلعلومات احملاسبية  -

، رسالة ماجستًن يف احملاسبة/ -دراسة اختبارية على شركات ادلساعلة العامة يف ادلملكة العربية السعودية
 .2010كادميية العربية يف الدظلارك، التحليل ادلايل، األ

زالسي رياض، إسيامات حوكمة ادلؤسسات يف حتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية : دراسة حالة شركة أليانس  -
، رسالة ماجستًن، ختصص زلاسبة وجباية، جامعة قاصدي مرباح 2010-2009للتأمينات اجلزائرية خالل 

 .2012-2011، -ورقلة–
الشيخ، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة ادلعلومات احملاسبية وانعكاساهتا على سعر  عبد الرزاق حسن -

السيم دراسة تطبيقية على الشركات ادلساعلة ادلدرجة يف بورصة فلسطٌن، رسالة ماجستًن يف احملاسبة 
 .2012، -غزة–والتمويل، اجلامعة اإلسالمية 

ماجستًن، غًن  رسالة، -دراسة حالة اجلزائر–كمة ادلؤسسات عبدي نعيمة، دور آليات الرقابة يف تفعيل حو  -
 .2009-2008ة مؤسسة، جامعة ورقلة، منشورة، علوم التسيًن، ختصص مالي
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 :امللخص 

هدفت هذه الرسالة إىل دراسة أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على جودة القوائم املالية املعدة وفق 
"، حيث حاولت الدراسة ابراز إسهامات حوكمة الشركات يف حتقيق جودة SCFالنظام احملاسيب املايل "

" بغرض تعزيز SCFاحملاسيب املايل " يف ظل النظام تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، من خالل القوائم املالية
الثقة واملصداقية بالقوائم املالية، وذلك بتحسني جودة املعلومات احملاسبية ومستوى اإلفصاح احملاسيب، وعلى 
هذا األساس ركزت الدراسة على قياس مدى تأثري مبادئ حوكمة الشركات على جودة القوائم املالية لعينة 

 .بوالية سطيفعشوائية من شركات املسامهة 

تشري النتائج املتوصل إليها إىل أن مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كان متوسط بالشركات حمل 
الدراسة، كما أن هناك تأكيد أن مبادئ حوكمة الشركات تساهم بشكل بارز يف تطوير مهنة احملاسبة وهذا 

 بدوره ينعكس على جودة القوائم املالية.

أثر ذو داللة إحصائية ملبادئ حوكمة الشركات على انية إىل أن هناك كما خلصت الدراسة امليد
 " بدرجة تأثري متفاوتة من مبدأ ألخر.SCFجودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل "

احملاسيب، جودة القوائم حوكمة الشركات، مبادئ حوكمة الشركات، اإلفصاح  الكلمات املفتاحية:
 النظام احملاسيب املايل.احملاسيب، اإلفصاح املالية، 
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Abstract:  

The purpose of this thesis is to examine the impact of applying the 
principles of corporate governance on the quality of the financial statements  
according to the Financial Accounting System “SCF”, The study attempted to 
highlight the contributions of corporate governance for the quality of the 
financial statements through the application of the principles of corporate 
governance under the financial accounting system “SCF” so to enhance 
confidence and credibility in the financial statements by improving the quality   
and the level of accounting information disclosure, On this basis, the study 
focused on measuring the impact of the principles of corporate governance on 
the quality of the financial statements through a random sample of companies in 
Setif.   

The results indicate that the level of implementation of the principles of 
corporate governance was average for the companies studied. There is also a 
confirmation that the principles of corporate governance contribute 
significantly to the development of the accounting profession that leads to  the 
quality of the financial statements. 

The field study concluded that there  is a statistical  significant impact of 
the principles of corporate  governance on the quality of the financial statement 
under the financial accounting system “SCF” but in varying degree. 

Keywords: corporate governance, corporate governanceprinciples, quality of 
financial statements, accounting disclosure, financial accounting system. 



 
 

 مت حبمد اهلل


