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ر   شكر وتقد

ىل يل ٔنعمت اليت نعمتك ٔشكر ٔن ٔوزعين رب ي و ٔن وا لين رضاه صاحلا ٔمعل و ٔد  و
  .الصاحلني عبادك يف رمحتك

ي  ٔمره وامحلد  ا ال ب ٕ احال ال یمت معل ا سري والن ه الت ٕال حبمكه، مفنا اجلد والكد وم ق ا ، توف
ٔمجعني. ٓ وحصبه  ىل  ن عبد هللا و اء واملرسلني محمد ا ٔن امت ا ىل   والصالة والسالم 

نانو  الشكر جبزیل ٔتقدم لفضل العرفان ب من ٔستاذ م كتور ل  رواحبي عبد النارص ا
الٕرشاف ة هذه ىل لتفض  ٔطرو جناز هذا إ حبسن توجهياته ودقة تصویباته يف  ومسامهته ا

  العمل.

ٔمسى ٔتقدم كام ٔساتذة والعرفان الشكر عبارات ب ٔفاضل ل وهلم  املناقشة جلنة ٔعضاء ا ىل ق املوقرة 
ةقراءة هذه ا اقشهتا. ٔطرو  وم

ن للك وعرفاين شكري ٔقدم ٔن سعدين فمك الفضل، ٔهل الفضل رد ب منو  دوين ا  من سا
داد يف بعید ٔو قریب ٕ ٔخص  ،العمل هذا ا ي و و ا زو وا ٔخيت صوف  وصربمه مىل دمعهو
وب، ، يل ٔخيت رمية ش ٔستاذ لعىل ٔستاذيت و صل ا ن العمة ف ید قدي وا ٔستاذ عبد ا ا
ان وجنوم ورمية وصفاء وحسنة وشهرزاد و  رشى اتصدیقال ،نوفل ميان وح ٕ اخلا سعاد،  ، ا

ٔستاذ نصري بوشارب امد، ا ال حسني  ی ٔخ  ٔستاذ وا ا جامل، ا    .العمة فریدة وزو

  
 .ري لك عين هللا جزامك

  

  

لیصة  

 



 

 

هداء ٕ   ا

ٕىل ي ............ شكرهام عن اجزة اللكامت تقف من ا   العززن وا
ٕىل سندي  ري يف احلیاة...............................زوا   الكرمي الك

د ٕ بين ا ٕ بدي...........................................ا ة  ىل ف ٕ  ا
ٕىل ب ا هنا عشت اليت الكوا  ٔخوايت ..........................................ب

ٕىل   ٔقاريب ..................................الرمح ص هبم ربطين من ا

ب هللا امجلیع  ٔ متام هذا العمل............. ٕ ىل ا انين  ٔ ٕىل لك من    ا

ٕىل ٔقدار هبم مجعتين من لك ا ل الل ا راسة مرا اليت ......... والتدرس ا  زماليئ وزم
ٕىل ن ا ٔفاضل ٔساتذيت ............................رسال كونوا ٔن اكدوا ا   ا

ٕىل لك من يف   القلب...................وسهيم قلميا
ٕىل ر وطين ا ىل  ...... اجلزا ٕ   . مسلمة ٔرض لك وا
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   :ملخص
تهدف هذه األطروحة إلى دراسة دور النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات في 

دور الظل بیئة األعمال الجزائریة، حیث تطرقنا من خاللها إلى إبراز المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات، ومن ثم تبیان 
دراسة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق هذه المتطلبات ، وصوال إلى ألخیرةالمحاسبي في تحقیق هذه ا

من جهة  -من حیث تحقق الخصائص النوعیة  -ممثلة في اإلفصاح والشفافیة من جهة، وجودة المعلومة المحاسبیة 
  أخرى.

غیرات التي أحدثها تشیر النتائج المتوصل إلیها من خالل التحلیل اإلحصائي آلراء المهنیین المحاسبیین إلى أن الت
النظام المحاسبي المالي لها أن تساهم في تعظیم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة والرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة فیها 

هناك تأیید كبیر من طرف المجیبین على مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین  ذلكبدرجة كبیرة جدا، باإلضافة إلى 
المحاسبیة وذلك من خالل حرصه على ضرورة توفر الخصائص النوعیة المحققة للجودة (المالءمة،  جودة المعلومة

الموثوقیة، القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة). كما خلصت الدراسة إلى وجود معوقات في ظل بیئة األعمال الجزائریة تحد من 
 ق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات.تطبیق النظام المحاسبي المالي األمر الذي ینعكس على تحقی

، النظام )IAS/IFRS(حوكمة الشركات، معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة الكلمات المفتاحیة: 
 .المحاسبي المالي، اإلفصاح المحاسبي، جودة المعلومة المحاسبیة

  
Résumé: 

Cette thèse vise à étudier le rôle du Système Comptable Financier dans la réalisation des 
exigences comptables de la gouvernance d'entreprise dans le contexte algérien.  Elle fut 
consacrée à l’étude des exigences comptables, le rôle comptable dans la réalisation de ces 
derniers, ainsi que la participation du SCF dans la réalisation de ces exigences représentées 
dans la divulgation et la transparence d'une part, et la qualité de l'information comptable (les 
caractéristiques qualitatives de l’information) d'autre part. 

D’après l’analyse statistique des points de vue des comptables professionnels, les 
résultats obtenus indiquent que les changements causés par le SCF ont contribué à maximiser 
le contenu multimédia des états financiers et augmenter le degré de divulgation et de 
transparence, ainsi l’amélioration de la qualité de l'information comptable en terme de 
pertinence, fiabilité, compréhensibilité et comparabilité. D’autre part, la thèse a conclu 
l’existence des contraintes dans le contexte algérien qui peuvent limiter l'application du SCF, 
par conséquent, la réalisation des exigences comptables de la gouvernance d'entreprise. 
Mots clés: gouvernance d'entreprise, International Accounting Standards/ International 
Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), Système Comptable Financier (SCF), divulgation 
comptable, qualité de l'information comptable, caractéristiques qualitatives de l’information 
comptable.  
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 مقدمة عامة



   عامة مقدمة 

 
 أ

  
إن تصاعد حاالت الفشل الذي تعرضت له العدید من الشركات عبر مختلف الدول في اآلونة 
األخیرة جعل من أصابع االتهام موجهة أساسا إلى ضعف إجراءات وقواعد الرقابة والمساءلة وغیاب 

یاب أدى إلى التالعب في تقاریرها المالیة وبذلك غ الذيالقواعد الجیدة لتسییر هذه الشركات، األمر 
الرشادة في القرارات المتخذة، یضاف إلى ذلك غیاب الرقابة والمتابعة من قبل المساهمین وأصحاب 

 المصالح األخرى، كل ذلك أدى إلى زیادة االهتمام الدولي بحوكمة الشركات.
تعتبر حوكمة الشركات من المفاهیم اإلداریة الحدیثة رغم قدم ممارساتها، فتطبیقاتها تولدت نتیجة 

صال الملكیة عن التسییر أین تخلى المساهمون عن حقهم في تسییر أموالهم لصالح المسیرین على انف
أمل تحسین أداء الشركات نظرا لما یمتلكه المسیرون من خبرات، إال أن تفاعل عدة عوامل كان في 

قدَّمها انتهازیة األفراد وعدم تماثل المعلومات جعل من الضروري على  ُ من أجل ضمان  العمل المساهمینم
 توجیه سلوك المسیرین بما یخدم مصالحهم، فبرز بذلك ما یعرف بآلیات حوكمة الشركات.

إذا ما نظرنا إلى نقطة أساسیة یمكن للمسیرین من خاللها التالعب وتوجیه األعمال لتحقیق 
مصالحهم الخاصة، نجد أن القوائم المالیة الناتجة عن األنظمة المحاسبیة المختلفة تشكل أداة في ید 

م أداء المسیرین المسیرین یجب الحرص على مراقبتها، فهي تعتبر أساس تقییم أداء الشركات وبالتالي تقیی
في حد ذاتهم، وعلى اعتبار أن الوسیلة األساسیة لتقییم المسیرین متاحة في یدهم وجب العمل على 

 ذات جودة عالیة حتى تعكس الوضع الحقیقي للشركة وأداء المسیرین بها.  المالیة ضمان أن تكون القوائم 
ئمة على معاییر محاسبیة بجودة في هذا الصدد، نجد أن األمر یستلزم بناء أنظمة محاسبیة قا

وهو ما نتج عالیة، فالمحاسبة عموما وما توفره من معطیات تعتبر آلیة هامة من آلیات حوكمة الشركات، 
عنه قضایا جدیدة تستلزم المتابعة من الفكر المحاسبي وتؤدي في نفس الوقت إلى حتمیة تطویر القواعد 

ات الحدیثة في ظل العولمة؛ إن من أهم الجهود المحاسبیة واإلجراءات المحاسبیة لتستوعب تلك المتغیر 
المبذولة في سبیل تحقیق ذلك جهود مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، الذي أخذ على عاتقه مسؤولیة 

معاییر المحاسبة الدولیة ومعاییر التقاریر المالیة تعدیل وتطویر الممارسات المحاسبیة وقام بإصدار 
  والتي أصبحت تشكل مرجعیة محاسبیة دولیة. (IAS/IFRS) الدولیة

انتشر تطبیق هذه المعاییر في العدید من دول العالم من بینها الجزائر التي سارعت لمواكبة هذه 
التطورات، خاصة بعد التحوالت التي شهدها االقتصاد الوطني باالنتقال من نظام االقتصاد الموجه إلى 

والت من إصالحات عدیدة من بینها إصالح النظام المحاسبي اقتصاد السوق وما استلزمته هذه التح
یِّفَ على  لیستجیب لمتطلبات هذا االنتقال، وأتى هذا االصالح بإعداد النظام المحاسبي المالي الذي كُ

  أساس معاییر المحاسبة الدولیة.
  
 



   عامة مقدمة 

 
 ب

  إشكالیة الدراسة - 1

والتي ترجع في معظمها - المالیة  في ظل ما سبقت اإلشارة إلیه، إذا كانت تلك األزمات والفضائح
قد وقعت في مجتمعات تتمتع  - إلى الفساد اإلداري والمالي بصفة عامة والفساد المحاسبي بصفة خاصة

بنظم محاسبیة متقدمة، فإن األمر یزداد أهمیة في المجتمعات ذات النظم المحاسبیة األقل تقدما ومنها 
لى حمایة شركاتنا من التعرض لإلفالس، والعمل على جذب بیئة األعمال الجزائریة، حیث تبرز الحاجة إ

االستثمارات المالیة وتهیئة شركاتنا للتعامل على المستوى الدولي؛ بناء على ذلك ورغبة في زیادة التكامل 
مع المجتمع االقتصادي العالمي، بذلت الجزائر جهودا مكثفة نحو بناء إطار مؤسسي للحوكمة، حیث تم 

تحت مسمى "میثاق الحكم الراشد  2009لحوكمة الشركات في الجزائر في سنة إصدار أول دلیل 
للمؤسسات في الجزائر"؛ وقد تم صدور قرار تطبیق النظام المحاسبي المالي بأشهر فقط بعد إصدار هذا 

  الدلیل وهذا كدعامة لتطبیق حوكمة الشركات في الجزائر.      

 ً   على النحو اآلتي: دراسةالیمكن صیاغة إشكالیة على ما سبق،  ابناء

"ما مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات في ظل 
  بیئة األعمال الجزائریة؟"

  تثار في ظل إشكالیة البحث الرئیسیة التساؤالت الفرعیة اآلتیة:
 ؟المحاسبیة التي تعكس هذه األبعاد، وما هي المتطلبات ما هي األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات  
  إلى أي مدى یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات

  المحاسبیة لحوكمة الشركات؟ 
   إلى أي مدى یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة المالیة كأحد المتطلبات

 ات ؟ المحاسبیة لحوكمة الشرك
  ما هي معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي التي تفرضها بیئة األعمال الجزائریة المؤثرة على

 تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة؟

 أهداف الدراسة - 2

تسعى الدراسة لتحقیق هدف أساسي یتلخص في تبیان مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في 
لحوكمة الشركات في ظل بیئة األعمال الجزائریة وتقدیم مقترحات التطویر تحقیق المتطلبات المحاسبیة 

المناسبة، یتفرع عنه أهداف فرعیة وتكمیلیة یمكن حصرها في أهداف ترتبط بالجانب العلمي للموضوع 
  وأخرى ترتبط بالجانب العملي:

 ن أجل تكوین قاعدة إعداد إطار نظري خاص بمتغیرات الدراسة والتوسع في المفاهیم المتعلقة بها م
إبراز طبیعة العالقة بین المعاییر  معرفیة تمكننا من بناء نموذج تطبیقي سلیم من حیث مفاهیمه. إن



   عامة مقدمة 

 
 ج

المحاسبیة وحوكمة الشركات، من خالل تبیان األبعاد المحاسبیة في حوكمة الشركات والدور الحوكمي 
  لمعاییر المحاسبة في تحقیقها، یعتبر محور الدراسة النظریة.

  التعرف على وجهة نظر المهنیین المحاسبین في الشركات محل الدراسة حول مدى مساهمة النظام
 فصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات.المحاسبي المالي في تحقیق اإل

  التعرف على وجهة نظر المهنیین المحاسبین في الشركات محل الدراسة حول مدى مساهمة النظام
 .خصائصها النوعیةتحقق تحسین جودة المعلومة المحاسبیة من حیث حاسبي المالي في الم

  معرفة معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي التي تفرضها بیئة األعمال الجزائریة والمؤثرة على
 تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات.

 فرضیات الدراسة - 3

  ضوء أهداف الدراسة، تمت صیاغة الفرضیات اآلتیة:لمعالجة اإلشكالیة الرئیسیة وفي 

 یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة اإلفصاح والشفافیة كأحد الفرضیة األولى :
  المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات.

  :من حیث تحقق  –یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة المالیةالفرضیة الثانیة
  كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات. -الخصائص النوعیة

 تنقسم الفرضیة الثانیة إلى الفرضیات الفرعیة اآلتیة:

  :؛مةءیساهم النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة المالالفرضیة الفرعیة األولى  
  :؛الموثوقیةیساهم النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة الفرضیة الفرعیة الثانیة 
  :؛یساهم النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة للفهمالفرضیة الفرعیة الثالثة  
  :یساهم النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة.الفرضیة الفرعیة الرابعة  

  :یئة األعمال توجد معوقات تحد من تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بالفرضیة الثالثة
 ات.الجزائریة تؤثر على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشرك

 ةالدراس نموذجمتغیرات و - 4

     ً على ما تضمنه الجانب النظري، الدراسات السابقة وما یفرضه المجال التطبیقي ستتم صیاغة  ابناء
نموذج الدراسة الذي نراه یخدم الموضوع بما یتیحه من إمكانیة اإلجابة عن التساؤالت، اختبار الفرضیات 

  وبذلك تحقیق أهداف الدراسة.
دور، فالدراسة تهتم بمتغیرین أحدهما تابع انطالقا من صیاغة الموضوع في حد ذاته كونه یدرس ال    

والذي یمثل المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات واآلخر مستقل والذي یعبر عن النظام المحاسبي 
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المالي، مع التأكید أن صیاغة الموضوع كانت من خالل رؤیة محاسبیة لحوكمة الشركات أي أن الدراسة 
ت وزنا لألبعاد المحاسبیة  نحَ َ على حساب األبعاد  -التي تحققها النظم المحاسبیة-للحوكمة ركزت وم

  ، وفیما یلي شرح لمتغیرات ونموذج الدراسة:اإلداریة
  متغیرات الدراسة -1.4  

ُ أ. متغیر الدراسة المستقل:    .ل بالنظام المحاسبي الماليثّ والذي م
ُ والذي  متغیر الدراسة التابع:ب.  بالمتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات وذلك من خالل متغیرین  لثّ م

وجودة المعلومة المحاسبیة كمتطلب ثان والذي یتم تحقیقه فرعیین وهما اإلفصاح والشفافیة كمتطلب أول، 
مع مة، الموثوقیة، القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة؛ ءمن خالل توفر الخصائص النوعیة والممثلة بـ: المال

نما صیغت األسئلة حتى تختبر رأي الفئة المجیبة مال ٕ حظة أن متغیري الدراسة ال یعالجان منفصلین وا
حول مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة أین یتم التأكید دوما 

 على أن المحاسبة تعتبر من الركائز األساسیة لحوكمة الشركات.
  الدراسةنموذج  -2.4

  العالقة طبیعة ویعكس متغیرات الدراسة  تركیب یعتمد  نموذج بناء الدراسة  أهداف تحقیق یتطلب
 وعلى السابقة، الدراسات من وانطالقا للدراسة النظري اإلطار إلى استنادا توضیحه سیتم ما وهو نها،بی

  التالي: الشكل في موضح هو كما بناء نموذج الدراسة تم وأهدافها الدراسة إشكالیة ضوء
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الطالبةإعداد المصدر: 

 المتغیر التابع: المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

النظام المحاسبي الماليالمتغیر المستقل:   

 جودة المعلومة المحاسبیة
 (الخصائص النوعیة)

 اإلفصاح والشفافیة

 

لموثوقیةا المالءمة لقابلیة للمقارنةا   القابلیة للفهم 

 نموذج الدراسة ): 01شكل رقم (ال
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یعبر المتغیر المستقل حیث المتغیرات التي سیتم تناولها في هذه الدراسة،  )01( یوضح الشكل رقم
سیتم  ذيالشركات والعن النظام المحاسبي المالي، أما المتغیر التابع فیمثل المتطلبات المحاسبیة لحوكمة 

دراسته من جانبین أساسین هما الشفافیة واإلفصاح المحاسبي من الجانب الكمي (أي المحتوى المعلوماتي 
للقوائم المالیة) والخصائص النوعیة المحققة لجودة المعلومة المالیة من الجانب النوعي؛ بعبارة أخرى، 

دة القوائم المالیة هما شفافیة اإلفصاح من جهة ركزت الدراسة على جانبین مهمین یتعلقان بتحدید جو 
  ة للمعلومة المالیة من جهة أخرى.وجودة هذا األخیر من حیث تحقق الخصائص النوعی

  الدراسة حدود - 5

مكانیات مما فرض وضع إطار لها من جمیع  ٕ أنجزت الدراسة في حدود ما أتیح لنا من وقت وا
دت بذلك   من جوانب عدیدة: النواحي حتى یسهل التحكم فیها، فحُ

تم التركیز على حوكمة الشركات من منظور محاسبي فقط مع استبعاد األبعاد  الحدود العلمیة: -
اإلداریة هذا من جهة، كما تم التركیز على النظام المحاسبي المالي من جهة أخرى باعتباره قد تبنى 

في ظل و  حوكمة الشركات. بعض المعاییر الدولیة للمحاسبة، هذه األخیرة تعتبر ركیزة من ركائز
، فقد تم تركیز المتطلبات المحاسبیة في حتى في جانبه المحاسبي تشعب مفهوم حوكمة الشركات

  بما یتوافق وطبیعة الشركات محل الدراسة.فقط  اإلفصاح والشفافیة وجودة المعلومة المحاسبیة
 والیةبعض شركات المساهمة ب آراء المهنیین في على التطبیقیة الدراسة اشتملت الحدود المكانیة: -

وأخذا بعین االعتبار عدم اعتمادنا على أسس  ،)شركة خاضعة لرقابة مركز الضرائب 27( سطیف
 إحصائیة في عینة الدراسة (غیاب أسلوب المعاینة) فالنتائج تعتبر غیر قابلة للتعمیم.

، فقد الشركاتامل مع اعتمادنا على االستبیان، وكذا صعوبة التعبالنظر إلى  الحدود الزمانیة: -
إلى غایة  2014استمرت فترة جمع بیانات الدراسة المیدانیة ما یقارب خمسة أشهر بدایة من أكتوبر 

  .2015فیفري 
  

  أهمیة الدراسة - 6

تكمن أهمیة الدراسة من أهمیة كل من النظم المحاسبیة وحوكمة الشركات في توفیر الشفافیة     
واألداء األفضل الذي تسعى إلیه الشركة، والحد من التالعب الذي تقوم به اإلدارة والنزاهة وتحقیق الكفاءة 

  .والذي یقضي إلى الفساد اإلداري والمالي

تزامن معالجتها مع بعض الجهود التي تُبذل في الجزائر المتمثلة في  ما یزید من أهمیة الدراسة هو   
عملیات الخوصصة واندماج الشركات محلیا أو مع شركات أجنبیة وكذا دخولها األسواق الدولیة، هذا ما 
جعل من حوكمة الشركات تمثل عامال حاسما لدعم القطاع الخاص وأداة قویة لجلب االستثمار األجنبي 
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قیق النمو االقتصادي خارج قطاع البترول. كما أنه في الوقت نفسه وعلى اعتبار النظام المباشر وتح
تأتي أهمیة هذه الدراسة من  المحاسبي أحد اآللیات الالزمة لتحقیق الممارسات الجیدة لحوكمة الشركات

  بیة.أهمیة الوقوف على مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق متطلبات الحوكمة المحاس

  منهج الدراسة - 7

تقوم الدراسة على منهجین أساسیین حسب ما تقتضیه لتحقیق األهداف السالفة الذكر، أین سیتم 
المنهجین الوصفي والتحلیلي في جانب كبیر من الدراسة من خالل جمع وتصنیف وترتیب وعرض اعتماد 

فیما یتعلق بالجانب النظري، فسیتم إبراز وتحلیل وتفسیر وتركیب للمعطیات النظریة والبیانات المیدانیة؛ 
أهم المفاهیم النظریة والمقاربات المرتبطة بالموضوع واإللمام بها باالعتماد على ما توافر من كتب ورسائل 

، أما في الدراسة التطبیقیة فسیتم جمع البیانات اعتمادا على أسلوب وضوعوبحوث ومقاالت تخدم الم
، ومن ثم ووصفها وتحلیلها اعتمادا على مختلف االختبارات اإلحصائیة االستقصاء عن طریق االستبانة

  .(SPSS)باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

  الدراسات السابقة - 8 

 هذه إلیها توصلت التي النتائج تفید حیث باحث، ألي البدایة نقطة السابقة الدراسات تمثل
  .المستقبلیة البحوث توجیه في بعد تغطها لم التي العلمیة والفجوات الدراسات،

توظیف دراسات وسیتم ، إن أهمیة الموضوع فرضت تواجد عدد من الدراسات التي اهتمت به
تتوافق مع بحثنا في توجهها العام، أو في معالجتها لبعض جوانب مشكلته، والتي ساهمت في تعزیز 

  منها:النواحي النظریة والتطبیقیة له، نذكر 

 الدراسات العربیة:  .أ 
 دور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق " بعنوان: )2009، سید محمد سید مصطفى( دراسة

  :1"متطلبات حوكمة الشركات وتحسین جودة التقاریر المالیة
تهدف هذه الدراسة إلى تقییم دور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمة الشركات، 

االعتراف والقیاس لألصول غیر الملموسة المطورة داخلیا، وبالتركیز على متطلبات محاسبیة معینة هي: 
االعتراف باألنشطة خارج المیزانیة (عقود التأجیر، تحویل األصول المالیة، دمج الوحدات ذات الطابع 

من الخاص)، تطویر اإلفصاح المحاسبي من خالل اإلفصاح غیر المالي واإلفصاح عبر االنترنت، 
  لشركات المساهمة المسجلة في البورصة المصریة. ن التقاریر المالیة المنشورةنة مخالل دراسة تحلیلیة لعی

                                                             
رسالة ، ور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمة الشركات وتحسین جودة التقاریر المالیةدسید محمد سید مصطفى،  -1

دارة األعمال، جامعة حلوان، مصر،  ٕ  .2009ماجستیر في المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة التجارة وا
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  : فيلى مجموعة من االستنتاجات، تمثلت أهمها إوقد توصلت الدراسة   
االلتزام الكامل بمتطلبات معاییر المحاسبة المصریة ووجود بعض الممارسات العملیة المخالفة عدم  -

 ؛للمعاییر
بمتطلبات حوكمة الشركات  ر المالیة ناتجة من الممارسات العملیة بما ال یفي وجود قصور في التقاری -

 ؛نتیجة قصور في معاییر المحاسبة المصریة وبما یستدعي ضرورة تحسین وتطویر هذه المعاییر
 المعاییر المحاسبیة المصریة تتجاهل االعتراف برأس المال الفكري؛ -
 ء عقود التأجیر داخل المیزانیة؛فشل المعاییر المحاسبیة المصریة في احتوا -
 والمحاسبة عن تحویالت األصول المالیة؛ وجود مشكلة محاسبیة تتمثل في معاییر تصنیف  -
دمج الوحدات ذات الطابع الخاص كوسیلة إلجراء العدید من المعامالت خارج المیزانیة إمكانیة اتخاذ  -

لمعاییر المستخدمة في هذا الدمج معاییر دون ظهور نتائج هذه األنشطة في المیزانیة، وقد تبین أن ا
كمیة یمكن التحایل علیها وغیر واضحة ویشوبها القصور، كما تبین عدم وجود إرشادات في معاییر 

 المصریة لدمج تلك الوحدات؛المحاسبة 
 قصور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق اإلفصاح غیر المالي؛ -
االنترنت من حیث محتوى التقاریر المالیة ووقتیة نشر تباین ممارسات اإلفصاح المحاسبي عبر  -

  .المعلومات وشكل وأسلوب العرض لعدم وجود معیار محاسبي ینظم تلك الممارسات

  فصاح عن المعلومات المحاسبیة ودورها في اإل" بعنوان: )2009، بشرى فاضل خضیر(دراسة
من الشركات المساهمة المدرجة في دراسة میدانیة في عینة  – حوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة

 :1" - سوق العراق لألوراق المالیة
لى تقویم اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ومدى فاعلیتها في تنفیذ حوكمة إتهدف هذه الدراسة 

 وقدفي سوق العراق لألوراق المالیة،  لیاتها الداخلیة في عینة من الشركات المساهمة المدرجةآالشركات و 
ستبیان المعدة لتحقیق على تحلیل نتائج نموذجین اثنین من استمارات اإل الدراسة في جانب منهااستندت 

ن دور المعلومات المحاسبیة في أكادیمین والخبراء بشراء األآهدف الدراسة، صممت األولى الستقصاء 
ات المحاسبیة في لیاتها الداخلیة، في حین صممت الثانیة لتقویم نظام المعلومآتنفیذ حوكمة الشركات و 

عینة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة وبالتالي تقویم دور المعلومات 
  .اخلیة لحوكمة الشركاتلیات الدآلاالمحاسبیة في تنفیذ 

أن تنفیذ حوكمة الشركات في ستنتاجات، تمثلت أهمها لى مجموعة من االإوقد توصلت الدراسة 
ءة وفاعلیة یتوقف على ما یتاح لها من معلومات، والسیما المعلومات المحاسبیة، والتي یتمثل وآلیاتها بكفا

                                                             
دراسة میدانیة في عینة من  –المعلومات المحاسبیة ودورها في حوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة  فصاح عناإل، بشرى فاضل خضیر -1

أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة اإلدارة واالقتصاد، ، - الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة
 .2009العراق،  ،جامعة بغداد
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دورها من خالل دور المعاییر المحاسبیة في تطبیق حوكمة الشركات وآلیاتها، دور اإلفصاح المحاسبي 
عم حوكمة الشركات في التطبیق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة، دور لجان التدقیق في د

 وآلیاتها الداخلیة.

  أهمیة اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة " بعنوان: )2014(محمد سفیر، دراسةIAS/IFRS  في إرساء
 :1"-دراسة میدانیة لحالة الجزائر –مبادئ حوكمة الشركات 

اهتمت هذه الدراسة بحوكمة الشركات وعالقتها بمعاییر المحاسبة الدولیة، باعتبار هذه األخیرة أحد 
اآللیات الالزمة لتحقیق الممارسات الجیدة لألولى، من أجل حمایة المساهمین واألطراف األخرى أصحاب 

هذه األطراف، وهو و  IAS/IFRSالمصالح في الشركة، ومن ثم االهتمام بتحقیق التقارب بین معاییر 
إلى  IAS/IFRSاالتـجاه الذي تدعمه مبادئ حوكمة الشركات، حیث تقود الممارسات الجیدة لمعاییر 

إفصاح فعال، ومن ثم ممارسات جیدة لحوكمة الشركات، كما تعكس التقاریر والقوائم المالیة الدور 
  في جودة القوائم المالیة.  المحاسبي في حوكمة الشركات، وأي قصور في تلك المعاییر یعني قصورا

وخلصت هذه الدراسة إلى أن تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة والعمل على اإلفصاح في ظلها    
وحسب ما تتطلبه من قواعد ومبادئ وخصائص نوعیة یجب توفرها في المعلومات المعروضة، عامل مهم 

بها الشركة، وكذا تحسین نوعیة في تحقیق العرض العادل والصورة الصادقة للعملیات التي تقوم 
المعلومات  المقدمة لمختلف األطراف، ویساهم هذا العمل في تدعیم مبادئ حوكمة عالیة الجودة، تعمل 

مع جوهر حوكمة  IAS/IFRSعلى تحسین الشفافیة وتنظیم العالقات داخل الشركة، وبذلك تتفق معاییر 
لمصالح. وهو ما یؤكد تشعب حوكمة الشركات الشركات الذي یركز على حمایة المساهمین وأصحاب ا

في مختلف النواحي المحاسبیة، إذ تعتبر المعلومات المالیة المفصح عنها من مخرجات النظام المحاسبي 
المبني على تلك المعاییر، والتي هي نفسها من ضمن مدخالت نظام الحوكمة المستخدمة ألجل تقییم 

 طراف أصحاب المصلحة.كفاءة اإلدارة وتنظیم العالقات بین األ

  أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل " بعنوان: )2016(حنان قسوم، دراسة
دراسة تطبیقیة حول بعض المؤسسات االقتصادیة بوالیة -تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة

     :2"-سطیف
إلى دراسة أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق  األطروحةهدفت 

وذلك من خالل معالجة اإلشكالیة الرئیسیة التي تتمحور حول مدى تأثیر ، معاییر التقاریر المالیة الدولیة
                                                             

، - دراسة میدانیة لحالة الجزائر –في إرساء مبادئ حوكمة الشركات  IAS/IFRSأهمیة اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة  ،رمحمد سفی -1
الجزائر، ، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر  والعلوم التجاریة أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسییر (غیر منشورة)، كلیة العلوم االقتصادیة

2014/2015. 
دراسة تطبیقیة حول بعض  - أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیةحنان قسوم،  -2

 .2016ف، الجزائر، سطی، جامعة فرحات عباستجاریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ال، –المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف
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اس، تطبیق اإلفصاح المحاسبي وفق النظام المحاسبي المالي على جودة القوائم المالیة. وعلى هذا األس
على قیاس جودة القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي باالعتماد على  هذه الدراسةركزت 

  الخصائص النوعیة للمعلومة المالیة ونماذج االستحقاق.
محل الدراسة  شركاتتشیر النتائج المتوصل إلیها إلى أن مستوى اإلفصاح المحاسبي في ال

من طرف المستجوبین على مساهمة اإلفصاح المحاسبي وفق  اكبیر  امتوسط، باإلضافة إلى أنه هناك تأیید
النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة القوائم المالیة. كما خلصت الدراسة إلى أن هناك عالقة قویة 

لخصائص النوعیة، وعالقة ضعیفة جدا بین اإلفصاح المحاسبي وجودة القوائم المالیة من حیث تحقیق ا
محل الدراسة إلدارة األرباح؛ بمعنى أن طریقة استخدام  شركاتبین اإلفصاح المحاسبي وممارسة ال

المستحقات االختیاریة ال تعكس تأثیر تطبیق النظام المحاسبي المالي على تحسین جودة القوائم المالیة 
  ألرباحها. شركاتمن حیث الحد من إدارة ال

  

  الدراسات األجنبیة:  .ب 
  دراسة(Gérard Charreaux, 1999) بعنوان: 

"Gouvernement d’entreprise et comptabilité" 1: 
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة الربط بین الحوكمة والمحاسبة، باعتبار أن هذه األخیرة تستند    

على الفعالیة التنظیمیة، التي تتیح إرساء عالقة مباشرة بین النظریة المحاسبیة ونظریة حوكمة الشركات، 
ستخدمي مخرجات هذه في النظم المحاسبیة والتنوع في موبین الباحث أنه من أجل فهم االختالفات 

األنظمة یتوجب اعتماد نظرة أكثر شمولیة لنظریة الحوكمة التي یجب أن تكون مؤسسة على القیمة 
لممارسات المحاسبیة وتأثیرها التشاركیة، حیث یمیل الباحث في هذه الدراسة إلى تحلیل النظریات المفسرة ل

ى أن المرجعیة النظریة للممارسات اإلفصاح، ومن ثم مستخدمي المعلومات المالیة، حیث یر على 
  المحاسبیة تؤثر على درجة ارتباط المحاسبة بالحوكمة.

 دراسة (Bushman  Smith, 2003) بعنوان: 
 " Transparency, Financial Accouting Information & Corporate Governance"  2 : 

توصـلت إلـى المالیـة وحوكمـة الشـركات، و هدفت الدراسة إلى تحدید العالقة بین الشـفافیة فـي التقـاریر 
ضـافة قیمـة  ٕ تحدید إطار یحدد ثالثة منافذ یمكن للمعلومات المحاسبیة التأثیر من خاللها فـي االسـتثمارات وا

ن للمعلومــات المحاســبیة دور فــي تحدیــد الفــرص االســتثماریة الطموحــة ودعــم آلیــات أإلــى الشــركات، حیــث 

                                                             
1- Gérard Charreaux, Gouvernement d’entreprise et comptabilité, document de travail, université de 
Bourgogne, 1999. 
2- Robert M Bushman, Abbie J Smith, Transparency, Financial Accouting Information & Corporate 
Governance, FRBNY economic policy review, 2003. 
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لقـدرة فـي توجیـه المـوارد مباشـرة إلـى المشـاریع الجیـدة فضـال عـن دورهـا رقابة الشركات التي تضمن للمـدراء ا
مـن  نفي تخفیف حالة الالتماثل في المعلومات بـین الـداخلیین فـي الشـركة وبـین حملـة األسـهم فیهـا واآلخـری

أصـــــحاب المصـــــلحة، وناقشـــــت الدراســـــة البحـــــوث االقتصـــــادیة التـــــي تركـــــز أساســـــا علـــــى الـــــدور الحـــــوكمي 
ســــبیة، فضــــال عــــن اســــتخدام المعلومــــات المحاســــبیة فــــي تنفیــــذ آلیــــة تعویضــــات المــــدیرین للمعلومــــات المحا

  التنفیذیین.

 دراسة (Shankaraiah  Rao, 2004) بعنوان: 
"Corporate governance and accounting standards in Oman : An empirical study on 

practices" 1 : 
داء أفضل للشركات یكون من خالل أضمان حوكمة جیدة و ینطلق الباحثان في هذه الدراسة من أن 

وجود عالقة جیدة مع أصحاب المصلحة، ویعتبر الباحثان أن الممارسة السلیمة لمعاییر المحاسبة الدولیة 
، وبالتالي فإن صاح الجید والفعالفهو أمر مهم جدا، ألنه یؤدي إلى تطبیق حوكمة الشركات من خالل اإل

المحاسبیة المناسبة هي قضیة ذات أهمیة بالنسبة لحوكمة الشركات الجیدة، السیما في اعتماد المعاییر 
ظل التنافسیة بین الشركات الناشطة وطرق المفاضلة بینها، حیث أظهرت النتائج التجریبیة أن معظم 

لما ة الجیدة تعنى باالمتثال لمعاییر المحاسبة الدولی الشركات المدركة ألهمیة مبادئ حوكمة الشركات
  .فصاح وشفافیةإتوفره من 

 دراسة (Pigé Benoît  Beau Carole, 2007) بعنوان: 
 " La normalisation de l’information comptable dans le processus de gouvernance" 2 : 

یعتبر الباحث في هذه الدراسة أن معاییر المحاسبة الدولیة جلبت تغیرات عمیقة وتأثیرا مهما في 
للحسابات الموحدة للشركات المدرجة، حیث أن هذا التأثیر ال یقتصر فقط على   الممارسات المحاسبیة

من كبار  15مجال المحاسبة، بل یؤثر كذلك على الحوكمة. ویبین الباحث ومن خالل مقابالت مع 
لى حصولهم على المدیرین التنفیذیین ومدراء المالیة والمحاسبة أن التغییر في معاییر المحاسبة أدى إ

معلومات جوهریة، بما في ذلك أعضاء لجنة المراجعة. وتوصل الباحث من خالل المقابالت التي قام بها 
تمیل فیما یتعلق بتوحید نظم المعلومات إلى توفیر معلومات فریدة ومضبوطة  IAS/IFRSإلى أن مرجعیة 

مر الذي یسمح بتقییم جید للمسیرین ومراقبة تلبي احتیاجات جمیع أصحاب المصلحة من المعلومات، األ
 ویساهم في تحقیق حوكمة جیدة.

                                                             
1- Shankaraiah K, Rao N , Corporate Governance and accounting standards in OMAN: An empirical study 
on practices , Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective International Conference, held in 
Brisbane, Australia during 15-17, June 2004. 
2 -Carole Beau, Benoît Pigé, La normalisation de l’information comptable dans le processus de 
gouvernance, Comptabilité-Controle-Audit, 2007 (3), Tome 13, p 57-76. 
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 دراسة (Ferdy Van Beest & al, 2009) بعنوان: 
" Quality of financial reporting: measuring qualitative characteristic"  1 : 

على جودة  )IFRS(هدفت هذه الدراسة إلى توضیح فعالیة اعتماد معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
اعتمد الباحثون على أداة شاملة لقیاس جودة القوائم المالیة استنادا إلى الخصائص وقد القوائم المالیة، 
 (FASB) األمریكي مجلس معاییر المحاسبة المالیةتم تحدیدها في اإلطار المفاهیمي لالنوعیة التي 

 2008، 2007العتماد على التقاریر المالیة الخاصة بسنة با )IASB(مجلس معاییر المحاسبة الدولیة و 

مدرجة في بورصة الوالیات المتحدة، المملكة المتحدة والبورصة الهولندیة من أجل  شركة 231لـ  2009و
ووفق المبادئ المحاسبیة  )IFRS(تقییم جودة القوائم المالیة المعدة وفق معاییر التقاریر المالیة الدولیة 

مقسمة على  سؤاال 21 لتحقیق أهداف البحث تم تصمیم استبیان یضم .)US GAAP(وما المقبولة عم
خمسة خصائص نوعیة ( المالءمة، التمثیل الصادق، القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة، الوقتیة) وتوصل 
الباحثون إلى أنه هناك درجة عالیة من حیث تحقق الخصائص النوعیة السابقة الذكر مع وجود بعض 

 )IFRS(لمالیة المعدة وفق معاییر القیود المتعلقة بالصدق والثبات، كما توصل البحث إلى أن القوائم ا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القوائم  )US GAAP(أكثر مالءمة من القوائم المالیة المعدة وفق 

للواقع (العرض العادل) من القوائم المالیة المعدة وفق  أكثر تمثیال )US GAAP( المالیة المعدة وفق
)IFRS( .  

 دراسة (Oprea Ancuta  Lepadatu Gheorghe, 2011) بعنوان: 
"Corporate governance and international financial reporting reference (IFRS)  "  2: 

تنطلق هذه الدراسة من وجود عالقة سببیة بین حوكمة الشركات ومعاییر التقاریر المالیة الدولیة،   
المساءلة اإلداریة. ویعتبر الباحث أن تطویر وتعزیز عداد التقاریر المالیة یستند على إباعتبار أن 

المسؤولیات في مجال إعداد التقاریر المالیة یجب أن یصبح أولویة لجمیع الفئات في الشركة، وخاصة 
بالنظر إلى البیئة االقتصادیة العالمیة الحالیة، ویعتبر أنه من الضروري لتعزیز المعرفة المهنیة الدولیة 

إنشاء معهد وطني لحوكمة  الممارسات العملیةن األطر النظریة و یوتحس ركاتمن قبل موظفي الش
دارة المخاطر بما في ذلك نظام  ٕ الشركات، وكذلك التزام الشفافیة في التقاریر المالیة والرقابة الداخلیة وا

ذلك المعلومات للشركات، كما یقترح إقامة عالقة سببیة بین حوكمة الشركات والمحاسبة االكتواریة وك
  إرساء عالقة بین حوكمة الشركات والفضاء االلكتروني والمحاسبة االلكترونیة.

                                                             
1- Ferday Van Beest, Geert Braam, Suzanne Boelens, Quality of financial Reporting: measuring qualitative 
characteristics, Nijmegen center for Economics (NiCE), Nice working paper 09-108, 2009. 
2-Ancuta Oprea, Gheorghe Lepadatu , Corporate governance and international financial reporting reference 
(IFRS), The 6th edition of the international conference, European  integration realities and perspectives, 2011. 
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جاءت دراستنا لتبنى على الدراسات السابقة مع بعض االختالفات التي تفرضها بیئة األعمال محل     
 الدراسة، وعموما فقد تمیزت دراستنا عن غیرها في اآلتي:

ن تركیزها على النظام المحاسبي المالي مبا - ٕ شرة واعتباره تطبیقا عملیا للمعاییر المحاسبیة الدولیة وا
  ؛كان ال یعكسها بدرجة تامة

تركیزها على بعدي اإلفصاح والشفافیة وجودة المعلومة المحاسبیة مما یعتبر مزجا لما ورد ضمن  -
 ؛محاسبیة متطلباتالدراسات السابقة من 

  بوالیة سطیف.المساهمة  شركاتتطبیقه على بیئة األعمال الجزائریة وبالتحدید  -

  هیكل الدراسة - 9  

  كما یلي:مقدمة وثالثة فصول وخاتمة ستتضمن الدراسة في جزئیها النظري والتطبیقي     

 حوكمة الشركات، رؤیة محاسبیةالفصل األول:  -
، في حین األول لإلطار العام لحوكمة الشركات المحور، خصص محورینحتوى هذا الفصل على ا

  .األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركاتبتحلیل الثاني  المحور اهتم
المتطلبات فصاح والشفافیة كأحد إلا سینتحسهامات النظام المحاسبي المالي في إالفصل الثاني:  -

  المحاسبیة لحوكمة الشركات
في المحور  فصاح في إطار الحوكمة المحاسبیةموقع اإل تم من خالل هذا الفصل التطرق إلى

من  فصاح المحاسبي في تفعیل البعد المحاسبي لحوكمة الشركاتدور اإلأما المحور الثاني فتناول  ،األول
اإلفصاح المحاسبي في القوائم متطلبات  وذلك بدراسةخالل تعظیم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة 

  .ق النظام المحاسبي الماليوفالمالیة 
المالي في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة كأحد سهامات النظام المحاسبي إ الفصل الثالث: -

  المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات
، في المعلومة المحاسبیة: مفهومها، أبعادها، نماذج قیاسهاجودة  األول لدراسة المحور خصصنا
   .النظام المحاسبي المالي جودة المعلومة المحاسبیة في ظلالثاني لدراسة  المحورحین خصصنا 

  الدراسة المیدانیة :رابعالفصل ال -
، من أجل بوالیة سطیف شركات المساهمةبعض  في میدانیة دراسةإجراء تم في هذا الفصل 

فصاح تحسین درجة اإل فيالنظام المحاسبي المالي  آراء المهنیین حول مدى مساهمة التعرف على
ً حاسبیةالمعلومة المجودة والشفافیة و   المحورتطرق  ،محورینقسم هذا الفصل إلى  على ذلك، ا. وبناء

النتائج الثاني عرض وتحلیل  المحورفي حین تناول ، ةیاألول إلى اإلطار المنهجي للدراسة التطبیق
  .واختبار الفرضیات

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ولالفصل األ   

 حوكمة الشركات، رؤیة محاسبیة
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   :تمهید  

، خاصة إثر تعتبر حوكمة الشركات من القضایا التي استحوذت على فكر علم التسییر مؤخرا
الفضائح واالنهیارات التي تعرضت لها معظم أسواق دول جنوب شرق آسیا وأمریكا الالتینیة وبعض 

وجود خلل في آلیات الرقابة والمتابعة الشركات األمریكیة والبریطانیة الكبرى، والتي أرجعها الباحثون إلى 
ار الفساد اإلداري والمالي بصفة عامة انتشسواء على مستوى الشركات أو أسواق رأس المال، ما أدى إلى 

والفساد المحاسبي بصفة خاصة، مع مراعاة أن هذا األخیر یكرسه نقص الشفافیة واإلفصاح من جهة 
وتراجع دور مراقبي الحسابات الذي برز من خالل تأكیدهم على صحة ومصداقیة قوائم مالیة مخالفة 

والتي تمثل  الثقة في التقاریر المالیة المنشورة للشركات للحقیقة من جهة أخرى، األمر الذي نتج عنه فقدان
 مصدر المعلومات األساسي التخاذ القرارات.

 ً یتعرض هذا الفصل لموضوع حوكمة الشركات في إطارها العام وأبعادها على ما تقدم،  ابناء
  المحاسبیة من خالل مبحثین هما:

  
 
 
 
 
    

  
    

   

Ⅰ- .التأصیل النظري لحوكمة الشركات 

Ⅱ-   تحلیلیة لألبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات.دراسة 
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Ⅰ -  التأصیل النظري لحوكمة الشركات  
النظریات  أهمیتناول هذا المبحث الخلفیة الفكریة لمفهوم حوكمة الشركات من خالل التطرق إلى    

التي یعمل على  واألهدافومختلف تعاریفه، باإلضافة إلى األهمیة وأسباب زیادة اإلهتمام به  المفسرة له
، باإلضافة إلى واقع حوكمة الشركات في تحقیقها، وكذا الجهود الدولیة لوضع إطار فكري لهذا المفهوم

  .بیئة األعمال الجزائریة
1  مفهوم حوكمة الشركاتنشأة وتطور   

  لحوكمة الشركاتریات المفسرة النظ -1.1
رت ضرورة وجودها كمفهوم من خالل عدة نظر  نشأت حوكمة الشركات  بالشركات،یات فسّ

فمرجعها بذلك مجموعة من النظریات بصفته النهائیة المتداولة حالیا،  تشكیل هذا المفهومساهمت في و 
ع. ح مفهوم حوكمة الشركات ویتّسِ إلى عرض أهم هذه  العنصرسنتطرق في هذا   التي على أساسها یتّضِ

 نظریاتالتي انبثقت عنها حوكمة الشركات وصوال إلى الأین یتم االنطالق من أصل المشكلة النظریات 
  . وأسباب االهتمام به الموضوعمؤكدین على أن فهم النظریات یعتبر خطوة أساسیة لفهم و  ،الحدیثة لها

  La théorie de l’agence نظریة الوكالة - 1.1.1
متخصصة بما یضمن إن التوسع الذي عرفته الشركة دعا إلى ضرورة أن یسند تسییرها إلى جهة 
ظر للشركة على أنها ناستمرارها ونجاحها، فظهر بذلك فصل الملكیة عن التسییر، وبناء علیه أصبح ی

وفق ما تضمنته "نظریة حقوق  وفصل الملكیة عن التسییر هو فصل في حقوق الملكیة مجموعة عقود،
 ,Alchain  Demstez(التي تأسست وطورت من قبل  "La théorie des droits de propriété الملكیة 

على فكرة أن حق الملكیة هو المحدد األساسي أو العامل الجوهري وراء فعالیة ونمو والتي تقوم  ،)1972
حیث وحسب هذه النظریة  ؛1الشركة، فكلما كانت هذه الحقوق كاملة كلما انعكس ذلك على أداء الشركة

  :2تقسم حقوق الملكیة إلى ثالثة

                                                             
  ق سیتم التركیز على أهم النظریات التي تخدم الموضوع وهي النظریات التأسیسیة للحوكمة (نظریة الوكالة، نظریة تجذر المسیرین) دون التطر

تم التركیز على نظریة من النظریات البدیلة أو الحدیثة للحوكمة وهي نظریة أصحاب المصالح، إال أن هذا ال ینفي لنظریة تكالیف الصفقات، كما سی
، النظریات التنظیمیة على غرار نظریة أصحاب Williamsonوجود نظریات أخرى مفسرة للحوكمة ومنها نظریة االقتصادیین المؤسسین الجدد لـ 

) والنظریات المعرفیة أو اإلدراكیة أو Kay  Silberston، نظریة أمین اإلدارة لـ Donaldson  Davisة لـ  المصالح (نظریة متعهد اإلدار 
 Nelson ، النظریة التطوریة لـ Cyret  Marchنظریات التیار القائم على الكفاءات والذي تشكله ثالث نظریات ( النظریة السلوكیة لـ 

Winter والكفاءات).، نظریة الموارد  
 .حق الملكیة هو حق خاص بفرد معین، وهو قابل للتحویل عن طریق التبادل مقابل حقوق مماثلة على ممتلكات أخرى 

1 - Gérard Koenig, De Nouvelles Théories pour Gérer l’entreprise de XXIe siècle, Economica, Paris, 1999, p 
7. 
2 -  Milan Vujisic, L’entreprise doit-être gérée dans l’intérêt exclusif de l’actionnaire ?: une réflexion sur la 
nature de la firme dans une économie de marché, 2006, p 11, document accessible en ligne sur : 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article142, (consulté le: 10/02/2015); Parrat Frédéric, Le 
gouvernement d’entreprise, Maxima, 1999, p 27-28.  
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 الحق في استعمال الشيء؛ أي :L’ususحق االستعمال  -
 الحق في تحصیل المنافع واألرباح؛ أي :Le fructus (قطف الثمار) حق تحصیل المنافع -
 .أي حق تقریر مصیر الشيء أو حریة التصرف فیه :L’abususحق البیع  -

والذي یمنح للمسیر، والحقین واستنادا لمفهوم فصل الملكیة عن التسییر، فإنه یتم فصل الحق األول 
الثاني والثالث واللذین یظالن تحت سلطة المساهم. لتبرز بذلك نظریة الوكالة التي حاولت دراسة تبعات 

وجود  حتمیةوالتي تضمنت تأكیدا على  (Bearls  Means, 1932)، حیث تعتبر أعمال هذا الفصل
مؤلف لهما في  تضارب للمصالح في حال فصلت الملكیة عن التسییر من أهم األعمال في هذا المجال

  بقوله (Adam Smith, 1776)قبل ذلك في هذه الفكرة ، وسبقهما "بعنوان "الشركة الحدیثة والملكیة الخاصة
والهم، لذلك بالكاد یمكن توقع أن : "المسیرون یتصرفون في أموال الغیر ولیس في أمفي كتابه "ثروة األمم"

 الباحثین ، في حین یعتبر كل من1یكونوا یقظین وحرصین على أموال غیرهم كحرصهم على أموالهم"
(Meckling  Jensen, 1976) أوال من أسسا لهذه النظریة. 

ف الباحثان الوكالة ّ عیَّنعقد ": أنهاب وقد عر ُ كِّل شخص أو عدة أشخاص (بمقتضاه  ی َ و ُ أو الم
ا آخر ( ً یل: المسیر) من أجل القیام األصیل: المساهم) شخص كِ َ بأعمال معینة لفائدة األول، مما الو

  . 2"للوكیلالسلطة المتعلقة بتسییر الشركة یستوجب تفویض جزءا من 
اإلدارة في ظل افتراض المنفعة الذاتیة، فإن فوتبحث نظریـة الوكالـة في عالقـات الوكالـة ومشاكلـها،       

قد تتخذ قرارات وتقوم بأفعال تسعى من وراءها إلى تعظیم منافعها الخاصة على حساب مصالح 
ومن هنا تنشأ مشاكل الوكالة نتیجة عدم قدرة الموكل  الشركة، يالمساهمین وأصحاب المصالح األخرى ف

من جهة أخرى  على رقابة أداء الوكیل من جهة (مشكلة التخلخل الخلقي)، وعدم تماثل المعلومات
القدرة على  هلدی لشركةحتله في ایوفـي ظل الموقـع الذي  مسیر، حیث أن ال3(مشكلة االختیار العكسي)

الحصول على المعلومات أكثر من الموكل، وحتى لو توفرت نفس المعلومات للموكل فإنه ال یستطیع 
قابي للمساهمین والحاجة إلى تفسیرها بنفس قدرة الوكیل المتخصص، كل هذا یؤدي إلى ضعف الدور الر 

  دعمه وزیادة فاعلیته.

                                                             
 .تعتبر نظریة حقوق الملكیة منطلق مفهوم الوكالة 

1 - Roland Pérez, La gouvernance de l’entreprise, La Découverte, Paris, France, 2003, p 31. 
   قد یطرح التساؤل هنا لماذا اعتبر Jensen وMeckling   وغیبت بقیة األعمال السابقة لهما؟ األصل أن الفكرة  أوال من أسسا لنظریة الوكالة

ن تعتبر إشارات فقط ولیست نظریات قائمة بذات ْ ها، فالنظریة إذا لم یكتمل التنظیر لها ال ترقى ألن تكون نظریة، والكتابات التي سبقت أعمال الباحثی
عدت نظریة وأسندت ، فمتى ما توفر البعدان La dimension prescriptiveو  La dimension descriptive ال تكتمل إال بتوفر بعدین:

  لصاحبها.
2 Michael C. Jensen,  Clifford W. Smith, Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Application of 
Agency Theory, Harvard University Press, december,  2000, p 2. 

  .66 ص ،2007 العربیة، المصارف ، إتحاداإلدارة مجلس ودور الشركات حوكمةدرویش،  حیدر بن عدنان  3
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 :1مجموعة من الفرضیات من أهمهاتقوم نظریة الوكالة على و 
منفعته  القائمة بین الموكل والوكیل تتصف بالرشد االقتصادي، ویهدف كل منهما إلى تعظیم العالقة -

بما یضمن استمرار العالقة  اآلخر،وثروته الحالیة والمتوقعة، مع مراعاة تحقیق قدر من المنفعة للطرف 
  القائمة بینهما؛

 كمحاولة للتغلب -سواء أكانت مادیة أو معنویة –القدرة على حفز الوكیل وبطرق مختلفة  الموكل لدیه -
 على تعارض المصالح أو لضمان تصرف الوكیل لصالح الموكل؛

ل بشكل عام إلى جزئي بین أهداف وتفضیالت طرفي العالقة، حیث یهدف الموك هناك تعارض -
قدر  الوكیل باتخاذ القرارات التي تعظم منفعته، بینما یهدف الوكیل إلى الحصول على أكبر ضمان قیام

 ممكن من المنافع المادیة والمعنویة بأقل جهد مبذول كلما أمكن؛
تعارض في المصالح بین طرفي عالقة الوكالة، فمن المتوقع أن یعمل الوكالء من  إذا فرض وجود -

العالقة  تحقیق أهدافهم الشخصیة حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة الموكل، لذلك یلزم هذه أجل
 وضع شروط تعاقدیة للحد من التعارض المحتمل بین أطراف الوكالة؛

ن - ٕ كان القدر الذي یتحمله الموكل قد ال یكون  موقف طرفي العالقة یعتبر متماثال اتجاه المخاطرة، وا
ذلك إلى عدة أسباب من أهمها إمكانیة حصول الوكیل على  حمله الوكیل، ویرجعمساویا للقدر الذي یت

 ؛وتقییم تصرفاته من جانب الموكل المعلومات وصعوبة مالحظة
 .جاءت فكرة عدم اكتمال العقود من كون الوكیل یعرف عمله أكثر من الموكل -

، فتعمل نظریة الوكالة التعاقدیةالعالقات الشركة على أنها مجموعة من إلى نظریة الوكالة  نظروت
والتي الهدف لكل منهما  ةالمتولدة من اختالف دالین الرئیسي والعون على معالجة مشكالت العالقة ب

  :2تعرف بمشاكل الوكالة والمتمثلة في
 عندما تكون لدى الوكیل القدرة على الحصول على تنشأ: العكسي (االختیار) مشكلة التخلخل -

الذي ال تتوفر للموكل  بنتائج كل بدیل وذلك قبل قیامه باألداء أو االختیار في الوقت المعلومات الخاصة
 ؛(عدم تماثل المعلومات) فیه هذه المعلومات

أداء الوكیل (اختیاراته)، وعندما  متابعةعندما ال یستطیع الموكل  تنشأ :مشكلة التخلخل الخلقي -
 .لالختیارحول البدائل المتاحة  تختلف تفضیالت كلیهما

 سعیا وراء التقلیل من تبعات مشاكل الوكالة، تتحمل الشركة ثالثة أنواع من تكالیف حیث أنه 
  :3الوكالة وفق اآلتي

                                                             
االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، كلیة  ، مجلة العلومالمعیاري واإلیجابي من تعدد بدائل القیاس المحاسبي المنهج موقف تیجاني بالرقي، - 1

 . 100-99 ، ص2005 ،5العدد الجزائر، ، 1التسییر، جامعة سطیف العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم
2 - Sophie Landrieux-Kartochian, Théories des organisations, Gualino, Paris, France, 2010, p 122. 

الشركات فعالیة تطبیق مبادئ الحوكمة في دعم مقومات اإلفصاح وأثرها على األداء المالي: مع دراسة میدانیة لمجموعة من ضویفي، حمزة  -  3
، تخصص مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة (غیر منشورة)أطروحة دكتوراه  التابعة لمجمع سونلغاز،

 .8 ، ص2014/2015، الجزائر،  3الجزائر
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هامش  للمراقبة أو الحد منتتمثل في التكالیف التي یتحملها األصیل  تكالیف االشراف والرقابة: -
فقد یطلب من  أعماله تسیر وفق توقعاته،، أي من أجل التأكد من أن إدارة التالعب الممكن للوكیل

نشاطاتهم في شكل تقاریر محاسبیة مدققة تسلم للمساهمین. هذه  المسیرین القیام بإعداد تقاریر دوریة حول
 للمحاسبین وكذا الوقت المهدور في إعداد مثل هذه التقاریر تعرف بتكالیف الرقابة، األتعاب التي تدفع

اتخاذ  یف الكامنة التي تنجر عن القیود التي تحد من هامش سلطةویضاف لهذا الصنف تلك التكال
  ؛مربحة القرارات، والتي یؤدي وجودها إلى احتمال أن یفوت المساهمون فرصا استثماریة

فقد هي التكالیف التي یتحملها الوكیل كضمان للموكل بأن یعمل لصالحه،  تكالیف االلتزام أو التعهد: -
ن تلقى عروضایتعاقد المسیر مع الشركة ع ٕ أخرى من شركة ما، وتكمن تكلفة  لى أن یبقى معها حتى وا

  .امتیازات أفضل الوكالة هنا في فرص التوظیف الضائعة التي قد تتضمن
وهي تكالیف تظهر نتیجة التباین في المصالح بین الموكل  :أو الخسارة الحتمیة التكالیف المتبقیة -

والوكیل رغم اللجوء إلى كل من الرقابة والتعهد، حیث ال یمكن ضبطها نظریا في مستوى معین، ألن 
 تكالیف الحد منها تكون أكبر من العائد المحصل.

 الشكل الموالي: االنعكاسات المترتبة عن نظریة الوكالة فيیمكن تلخیص و 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 ، الملتقى الدولي حولحوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالةبتول محمد نوري، علي خلف سلمان،  المصدر:
والتجاریة وعلوم التسییر، اإلبداع والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة: دراسة وتحلیل تجارب وطنیة، كلیة العلوم االقتصادیة 

  .18 ، ص2011ماي 19-18جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، 

 مشكلة االختیار العكسي

 األصیل الوكیل

 مشكلة تضارب المصالح مشكلة تحمل المخاطرة مشكلة سوء النیة

 اآلخرین من أصحاب المصالحوحمایة حقوق مالكیھا 

 تخویل سلطة اتخاذ القرارات

 تولد مشاكل الوكالة

 تؤثر في

 االنعكاسات المترتبة عن نظریة الوكالة) : 2شكل رقم (ال
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 لعدم ونتیجة، تعاقدیة عالقة أتنش األصیل مع الوكیل عالقة خالل من هأنأعاله  الشكل من یتضح
  :1سببها عدة مشاكل أتنش كاملة عقود وجود

بذله العنایة الكافیة لتعظیم عائد  تعرض األصیل لخسارة نتیجة أخالق وتصرفات الوكیل وعدم -
 أو المتحققة بالربحیة مسیریینال أداء ربط مجرد أن األصیل، ومما یعزز من فرص حدوث هذا األمر هو

ُ  المبیعات ّ ی  ؛األصیل مصالح تحقیق دون الوكیل أهداف من الكثیر لتحقیق وسیلة ذاته بحد عد

مجهودات الوكیل، فضال عن كمیة ونوعیة  أن األصیل لیس لدیه وسائل الرقابة المباشرة لقیاس -
 شؤون على ساهمینالم من سیطرة أكثر سیرینالم سیجعلاألمر الذي  ،المعلومات المتاحة لكل منهما

 . كافة الشركة

ظهور نظریة الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على مشاكل  یمكن القول أن كنتیجة لما سبق    
لتقلیلها تحمل تكالیف  والتي تفرض المصالح بین المساهمین والمسیرینالتي تنشأ نتیجة تعارض الوكالة 
إلى االهتمام والتفكیر في ضرورة وجود مجموعة من القوانین واللوائح التي تعمل على حمایة أدى  الوكالة،

ارتبط مفهوم مصالح المساهمین من جهة والتعسف الممارس ضد المسیرین من جهة أخرى، لذلك 
س الذي انطلقت منه حوكمة الشركات، فیكون بذلك نظام الحوكمة بنظریة الوكالة وكانت بمثابة األسا

  .الجید هو الذي یقلل هذه التكالیف إلى أدنى حد ممكن الحوكمة

  La théorie de l’enracinement des dirigeants تجذر المسیریننظریة  - 2.1.1
 وترجمتها للغة العربیة فیقصد بها Entrenchment اللغة اإلنجلیزیةمن التسمیة في  انطالقا

 اللغة الفرنسیة ، أما فيفي الشركة التحكم واإلمساك بزمام األمور والذي یعني "االستحكام"
Enracinement  إلى أن المسیر یبعث جذوره  والذي یشیر : "التجذر"فالتسمیة تترجم إلى اللغة العربیة بــ

  .2كان من الصعب اقتالعها لتثبیت منصبه، فكلما كانت الجذور عمیقة كلمافي الشركة 
رِّ  بأنه: "نسق متكون من شبكة عالقات رسمیة وغیر رسمیة، یتمكن من خاللها المسیر  التجذرف عُ

ویعتبر المسیر متجذرا عندما ، 3من التخلص ولو بصفة جزئیة من مراقبة المساهمین ومجلس اإلدارة"
  .ا، أي أن عزله یولد تكالیف تتحملها الشركةیصبح عزله صعب

  

                                                             
، NASDAQ یاسیة على مستوى بورصة دور الحوكمة المالیة في مواجهة مشكلة عدم تناظر المعلومات: دراسة قعبد الحفیظ مازري،  - 1

  .138 ، ص2014/2015 ، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،(غیر منشورة) أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة
 أطروحة دكتوراه ،نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدولیة: دراسة نظریة تطبیقیةعمر علي عبد الصمد،  -  2

الجزائر،  ،3مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر :في العلوم التجاریة (غیر منشورة)، تخصص علوم
 .8، ص 2013

3- Benoît Pigé, Enracinement des Dirigeants et Richesse des Actionnaires, Revue de Finance-Contrôle-
Stratégie, vol 1, N°3, septembre 1998, p 134 
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أن تعارض المصالح بین المساهم والمسیر یجعل من هذا األخیر على وتفترض نظریة التجذر 
بهدف بناء استراتیجیات شخصیة هادفة للمحافظة على منصبه  ،درایة بآلیات الرقابة الممارسة علیه

، وقد برزت نظریة تجذر المسیرین 1عزل المسیر أمرا صعبا فیصبح بذلك، "استراتیجیات التجذرــ: "تدعى ب
  حتى تجیب عن إشكالیة استمرار وجود نفس المسیرین ضمن شركات ال تتمتع بالكفاءة.

آلیات الرقابة المختلفة المفروضة دور المتبعة من قبل المسیرین لتحیید تجذر العدد استراتیجیات تتو 
  :2، ومن أهمهاالمبكر لهم و/ أو التقلیل من منافعهم الشخصیة، والتي لها أن تؤدي إلى العزل علیهم

: حیث یسعى المسیر لالستثمار في أنشطة یتفوق فیها الرتباطها بخبراته، االستثمار في أصول محددة -
ن  ٕ   ؛الحل األمثل للشركة، وهذا حتى یضمن أن عزله قد یكلف المساهمین لم تكنحتى وا

فالمسیر له أن یستفید من عدم تماثل المعلومات للسیطرة على المساهمین  التالعب بالمعلومات: -
 ؛أصحاب المصالحومختلف 

 حیث یقوم المسیر بإقامة عالقات جیدة مع مختلف األطراف الفاعلة في الشركة. تقویة العالقات: -

  La théorie des parties prenantes (نظریة الوكالة الموسعة) نظریة أصحاب المصالح -3.1.1 
  Berle (1932)إن المتمعن في تطور الشركة یجد أن مفهوم أصحاب المصالح  ظهر مع أعمال 

أي مع آراء الباحثین األوائل في مجال الوكالة، فقد اعتبر  ،Adam Smith (1759)وحتى أعمال    Meansو
هؤالء الباحثون المساهم صاحب مصلحة قد تمس حقوقه بفعل فصل الملكیة عن التسییر مما یستوجب 

إثر اجتماع معهد ستانفورد  1963العمل على حفظها؛ إال أن المصطلح في حد ذاته وظف ألول مرة سنة 
ویعني أصحاب المصالح في الــوالیات المتحدة األمریكیة،   (Stanford Research Institute)لألبحاث 

، أي التي من دونها تتوقف الشركة عن حسب تعریف المعهد "المجموعات األساسیة لبقاء المؤسسة
، والذي أعطى معنى Freeman (1984)لیعرف المصطلح بعد ذلك تنظیرا أكادیمیا مع أعمال  ،3"العمل

التي یمكن أن تُؤثِّر أو األفراد أو الجماعات لمصطلح على أوسع نطاق وهو أن " أصحاب المصالح هم ل
، ویعني في هذه الرؤیة: الموردین، جماعات الضغط، العمالء، الموظفین، 4"بتحقیق أهداف الشركةتتأثَّر 

ؤثِّروا على الشركة المستثمرین، المجتمع، ... وقد استثنت هذه الرؤیة أولئك األطراف الذین ال  ُ یمكن أن ی
                                                             

  في نهایة الثمانینات طرح كل منShliefer وVishny  نظریة التجذر بهدف إعادة النظر في األسس التي تقوم علیها نظریة الوكالة، والتي ترى
 .أن مجلس اإلدارة قادر على مراقبة المسیرین

1 - Gérard Charreaux, Le gouvernement des entreprises: corporate governance, théories et faits, Economica, 
 Paris, France, 1997, p 105- 106. 
2 - Voir : Ahmed El Aouadi, Les stratégies d’enracinement des dirigeants d’entreprise : le cas marocain, 
centre d’études et de recherche sur les organisations et la gestion, institut d’administration des entreprises, 
université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, Marseille, France, W.P N°599, Mars 2001, p 4 -
5 ; Alain Finet et autres, Gouvernement d’entreprise: enjeux managériaux, comptables et financiers, de 
boeck ,Bruxelles, Balgique, 1er édition, 2005, p 24.  
3 - Aurélien Acquier, La théorie des parties prenantes et le renouvellement de la théorie de la firme: une 
synthèse critique, séminaire sur : " La propriété de l’entreprise" (non publié), département de l’économie, 
homme et société,  collège des Bernardins, Paris, France, 20 septembre 2010, p 4 . 
4- Denis Chabault, L’apport de la théorie des parties prenantes à la gouvernance des pôles de compétitivité, 
revue de l’économie et de l’entreprise, vol 1, n°187, 2011, p 43. 
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ر تصرفاتهم بها (بسبب عدم وجود أیة عالقة). كما أن  (بسبب غیاب سلطتهم)، وأولئك الذین ال تتأّث
ؤثِّروا على الشركة دون أن یتأثروا، كما یمكن أن یتأثر أصحاب المصالح  ُ أصحاب المصالح یمكن أن ی

ؤثِّروا علیها. كما یمكن أن یك ُ لون بالشركة دون أن ی ُشكِّ ون ضمن أصحاب المصالح أطراف محتملین ی
  .فرصة أو خطر على الشركة

 تسعى تعد لم األخیرة فهذه الشركات، حوكمة بموضوع كبیر بشكل المصالح أصحاب مفهوم ارتبطوقد     
 عالقة لها التي األطراف كل خدمة إلى تعداه بل الوكالة نظریة حسب فقط المساهمین مصالح خدمة إلى

نظرنا إلى إفالس الشركة فهل اآلثار المترتبة عنه تقتصر فقط على المساهم؟ تأتي نظریة  ، فلوبالشركة
، فآثار إفالس الشركة تمتد لتمس مختلف األطراف ذات العالقة بها، أصحاب المصالح حتى تفند الفكرة

جع عوائدها وغیرها، مما فالموظف یفقد عمله، المورد یفقد سوقه، المصرفي یفقد أمواله، الدولة تترا
  یستوجب أخذهم بعین االعتبار عند اتخاذ القرارات على مستوى الشركة.

فقد أصبحت بذلك مسؤولیة المسیرین في إطار نظریة أصحاب المصالح وفي مجال حوكمة 
الشركات تتمثل في تحقیق التوازن بین مختلف األطراف، فنظریة أصحاب المصالح تسمح بتسییر الشركة 

قة تأخذ بعین االعتبار انتظارات أصحاب المصالح من جهة، مع مراعاة أهداف الشركة من جهة بطری
  أخرى. 

 لحوكمة المفسرة النظریات أهم من مذكورة تعتبرال النظریاتول أن لما سبق یمكن القإجماال 
وساهمت في تدعیم هذا المفهوم في  الشركات حوكمة جوانب بأحد نظریة كل اهتمت حیث، الشركات

التي  ومشاكل تضارب المصالح التسییردرست عالقة انفصال الملكیة عن  من فمنها ،جانب معین
لیتم ، وضرورة توفر آلیات داخلیة وخارجیة لها أن تقلل من تكالیف الوكالة (نظریة الوكالة) تُصاحبها

یرین یسعون جاهدین للحفاظ على مناصبهم داخل التأكید من خالل نظریة تجذر المسیرین على أن المس
موسعة لنظریة  وأتت نظریة أصحاب المصالح ، الشركة بما یضعف فعالیة اآللیات الداخلیة والخارجیة

حتى تدعم حقوق مختلف أصحاب المصالح بعد أن اعتبرت الشركة نظاما مفتوحا وتؤكد أن الوكالة 
 . األطراف ذات العالقة بالشركة ولیس فقط المساهمین الحوكمة الجیدة هي حوكمة تضمن حقوق مختلف

باعتبارها تناولت األسباب  عنهاالمفسر األكثر تعبیرا و  ساس حوكمة الشركاتأ تبقىنظریة الوكالة  أن إال
  .لوجودهاالحقیقیة 

رغم أن انفصال الملكیة عن التسییر وما ترتب عنه من مشاكل استدعت اهتمام العدید من 
والتي  - الذین أوجدوا فیما بعد نظریات اعتبرت األساسیة في تفسیر مفهوم حوكمة الشركات الباحثین 

، إال أن االنتشار الواسع الذي حضي به مصطلح حوكمة الشركات راجع إلى عدة عوامل -سلف ذكرها
                                                             

  أما عن المسیرین فمن الباحثین من یعتبرهم من أصحاب المصالح مثلهم مثل أي طرف في الشركة، ومنهم من ال یعتبرهم من أصحاب المصالح
 .بالنظر إلى كونهم الطرف األساسي المسؤول عن خدمة مختلف أصحاب المصالح في مجال حوكمة الشركات

  تنسب هذه النظریة من الناحیة الفكریة ألعمالClarck  وكذلك أعمالDodd  وقد طور تلك األفكارFreeman :في دراسته المعروفة  
Strategic Management : a stakeholder approach. 
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فرضت االهتمام به، ویأتي في مقدمها األزمات والفضائح، العولمة وخوصصة الشركات، وهو ما سیتم 
  الموالي. عنصرتبیانه ضمن ال

  عوامل تصعید االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات -2.1
، وذلك في أعقاب االنتشار الواسع ورها التاریخیة من نظریة الوكالةجذ لشركاتتستمد حوكمة ا  

عن ذلك من تعارض في  بالمساهمة، وما ترت شركاتلمفهوم انفصال الملكیة عن اإلدارة وظهور 
المصالح بین أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین من ناحیة والمساهمین وأصحاب المصالح من 

  .ناحیة أخرى
من جهة أخرى فإن تعاظم أهمیة حوكمة الشركات ساهم فیه إلى جانب ظهور نظریة الوكالة   

هذه األخیرة وبقوة في ضرورة إعمال مفهوم الفضائح واألزمات المالیة للشركات العالمیة، حیث ساهمت 
كأداة تساعد في عملیة اإلشراف والرقابة والمساءلة على أنظمة وقوانین الشركات ومدى حوكمة الشركات 
  االلتزام بتنفیذها.

 (Watergate) ویرى البعض أن ظهور مفهوم حوكمة الشركات قد ارتبط باألساس بفضیحة وترجیت  
، وما رافقها من قیام لجان تابعة للكونجرس األمریكي بإصدار 1972سنة  ألمریكیةفي الوالیات المتحدة ا
، والذي تضمن قواعد محددة لصیاغة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة في 1977 سنةقانون مكافحة الفساد 

  .1األمریكیة لشركاتا
  تریدوايالمعروفة باسم لجنة   (COSO)لجنة حمایة التنظیمات اإلداریةتم تأسیس  1985 سنةفي و   

قطاع االدخار بعد االنهیارات التي حصلت في  األمریكیة بغیة دراسة التقاریر المالیة المزورة في الشركات
دعا إلى ضرورة ، والذي 1987 سنة  Tread Wayها المسمى ر بإصدار تقری الهیئةقامت كما ، ضالقرو و 

داخلي موضوعي یدعو إلى ضرورة اإلفصاح عن مدى فاعلیة وجود بیئة رقابیة سلیمة ومستقلة مع تدقیق 
  .2منع حدوث الغش والتالعب في إعداد القوائم المالیةوكذا  ،الرقابة الداخلیة

 Cadbury) كادبوري أما بدایة االهتمام الحقیقي بمفهوم حوكمة الشركات فكان بعد قیام لجنة  

committee)  -  والتي شكلت من قبل مجلس التقاریر المالیة وبورصة لندن وبعض المحاسبین سنة
والذي یعتبر أول تقریر طرح تعریفا  1992 سنةبإصدار تقریر األبعاد المالیة لحوكمة الشركات  -1991

ركز على دراسة العالقة بین اإلدارة والمستثمرین، تعزیز دور التدقیق في ، كما محددا لحوكمة الشركات

                                                             
، - الجزائریة المدرجة في سوق األوراق المالیةحالة المؤسسات -  تطبیق آلیات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء المالي ریم بن عیسى، -  1

  .4 ، ص2011/2012، )غیر منشورة(كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، رسالة ماجستیر
 :لجنة رعایة المؤسسات eadway commissionrof  the t  committee of sponsoring organizations    
، المؤتمر الخامس، حوكمة الشركات وأبعادها المحاسبیة واإلداریة دور المنهج اإلسالمي في زیادة فعالیة حوكمة الشركات ،صفاء محمد سرور -2

  .268، ص مصركلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، ، الجزء الثالث ، 2005سبتمبر  10- 8واالقتصادیة، 
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الشركات، التركیز على ضرورة تشكیل لجان للتدقیق والدعوة إلى فصل مسؤولیات وصالحیات مجلس 
  .1اإلدارة واإلدارة التنفیذیة

وبتوجیهات من بورصة لندن لألوراق   Ronnie Hبرئاسة  Hampleتم تشكیل لجنة  1995وفي سنة   
ثم   Cadburyالمالیة، أوكل إلى هذه اللجنة دراسة ومراجعة مجموعة من التوصیات الصادرة عن تقریر 

: حوكمة الشركات، مبادئ الحوكمة، ودور امتضمن Hample  1998جاء تقریر هذه اللجنة المعروف بـ 
  المدراء في حوكمة الشركات. 

 والتي اعتبرت أزمة ثقة، ومع انفجار األزمات المالیة في دول جنوب شرق آسیا 1997ومنذ عام   
 حوكمة الشركات، حیث جاءت مبادرة منظمة التعاون االقتصادي والتنمیةلأخذ العالم ینظر نظرة جدیدة 

(OCDE)  ،مع البنك الدولي وبنك التنمیة اآلسیویة، لتؤكد على أهمیة تطبیق مفهوم حوكمة الشركات
بعنوان "مبادئ حوكمة  1999 سنةبر التقریر الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ویعت

  الشركات" أول اعتراف رسمي بهذا المفهوم على الصعید الدولي.
ذات الوزن العالمي والبعد الدولي  كبرى الشركاتونظرا للفضائح المالیة واإلفالس الذي طال   

األوروبیة،  برزت الضرورة الملحة  Parmalatاألمریكیتین وشركة  WorldComشركة و  Enronكشركة 
لتغییر هذه الوضعیة، حیث ظهرت مجموعة من اللجان والمنظمات التي قامت بالدراسات الالزمة وبلورة 
هذه المبادرات في شكل تقاریر وقوانین تحتوي على التوصیات المتعلقة بحوكمة الشركات؛ حیث قامت 

مؤكدا أهمیة انتهاج  Sarbanes-Oxley (SOX)بإصدار قانون  2002األمریكیة سنة  الوالیات المتحدة
ومركزا على أهمیة االفصاح عن المخاطر وأي بوادر  آلیات الحوكمة لتحقیق الرقابة على الشركات

، وكذا نفس األمر بالنسبة للمملكة المتحدة حیث تم لالحتیال والتالعب بسجالت الشركة وقوائمها المالیة
 Max Wellلیؤكد على أهمیة حوكمة الشركات عقب انهیار الشركة االنجلیزیة  Max Wellإصدار قانون 

  .بفرنسا  LSFقانون كذا ، و وبنك بارنج
وتیرة االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وهذا بالتركیز  2008كما سرعت األزمة المالیة العالمیة لسنة 

  على تشدید الرقابة على البنوك.
من جهة أخرى،  فقد ساهمت المنظمات الدولیة إلى جانب منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في 
انتشار تطبیق واعتماد مبادئ حوكمة الشركات في مختلف دول العالم ومنها البنك الدولي ومركز 

شروعات الدولیة الخاصة المنبثقة عن غرفة التجارة األمریكیة بواشنطن ومؤسسة التمویل الدولیة ولجنة الم
بازل للرقابة المصرفیة، حیث عملت هذه المنظمات على عقد المؤتمرات والندوات لتوضیح هذا المفهوم 

  والعمل على نشره في دول العالم األخرى.

                                                             
  المرجع نفسھ. - 1
   هو مشروع قانون قدمه السیناتور الدیمقراطي (بول ساربنیز) ورجل الكونجرس الجمهوري (منجاتل أوكسلي) ووقعه الرئیس جورجW  بوش كقانون

  ، ومع إصداره أصبح بال منازع هو القانون الفیدرالي األكبر درامیا فیما یتصل بحوكمة الشركات.2002جویلیة  30في 
  La loi de sécurité financière.  
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  ة المبذولة في سبیل إرساء هذا المفهوم.الجدول الموالي یبین الجهود الدولی
  

حوكمة الشركة األطراف الراصدة ، تعریب ومراجعة محمد عبد الفتاح العشماوي وغریب جبر غنام، وآخرون كینیث أ.كیم المصدر:
 .172- 171 ، ص2010، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، والمشاركة

والتي  التسییرحوكمة الشركات ارتبطت في نشأتها بفكرة الفصل بین الملكیة و  فإن خالصة القول   
االنهیارات مثلتها نظریة الوكالة، حیث تعتبر هذه األخیرة لب مشكلة حوكمة الشركات، في حین أن 

المؤسسیة، الفضائح المالیة واألزمات المختلفة تعتبر قوة الضغط المباشرة التي سرعت وتیرة االهتمام 
، وهذا بإصدار المهنیة والمؤسسات العلمیة دولي بمفهوم حوكمة الشركات من قبل المنظمات والهیئاتال

  هذا المفهوم. لوائح وقوانین تعزز من تطبیق
وتحول العدید من الدول نحو االقتصاد  وتحریر األسواق المالیة العولمةمن ناحیة أخرى، أدت 

یمكن من خلق فرص استثماریة جدیدة االستثمارات الدولیة و نمو حجم و الحر بدل الموجه إلى فتح أسواق 
، وبالمقابل أدت هذه العوامل إلى تعرض تلك الشركات إلى ا أن تحقق الشركات أرباحا مرتفعةخالله

  التاریخ  قانون أو توصیة  الدولة
  2003مارس   مبادئ حوكمة الشركات الجیدة وتوصیات ألحسن الممارسات  استرالیا
  2005 وتحدیثه في أفریل 2002نوفمبر   الكود النمساوي لحوكمة الشركات  النمسا
  2004دیسمبر   الكود البلجیكي لحوكمة الشركات  بلجیكا

  2004مارس   كود أفضل ممارسات حوكمة الشركات  البرازیل
  2003دیسمبر   إرشادات حوكمة الشركات 58/201السیاسة القومیة   كندا

  2001 جانفي  كود حوكمة الشركة للشركات المسجلة في الصین  الصین
  2005أوت    توصیات معدلة لحوكمة الشركات في الدنمارك  الدانمارك

  2003دیسمبر   توصیات حوكمة الشركات للشركات المسجلة  فنلندا
  2003أكتوبر   حوكمة الشركة للشركات المسجلة  فرنسا
  2003 مايمعدل في  2002 فیفري  الكود األلماني لحوكمة الشركة (كود كروم)  ألمانیا
  2001 جوان  مبادئ حوكمة الشركات  الیونان

  2004نوفمبر   كود هونج كونج عن حوكمة الشركة  هونج كونج
  2002 جوان  كود حوكمة الشركة  إیطالیا
  2004 أفریل  مبادئ حوكمة الشركة للشركات المسجلة  الیابان
  2003دیسمبر   الكود الهولندي لحوكمة الشركة  هولندا

  2004دیسمبر   لممارسة حوكمة الشركةالكود النرویجي   النرویج
  2003نوفمبر   توصیات عن حوكمة الشركة  البرتغال
  2002 أفریل  الكود الروسي لسلوك الشركة  روسیا

  1999سبتمبر   كود أفضل الممارسات لحوكمة الشركة  كوریا الجنوبیة
  2004دیسمبر   الكود السویدي لحوكمة الشركة (تقریر مجموعة الكود)  السوید
  2002  الكود السویسري ألفضل ممارسات حوكمة الشركة  سویسرا
  2002  مبادئ أفضل ممارسات حوكمة الشركة في تایوان  تایوان
  2002أكتوبر سنة   كود أفضل الممارسات لمدیري الشركات المسجلة  تایالند
  2003سنة  جوان  مبادئ حوكمة الشركة  تركیا

  2003  الشركةالكود الموحد لحوكمة   المملكة المتحدة

 بیان بنتائج الجهود الدولیة لتبني حوكمة الشركات: )1(رقم  الجدول
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المنافسة الشدیدة والتذبذبات الرأسمالیة، فأصبحت الشركات تدرك أنه في سبیل أن تكون قادرة على كسب 
األسواق المالیة وتجنب تلك المنافسة، البد لها من البحث عن مستویات رأسمال  مزایا العولمة وتحریر

ومما هو جدیر بالذكر أن عملیة جذب مصادر رأس المال تتسم بقدر تتعدى مصادر التمویل التقلیدیة، 
كبیر من التحدیات، وقد أصبح المستثمرون یؤكدون أنهم لیسوا على استعداد لتحمل نتائج سوء التسییر 

الشركات  الفساد اإلداري والمالي وانتهازیة المسیرین، فأصبحوا بذلك یطالبون باألدلة والبراهین على أنو 
المالیة التي على  قوائم، وما ینطوي علیه ذلك من وجود الشفافیة والدقة في التسیر وفق أسالیب سلیمة

  .1أساسها یتخذ المستثمرون قراراتهم
استدعى وضع معاییر تكفل سالمة وتوسیع قواعد الملكیة  الخوصصةالتوجه نحو ف من جهة أخرى،

كما أن نجاح عملیة الخوصصة یتطلب اتباع أسلوب سلیم في  ،أوضاع الشركات العامة محل التخصیص
ذلك مدعم بإصالحات سیاسیة واقتصادیة لتحقیق أكبر قدر ممكن من الشفافیة والمساءلة وهذا ما 

 .2ي هذه الشركات یعمل على حفظ حقوق أصحاب المصالحیستوجب وجود نظام للحوكمة ف

سنحاول  بهاوكذا تصعید االهتمام المفسرة لمفهوم حوكمة الشركات بناء على مختلف النظریات 
  .الموالي عنصرتحدید اإلطار المفاهیمي لها في ال

  مفهوم حوكمة الشركات -2
نتشار على الساحة الدولیة مؤخرا، ولقد تعتبر حوكمة الشركات من المصطلحات التي أخذت في اإل

رتباط هذا المفهوم وتشعبه في العدید من إكانت هناك اختالفات حول تعریفها، ویرجع السبب في ذلك إلى 
، وكذا ارتباطه بمجموعة من األطراف جتماعیة والسیاسیة والمالیةإلقتصادیة والقانونیة واإلالنواحي ا

  .رة، الفئات المختلفة من أصحاب المصالح)(المساهمین، اإلدارة، مجلس اإلدا
  أصل الكلمة  -1.2
  أو "Kubernan" قدیمة أصلها )یونانیة(إغریقیة كلمة  یعود لفظ الحوكمة إلى من باب التأصیل     

"Kybenan"  أو "Kybernetes"  3،  رعش الثالث القرن في الدبابة أو الحربیة الباخرة قیادة عنيت والتي ،
وسط األمواج واألعاصیر والعواصف، وما یمتلكه من  قیادتهاومهارته في  قدرة ربان السفینة عن كما تعبر

شریفة في الحفاظ على أرواح وممتلكات الركاب، ورعایته وحمایته و قیم وأخالق نبیلة وسلوكیات نزیهة 
یصالها ألصحابها، ودفاعه عنها ضد القراصنة ٕ خطار التي واأل  لألمانات والبضائع التي في عهدته وا

تتعرض لها أثناء اإلبحار فإذا ما وصل بها إلى میناء الوصول، ثم عاد إلى میناء اإلبحار من مهمته 
                                                             

، ص 2006، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري: دراسة مقارنةمحمد مصطفى سلیمان،   -1
11. 

  .12عمر علي عبد الصمد، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
 .اإلغریق هي كلمة أطلقها العرب على سكان الیونان القدماء 
العلمي الدولي  ملتقىال، دور التدقیق االجتماعي في إطار الحوكمة  المسؤولة اجتماعیا في ظل االنفتاح الخارجياش فارس، بسكاك مراد ، ه -3

 .2، ص 2009أكتوبر 21-20الجزائر،  سطیف،  مة العالمیة، جامعةوكقتصادیة الدولیة والحاألزمة المالیة واإل حول:
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فالحوكمة في معناها تعني القیادة ،  good governer"1" أطلق علیه القبطان المتحوكم جیدا ،سالما
في بدایة القرن الرابع عشر " Gubernare"  ةبكلم  الالتینیة اللغة في ذلك بعد استعمل ثم واإلشراف.

  بنفس المعنى. 

تحاد األوروبي إلى أن الفعل من مصلحة الترجمة لإل  Manoel de Oliveira Barataیذهبو 
الذي یعني قیادة السفینة، قد استعمل ألول مرة من طرف أفالطون للداللة على  "Kûbernan"اإلغریقي 

في اللغة الالتینیة الحامل لنفس المعنى والذي  "Gubernare"حكم األفراد، وقد أدى ذلك إلى ظهور الفعل 
 الفرنسیة اللغة في 1478 سنة في ذلك بعد ظهر، حیث 2اشتقت منه عدة مفردات في لغات مختلفة

ُ  وكان  "Gouvernance" بمصطلح  كمرادف الوقت ذلك في یستعمل وكان الحكم، طریقة أو فن به قصدی
ر حیث الفرنسیین عند مستعمالبق ی لم ولكن "Gouvernement"ة الحكوم لمصطلح  اللغة من اعتبرو  هُجِ
 القرن في ذلك بعد استعمل ثم  ،3إلى غایة السنوات العشرین األخیرة ستعماللإل یعد ولم القدیمة الفرنسیة
  ."Governance"  الحالي بالمصطلح اإلنجلیزیة اللغة في عشر السادس

  التعریف اللغوي لحوكمة الشركات  -2.2
أو یعني حكم  والذي  "Govern"من الفعل  ویالغ " governance" یأتي مصطلح حوكمة الشركات

   .4قاد أو هیمن أو احتوى أو مارس السلطة سیطر أو أدار أو
 فهو لفظ اللغة، في النحت علیه یطلق ما وهو العربیة، اللغة قاموس في امستحدث الحوكمة لفظ یعتبرو 

 وعلیه  ،معانمن  الكلمة هذه هتعنی ما والحكم بكل  والسیطرة  االنضباط یعني ما وهو الحكومة، من مستمد
  :5العدید من الجوانب منهامن الناحیة اللغویة یتضمن لفظ الحوكمة  فإن

 ؛  ، القدوة، اإلقتداءاإلرشاده، التوجیتقریر النصح، قتضیه من ت: وما الحكمة -
تتحكم في تحكم و وما یقتضیه من السیطرة على األمور بوضع الضوابط والقیود التي  الحكم: -

 ؛ ووضع الموازین والمقاییس وفق مؤشرات عادلة ومنصفة السلوك

                                                             
 .07 ، ص2005مجموعة النیل العربیة، القاهرة، الطبعة األولى، ، حوكمة الشركاتمحسن أحمد الخضیري،  -1
الدولة  :، تخصص)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر في القانون الحكم الراشد من منظور اآللیة اإلفریقیة للتقییم من طرف النظراءسلیم بركات،  -2

 .9، ص 2008 ائر،، الجزائر، الجز والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة
3 - Brahim Lakhlef, " La bonne gouvernance ", Dar El Khaldounia, Alger, Algérie, 2006, p 8. 

مجلة  دعم استقالل مراجعي الحسابات في لیبیا: دراسة استكشافیة، واعد اإلدارة الرشیدة (الحوكمة) فيدور قعیسى عبد اهللا الغنودي،  - 4
  .462 ، ص2011، العدد الثاني، 27المجلد  االقتصادیة والقانونیة،جامعة دمشق للعلوم 

التدقیق الداخلى فى إطار ل حول المؤتمر العربي األو، حوكمة الشركاتتدقیق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة ل، أشرف حنا میخائی - 5
المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، یة) ، ت الصناعركاتدقیق الش -لیة تدقیق المصارف والمؤسسات الما -ت ركا(تدقیق الشركات الشوكمة ح

الشفافیة واإلفصاح في یوني السعدني، صطفى حسن بسم؛ 5 ، ص2005سبتمبر  26-24، المشروعات الدولیة الخاصةكز : مر، مصرةالقاهر
، منشورات 2006ندوة حول: "حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل اإلصالح االقتصادي والهیكلي" (منشورة)، نوفمبر ، إطار حوكمة الشركات

  .147ص  ،2009مصر،  ،القاهرة ،المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة
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لى خبرات تم ا وما یقتضیه من الرجوع إلى مرجعیات حتكام:اإل - ٕ لحصول علیها أخالقیة وثقافیة وا
 ؛ من خالل تجارب سابقة

 تالعبها بمصالح المساهمین. خاصة عند انحراف سلطة اإلدارة و  طلبا للعدالة التحاكم: -
، وقد كان یحمل "corporate governance"كما أن حوكمة الشركات هي الترجمة لألصل االنجلیزي 

أسلوب  حكومة الشركات،، حاكمیة الشركات ،حكمانیة الشركات، الشركاتأكثر من ترجمة مثل حكم 
 اإلدارة النزیهة ،القواعد الحاكمة للشركاتأسلوب اإلدارة المثلى، ، ممارسة سلطة اإلدارة بالشركات

في  من ضمن المقترحات السابقة ، إال أن مجمع اللغة العربیة استقر على لفظ "حوكمة الشركات"1وغیرها
مع عدد من خبراء اللغة العربیة، االقتصادیین والقانونیین المهتمین بهذا  مشاوراتبعد  2003سنة  بیان له

وتجدر اإلشارة أن بعض الدول العربیة لم تأخذ بمصطلح حوكمة الشركات، فنجد أن . الموضوع
مصطلح المصطلح المعمول به في األردن مثال هو "الحاكمیة المؤسسیة"، في حین أن الجزائر تتبنى 

"الحكم الراشد"، وسیتم اعتماد مصطلح "حوكمة الشركات" ضمن هذه الدراسة على اعتبار أنه األكثر 
  شیوعا.

ختاما نشیر إلى أن مصطلح "حوكمة الشركات" یبقى عبارة عن ترجمة لغویة للمصطلح 
(Corporates governance, Gouvernance des entreprises) ذا المصطلح فقط، أما الترجمة العلمیة له

  .2"أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشیدةوالتي تم االتفاق علیها هي: "

  التعریف اإلصطالحي لحوكمة الشركات  -3.2
على الرغم من عدم وجود تعریف محدد وقاطع لحوكمة الشركات، إال أن هناك محاوالت مختلفة 

  سواء من قبل المنظمات الدولیة أو من قبل الباحثین لتعریفه.
  
  

                                                             
 :، المؤتمر الوطني الثاني حولالنظري لماهیة حوكمة الشركات والعوائد المحققة من جراء تبنیهاالتأصیل خضرة صدیقي، سمیة موري،  -1
قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العقید ، كلیة العلوم اإل" (غیر منشور)متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة"

 .5، ص 2012أكتوبر  31-30الجزائر،  ،البویرة، أكلي محند أولحاج
  إعتماده لمصطلح الحوكمة، حیث أكد في بیان له: " في رأینا أن الترجمة  2003جوان  20في أصدر األمین العام لمجمع اللغة العربیة بالقاهرة

لمحافظتها على الجذر والوزن، وهي  العربیة (حوكمة) للمصطلح اإلنجلیزي ترجمة صحیحة مبنى ومعنى، فهي أوال جاءت وفق الصیاغة العربیة
ح بصورته ثانیا تؤدي إلى المعنى المقصود بالمصطلح اإلنجلیزي وهو تدعیم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة أداء القائمین علیها، واعتماد هذا المصطل

  تلك من شأنه أن یضیف جدیدا إلى الثروة المصطلحیة للغة العربیة في العصر الحدیث".
لما للكلمة من داللة هل الشركات هي الحاكمة أو الفاعلة، مما قد یعكس المعنى المقصود. وكذلك یتم  "حكم الشركات"دد، تم استبعاد وفى هذا الص

والتي تتطرق للحكم والسلطة السیاسیة  "نظریة الحاكمیة"لما قد یحدثه استخدامها من خلط مع إحدى النظریات اإلسالمیة المسماة  "حاكمیة"استبعاد 
ن (فوعلة) لدولة. كما تم استبعاد البدائل المطروحة األخرى ألنها تبتعد عن أصل الكلمة باللغة اإلنجلیزیة، ومن ثمة فإن "حوكمة الشركات" على وز ل

 .تكون األقرب لمعاني الحكم والرقابة على الشركة
حول: "الحوكمة واإلصالح المالي واإلداري في   ملتقى ،لحوكمة واإلصالح المالي واإلداري مع عرض للتجربة المصریةاعادل رزق،  - 2

  .159ص  ،2009، منشورات المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة 2007المؤسسات الحكومیة" (منشور)، القاهرة، مصر، سبتمبر 
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  :1أنه هناك منهجین لتعریف حوكمة الشركات (Clerp , 1997) ولقد أشارت دراسة
 Outsider modelأو النموذج الخارجي  A shareholder approachمنهج المساهم  األول:المنهج  -

 هو شركةال لنشاط األساسي الهدف والذي یركز على العالقة بین المساهمین والمسیرین، أین یعتبر
 یكون عن طریق شركةال أهداف تحقیق على اإلشراف فإن لة،اءالمس مفهوم ظل وفي تعظیم الربح،

دَّ المساهمون وحدهم أصحاب المصالح في ، تعظیم الربحیة لصالح المساهمین ولتحقیق هذا الهدف عُ
تعرف حوكمة الشركات بناء على المفهوم  تندرج ضمن هذا اإلطار ولذلك فالتعاریف التي، الشركة

  الضیق لها؛
 Insiderأو النموذج الداخلي  A stakeholder approachمنهج األطراف المتعددة  المنهج الثاني: -

model بمصالح والذي یهتمشركة ال على رقابةلل نموذجا تعكس لشركاتا حوكمة هیاكل أن رىوالذي ی 
بخالف  واألطراف األخرى مثل العمال والمدیرین والدائنین والعمالء  العالقة ذوي األطراف

إطار المفهوم الواسع تندرج ضمن  فتعاریف حوكمة الشركات بناء على هذا المنهج وعلیه  المساهمین.
  لها.

، ألنه یركز على الشركات لحوكمة وأشمل أوسع امفهوم یعكسونرى أن منهج األطراف المتعددة 
للبیئة واألطراف المستفیدة فهو یمنح بذلك اعتبارا قویا ، مصالح جمیع األطراف المرتبطة بالشركةتحقیق 

جتماعیة واألخالقیة، فضال عن مطالبته بإیصال المعلومات المالیة وغیر المالیة إلكافة، وكذلك للمسائل ا
كما أن المبادئ الدولیة الصادرة عن حوكمة الشركات تركز على ، 2لمتخذي القرارات الداخلیین والخارجیین

  تجاه.هذا اإل

  ماتظمن وجهة نظر المن - 1.3.2
والتي تعتبر أول من طرح تعریفا لحوكمة الشركات  (Cadbury, 1992) فقد عرفتها لجنة كادبوري

  .3المالیة وغیر المالیة من خالله تدار الشركات وتراقب" ضوابط"نظام متكامل للرقابة یشمل ال :بأنها

ضبط العالقات وفقا لمدخل   (OECD, 1999)منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في حین عرفتها
وكل األطراف التي  نومجلس إدارتها والمساهمی شركةبأنها: "مجموعة من العالقات بین إدارة ال وتحلیلها

األسلوب الذي یوفر الهیكل الذي یتم من خالله تحدید وتحقیق أهداف  ،  وهي بذلكشركةلها عالقة مع ال
  .4ووسائل بلوغ تلك األهداف ومتابعة األداء والنتائج" شركةال

                                                             
1 - Clerp, Directors duties and corporate governance facilitating innovation and protecting investors, 
Corporate Law Economic Reform Program, Proposals for Reform, paper  N° 3, 1997, p 60. 

دور الحوكمة في دعم قرار االستثمار: دراسة تطبیقیة على عینة من الشركات في سوق العراق  سندیة مروان الحیالي، لیث محمد جعفر، - 2
، كلیة العلوم االقتصادیة " (غیر منشور)دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات واالقتصادیات" :، المؤتمر الدولي الثامن حوللألوراق المالیة

  .354 -353،  ص 2013نوفمبر 20 -19الجزائر،  ،الشلف ،والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي
3- Cadbury  Committee,  Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 
London, Burgess Science Press, December, 1992,  p14.  
4- Organisation for Economic Co-operation and development (OCED), principles of corporate governance, 
jan, 2004, p 1-5.                                                                                                             
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لحوكمة  اوواضح اآخـر دقیقتعریفا  )OECD, 2004(والتنمیة  االقتصاديمنظمة التعاون  وأضافت    
 دامنظمات األعمال اعتما رقابةالشركات أشارت فیه إلى أنها: "ذلك النظام الذي یتم بواسطته توجیه و 

على هیكل توزیع الواجبات والمسؤولیات بین المشاركین المختلفین في الشركة المساهمة، مثل مجلس 
إلى القواعد واألحكام الالزمة لترشید القرارات  ا، والمدیرین، وغیرهم من ذوي المصالح، واستناداإلدارة

ن خاللها الشركة تحدید تستطیع متماما للهیاكل التي هوعلى ذلك فحوكمة الشركات تُعطي ا، اإلداریة
ها كذلك بأنها: "ذلك تكما عرف، 1األداء" مراقبةأهدافها، والوسائل الالزمة لتحقیق هذه األهداف والعمل على 

أمام  اإلدارةة والرصد الفعال من جانب مجلس شركراتیجي للستالذي ینبغي أن یضمن التوجیه اإل اإلطار
  ؛2ة والمساهمین"شركال

 مراقبة وعملیات لاك" هی: إلى أن حوكمة الشركات (IFC, 2005)  الدولیة وتشیر مؤسسة التمویل
 لمساهمینا ،همینلمساا ،دارةاإل مجلس ،اإلدارة من لك بین العالقة  لحو وتتمحور ،تلشركاا وإدارة
بأنها: "النظام الذي یتم من خالله إدارة الشركات عرفتها كما . 3لمصالح "ا أصحاب وباقي األقلیة ذوي

 . 4والتحكم في أعمالها"

 (Basel Committee, 2005)أما من وجهة النظر المصرفیة فقد عرفتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة 

"األسلوب أو الطریقة التي من خاللها یتم إدارة والتحكم في األعمال عن طریق مجالس اإلدارة  :على أنها
  .5واإلدارة العلیا"
ُ  الذي بأنها: "اإلطار  (CIPE)الخاصة  الدولیة المشروعات مركز ویعرفها الشركات  فیه سمارِ ت

 والمساهمین وأصحاب اإلدارة  مجلس وأعضاء الموظفین بین فیما العالقة على الحوكمة تُركِّزوجودها، و 

 عملیات على في اإلشراف األطراف هذه كل بین التفاعل وكیفیة الحكومیة، التنظیمات وواضعي المصالح 

 .6"الشركة

 (Tone of The Top) حوكمة الشركات في مجلة (IIA, 2002) معهد المدققین الداخلیینوقد عرف 
والصادرة عنه بأنها: "العملیات التي تتم من خالل اإلجراءات المستخدمة من ممثلي أصحاب المصالح 

                                                             
قتصادیة "، مجلة اإلصالحات اإلمع اإلشارة إلى حالة الجزائر ةقواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفی عبد القادر بریش،" - 1

 .3، ص2006قتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، العدد األول، إلدماج في انواإل
2- Organization For Economic Co-Operation And Development, Using the OECD Principles of Corporate 
Governance a boardroom perspective, Paris, 2008, p15.  
3- International finance corporate (IFC), corporate governance: why corporate governance, 2005, p1. 
4- Alamgir. M, Corporate Governance: A Risk Perspective, paper presented to Corporate Governance and 
Reform: Paving the Way to Financial Stability and Development, a Conference organized by the Egyptian 
Banking Institute, May 7 – 8, 2007, Cairo, p 3.   
5- Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations, 
Bank for International Settlements, july 2005, p 4. 

، الوردات اهللا عبد خلف؛ 2 ، ص2003، القاهرة، "قائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة الشركاتمركز المشروعات الدولیة الخاصة،  -  6
 تدقیق - كاتالشر تدقیق( كاتالشركمة حو إطار في الداخلي التدقیق لحو لاألو العربي المؤتمر ،"الداخلي التدقیق في الحدیثة االتجاهات"

   .09ص، 2005سبتمبر 24-26 ،الخاصة الدولیة المشروعات كزمر ،رةالقاه) ، الشركات الصناعیة تدقیق- یةالمال والمؤسسات المصارف
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مخاطر الشركات والتأكید على كفایة الضوابط إلنجاز األهداف  مراقبةمن أجل توفیر إشراف على إدارة و 
  .1والمحافظة على قیمة الشركة من خالل أداء الحوكمة فیها"

 اإلداریینمعهد المحاسبین شتراك مع إلبا  (IFAC, 2004)تحاد الدولي للمحاسبینإلل وفي دراسة
)IMA( والتي ُأطلِق علیه حوكمة المنظمةمفهوم حوكمة الشركات هو جزء من مفهوم أشمل  ناعتبـر أ ،

ولیات والممارسات التـي یتم إتباعها مـن قبـل مجالس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ؤ : "مجموعة  المستعني
جیة تضمن تحقیق األهداف والتحقق من أن المخاطر یتم إدارتها بشكل مالئم وأن یبهدف وضع إسترات

   .2ول"ؤ یتم استخدامها بشكل مس نظمةموارد الم
ل  َ ب د بحوكمة الشركات من قِ َ قص ُ ومحاسبة قواعد العدالة والشفافیة،  إرساءالبنك الدولي كما ی

  .3المسؤولیة
بأنها: " األنشطة  )POB, 1993( شراف المحاسبيمجلس اإلعرفها أما من المنظور المحاسبي فقد 

  .4التقاریر المالیة" إعدادولجنة المراجعة لضمان نزاهة عملیة  اإلدارةالتي یقوم بها مجلس 

هو  شركةوقد ورد تعریفها في میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائریة كالتالي: " الحكم الراشد لل
عبارة عن فلسفة تسییریة ومجموعة من التدابیر العملیة الكفیلة في آن واحد لضمان استدامة وتنافسیة 

المسؤولیات ، تقاسم الصالحیات و شركةالة في بواسطة تعریف حقوق وواجبات األطراف الفاعلشركة ال
  .5المترتبة على ذلك"

  من وجهة نظر الباحثین - 2.3.2

هناك محاوالت مختلفة من قبل الباحثین في تعریف حوكمة الشركات، حیث یركز كل منها على 
  جانب معین.

بأن على الدور الرقابي على تصرفات المسیرین، حیث یرى Gèrard Charreaux فقد ركز تعریف 
التي لها أن تحد من سلطات المسیرین لتنظیمیة اواآللیات "مجموع المیكانیزمات  حوكمة الشركات هي:

وتؤثر على قراراتهم، بعبارة أخرى یمكن القول بأنها عبارة عن مجموع اآللیات التنظیمیة التي تحكم 
  .6تصرفاتهم وتحد من سلطاتهم التقدیریة"

                                                             
1- The Institute Of Internal Auditors, The Lessons that Lie Beneath, Tone at the Top, USA, February 2002, p 
2.   
2- International Federation of accountants (IFAC), Enterprise governance: getting the balance Right, New 
York, USA, February 2004, p 4.                                                                                                           

، مكتبة الحریة المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة: الحوكمة المؤسسیةمحمد عبد الفتاح العشماوي، ، خلیل عطا اهللا وارد - 3
  .32 ، القاهرة، مصر، ص2008للنشر والتوزیع، 

4- Public oversight board (pob), issues conforming the accounting profession standard, 1993.  
  .16 ص، الجزائر، 2009، الجزائري للمؤسسة الراشد الحكم میثاقالتقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة -  5

 6-  Alain Finet et autres, "Gouvernance d’entreprise: nouveaux défis financiers et non financiers", de boeck, Bruxelles, 
Balgique, 1er édition, 2009, p 23. 
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دور حوكمة الشركات في توجیه أداء الشركات والرقابة   Monks & Minowفي حین یبرز كل مـن 
 .مجموعة من العالقات التي تربط بین المشتركین في تحدید توجه وأداء الشركات عرفها بأنها: "یعلیها و 

األطراف المشاركـة  ،واألطـراف األساسیـة هـي: المساهمین، اإلدارة (بقیادة المدیر التنفیذي)، مجلس اإلدارة
 .1" تتضمن الموظفین، العمـالء، الموردین، الدائنین، والمجتمعوالتي األخرى 

الطرق  بأنها: "  على منهج المساهمین حیث یعرف الحوكمة Shleifer & Vishny ویركز تعریف
مع حصولهم على عائد من  ،التي یمكن من خاللها لمجهزي األموال في الشركات ضمان حقوقهم فیها

  .2"استثمار أموالهم هناك
 :منهج األطراف المتعددة في تعریفه لحوكمة الشركات حیث یرى أن Sapovadiaفي حین یراعي 

"حوكمة الشركات تتضمن العالقة بین مجلس اإلدارة والمدیرین وحملة األسهم والمجتمع وهي تحمي 
  .3استثماراتهم من أجل تحقیق عائد علیها وتضمن المساءلة أمام المجتمع"

على أهمیة دور حقوق األقلیة بصفة خاصة في تعریفه لحوكمة الشركات حیث  Mittonبینما یركز 
  .4الوسائل التي بواسطتها یتم حمایة حقوق األقلیة من سیطرة المدیرین أو تحكم المساهمین" " :یرى بأنها

"النظم والعملیات التي توضع لتوجیه ورقابة الشركة بأنها:  Fahy, Roch  Weiner كل من ویعرفها
، أي أن حوكمة الشركات بناء على هذا 5بالشكل الذي یؤدي إلى تحسین األداء وتعظیم ثروة المساهمین"

المنظور هي مجموع اآللیات، القواعد والقوانین التي لها أن تحقق أهداف المساهمین وتحمي حقوقهم عن 
  طریق الحد من انتهازیة المسیرین.

على وجهة نظر المستثمر حیث یعرفها بأنها: "الوعد بدفع  Coleman  Biekpeبینما یركز كل من 
  .6عائد عادل على رأس المال المستثمر، وااللتزام بإدارة وتشغیل استثمارات الشركة بفعالیة"

على اعتبار أنها مجموعة في تعریفه لحوكمة الشركات على الشركة ككل   Frédéricكما یركز
ا، حیث المشترك لهذه األطراف هو استمراریة الشركة ونموه عالقات تربط مختلف األطراف، وأن الهدف

یعرفها بأنها: "مجموع القواعد التي تضمن أن األهداف المتبعة من قبل المسیرین شرعیة ومسموح بها، كما 
. ویعتبر هذا المنظور هو 7أن الوسائل الموضوعة لتحقیق تلك األهداف هي وسائل مضبوطة وكافیة"

لمنظمات الدولیة وكثیر من الباحثین في اآلونة األخیرة، حیث یتم التركیز على أهداف األوسع، وقد تبنته ا
                                                             

1- Monks, R & Minow, N , Corporate governance 2 th edition , blackwell publishing , 2002, pp 94-97 . 
2- Shleifer  Andrei  & Vishny Robert, A survey of  corporate governance, The Journal of Finance ,Vol. LII, N° 
2 , June 1997 , p 37. 
3- Sapovadia Vrajlal, Critical analysis of accounting standards vis-à-vis corporate governance practice in 
India, working paper, MPRA, paper  N° 55384, June 2003, p 2. 
4- Mitton Todd , A cross firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial 
crisis, Journal of Financial Economics, Vol 64, May 2002, p 216. 
5- Martin Fahy, Jeremy Roch and Anastasia Weiner, Beyond Corporate Governance: Creating Corporate 
Value through Performance, Conformance and responsibility, John Wiley & Sons Ltd, 2004, p163. 

مقال صادر عن ، : دراسة تطبیقیة" أثر اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات على األداء المالي للشركات المصریةبهاء الدین سمیر عالم، "  6-
 .5، ص 2009 مركز المدیرین المصري، القاهرة، مصر، ،وزارة االستثمار

7-  Frédéric Parrat, Le gouvernement d’entreprise,  Dunod, Paris, France, 2003, p 11. 
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الشركة ككل وال تتم اإلشارة إلى قضایا الصراع بین مختلف أصحاب المصالح، فهو  یدعو للتعاون بین 
م مختلف أصحاب المصالح من أجل تحقیق أهداف الشركة، وال یمكن إنكار أن المفهومین السابقین یت

اإلشارة إلیهما ضمنیا على اعتبار أن تحقیق أهداف الشركة هو أساسا إرضاء لجمیع أصحاب المصالح 
هذا من جهة، وأنه لتحقیق أهداف الشركة یجب التقلیل من الصراع الذي قد ینشأ بین مختلف أصحاب 

  المصالح من جهة أخرى.
  :1تعریف حوكمة الشركات من خالل ثالثة أبعاد هي Cristianoوقد تناولت دراسة 

  ؛: یتناول هذا البعد ضمان االلتزام بالقواعد والمبادئ والمواثیق الداخلیة والخارجیةشركةحوكمة ال -
 شركةالحوكمة على أساس القیاس: یتناول هذا البعد توجیه األنشطة والعملیات الخاصة بإستراتجیة ال -

  ؛نحو خلق القیمة
یتناول هذا البعد إدارة عملیات التعلیم وتبادل المعرفة من خالل توافق  ى أساس المعرفة:الحوكمة عل -

  .شركةسلوك ومعتقدات وقیم األفراد مع إستراتجیة ومبادئ ورسالة ال
بأنها: "مجموعة من قواعد اللعب التي بموجبها یتم  كاثرین كوشتا هلیلینغ وجون سولیفان وتعرفها

بهدف حمایة المصالح  شركةكما یتم وفقا لها إشراف مجلس اإلدارة على ال ،إدارة المؤسسة داخلیا
وبعیدین جدا عن  شركةواالستثمارات المالیة للمساهمین الذین قد یكونون على بعد آالف األمیال من ال

    .2"إدارتها
رتبط وی حوكمة الشركاتعلى الجانب األخالقي في  عید بن حامد معیوف الشمريفي حین یركز 

حتوائه على معاییر مهنیة نظرا إل قاوثی اارتباط تدقیقالفكري للمحاسبة وال اإلطاربكل من  مفهومه للحوكمة
بأنها: "نظام أخالقي قبل أن  ، حیث یعرفهاوأسالیب وأدوات ونظم هي في واقعها آلیات لحوكمة الشركات

ه مجموعة من التشریعات والقواعد المحددة التي تحكم وتنظم العالقة بین إدارة الشركة  ایكون نظام ُ تَحكُم
من ناحیة، والمساهمین وجمیع األطراف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة من ناحیة أخرى، وذلك 

ة المتساویة والسیطرة على عملیاتها، بهدف ضمان الجودة على األداء، ولتأكید المعامل الرقابةلتحقیق 
الرشیدة بالشركات،  اإلدارة، وتطبیق ممارسة سلطات اإلدارةولیات ومساءلة مجلس ؤ والعدالة، وتفعیل مس

ولیة في مواجهة المساهمین ؤ یق محاسبة المسوالشفافیة وتحق اإلفصاحعن طریق االلتزام بتطبیق معاییر 
  .3"والمساءلة الذاتیة

                                                             
1- Cristiano, B and al, Beyond compliance Strategic Finance, aout  2005, p 35-43.                                                                                                              

حوكمة الشركات في ، من كتاب غرس حوكمة الشركات في االقتصادیات النامیة والصاعدة واالنتقالیةكاثرین كوشتا هلبیلنج، جون سولیفان،  - 2 
  .3، ص 2003، واشنطن، الطبعة الثالثة، مریكیة، ترجمة سمیر كریم، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، غرفة التجارة األالعشرینالحادي و  القرن

، أطروحة نموذج رقابي مقترح لقیاس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة بالمملكة العربیة السعودیةعید بن حامد معیوف الشمري،  - 3
  .22 ، ص2011،  قسم المحاسبة، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، )غیر منشورة( دكتوراه في المحاسبة
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ومراقبتها بأنها: "النظام الذي یتم من خالله توجیه أعمال المنظمة  طارق عبد العال حمادویعرفها 
  .1ولیة والنزاهة والشفافیة"ؤ والوفاء بالمعاییر الالزمة للمس على أعلى مستوى من أجل تحقیق أهدافها

والمبادئ  اآللیاتمجموعة من  : "بأنها وارد خلیل، محمد عبد الفتاح العشماويكما یعرفها عطا اهللا 
  .2"التي أدت إلى انفصال الملكیة عن اإلدارة نظریة الوكالةالتي تُستخدم لسد الفجوة القائمة في 

األسلوب الذي تمارس به  القول أن حوكمة الشركات هي یمكننا النظر السابقة تتلخیصا لوجها
 مسیرینوال مساهمینبین التنظم العالقة سلطات اإلدارة بطریقة جیدة، فهو یتضمن اآللیات والضوابط التي 

تؤدي إلى ضبط األداء المالي والسلوك األخالقي وتعزیز الرقابة قدر اإلمكان على إدارة الشركة بالشكل و 
دون  -  الذي یجعلها تعمل في صالح المساهمین وجمیع األطراف التي لدیها مصلحة في الشركة

متمثال في تعظیم قیمتها شركة ق هدف الوبالتالي تحقی ،- بما یحقق المنفعة الشخصیةلهم  ااستغالله
   وضمان استمراریتها على المدى البعید.

أما من المنظور المحاسبي فیشیر المفهوم المحاسبي للحوكمة إلى توفیر مقومات حمایة أموال 
المستثمرین وحصولهم على العوائد المناسبة وضمان عدم استخدام أموالهم في مجاالت أو استثمارات غیر 

تخدام الفعال سإلفهي اإلطار الذي یشجع اآمنة وعدم استغاللها من قبل اإلدارة لتحقیق منافع خاصة، 
مجموع آلیات توضع لتوجیه ومتابعة ، ویتم ذلك من خالل إدارتهاالمحاسبة والمساءلة عن بللموارد، وذلك 
 إلدارة الحسنالسیر  من لتأكدوا المتابعة من المصلحةأصحاب  افر األط مختلف تمكناألداء، والتي 

یغ العالقات التعاقدیة التي تربط وذلك من خالل تحري تنفیذ ص فیها مصالحهم، تحمى الشركة بطریقة 
 مالیة ومحاسبیة أدواتإجراءات وضوابط أخالقیة و  ستخداماب وهذا داخل الشركة، افر األط مختلف بین

 تحدید ضوء في اإلدارة وسوء ،ضد الفساد تحولفصاح والشفافیة التي من شأنها أن إلوفقا لمعاییر ا
.  وتركز هذه النظرة على تحقیق الشفافیة وتوسیع مساءلةوما یترتب عن اإلخالل بها من  المسؤولیات، 

    المحاسبیة المتعارف علیها دولیا.نطاق اإلفصاح عن البیانات المحاسبیة ومزایا المدیرین وتطبیق المعاییر 
ویمكن إثبات مفهوم الحوكمة حتى بعیدا عن مجال التسییر، فقد ثبت عن عمر ابن الخطاب أنه     

استعملت علیكم خیر من أعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضیت ما علي؟ قالوا: نعم، قال: ال قال: "أرأیتم إذا 
حتى أنظر عمله أعمل بما أمرته أم ال"، فهو لم یكتف باختیار الفرد فقط، بل أكد ضرورة تحقیق الرقابة 

التي دخلت علیه، وتجدر اإلشارة هنا أن تمتع المسیر بحس الرجل الحریص والذي ینبثق من "األخالق" 
هي األخرى مجال التسییر من بابه الواسع، له أن یضمن عدم تضارب المصالح وبذلك التقلیل من حدة 

 ممارسات حوكمة الشركات.
     

                                                             
الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  الشركات: المفاهیم، المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف،حوكمة طارق عبد العال حماد،  - 1

  .3 ص، 2005
  .32 ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الفتاح العشماوي، خلیل، عطا اهللا وارد  - 2
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   حوكمة الشركات أهداف وأهمیة -3
هناك الكثیر من الدراسات التي تناولت أهمیة وأهداف حوكمة الشركات، إال أننا نرى بأن هناك خلطا   
المشاكل  أنها معالجة لمختلفلنظر ألهداف حوكمة الشركات على وما سیتم العمل به هو ا، بینهما

. لها، أما أهمیة حوكمة الشركات فتعبر عن نتائج منطقیة للممارسات الجیدة المتولدة عن دوافع وجودها
عن هدف على ستثمارات، نجد أن األول عبارة إلفإذا ما نظرنا مثال إلى حمایة حقوق المساهمین وجذب ا

اعتبار أن حوكمة الشركات جعلت حتى تضمن ذلك، ویكون األخیر أهمیة على اعتبار أن حمایة حقوق 
  الشركة.ستثمار ضمن إلالمساهمین تعد سببا في تشجیع الغیر على ا

 كما نرى أن هناك خلطا بین أهداف حوكمة الشركات واألسس التي تستند علیها والعوامل التي أدت  
نما هو األساس الذي أدى إلى اإلى نشأته ٕ ، فالفصل بین الملكیة واإلدارة  لیس هدفا لحوكمة الشركات وا

نما هي من اآللیات  ٕ نشأة الحوكمة، كما أن مراجعة وتعدیل القوانین الحاكمة للشركات لیست هدفا، وا
  .الالزمة لتحقیق حوكمة الشركات

  أهداف حوكمة الشركات -1.3
نفصال الملكیة عن التسییر وما ترتب إهتمام بحوكمة الشركات كوبواعث اإلإذا ما تم األخذ بدوافع 

عنه من تضارب للمصالح باإلضافة إلى الفساد المالي واإلداري الذي شهدته شركات القطاعین العام 
باإلضافة الشركات والتي تعتبر أسبابا داخلیة،  كبرىنهیارات والفضائح المالیة التي مست والخاص واإل

العولمة وخوصصة الشركات كأسباب خارجیة، یكون متغیرات االقتصادیة العالمیة الناتجة عن إلى ال
  :1تحقیق اآلتيالهدف من وجود حوكمة الشركات 

حمایة حقوق المساهمین وتعظیم عوائدهم: وذلك من خالل االحتفاظ بسجالت تثبت ملكیتهم لألسهم،  -
وضمان الحق في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وشفافیة المعلومات وتقدیمها في الوقت المناسب، 

 والحصول على حصة من األرباح السنویة؛
تحقیق العدالة والشفافیة والمعاملة النزیهة: وتعني االعتراف بحقوق جمیع أصحاب المصالح بالشركة،  -

 وبالشكل الذي یضمن تحقیق العدالة والمساواة بینهم؛
نتماء والوالء إلة بالشركة: وذلك من خالل زرع روح احمایة مصالح األطراف المختلفة ذات العالق -

 للمتعاملین مع الشركة وفي مقدمة ذلك العاملین بها؛
تحقیق مكاسب غیر مشروعة والمتاجرة بمصالح الشركة  فيمنع استغالل السلطات المتاحة  -

 ؛وتأكید المسؤولیات وتعزیز المساءلة المصالحوالمساهمین وأصحاب 

                                                             
اإلبداع والتغییر التنظیمي في : "ملتقى دولي حول ،حوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالةل محمد، سلمان علي، بتو  - 1

 ،قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلبإل، كلیة العلوم ا" (غیر منشور)دراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة: المنظمات الحدیثة
  .8 ، ص2011ماي  19 - 18الجزائر،  ،البلیدة
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تصال للتأكد من سالمة أنظمة الرقابة الداخلیة والخارجیة إلم سالمة قنوات اتوفیر المعلومات ودع -
 وتطبیق القواعد والقوانین بما یؤدي إلى تحسین أداء الشركة؛

وضع األنظمة الكفیلة بمحاربة الغش، تضارب المصالح والتصرفات غیر المقبولة مادیا وأدائیا  -
 وأخالقیا؛

 ة وأعضاء مجلس إدارتها؛وضع أنظمة للرقابة على تسییر الشرك -
وضع أنظمة إلدارة الشركة وفقا لهیكل یحدد توزیع كل من الحقوق والمسؤولیات فیما بین مجلس  -

 اإلدارة والجهاز التنفیذي بالشركة؛
 ؛ولیات اإلدارة وتعزیز مساءلتهاؤ تأكید مس -

 :1أما من الجانب المحاسبي والرقابي فتهدف حوكمة الشركات إلى    
 في الشركات وعدم السماح بوجوده واستمراره؛ مالي واإلداريالفساد المحاربة  -
من مجلس اإلدارة والمدیرین  اءة لكافة العاملین في الشركة ابتداستقامتحقیق النزاهة والحیادیة واإل -

 ؛التنفیذیین حتى أدنى مستوى للعاملین فیها
 الداخلیة؛ستفادة القصوى والفعلیة من نظم المحاسبة والرقابة تحقیق اإل -
على درجة مناسبة من  والتأكد من أنهممراجعي الحسابات الخارجیین، للفاعلیة من اأعلى قدر  ضمان -
  .المدیرین التنفیذیینستقاللیة، وعدم خضوعهم ألي ضغط من جانب مجلس اإلدارة أو من إلا

  أهمیة حوكمة الشركات -2.3

العمل علـى كفـاءة اسـتخدام المـوارد وتعظـیم  یركز الكثیر من الكتاب على أهمیة حوكمة الشركات في  
قیمـــة الشـــركة وتـــدعیم تنافســـیتها باألســـواق، بمـــا یمكنهـــا مـــن جـــذب مصـــادر تمویـــل محلیـــة وعالمیـــة للتوســـع 
والنمو، یجعلها قادرة على خلق فرص عمل جدیـدة مـع الحـرص علـى تـدعیم اسـتقرار أسـواق المـال واألجهـزة 

 . الكفـــــــــاءة والتنمیـــــــــة االقتصـــــــــادیة المطلوبـــــــــة إلـــــــــى تحقیـــــــــق يالمصـــــــــرفیة، األمـــــــــر الـــــــــذي یـــــــــؤد
ـــذلك یمكـــن القـــول أن أهمیـــة حوكمـــة الشـــركات تـــتلخص فـــي أن فیهـــا عالجـــا ووقـــاء      للشـــركات مـــن  اول

عامـــا للشـــركات  التالعـــب والغـــش المـــالي والفنـــي والفســـاد اإلداري واألزمـــات واإلفـــالس، كمـــا أن فیهـــا مقویـــا
  . قیمتهامن  یحسن أداءها ویزید

 :یلي توضیح ألهمیة حوكمة الشركات في ضوء هذه الرؤیةوفیما 

 على مستوى األفراد: الشركاتحوكمة  همیةأ   -  أ
 أسواق رأس المال.الشركات وبزیادة ثقة المستثمرین ب -
 

                                                             
ندوة حول: "حوكمة الشركات العامة والخاصة من أجل ، فصاح في إطار حوكمة الشركاتالشفافیة واإل مصطفى حسن بسیوني السعدني، -1

، 148ص ، 2009مصر،  ،القاهرة ،، منشورات المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة2006اإلصالح االقتصادي والهیكلي" (منشورة)، القاهرة، نوفمبر 
149.  
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  :شركةعلى مستوى ال شركاتحوكمة ال أهمیة   - ب
اإلدارة األكثر كفاءة وذلك من خالل وقدرتها التنافسیة  قتصادیةوتعظیم قیمتها اإلشركات تحسین أداء ال -

 ؛وسیاسات العمالة الجیدة للمواردستغالل األمثـل  واإل
على اعتبار أن اعتماد الشركات لضوابط وأسس یمكِّن المستثمرین من الحصول التمویل مصادر توفیر  -

ات على ما یضمن لهم عائدا على استثماراتهم، األمر الذي یوجه التمویل إلیها بما یوفر للشركات اإلمكانی
  الكاملة لنموها؛

حیث أن تزاید تطبیق الحوكمة داخل الشركات یحسن من قدرتها على ، لشركةتدعیم المركز التنافسي ل -
 ؛عقد الصفقات لتحسن سمعتها في السوق

 .الشركةالمحاسبیة واإلداریة في تحسین الممارسات المالیة و  -
  على مستوى الدولة: شركاتحوكمة ال أهمیة  - ج
عادة الهیكلة: حیث أن  - ٕ عملیة وجود قواعد وضوابط واضحة وشفافة تنظم إنجاح برامج الخوصصة وا

قترن بالفساد یترتب علیه تخریب یاألخیر  ا، فإذا كان هذمن أهم عوامل إنجاح ذلك البرنامج الخوصصة
عنها  المساءلةیح ولیة وتتؤ وجود آلیات تحدد المس كما أنقتصاد والتأثیر السلبي على بیئة األعمال، اإل

في ظل قواعد جیدة لإلفصاح والشفافیة وتوافر المعلومات من أهم عوامل إنجاح عملیة إعادة هیكلة 
من الفساد الذي یصاحب مرحلة  الحد باإلضافة إلى ،تضمن حقوق الدولة والعاملینوالتي  لشركاتا

 ؛التحول االقتصادي
على اعتبار أن حوكمة الشركات تعتبر : واألجنبیةستثمارات وتدفق األموال المحلیة إلتشجیع  جذب ا -

ستثماري بین الدول بعضها البعض وحتى الشركات، فالمستثمر دائما ما یتجه أحد عناصر التفضیل اإل
، فالحوكمة أصبحت إلى الدول التي تقل فیها نسب الفساد، والتي لدیها أكبر قدر من الشفافیة واإلفصاح

  ؛قتصادیات لتنمو وتزدهرإلالمحلیة وكفاءة ا شركاتلل اأساسی اأمر 
بل فالحوكمة ال تقاوم الفساد فحسب،  :قتصاديقتصادیة وزیادة معدالت النمو اإلتحسین الكفاءة اإل -

 ؛ستثمار المحرك للنموتهیئ البیئة المؤسسیة  والسیاسیة والتشریعیة لألعمال، بما یؤدي إلى تحفیز اإل
 ؛لمالي ومنع حدوث أزمات أو انهیارات مالیةدعم استقرار ومصداقیة القطاع ا -
تزام بأفضل ممارسات لیؤدي اإلجتماعیة: حیث قتصادیة والسیاسیة واإلستقرار والتنمیة اإلتحقیق اإل -

للحوكمة إلى كفاءة تخصیص الموارد، وتحفیز االستثمار، وزیادة معدالت النمو، وضمان عدالة توزیع 
والفقر، واستقرار أسواق العمل، والحفاظ على مستوى معین من الثروة والدخل، والقضاء على الفساد 

التوظیف، وتخفیض المستـوى العـام لألسعار، وزیادة اإلنتاجیة، وعـالج عجز الموازنـة العامة للدولة، 
 ؛والقضاء على عجز میزان المدفوعات

 .مراعاة مصالح المجتمع والعمال -
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 في مجال حوكمة الشركات مبادئ منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة -4
على دراسة هذا  والمنظمات تیئاالههتمام المتزاید بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت العدید من نظرا لإل

العمود الفقري لتطبیق حوكمة  هذه األخیرةتُمثل حیث  ،محددة لتطبیقه مبادئالمفهوم وتحلیله ووضع 
 (BIS)وبنك التسویات الدولیة  ،(OECD) والتنمیةقتصادي إلمنظمة التعاون ا هیئاتل. ومن هذه االشركات

معهد المدققین و ، التابع للبنك الدولي  (IIF)ومعهد التمویل الدولي ، للرقابة المصرفیةممثال في لجنة بازل 
  صادرة عن هیآت أسواق المال والبورصات.المبادئ الباإلضافة إلى ، (IIA) الداخلیین

القواعد والنظم واإلجراءات التي تحقق أفضل حمایة وتوازن بین والمقصود بمبادئ حوكمة الشركات 
ا  ، كما یقصد بها1مصالح مسیري الشركة والمساهمین فیها وأصحاب المصالح األخرى المرتبطة به

مجموعة المعاییر السلوكیة واألخالقیة التي تنظم عمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والموظفین بشكل 
  .2وتهدف إلى تحقیق توازن بین مصالح األطراف المختلفة ةعام في الشرك

أن المبادئ الصادرة عن المنظمات المختلفة لیست ملزمة بقوة القوانین والتشریعات، وعلى الرغم من 
 ستمدإال أن الواقع یفرض علیها حتمیة التطبیق واستحالة التغییب، فبالنظر ألهمیتها في إرساء الحوكمة ت

  ا.یمكن القول أن إلزامیتها في الحیاة العملیة من إلزامیة الحوكمة في حد ذاتهولذلك  ،اإلزامیة األخذ به
، ولكن أكثرها على المستوى العالمي إلى أخرى منظمة واختلفت منحوكمة الشركات مبادئ  تعددت

 قتصاديإلمنظمة التعاون اهي المبادئ الصادرة عن  راا وأیضا أسبقها صدو ماهتماانتشارا و و  القبو 
وهذا على اعتبار أنها أصبحت  والتي تعتبر من المحاوالت الرائدة لوضع إطار عام للحوكمة، ،والتنمیة

تشكل األساس لعناصر حوكمة الشركات في تقاریر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد أكد بعض 
األخذ بمبادئ هذه الباحثین أن الخطوة األولى المفیدة في عملیة إصالح نظام حوكمة الشركات هي 

  .3المنظمة
حوكمة الشركات استجابة لدعوة من عن تم وضع مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

إلى جنب مع  اللقیام جانب ،1998ریل فأ 28-27اجتماع مجلس المنظمة على المستوى الوزاري في 
وضع مجموعة من المعاییر بص الحكومات القومیة والمؤسسات الدولیة األخرى ذات الصلة والقطاع الخا

لمبادرات  اأساس تُشكِّلأصبحت ، 1999 سنةواإلرشادات لحوكمة الشركات. ومنذ الموافقة على المبادئ في 
غیرها من الدول على حد سواء. و  نظمة التعاون االقتصادي والتنمیةحوكمة الشركات في كل من دول م

                                                             
، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، جامعة األهلیة الفلسطینیة في قطاع غزةالحوكمة في المنظمات وفیق حلمي األغا،  - 1

  .188ص ، 2008، 2العدد ، 10جلد مالفلسطین،  ،غزة ،األزهر
  .3 ، ص2007، بحث منشور، آلیات تدعیم دور المراجعة الخارجیة في حوكمة الشركات رأفت حسین مطیر، -2
 حتواء بعض مبادئها بنودا تتعلق باألسهم ونقل المبادئ موجهة أساسا لشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وهذا إلهذه تجدر اإلشارة أن

 الملكیة.
بحثا عن عضو جید لمجلس اإلدارة: دلیل إلرساء أسس حوكمة الشركات في القرن الحادي  سمیر كریم، تعریب جون سولیفان وآخرون، - 3

  .12 ، ص2003، 3 أ، ط م و ،واشنطن ،المشروعات الدولیة الخاصةمركز  ،والعشرین
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باعتبارها أحد المعاییر  FSF( ( ستقرار الماليمنتدى اإل قبلفقد تمت الموافقة علیها من  ا،عن هذال وفض
بین  في البرنامج المشترك  لذلك فإنها تشكل األساس اعشر الرئیسیة للنظم المالیة السلیمة. وتبع ياإلثن

والذي یهدف إلى تقییم ممارسات حوكمة الشركات على مستوى الدولة صندوق النقد الدولي و  البنك الدولي
ذه المبادئ حیث یطلق على هذا البرنامج اسم تقاریر حول احترام المواصفات والقوانین قیاسا على ه

)ROSC(.     
، تضمنت العدید من التعدیالت 1999 سنةمنذ  لى هذه المبادئمجموعة من التطورات ع وقد حدثت

 الصیاغة المعدلةوافقت الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة على هذه  الهامة. وقد
  .2004 أفریل 22للمبادئ في 

  :1وفیما یلي عرض لهذه المبادئ
: ینبغي على إطار حوكمة الشركات أن یشجع مان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركاتض -

على شفافیة وكفاءة األسواق وأن یكون متوافقا مع أحكام القانون وأن یحدد بوضوح توزیع المسؤولیات 
 ؛الجهات اإلشرافیة والتنظیمیة والتنفیذیةبین مختلف 

: ینبغي على إطار حوكمة الشركات أن یوفر الحمایة للمساهمین وأن حفظ حقوق جمیع المساهمین -
یسهل لهم ممارسة حقوقهم والتي تشمل نقل ملكیة األسهم، واختیار مجلس اإلدارة، والحصول على 

في األرباح، ومراجعة القوائم المالیة، وحق المعلومات المالئمة عن الشركة والحصول على عائد 
 ؛المساهمین في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعیة العامة

المساواة بین حملة األسهم داخل كل فئة، وحقهم في  يوتعن :المعاملة المتساویة بین جمیع المساهمین -
حمایتهم  الدفاع عن حقوقهم القانونیة، والتصویت في الجمعیة العامة على القرارات األساسیة، وكذلك

في  حقهم وكذلك المعلومات الداخلیة، في تجاراإل من أو فیها، مشكوك دمج أو استحواذ عملیات أي من
 ؛ت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدیرین التنفیذییناالطالع على كافة المعامال

: ینبغي على إطار حوكمة الشركة دور أصحاب المصالح في أسالیب ممارسة سلطات اإلدارة بالشركة -
تفاقیات متبادلة، وأن یعمل أن یعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ینشئها القانون، أو تنشأ نتیجة إل

شركات وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل واستدامة على تشجیع التعاون النشط بین ال
الشركات السلیمة مالیا، وتشمل احترام حقوقهم القانونیة، والتعویض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، 

ویقصد  ؛المطلوبة على المعلومات وكذلك آلیات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم
 .والعاملین وحملة السندات والموردین والعمالءبأصحاب المصالح البنوك 

                                                             
 Financial Stability Forum. 

  علما بأنها قد أصدرت تعدیال 1999توصلت إلیها منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في عام  مبادئوفق خمسة الشركات یتم تطبیق حوكمة ،
 .أضافت فیه مبدأ سادسا یتناول ضرورة توافر األسس الالزمة لفاعلیة إطار حوكمة الشركات 2004لها في عام 

1- Organisation for Economic Co-operation And Development, OECD Principles of Corporate Governance,  
2004. 
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ینبغي على إطار حوكمة الشركات أن یضمن القیام باإلفصاح السلیم والصحیح  اإلفصاح والشفافیة: -
في الوقت المناسب عن المعلومات الهامة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز المالي واألداء وحقوق 

الحسابات، واإلفصاح عن ملكیة النسبة العظمى من األسهم،  الملكیة وحوكمة الشركة ودور مراقب
 واإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین.

ستراتیجي إلإطار حوكمة الشركات أن یضمن التوجیه واإلرشاد ا على: ینبغي ولیات مجلس اإلدارةؤ مس -
والمساهمین، ویشمل ذلك هیكل مجلس ولیته أمام الشركة ؤ للشركة ومحاسبة مجلس اإلدارة عن مس

اإلدارة وواجباته القانونیة، وكیفیة اختیار أعضائه ومهامه األساسیة، ودوره في اإلشراف على اإلدارة 
 التنفیذیة.

  التالي: تلخیصا لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة السالف ذكرها نورد الشكل        
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، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري: دراسة مقارنةمحمد مصطفى سلیمان،  المصدر:
  .44، ص 2006، 1مصر، ط 

 مبادئ منظمة مبادئ التعاون االقتصادي والتنمیة

ضمان وجود أساس إلطار  فعال 
 لحوكمة الشركات

 حقوق المساهمین 

 المعاملة المتساویة للمساهمین

 دور أصحاب المصالح

 اإلفصاح والشفافیة

 مسؤولیات مجلس اإلدارة

 ذو تأثیر على األداء االقتصادي الشامل؛-
 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة في نطاق اختصاص تشریعي؛-
 توزیع المسؤولیات في نطاق تشریعي؛-
 بواجبها. لدى الجهات السلطة والنزاهة والموارد للقیام-

 توافر الحقوق األساسیة للمساهمین؛-
 القرارات والمشاركة؛  الحق في المعلومات عن-
 الحق في المشاركة بالتصویت شخصیا أو غیابیا؛-
 تسهیل المشاركة الفعالة والممارسة لحقوق الملكیة؛-
 اإلفصاح عن الهیاكل والترتیبات.-

 معاملة المساهمین معاملة متساویة؛-
 منع التداول بین الداخلیین والتداول الشخصي الصوري؛-
 اإلفصاح عن العملیات.-

 المصالح وفق القانون أو االتفاقیات؛-
 التعویض مقابل انتهاك الحقوق؛-
 تطویر اآللیات للمشاركة واالهتمام بالممارسات؛-
 المعلومات في الوقت المناسب؛-
 إطار لإلعسار وآخر للدائنین.-

 اإلفصاح عن السیاسات؛-
 المستویات النوعیة للمحاسبة؛-
 ءلة؛المراجعة الخارجیة وقابلیة المراجعة للمسا-
 الفرصة والتوقیت للمستخدمین؛-
 المنهج الفعال إلطار الحوكمة.-

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة؛-
 المعاملة العادلة للمساهمین؛-
 تطبیق المعاییر األخالقیة؛-
 عرض السیاسات؛-
 الحكم الموضوعي المستقل؛-
 الوقت المناسب إلتاحة المعلومات.-

 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة في مجال حوكمة الشركات :)3(م رق شكلال
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منظمة الشفافیة الدولیة وبنك من قبل قد تم تدعیمها هذه المبادئ تجدر اإلشارة في األخیر إلى أن     
الشفافیة،  :هيو رئیسیة لحوكمة الشركات المقبولة دولیا،  محدداتبعة ، وأصبحت تضم سكریدي لیونیه

ستقالل، العدالة، فصاح المحاسبي، المحتوى المعلوماتي لإلفصاح المحاسبي، المراجعة، اإلطریقة اإل
  .1االنضباط

  حوكمة الشركات في الجزائرواقع  -5
، هذا التوجه حذو التوجه العالميوقد حذت الجزائر في لقد أصبح تطبیق الحوكمة اتجاها دولیا، 

 اآلونة فيالجزائر  اهتمام استقطبتأولویة واستراتیجیة وطنیة  الشركات حوكمة موضوعأصبح حیث 
، كما لزیادة التكامل اإلقتصادي والفوز برهانات وتحدیات السوق المفتوح الراهن الوضع ظل في األخیرة
حیث عملت على تحسین مناخ األعمال بها  ،للحوكمةطار مؤسسي إمجهودات لبناء الجزائر بذلت 

لى تطبیق مبادئ الحوكمة إكمسعى یهدف  2009صدار میثاق الحكم الراشد سنة إ وانفتاح اقتصادها، وكذا
  .على أرض الواقع

الجهود المبذولة في هذا المجال، وكذا التحدیات التي سوف نتطرق إلى واقع  جزءمن خالل هذا ال
  :عناصر التالیةال من خالل الجزائریة لتطبیق حوكمة الشركاتتواجه الشركات 

  (سیاق اإلصالحات واإلستجابة لدواعي الحوكمة) بوادر حوكمة الشركات في الجزائر -1.5
قتصادي على مستوى لقد كان من الضروري أن تُواكب الجزائر التغیرات الحاصلة في المجال اإل

غیر أنه ، وتطبیقاتها الشركات حوكمةعن دا إلصالحات االقتصادیة بعیالمحیط الدولي، وعلیه شُرع في ا
، كتصنیف اقتصاد الجزائري عموموبسبب ظهور بعض مؤشرات األداء السلبي للشركات الجزائریة ولإل
نِّفت من قبل   في المرتبة منظمة الشفافیة الدولیةالجزائر ضمن الدول التي یستفحل بها الفساد، حیث صُ

ستثماري إلى جانب المناخ اإل، 2011سنة في   112 والمرتبة 2007من مجموع دول العالم في سنة  99
، وهي فرع لمنظمة الشفافیة الدولیة، والتي الجمعیة الجزائریة لمكافحة الفسادتم إنشاء  وعلیه ،الغیر مشجع
د اإل اأعدت تقاریر  أن دعم هذه  كما اإلداري والمالي.نتشار الواسع لكافة أنواع الفساد عن الظاهرة تُؤكِّ

تكون  الشركات حوكمةولي والبنك العالمي جعل مبادئ التدابیر واإلصالحات من قبل صندوق النقد الد
وأن  خاصة ،2لجنة الحكم الراشدضمن التوجیهات المقدمة للسلطات العمومیة، مما دفع بالدولة إلى تكوین 

 ُ عضاء لتقییم دوري فیما الذي یقضي بخضوع الدول األ نیبادالرت من المبادرین بمشروع بِ الجزائر اعت

                                                             
في تنشیط سوق األوراق المالیة (مدخل تحلیلي لتفعیل اقتصاد إطار محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات  ،محمد عبد الفتاح العشماوي -1

 .98 ، ص 2009 مصر، اإلداریة، للتنمیة العربیة المنظمة ،الحوكمة واالصالح المالي واإلداري مؤتمر عمل وأوراق بحوث ،المعرفة)
الحوكمة وقایة من الفساد اإلداري والمالي الناتج عن المحاسبة اإلبداعیة حالة الشركة األمریكیة لتسویق ، بدیسي فهیمة ،سمیرة عطیوي - 2

 ، ص2012، نوفمبر 27دوریة دولیة علمیة محكمة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد  مجلة العلوم االنسانیة، ،Enronالكهرباء والغاز الطبیعي 
32.  
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السلطات العمومیة في المجهودات المبذولة من قبل . ومن المؤشرات الدالة على الشركات حوكمةیتعلق ب
  نذكر:من أجل إرساء إطار مؤسساتي لحوكمة الشركات الجزائر 

 مهامها تتمحورو   ، 2006سنة ةئهیال ذهه تأسست ومقاومته: الفساد من للوقایة الوطنیة ةئالهی تشكیل -
عداد الفساد، من للوقایة تدابیرو  وتوجیهات سیاسات احر اقت حول ٕ  الفساد، اطرمخ من للتوعیة برامج وا

ُ  أن كنمی التي علوماتمال جمع ىإل باإلضافة  همن والوقایة الفساد أعمال عن الكشف في مهسات
 إلي ةئهیال ذهه انضمت حیث الصلة، ذات اإلداریة واإلجراءات القانونیة لألدوات الدوري والتقییم
 ةئهیو  وزارة 42 بذلك لتضاف ، 2008 سنة تأسست التي الفساد ومكافحة ةهالنزا لتعزیز العربیة الشبكة
 تبادلو  تالقدرا لتنمیة نوعها من فریدة تشاركیة إقلیمیة آلیة تشكل التي العربیة، نطقةمال في أخرى

 ؛1اختصاصها في تدخل التي السیاسات ومناقشة علوماتمال
 ، وذلك بعد قضیة بنك الخلیفة؛2005أفریل  5إصدار قانون مكافحة غسیل األموال في  -
 مواتیة فرصة لتقىمال ذاه شكل حیث ، 2007جانفي فيشركات لل الراشد الحكم حول مؤتمر أول انعقاد -

 میثاق إعداد فكرة تبلورت لتقىمال ذاه لیاتافع وخالل ،شركةال عالم في الفاعلة األطراف جمیع لتالقي
ُ  علمیة وخطوة توصیة كأول للمؤسسة الراشد للحكم جزائري  ؛2تخذت

 كتشافإل بادرةمب الجزائریة األعمال اداتتحاو   جمعیات قامت ات:الشرك لحوكمة عمل مجموعة إنشاء -
ر، باشمال األجنبي ستثماراإل جذب بغایة األعمال تمعمج في الحوكمة تشجیع تهیئ التي الطرق
 موعةمج  بإنشاء 2007 سنة والخاص العام القطاعین في صالحمال أصحاب قام العملیة ذهه ولقیادة
 )GCGF*( تشركاال لحوكمة يمالعال نتدىمال مع جنب لىإ جنبا تعمل اتشركال لحوكمة عمل

  ؛3الجزائري شركاتال حوكمة دلیل لوضع )IFC( الدولیة التمویل ومؤسسة
 جمعیة من كل قبل من 2009 سنة الدلیل ذاه إصدار تم: الجزائري الشركات حوكمة دلیل إصدار -

)CARE( ؛الجزائر فيشركات ال لحوكمة الوطنیة جنةلوال 
ً  : الجزائر حوكمة مركز إطالق -  موعةمج قامت الشركات، حوكمة دلیل خلقها التي الدفع قوة على بناء

 العاصمة، بالجزائر 2010 أكتوبر في الجزائر حوكمة مركز بإطالق الجزائریة الشركات حوكمة عمل
 واعتماد الدلیل، وادمب تزاملاإل على الجزائریة الشركات ساعدةمل منبر ثابةمب نو لیك مركزهذا ال تأسس
ُ  الشركات، بحوكمة یريهالجما الوعي ورفع الدولیة، الشركات حوكمة ارساتمم أفضل  إطالق عتبروی

                                                             
، مداخلة مقدمة ضمن أعمال واقع الحوكمة في بیئة األعمال الجزائریة في ظل المستجدات الحالیة، بن الشیخ سارة، ناریمان بن عبد الرحمان -1

نوفمبر  26-25، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامةالملتقى العلمي الدولي 
    .5 ، ص2013

  .13 ، صمرجع سبق ذكره، الجزائري للمؤسسة الراشد الحكم میثاقالتقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة - 2
قتصادي والتنمیة، ویقوم هذا المنتدى بتأیید ودعم المنتدى العالمي لحوكمة الشركات هو منتدى قام بتأسیسه البنك الدولي ومنظمة التعاون اإل  *

نتقالیة، ویعمل المنتدى تحت رعایة حكومات الهند قتصادات اإلالشركات في أنحاء العالم خاصة في الدول النامیة واإل ونشر معاییر حوكمة
  قتصادي والتنمیة ومجموعة البنك الدولي.ولوكسمبورغ وهولندا والنرویج والسوید وسویسرا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة ومنظمة التعاون اإل

 .5ص ،مرجع سبق ذكره، بن الشیخ سارة ،ن عبد الرحمانناریمان ب  -3
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 سینتحو  البالد، في قتصادیةاإل البیئة بتحسین هالتزام إلظهار األعمال لمجتمع جدیدة فرصة ركزمال
  ؛1سؤولیةموال ساءلةموال الشفافیة فیها امب قراطیة،مالدی الحوكمة قیم

 10 بلغمب مجابرنا األوروبي ادتحاال ىتبن الجزائر: في الحوكمة لتعزیز األوروبي تحاداإل برنامج -

 الشامل والنمو واإلصالح الشراكة دعم برنامج إطار في الجزائر في الحوكمة لدعم یورو مالیین
 یهدف كما  والسیاسي، قتصادياإل المجالین في الحكم مؤسسات تعزیز ىإل البرنامج ویرمي ،)الربیع(
 مشاركة وتشجیع الفساد، مكافحة وتعزیز العدالة، ىإل الوصول ذلك في امب القانون سیادة تعزیز ىإل

 ؛2العامة الیةمال إدارة متابعة سینتحو  التنمیة، في واطنینمال جمیع
قتصادیة وهذا بمراجعة إقدام السلطات العمومیة على تطهیر مناخ األعمال وتوسیع مجال الحریات اإل -

صالحها، تبسیط النظام الضریبي وتنشیط عمل السوق المالي بتشجیع دخول  ٕ المنظومة المصرفیة وا
 ؛3اء الثقافة المالیة لدى مسیري الشركات وبیان أهمیة السوق الماليالشركات إلیه وهذا بإرس

لتزامات الدولیة التي تقوم على نتقال نحو اقتصاد السوق ما جعل الشركات الجزائریة تخضع لإلاإل -
إصالح اإلطار المحاسبي استدعى ، وهذا ما یةالشفافیة واإلفصاح في إعداد ونشر القوائم المال

ع في العمل رِ شُ المستمد من معاییر المحاسبة الدولیة والذي  النظام المحاسبي الماليعتماد إب الجزائري
ً من سنة  لتنسیق الممارسات الوطنیة مع ما تفرضه التحدیات الدولیة وتماشیا مع  2010به ابتداء

مبادئ الحوكمة الداعیة إلى إرساء مبادئ ولوائح واضحة لعملیة اإلفصاح عن المعلومات لمختلف 
طراف أصحاب المصلحة، مع مراعاة الشفافیة والعدالة في اإلفصاح بتغلیب الجوهر اإلقتصادي األ

 ؛للعملیات على الشكل الذي یفرضه القانون
اعتماد مالیین دینار جزائري  10التي یتجاوز رقم أعمالها إلزام الشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -

 ؛األسهمما كان هذا اإللزام یخص الشركات ذات ، بعدمدقق حسابات خارجي
فتح النقاش حول ضرورة تنظیم مهنة المحاسبة بشكل یمنحها حریة واستقاللیة أكبر بتمكین المهنیین  -

 بعیدا عن محاوالت التدخل الحكومي؛مهني للمهنة تنظیم القیام بمن 
ح كیفیة إسناد وتوزیع - ُوضِّ فعادة  ،المسؤولیات داخل الشركات مراجعة القانون التجاري بالشكل الذي ی

وهذا األسلوب قلیل الفعالیة  ،ما تقع إدارة مجموعة كبیرة من الشركات على عاتق رئیس مدیر عام
ُراقب مجلس اإلدارة المدیر العام  ،فیما یتعلق بالمراقبة والمساءلة، ألن النصوص القانونیة تقضي بأن ی

  .4رئیسه هو المدیر العامویفقد مجلس اإلدارة هذا الدور عندما یكون 

                                                             
  المرجع نفسه.  -1
 المرجع نفسھ. - 2
أطروحة  في إرساء مبادئ حوكمة الشركات: دراسة میدانیة لحالة الجزائر، IAS/IFRSأهمیة اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة محمد سفیر،  - 3

، 3قتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائردكتوراه في علوم التسییر(غیر منشورة)، تخصص مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم اإل
 .255 ص، 2015-2014الجزائر، 

  .33-32 ص، مرجع سبق ذكرهبدیسي، ، فهیمة عطیويسمیرة  -  4
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، خطوات التي قامت بها الجزائر  بهدف تفعیل آلیات حوكمة الشركاتأهم الاإلصالحات تُمثِّل هذه 
توخى من العمل بها الحد من الفساد اإلداري والمالي المنتشر بشكل كبیر. وهي كذلك بمثابة  ُ والتي ی

خطار المحاسبین والممارسین، من  ٕ ، بخطورة الوضع مدققین داخلیین وخارجیینمحاولة للتحسیس وا
للحد قدر اإلمكان من الممارسات  وبضرورة التقید بالمواثیق المهنیة خاصة المتعلقة بالجانب األخالقي

  .السلبیة للمحاسبة اإلبداعیة
 في فسادا األكثر الدول قائمة في متدنیة رتب تلتح الجزائر الزالتورغم كل هذه الجهود المبذولة 

 ،2012 دیسمبر في الدولیة الشفافیة منظمة عن الصادر التقریر حسب 105 الرتبة احتلت حیث العالم،
 الجزائر بینها من العالم دول كافة من واطنینمال راءآ من موعةمج تضمن الذي  2013سنة تقریر وحسب

 یشملها الجزائر في القطاعات كل أنى إل -علیها اعتمد التي العینة ىإل استنادا-  راشأ فقد ،حول الفساد
 واألعمال المال قطاع أن یعتقدون الجزائریین من 74% أن ىإل التقریر یلفت كما متفاوتة، بنسب الفساد

 مازال الشركات في الجزائر  حوكمة آلیات تفعیل أن على یدل ما ذاهو  ،دافسا األكثر القطاعات من
  .1بذولةمال الجهود رغم ضعیفا

   الحكم الراشد للمؤسسة الجزائریةمیثاق  -2.5    
والذي تبنته وزارة  میثاق الحكم الراشد للمؤسساتإن من أهم بوادر حوكمة الشركات في الجزائر 

   .، حیث سنقوم بعرض لمحة عنه2009المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة 
   :صدور المیثاق  -  أ

ت ئاالجزائر، ولكن بعد إلحاح الهیمطروحة للنقاش في بشكل عام الشركات حوكمة قضیة   لم تكن
المالیة الدولیة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بضرورة تبني حوكمة الشركات، سواء 

أو على المستوى الجزئي في إدارة الشركات، ونظرا لتصنیف  على المستوى الكلي في إدارة االقتصاد،
ووصول ظاهرتي  ستثمارالمشاكل البیروقراطیة وضعف مناخ اإلالجزائر في مراتب جد متقدمة في قضیة 

 فيانعقد لذا فقد  ،2، أصبح تطبیق الحوكمة في الجزائر یطرح بإلحاحالفساد والرشوة إلى مستویات قیاسیة
 فعالیات وخالل ،الجزائرفي  "للمؤسسات الراشد الحكمحول "دولي  ملتقى أول 2007ة سن من جویلیة شهر
 تتخذ، عملیة وخطوة توصیة كأول "للمؤسسة الراشد جزائري للحكم میثاق" إعداد فكرة تبلورت الملتقى هذا
 المؤسسات رؤساء ومنتدى (CARE) المؤسسة حول والتفكیر العمل حلقة جمعیة من كل تفاعلت وقد

 تنفیذه ضمان ثم ومن مشروع إلى بترجمتها الفكرة، مع (APAB) واإلتحاد الجزائري لمنتجي المشروبات
 السلطات تفاعلت وقد ،)GOAL 08( ةتحت تسمی التمثیل ومتعدد متجانس عمل فریق إنشاء بواسطة

 بواسطة للمشروع بدعمها التقلیدیة والصناعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة في ممثلة العمومیة،
                                                             

  .7، صسبق ذكرهمرجع ، الشیخبن سارة بن عبد الرحمان و  ناریمان -  1
، مداخلة مقدمة الحوكمة في المؤسسات المصرفیة: محدداتها، معاییرها، وتطبیقاتها مع اإلشارة لحالة الجزائرعبلة مخرمش، ، حكیم بن جروة - 2

قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، إلكلیة العلوم ا آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة،إلى المؤتمر العلمي الدولي حول 
  .10 -9 ، ص2013نوفمبر  26 -25جامعة ورقلة، الجزائر، یومي 
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 میثاق بتحریر المكلف العمل فوج في الفعلیة للمشاركة السامیة إطاراتها أحد وتكلیف الملف رعایة قبول
 من مجموعة المبادرة في شاركت كما .المادي الدعم تسخیر وكذا الجزائر في للمؤسسة الراشد الحكم

 لتطویر" میدا" وبرنامج الدولیة التمویل مؤسسة مثل بالجزائر المقیمة الدولیة والمؤسسات تئاهیال
  .1 (GCGE) لحوكمة الشركات الدولي المنتدى وكذا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

تهیئ تشجیع الحوكمة التي قامت جمعیات إتحادات العمال الجزائریة بمبادرة إلكتشاف الطرق قد و     
، ولقیادة هذه العملیة قام أصحاب ریة جذب اإلستثمار األجنبي المباشالجیدة في مجتمع األعمال بغا

ووضع إطار  شركاتبإنشاء مجموعة عمل لحوكمة ال 2007 سنةالمصالح  في  القطاعین العام والخاص 
 جمعیة من كل فیه أعلنت  2009 مارس 11 في وطني مؤتمر عقدوقد ، الجزائري شركاتحوكمة ال

)CARE( موجها  میثاق الحكم الراشد للمؤسسة إصدار عن جزائرال في الشركات لحوكمة الوطنیة واللجنة
  .2والمؤسسات المتوسطة والصغیرةرصة أساسا للشركات المقیدة في البو 

رِّفقد و    عبارة عن فلسفة تسییریة ومجموعة من التدابیر العملیة الكفیلة  بأنهالحكم الراشد للمؤسسة  عُ
الفاعلة في  األطرافبواسطة تعریف حقوق وواجبات  شركةفي آن واحد لضمان استدامة وتنافسیة ال

حیث یهدف موضوع هذا المیثاق إلى وضع . 3تقاسم الصالحیات والمسؤولیات المترتبة على ذلك الشركة،
الجزائریة الخاصة جزئیا أو كلیا وسیلة عملیة مبسطة تسمح بفهم المبادئ  شركاتتحت تصرف ال

وقد  .األساسیة للحكم الراشد قصد الشروع في مسعى یهدف إلى تطبیق هذه المبادئ على أرض الواقع
 إصدارها ضمن والتنمیة اإلقتصادي التعاون منظمة قبل  من المعتمدة حوكمة الشركات شكلت مبادئ

 شركةال خصوصیات عتباراإل بعین أخذه تحریه مع العمل فریق منها استلهم التي المراجع أهم 2004 سنةل
   .4الجزائریة

أن غیاب لشركات رئیس مجلس إدارة فریق العمل الجزائري لحوكمة ا ،وقد الحظ سلیم عثماني    
بتكار والتطور، ولن یقوم رجال المصارف أو یحد من إمكانات اإل ،الحوكمة في نطاق الشركة ذاتها

حوكمة  میثاقلتزام بالشركاء أو المستثمرون باإلستثمار في مشروعات ضعیفة الحوكمة، ولذا فإن اإل
كما أكد السید مصطفى بن بادا الوزیر  ،أكبر ویساعد على تنمیة األعمال ادسیخلق موار شركات ال

الجماعي من جانب منشآت األعمال  لتزاماإلأن  غیرة والمتوسطة والصناع المهنیینالجزائري للمنشآت الص
 هذا باإلضافة إلى ،یخلق رؤیة أفضل من جانب األسواق الخارجیة، و سیعمل على تحسین القدرة التنافسیة

                                                             
  .13 ، صسبق ذكرهمرجع میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري، التقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة - 1
تجاهات ،مركز المشروعات الدولیة الخاصة -2 ٕ  القاهرة، العدد ،نشرة دوریة یصدرها مركز المشروعات الدولیة الخاصة ،حوكمة الشركات قضایا وا

 .2 ، ص2008، 13
 .16 ، ص سبق ذكرهمرجع میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري، التقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة -3
  .13المرجع نفسه، ص -4
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أن الحوكمة ستعمل على تحسین العالقات بین البنوك ومنشآت األعمال من خالل تعزیز الثقة المتبادلة 
  .1وذلك من خالل المزید من الشفافیة ، في الوقت الحالي ةالمفتقد
  :عرض فحوى میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائریة  - ب

  :2یتضمن المیثاق جزأین ومالحق كما یلي   
كما أنه  ،ن یصبح الحكم الراشد ضروریا في الجزائرأدت إلى أالدوافع التي  یوضح الجزء األول -

 ؛یوضح أهم المشاكل التي تعاني منها الشركة الجزائریة
فمن جهة یعرض ، شركاتالمقاییس األساسیة التي تبنى علیها حوكمة ال ىیتطرق الجزء الثاني إل  -

(الجمعیة العامة، مجلس اإلدارة والمسیرین)،  العالقات بین مختلف أجهزة التسییر على مستوى الشركة
باإلضافة إلى  ومن جهة أخرى عالقات الشركة مع األطراف األخرى كالبنوك والمؤسسات المالیة...

 ؛نوعیة نشر المعلومات وأسالیب نقل الملكیة
ة اللجوء إلیها كقائم شركاتساس أدوات ونصائح عملیة یمكن للیختم المیثاق بمالحق تجمع في األ -

 .تهامرجعیة لممارسة التقییم الذاتي إلدار 
  المیثاق: مبادئ - ج

  :3، كما یوضحه الجدول التاليالحكم الراشد للمؤسسة على أربعة مبادئ أساسیة یقوم
  
  

  نصه  المبدأ
لتزامات المرتبطة بهم یجب إلمتیازات واوكذا اإلالحقوق والواجبات الخاصة باألطراف الشریكة   اإلنصاف

  .أن توزع بصورة منصفة
الحقوق والواجبات وكذا الصالحیات والمسؤولیات المترتبة عن ذلك یجب أن تكون واضحة   الشفافیة

  .للجمیع وصریحة
  .مسؤولیة كل طرف محددة على حدى بواسطة أهداف محددة وغیر متقاسمة  المساءلة
  .طرف شریك یكون محاسبا أمام طرف آخر عن الشيء الذي هو مسؤول عنهكل   المحاسبة
  .من إعداد الطالبة باالعتماد على میثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائر المصدر:

في  شركةالتي یقوم علیها الحكم الراشد للیمكننا القول بأن المبادئ األساسیة  جدولمن خالل ال
من المبادئ التي تكمل بعضها البعض والتي ال یمكن فصل بعضها عن  متكامال االجزائر تشكل إطار 

  بعض، فتطبیقها جملة واحدة یعزز فرص النجاح للشركات الجزائریة في كل الظروف.

                                                             
  .26 ص مركز المشروعات الدولیة الخاصة،، 2009 ،23 اإلصالح اإلقتصادي، العددمجلة  -1
 .17 ، صسبق ذكرهمرجع میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري، التقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة  -2
 .66المرجع نفسه، ص  -3

 مبادئ الحكم الراشد للمؤسسة الجزائریة: )2(رقم  الجدول
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 وشفافیة، عالوة بإنصاف تتم أن یجب )المحاسبة(والرقابة  )اءلةالمس(المسؤولیات  توزیع عملیة إن

  .واإلشراف المسؤولیات لتوزیع تخضع افیةوالشف اإلنصاف فإن قواعد ذلك، على
ً مبدالشفافیة یعتبر  مبدأ إن المسؤولیات خاصة في مجال رصد ومراقبة  توزیع في كیفیةا مهم اء

 الشریكة األطراف بین بتنظیم العالقات األمر تعلق كلما أولیته یسترجع المساواة مبدأ فإن النتائج، كذلك

  .بینهم فیماالمسؤولیات  توزیع بواسطة الداخلیة،
 التعاون منظمة عن الصادرة بادئالم مع ومقارنتها بادئالم هذه واستقراء تحلیل خالل منو كما أنه 

 حقوق بدأم وهو المنظمةبادئ م من الثاني بدأالم تبنى قد المیثاق هذا أن نالحظ والتنمیة قتصادياإل

 األسهم حملة وتسهیل حمایة ضمان خالل من الملكیة، حقوق ألصحاب الرئیسیة والوظائف المساهمین

 والواجبات الحقوق توزیع خالل من المساهمین، بین المتساویة المعاملةمبدأ  إلى ضافةباإل حقوقهم، لممارسة

 الهامة الموضوعات كافة تكون أن ضرورة على التأكید خالل من الشفافیة بدأم تبني تم كما منصفة، بطریقة

 تم فقد الشركات لحوكمة فعال إطار وجود بضمان الخاص األولبدأ الم أما وواضحة، جلیة بالشركة المتعلقة
 والتنظیمیة شرافیةاإل الجهات مختلف بین المسؤولیات توزیع وبوضوح التحدید وهو فقط منه جزء تناول

سبته محا خالل من دارةاإل مجلس مسؤولیة مبدأ إلى شارةاإل تم كما والفعالیة، الكفاءة على والتشجیع والتنفیذیة،
 امفتوح المجال ترك وبالتالي الفاعل الطرف مصطلح استعمل المیثاق هذا أن إال الشركة، أمام مسؤولیته على
 تم أنه نالحظ كما فقط، دارةاإل لمجلس وبدقة محددة إشارة هناك تكن ولم داریینواإل المساهمین من كل على

 المیثاق أن الإ الحقوق، هذه إلى یشیر نص أي هناك یكن لم حیث المصالح، أصحاب حقوق مبدأ تجاهل

 لمجموعة منوها الخارجیین الفاعلة األطراف مع الشركة عالقة موضوع تناول خالل من النقطة هذه إلى أشار

 باستدامة یسمح ما اتجاههم جاذبیتها وتوسیع األطراف هذه مع الشركة عالقة تحسین أجل من التوصیات من

  .مالیا الشركة
 بدون مبهمة النقاط من الكثیر تركت حیث مفصلة، تكن لم بادئالم هذه أن العموم على یالحظ كما

 من مجموعة أدرجت التي والتنمیة قتصادياإل التعاون منظمة مبادئ من العكس على تفصیل، أو شرح

 بحقوق فیها ارتبط ما خاصة المهمة النقاط في والتفصیل الستة، المبادئ من مبدأ لكل الفرعیة المعاییر

  .دارةاإل ومسؤولیات المساهمین،
   

  :للمیثاق هةاالنتقادات الموج -د
 ُ  :1ما یلي أبرزهامن عدة انتقادات،  ةالجزائریللمؤسسة الحكم الراشد  میثاقهت لجِّ و

موجه بصفة خاصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهذا  ةم الراشد للمؤسسة الجزائریالحكإن میثاق  -
وهي في غالبیتها مؤسسات عائلیة تعتمد على التمویل  ،للوزارة الوصیةما یفسره المساهمة الفعالة 

 رأسمالال ذات شركات، فالمیثاق ال یدمج الوهي بذلك ذات طابع وتركیبة خاصة نكي،الذاتي والب
                                                             

 ، ورقلة، الجزائر، ص2013، 12عدد ال الجزائر: دراسة مقارنة مع مصر، مجلة الباحث،إطار حوكمة المؤسسات في ، علي عبد الصمدعمر  -1
43. 
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من حیث المحتوى وجعله موجها إلى  المیثاقوبالتالي فمن الضروري إعادة صیاغة  ،عموميال
 ؛باختالف أنواعها شركاتال

 مدرجة بشكل سطحي في میثاق الحكم الراشدالشركات حوكمة وجود العدید من متطلبات مبادئ  -
لمواصفات ومؤهالت عضو  عدم تضمینه وصفا وافیاومثال ذلك للمؤسسة الجزائري كإشارات فقط، 

عدم وجود شرح ، باإلضافة إلى مجلس اإلدارة، حیث اكتفى باإلشارة إلى أعضاء ذوي خبرة ومهارات
 .ومهامها ،تركیبتها ،كیفیة إعدادها ،عددها من حیث ومفصل للجان مجلس اإلدارة،دقیق 

   تحدیات تطبیق حوكمة الشركات في الجزائر -3.5
في الجزائر من بین الرهانات الكبرى التي یجب علیها أن تسعى إلى  الشركات حوكمةتعتبر 

التي تحول دون تحقیق األعمال الجزائریة و هناك مجموعة من المشاكل التي تفرضها بیئة تحقیقها، إال أن 
  :1ما یليمنها نذكر  ذلك،

 ؛انعدام الشفافیة وغیاب المساءلة -
 الفساد محاربة عن أساسا ولةؤ لمسا الحكومیة األجهزة لیشمل الفساد المالي واإلداري اتساع نطاق -

  ؛التشریعیة اإلصالحات وجه في تقف والتي
آلیة تلقائیة لعملیة تداول السلطة، وذلك حیث تعتبر هذه األخیرة  ،والدیمقراطیة العملیة الممارسةغیاب  -

لقیامها على مبادئ التعددیة والحریة، والتي تقف حائال أمام سعي أي طرف أو أیة قوى سیاسیة 
تتیح ، كما یعمل على تضییق نطاق الفساد واآلثار السلبیة الناجمة عنهما نفراد بالسلطة، وذلك لإل
ستقاللیة تامة، إمقراطیة الفرصة للمجالس النیابیة والتشریعیة للقیام بواجباتها الرقابیة والتشریعیة بالدی

 بشكل الحوكمة تطبق أن تحاول والصاعدة النامیة قتصادیاتاإل كانت، ولذا إذا ودون أیة ضغوط
 قواعد إرساء على تعمل أن علیها الواجب من أصبح السعي هذا إطار في فإنها سلیم وفعال،
 ؛الدیمقراطیة

 اإلدارة مجالس بین والفساد التواطؤ واستفحال عملیات المصالح أصحاب بین غیاب العالقات السلیمة -
 ؛المدیرین التنفیذیین وكبار

 فعالیتها ومدى والترشیحات، المكافآت ولجنة التدقیق، لجنة وأهمها دارةاإل مجلس لجان غیاب -
 فیهما؛ مستقلین تنفیذیین غیر أعضاء وتوفر واستقاللیتها،

 تقدیم على قادرین یكونون مناسب بعدد دارةاإل مجلس في تنفیذیین غیر مستقلین أعضاء توفر دمع -
 الشركة؛ لعمل وتفهمهم خبراتهم ومن بالمسؤولیة، إحساسهم من نابعة مستقلة واجتهادات آراء

                                                             
دور من حول: ا، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الدولي الثواقع الحوكمة في دول مختارة مع التركیز على التجربة الجزائریة، صبایحينوال   -1

الشلف، الجزائر، ، عة حسیبة بن بوعليقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامإلكلیة العلوم ا قتصادیات،الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات واإل
 .668-667ص ، 2013نوفمبر  19-20
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التنفیذي بوضع تنظیم هیكلي مشكل تركز السلطات مما یستدعي توضیح المسؤولیات داخل الفریق  -
 لضبط الصالحیات والتقسیم الدقیق للوظائف؛

العالقات العدائیة إن أمكن القول بین الشركات والمصالح الجبائیة مما یؤدي إلى انعدام النزاهة  -
 والشفافیة؛

یكون قتصادیات العالمیة التي فأغلب اإل ،عدم الفصل بین الملكیة واإلدارةانتشار الشركات العائلیة و  -
فیها تطبیق حوكمة الشركات فعاال تحاول أن تبتعد قدر اإلمكان في تأسیس شركاتها عن الشركات 

لیس بالضرورة أن یكون رئیس مجلس اإلدارة أو الرئیس التنفیذي من یمتلك النسبة  كما أنه العائلیة،
من الضروري  ممن یتمتعون بعالقات واسعة مع مساهمي الشركة، ولكنأو األكبر من أسهم الشركة 

 ؛أن یتمتع هذا الرئیس بقدرة وكفاءة عالیة في إدارة الشركة
عطائها التي تضمن تطبیق حوكو قتصادي القوانین والتعلیمات المنظمة للنشاط اإل غیاب - ٕ مة الشركات وا

  صفة اإللزام.
قتصاد الجزائري یفتقر إلى سوق مالي بالمفهوم المتعارف علیه، مما عرقل المضي في تجسید إلا -

 ؛ر النظام المصرفي بالشكل المطلوبالخوصصة وكذا في تطوی
 من أنه حیث الجزائر، في التسییریة النظم في الموجود الضعف عن تعبر أخرى نقطة توجد كما

 والهیاكل، لقیم،اهي:  مهمة عناصر أربعة بین التنسیق من البد جید حوكمة نظام على الحصول أجل
طارات ٕ  فعلي تطبیق یوجد وال الجزائر، في موجود غیر لألسف التناسق هذا أن إال والوسائل، التسییر، وا
 طابع ذو الزال التسییري الطابع أن كما آلخر، یوم من التسییریة المحاوالت بعض هناك بل للحوكمة
 من مجموعة السابقة األربعة العناصر بین التناسق عدم یولد إذ البیروقراطي، اإلطار في ومازال إداري،

   :1هي الصراعات

 صراع عدم الثقة؛ -
 أجلها؛ من نشئتأ  التي النتائج تقدم ال هیاكل الدولة، شركات جمیع مستوى على تنظیمي: صراع -
 األدوات تسییر من التسییر إطارات تمكن هل النتائج؟ تحقیق على قادرة الهیاكل هل :تسییري صراع -

 ؛الجیدة؟ بالطریقة العمومیة
 من ،التقییم كیفیة ،التقییم مثل لتسییري،ا طاراإل مع مالئمة غیر وسائل استعمال :الوسائل صراع -

  .التقییم بعملیة یقوم
والتي تؤثر الجزائریة شركات بعض التحدیات التي تواجه ال الوطنيمیثاق الحكم الراشد وقد ورد في 

  :  2بشكل محسوس على نظام الحوكمة فیها، وإلبراز هذه المشاكل نطرح التساؤالت التالیة
 

                                                             
 .6ص  ،مرجع سبق ذكره الشیخ، بن سارة الرحمان، عبد بن ناریمان  -1
  .24  ص ،سبق ذكرهمرجع میثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري، التقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة -2
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 ؟البنك مع العالقة تحسین كیفیة -
 على الشركات حصول صعوبة في تتمثل الجزائریة لعمااأل بیئة في االنتشار واسعة مشكلة ناكه   

 أو السابقة حساباتها أو شركاتال ذهه رأسمال نقص من البنك شكاوى ظل في وذلك بنكیة، قروض
 الحسابات بصحة مبادئها خالل من أساسا تهتم الحوكمةو  قتصادیة،إلا الحقیقة تعكس ال والتي توقعةمال

 ؛والتوقعي التاریخي الجانب في شركةال شفافیة وزیادة قتصادیةإلا بالحقیقة وارتباطها
 ؟عائلیة تكون ما غالبا التي شركةلل األولیة النواة إلى خارجین مستثمرین جذب یمكن كیف -
 في حقهم فقدان خشیة األقلیة أصحاب خاصة الطرفین من تبادلمال الحذر مشكلة حیطر  ابغال ذاهو    
 بادئمل الصارم التطبیق في شكلةمال ذهه وحل األغلبیة، إلى بالنظر شركةال لتسییر الالزمة راقبةمال

 ؛بینهم ساویةمتال عاملةموال ساهمینمال حقوق بحمایة تعلقةمال الحوكمة
 ؟الجبائیة اإلدارة مع ثقة عالقة إقامة شركةلل یمكن كیف -
 الجبائیة، اإلدارة مع منها الخاصة حتى الجزائریة شركاتال لدى ذرحال عالقة توسعت الوقت رورمب   

ُ  ما وهو  ت،الحسابا عن اإلفصاح في ةهوالنزا الشفافیة إتباع في والحل  بناء في أساسیا عنصرا عدی
 ؛صفاء أكثر بطریقة مستقبلها

 ؟المساهمین مع العالقة توضیح یمكن كیف -
 وه والحل سلبیا مفهوما الجمعیة لفكرة تعطي والتي ساهمینمال بین داخلیة نزاعات الشركات تعرف 

 ؛وواجباتهم حقوقهم دیدتحو  ساواةمال من قدر على ساهمینمال معاملة مبدأ اعتماد
 ؟المساهمین غیر والمسیرین المساهمین بین العالقات توضیح یمكن كیف -
 الثقة منها شاكلمال من العدید یطرح للعائلة نتمیینمال غیر أو ساهمینمال غیر سیرینمال وجود إن   

 تیئاه دیدتحو  سیرینموال ساهمینمال بین العالقات توضیح إلى الحاجة یظهر ذاهو  ،رواألج متیازواإل
 ؛هوغیر  دیرینمال للجنة راقبةموال اإلدارة لسمج

 ؟التنفیذي الفریق داخل المسؤولیات توضیح یمكن كیف -
 تمییعها من إما تعاني التي التنفیذیة للمسؤولیات أفضل بتحدید یسمح الراشد الحكم قواعد تبني إن   
 هبین أو التنفیذي الفریق لدى سواء الداخلیة األزمات ظهور إلى یؤدي ذاهو  ،هفی بالغمال اهتركیز  من أو

  .ساهمینمال وبین
 من الجزائر، في الشركات حوكمة تطبیقل ساعيمال بعض كناه أن الحظن، سبق ما خالل من

 تعتبر ذلك كل ورغم ،تشركاال حوكمة طارإ جملة اإلصالحات الهیكلیة والمبادرات الفعلیة لتفعیل خالل
العمل على زرع  هممال فمن لذا بطیئة بخطى تسیر والزلت المجال ذاه في تأخرةالم الدول من الجزائر

  .الجزائریة األعمال بیئة في الحوكمة لتفعیل الدولة جهود زیادةثقافة الحوكمة و 
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Ⅱ -  دراسة تحلیلیة لألبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات  
، حیث اوثیق االمستوى التنظیري بالحوكمة ارتباط أو لمحاسبة سواء على المستوى المهنيترتبط ا

جراءات الحوكمة اتعتبر المحاسبة من أكثر المجاالت العلمیة والمهنیة تأثیر  ٕ لهذه فال یمكن  ،في مبادئ وا
  . أن تطبق بفاعلیة وتؤتي ثمارها بدون دعم مهنة المحاسبةاألخیرة 

المحاسبیة في حوكمة الشركات والدور األبعاد (التوجهات) في ضوء ذلك، فإن هذا المبحث یتناول 
   األبعاد.المحاسبي في تحقیق تلك 

  الشركات بحوكمةالنظریة اإلیجابیة للمحاسبة وعالقتها  -1
واتخاذ العدید من  شركاتالمالیة المصدر الرئیس للبیانات الالزمة لقیاس وتقییم أداء التمثل القوائم 

القرارات االقتصادیة. ومما الشك فیه أن دقة نتائج التقییم وما یتخذ من قرارات یتوقفان بشكل أساسي على 
انات المحاسبیة هي المنتج مدى دقة وموثوقیة البیانات المالیة التي تتضمنها القوائم المالیة، وحیث أن البی

ختیارها من بین بدائل تلك السیاسات، لذا إالنهائي لتطبیق السیاسات المحاسبیة التي تقوم إدارة الشركة ب
أو مها المالیة سواء في مجال القیاس فإن السیاسات المحاسبیة التي ستتبناها الشركة في إعداد قوائ

واألطراف األخرى أصحاب المصلحة في الشركة. ونظرا فصاح ستؤثر بال شك في قرارات المساهمین اإل
للمرونة النسبیة الممنوحة لإلدارة في قرار اختیار وتطبیق البدائل المتاحة لها من السیاسات المحاسبیة، لذا 
فمن الطبیعي أن تسعى اإلدارة إلى تعظیم منفعتها الذاتیة عن طریق اختیار السیاسات التي تتالءم مع 

  .1مصالحها الخاصة
عداد القوائم المالیة من أهم القرارات المحاسبیة إیعد قرار اختیار السیاسات المحاسبیة التي تحكم 

عمال الشركة ومركزها أنتیجة امة التي یتركها هذا القرار على التي تتخذها اإلدارة، وذلك نظرا لآلثار اله
همیة ألتلك القوائم. ذلك ما یجعل من ا ویتخذها مستخدمقتصادیة التي م على القرارات اإلالمالي، ومن ث

بمكان التعرف على العوامل التي تجعل اإلدارة تسعى إلى اختیار سیاسات محاسبیة بعینها من بین البدائل 
  لى تعظیم منافعها الذاتیة.إالمختلفة المتاحة، وذلك سعیا منها 

ركة في انتاج وتوصیل ویقصد بالسیاسة المحاسبیة مجموعة أدوات التطبیق التي تستخدمها الش
المعلومات المالیة، ویقصد بأدوات التطبیق العملي تلك القواعد واألسس والطرق واإلجراءات التي 
یستخدمها المحاسب لتطبیق المبادئ المحاسبیة وبیان كیفیة معالجة البنود والعملیات واألحداث في مجال 

 واألسس المبادئبأنها  )08(محاسبة الدولي رقم عرفها معیار الكما  .2عداد القوائم المالیةإمحدد بقصد 

                                                             
 ، دور النظریة اإلیجابیة في قرار اختیار السیاسات المحاسبیة في الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة،ماهر ذیاب زكي أبو لیلى -1

، ص 2006ة المالیة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة الدراسات اإلداری
20. 

 .26المرجع السابق، ص  -2
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فاألمر یتطلب القدرة  .1المالیة البیانات وتقدیم إعداد عند بتطبیقها شركةال تقوم التي والممارسات والقواعد
على التمیز والحكم على اختیار وتطبیق أفضل السیاسات المالئمة لظروف الشركة بما یكفل العرض 

  . 2السلیم لمركزها المالي
وتؤكد نظریة الوكالة على أن اختیار اإلدارة للطرق والسیاسات المحاسبیة یتأثر فقط بآثارها النسبیة 

األطراف األخرى أصحاب خذ في االعتبار أیًا من تفضیالت على الدخل وفقا لتفضیالتها دون األ
ختیار المحاسبي اإل أو الظروف المختلفة القائمة في التطبیق العملي على سیاسات ،المصالح في الوحدة

وحتى ال یؤدى ذلك المدخل في النهایة إلى إطار نظري یخدم . التي یتم على أساسها إعداد القوائم المالیة
لى تحول إد أدى تطور البحوث المحاسبیة فق ،مصلحة اإلدارة على حساب مصالح األطراف األخرى

ت المحاسبیة القائمة وتتوقع ما سیكون اهتمام الفكر المحاسبي نحو بناء نظریات تصف وتحلل الممارسا
قتصادیة والمالیة لتلك الممارسات، وذلك من خالل استخدام ما یعرف بالمدخل اعتمادا على اآلثار اإل

فالمدخل اإلیجابي للمحاسبة  اإلیجابي كبدیل للمدخل المعیاري الذي یركز على وصف ما یجب أن یكون.
لى  تفسیر األسباب التي أدت إلى أن إالذي یسعى المحاسبیة  بین الطرق والسیاسات تیارخمداخل اإل من

یجابیة بأن الشركات المدارة بواسطة مدراء أجراء تكون تأخذ القوائم المالیة شكلها الحالي. وتتنبأ النظریة اإل
ختیار الطرق المحاسبیة التي تؤدي إلى زیادة األرباح المقرر عنها من الشركات التي أكثر احتماال إل

  رها مالكها.یدی
  :3یجابیة التي بنیت علیه فیما یليوبذلك یتمثل اسهام المدخل االیجابي ومن ثم النظریة اإل

ختیار بین السیاسات المحاسبیة وذلك من خالل تحدید الظروف الالزمة تركیزها على مشكلة اإل -
 ختیارها؛إل

 المحیطة بها؛القدرة على التنبؤ بالممارسات المحاسبیة إذا حدث ما یغیر الظروف  -
 تقدیم تفسیرات لدوافع ومحددات اإلدارة عند اختیار تلك السیاسات؛ -
 قتصادیة المترتبة على اختیار معین إلحدى السیاسات البدیلة.تحدید اآلثار اإل -

ختیار بین السیاسات والطرق الدوافع نحو اإلوتفسیر إلى توضیح تسعى یجابیة النظریة اإلولذلك ف
من ثم التنبؤ بآثار تلك السیاسات المحاسبیة على الشركة، فالمدخل االیجابي یركز المحاسبیة البدیلة، و 

ختیاریة، من بین البدائل ولیس من على التفسیر والتحلیل والتنبؤ بسلوك اإلدارة نحو تلك الممارسات اإل
  : 4جابة على العدید من التساؤالت أهمهامنظور األفضلیة. ویحاول اإل

  

                                                             
 ".: "السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء08المعیار المحاسبي الدولي رقم  - 1
  .174 ص مرجع سبق ذكره،، محمد سفیر -2
 .21لیلى، مرجع سبق ذكره، ص ماھر ذیاب زكي أبو  -3
 كلیةتأهیلي دكتوراه محاسبة،  المحاسبى، اإلختیار بدائل تجاه اإلدارة لدوافع وتفسیراتها للمحاسبة اإلیجابیة النظریة مقلد، ضعو محسن  محمد -4

 .5 ص ، 2010-2009 شمس، عین جامعة ،التجارة
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تدعو اإلدارة إلى اختیار طرق وسیاسات محاسبیة معینة دون غیرها عند ما هي األسباب التي  -
 ؛إعداد التقاریر المالیة؟

 ؛لماذا تفضل اإلدارة العلیا التمسك بالتكلفة التاریخیة بالرغم من وجود مظاهر التضخم؟ -
  فصاح عن توقعاتها عن صافي الربح عكس إدارات أخرى؟لماذا تفضل إدارات بعض الشركات اإل -

نهج اإلیجابي یحاول تفسیر القیود والمحددات المفروضة على اإلدارة من جانب األطراف فالم
أصحاب المصالح في الشركة بصدد اختیارها لسیاسات وطرق التقریر المالي، والكشف عن مدى تأثر 

لتحقیق  عملیة اختیار البدائل المحاسبیة في الممارسة العملیة بمصالح اإلدارة التي یجب تحفیزها باستمرار
ل ، حیث یقوم هذا المدخل على  أساس أن الشركة تختار تشكیلة المدخالت 1مصلحة الشركة كك

والمخرجات المثالیة التي تتضمن مجموعة من العالقات التعاقدیة المنظمة من خالل العقود المختلفة، 
فإن تفضیالت الشركة  وتكون المحاسبة هي أحد عوامل اإلنتاج التي تساهم في انتاج هذه التشكیلة، وبذلك

نتاج األخرى، ویعني هذا أنه  عندما تقوم الشركة للبدائل المحاسبیة المتاحة تعتمد على أسعار عوامل اإل
ختیار سیاسات وطرق إعداد التقریر المالي في ضوء المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، فإن ذلك بإ

ختیار السیاسة المحاسبیة التي تحقق أفضل إلى إل یكون بمثابة  الممارسة الفعلیة لتفضیالتها التي تمی
    .2تشكیلة لعوامل اإلنتاج األخرى

  طبیعة العالقة بین المعاییر المحاسبیة وحوكمة الشركات   -2
قد ، فبالرجوع إلى األدبیات المحاسبیة نجد عددا هائال من التعاریف لمفهوم المعیار المحاسبي    

نموذج یقاس على أساسه وزن  یعرف المعیار على أنه، ولغة standardترجمة للكلمة   معیارجاءت كلمة 
شيء أو طوله أو درجة مرونته، أما في المحاسبة فیقصد به المرشد األساسي لقیاس العملیات واألهداف 

یصال المعلومات للمستفیدین شركةوالظروف التي تؤثر على المركز المالي لل ٕ والمعیار  ،ونتائج أعمالها، وا
لمعنى یتعلق عادة بعنصر محدد من  عناصر القوائم المالیة أو بنوع معین من أنواع العملیات أو بهذا ا

قاعدة  ویعرف أیضا على أنه ،3ونتائج أعمالها شركةاألحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي لل
كما یمكن  ،4المالیة للشركة"وقانون عام یسترشد به المحاسب إلنجاز عمله في تحضیر الكشوف والتقاریر 

یصال نتائج القیاس إلى  شركةمحددة یتم بموجبها قیاس األهداف المالیة لل قاعدة النظر إلیه على أنه ٕ وا
  .5لیة بغرض اتخاذ القرارات الالزمةالما ئممستخدمي القوا

                                                             
 المرجع نفسه. -1
  .174 محمد سفیر، مرجع سبق ذكره، ص -2
 .104- 103، ص 2008حسین القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولیة ومعاییرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر،  -3
 .104المرجع السابق، ص  -4
لجزائر، الجزائر، ، الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائریة بوداود، ا IAS/IFRSمحاسبة المؤسسة طبقا لمعاییر المحاسبة الدولیة شعیب شنوف، -5

 .127-125ص ، 2008
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ستخدم في أدوات قیاس محاسبیة ت واستخالصا مما سبق یمكن تعریف المعاییر المحاسبیة على أنها    
مجال اإلفصاح والقیاس والتقییم المحاسبي وهي تحظى بقبول عام لمعظم األطراف المستخدمة والمستفیدة 

  من القوائم المالیة.
أشارت مختلف اإلصدارات الدولیة لحوكمة الشركات إلى ضرورة أن یتم إعداد المعلومات 

عالیة، وهي بذلك تعتبر المعاییر  ذات جودة ستخدام معاییر محاسبیةإالمحاسبیة واإلفصاح عنها ب
المحاسبیة ضمن اآللیات األساسیة لتحقیق الممارسات الجیدة لها. من ناحیة أخرى، فإن النماذج 
المستخدمة في تقییم حوكمة الشركات، قد راعت المعاییر المحاسبیة ضمن المؤشرات المستخدمة في 

  التقییم.
اییر المحاسبیة في حوكمة الشركات، حیث تعتبر ولذلك نصل إلى أهمیة الدور الذي تلعبه المع

حدى الدعامات األساسیة لنجاحها، ولذلك سیتم توضیح وتحلیل  ٕ إحدى المتطلبات الضروریة لها، وا
المصادر واألسباب الرئیسیة التي من خاللها تبرز طبیعة العالقة القویة بین معاییر المحاسبة وحوكمة 

  الشركات.
    :المحاسبیة في حوكمة الشركاتاألبعاد (التوجهات)  -1.2

إذا ما تم الحدیث عن حفظ حقوق المساهمین وأصحاب المصالح األخرى كأهم هدف وجدت من 
أجله حوكمة الشركات، فإنه یتم الحدیث أساسا عن جودة ما یمنح لهم من معلومات حول حقوقهم، وال 

ذلك، فإن مبادئ حوكمة الشركات قد تتوفر هذه الخاصیة إال بتوفر مخرجات محاسبیة جیدة؛ على إثر 
  نصت في مجملها على بعد محاسبي یتوجب أن یتضمنه نظام الحوكمة حتى یعتبر نظاما جیدا.

  OECDاألبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات في مبادئ  - 1.1.2
قتصادي الصادرة عن منظمة التعاون اإل كأهم مبادئ حوكمة الشركات وأشهرها، فقد تناولت المبادئ

  :1البعد المحاسبي لحوكمة الشركات وفق اآلتي   ةوالتنمی
 الضروریة التي إذا ما  على مجموعة من المتطلبات "حمایة حقوق المساهمین"الثاني  ركز المبدأ

دَّ نظام حوكمة الشركات جیدا في بعده المحاسبي، فأكد على ضرورة أن یحمي اإلطار  طبقت عُ
بادئ ذي بدء الحقوق األساسیة  حقوق المساهمین والتي تتضمنالمفاهیمي المنظم لحوكمة الشركات 

العامة للمساهمین، انتخاب وعزل أعضاء  المتعلقة بالمشاركة والتصویت في اجتماعات الجمعیة
الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دوریة  مجلس اإلدارة، المشاركة في أرباح الشركة،

تم ممارستها في ضوء نظام یتم من خالله توفیر المعلومات التي حیث أن هذه الحقوق ی، ومنتظمة
  تمكن المساهمین من ذلك.

                                                             
المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،  ،مقترح لقیاس أثر تطبیق حوكمة الشركات في كفاءة سوق األوراق المالیة نموذج عبد المطلب محمود، - 1

  .162-160ص ، 2015جامعة الدول العربیة، 
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 قواعد الحوكمة  ، فقد أكد ضرورة أن تتضمن"المعاملة المتكافئة للمساهمین" الثالث حول عن المبدأ
اول ضرورة أن تتسم عملیات تد المساواة في معاملة المساهمین بما في ذلك ذوي األقلیة، فركز على

اإلفصاح عن المعامالت التي تتم من قبل أعضاء  األسهم باإلفصاح والشفافیة، باإلضافة إلى ضرورة
مسؤولیات " في هذا الصدد، فقد أشار المبدأ السادس الخاص بـــ .مجلس اإلدارة والمسیرین التنفیذیین

   .صحاب المصالحإلى ضرورة أن یعمل هذا األخیر على خدمة المساهمین ومختلف أ "اإلدارة مجلس
 تم التأكید  الذي تضمنه المبدأ الرابع، فقد حوكمة الشركات"دور أصحاب المصالح في " بـــ فیما یتعلق

حصولهم على  على ضرورة أن یخدم إطار حوكمة الشركات مختلف أصحاب المصالح، بما في ذلك
  .في الوقت المناسببأسلوب دوري و  المعلومات الالزمة

 األعمال الجزائریة،  ، كمبدأ أساسي یرتبط بموضوع بحثنا هذا وببیئة"اإلفصاح والشفافیة" أشار مبدأ
لمتخذي القرارات وأكد في ذلك على  إلى ضرورة اإلفصاح السریع والدقیق لكافة البیانات األساسیة

طلب تبالكمیة الالزمة وفي الوقت المناسب. وی ضرورة توفر القنوات الالزمة إلیصال المعلومات
  فصاح وفق هذا المبدأ اإلشارة إلى:اإل

 .المالیة والتشغیلیة النتائج -
 ؛الشركة أهداف -
 ؛األغلبیة وحقوق التصویت ملكیة أسهم -
 أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین، والمعلومات الخاصة بمؤهالتهم وكیفیة مكافآت -

 ؛اختیارهم وعالقتهم بالمدیرین اآلخرین ومدى استقاللهم
 ؛األطراف ذوي العالقة معامالت -
 ؛المخاطر الجوهریة المتوقعة عناصر -
 ؛الجوهریة المتعلقة بالعاملین وغیرهم من ذوي المصالح األمور -
 .وسیاسات قواعد حوكمة الشركات هیاكل -

  :مبدأ الجدول الموالي یلخص المنظور (الجانب) المحاسبي لكل
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 المنظور المحاسبي للمبدأ المبدأ

ضـــــــمان وجـــــــود أســــــــاس 
فعـــال لحوكمـــة   إلطــار

  الشركات

 

الداخلیة التأكد من وجود نظام للحوكمة في الوحدة وتقویم تطبیقه بشكل  من واجبات المراجعة -
  ؛سلیم

 .جزءا هاما من إطار الحوكمةبأداوتها وأهدافها  تمثل المحاسبة -

المعلومات المادیة ذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم  الحصول على -  حقوق المساهمین
  ؛توفره وظیفة العرض واإلفصاح المحاسبي وهذا ما

  ؛أرباح الشركة وهذا ما تظهره قائمة الدخل الحق في نصیب من -
ستثنائیة التي تؤثر على الشركة، وهذا ما العملیات اإلمعلومات عن  الحق في الحصول على -

 ؛اإلفصاح المحاسبي عن األحداث الهامة توفره متطلبات

المعلومات التي تبین التغیرات في حقوقهم، وهذا ما تظهره قائمة  الحق في الحصول على -
 .الملكیة التغیرات في حقوق

ــــــــــــة المتســــــــــــاویة  المعامل
  للمساهمین

 

  ؛من خالل اإلفصاح عن حقوقهم في القوائم المالیة حمایة حقوق األقلیة -
  ؛تركیز األسهم في ید فئة قلیلة من كبار المساهمین اإلفصاح عن مخاطر -
 .المعامالت مع األطراف ذوى العالقة بما فیهم كبار المساهمین اإلفصاح عن -

  دور أصحاب المصالح

 

الذي یمكنهم من اتخاذ توفیر المعلومات ألصحاب المصالح بالشكل  تعمل المحاسبة على -
  ؛حقوقهم القرارات التي تحفظ

 .المحاسبي، اإلفصاح عن األداء االجتماعي للشركة من جوانب اإلفصاح -

  اإلفصاح والشفافیة

 

أهم الوظائف المحاسبیة األمر الذي یمكن معه القول أن هذا المبدأ بكامل  یعتبر اإلفصاح من -
 ،: نتائج العملیات في قائمة الدخلمحاسبیا عنتحققه المحاسبة حیث یتم اإلفصاح  قواعده

العالقة، وعوامل  لتزامات في قائمة المركز المالي، والمعامالت مع األطراف ذوىوالحقوق واإل
في اإلیضاحات  المخاطرة، والموضوعات المتعلقة بالعاملین وأصحاب المصالح األخرى

  ؛وملحقات القوائم المالیة
مراجع خارجي مستقل كفء ومؤهل لتأكید صدق  الحسابات بواسطةینبغي القیام بمراجعة  -

 .المساهمین، والمراجعة إحدى فروع المحاسبة ال أمامؤو البیانات المالیة، ویكون مس
مســــــــــــــؤولیات مجلــــــــــــــس 

  اإلدارة
 

  ؛أساس معلومات كاملة ودقیقة اتخاذ القرارات على -
  ؛التقدیریة إعداد الموازنات -
 ؛التقاریر المحاسبیةبناء على  الرقابة المالیة -

 عتماد على معاییر محاسبیةالحسابات ونظم إعداد القوائم المالیة من خالل اإل ضمان نزاهة -

 ؛معتمدة ونظام رقابة داخلي سلیم، ومراجعة خارجیة

 .المراجعة الداخلیة من وجوده وتطبیقه وجود نظام إلدارة المخاطر تتحقق -
  .من إعداد الطالبة :المصدر

 والتنمیة في مجال حوكمة الشركات قتصاديمنظمة التعاون اإلالمنظور المحاسبي لمبادئ ): 3(  جدول رقمال
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یؤكد أهمیة الدور المحاسبي في حوكمة  المبادئ العدید من الجوانب المحاسبیةإن تبني هذه 
فهي تعتبر المعاییر المحاسبیة كإحدى اآللیات األساسیة في  الشركات، والعالقة الوطیدة التي تربط بینهما،

 .یتعلق بمبدأ اإلفصاح والشفافیة حوكمة الشركات وخاصة فیما

  صدارات الدولیة األخرى لحوكمة الشركاتاألبعاد المحاسبیة في اإل -2.1.2

احتوت اإلصدارات الدولیة األخرى لحوكمة الشركات على ، OECD مبادئ إلى جانب ما أكدته
 Sarbanes) فقد أكد قانون ،مجموعة من المتطلبات التي تبرز الدور المحاسبي في حوكمة الشركات

Oxley act, 2002)  بتأكید صحة وسالمة القوائم المالیة للشركات بتأكیدها أن اإلدارة العلیا ملزمة  على
مالیة اجتاحت  وسالمة نظام الرقابة الداخلي قبل ذلك. أكد القانون نفسه، والذي صدر عقب فضائح صحة

على ضرورة تفعیل عملیة الرقابة  الشركات األمریكیة لیؤكد بذلك ضرورة تفعیل حوكمة الشركات، ىكبر 
تناول ضرورة الرفع من مستوى اإلفصاح  "اإلفصاح المحاسبي تعزیز"الشركات، فاحتوى فصال عنون بـ 

ضرورة اإلفصاح بشكل تفصیلي  ، وكذالمؤثرة في عناصر القوائم المالیةالمالیة ا والشفافیة لكل األحداث
ها؛ وضرورة إصدار قواعد التعامل في أسهم عن تعامالت المدیرین مع الشركة سواء مباشرة أو من خالل

  .1تحدد آداب وسلوك المدیرین
تقریر كادبوري مجموعة من الممارسات المتعلقة بمجال المحاسبة والمراجعة  من جهة أخرى، احتوى

المعاییر  حوكمة الشركات، فأورد ضرورة التحقق والتأكد من إعداد التقاریر المالیة في ضوء في مجال
  لیات مجلس اإلدارة. المحاسبیة المقبولة ضمن مسؤو 

هي األخرى مبدأ  IIF الشركات الصادرة عن معهد التمویل الدولي تضمنت مبادئ حوكمةكما 
إتباع معاییر المحاسبة الدولیة أو معاییر المحاسبة  خاصا بالمحاسبة والمراجعة والذي أكد بدوره ضرورة

  .2للقوائم المعدة األمریكیة بغیة ضمان جودة

  میثاق الحكم الراشد  بالجزائراألبعاد المحاسبیة في  -3.1.2

الراشد في الجزائر بعض المتطلبات التي تعكس األبعاد المحاسبیة في حوكمة  تناول میثاق الحكم
إلزام  لتزامات القانونیة المرتبطة باإلفصاح والشفافیة ومنهاتناول الجزء الثاني منه اإل الشركات، فقد

فهي مطالبة بنشر حالتها  بنشر الوضعیة المالیة السنویة، أما عن تلك المساهمة في البورصة، شركاتال
وأن تكون هذه شركة، على تقییم ال المالیة في كل ثالثي، وكذا كل المعلومات التي لها أثر مادي

ر بكل طالع الشركاء المالیین على الفو إیتسنى  المعلومات كاملة وصحیحة وفي الوقت الالزم بحیث
ملزمة الشركة لتزامات القانونیة فإن فیما بینهم. باإلضافة إلى هذه اإل التغیرات التي قد تؤثر على العالقات

األعضاء  المعلومات لفائدة األطراف الفاعلة (كالمؤسسات المالیة، الموردین، الزبائن، العمال،ر بنش
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كما أشار المیثاق إلى ضرورة أن  ة.شفافیة اإلرادینیة إبداء اللتزامات التعاقدیة أو بالمشاركة) في إطار اإل
لتزامات التعاقدیة وسیاسة المعلومة، متناسقة والقانون واإل یحدد مجلس اإلدارة سیاسة واضحة لنشر وتوزیع

نص على أن سیاسة نشر المعلومة یجب أن تدقق في نوع ، و الفاعلة المعتمدین العالقة مع األطراف
  .1ما تحدد رزنامة النشرات واللواحق التي تستعمل في كل حالةالقابلة للنشر ك المعلومة

  تقییم حوكمة الشركاتاألبعاد المحاسبیة في  -4.1.2

ستثمار جودة حوكمتها، لذلك اهتمت بین الشركات حتى تكون محال لإل ختیارأصبح أساس اإل
 حوكمة الشركات، وقد قامتالدولیة وكذا العدید من الباحثین بتقییم مستوى تطبیق  العدید من المؤسسات

متطلبات حوكمة  مؤشرات حوكمة الشركات هذه على بعد محاسبي لما لهذا األخیر من أهمیة في تحقیق
بإعداد تقاریر عن مستوى   (IMF) شتراك مع صندوق النقد الدوليفقد قام البنك الدولي باإل الشركات،

بما في  OECD وذلك في ضوء مبادئ(ROSC)  في الدول المختلفة عن طریق برنامج حوكمة الشركات
نموذج شرق " ترتبط بالبعد المحاسبي لحوكمة الشركات. كما تضمن ذلك ما سبق ذكره من مبادئ والتي

مجال هیكل  مبدأ مستقال لإلفصاح والشفافیة یحتوي على مجموعة من المعاییر في "الشركات آسیا لحوكمة
كما احتوى "نموذج  والمخاطر وتنبؤات اإلدارة واإلفصاح اإللكتروني،ملكیة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة 

الفلبین لحوكمة الشركات" على أوزان ترجیحیة لكل بعد من األبعاد المحاسبیة لحوكمة الشركات حیث 
تضمن مبدأ الشفافیة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بمدى معاملة المستثمرین والمحللین المالیین معاملة 

یما یتعلق بنشر المعلومات، مدى اإلفصاح عبر شبكة االنترنت، مدى مسایرة التقاریر المالیة عادلة ف
للمستویات العالمیة من حیث الشكل واإلعداد، ومدى توفیر المعلومات في التقاریر بشكل یمكن من تقییم 

بطاقة درجات  وقد قام معهد مدیري الشركات في الفلبین بوضع ،2الموقف المالي وغیر المالي للشركة
لحوكمة الشركات تحتوي على مجموعة مؤشرات، منها "هل یجري تطبیق نظام دولي معترف به للمحاسبة 

بوضع  (Credit Lyonnais) كما قام بنك الكریدى لیونیه 3والمراجعة یتفق مع معاییر المحاسبة الدولیة
الذي یحتوي بدوره على عدة مؤشرات،  " الشفافیة" الشركات، ومنها مبدأ سبعة معاییر تستخدم لتقییم حوكمة

بوضع  (Mckinsey) تقدیم الحسابات طبقا للمبادئ المحاسبیة العامة المقبولة دولیا. وقام ماكینزي منها
؛ كما حدد ستیفن "المعاییر المحاسبیة" ىمالشركات، منها مؤشر تحت مس تسعة مؤشرات لتقییم حوكمة

                                                             
 .46، صمرجع سبق ذكرهللمؤسسة في الجزائر،  میثاق الحكم الراشدوزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  -1

-Reports on the observance of standardsand codes. 
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الفشل  لجیدة في األسواق المتقدمة والتي تحمي الشركات منعشرة مؤشرات مهمة تضمن الحوكمة ا دیفیز
  .سبیل المثال ال الحصر ، ما ذكر على1لتزام بمعاییر المحاسبةنهیار، ومنها اإلواإل

  التقارب بین المعاییر المحاسبیة وحوكمة الشركات -2.2

على جودة نظام  عتبر عامال أساسیا للحكمیوفي الوقت المناسب  إن توفیر المعلومات بجودة عالیة
كان هدف هذا األخیر هو إرضاء المساهمین ومختلف أصحاب المصالح،  حوكمة الشركات ككل، فإذا

المعلومات الالزمة للحكم على وضع الشركة یعتبر سبیال لحفظ حقوقهم، ففي  فإن اطالع هؤالء على
للشركة،  رات فال وجودتخاذ القرارات، وفي ظل غیاب عملیة اتخاذ القراالمعلومات ال سبیل ال غیاب

اعتبر جوهریا في حوكمة  وبالنظر لكون النظام المحاسبي مصدرا أساسیا للمعلومة، فإن الدور المحاسبي
 ما یؤكد الدور المحاسبي في حوكمة الشركات، هو تطابق اإلطار المفاهیمي المشترك بین إن الشركات.

FASB، IASB  المستثمرین  تهدف أساسا إلى حمایةوأهداف حوكمة الشركات، فإذا كانت األخیرة
على مستخدمي المعلومات  وأصحاب المصالح، فإن اإلطار المفاهیمي لمعاییر المحاسبة الدولیة احتوى

ما یؤكد وهو  ،وطبیعة هذه المعلومات )المحاسبیة (المساهمین وأصحاب المصالح في حوكمة الشركات
اسبیة من ناحیة، وأهداف وتوجهات ومتطلبات حوكمة أن هناك توافقا بین أهداف وتوجهات المعاییر المح

  .الشركات من ناحیة أخرى
مبادئ حوكمة الشركات فیما تضمنه المبدأ  في هذا الصدد، فإن من بین أهم ما دعت إلیه 

الالزمة التي تمكن مختلف مستخدمیها من الحصول على  الخامس منها هو ضرورة توفیر القنوات
المناسب، بأقل تكلفة ممكنة وبطریقة عادلة؛ لتحقیق ذلك تم العمل من قبل  الوقتالمعلومات الكافیة في 

 المتخصصة على وضع معاییر محاسبیة دولیة لها أن تحقق متطلبات حوكمة الشركات المعلن الهیئات
المحاسبي بتطبیق  عنها سالفا. إن العمل على توحید المخرجات المحاسبیة في إطار ما یعرف بالتقارب

داخل كل قطر من شأنه أن یضمن  المعاییر المحاسبیة عبر مختلف األقطار وعبر مختلف الشركاتنفس 
ألجلهما النظم المحاسبیة ودعت لهما حوكمة الشركات  الشفافیة والقابلیة للمقارنة كبعدین أساسیین وجدت

ة؛ ف لِحَّ ُ ت ومهارات باحثین المعاییر من قبل هیئات دولیة وبناؤها على أساس خبرا عتماد هذهابصفة م
أزمات  خاصة عقب ما اجتاح العالم من موجات الشفافیة من فرصة كونها تخدم متخصصین یزید

التخفیض من إمكانیة تالعب المسیرین  المالیة مما یزید من فرص التقاریروانهیارات بفعل التالعب في 
من جهة. من جهة  ألجله حوكمة الشركات، هذا لصالح حفظ حقوق المساهمین كهدف أساسي وجدت

المالیة في ظل شركات  القوائمیساهم في تقلیل تكالیف إعداد  أخرى، فإن تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة
ً  تُصدر تقاریرا  لمختلف األطراف المتعامل معها؛ باإلضافة إلى ذلك، فإن اوكشوفا بمعاییر مختلفة إرضاء

استثمار ناجح بمقارنة  المستثمرین في اتخاذهم لقرارتحقیق القابلیة للمقارنة تساهم في الزیادة من فرص 
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المالیة لمختلف الشركات المستهدفة وهو ما یجعل من مخرجات النظام المحاسبي تخدم مبدأ حفظ  قوائمال
  ستثمار بالشركة األفضل.قراراتهم نحو اال حقوق أصحاب المصالح بتوجیه

 ص عالقة حوكمة الشركات بالمعاییر المحاسبیة وفق ما یوضحه الشكللخت انطالقا مما ذكر،
  التالي:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الشركات وتحسین جودة التقاریر  دور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمةالسید، " مصطفى محمد سید ر:المصد
دارة األعمال، جامعة حلوان،  ماجستیر في المحاسبة، كلیة، رسالة "المالیة ٕ   .30ص ، 2009مصر، التجارة وا

  

والمعاییر  توجهات حوكمة الشركات
 المحاسبیة

المساهمین واألطراف أصحاب  حمایة
 :المصلحة

 .ومبادئ حوكمة الشركات أهداف-
 .المفاهیمي للمعاییر المحاسبیة اإلطار-
 

المحاسبیة الالزمة من  توفیر المعلومات حوكمة الشركات الدور المحاسبي في
 خالل التقاریر المالیة

المحاسبیة في إعداد  استخدام المعاییر المحاسبیة دور المعاییر
التقاریر المالیة (المخرج الرئیسي للدور 

 )المحاسبي

 .قابلة للمقارنةبین المعاییر المحاسبیة وتوفیر معلومات  التقارب-
 .فاعلیة اإلفصاح المحاسبي في التقاریر المالیة زیادة-
 .من التالعب في التقاریر المالیة الحد-

حوكمة الشركاتدور المعاییر المحاسبیة في ) : 4شكل رقم (ال  
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  :ثالث نقاط أساسیة وفق اآلتي السابق یلخص الشكل
تحقیق  كما سبقت اإلشارة إلیه، فإن معلومات قابلة للمقارنة: التقارب بین المعاییر المحاسبیة وتوفیر -

یحفظ حقوق المستثمرین  التوحید المحاسبي كما یصطلح علیه أیضاالتقارب بین المعاییر المحاسبیة أو 
مختلف الشركات خاصة في ظل عولمة  بتوجیه قراراتهم من خالل تمكینهم من تحقیق المقارنة بین

مالیة استنادا إلى معاییر محاسبیة موحدة  قوائم األسواق المالیة، من جهة. من جهة أخرى، فإن توفیر
على المعلومات ویضمن تماثلها مما یخفض بدرجة كبیرة من  ومعترف بها دولیا یقلل تكالیف الحصول

  .وهو عدم تماثل المعلومات مشكل هام من مشاكل الوكالة
 ان أساسیان ضمنفصاح یعتبر إن الشفافیة واال: المالیة فصاح المحاسبي في التقاریرزیادة فاعلیة اال -

االقتصادي  منفصل من مبادئ منظمة التعاون إٍ حوكمة الشركات، فإلى جانب اعتمادهما ضمن مبد
على كشف تالعب المسیرین  والتنمیة، فإن كل المبادئ تنطوي علیه، بل األكثر من ذلك فإن عدم القدرة

شفافیتها. إن اعتماد معاییر معلوماتها وعدم  فصاح علىبنتائج الشركة قائم أساسا على ضعف في اال
ومبنیة على تجارب ومهارات خبراء في المجال له أن یزید من  محاسبیة معدة من قبل هیئات متخصصة

ً  فصاح ضمنالشفافیة واال ا أساسیا من مبادئ حوكمة مخرجات النظام المحاسبي مما یحقق مبدء
   .الشركات

 ىالفضائح واألزمات التي تعرضت لها كبر تشیر أغلب : الحد من التالعب في التقاریر المالیة -
 والتقاریر المالیة من قبل المسیرین وبتواطئ مكاتب التدقیق أحیانا. إن لقوائمفي ا الشركات إلى تالعب

المسیرین،  اعتماد معاییر محاسبیة معترف بها على الصعید الدولي یتیح إمكانیة الكشف عن تالعبات
دولي بها، أین  وكیفیة إعدادها في ظل اهتمام قوائم المالیةالخاصة في ظل توفر المعرفة الالزمة ب

   ا.وأساسا في توظیف خریجیه أصبحت المعاییر المحاسبیة الدولیة تدرج ضمن مقررات مختلف الجامعات

  متطلبات حوكمة الشركات جهود تحسین المعاییر المحاسبیة لتحقیق -3
المعاییر المحاسبیة وحوكمة الشركات، یتضح  من خالل ما تم التوصل إلیه في تحلیل العالقة بین

لدور المحاسبي األداة األساسیة للتعبیر عن االتي تمثل مخرجات النظام المحاسبي تعد التقاریر المالیة  أن
هذا الدور، ومن ثم فإن قصور الدور المحاسبي في الوفاء  اعلیةوانعكاس لففي حوكمة الشركات 

 المتطلبات، ویرتبط ذلكلتقاریر المالیة في الوفاء بهذه بمتطلبات حوكمة الشركات یعني بالضرورة قصور ا
، مما یعني ضرورة تحقیق الجودة المطلوبة التي تحكم إعدادها وعرضهابقصور المعاییر المحاسبیة  أساسا

  لمحاسبیة من أجل تحقیق جودة التقاریر المالیة ومن ثم تحقیق متطلبات حوكمة الشركات.في المعاییر ا
 أن ،شركاتلل االقتصادي الواقع عن المالیة التقاریر تعبیر في المحاسبیة المعاییر لقصور ونتیجة

 المحاسبیة المعاییر جودة حول الشك بظالل ألقى وهو ما واالنهیار للفشل الشركات بعض تعرضت
 إلى IOSCO السنوي لمنظمة المؤتمر في ألقاها التي الكلمة في Groon Michealفقد أشار  المستخدمة،
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 الدور في النظر إعادة إلى أدت البریطانیة الشركات وبعض انرون شركة لها تعرضت التي االنهیارات أن
 مدخل إلى القواعد مدخل من التحول في والتفكیر الشركات، حوكمة أجل من وتدعیمه المحاسبي

  .1المبادئ
صدار بناء أجهزة بذلت ٕ  وتطویر إعداد لتشمل لتحسین المعاییر جهودا المحاسبیة المعاییر وا

قد ف ولذلك ،عالمیا والقبول للفهم والقابلیة العالیة بالجودة تتسم التي المحاسبیة المعاییر من واحدة مجموعة
 وتوفیر البدیلة المعالجات تضییق منها الغرض كان التحسینات لبعض الدولیة المحاسبة معاییر تعرضت
 الشركات، حوكمة متطلبات مع یتفق ما وهو المالیة، القوائم في التالعب من والحد للمقارنة قابلة معلومات

 المعاییر مراجعة إلى یهدف 1989سنة  في مشروعا  (IASC)لجنة معاییر المحاسبة الدولیةحیث أعدت 
 تحت المشروع وكان بها، المسموح البدیلة المحاسبیة المعالجات تضییق ومحاولة الوقت ذلك في القائمة
 المحاسبیة المعالجات تضییق في المشروع هذا نجاح من الرغم وعلى، "المقارنة القابلیة/التحسینات" مسمى
  .2بدیلة وأخرى  أساسیة معیاریة معالجة بقي هناك فقد تماما، علیها یقض لم أنه إال البدیلة،

 لتحسین المحاسبیة المعاییر إصدار في المبادئ أسلوب إلى التحول بدراسة SOX قانون كما طالب
 الخاص الطابع ذات والوحدات المیزانیة خارج األنشطة معالجة فيمالءمتها  مدى ودراسة المعاییر جودة

SPEs، مجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكي قام وقد المحاسبي، فصاحاإل بتعزیز وطالب (FASB) 
  المطالب. لهذه باالستجابة
آخر  مشروعابعد إعادة هیكلته  (IASB)مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  تبنى 2001 سنة وفي

 ناحیة، من المعاییر في واالتساق والثبات الجودة زیادة بغرض القائمة المحاسبیة المعاییر وتحسین لتطویر
 من الكثیر إلغاء التحسین هذا تضمن وقد أخرى، ناحیة من المعاییر في التقارب تدعیم أجل ومن

 في إضافیة متطلبات التحسین تضمن كما للمقارنة، القابلیة من یزید مما المعاییر في البدیلة المعالجات
  .3المحاسبي فصاحاإل

 إصدار على العمل أجل من تفاهم إلى )FASB(و )IASB( من كل توصل 2002 سنة وفي
ونظرا ألهمیة اإلطار  العالم، دول كل في تطبیقها یمكن العالیة الجودة ذات المعاییر من واحدة مجموعة

تم  2004التصوري وفاعلیته في عملیة إصدار المعاییر عقد اجتماع مشترك بین المجلسین في  أكتوبر 
 أساس إلعداد المعاییر المحاسبیة فيیستخدم ك ركتمشمحسن و  يمفاهیم إطار إعداد علىفیه االتفاق 

وقد تم االتفاق على االنتهاء من هذا  بین المعاییر الدولیة والمعاییر األمریكیة، مشروع التقارب إطار

                                                             
1- Groom Michael, Corporate governance: the role of financial reporting and auditing in good corporate 
governance, IOSCO Conference, Istanbul, Turkey, 18-24 May 2002. 
2 - Epstein B.J & Mirza A, IAS interpretation and application of international accounting standards, 
England, Jhon Wiley & Sons.Inc, 2002, p 13-14. 
3- IASB, Press Release, International Accounting Standards Board issues wide-ranging improvements to 
standards, Dec 2003. 
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فإن توفیر معلومات  2010المستحدث لسنة هذا اإلطار حسب و  .20101المشروع على مراحل حتى سنة 
  نافعة التخاذ القرار هو الهدف األساسي للقوائم المالیة.

  
، إن تطویر المعاییر المحاسبیة وتحقیق الجودة المنشودة فیها یتضمن ضرورة أن خالصة القول    

في ضوء یكون هناك تطویرا أفقیا یشمل تشكیل أجهزة بناء المعاییر والمعاییر التي یتعین إصدارها 
وتحدید األسلوب  االحتیاجات الفعلیة والظروف البیئیة ومتطلبات التنسیق على المستویین اإلقلیمي والدولي

المناسب إلصدارها، وآخر رأسیا من خالل إعادة النظر في اإلطار الفكري للمحاسبة ومحاولة تطویره 
  عملیة  إصدار المعاییر المحاسبیة. هباعتباره األساس الذي تستند إلی

من جهة أخرى، فإن تطویر المعاییر المحاسبیة یتطلب ضرورة أن تعكس المعاییر المحاسبیة من     
جهة وجهة نظر مستخدمي المعلومات المحاسبیة باعتبارهم المستفید النهائي من التقاریر المالیة، وأن 

بات تعكس من جهة أخرى وجهة نظر معدیها عن طریق توافر خصائص معینة في المعیار تحقق متطل
هذه الجهات باعتبارهم الجهة التي تتحمل المسؤولیة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالیة، كما یجب ّأن 
تعكس المعاییر المحاسبیة من جهة أخرى وجهات نظر سوق األوراق المالیة عن طریق تقییم جودة 

ستثمرین وانعكاس ذلك على المعاییر المحاسبیة عملیا بدراسة تأثیر المعلومات المحاسبیة على قرارات الم
  مؤشرات أداء األسهم في السوق.

     
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

                                                             
–التغیرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالیة وأثرها في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة صالح الدین بولعراس،  -1

جامعة ، تجاریةفي العلوم الأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، - دراسة استقصائیة لمجموعة من الخبراء والمختصین في المحاسبة بالجزائر
  .99-96ص  ،2015/2016ف، الجزائر، سطی، فرحات عباس
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   :خالصة  
من خالل ما تمت دراسته إثر هذا الفصل من إطار عام لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبیة،     

  :یمكن استخالص اآلتي

مفهوم مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح حدیث لممارسات قدیمة، ففي مجال التسییر یعود  -
حوكمة الشركات إلى انفصال الملكیة عن التسییر وما یترتب عنه من تضارب للمصالح بین المسیر 
والمساهم، وهذا بالنظر الختالف دالتا منفعتهما، وما یزید من حدة الصراع هو انتهازیة األفراد وعدم تماثل 

 .المعلومات
تطور مفهوم حوكمة الشركات بتطور النظریات في مجال التسییر، فأصبح یأخذ بمصالح جمیع  -

األطراف ذات الصلة بالشركة، وقد اختلفت على إثر ذلك تعاریف حوكمة الشركات، إال أنه یمكن 
مجموع قواعد، مبادئ، قوانین وآلیات لها أن تحقق "االختصار في قولنا أن حوكمة الشركات إنما هي: 

، فهي بذلك تجمع بین الرقابة والتوجیه وتهدف لضمان "الرقابة والتوجیه داخل الشركة بما یضمن استمرارها
 استمرار الشركة بما تفرضه من تقلیل لتضارب المصالح على مستواها.

سعت عدد من المنظمات إلى تأطیر مفهوم حوكمة الشركات بوضع مبادئ لها أن تقود للتطبیق الجید  -
ركات باعتبار أنها في العادة مستمدة من تجارب عدد من الدول، وفي هذا الصدد نجد مبادئ لحوكمة الش

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة من أهمها.
إصالحات بغیة تحسین بیئة األعمال وتهیئة األطر القانونیة والمؤسسیة للشركات  ةقامت الجزائر بعد -

 .سعیا منها إلرساء مبادئ حوكمة الشركات
لحوكمة الشركات أبعادا محاسبیة كشفت عنها وجود متطلبات محاسبیة في الحوكمة تستدعي  نإ -

 ضرورة وجود دور محاسبي في هذه األخیرة لتحقیق تلك المتطلبات؛
التقاریر المالیة التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي تعد األداة الرئیسیة للتعبیر عن الدور إن  -

انعكاس لفاعلیة هذا الدور، ومن ثم فإن قصور الدور المحاسبي في المحاسبي في حوكمة الشركات و 
الوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات یعني بالضرورة قصور التقاریر المالیة في الوفاء بهذه المتطلبات، 
ویرتبط ذلك أساسا بقصور المعاییر المحاسبیة التي تحكم إعدادها وعرضها، مما یعني ضرورة تحقیق 

 .في المعاییر المحاسبیة لتحقیق الحوكمة المحاسبیة الجودة المطلوبة
المالیة كأساس لتقییم أداء المسیرین في إطار حوكمة الشركات فرضت على الباحثین  قوائمإن أهمیة ال -

المالیة، فبرزت بذلك  قوائمضرورة العمل من أجل تحسین المعاییر المحاسبیة والتي تعتبر أساس إعداد ال
لدولیة كنتاج للجهود المبذولة من قبل مختلف الهیئات من أجل ضمان جودة المعاییر المعاییر المحاسبیة ا

  .المحاسبیة
یدفعنا إلى دراسة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي المستمد من معاییر إن كل ما سبق   

.والثالث الثاني ینالفصلوهو ما سیتم تناوله في ، في تحقیق الحوكمة المحاسبیة المحاسبة الدولیة



المحاسبي المالي في تحسین االفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الفصل الثاني.........إسهامات النظام 
 الشركات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:انيالفصل الث  

اإلفصاح  النظام المحاسبي المالي في تحسین إسهامات
 والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

 



إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  ........الثانيالفصل 
 الشركات

 
54 

      :تمهید
المحاسبي دورا مهما في توصیل المعلومات الضروریة المتعلقة بالشركات إلى یلعب اإلفصاح 

مستخدمي هذه المعلومات بما یتناسب مع احتیاجات هؤالء المستخدمین التخاذ القرارات االقتصادیة 
  المالئمة.

نتیجة تزاید االهتمام بحوكمة الشركات ولقد تزایدت أهمیة اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة 
الرقابي  من خاللها تدعیم الدوریتم نه یمثل الوسیلة التي تباره أحد العناصر األساسیة لنجاحها ألباع

بعد تزاید الدور ، كما تزایدت أهمیة اإلفصاح المحاسبي صحاب المصلحة في الشركةأللمساهمین و 
س األموال على ما االقتصادي لألسواق المالیة، حیث تعتمد كفاءة األسواق المالیة وقدرتها على جذب رؤو 

تفصح عنه الشركات المدرجة فیها من معلومات تتسم بالشفافیة وذات تفاصیل كافیة یمكن االعتماد علیها 
من قبل حملة األسهم والمستثمرین المرتقبین واآلخرین من أصحاب المصلحة بالشكل الذي یمكنهم من 

لمتداولة في األسواق المالیة وتقدیر المخاطر تقویم القیادات اإلداریة لتلك الشركات بهدف تقییم األسهم ا
  والمزایا التي تنطوي علیها استثماراتهم واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

ى أول، وباعتبار القوائم المالیة وسیلة إبالغ أساسیة یعتمد علیها مستخدمو المعلومات المحاسبیة  
حیث تم معاییر المحاسبة الدولیة عنایة كبیرة نحو اعتبارات اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة،  مجلس

عرض القوائم المالیة" والمعیار ") IAS1( األولمنها المعیار المحاسبي الدولي إصدار العدید من المعاییر 
في كل المعاییر األخرى  كما خصص المجلس "قائمة التدفقات النقدیة"، )IAS7(المحاسبي الدولي السابع 

قواعد خاصة باإلفصاح عن المعلومات التي تخص الموضوع الذي یعالجه كل معیار من  هالصادرة عن
  .هذه المعاییر

حیث ، لمحاسبیةأولى النظام المحاسبي المالي أهمیة كبیرة لمستخدمي المعلومات ا من جهة أخرى،
 الدولیة، والمحاسبیة المالیة التغیرات لتتوافق معأحدث تغیرات كبیرة على محتوى وشكل القوائم المالیة 

 .تتوفر على الخصائص النوعیة المفیدة لمستخدمیها القوائم هذه وجعل
  األساسیة اآلتیة: المحاورسوف نتناول هذا الفصل بدراسة 

  
  
  

  

  
  

Ⅰ- المحاسبیة.إطار الحوكمة فصاح في موقع اإل 

Ⅱ-  متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة وفق النظام المحاسبي المالي ومعاییر التقاریر
 المالیة الدولیة.
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 Ⅰ- یةفصاح في إطار الحوكمة المحاسبموقع اإل  
یعتبر مفهوم اإلفصاح من القضایا الهامة في الفكر المحاسبي، وخاصة أن المحاسبة تهدف إلى   

تحقیق وظیفتین أساسیتین هما القیاس واإلفصاح عن المعلومات لمختلف المستخدمین الداخلیین 
لذلك بذل العدید من المشرعین والهیئات المهنیة في اآلونة األخیرة  والخارجیین التخاذ القرارات المناسبة،

من أثر على كل من سمعة جهودا كبیرة في سبیل تعزیز الممارسات المتعلقة باإلفصاح والشفافیة لما لها 
الشركات وحمایة حقوق المساهمین وكسب ثقة أصحاب المصلحة، حیث تعد الشفافیة واالفصاح أحد 

   مقومات حوكمة الشركات.

  وأهمیته مفهوم اإلفصاح المحاسبي  - 1
 البیانات ومنفعة قیمة في إثراء هاما دورا تلعب التي المحاسبیة المفاهیم من المحاسبي یعد اإلفصاح    

یمثل المرحلة التي یستطیع من خاللها المحاسبون التعبیر عن جهودهم في  ، إذ أنهالمحاسبیة والمعلومات
في شكل مجموعة من القوائم المالیة ذات ا لهلمختلف الفئات المستخدمة  الالزمةتوفیر المعلومات 
الشفافیة ككلمات وعلى الرغم من أنه یتم استخدام مصطلحات العرض واإلفصاح و  االستخدام العام.

  مترادفة إال أنها ال تحمل نفس المغزى.

 ماهیة العرض -1.1

  العرض مفهوم - 1.1.1
 المركز قائمة في األصول بنود كتبویب المالیة، القوائم في البنود وترتیب تبویب العرض یعني

 في المصروفات إظهار یتم مماثل نحو وعلى االلتزامات، وكذلك متداولة وأصول ثابتة إلى أصول المالي
  .1وظیفتها أو طبیعتها حسب رئیسة مجموعات في الدخل قائمة

 عرض تنظیم به یتم الذي الترتیب أو الشكل أو األسلوب أو الطریقة إلى یشیر العرض فإن وعلیه،
ظهار ،شركةلل القوائم المالیة ٕ   المالي. هاومركز  هانشاط بنتائج المتعلقة المحاسبیة المعلومات وا

  العرض أهمیة  - 2.1.1
ا، مهمة قضیة تعتبر المعلومات عرض كیفیة إن  عرض وطرق أسالیب من المختلفة البدائل ألن جدّ

 معلومة عن ماشركة  فصحت فقد القرارات، متخذي على مختلفة آثاراً  تترك المالیة القوائم في المعلومات
 القوائم صلب في عرضها یجب معلومة عن فصحت أن أو إلیه، االهتداء یصعب مكان في جدا مهمة
 ..المستخدم عن خفیهات لكي اإلیضاحات في المالیة

 والمعلومات، البیانات واستیعاب فهم على یساعد المالیة القوائم في للبنود السلیم فالتبویب ولذلك،
  .1المناسبة والتحلیالت المقارنات إجراء من المالیة القوائم مستخدمي ویمكّن

                                                             
اد، العال عبد طارق -1 ّ  .11ص  ، 2009 مصر، االسكندریة، الجامعیة، الدار ،1الجزء  ،المحاسبة معاییر استخدام دلیل حم
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 القوائم شكل في الدولیة االختالفات فإن الوطنیة، الحدود عبر تنتقل اآلن المالیة المعلومة أن وبما
 ال المالیة القوائم شكل بأن توحي قد السوق كفاءة فرضیة أن من وبالرغم مهمة، كقضیة برزت المالیة
 طریقة بأن أثبتت ما غالبا التجریبیة الدراسات فإن المعلومة، مستخدمي قبل من مهما اعتباره ینبغي
  .2شركةال لمخاطر المستخدمین إدراك على الواقع في تؤثر المالیة المعلومة عرض

 ماهیة اإلفصاح المحاسبي -2.1

   فصاح المحاسبينشأة اإل  - 1.2.1
 دعت إلیه العدید  ذيالتي بني علیها الفكر المحاسبي، والیعد اإلفصاح المحاسبي من أهم المبادئ   

ثراء قیمة المعلومو سبیة وهذا راجع ألهمیته في تعزیز من المعاییر المحا ٕ التقاریر  تحتویهاالمالیة التي ة ا
 والقوائم المالیة.

یقوم  المساهمة حیثشركات یرجع االهتمام بمفهوم اإلفصاح المحاسبي إلى بدایة تأسیس و   
، شركاتهمالمساهمون بتوكیل جهات متخصصة لتسییر مصالحهم وینتظرون معلومات عن نتائج أعمال 

بد من تصویر المیزانیة ونشرها كان ال ، لذابین المساهمین واألرقام المحاسبیة مما أدى إلى وجود بعد
  .خالل فترة معینة الشركة أعمالإلطالع على المركز المالي ونتائج لإلتاحة الفرصة لهؤالء المساهمین 

في نطاق كقاعدة قانونیة مرة في منتصف القرن التاسع عشر  ألول وقد ظهر مصطلح اإلفصاح  
ویعود االهتمام . ادئ للمحاسبة أو معاییر للتدقیقلیزیة بالرغم من عدم وجود مبجالشركات االنقوانین 

باإلفصاح  المحاسبي بشكل جوهري إلى ما بعد أزمة الكساد الكبیر في الوالیات المتحدة األمریكیة في 
رقام المالیة بالتالعب باأل شركات المساهمةالتي حدثت بسبب قیام الكثیر من  )1932- 1929(الفترة 

وتوجیهها  مدخراتهممما أدى إلى امتصاص  ،بغیة جذب رؤوس أموال المستثمرینالمنشورة لقیم أصولها 
ه إلى أهمیة اإلفصاح  المحاسبي وضرورة ما وهذا ، شاریع غیر ناجحة بل وبعضها وهمیةإلى م ّ لزام إنب

فصاح خالل هذه ، وقد ركز اإلوریةسوق األوراق المالیة بصورة دالشركات بتقدیم معلومات مالیة إلى 
ات وبعد تلك األزمة االقتصادیة سعت الهیئ الفترة على قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التوزیع.

خالل  (AAA)والجمعیة األمریكیة للمحاسبة (AICPA)  مثل المعهد األمریكيالمحاسبیة المهنیة والعلمیة 
إلى البحث عن مبادئ محاسبیة مقبولة عموما، تكون أساسا لإلفصاح المحاسبي مع  )1973-1933(الفترة 

                                                                                                                                                                                              
 التجارة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،ترویجها على وأثره اإلسالمیة المالیة الصكوك عن المحاسبي اإلفصاح محمد، كمال یوسف سامي -1

 .22 ص  ، 2001 العربیة، مصر جمهوریة بنها، جامعة 
2- Yuan Ding, et al, The impact of firms internationalization on financial statement presentation: Some 
French evidence, Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, No. 24, 2008, 
p 146. 
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المعهد األمریكي للمحاسبین  سعى 1933 ففي سنةالتركیز خصوصا على مبدأ اإلفصاح الكامل. 
  .1مبدأ اإلفصاح  الشاملشركات المساهمة المدرجة في البورصة بم زالإى ضرورة إلالقانونیین 

إلى مدخل  من مدخل الملكیةنتیجة تحول وظیفة المحاسبة اإلفصاح  المحاسبي  ارتقى شأن كما 
أي بتحول الوظیفة المحاسبیة من التركیز على دورها الرئیسي الذي كانت تؤدیه كنظام  ،نالمستخدمی

، إلى التركیز على دورها الجدید كنظام للمعلومات األساسیة حمایة مصالح المالكلمسك الدفاتر غایته 
خالل هذه الفترة توسع مضمون اإلفصاح  . وقد لصنع القراراتساسیة توفیر المعلومات المناسبة ته األغای

أضیفت إلى قائمتي الدخل والمركز المالي قائمتان جدیدتان هما قائمة التدفقات النقدیة وقائمة حیث 
عها إصدار معاییر دولیة تب ،في الوالیات المتحدة األمریكیة 1987 سنةتغیرات حقوق المساهمین وذلك في 

 .2لإلفصاح عن تلك القوائم
عنایة كبیرة نحو اعتبارات اإلفصاح عن  (IASC)وقد أولت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة  

  :منهاحیث تم إصدار العدید من المعاییر المعلومات المحاسبیة، 
، وقد كان الهدف من 1997 سنةفي المعدل "عرض البیانات المالیة"  )1(معیار المحاسبة الدولي رقم  -

غراض العامة لضمان إمكانیة مقارنتها مع البیانات بیان أساس عرض البیانات المالیة لأل هذا المعیار
االعتبارات الكلیة لعرض  ، وكذااألخرى شركاتللفترات السابقة والبیانات المالیة لل شركةالمالیة الخاصة بال

  ؛محتواها اإلعالميبهیكلها والحد األدنى من متطلبات البیانات المالیة واإلرشادات الخاصة 
 والذي یحدد 1994 فيالمعدل  "اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" )24(معیار المحاسبة الدولي رقم  -

  ؛صنع قرارات مالیة أو تشغیلیةوبیان تأثیرها على األطراف ذات العالقة، 
 البیانات المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة المماثلة" في "اإلفصاح )30(معیار المحاسبة الدولي رقم  -

  ؛، هدفه الحفاظ على الثقة في النظام النقدي1994 سنةالمعاد صیاغته 
زیادة ، هدفه 1998 فيالمعدل  اإلفصاح والعرض" "األدوات المالیة: )32(معیار المحاسبة الدولي رقم  -

  .المالیةفهم مستخدمي البیانات المالیة ألهمیة األدوات 
عن صادرة عنها قواعد خاصة باإلفصاح في كل المعاییر األخرى ال كما خصصت اللجنة  

  .عالجه كل معیار من هذه المعاییرالمعلومات التي تخص الموضوع الذي ی
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  قامت، ونظرا للتزاید المستمر الذي یكتسبه مبدأ اإلفصاح  

)OECD ( وقد ضمت هذه 2004بإصدار مبادئ حوكمة الشركات والتي تم تعدیلها سنة  1999 سنةفي ،
االمبادئ  ً   فصاح والشفافیة.باإل اخاص مبدء

                                                             
 كلیة منشورة، غیر دكتوراه أطروحة ،اتها الداخلیةاإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ودورها في حوكمة الشركات وآلیبشرى فاضل خضیر،  - 1

 .30-29ص ، 2009 العراق، بغداد، جامعة اإلدارة واإلقتصاد،
 المرجع نفسه. -2
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كأحد المجهودات الخاصة لوضع مجموعة من متطلبات  2003 سنةویأتي مشروع اتفاقیة بازل ل  
مستلزمات و انضباط السوق "تفاقیة حیث تهدف الركیزة الثالثة من اإل ،اإلفصاح  للمتعاملین في السوق

وضع مجموعة من متطلبات  إلى دعم العملیات الخاصة بضبط وتنظیم السوق عن طریق "اإلفصاح
ئتمانیة وحجم رؤوس أموال التي تسمح للمتعاملین بتقییم المعلومات الخاصة بالمخاطر اإل اإلفصاح

تفاقیة بأن یكون للمصرف سیاسة إفصاح واضحة ومقرة من قبل مجلس اإلدارة المصارف. وتطالب اإل
  التي تؤثر تأثیرا جوهریا على قرارات مستخدمیها.خاصة فیما یخص المعلومات 

وعلى رأسها شركة  2002 ةلكبرى الشركات سنقتصاد األمریكي من انهیار ونتیجة لما شهده اال  
 المحاسبي حیث صدر قانون ساربنز تزاید االهتمام باإلفصاح ،Worldcomوشركة وولدكوم  Enronانرون 

به وتطبیق  دسواق المالیة األمریكیة بالتقیالذي ألزم الشركات المدرجة في األ  Oxley- Sarbanesاوكسلي 
أهمیة من بین التشریعات التي أثرت في حوكمة الشركات واإلفصاح   األكثرویعد هذا القانون  ،جمیع بنوده

                                                                      .المالي
ثالث نظریات تفسر  فقد أدى ذلك إلى ظهورالمحاسبي اإلفصاح  نتیجة لهذا التطور الذي شهده  

  : 1هيو قتصادي واالجتماعي العن األداء اعملیة اإلفصاح 
المحاسبي عن أداء الوحدات االقتصادیة بموجب هذه النظریة إلى اإلفصاح ینظر  :رنظریة المستثم -

هذه النظریة منذ نشأة القوائم المالیة في قد نشأت نه موجه بالدرجة األساسیة إلى خدمة المستثمر، و أعلى 
 ؛ةؤ وهي تتضمن نظریة القیمة الحقیقیة وافتراضات األسواق الكف ،بسط صورهاأ
اء هو إبراء ذمة اإلدارة تجاه حملة األسهم  األد عن اإلفصاح نإبموجب هذه النظریة ف :نظریة الوكالة -

الصراع أو  ا، وهذه النظریة تنطوي ضمنیا علىدارة أموالهم والحفاظ علیهإبوصفها وكیلة عنهم في 
التناقض بین اإلدارة والمالكین، وتسعى اإلدارة إلى أن تكون البیانات المالیة مبنیة على مدى تحقیق 

 ا؛نزاهتهي ف شكهمل من یتقلالأهداف المالكین و 
تعبر هذه النظریة عن األفكار السائدة حالیا، وهي تركز على عملیة تكوین القیمة  :نظریة القیمة -

ییم جمیع مدخالت ومخرجات تقو  تكوینهاعن نظام المحاسبي في عملیة اإلفصاح دور الكذا و تها وموجها
 االعتبار. عینخذ العوامل البیئیة بوأالنشاط لتأمین المقابلة الصحیحة 

  تعریف اإلفصاح المحاسبي   -2.2.1

طراف ألوهذا ینبع من اختالف مصالح ا اإلفصاح المحاسبي،تختلف وجهات النظر حول مفهوم   
لذلك یصعب توفیر مفهوم عام وموحد لإلفصاح یضمن توفیر مستوى  ،ذات العالقة بالوحدة االقتصادیة

 ویمكن ذكر بعض  باته الكاملة في هذا المجال.یحقق لكل طرف من هذه األطراف رغ اإلفصاح الذي
  في الجدول التالي: من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثین والمهتمیناإلفصاح   فتعاری

                                                             
 .33-32ص بشرى فاضل خضیر، مرجع سبق ذكره،  -1
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م             اس
  الكاتب 

  الربطمضمون   التعریفمضمون 

 
(Hendreksen,1982) 

التي تكفل األداء األمثل ألسواق رأس عن الوحدة االقتصادیة  المعلومات الضروریة عرض "
  .1"فؤةالمال الك

التشــــــــغیل المناســــــــب 
  ألسواق رأس المال.

 (Kieso,1998) " إن اإلفصــــــاح  یــــــدعو إلــــــى تقــــــاریر مالیــــــة عــــــن الحقــــــائق الجوهریــــــة التــــــي تــــــؤثر بدرجــــــة
  .2"وم به المستفید من هذه المعلوماتالذي یقكافیة على التقییم 

ـــــــــــــر المعلومـــــــــــــات أ ث
اسبیة على حكم المح

  .القارئ المبلغ بها

 (Choi,2005) "ویشـــــــمل  ،اإلفصــــــاح  یقصـــــــد بـــــــه توصـــــــیل معلومــــــات القیـــــــاس المحاســـــــبي لمســـــــتخدمیها
  .3"طراف الخارجیة والداخلیةاإلفصاح  عن المعلومات المحاسبیة األ

التركیــز علــى وظیفــة 
   .االتصال

(Miges,1974) "فصـــــاح اعـــــالم ذوي المصـــــالح بالحقـــــائق االقتصـــــادیة المالیـــــة التـــــي قـــــد تكـــــون یقصـــــد باإل
ن مبــــــدأ اإلفصــــــاح  یتطلــــــب أن تكــــــون التقـــــــاریر أساســــــا للحكــــــم علــــــى المشــــــروع، كمـــــــا أ

ــــة بمعنــــى شــــمولها لكــــل المعلومــــات الجوهریــــة والتــــي هــــي ضــــروریة للعــــرض  المالیــــة كامل
ذا كــــــان  ٕ ن اإلفصــــــاح  عنهــــــا إحــــــذف معلومــــــات معینــــــة ســــــیجعلها مضــــــللة فــــــالمناســــــب وا

  ..4"یكون ضروریاً 

بمبــدأ األهمیــة  األخــذ
النســـــبیة فـــــي تحدیـــــد 
المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  الجوهریة. 

(Etienne 
Farvaque, 2011) 

كمـا یشـیرون إلـى أن هـذا ، أطـراف خارجیـةنحـو  لشـركاتعملیة نقل المعلومات من داخل ا"
موجـه للمساهمین والمستثمرین فقط لتحلیل أهمیة االسـتثمارات، ولكـن  اموجه لیس اإلفصاح
صــــحاب المصــــلحة اآلخــــرین الســــیما للحصــــول علــــى معلومــــات حــــول السیاســــات أیضــــا أل

  .5"والتواصل مع أدائها والحكم علیها شركاتاالجتماعیة والبیئیة لل

التركیــــــز علــــــى نقــــــل 
ـــــــــــع  المعلومـــــــــــة لجمی
األطــــــراف أصــــــحاب 

  المصلحة.
ضـــرورة شــمول التقــاریر المالیـــة علــى جمیــع المعلومـــات الالزمــة إلعطـــاء  اإلفصــاح یعنــي"  ) 1990،(الشیرازي 

  .6"الوحدةمستخدمي هذه التقاریر صورة واضحة وصحیحة عن 
ـــــدأ  التركیـــــز علـــــى مب

  اإلفصاح  الشامل.

طارق عبد العال حماد، (
2000(  

ظهــار جمیــع الحقــائق " ٕ المالیــة الجوهریــة التــي تعتمــد علیهــا اتبــاع سیاســة الوضــوح الكامــل وا
  .7"شركةاألطراف المهتمة بال

الوضـوح منهج  اتباع
  .الكامل

 .المذكورة راجع: من إعداد الطالبة باالعتماد على المالمصدر
  

                                                             
 .766 ، ص2008الطبعة الرابعة، تعریب كمال خلیفة أبو زید، اإلسكندریة، مصر، ، ترجمة و النظریة المحاسبیة إلدون س هندریكسن، -1

2  - Kieso, Donald E. & Weygandt, Jerry J., Intermediate Accounting, 9th. edition, John Wiley & sons, Inc., 
1998, p 342. 
3 - Choi Frederick D. & Meek Gary K. , International Accounting , 5th ed., prentice Hall , 2005, p1. 
4 - Meigs & others, Financial Accounting, John Wiley & sons, Inc., 1974, p 20. 
5 - 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. 

 .322ص  ،1990، الكویت ،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع ، نظریة المحاسبة ،الشیرازيعباس مهدي  -6
  .530، ص 2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، دلیل المستثمر إلى بورصة األوراق المالیةطارق عبد العال حماد،  -7

 

تعاریف اإلفصاح من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثین والمهتمین): 04الجدول رقم (  
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من دراسة التعاریف السابقة یالحظ أنها ركزت على ضرورة أن یوفر اإلفصاح المحاسبي كافة   
وعلیه، یمكن القول أن  لمختلف األطراف ذات المصلحة التخاذ قراراتهم.زمة المعلومات الهامة والال

البیانات والمعلومات الضروریة والمهمة عن الوحدة وتقدیم واظهار اإلفصاح المحاسبي هو نشر 
على شكل قوائم الذین لیس لهم سلطة االطالع على الدفاتر والسجالت لمختلف المستخدمین االقتصادیة 

مع مراعاة أن یتم عرضها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االقتصادیة ، تقاریر محاسبیة، نشرات...مالیة، 
  . دون أي لبس أو تظلیلوواضحة بلغة مفهومة 

   همیة اإلفصاح المحاسبيأ - 3.2.1

أحد أكثر الموارد المستثمرة أهمیة وخطورة في نفس الوقت عن البیانات والمعلومات  فصاحیعد اإل 
یة مفیما یلي إلى أه تطرقالتم سیة في عصر السوق الحر والمعلومات. یمثل أهمیة إستراتیجی اواستخدامه

ت اإلفصاح یاة؛ بالتركیز على إیجابصهات الفاعلة الخاجوال بالنسبة للسلطات العامةاإلفصاح المحاسبي 
سهاماته في  نسبةبال ٕ   اآلخرین.بعض المزایا ألصحاب المصلحة تحقیق للمساهمین وا

  أهمیة اإلفصاح المحاسبي بالنسبة للمساهمین  - أ
، فهو یكتسب یةبقوانین تنظیم اأو كان مفروض اطوع لشركةاإلفصاح المحاسبي سواء قامت به ا نإ  
حددها  آلیات دةمن خالل ع ققمكن أن یتحیساهمین، وهذا ما ممضافة لل ةق قیمقإذا ما ح أهمیته

Etienne Farvaque 1فیما یليها ن، یأتي بیا:  
أي معلومات جدیدة یتم معالجتها أن وهذا بافتراض  :للمساهمینتحسین جودة المعلومات المتاحة  -
حلیالت المالیة لتا دقةقیاس  كما یمكن، من قبل المستثمرین رةاستخدامها مباش یتیحصحیح، مما  كلبش

، لدولیةالمثال، وبفضل المقارنات اة لألسهم. على سبیل یبحیة الحقیقلر آخر من خالل تقییم ا سعلى أسا
على  )2003( هوب ؤكددقة التنبؤات، كما ی تحسناإلفصاح تشجع التي للوائح إلى أن ا )2006( باتیشیر 

ووجود روابط إیجابیة  سنويال التقریرقعات المالیة ودرجة اإلفصاح في لتو وجود عالقة إیجابیة بین جودة ا
في  یةویتمثل أحد اآلثار األولى لهذه اآلل المحاسبیة.بین جودة التوقعات المالیة ودرجة تطبیق المعاییر 

وق المالي، هذا التباین الذي سباین في المعلومات الذي یسود الالتقعات المستقبلیة وانخفاض لتو ن ایتحس
من خالل ما یعرف باسم علم التداول  مین آخرینیسمح للمساهمین بتحقیق أرباح على حساب مساه

"Informed trading".  

ق المالي یسمح لهم بتحسین جودة توقعاتهم، سو إن تعزیز المعلومات التي یتلقاها المستثمرون في ال    
ق على المعلومات سو فكلما ازدادت درجة الشفافیة في الشركة، حصل عدد أكبر من الفاعلین في ال

                                                             
                                                                                                                                         :راجع - 1

Etienne Farvaque et al, corporate disclosure : A review of its (direct and indirect) benefits and costs, 
economie internationale,CAIRN.INFO, 2011, 2011/4 n° 128, p10-13. 
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ّ فإن االختالفات في سعر السهم تعتمد بشك الخاصة بالحصة؛ جاه السوق العام، تأقل على ا لومن ثم
  ل من المخاطر المنتظمة وتكلفة رأس المال.یقلركة؛ وهذا ما شوبشكل أكبر على أسباب تتعلق بال

بآلیة  یفسرانخفاض تكلفة رأس المال  ن: إالتأثیر على سلوك المستثمرین وزیادة حصة السیولة -  
فإذا كانت المعلومات منتشرة، فإنه ینبغي تضییق االختالفات في  ،ثانیة، وهي زیادة السیولة النقدیة

في  نقلل من التباییأن زیادة درجة اإلفصاح یا أكثر سیولة. ویظهر نظر  سوقاألسعار، وسیكون ال
ّ فإن صانعي السوق  المعلومات، لذلك، فإن اإلفصاح یزید السیولة ویجذب المستثمرین إلى السوق؛ ومن ثم

اإلشارة إلى  میةمن األه نهسیزیدون من سعر السهم، مما یؤدي إلى انخفاض في تكلفة رأس المال. كما أ
یرسي  واالحتیال، شیه الثقة؛ فإذا كان اإلفصاح المحاسبي یسمح بتخفیض مظاهر الغدالذي تؤ  دورال

ر المستثمرین بمزید من ا مالیة،قواعد المنافسة المنظمة ویدعم موثوقیة المعلومات ال ُشعِ لثقة فهذا سی
 ولة وتنخفض تكلفة رأس المال؛سیوتزداد المنافسة، وبذلك تزید الدا ویصبحون أكثر عد

ثة في تحسین ثالاآللیة ال ثلتتم :)لة(حوكمة أفضل وتخفیض تكالیف الوكا التغییر في السلوك اإلداري -
كیز على القرارات تر نفیذیة من قبل مجلس اإلدارة والتاإلدارة القابة على ر من خالل ال ،كاتشر حوكمة ال

المتخذة، مع األخذ بالحسبان العواقب المترتبة على تكلفة رأس المال؛ ومن ثم فإن العالقة بین التدفقات 
الت اإلخفاء علی وجه الخصوص) النقدیة للشرکة وتدفقات الشرکات األخرى (الترابط الناجم عن محاو 

مخاطر السوق للسهم مما ینعكس على تكلفة رأس المال للشرکة. كما أن اعتماد معاییر ، وتقل تقل
إدارات من جهة أخرى، فإن على تحقیق هذه األهداف.  امحاسبة القیمة العادلة ینبغي أن یساعد أیض

 تفوق ما لدى المستثمرین، وهذه المشكلة یترتب علیها شركةفي الغالب معلومات عن التمتلك  شركاتال
فشل السوق إذا ما استخدمت اإلدارة ما لدیها من معلومات لتضلیل المستثمرین، لذلك یمكن أن یساهم 

  وق المالي.ساإلفصاح المحاسبي في تحسین سلوك اإلدارة وتنشیط ال

المعلومات المتاحة للمشاركین في السوق المالیة، فتصبح  یحسناإلفصاح  نخالصة القول، فإ  
وبین  ،ومات بین الشركة وأصحاب المصالحثر دقة ویتم تقلیل التباین في المعلالتحلیالت المالیة أك

المشاركین في السوق، وتتماشى القرارات التي یتخذها المدیرون مع مصالح المساهمین، مما یجذب 
  المستثمرین، فتزداد السیولة وتنخفض تكلفة رأس المال. 

تنبع من كونه وسیلة اتصال أساسیة بین اإلفصاح المحاسبي أهمیة  نستنتج أن ،بناء على ما تقدم  
من ض ، یخفسهم في السوق الماليیلعب دورا مهما في تحدید أسعار األ اإلدارة ومختلف المستثمرین، إذ

، یرفع درجة السیولة ویسمح بترشید تقدیم أموالهم للمستثمرین ،  یشجع المدخرون علىعدم التأكدحالة 
  المعلومات للجمیع دون تحیز.من خالل إتاحة  عملیة اتخاذ القرار
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إذ یساهم في الحد من مشكلة  شركاتومن جهة أخرى، یعتبر اإلفصاح من أهم آلیات حوكمة ال  
الوكالة التي تنبع من رغبة المدیرین في استخدام المعلومات واإلفصاح عنها بالقدر الذي یحقق مصالحهم، 

  ومن ناحیة أخرى فإن أصحاب رأس المال یرغبون في اإلفصاح لتحقیق المساءلة المحاسبیة عن األداء. 

  اآلخرین المصلحة بالنسبة ألصحاب أهمیة اإلفصاح المحاسبي -ب  
 :1سبة ألصحاب المصلحة اآلخرین؛ همانتین بالیتین أساسیز ر میوفیأتي اإلفصاح المحاسبي ل    

كات تتصرف شر إذا أصبحت الفصاح المالي یة اإلمحیث یمكن أن نلمس أهتجنب الفضائح المالیة:  -
ذا تم تج اجتماعیا یةأكثر مسؤولة بطریق ٕ اإلفصاح المحاسبي على تحسین یساعد  إذ ب الفضائح المالیة؛نوا

سیاساتها وأدائها فیما یتعلق بالمعاییر البیئیة، األخالقیة، كة، شر فهم المستخدمین لهیكل ونواحي نشاط ال
وثیقة مع المستثمرین المحتملین، كما یوفر  ةعالقاتها مع المجتمع التي تعمل فیه وتدعیم عالقاتها بصور 

خاذ القرارات المالئمة. اتمقارنة ومفصلة تسمح بتقییم نشاط اإلدارة و معلومات منتظمة موثوق فیها قابلة لل
ویتمثل أحد األهداف الرئیسیة لإلفصاح عن البیانات المالیة في إعالم المستخدمین الداخلیین والخارجیین 

 . ومع ذلك، أدت فضائح االحتیال الشهیرة إلى تآكل ثقة الجمهورشركةعن الحالة االقتصادیة والمالیة لل
إلى فقدان  یؤديإلى خسائر بالغة للمستثمرین، وهذا ما  ديفي التقاریر المالیة، كما أن البیانات الكاذبة تؤ 

ركات في محاولة دائمة شالمصداقیة. ومع ذلك، تتم عملیات التدقیق عادة لتجنب مثل هذه المشاكل، وال
  .من خالل تعدیل القوانین واللوائح والقواعد ،لتعزیز نوعیة اإلفصاح

االحتفاظ بالمعلومات  نالمیزة الثانیة لإلفصاح المحاسبي؛ حیث أ ثلوتم تحقیق االستقرار المالي: -
تؤدي مسألة االستقرار المالي إلى أزمة في البنوك  ، فقدنظامعلى استقرار ال راخط یشكالنوعدم اإلفصاح 

مالیة  االمالیة التي تُنتج تقاریر  فافیة المصرفیة، ویبدو أن األزمات المصرفیة أقل احتماال في األنظمةشوال
ما یعني أن انضباط السوق یضمن استقرار النظم المالیة  ودرجة عالیة من اإلفصاح، وهبشاملة تتمیز 

 واألسواق في البلدان التي تعتمد مثل هذه التقاریر.

 فیها (أو علىكا مساهمین في بعض األحیان مشكو بالعام، إذا كانت المكاسب الخاصة  لبشك    
بالكامل من خالل التحالیل التجریبیة القائمة)، فإن مكاسب أصحاب المصلحة ة األقل غیر مدعوم

  قد تتحقق فقط على المدى الطویل. أنها من  الرغماآلخرین قد تكون أكثر أهمیة، على 

 إلفصاحأساسیة یحققها ا ثالث ممیزات Michael Harvey and  Fred Keer في هذا الصدد حدد
  :2المحاسبي كاآلتي
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Etienne Farvaque and al, Op.Cit.p11-12.                                                                                            
دراسة تطبیقیة حول بعض  - أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة، حنان قسوم،  -  2

، 2016، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم التجاریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، –المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف
 .62ص 
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على مستوى الشركات وبالتالي على المستوى المتاحة االقتصادیة  تخصیص الموارد یساعد في كفاءة -
  ؛القومي

تها االجتماعیة تجاه امسؤولیوتحدید الخدمات السلع و  في تقدیمشركة ال اتیساعد على إظهار مساهم -
  المجتمع ككل؛

 ةمعلومات شفافة ومفید ، وذلك بتوفیروالمحافظة على الثقة فیه وتنشیطهیساهم في تنظیم السوق المالي  -
  فیه.المتعاملین  عن

، أهمیة المعلومة في اتخاذ القرارإلى أساسا  اإلفصاح المحاسبي تعود أهمیةخالصة القول، 
وخاصة من حیث طبیعة القرارات المتخذة  الجهات المستفیدة من هذه المعلومات وتنوع تعددباإلضافة إلى 

   .واآلثار المترتبة علیها

  فصاح المحاسبيالشفافیة في اإل -3.1

هناك  هإال أنككلمتین مترادفتین الشفافیة واإلفصاح  يعلى الرغم من أنه یتم استخدام مصطلح
إلفصاح یعد أحد فامصطلح الشفافیة في حقیقة األمر أشمل من اإلفصاح،  داختالفا بینهما، ویع

ویظهر ذلك بشكل وقد یعتبر إجراءا لتعزیز مدى االلتزام بمبدأ الشفافیة،  المتطلبات المساندة للشفافیة
 المبادئ یتخطى الذي المحاسبي اإلفصاح" :بأنها عرفها حیث ،للشفافیة Robertواضح ضمن تعریف 

 المستخدمین لتزوید المالي التقریر في التشریعیة والمتطلبات والمعاییر العام القبول ذات المحاسبة
 المستخدم حصول" بأنها: Frank  Thomasكما عرفها  .1"إلتخاذ قراراتهم یحتاجونها التي بالمعلومات

 المعلومات تلك على الخارجي المستخدم وحصول اإلدارة لدى تكون التي المعلومات نفس على الخارجي
 وأي الداخلیة المعلومات عن الكشف" :بأنها أحمد رجب  ویعرفها .2"اإلدارة على رقابة اقادر  یجعله

  3."واحد توقیت في عنها واإلفصاح األسهم على أسعار تؤثر معلومات

فصاحات المالیة التي عادة ما تكون متطلبا كما غالبا ما یرتبط باإلفصاح متطلب إلزامي وعلیه فاإل
أو قد تكون متطلبا إلزامیا قانونیا للتوافق مع هو الحال في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 
   .متطلبات هیئة األوراق المالیة التي تشرف على الشركات

ٕ لزامیة و إفصاح فالشفافیة لیست إلوعلى العكس من ا یصال إلى إأخالقي یهدف ذاتي لتزام إ نماا
   .في الوقت المناسب لمعرفتهاشخاص هم بحاجة ألى إمعلومات 

                                                             
1 Ropert,m.v., clear as glass, Transparent financial reporting , healthcare financial Management, Aug, vol.59, 
2005, p 58. 
2 - Frank,b.g.,&Thomas ,H., On the value of transparency in agencies with renegotiation , Journal of 
Accounting research, vol.42 , N°5 , December , 2004, p 871. 

 للبحوث العلمیة المجلة المالیة، األوراق المنشودة ببورصة الشفافیة تحقیق ظل في المنشورة المالیة للتقاریر مقترح إطار ، الملك عبد رجب أحمد -3
دارة التجارة كلیة ،التجاریة ٕ  .13، ص 2006جامعة حلوان، عدد  األعمال، وا
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مشاركة المعلومات مع اآلخرین توفیر و تعكس مدى التزام الشركة بوعلیه یمكن القول أن الشفافیة 
(عدا  عن طریق ضمان إطالع كل أصحاب المصالح على المعلومات التي یحتاجونها وبالقدر المطلوب

التوقیت  فيووضعها تحت تصرفهم ، ضرار بمصلحتها )إلالمعلومات التي تفقدها قدرتها التنافسیة أو ا
المالئم، بما یؤدي إلى خلق جسر من الثقة المتبادلة والمصداقیة في عمل الشركة وقراراتها وسلوك 

فصاح اإلیعكس ، بینما العاملین فیها، وأن تكون هذه المعلومات دقیقة ومتسقة ومتجانسة وقابلة للمقارنة
  مدى التزام الشركة باالمتثال للمتطلبات والقوانین.

تزاید أهمیتها في حمایة حقوق حملة األسهم  د، بعاإلفصاح المحاسبيلشفافیة في ایة وقد برزت أهم
حیث تساهم المعلومات ، واآلخرین من أصحاب المصلحة وكذلك أهمیتها في تعزیز كفاءة األسواق المالیة

للحصول بشكل عام والمعلومات المحاسبیة بشكل خاص في تخفیض التكالیف التي یتحملها حملة األسهم 
  .على المعلومات ذات الصلة بنشاطات الشركة

  :1وهناك عدة عوامل تؤثر على مفهوم الشفافیة منها
حیث أن اختالف البیئة المحاسبیة والسیاسیة واالقتصادیة من بلد آلخر یؤثر  :عوامل تتعلق بالبیئة -

  ؛على مفهوم الشفافیة
المقدمة و اإلیجاب حسب طبیعة المعلومات عوامل تتعلق بالمعلومات: حیث تتأثر الشفافیة بالسلب أ -

  نشرها وغیرها من العوامل؛، طریقة وجودتها
  :عوامل تتعلق بالمفاهیم: ومن هذه المفاهیم -

 ة؛مفهوم الدیمقراطیة: یتناسب هذا المفهوم تناسبا طردیا مع مفهوم الشفافی  
 ؛مفهوم الفساد: یتناسب هذا المفهوم تناسبا عكسیا مع مفهوم الشفافیة  
 فمتى ما وجدت النزاهة  هوم النزاهة: یتناسب هذا المفهوم تناسبا طردیا مع مفهوم الشفافیة،مف

  ؛وجدت الشفافیة
  األساسیة التي تستند علیها حوكمة الشركات،  القواعدحد أمفهوم حوكمة الشركات: تعد الشفافیة

  ؛الشركاتحد المبادئ األساسیة لحوكمة أفضًال عن  أن اإلفصاح  والشفافیة یعد 
  مفهوم العولمة: عالقته بالشفافیة عالقة ایجابیة حیث أن قوى العولمة والتكامل الدولي لألسواق

  ؛یضغط دائما باتجاه زیادة الشفافیة
  مفهوم المساءلة: الشفافیة والمساءلة هما وجهي العملة لبدایة الطریق نحو التقدم وتشجیع

 .ایة، بل وسیلة إلظهار األخطاء ومحاسبة مرتكبیهااالستثمارات، فالشفافیة في حد ذاتها لیست غ
  
 

                                                             
 .45- 44ص بشرى فاضل خضیر، مرجع سبق ذكره،   -1
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   اإلفصاح المحاسبي مقومات - 2
أدى ذلك فیما یتعلق بشكل ومضمون القوائم المالیة  المختلفةنظرا لعدم تطابق مصالح األطراف 

فكل طرف ینظر إلى اإلفصاح بما یحقق  ،إلى اختالف الزوایا التي ینظرون من خاللها لهذه القوائم
وعلیه، سیتم تناول المقومات األساسیة التي یعتمد علیها في اإلفصاح عن المعلومات  .مصلحته وأهدافه

  المحاسبیة كاآلتي:

  وطبیعة احتیاجاتهم األطراف المستخدمة للمعلومة المحاسبیة -1.2

المحاسبیة من خالل حقیقة جوهریة مفادها أن تظهر أهمیة تحدید الجهة التي ستستخدم المعلومات 
األغراض التي ستستخدم فیها تكون من طرف جهات متنوعة، وعلیه فإن تحدید الجهة المستخدمة 
للمعلومات یجب أن تسبق الحاجة إلى تحدید الغرض من استخدامها. ومن جهة أخرى، یساعد تحدید هذه 

لمعلومات سواء من حیث المحتوى أو من حیث شكل الجهة على تحدید الخصائص الواجب توافرها في ا
  .1وطریقة العرض

كالمالك  شركةبالمن له عالقة مباشرة ودائمة  تتعدد الفئات المستخدمة للقوائم المالیة، منهم
عالقة تعامل الذین تربطهم  الموردینمعها كالمقرضین و من له عالقة غیر مباشرة  مومنه ن،والمسیری

المعلومات اختالف طبیعة  الفئاتعن هذا التعدد في  ترتبقد و  المشتركة.ظرفیة تحددها المصالح 
الداخلیة  تخداماتي االسمجال القرار الذي یراد اتخاذه؛ أ تتوقف إلى حد كبیر علىوالتي المطلوبة 
  :2اآلتیةوالخارجیة 

  االستخدامات الداخلیة:  -1.1.2

عداد التقاریر و    ٕ مالیة ألغراض القرارات الداخلیة ال یراعى المالیة وغیر ال القوائمإن عملیة تحضیر وا
عدادها القواعد والقوانین العامة المنظمة للمحاسبة كالمبادئ المحاسبیة المتعارف علیها،  ٕ في تحضیرها وا
ألن طبیعة هذه التقاریر سریة تتداول وتستعمل ألغراض داخلیة. وعلى ضوء ذلك، تكون اإلدارة في حاجة 

، كمقارنة المنافع المتأتیة من استخدام األصول بالقیم التي شركةبنشاط الأكبر إلى المعلومات الخاصة 
تحصل علیها جراء التنازل عنها. وبالنسبة لإلدارة تعتبر التكالیف الجاریة وتكالیف الفرصة البدیلة 

یاس كون هذه النماذج المستعملة في الق يوالتكالیف الحدیة مالئمة للكثیر من القرارات اإلداریة، وال یعن
  مالئمة لقرارات اإلدارة أن تكون بالضرورة مالئمة لقرارات المستثمرین والدائنین.

  
                                                             

، دار وائل للنشر، التأصیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في مجاالت: القیاس والعرض واإلفصاح ،موسى السویطيو  محمد مطر -1
   .345ص  ،، مرجع سابق2008الطبعة الثانیة، عمان، األردن، 

 جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه أطروحة ،الوطني المخطط لتحسین عملیة مساهمة ،مصطفى عقاري  -2
 .75-73ص  ،2005الجزائر، سطیف، عباس، فرحات
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 االستخدامات الخارجیة:  -2.1.2
إن عملیة إعداد القوائم المالیة في نهایة الدورة المالیة یهدف إلى توصیل المعلومات لألطراف   

ة شركمن التعرف على نتائج أعمال ال، وذلك بغیة تمكینهم شركةالخارجیة مهما كانت طبیعة عالقتهم بال
وطریقة استخدام الموارد االقتصادیة المتاحة لها. ولكن تعدد المستخدمین الخارجیین للتقاریر المالیة 

ة من حیث شركأن تختلف عالقتهم بالي مختلفة، كما تقتض شركةیقتضي أن تكون اهتماماتهم بشؤون ال
  أن:
 خاصة من المعلومات، وفي نفس الوقت لدیهم  تیاجاتهماحتقاریر المالیة تكون ال بعض مستخدمي

: مصالح الضرائب، البنوك، الهیئات الفئةهذه  أمثلةطبقا الحتیاجاتهم. ومن قدرة الحصول علیها 
 ؛النقابات العمالیةو  وراق المالیةالمالیة األخرى، السلطات المشرفة على تداول األ

 المالیة  قوائموتعتبر ال ،ى احتیاجاتهم من المعلوماتعلال یمتلكون سلطة الحصول الذین  ونالمستخدم
من و  .لهمبالنسبة  المصدر األساسي للحصول على المعلومات التي یحتاجونها لشركةاالتي تعدها 

تحدید  القدرة علىلعدم جهة أخرى، تعتبر هذه القوائم قوائم مالیة ذات غرض عام تعدها اإلدارة نتیجة 
 .االعتبار تعارض االهتمامات والمصالحب، مع األخذ واضحبشكل  احتیاجات مختلف الفئات

   :لمستفیدین الخارجیینلشكل الموالي یوضح استخدامات القوائم المالیة لمختلف اا

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  .183 ص ،مرجع سبق ذكره محمد مصطفى سلیمان،المصدر: 

 للمستفیدین الخارجیینبالنسبة المالیة  القوائم استخدامات: )05( الشكل رقم

المستثمر الحالي 
 والمرتقب

الملكیة؛بیع حقوق  -  
تقییم التدفقات النقدیة؛ -  
تقییم أداء اإلدارة. -   

 استخدامات
 القوائم
 المالیة
 بالنسبة

للمستفیدین 
 الخارجیین

المقرض الحالي 
 والمرتقب

قرارات متعلقة باإلقراض؛ -  
قرارات متعلقة بالضمانات؛ -  
القدرة على تولید تدفقات ایجابیة. -  

؛الشركةربحیة  -  
استقرار حجم العملیات؛ -  
القدرة على السداد. -  

 الموردون

القدرة على االستمرار؛ -  
القدرة على تولید التدفقات؛ -  
.كفایة التدفقات -  

 العمالء 
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مختلفة من الكفاءة في تفسیر المعلومات  مستویاتوجود في ظل فرضیة تجدر اإلشارة إلى أنه   
من خالل تطبیق نموذج وذلك لهذه المشكلة  اقترح الباحثون حال ،المحاسبیة لدى الفئات المستخدمة لها

لكن هناك اختالف بین الباحثین في تحدید  احتیاجات المستخدم المستهدف.التقریر المالي الذي یلبي 
ي أما في حین اعتبره آخرون المحلل المال، العاديعتبره المستثمر مفهوم المستخدم المستهدف فهناك من ی

Chethovic فحدده على أنه القارئ المعیاري. المعهد األمریكي للمحاسبین  ومن جهة أخرى اعتبره
على أنه مجموعة الفئات الرئیسیة المستخدمة للتقاریر، واعتبرت هذه الدراسة (AICPA,1973)  القانونیین
العتمادها على مفهوم التقریر المالي متعدد األغراض وعدم تركیزها على فئة معینة من الفئات شاملة 

 .1المستخدمة للتقاریر المالیة بل تعدت ذلك لتشمل مجموعة الفئات الرئیسیة المستخدمة لهذه التقاریر
لى أنه یمثل تلك المحاسبي على تحدید مفهوم المستخدم المستهدف ع الفكرفي  وأخیرا، استقر الباحثین

وعلیه یقتضي اإلفصاح أن توجه المعلومات المالیة لخدمة ، الفئات التي یحتمل استخدامها للتقاریر المالیة
لتركیز على فئة المالك مع ا جمیع هذه الفئات ( وهو ما یعرف بالمعلومات المالیة ذات الغرض العام)،

  . 2والدائنین والمحتملین الحالیین

  المعلومات المحاسبیة استخدامأغراض  -2.2

، حاســبیةالمالیــة معرفــة األهــداف المرجــوة مــن إنتــاج وتقــدیم المعلومــات الم قــوائمیجــب  علــى معــدي ال  
أساســا  عــن المعلومــات المحاســبیة، وعلیــه یقــوم اإلفصــاح طهــا مــع مختلــف احتیاجــات مســتخدمیهاوهــذا لرب

ـــه هـــذه المعلومـــا مـــع محاســـبیة ق ذلـــك یجـــب ربـــط المعلومـــات ال، ولتحقیـــتعلـــى معرفـــة الغـــرض الموجهـــة ل
خاصـــیة المالئمـــة والتـــي تعـــد المعیـــار النـــوعي الـــذي یبـــین طبیعـــة ونوعیـــة المعلومـــات المحاســـبیة الواجـــب 

  .اإلفصاح عنها

  طبیعة ونوع المعلومات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح عنها -3.2

د في القوائم المالیة والوصفیة التي تر تتمثل المعلومات المالیة أساسا في جمیع المعلومات الكمیة 
ملحقاتها، ویرتبط هذا العنصر أساسا بخاصیة األهمیة النسبیة والتي تعتبر بمثابة معیار كمي األساسیة و 

اإلفصاح عنها لتلبیة احتیاجات األطراف المستخدمة  شركاتیحدد كمیة المعلومات المالیة اإللزامي على ال
  لها.

  

                                                             
 القوائم المالیة مكانا وسطا بین المستخدم الماهر للمعلومات المحاسبیة والمستخدم غیر  القارئ المعیاري هو من یحتل من حیث مهارته في تفسیر

 .الماهر
   .69-68ص  ،مرجع سبق ذكرهحنان قسوم،  -1

   .347ص  ،سبق ذكره، مرجع موسى السویطيو  محمد مطر - 2
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األمر یتطلب الموازنة  فإنعنها اإلفصاح المعلومات المالئمة الواجب  نوعیة أما فیما یتعلق بتحدید
   :بین

  ؛اإلفصاح عن قدر كاف من التفاصیل المختلفة التي یكون من شأنها ترشید متخذي القرارات -
ن التفصــــیل الشــــدید قــــد یترتــــب علیــــه صــــعوبة اختصــــار وتلخــــیص المعلومــــات حتــــى یســــهل فهمهــــا أل -

  استیعابها.
دال مـن التركیـز علـى الجانـب جاء التركیز على نوعیة المعلومات المفصح عنها وتحسینها بـومن هنا 

التــام یمتــد فیمــا وراء األرقــام المحاســبیة فهــو ال یقتصــر علــى مخرجــات النظــام اإلفصــاح  حیــث أن  ،الكمــي
تــأثیر عــن معلومــات وصــفیة قــد یكــون لهــا اإلفصــاح  المحاســبي مــن بیانــات مالیــة ولكــن یمتــد األمــر إلــى 

ــــى القــــرارات التــــي  ــــتم اتخاذهــــاجــــوهري عل خفــــاء  ،ی ٕ ــــة وا ــــى المعلومــــات المالی ــــك أن االقتصــــار عل ویعنــــي ذل
إجمـــالي منفعــة المعلومـــات مــا یعـــوض أثــر زیـــادة التفاصـــیل التـــي تضــیف إلـــى المعلومــات الوصـــفیة الهامــة 

                       .قد یضلل متخذي القرارات وصعوبة التحلیل

  اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیةوطرق أسالیب  -4.2

من أهم مصادر المعلومات المالیة الالزمة  شركاتلللمعلوماتي للتقاریر المالیة ایعتبر المحتوى 
لترشید القرارات االقتصادیة لمستخدمیها، ولكي تحقق هذه التقاریر الفائدة المرجوة منها البد من توفر قدر 

   .بأقل تكلفة ممكنة كاف من اإلفصاح المالئم من جهة و
أن یـــتم عـــرض المعلومـــات فـــي القـــوائم المالیـــة بطـــرق یســـهل فهمهـــا كمـــا  اإلفصـــاح المناســـبیتطلـــب 

یتطلـــب أیضـــا ترتیـــب وتنظـــیم المعلومـــات فیهـــا بصـــورة منطقیـــة تركـــز علـــى األمـــور الجوهریـــة بحیـــث یمكـــن 
طبیعــة علــى  طریقــة وأخــرىوتتوقــف عملیــة المفاضــلة بــین بســهولة. وفهمهــا للمســتخدم المســتهدف قراءتهــا 

    المعلومات وأهمیتها النسبیة.
ثـر األحـداث أالمالیـة وبیـان  المعلومـات عـن لإلفصـاح اسـتخدامها یمكـن التـي األسـالیب من العدید یوجد

 الـبعض، لبعضـها مكملـة األسـالیب تعتبـر هـذه العمـوم، وعلـى. االقتصـادیة فـي التقـاریر المالیـة أو ملحقاتهـا
 معلومـات هنـاك حیـث ،أي من هذه األسـالیب علـى طبیعـة ونوعیـة وأهمیـة المعلومـاتحیث یتوقف استخدام 

 فـي ولكـن عنهـا اإلفصـاح یتطلـب ثانویـة وأخرى ،القوائم المالیة األساسیة ضمن إظهارها وینبغي أساسیة تعتبر

  .الهوامش في أو المالیة القوائم ملحقات
ن البـدائل المختلفـة مـن أسـالیب عـرض المعلومـات فـي القـوائم أ Ijiri & Jaedickeویفتـرض الباحثـان 

المالیـة تتـرك أثـارا مختلفــة علـى متخـذي القــرارات ممـن یسـتخدمون تلـك المعلومــات، ولـذلك یتطلـب اإلفصــاح 
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المناسب أن یتم عرض المعلومات بطرق یسهل فهمها، كما یتطلب أیضـا ترتیـب وتنظـیم المعلومـات بصـورة 
  .1اءتها بیسر وسهولةمور الجوهریة، بحیث یمكن للمستخدم المستهدف قر منطقیة ترتكز على األ

 أوسـاط بـین القبـول مـن عالیـة بدرجـة تتمتـع التـي لإلفصـاح العامـة األسـالیب مـن مجموعـة وهنـاك
  :منها المالیة، للقوائم والمستخدمین المحاسبین

 القوائم المالیة األساسیة:  -  أ
 هلمـــا یمثلـــنظـــرا تعتبـــر القـــوائم المالیـــة األساســـیة مـــن أهـــم أدوات اإلفصـــاح عـــن المعلومـــات المالیـــة 

مــن أهمیــة بالنســبة لألطــراف المســتخدمة لهــا، وممــا الشــك فیــه أن طــرق إعــداد وعــرض  محتواهــا اإلعالمــي
هــذه القــوائم لهــا أثــر كبیــر علــى درجــة فهــم واســتیعاب مســتخدمیها، وبالتــالي یجــب علــى معــدي هــذه القــوائم 

أن جــزاء مهمــا مــن : "محمــد أبــو زیــدفــي هــذا الصــدد یقــول   ،مراعــاة درجــة وعــي األطــراف المســتخدمة لهــا
فصــاح عــن المعلومــة المالیــة یتمثــل فــي عــرض القــوائم المالیــة وترتیــب مكوناتهــا وفقــا للقواعــد و المبــادئ  اإل

مكانیـــة مقارنتهـــا مــــن قبـــل مســــتخدمیها  ٕ المحاســـبیة المتعـــارف علیهــــا، ممـــا یســـهل عملیــــة قراءتهـــا وفهمهــــا وا
 .2وبالتالي استخالص المعلومات"

  بین قوسین: توضیحال  -  ب

لتوضــیح بعــض األرقــام الظـــاهرة بــالقوائم المالیــة، والتــي یصــعب علــى قارئهـــا یســتخدم هــذا األســلوب 
اشـــرة بعــد البنـــد المـــراد معرفــة كیفیـــة حســابها أو ســـبب وجودهـــا، وتقــدم هـــذه اإلیضـــاحات بشــكل مختصـــر مب

یتصـف هـذا األسـلوب بالبسـاطة و الوضـوح : "ولیـد نـاجي الحیـاليبخصوص هذا األسلوب یقول توضیحه، و 
المعلومــات لقــارئ القــوائم المالیــة بحیــث یــؤدي إلــى انســجام أو تحقیــق مبــدأ اإلفصــاح  فــي عــرض وتوصــیل

  ، ومن بین المعلومات التي قد ترد بین قوسین تجد:3"اومات التي یصعب التعبیر عنها كمیالتام عن المعل
 الطریقة المستخدمة للوصول إلى رقم معین في القوائم المالیة؛  -

إظهــار قیمــة بنــد بطریقــة تقیــیم مخالفــة للمبــدأ المســتخدم فــي إعــداد القــوائم المالیــة، كإظهــار قیمــة أصــل  - 
 .التكلفة التاریخیةعلما أن المبدأ المستخدم في التقییم هو مبدأ  بالقیمة العادلة

  المالحظات: - ج  
وسین، وتعرض تستخدم المالحظات إذا لم یكن من المناسب إظهار اإلیضاحات اإلضافیة بین ق

الستخدامها في إزالة الغموض عن عالمیة كمیة أو وصفیة ذات أهمیة ثانویة إمادة هذه المالحظات 
كل الحقائق  ، كما تعرضعنصر أو بعض عناصر القوائم المالیة عندما یكون التوضیح شرحا مطوال

تسمح لنا بعرض المعلومات غیر الكمیة كجانب مكمل ، و الهامة بأكبر قدر ممكن من االكتمال واإلیجاز
                                                             

1  - Ijiri, Yuji &  Jaedicke, Robert, The Effects  of  Accounting Alternatives on Management,  Research in 
Accounting Measurement, p 168- 199. 

  .587 ، ص2005، ایتراك للطباعة والنشر، القاهرة، المحاسبة الدولیة وانعكاساتها على الدول العربیةمحمد مبروك ابو زید،   -2
 .85، ص 2007العربیة المفتوحة في الدنمارك، ، منشورات األكادیمیة نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،  -3
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بعنایة دون تضلیل لمساعدة القارئ في فهمها، هذا هذه المالحظات یجب أن تصاغ و  .للتقریر المالي
بشرط أن ال تتعارض معها أو ویجب أن تضیف المالحظات إلى المعلومات المتاحة في القوائم المالیة 

  .تكررها
 التي قد ترد من خالل هذا األسلوب نجد:ومن بین أهم المعلومات  

 حداث الالحقة لتاریخ المیزانیة؛األ -
 تسجیل الحسابات في القوائم المالیة؛الطرق والمبادئ المتبعة في مسك و  -
  اإلفصاح عن الحقوق وااللتزامات.  -

  :الجداول الملحقة -د
ألهمیة بعض العناصر في القوائم المالیة من حیث الكم  بالنظر یتم استخدام الجداول الملحقة 

ة عن بعض عرض المزید من المعلومات التفصیلیبهدف والكیف عن بقیة العناصر األخرى، وهذا 
  األصول والخصوم.

  :البنود المقابلة -ه
بمعنى أن تدرج المعلومة في مكان ما من القائمة وتدرج معلومة مرتبطة بها في مكان آخر من  

 من الموجودات وآخر من المطلوبات باعتبارها العالقة بین بندوتعبر البنود المقابلة عن القائمة نفسها، 
مه في تسدید من أجل استخداللنقدیة كأن یتم تخصیص صندوق  ،نقطة اتصال في المیزانیة العمومیة

یذكر في جانب المطلوبات أمام بند السندات و  یذكر أمامه: أنظر جانب االلتزامات)( سندات القروض
یمكن استخدام البنود المقابلة للربط بین حسابات . باإلضافة إلى ذلك، المستحقة (أنظر جانب الموجودات)

هو تسهیل البنود المقابلة الهدف من وعادة ما یكون  .1كهاجودات طویلة األجل ومجمع استهالبعض المو 
مهمة مستخدمي القوائم المالیة للتعرف على القیمة الحقیقیة لكل عنصر من عناصر المیزانیة أو قائمة 

  الدخل.
  :تحلیالت اإلدارة -و

العوامل لیة، األهداف التي تسعى اإلدارة إلى تحقیقها، توقعات المستقبالمجلس اإلدارة  تقریرتضمن ی
في المستقبل، األحداث غیر المالیة، التغیرات التي حدثت خالل السنة والتي  شركةعلى نشاط الؤثرة الم

 حولمعلومات كالتغیرات في السیاسات اإلداریة، باإلضافة إلى أنه یتضمن  شركةتؤثر على عملیات ال
  .اإلنتاج ودرجة نمو المبیعات واألرباح

  
  
  

                                                             
 .355محمد مطر وموسى السویطي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
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  تقریر مراجع الحسابات: - ي
تقریر المراجع الخارجي لیس مكانا لإلفصاح عن المعلومات المالیة أن  س.هندریكسن الدون اعتبر
  :1من خالل عرض المعلومات اآلتیةولكنه یؤدي دوره كطریقة لإلفصاح  شركةالخاصة بال

  األثر المهم نسبیا لنتیجة استخدام طرق محاسبیة مختلفة عن تلك الطرق المقبولة؛ -
  من استخدام طریقة محاسبیة مقبولة عموما إلى طریقة أخرى؛ النتقالااألثر المهم نسبیا لنتیجة  -
قبول طریقة أو أكثر من الطرق المحاسبیة حول اختالف في الرأي بین المراجع والعمیل  -

 .رالمستخدمة في التقاری

  حاسبیةالم المعلوماتتوقیت اإلفصاح عن  -5.2
المقرر عنها تصبح ال قیمة لها مستقبال وغیر رة طویلة من األحداث توفیر المعلومات بعد فت عند

جب أن یتم إیصال المعلومات لمستخدمیها في الوقت ی . وعلیه2واستخداماتها إن وجدت محدودة مالئمة
ال فقدت هذه المعلومات قیمتها ٕ وغالبا ما یتم اإلفصاح عن  ،المناسب الذي یساعد على اتخاذ القرار وا

ن كان إصدار قوائم شركةالمعلومات بعد انتهاء السنة المالیة لل ٕ مالیة دوریة لفترات أقل من سنة  مباشرة وا
  .تؤثر علیهمو خالل السنة المالیة التي یمكن أن تحدث هامة الحداث ذا فائدة أكبر ألنه یعكس األ

لمناسب یتطلب الموازنة بین عامل السرعة في من جهة أخرى فإن توفیر المعلومات في الوقت ا
  اإلفصاح من جهة وعامل الدقة واكتمال المعلومات المفصح عنها من جهة أخرى.

  

Ⅱ -  النظام المحاسبي المالي اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالیة وفق متطلبات
  معاییر التقاریر المالیة الدولیة و 

اعتمد النظام المحاسبي المالي في إعداده وعرضه للقوائم المالیة على المعاییر المحاسبیة الدولیة، 
ا من اعتماد إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم المالیة، وصوال إلى تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة  ً بدء

والمعیار  "عرض القوائم المالیة") IAS1( األولالمعیار المحاسبي الدولي المتعلقة باإلفصاح السیما 
"، وقد كان لهذا التوجه أثر محسوس على قائمة التدفقات النقدیة" )IAS7(المحاسبي الدولي السابع 

ظهور تغیرات جوهریة على محتوى وشكل القوائم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة، األمر الذي أدى إلى 
   اسبیة الدولیة.المالیة لتتوافق مع التغیرات المالیة والمح

 
                                                             

 .795ص  ،سبق ذكره، مرجع إلدون س.هندریكسن -1
براهیم ولد محمد فال، دار المریخ للنشر، الریاض، نظریة المحاسبةریتشارد شرویدر وآخرون،  -2 ٕ المملكة ، تعریب خالد علي أحمد كأجیجي وا

   .87-86 ص، 2006العربیة السعودیة، 
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  قائمة المركز المالي) ( المیزانیة -1
لدى مستخدمي القوائم المالیة؛ حیث تعتبر كبیرة  بأهمیة )قائمة المركز الماليالمیزانیة (تحظى   

ي واكبت تطور المحاسبة القائمة رقم واحد في سلم القوائم المالیة الواجب اإلفصاح عنها، وهي القائمة الت
. ولذا سنتطرق في هذا الجزء احتیاجات المستخدمین مع تطور، وتطورت سبل اإلفصاح عنها منذ ظهورها

  .محتواها اإلعالمي وأهمیته ،، شكلهاعناصرها، المیزانیةتعریف إلى 
   المیزانیةتعریف  -1.1

كشف أو تقریر یعكس الوضع ": ومن الجانب المالي بأنها جانب الملكیةیمكن تعریف المیزانیة من 
المركز أو ثروة أو الذمة المالیة في لحظة معینة غالبا ما تكون نهایة السنة المالیة، لیصور  شركةالمالي لل

ولبیان أرصدتها من حقوق وممتلكات متمثلة في استخدامات األموال في مختلف بنود  ،شركةلل المالي
االلتزامات مختلف مصادر تمویل تلك األصول والمتمثلة في األصول، وما علیها من خصوم متمثلة في 

باختالف أنواعها ومصادرها  الخارجیة معبرا عنها بالدیون الداخلیة معبرا عنها بحقوق الملكیة وااللتزامات
  .1وآجالها المتاحة سواء كانت قصیرة أو متوسطة أو طویلة األجل

كشف إجمالي لألصول والخصوم الخارجیة  نها:"أما النظام المحاسبي المالي فیعرف المیزانیة بأ
  .2"عند تاریخ اقفال الحسابات شركةورؤوس األموال الخاصة لل ن)(الدیو 

وعلیه یمكن القول أن المحلل للمیزانیة من ناحیة اقتصادیة یرى بأنها جدول ملخص لمجموع موارد 
من وجهة نظر قانونیة یرى  اقتصادیة خصصت لمجابهة استخدامات اقتصادیة، في حین أن الناظر لها

من أما أي مالها من حقوق وما علیها من التزامات،  شركةبأنها بیان یعكس ثروة أو الذمة المالیة لل
وخصومها وما حققته من نتائج خالل فترة  لشركةالناحیة المحاسبیة یالحظ بأنها كشف ملخص ألصول ا

  .المدنیة سنةمساویة للمحددة عادة 
  یة هیكل المیزان -2.1

 األصول  من )01( رقم الدولي المحاسبة معیاروفق النظام المحاسبي المالي و  المیزانیة تتشكل

  الملكیة. وحقوق خصوموال

                                                             
 مىوتس إعدادها، لحظة في لشركةل المالي المركز تبین ألنها المالي باعتباره األكثر داللة على الهدف منها؛ المركز بقائمة المیزانیة تسمى 

 .جانباها یتوازن أو یتساوى أن یجب ألنه بالمیزانیة
 قصد ُ معینة (األصول/  زمنیة لحظة في  ممتلكات وحقوق من لدیها ما (الوضعیة المالیة/ الذمة المالیة/ الثروة) شركةلل المالي بالمركز ی

 .للمالك (الخصوم/ مصادر األموال) أو للغیر سواء نفسها اللحظة في من التزامات األصول تلك على وما استخدامات األموال)الحقوق/
 .522 ، ص2004، 1، األردن، ط، عماندار وائل للنشر والتوزیع، المحاسبةالمدخل المعاصر إلى علم  كمال النقیب، -1
، الجریدة 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةمن  03، الملحق رقم 10أنظر: تعریف رقم  -2

  .2008، 19الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
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  األصول - أ
الموارد التي " إن النظام المحاسبي المالي وباعتباره تبنى مفهوم المعاییر فقد عرف األصول بأنها:

  .1"ألحداث ماضیة، ویتوقع أن تتحصل منها على منافع اقتصادیة مستقبلیة نتیجة شركةتخضع لسیطرة ال
  :2هي األصول في توافرها یجب رئیسیة خصائص ثالث التعریف هذا من نستنتج أن یمكنعلیه و 

 ویقصد مشابهة قانونیة حقوق أي أو الملكیة طریق عن شركةال علیها تسیطر وحقوق ممتلكات ،
والمخاطر  شركةبمعنى أن المنافع المتولدة عنه تعود لل شركةلرقابة البالسیطرة أن األصل یخضع 

بدمج العناصر التي تسیطر  ، ولذا نجد بأن النظام المحاسبي المالي سمحهيالناجمة عنه تتحملها 
وهو ما جعل حتى ولو لم تكن ملكا لها، لمدة معینة (أكثر من سنة) في التثبیتات  لشركةعلیها ا

  ؛(التثبیتات) الثانيتدمج ضمن الصنف یجار التمویلي إلوعقود االتثبیتات في شكل امتیاز 
 ؛ماضیة أحداث نع تنتج 

  بطریقة األصول تساهم ألن احتماال هناك أي ،شركةلل مستقبلیة اقتصادیة منافعیتوقع أن تولد 
  .یعادلها ما أو النقدیة تدفق في مباشرة غیر أو مباشرة

  :صنفین إلىحسب وظیفتها ودرجة سیولتها  األصول صنفتو     

 المتداولةالجاریة ( األصول(:  
 خالل استخدامها أو بیعها أو نقدیة إلى تحویلها یتوقع التي األصول تلك هي متداولةال األصول

  .3أطول أیهماالمالیة  السنة أو التشغیلیة الدورة
  :إذا كاناألصل یصنف كأصل متداول من التعریف نستنتج أن 

 شهرا؛ 12 خالل إلى نقدیة تحویله یتوقع  
 والتي تمثل الفترة الممتدة من  شركةلل العادیة الستغاللا دورة خالل استهالكه أو بیعه أو تحقیقه یتوقع

 ؛حویلها إلى سلعة وبیعها وتحصیل قیمتها نقداوت األولیة المواد البضائع أو تاریخ اقتناء 

  من تاریخ ا شهر  12ألجل قصیر ویتوقع أن یتم بیعه خالل أو  المتاجرةأساسا ألغراض محتفظ به
 ؛المیزانیة

  .األقل ىعل شهرا 12 لمدة استخدامها على قید هناك یكن لم ما حكمها في وما النقدیة  -
  

                                                             
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 11- 07المتضمن تطبیق أحكام القانون  ،2008 ماي 26المؤرخ في  156- 08التنفیذي رقم لمرسوم اانظر:  -1

  ؛13، ص20، المادة رقم 27الجزائریة، العدد 
Bernard Raffournier, les Normes comptables internationales(IAS/IFRS) , economica, Paris, France 2 éme 
édition, 2005, p 19. 

الدار الجامعیة، المحاسبة المالیة: القیاس والتقییم واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة والعربیة والمصریة، أحمد نور،  -2
 .48 -47، ص 2003/2004اإلسكندریة، مصر، 

 المرجع نفسه. -3
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 (التثبیتات) الجاریة غیر األصول:  
 غیر، الملموسة األصول تشملبصورة دائمة، و  شركةصول الموجهة لخدمة نشاط الاألهي 

 أو بیعها إعادة لغرض لیس اقتناؤها یتم التي األصول كلو  األجل طویلة المالیةصول األو ، الملموسة
 في الستخدامها اقتناؤها یتم بل ،شركةلل العادیة التشغیل دورة أو المحاسبیة الفترة خالل نقدیة إلى تحویلها
  .الطویل األجل

  الخصوم -ب
ة، شركااللتزامات الحالیة لل : "ابأنه الخصومللنظام المحاسبي المالي  لمفاهیميا اإلطار عرف

قَع أن ینتج عن تسویتها في المستقبل خروج موارد من ال َ تَو ُ تمثل منافع  شركةناتجة عن أحداث سابقة، وی
  .1"اقتصادیة مستقبلیة

بتسویته  لشركةتقوم ا ،وعلیه یمكن القول أن الخصم یمثل دینا حالیا واجب الوفاء وال یمكن تفادیه
  عن طریق تحویل مستقبلي ألصل ما. 

  :إلى مصدرها ودرجة استحقاقهاالخصوم بدورها حسب  وتصنف   
 جاریة (المتداولة)ال الخصوم:  

 ،شركةتسویته خالل دورة التشغیل العادیة لل توقععلى أنه متداول في حالة  خصمیتم تصنیف ال
 12حق غیر مشروط بتأجیل سداده ألكثر من  شركةأغراض المتاجرة، وأن ال یكون لل ویكون ناشئا عن

  .2شهرا بعد تاریخ إعداد المیزانیة

 لجاریةا غیر الخصوم:  
 خالل تستحق ال التي أو شركةلل التشغیلیة العادیة الدورة خالل تسدیدها یتم ال التي االلتزامات يه

 كذلكتعبر و  ،شهرا 12 من ألكثر سدادها بتأجیل مشروط غیر حق شركةلل یكون قد التي تلك أو ،شهرا 12
 12 خالل استحق لو حتى حالیة قروض تسهیالت بموجب تمویله إعادة یتم أن یتوقع الذي االلتزامعن 

   .3األجل طویلة اللتزاماتا اسم علیها یطلقو  ،شهرا
  (رؤوس األموال الخاصة) حقوق الملكیة - ج

أنها تمثل  أي ،الجاریة وغیر الجاریة هاخصومعن  شركةأصول الفائض حقوق الملكیة  تمثل
 عن تعبر الملكیة حقوقوبعبارة أخرى فإن  ا.التزاماته كافة طرح بعد شركةال أصول في المتبقیة المنافع
  .الدائنین حقوق استیفاء بعد للمالك المتبقي الحق

                                                             
 .13، ص 22مرجع سبق ذكره، المادة رقم  ،2008 ماي 26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم  -1
 .367 ص مرجع سبق ذكره، ،السویطي موسى مطر، محمد -2
 .117، ص 2008، 1، إثراء للنشر، عمان، األردن، ط 2007معاییر التقاریر المالیة الدولیة خالد جمال الجعارات،  -3
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ضمن الخصوم غیر الجاریة، باعتبار تجدر اإلشارة هنا إلى أن من الكتاب من یدرج حقوق الملكیة 
أنها تستحق لمدة طویلة، إال أن الناظر إلى خصائص حقوق الملكیة یجدها تتمیز كثیرا عن االلتزامات 
طویلة األجل باعتبارها تعطي صاحبها امتیازات أكبر، كما أن رأس المال مثال ال ینقضي إال بانقضاء 

 لوجدناها تفصل بین النوعین، إال أن الصنف األول SCFوفق نا المیزانیة المعدة صفحالشركة ككل، فلو ت
  وهذا بالنظر إلى أن كالهما طویل األجل. ا(األموال الخاصة) جمع الصنفین مع

لقائمة  امعین شكال )IAS 1(األول  المحاسبي الدوليلم یتضمن المعیار ، شكل المیزانیةفیما یخص 
المركز المالي فقد یتم عرضها على شكل قائمة أو یتم عرضها على شكل میزانیة. إن الشكل التقلیدي 

اتجاها یقضي  هناك هإال أنللمیزانیة یقضي بإظهار األصول في جانب والخصوم في جانب آخر، 
حیث  ،المحاسبي المالي وهي الفكرة التي تبناها النظام بتصویر المیزانیة في شكل تقریر مالي ینظم رأسیا

كما هو موضح في تعرض عناصر األصول بشكل  منفصل یلیها العرض المفصل لعناصر الخصوم 
  .)01(الملحق رقم 

  وأهمیته عالمي للمیزانیةالمحتوى اإل  -3.1
  المحتوى اإلعالمي للمیزانیة - 1.3.1

 متن في اآلتیة المعلومات على أدنى كحد اإلفصاح یتم أنالنظام المحاسبي المالي  یتطلب    
  :المیزانیة

  
، 2008جویلیة  26المؤرخ في  ،وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالقرار : المصدر  

  .24-23مرجع سبق ذكره، ص 

  الخصوم      األصول

  التثبیتات المعنویة -
والممتلكات العقاریة (التثبیتات اآلالت والمعدات والتجهیزات  -

  العینیة)
  االهتالكات -
  المساهمات -
  األصول المالیة -
  األصول البیولوجیة -
  المخزونات -
  أصول الضریبة (مع تمییز الضرائب المؤجلة) -
الزبائن والمدینون اآلخرین واألصول األخرى المماثلة (أعباء  -

  مثبتة مسبقا)
  النقدیة وما في حكمها -

 أو المقترحة المقررة التوزیع عملیات بلق الخاصة األموال رؤوس -
 حالـة المصـدر(في المال رأس بین التمییز مع اإلقفال، تاریخ بعد

 للـدورة والعناصـر الصـافیة النتیجـة االحتیاطـات، الشـركات)،
 ؛األخرى

  فائدة؛ تتضمن التي الجاریة غیر الخصوم -
 اآلخرون؛ والدائنون الموردون  -
 المؤجلة)؛ الضرائب تمییز الضریبیة (مع الخصوم  -
 المماثلة (نواتج والخصوم لألعباء المرصودات (مؤونات)   -

  ؛ا)قمسب مثبتة
في حالة المیزانیات  السلبیة ومعادالت الخزینة السلبیة  الخزینة  -

  المدمجة؛
 المساهمات المدرجة في الحسابات حسب طریقة المعادلة. -
  . الفوائد ذات األقلیة -

 المیزانیة متن: المعلومات التي تظهر في )05(جدول رقم ال
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أن تعرض في متن المیزانیة أو في  لشركةهذه المعلومات تجدر اإلشارة أنه على ا إلى باإلضافة   
 المالحق بنودا أخرى تتضمن: 

 ؛االحتیاطات من احتیاط كل وموضوع طبیعة وصف  -
 ؛المدینة والحسابات  الدائنة للحسابات سنة من ألكثر حصة  -
 واالستالم؛  للدفع مبالغ  -
 ؛األم شركةال -
 ؛الفروع  -
 ؛)مسیرین ،(مساهمینمرتبطة أخرى جهات ،في المجمع  المساهمة شركات ال -
 ؛أسهم فئة كل أجل ومن األموال، رؤوس شركات  إطار في  -
 ؛كلیا محررةال غیر الصادرة، المرخصة، األسهم عدد  -
 ؛اسمیة قیمة لألسهم تكن لم إذا لفعلا وأ  لألسهم االسمیة القیمة  -
 ؛المالیة السنة ونهایة بدایة بین األسهم عدد تطور -
 ؛ركةاالمش شركاتوال فروعها  ،شركةال تملكها التي األسهم عدد -
 ؛البیع وعقود أ خیارات إطار في لإلصدار احتیاطات شكل في األسهم  -
 ؛باألسهم متعلقة محتملة وتخفیضات وامتیازات حقوق  -
 السنة في  الحسابات في المدرجة غیر االمتیاز حصص مبلغ رحة،تالمق الحصص توزیعات مبلغ  -

 ؛المجموع وفي المالیة
 . أو االستالم الدفع في المساهمین بعض إزاء أخرى مالیة التزامات وصف -

  أهمیة المحتوى اإلعالمي للمیزانیة  - 2.3.1
 المالیة البیانات ألهمیة نظرا هاما، إعالمیا دورا تؤدي التي المالیة التقاریر مكونات أحد المیزانیة تعتبر

 المالي المركز تخص التي بالمعلومات المالیة للقوائم المستعملة األطراف مختلف تمدي فه تتضمنها، التي

 رةتف خالل المالیة بهیكلتها والتعریف شركةال طرف من المراقبة الموارد بقیمة التعریف خالل من ة،شركلل
 هذه لدى ما فتبین ،شركةلل المالي المركز قوةأو  متانة مدى عن مفیدة معلومات توفر أنها بمعنى معینة،

، وهو ما یسمح رالغی اتجاه أو المالك قبل من سواء لتزاماتا من علیها وما أوموجودات ممتلكات من األخیرة
  : 1بـ
  
  

                                                             
  . 114ص  ،مرجع سبق ذكره، خالد جمال الجعارات -1
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  ؛وحساب نسب العوائد شركةتقییم هیكل رأسمال ال -
التغطیة  بنسبة یعرف لما وفقا ملكیتها بحقوق التزاماتها مقارنة خالل من شركةلل اإلئتمانیة القدرة تقییم -

 اللتزاماتها؛ شركةال ملكیة حقوق تغطیة مدى تعني التي
 التداول بنسب ذلك قیاس ویتم  الدفع المستحقة التزاماتها سداد على شركةال قدرة مدى على التعرف -

 والسیولة؛
 أو التمویل احتجازها یتم التي رباحاأل بقیمة الذاتي التمویل على شركةال اعتماد مدى على التعرف -

 الملكیة؛ حقوق إلى تزاماتلاال بنسبة يالخارج
 شركةال نمو اتجاه على التعرف خالل من وذلك ووظائفها بواجباتها القیام على اإلدارة قدرة مدى تقییم -

  . ملكیتها حقوقو   أصولها ناحیة إجمالي من
على إتباع سیاسات فعالة للموازنة بین مبلغ وتوقیت  شركةتقییم المرونة المالیة التي تقیس قدرة ال -

  ؛التدفقات، مما یمكنها من مواجهة االحتیاجات والفرص غیر المتوقعة
 .المختلفةعقد مقارنات للمركز المالي فیما بین الوحدات المحاسبیة  -

  )قائمة الدخلحساب النتیجة ( - 2

إن مجموع الحركات التي تحدث على عناصر المیزانیة، وتجعلها تمر من شكلها كمیزانیة افتتاحیة  
تعتبر بقائمة الدخل؛ ولذا إلى میزانیة ختامیة مبرزة بذلك نتیجة النشاط، تجمع في قائمة منفصلة تسمى 

بدأ ینظر إلیها باهتمام متزاید ال یقل أهمیة عن قائمة المركز المالي؛ من القوائم المالیة التي  هذه األخیرة
بل في كثیر من األحیان ینظر إلیها بأهمیة أكثر من قبل األطراف التي تُعنَى باتخاذ قرارات تتعلق 

  بالربحیة واالستثمار خاصة.
شكلها، دورها التطرق إلى تعریف قائمة الدخل، تحدید عناصرها، سنحاول في النقاط الموالیة 

  .اإلعالمي

  قائمة الدخل ماهیة  -1.2

  التطور التاریخي لقائمة الدخل - 1.1.2  

أن تتحول من مجرد  هامر التطور التاریخي واألكادیمي للمحاسبة بعدة مراحل وتغیرات سمحت ل
االهتمام بالنواحي الفنیة في إمساك الدفاتر وتنظیم الحسابات إلى ما یعرف بالمحاسبة عن المسؤولیة 
االجتماعیة، وكان لكل مرحلة ما یمیزها من ظروف وأحداث وما نتج عنها من نتائج (مخرجات) وتعتبر 

  ها فیما یلي:قائمة الدخل أحد هذه النتائج التي أوجدتها ظروف خاصة نوضح
لى تنظیم عسنة قبل المیالد خاللها اقتصر دور المحاسب  4500: تمتد جذورها لـ ولىالمرحلة األ  -

  السجالت وتسجیل الحسابات ومراقبة أمالك المالك ورعایة الشؤون المالیة لهم.
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القرنین : عرفت هذه المرحلة توسع نطاق األعمال وظهور طریقة القید المزدوج خالل المرحلة الثانیة -
الثالث عشر والرابع عشر كأساس لمسك الدفاتر والتي تطورت مع الوقت وأصبحت تعتمد على معادلتین 

  :1رئیسیتین
  ./+ التدفقات خالل الفترة = األرصدة في نهایة الفترة-األولى: األرصدة في أول الفترة 

  الخصوم. –األصول  الثانیة: حقوق الملكیة (رأس المال) =
نتیجة النشاط إلخالء و حاسب كان یطبق طریقة القید المزدوج لتحدید المركز المالي ویالحظ أن الم

مسؤولیته تجاه أصحاب المال وطمأنتهم على سالمة ممتلكاتهم لذلك لم یكن هناك داع لالستعانة بقائمة 
  الدخل.

ك رغبة في : في هذه الحقبة ازداد تطور الشركات وتشعبها، كذلك عددها وأصبح للمالالمرحلة الثالثة -
تقییم مدى نجاح شركاتهم، األمر الذي دفع المحاسب إلى إیجاد قائمة الدخل لتحقیق أهداف المالك؛ في 
نفس الوقت وبالموازاة كان المحاسب یعمل على تطویر نظام القید المزدوج لیتوصل إلى قائمتین مترابطتین 

لى التوازن الحسابي الناتج عن تطبیق القید هما قائمة الدخل والمیزانیة حیث ترتبطان ببعضهما استنادا ع
  :المزدوج وهذا ما توضحه المعادلتین التالیتین

  
  املال رأس      =          اخلصوم           -           صولاأل                                                         

  
  نقص       زيادة         نقص      زيادة                نقص     زيادة                                                      
       مدين       دائن         مدين      دائن                  دائن     مدين                                                      

  
  املصاريف – االيرادات =                     الربح صايف                                                                        

  
  وبذلك أصبحت معادلة المیزانیة على النحو التالي:

  
  

أن المیزانیة كانت تحتل الصدارة، أي أن قائمة الدخل كانت عبارة عن  ورغم ظهور قائمة الدخل إال
والهدف من إعدادها استكمال التوازن الذي یتطلبه  كشف ألرصدة الحسابات الغیر ظاهرة في المیزانیة،

  القید المزدوج واعتبرت حلقة وصل بین المیزانیات المتعاقبة. 
  

                                                             
 .17 صسبق ذكره، مرجع  الشیرازي،عباس مهدي  - 1

املايل املركز قائمة  

الدخل قائمة  

+رأس المالاألصول + المصروفات = الخصوم + اإليرادات   
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ً المرحلة الرابعة - من القرن التاسع عشر عرفت هذه المرحلة ظهور العدید من األحداث  ا: ابتداء
المحاسبة كظهور الثورة الصناعیة، انفصال الملكیة عن  راالقتصادیة والمتغیرات التي ساهمت في تطو 

البالغة لقائمة الدخل  ةاإلدارة نتیجة لظهور شركات المساهمة. كل هذه العوامل أدت إلى إبراز األهمی
استخدام مبدأ مقابلة اإلیرادات بالمصروفات كأساس لتقییم مدى كفاءة اإلدارة ونجاح سیاستها إضافة إلى 

في هذه المرحلة أصبحت المیزانیة أقل أهمیة من قائمة الدخل  يفي استثمار األموال الموكلة لها. أ
ن قائمة ویتمحور دورها في كشف األرصدة المتبقیة بعد إعداد قائمة الدخل؛ وأصبحت حلقة وصل بی

 الدخل للفترات المتعاقبة. 
     تعریف قائمة الدخل - 2.1.2

رِفت هذه القائمة بعدة تسمیات قد تختلف من شخص آلخر حسب وجهة النظر أو الزاویة  لقد عُ
أما في بریطانیا  ،إذ أن تعبیر قائمة الدخل هو تعبیر سائد في الوالیات المتحدة األمریكیة ،التي یراها منها

فیستخدم تعبیر حساب األرباح والخسائر، وفي فرنسا یسمى بجدول حسابات النتائج، وهي نفس التسمیة 
، كما توجد له تسمیات أخرى كقائمة الربح، قائمة األرباح التي أخذ بها النظام المحاسبي المالي الجزائري

دت عدة مفاهیم لهذه القائمة نذكر  والخسائر، قائمة المكاسب، بیان المصروفات واإلیرادات، وعلیه فقد أوجِ
  منها:

في فترة زمنیة معنیة، ویستخدم هذا التقریر في مجال األعمال  شركةتقریر یقیس مدى نجاح عملیات ال" -
  .1"وقیمة االستثمار بها وقدرتها االئتمانیة شركةواالستثمار لتحدید ربحیة ال

تبین ذلك من و  ،تقیس التدفقات التي حدثت خالل هذه الفترةو  معینة قائمة مالیة تعد عن فترة محاسبیة " -
 یةصورة أوضح عن إمكان ية مما یعطالتنبؤ باألرباح المستقبلیو  خالل عرضها ألرباح الدورة المالیة

 .2"استخدام الموارد االقتصادیة المتاحةفي  تقییم كفاءة اإلدارةو  سداد االلتزامات على شركةال

یرادات وبمقارنة مرحلیة لحسابات النفقات جدول تحلیلي " - ٕ یجمع بین حسابات التسییر من نفقات وا
بحسابات اإلیرادات التي تسایرها نحصل على نتائج جزئیة (الهامش اإلجمالي، القیمة المضافة...) إلى 

  .3للدورة"أن نحصل على النتیجة الصافیة 
تبین ذلك من و  ،التدفقات التي حدثت خالل هذه الفترةتقیس و  معینة قائمة مالیة تعد عن فترة محاسبیة" -

 یةصورة أوضح عن إمكان ية مما یعطالتنبؤ باألرباح المستقبلیو  خالل عرضها ألرباح الدورة المالیة
   .4"استخدام الموارد االقتصادیة المتاحةفي  تقییم كفاءة اإلدارةو  سداد االلتزامات على شركةال

                                                             
حمد حامد حجاج وسلطان المحمد السلطان، دار المریخ للنشر، أ ترجمة:، الجزء األول، المحاسبة المتوسطةدونالد كیسو وجیري ویجانت،  -1

  .167، ص 1999الجزء األول، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
 .174ص ، 2013، 1ط ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق، المعاییر -المبادئ - المفاهیم - الفروض: نظریة المحاسبة ، یوسف محمود جربوع -2
 .46، ص. 1998، 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طالمحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتین،  -3
 .174 ،مرجع سبق ذكره، یوسف محمود جربوع -4
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خالل السنة  شركةال: "بیان ملخص لألعباء والمنتوجات المنجزة من يلي هحسب النظام المحاسبي الما -
یأخذ في الحسبان تاریخ التحصیل أو تاریخ السحب ویبرز بالتمییز النتیجة الصافیة للسنة  المالیة وال

  .1المالیة (الربح أو الخسارة)"
مختلف عناصر جدول یجمع في  لشركةتصویر لنشاط ا وعلیه یمكن القول أن قائمة الدخل

(التجاري واإلنتاجي) في دورة معینة دون تحدید  هاالتكالیف واإلیرادات التي تساهم في تحقیق نتیجة نشاط
  .ر عن التدفقات التي تتسبب في تكوین نتیجة دورة استغاللیة معینةیتواریخ تسجیلها، أي تعب

تبدأ حیث  المحتجزة؛ فهذه األخیرةقد یتم دمج قائمة أخرى ضمن قائمة الدخل وهي األرباح كما 
، وتعد هذه المحتجزة األرباح إلىالموزعة من صافي الربح للوصول  األرباحیتم طرح  األولى حیثتنتهي 

  القائمة في حالة توزیع األرباح. 

     مفاهیم الدخل - 3.1.2
  :2یعرف الدخل من زاویتین أساسیتین هما

  االقتصادي مفهوم الدخل: الزاویة األولى -

من الموارد االقتصادیة  األقصىفي الحد  أو الدخل بأنه  صافي التغیر في الثروة، االقتصادیون یعرف  
مع بقاء ثروته في نهایة تلك الفترة بنفس المقدار  ةمعین ةزمنی ةخالل فتر  اي یمكن للفرد أن یستهلكهتال

  بدایة الفترة. الذي كانت علیه في
حیث عرفه بأنه ذلك  دم سمیثآالمفكر االقتصادي  ي هووكان أول من عالج المفهوم االقتصاد

وتبعه في ذلك  ،دون المساس برأس المال  ةمعین ةالمبلغ الذي یمكن للفرد صرفه خالل فترة زمنی
الزمن دون  أقصى ما یمكن للفرد أن یستهلكه خالل فترة من الذي عرف الدخل بأنه سهیكاالقتصادي 

  التأثیر على قیمة ثروته. 
"القیمة التي یمكن التصرف فیها بالتوزیع على أصحاب  :على هذا التعریف فإن الدخل هو ابناء

التأثیر على رأس المال المستثمر، ویعرف هذا المفهوم بمفهوم المحافظة  (توزیعات أرباح) دون المشروع
  .3"المال على رأس

  المحاسبيمفهوم الدخل : الزاویة الثانیة -

الدخل المحاسبي من مدخلین أساسیین هما مدخل المیزانیات ومدخل مقابلة اإلیرادات  دیحد
ن الدخل یتحدد بمقارنة صافي أصول أول الفترة ونهایتها أي یتم إبالمصاریف؛ ووفقا لمدخل المیزانیات ف

 رات المختلفة.التركیز على قائمة المركز المالي، أما قائمة الدخل فهي مجرد حلقة وصل بین میزانیات الفت
                                                             

 .24الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها، مرجع سبق ذكره، ص القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى  -1
 .279 ص مرجع سبق ذكره، ،عباس مهدي الشیرازي - 2
اطلع علیه ، (http://stst.yoo7.com، متوفر على الموقع اإللكتروني: النظریة المحاسبیة ،مفهوم الدخلموقع استراتیجیة البحث العلمي،  - 3

 ).10/08/2015بتاریخ: 
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أما حسب المدخل الثاني فالدخل المحاسبي یتحدد من خالل مقابلة إیرادات الدورة مع مصروفاتها، أي یتم 
قائمة الدخل بشكل دقیق، أما قائمة المركز  دعدابإالتركیز على تعریف اإلیرادات والمصروفات واالهتمام 

ویعتمد مدخل المقابلة على أساسین  المالي فهي مجرد حلقة وصل بین قوائم الدخل في الفترات المتعاقبة،
  ستحقاق وأساس المحافظة على رأس المال.   أساس اال همامتمثلین 

   :1اآلتيكالمحاسبي خل دوم الهن نحدد ثالثة مفاهیم أساسیة لمفأیمكن و    
 (1900لجنة المصطلحات المحاسبیة التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین مفهوم  -

AICPA,:(  الدخل هو ذلك المقدار الناتج بعد أن نخصم من اإلیرادات أو من اإلیرادات التشغیلیة تكلفة
المحاسبي بوضوح وجهة التعریف للدخل هذا یعكس و البضاعة المباعة وأیة مصروفات وخسائر أخرى. 

 نظر مقابلة إیرادات الدورة المالیة بمصروفاتها، أي أنه یعتمد وجهة نظر قائمة الدخل.
: (AICPA, 1970) لجنة المبادئ المحاسبیة التابعة للمعهد األمریكي للمحاسبین القانونیینمفهوم  -

 هذا هو عبارة عن زیادة اإلیرادات عن المصروفات الخاصة بالدورة المحاسبیة. یحافظ الربحصافي 
على وجهة نظر قائمة الدخل، الذي یعتمد على مبدأ مقابلة اإلیرادات بالمصروفات في  كذلكالتعریف 

 تحدید صافي دخل الدورة.
و التغیر في حقوق الملكیة الدخل الشامل ه: (FASB, 1985)معاییر المحاسبة المالیة  مجلس مفهوم -

خالل الدورة الناتج عن العملیات واألحداث والظروف التي لیس مصدرها  شركة(صافي األصول) لل
جمیع التغیرات في حقوق الملكیة خالل یشمل الدخل الشامل  بمعنى أن ؛المالك أصحاب رأس المال

 هذا التعریف یمثلمحاسبیة، ماعدا تلك التغیرات الناتجة عن استثمارات المالك أو التوزیعات لهم. الدورة ال
   .تحوال صریحا من وجهة نظر قائمة الدخل إلى وجهة نظر قائمة المركز المالي

ساسیین األ حد المفهومینإلى أنه یمكن إعداد قائمة الدخل طبقا أل يالشیراز في هذا الشأن یشیر 
  المحاسبي كاآلتي:للربح 
 التشغیليالنشاط الجاري ( إعداد قائمة الدخل طبقا لمفهوم ربح(:   

 متكررةو  عادیة تعتبر التي العناصر تلك إال تتضمن ال الدخل قائمة فإن المفهوم، هذا ظل في
 فترات بنشاط قعلتت أو متكررة وغیر عادیة غیر عناصر أي فإن وعلیه، الحالیة. الفترة بنشاط علقوالتي تت

باعتبارها نتاج عملیات عرضیة أو غیر  صافي الربح للفترة الحالیة تحدید عند استبعادها یجب أخرى
  .مباشرة

                                                             
، عمان، دار وائل للنشر، دراسة معمقة في نظریة المحاسبة -النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعاییررضوان حلوة حنان،  -  1

   .321 ص ،2003 ألولى،الطبعة ا األردن،

 نما تظهر في قائمة األرباح وفقا لهذا المفهوم المكاسب والبنود غیر العادیة وكذلك أي تعدیل لبنود سنوات سابقة  إن ٕ ال تظهر في قائمة الدخل وا
 .المحتجزة
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العادیة  غیر العناصر أن وهو أساسي تبریر على المحاسبي الربح مفاهیم من المفهوم هذا یستندو    
نتظر ال والتي ُ هذه  استبعاد فإن وبالتالي ،ةشركال إدارة إلرادة عادة تخضع ال المستقبل في حدوثها تكرار ی

جراء األداء، تقییم مجاالت في إفادة أكثر الدخل قائمة یجعل سوف العناصر ٕ الخاصة  التنبؤات وا
ّ  أن غیر بالمستقبل، ه انتقاد أهم جّ ُ  اأساس یتمثل الجاري النشاط ربح لمفهوم طبقا الدخل قائمة إعداد إلى و

ّ  إلى یعتمد سوف المتكررة وغیر العادیة غیر العناصر تحدید في أن  الحال، ظروف تقدیر على كبیر حد
جراء األعمال نتائج تحدید عملیة على للتأثیر شركةلا إدارة أمام لالمجا یفسح وهو ما ٕ على  تالعبات وا
 والقدرة الحیاد الفتقادها وذلك علیها االعتماد إمكانیة من كثیرا تفقد المعلومات یجعل الذي األمر األرباح،

 .1صحتها من التحقق على
 مفهوم الربح الشاملإعداد قائمة الدخل طبقا ل : 

 والظروف التي واألحداث العملیات كافة أثر تتضمن أن یجب الدخل قائمة فإن المفهوم، طبقا لهذا
 رأس أصحاب مع  تتم التي الرأسمالیة العملیات استبعاد بعد الفترة، خالل الملكیة حقوق تغییر إلى أدت

  . 2المال
 استخدام قائمة الحتماالت حد وضع شأنه من الشامل الدخل مفهوم وفق الدخل قائمة إعداد إن
ة  العملیات بعض أثر إلخفاء الملكیة حقوق في التغیرات   . 3غیر متكررة أو عادیة غیر عملیات أنها بحجّ

 الربح مفهومي بین بالجمع الدولیةالجدیدة لمعاییر التقاریر المالیة  المحاسبیة التوصیات وتأخذ هذا،
 یتم التوصیات لهذه طبقا حیث المفهومین، من كل مزایا تحقیق وراء سعیا الدخل، وذلك قائمة إعداد عند

 ربح عن القائمة هذه في اإلفصاح یتم أن ىعل ،الشامل للمفهوم طبقا في األساس الدخل قائمة إعداد

  .4القیاس مراحل من رئیسیة كمرحلة الجاري النشاط

  قائمة الدخلهیكل  -2.2

 المحاسبة معاییر متطلبات بموجب الشامل الدخل لمفهوم طبقا الدخل قائمة إعداد یتم أنه باعتبار
 والمصاریف والمكاسب، اإلیرادات في تتمثل لها المكونة العناصر فإن والنظام المحاسبي المالي،  الدولیة

  .والخسائر

                                                             
 .212 - 211 ص ،مرجع سبق ذكره ،عباس مهدي الشیرازي - 1
 المرجع نفسه. - 2
 المرجع نفسه. - 3
  ّ جرى (1 ) رقم الدولي المحاسبة معیار تعدیل بموجب الشامل الدخل مفهوم إدخال تم ُ  .2007عام  في الم

4- Bruce Pounder, Convergence Guidebook for Corporate Financial Reporting, John Wiley & Sons, Inc, 
New Jersey, 2009, p 79. 
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شركة تدفقات مالیة داخلة إلى الفي شكل  خالل الدورة هي تزاید المنافع االقتصادیة : اإلیرادات - أ
عن تنتج االیرادات ، الخصوم أو كالهماوالتي تؤدي إلى زیادة أحد األصول أو تخفیض أحد  (مداخیل)

 .1والمستمرةبیع السلع وتأدیة الخدمات للغیر أو أي أنشطة أخرى مما یشكل األعمال الرئیسیة المعتادة 
یرادات العقارات  شركةعن أنشطة أخرى ال تتعلق بنشاط ال تنتجوقد  ٕ الرئیسي كإیرادات االستثمارات وا

كما تعتبر استرجاعات خسائر القیمة واالحتیاطات المحددة بموجب قرار من الوزیر  .المؤجرة للغیر
ا الزیادة  في رؤوس األموال الخاصة ومن آثاره. 2وفق النظام المحاسبي المالي المكلف بالمالیة كایرادات

  غیر ذلك الناتج عن مساهمة المساهمین في األموال الخاصة.

 شركةالتدفقات مالیة خارجة من نقصان المنافع االقتصادیة خالل الدورة في شكل هي  :المصروفات -ب
وتعرف كذلك بأنها  .أو كالهما لخصومأحد األصول أو زیادة أحد ا تخفیضوالتي تؤدي إلى  (استهالكات)

البیع  ،الشراء ،لغرض تسهیل أداء أنشطتها المختلفة سواء تلك المتعلقة باإلنتاج لشركةالمبالغ التي تدفعها ا
أو  االهتالكات مخصصاتوفق النظام المحاسبي المالي  األعباءكما تشمل  .3أو إدارة العاملین بها

في   لتخفیضآثارها ا. ومن 4المكلف بالمالیة من الوزیر قرار بموجبالمحددة   القیمة وخسارة  االحتیاطات
 التوزیعات.رؤوس األموال الخاصة غیر ذلك الناتج عن 

 

 شركةفي حقوق الملكیة (صافي األصول) نتیجة صفقات طارئة أو عرضیة لل الزیادةهي  المكاسب: - ج
  .5باستثناء تلك الناتجة عن اإلیرادات أو استثمار المالك

صفقات طارئة أو عرضیة  نتیجةفي حقوق الملكیة (صافي األصول)  االنخفاض هي الخسائر: -د
ذلك  كما یمكن تعریفها على أنها باستثناء تلك الناتجة عن المصروفات والتوزیعات على المالك. شركةلل

أو (األصول) دون أن یكون له قدرة حالیة  شركةالجزء من اإلنفاق أو ذلك الجزء المستنفذ من موارد ال
 لشركةوتعبر الخسائر عن قیم أنفقت أو تنفق دون مقابل ولم تتوقع ا، مستقبلیة على تحقیق اإلیرادات

  .6وقوعها وبالتالي ال یمكن تجنبها أو حسابها مسبقا

  

  
                                                             

 .یعبر عن االیرادات كذلك بالمنتوجات أو العوائد أو المداخیل 
 .288مهدي الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص  عباس -1
 .13مرجع سبق ذكره، ص ،2008 ماي 26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم  -2
 عباس مهدي الشیرازي، المرجع نفسه. -3
 ، المرجع نفسه.2008 ماي 26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم  -4
، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، الطبعة األولى،  القوائم المالیة في ضوء معاییر المحاسبةعرض إعداد و أمین السید أحمد لطفي،  -5

 .129،  ص 2008
 .268-267ص  ،مرجع سبق ذكرهالمرجع نفسه؛ مصطفى عقاري،  - 6
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قدم النظام المحاسبي المالي نموذجین لعرض جدول حساب النتیجة  فیما یخص شكل قائمة الدخل،
حسب  حساب النتیجةجدول  إعدادحیث یتم . )IAS 1(مثلما نص علیه المعیار المحاسبي الدولي األول 

ً أین یتالطبیعة  ، مع إمكانیة االعتماد اختیاریا على جدول حسابات على طبیعته ام تصنیف المصروف بناء
ً الوظیفة النتائج حسب    .على وظیفته اأین یتم تصنیف المصروف بناء

   :حساب النتائج حسب الطبیعة  -  أ

ً المصروفات في قائمة الدخل  تصنیفیتم فق هذا األسلوب و  ، االهتالكاتك( على طبیعتها ابناء
  النتائج الوسیطیة بهدف تحدیدالرواتب وتكالیف اإلعالن)، ، األجور، تكالیف النقل، مشتریات المواد

وال یتم ، (مجامیع التسییر الرئیسیة: الهامش اإلجمالي، القیمة المضافة، الفائض اإلجمالي لالستغالل،...)
یوضح شكل حساب النتائج حسب  )02(الملحق رقم . 1شركةالإعادة توزیعها بین مختلف المهام ضمن 

  .الطبیعة وفق النظام المحاسبي المالي
  :حساب النتائج حسب الوظیفة  - ب

 أنشطة أو المبیعات تكلفة من كجزء وظیفتها حسب المصروفات فیتصنوفق هذا األسلوب یتم 
 للمستخدمین مةءمال أكثر معلومات العرض في األسلوب هذا یوفر ما كثیراو  .اإلداریة األنشطة أو التوزیع
 أن یمكن الوظائف حسب المصروفات توزیع أن إال طبیعتها، حسب المصروفات تصنیف بأسلوب مقارنة

یوضح طریقة تبویب قائمة الدخل حسب وظیفة ) 03( الملحق رقمالشخصي.  تقدیریعتمد على ال
  .المصروف

  وأهمیته قائمة الدخلالمي لعالمحتوى اإل  -3.2

   قائمة الدخلالمحتوى االعالمي ل -1.3.2 
 تعرض أن ةشركال على أنه: "یجب على )01( رقم الدولي المحاسي المعیار من )88( الفقرة تنص

 طبیعة على إما مبني تصنیف باستخدام للمصروفات تحلیال إیضاحاتها في أو الدخل قائمة صلب في إما
 النظام فرض ولقد  ،ومالئمة" مناسبة معلومات یوفر وكالهما ة، شركال ضمن وظیفتها أو المصروفات

  :2وهي حسب الطبیعة النتائج  حسابات في إظهارها یستوجب دنیا معلومات المالي المحاسي

 الهامش اإلجمالي، القیمة المضافة والفائض اإلجمالي عن االستغالل؛ -
 منتجات األنشطة العادیة؛ -
 المنتوجات المالیة واألعباء الحالیة؛  -

                                                             
1- Ali Tazdait, Maitrisé du system comptable financier, ACG, Alger, 1ere édition, 2009,  p 76.   

  .25 -24ص ، 2.230، مرجع سبق ذكره، المادة  2008جویلیة  26المؤرخ في  لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالقرار المحدد  -  2
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 أعباء المستخدمین؛  -
 الضرائب، الرسوم والتسدیدات المماثلة؛  -
 العینیة؛المخصصات لالهتالكات ولخسائر القیمة التي تخص التثبیتات  -
 المخصصات لالهتالكات ولخسائر القیمة التي تخص التثبیتات المعنویة؛  -
 نتیجة األنشطة العادیة؛  -
 العناصر غیر العادیة (منتجات وأعباء)؛ -
 النتیجة الصافیة للفترة قبل التوزیع؛  -
 المساهمة؛ شركاتالنتیجة الصافیة لكل سهم من األسهم بالنسبة إلى  -
 ؛الصافیة النتیجة في المعادلة طریقة حسب ةعالمجم ركةاالمش شركاتالو  المشاركة شركاتال حصة -
 الصافیة. النتیجة في األقلیة ذات الفوائد حصة -

   :أن تعرض في متن قائمة الدخل أو في اإلیضاحات المتممة شركةتجدر اإلشارة أنه على ال
 ؛العادیة األنشطة منتجات تحلیل -
شركات  إلى بالنسبة سهم لكل الصافیة والنتیجة مقترح عله أو مصوتا سهم لكل األرباح حصص مبلغ -

  .الملحق في الوظیفة حسب النتائج حساب تقدیم إمكانیة أیضا شركاتولل المساهمة،
  :1تبویبات أخرى فرعیة للبنود اإلجمالیة إذا كان لها أهمیة نسبیة، على سبیل المثالوهناك 

قیمة األراضي، المباني، التجهیزات إلى  تخفیض تكلفة المخزون إلى صافي قیمة بیعه أو تخفیض -
 ؛قیمة بیعها

 ؛لشركةالمؤونات المخصصة إلعادة هیكلة أنشطة ا -
 التخلي أو التنازل عن األراضي، المباني والتجهیزات؛ -
 التنازل عن االستثمارات في األوراق المالیة؛ -
 العملیات المتوقفة؛ -
 تسویة النزاعات. -
  لقائمة الدخلعالمي المحتوى اإل أهمیة  - 2.3.2  

استخداما من قبل األطراف المرتبطة  المالیة القوائم أهم من یعتبر النتائج حسابات جدول إن 
 في المتاحة الموارد استغالل في  زمنیة رةتف خالل المشروع نجاح مدى قیاسكونه یهدف إلى  ،شركةبال

 االستثمارات قیمة وتحدید المشروع ربحیة على للحكم القائمة بهذه نو المستخدم یهتم ما وعادة األرباح، تحقیق

  :یلي ما في تكمن الجدول هذا أهمیة فإن وعلیه، والدیون

                                                             
داریة: عرض القوائم المالیة، 1مصطفى عقاري، المعیار المحاسبي الدولي  - 1 ٕ ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادیة وا

  .20، ص 2007األول،  العدد 
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 وعوائدها؛ االستثمارات جدوى تقییم  -
 ؛المشروع إدارة وأداء كفاءة تقییم  -
 .المستقبل في شركةال دخلب دقیق بشكل التنبؤ على المساعدة -
 ؛نقدیة لمبالغ المشروع استالم إلمكانیة األفضل التقییم في المساعدة  -
 معرفة ربحیة السهم الواحد وذلك كأساس هام التخاذ القرارات االستثماریة؛ -
 معرفة إمكانیة توزیع أرباح المالك؛ -
 تعتبر نتیجة األعمال التي تتضمنها قائمة الدخل من المؤشرات الرئیسیة في تحدید أسعار األسهم؛ -
 الواجب دفعها؛ أساس لقیاس الضریبة -
 وتركیبة المصروفات التي قامت بإنفاقها؛ شركةلى نشاطات الالتعرف ع -
  احتساب بعض النسب المالیة مثل نسبة الربحیة؛ -
األخرى من نفس  شركاتالتجاریة ومقارنته مع ال شركةیستعمل في قیاس درجة مردودیة نشاط ال -

القطاعات ومن قطاعات أخرى، وذلك بالنظـر إلـى النسب النموذجیة المحددة وهــي: "الهامش 
 اإلجمالي/مبیعات البضاعة" أو "الهامش اإلجمالي/تكلفة البضائع المستهلكة"؛

یجب ، لذا فعند حدوث أي تغییر لهذا الهامش اإلجمالي شركةمراقبة القدرة التجاریة للو یسمح بقیاس  -
  أن نبحث عن مسؤولیته التي قد تعود إلى سیاسة الشراء غیر الجیدة؛

  أو للمنافس.   شركةیعتبر للمحلل كمؤشر مهم سواء لعمل ال -

  (جدول سیولة الخزینة) قائمة التدفقات النقدیة -3
من  إال أنها تعتبر قائمة التدفقات النقدیة حدیثة العهد نسبیا مقارنة مع القوائم األساسیة األخرى

في تقدیم كل  )الدخل وقائمة المالي المركز قائمة( التقلیدیة القوائم رلقصو  نظرا. فمن جهة؛ و أهمها
الحاجة إلى استحداث  ظهرت اإلفصاح، لیةعم وإلستكمال  المعلومات الالزمة والضروریة للمستخدمین

 قبل من النقدیة التدفقات بقائمة المتزاید هتماماال المحاسبة لحقل المتتبع یرى خرى؛أ. ومن جهة أخرى قائمة

أنه تم إیراد القوائم من غم ر فبال، ةلدولیا المحاسبة معاییر مجلس رأسهم على الرسمیة والجهات المنظمات
 هذه القائمةإال أنه تم إفراد  ،(IAS 1)المالیة وطریقة عرضها ضمن المعیار المحاسبي الدولي األول 

 عالميإلوذلك نظرا لقوة محتواها ا (IAS 7)السابع ر المحاسبي الدولي هو المعیا اضمن معیار خاص به
استحدث هذه ، والنظام المحاسبي المالي باعتباره یسعى لتطبیق المعاییر فقد ودورها في اتخاذ القرارات

ضمن ها ضرورة إعداد شركاتأوجب على الو الوطني  يبالمحاس المخططالقائمة التي لم تكن موجودة في 
   .المالیةكشوفها 

، القیمة إعدادها ،لى تعریفهاإفي هذا الجزء  نتطرق سوف القائمة هذه ماهیة في أكثر للتوسع   
  اإلعالمیة لها.



إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  ........الثانيالفصل 
 الشركات

 
87 

  قائمة التدفقات النقدیة  ماهیة -1.3
ا وحتى نشأتهنقدیة، سیتم عرض تطورها التاریخي منذ قبل التطرق إلى تعریف قائمة التدفقات ال  

  إصدار معیار خاص بها.

   لتاریخي لقائمة التدفقات النقدیةالتطور ا - 1.1.3

ا مقارنة مع القوائم المالیـة األخرى،  تُعتبر قائمة التدفقات النقدیة من القوائم المالیة   ً الحدیثة نسبی
ا واتخذت القائمة خالل كل  المضمونو  تطورت من حیث الشكل حیث ً خالل مراحل زمنیة طویلة نسبی

  .یلبي حاجیات مستخدمیها امرحلة زمنیة نموذج

  قائمة المصادر واالستخدامات:مرحلة  - أ
بعرض هذه القائمة بصفة طوعیة في  كانت الشركات العاملة في الوالیات المتحدة أول من بادر

رضت في شكل جدول تحلیلي بسیط یسمــى  نهایة الخمسینات من القرن العشرین   قائمة " حیث عُ
تكن  "، ولم تتم الحصول على األموال وكیف صرف قائمة من أین" أو "مصادر الموارد والمنصرف

تقتصر حیث كانت  شركةللتتضمن سوى عملیة عرض للزیادة أو النقص في بنود قائمة المركز المالي 
   .على المقارنة بین قائمتین متتالیتین

 )02(النشرة المحاسبیة رقم  AICPA القانونین أصدر المعهد األمریكي للمحاسبین 1961 في سنة
إذ جاء في هذه النشرة ضرورة إدراج قائمة  ،"تحلیل التدفق النقدي وقائمة األموال المخصصة" بعنوان

  .1األموال المخصصة في التقاریر السنویة المقدمة للمساهمین وبأن یشملها تقریر مراجع الحسابات
إذ عدل فیه تسمیة قائمة  (03) الرأي رقم )APB(المبادئ المحاسبیة  قر مجلسأ 1963 في سنة

وأوصى بااللتزام بالمعاییر المحاسبیة ، تهااماقائمة مصادر األموال واستخداألموال المخصصة إلى 
تعرض معلومات مكملة للتقاریر المالیة المنشورة إال أنها ال تحمل صفة إلزامیة لالمهنیة في إعدادها 

  .2یكون اختیاریاالعرض ورأي المراجع في هذه القائمة 
الذي طالبت  (17) بیانها رقم SEC األمریكیة أصدرت هیئة تداول األوراق المالیة 1970 وفي سنة

السنویة المقدمة للهیئة قائمة بموارد  فیه من جمیع الشركات المسجلة لدیها بأن تُضمن تقاریرها المالیة
  .األموال واستخداماتها

  
  

                                                             
 ة،والقانونی االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ،النقدیة التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحلیلیة دراسة دحدوح، أحمد حسین -1

 .205-204، ص 2008 الثاني، العدد  ، 24دالمجل
براهیم ولد محمد فال، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة  ، تعریب خالد علي أحمد كأجیجينظریة المحاسبة ریتشارد شرویدر وآخرون، - 2 ٕ وا

 . 286 ص، 2006، العربیة السعودیة
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  المركز المالي:ائمة التغیرات في قمرحلة  -ب

بعنوان "التقریر عن  (19)  رقم الرأيبإصدار  (APB) ةیمبادئ المحاسبالقام مجلس  1971 سنة في
 قائمة األموال هي معلومات هاعلى أن المعلومات التي تحتویفیه نص التغیرات في المركز المالي" 

، قائمة الدخلالمیزانیة و  فیها أساسیة لمستخدمي القوائم المالیة، وطالب بضرورة عرضها في كل مرة تعد
إضافة إلى أنه  ،1الخارجي مثلها مثل أي قائمة مالیة أخرى المدققعلى أن تخضع للمصادقة من قبل 

 وأعطاها عنوان الشامل لألموال (مفهوم كل الموارد المالیة) طالب بضرورة إعدادها تماشیا مع المفهوم
  .2المركز المالي قائمة التغیر في

تحدید مفهوم األموال حیث نواجه أكثر  المشاكل الرئیسیة التي تثیرها هذه القائمة هووقد كان من 
في حكمها أو األصول النقدیة أو صافي األصول النقدیة  یقصد باألموال النقدیة وماقد ف ، من مفهوم واحد

  . 3المالیة أو رأس المال العامل أو كل الموارد
 أنهاوفقا لمفهوم رأس المال العامل، إال  1987-1974خالل الفترة  هذه القائمةوقد استمر إعداد 

االت فاعلیتها وجدواها، خاصة بعد تصاعد ح للعدید من االنتقادات والجدل حول مدى بعد ذلكتعرضت 
ن تتمكن هذه القائمة من أدون  األمریكیة الوالیات المتحدة في شركاتالبعض اإلفالس التي تعرضت لها 

السیولة  في ا، حیث كانت تُفصح عن صافي ربح مرتفع بینما كانت تواجه عجز عن ذلك إعطاء مؤشرات
محاولة منه التعرف على  لقیام بعدة دراسات وأبحاثلالنقدیة مما دفع مجلس معاییر المحاسبة المالیة 

  .رأس المال العامل أوجه القصور في مفهوم
 :4منها نذكر اإلنتقادات هذه أهم ومن

 النقدیة التدفقات عن یعبر ال يبالمحاس اإلستحقاق ألساس المالي المركز في التغیرات قائمة إستخدام  -
 المطلوب؛ بالشكل اإلقتصادیة للوحدات

 مفیدة معلومات یوفر ال العامل المال رأس مفهوم أساس على المالي المركز في التغیرات قائمة إعداد - 
 النقدي؛ األساس على المعدة القائمة توفرها التي كتلك المالیة لمرونةوا السیولة عن
 لتعدد نتیجة اإلقتصادیة الوحدات بین السلیمة للمقارنة أساسا المالي المركز في التغیرات قائمة تقدم ال  -

  العامل؛ المال رأسأو  النقدیة مثل باألموال الخاصة المفاهیم لتعددوالتي تعزى  إعدادها نماذج
                                                             

دراسة تحلیلیة باالعتماد على بیانات  -مدى تناغم أدوات التحلیل المالي مع المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدیة ،آمال نوري محمد -1
 .332ص ،  2013، العدد الرابع والثالثون بغداد، العراق، كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة،مجلة ، -عدد من الشركات العالمیة

 .283- 282ص مرجع سبق ذكره،ریتشارد شرویدر وآخرون،   -2
  ُالحظ على هذه المفاهیم المتعددة أنه كلما زادت درجة شمول المفهوم كلما انخفضت درجة سیولته.ما  ی
  .224ص  مرجع سبق ذكره، ،عباس مهدي الشیرازي -3
 ُشیر مفهوم رأس المال العامل إلى صافي االستثمار المطلوب في المنشاة للمحافظة على استمرار الع ُسمى أحیانا رأس المال المتداول، وی ملیات ی

ا؛ كما یستخدم لیعني زیادة األصول الجاریة عن االلتزامات الجاریة. ً  یومی
 .333ص   ،ذكرهمرجع سبق  ،آمال نوري محمد -4
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 من بالعدید أدى مما بالتضخم المالیة القوائم من كغیرها المالي المركز في التغیرات قائمة رفتتع ال  -
 العملیات؛ نجاح أو فشل مدى لتقییم اتجرد أكثر معیار عن البحث إلى المستخدمین

 المركز وقائمة والخسائر األرباح حساب من معلوماتها على الحصول یمكن بل جدیدة معلومات تقدم ال -
  .المالي

  قائمة التدفقات النقدیة: مرحلة  - ج

المركز المالي على أساس مفهوم رأس المال  نتیجة لالنتقادات التي تم توجیهها لقائمة التغیرات في
 احیث ال یعتبر مستخدمو القوائم المالیة رأس المال العامل مؤشر  ،باألساس النقدي العامل زاد االهتمام

  .األساس النقدي األمر ظهور قائمة جدیدة تعد على المنشأة، لهذا استدعى تقییم سیولةل اجید
 )SFAC 95 ( رقم معیارال )FASB( األمریكي صدر مجلس معاییر المحاسبة المالیةأ 1987 سنةفي 

من القوائم المالیة  كواحدة )CFS( قائمة التدفقات النقدیة باصدار جمیع الشركات األمریكیة فیه  لزم أ
 .مستخدمة حتى ذلك التاریخ تكان التغیرات في المركز المالي التي األساسیة، بحیث تحل محل قائمة

 التقاریر في النقدیة التدفقات قائمة بنشر طالبت التي المبكرة التصریحات أحد هذا المعیار صیاغة تعدو 
 انهیار إلى وأدت ، 1987 عام األمریكیة البورصة بأسواق حلت التي األزمة بعد والسیما للشركات السنویة
 بیانات على الطلب زیادة على يأساس بشكل ذلك انعكس وقد المستقبلیة، العقود وأسواق النقد أسواق

 إلى دفع مما المعلومات، لتلك الحاجة بمسألة عاییرالم يواضع قناعة زیادة وعلى النقدیة التدفقات
  .1النقدیة التدفقات قائمة بإعداد المطالبة
الدولي المحاسبي  لمعیارا )IASB(معاییر المحاسبة الدولیة  أصدر مجلس 1992وفي سنة  
ودخل حیز  1977في السابق الصادر  والذي حل محل المعیار " قائمة التدفقات النقدیة" المعدل  السابع

ا ال یتجز  ووفق هذا المعیار فإن هذه،  ،19942 سنةالتنفیذ في  ً أ من البیانات القائمة تُعرض باعتبارها جزء
 أنشطتها.بغض النظر عن طبیعة  الشركاتفي التقاریر السنویة الصادرة عن  المشمولةالمدققة و المالیة 

 تعریف قائمة التدفقات النقدیة - 2.1.3

، وهي المفاهیم المرتبطة بهاقبل إعطاء تعریف لقائمة التدفقات النقدیة وجب علینا أوال تعریف 
  ومن ثم یمكن تعریف قائمة التدفقات النقدیة.النقدیة وما في حكم النقدیة والتدفقات النقدیة، 

  :النقدیة - أ
الودائع تحت الطلب النقدیة بالصندوق (الخزینة) و " :حسب المعیار المحاسبي الدولي السابع هي

  .الجاریة)الحسابات (
                                                             

 ،- تطبیقیة دراسة - السوریة الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدیة التدفقات معلومات دور ، الحلبينبیل  -1
 .215 ص ،  2006 األول، العدد ،22 المجلد ،والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة

2- Robert Obert, Pratique internationale de la comptabilité et de L’audit, DUNOD, paris, 1994, p 223. 
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  : (النقدیة المعادلة) ما في حكم النقدیة -ب

والتي  عالیة السیولة االستثمارات قصیرة األجل: "تتكون منحسب المعیار المحاسبي الدولي السابع 
والتي ال تتعرض لدرجة عالیة من المخاطر من حیث یمكن تحویلها إلى مقدار محدد ومعروف من النقدیة 

  ".التغیر في قیمتها

تحدیـــــد مفهـــــوم الموجــــــودات المالیـــــة حیـــــث ُأطلـــــق علــــــى  النظـــــام المحاســــــبي المـــــاليهـــــذا وتضـــــمن 
ـــــة ومـــــا فـــــي حكمهـــــا اســـــم  ـــــةالنقدی ـــــة مصـــــطلح الســـــیولة ،الموجـــــودات المالی ـــــى النقدی ـــــق عل مـــــا  ،كمـــــا  ُأطل

ــــــار  ــــــوارد فــــــي المعی ــــــس المعنــــــى ال ــیولة، مــــــع المحافظــــــة علــــــى نف فــــــي حكــــــم النقدیــــــة مصــــــطلح شــــــبه الســــ
  .السابعالمحاسبي الدولي 

  ویالحظ بالنسبة لمفهوم النقدیة وما في حكمها ما یلي:
لة االحتیاجات النقدیة قصیرة األجل ولیس لغرض إعادة یتم االحتفاظ بالنقدیة المعادلة لغرض مقاب -

االستثمار أو أیة أغراض أخرى. والعتبار أیة استثمارات كنقدیة معادلة فإنها یجب أن تكون قابلة للتحویل 
  ؛في قیمتها إلى مقدار معلوم من النقدیة، وأن ال تكون عرضة لمخاطر هامة من حیث التغیر

عتبر االقتراض من  - ُ البنوك بصفة عامة أحد األنشطة التمویلیة، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد ی
) واجب السداد بمجرد الطلب وبترتیبات خاصة من سحب على المكشوفالیكون رصید حساب البنك (

حد مكونات النقدیة أأحد حسابات النقدیة المخصصة لذلك. في مثل هذه الحاالت یعتبر ذلك الرصید 
المعادلة. ومن خصائص تلك الترتیبات البنكیة أن یكون رصید حساب البنك متقلبا من كونه والنقدیة 

  رصیدا موجبا إلى سحب على المكشوف؛
ال تشتمل التدفقات النقدیة على أیة تحویالت بین البنود الممثلة لمكونات النقدیة أو النقدیة المعادلة،  -

وال تعتبر جزءا من األنشطة  شركةن إدارة النقدیة بالوذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا م
 ة؛التشغیلیة أو االستثماریة أو التمویلی

تستبعد االستثمارات في األسهم من البنود التي في حكم النقدیة ذلك ألن األسهم ال ینطبق علیها  -
بار األسهم وصف تحویلها بسهولة إلى نقدیة بخالف أنها عرضة لمخاطر التغییر ومع ذلك یمكن اعت

ا ویكون لها تاریخ استرداد الممتازة في حكم النقدیة إذا تم اقتناؤها قبل فترة قصیرة من تاریخ استحقاقه
 محدد.

  التدفقات النقدیة: - ج
في التدفقات الداخلة والخارجة من النقدیة وما : "تتمثل فيحسب المعیار المحاسبي الدولي السابع 

   ."حكمها

                                                             
 المتاح بالحساب الجاري یظهر السحب على المكشوف عندما تزید المسحوبات عن الرصید. 
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"قائمة توضح حركة التدفقات النقدیة خالل فترة معینة  بأنها: التدفقات النقدیةتعرف قائمة وعلیه   
لمتحصالت لملخصا ". وتعرف على أنها: 1سواء كانت تدفقات نقدیة داخلة أو تدفقات نقدیة خارجة"

في مجال االستثمار  شركة، كما تعطي صورة عن أنشطة الخالل فترة معینةوالمدفوعات النقدیة 
"قائمة تعرض التغیرات التي طرأت على النقدیة السائلة بالمشروع  :اأیضا بأنه تعرفكما  .2"والتمویل

  .3خالل الفترة، نتیجة ممارسته ألنشطته التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة"

 یهدف بحیث هدفه خالل من الخزینة تدفقات جدول تعریف تم فقد  المالي المحاسبي النظام حسبأما    
 ونظائرها األموالد تولی على الكیان قدرة مدى لتقییم أساسا المالیة الكشوف يمستعمل إعطاء إلىهذا األخیر 

 الحاصلة المالیةت الموجودا ومخارج مداخیل ویقدم المالیة، السیولة هذه استخدام بشأن المعلومات وكذلك

  .4)مصدرها( منشئها حسب المالیة السنة أثناء
 المالیة الموارد تسییر فعالیة على للحكم المستخدمة األداة مثلت التدفقات النقدیةفقائمة  وبالتالي

 تسییر على الحكم في موضوعیة األكثر المعیار یعد الذي الخزینة عنصر على اعتمادا وذلك واستخداماتها،

مكن ت اباإلضافة إلى أنه، استخدامها األموال وأوجه مصادر الحصول على تبین كما ،لشركةا مالیة
    وتقدیر قیمة التدفقات المستقبلیة.  نقدیةالتحلیل من المستخدمین من المستثمرین والدائنین وغیرهم 

  قائمة التدفقات النقدیة هیكل -2.3
المتحصالت والمدفوعات النقدیة إلى ثالثة أنشطة  )IAS 7( السابع الدوليالمعیار المحاسبي صنف 

 أساسیة كاآلتي:

  التشغیلیة:األنشطة  - أ
واألنشطة األخرى التي ال تعتبر من األنشطة  شركةهي األنشطة الرئیسیة لتولید اإلیراد في ال  

تعتبر التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة مؤشرا هاما لبیان مدى ، و االستثماریة أو التمویلیة
المحافظة على قدرتها التزاماتها،  كفي لسدادعلى تولید تدفقات نقدیة من عملیاتها الرئیسیة تلشركة قدرة ا

                                                             
  واألرباح والمكاسب المتولدة نتیجة مباشرة قائمة الدخل تشمل كافة اإلیراداتتختلف قائمة التدفقات النقدیة عن قائمة الدخل والموازنة النقدیة في أن 
ألساس االستحقاق، في حین تبین قائمة التدفقات النقدیة حركة  وفقا دلنشاطها الرئیسي أو التي قد تنشأ من مزاولتها ألي أنشطة أخرى، وتع شركةال

 فترة مالیة مقبلة عن میزانیة نقدیة لتقدیر المقبوضات والمدفوعاتالموازنة النقدیة وهي عبارة عن أما  وفقا لألساس النقدي؛ والمدفوعات المقبوضات
النقدیة  حین تبین قائمة التدفقات النقدیة حركة التدفقات فيأداة للتخطیط والرقابة،  وما یترتب عن ذلك من فائض أو عجز نقدي، هي بذلك تعتبر

  .ة المعنیةالفتر  خالل تمت فعال الداخلة والخارجة للنقدیة وما في حكمها التي
 .41ص ، 2001 ،األردن، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،التحلیل المالي للقوائم المالیة واإلفصاح المحاسبي، خالد وهیب الراوي -1
، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، الجزء األول، مبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیةعلي،  عبد الوهاب نصر -2

 .86ص  ،2003/2004
، 2004الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ، 2004، مبادئ المحاسبة المالیة، نظام معلومات الخدمة لمتخذي القرارات ،صالح عطیة أحمد - 3

 .37 ص
مرجع ، 2008جویلیة  26المؤرخ في  ،وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سیرها المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالقرار  -4

 .26سبق ذكره، ص 
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توزیع أرباح نقدیة على المساهمین وتمویل استثمارات جدیدة دون اللجوء إلى مصادر تمویل ، التشغیلیة
   خارجیة.

  :1إلى متحصالت ومدفوعات كاآلتيالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة تقسم و        
  تشمل:و  ،باألنشطة التشغیلیةالمتحصالت النقدیة المرتبطة  -  

  ؛ وتقدیم الخدمات من بیع السلعالمتحصالت النقدیة 

  ؛ بالعمالء تحصیل الحسابات المدینة الخاصةالمتحصالت النقدیة مقابل  
  المتحصالت النقدیة المرتبطة بفوائد القروض المقدمة للغیر بما في ذلك عوائد االستثمار في

 األوراق المالیة؛

  عوائد االستثمار في األوراق المالیة؛ النقدیة منالمتحصالت  
 .المتحصالت النقدیة األخرى غیر المرتبطة باألنشطة االستثماریة واألنشطة التمویلیة  

  تشمل:و  ،المدفوعات النقدیة المرتبطة باألنشطة التشغیلیة -    
 ؛سداد قیمة المشتریات والخدماتالمدفوعات النقدیة المرتبطة ب 

  مقابل سداد الحسابات الدائنة الخاصة بالموردینالمدفوعات النقدیة  
 المدفوعات النقدیة المرتبطة بفوائد القروض المقدمة من الغیر؛  
 .المدفوعات النقدیة األخرى غیر المرتبطة باألنشطة االستثماریة أو األنشطة التمویلیة 

   األنشطة االستثماریة: -ب

وغیرها  طویلة األجل (التثبیتات)األصول  الحصول على أو التخلص مناألنشطة المتعلقة بوهي   
   .عملیات منح القروض وتحصیلها اوكذ، تعتبر نقدیة معادلةمن االستثمارات التي ال 

توضح إلى أي مدى تم  كونها في ستثماریةاال العملیات من النقدیة التدفقات أهمیة تظهرو 
 لألنشطة الخارجة النقدیة التدفقات زادت فكلما ،نقدیة مستقبلیةتخصیص مصادر لتولید أرباح وتدفقات 

وزیادة  شركةال أنشطة ونمو توسع على جیدا مؤشرا یعد ذلك فإن الداخلة النقدیة هاتدفقات عن ستثماریةاال
 زیادة أو اإلنتاجیة، الطاقة زیادة إلى تؤدي والتي الثابتة األصول في زیادة عن یعبر ألنهاألرباح مستقبال، 

  .المستقبل في وأرباح فوائد على الحصول احتماالت من تحمله وما المالیة االستثمارات
  :2إلى متحصالت ومدفوعات كاآلتي االستثماریةالتدفقات النقدیة من األنشطة تقسم       

  

                                                             
 .543ص  ، 2005الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر،  ،نظریة المحاسبة: منظور التوافق الدولي ،أمین السید أحمد لطفي -1
 .544ص  المرجع السابق، -2
 



إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  ........الثانيالفصل 
 الشركات

 
93 

                    ، وتشمل:التدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة االستثماریة -  
  النقدیة من تحصیل الدین أو بیعه؛المتحصالت  
 األخرى؛ شركاتالمتحصالت النقدیة من تحصیل أو بیع أدوات الدین في ال  
 األخرى؛ شركاتالمتحصالت من بیع أدوات الملكیة في ال  
 المتحصالت النقدیة الناتجة عن بیع األصول الثابتة.  

  تشمل:، و التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة االستثماریة -  
 المدفوعات النقدیة الناتجة عن شراء أصول ثابتة؛  
   أخرى. لشركاتأخرى أو اقتناء أدوات الدین  شركاتالقتناء أدوات الملكیة في النقدیة المدفوعات  

  :األنشطة التمویلیة  -ج
رأس المال وعملیات االقتراض التي  ملكیة تغیرات في حجم ومكونات عنها نتجیهي األنشطة التي 

  . )قروضالملكیة وال حقوق( شركةتقوم بها ال
المتعلقة بالتدفقات  لتزاماتبالحقوق واال التنبؤ في التمولیة األنشطة من النقدیة التدفقات أهمیة تتأتى

 كاملة صورة المالیة القوائم يمستخدم يتعط ، كما أنهاشركةالنقدیة المستقبلیة من قبل مقدمي األموال لل
 احد هناك هأن باعتبار باإلقراض، التمویل أو الملكیة حقوق من عملیاتها تمویل في شركةال سیاسات عن

 يمستخدم تساعد كما المالي، العسر تواجه ما فغالبا شركةال تجاوزته إن والذي باإلقراض، للتمویل أقصى
 األموال من هو هل شركةلل يالتمویل الهیكل على بالتعرف تتعلق هامة معلومات معرفة على المالیة القوائم
 رأس هیكل تقییم في الراغبون نلو المحل ویستخدم راض،تقاإل من وأ أسهم إصدار من أو داخلیا المولدة
  تقییماتهم وتحلیالتهم. إلجراء المعلومات هذه األعمال نمو واحتمال المال

  :1إلى متحصالت ومدفوعات كاآلتي التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة یمكن تقسیم 
  :، وتشملالتدفقات النقدیة الداخلة من األنشطة التمویلیة -  

 المتحصالت من إصدار أسهم رأس المال؛  
 ؛متحصالت من إصدار الدین كالسنداتال  
 .المتحصالت من البنوك أو االقتراض طویل وقصیر األجل  

  تشمل:، و التدفقات النقدیة الخارجة من األنشطة التمویلیة -  
 للمساهمین أو رد جزء من حقوق الملكیة (تخفیض رأس المال)؛ مدفوعات توزیعات األرباح  
 سداد جزء أو كل أدوات الدین بما فیها التزامات اإلیجار؛  
 سداد المبالغ المقترضة من البنك أو من أطراف أخرى.  

                                                             
 .المرجع نفسه -1
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  .قائمة التدفقات النقدیةألهم مكونات  االتوضیحي التالي ملخص یعرض الشكل

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .249 ص ،مرجع سبق ذكرهدونالد كیسو وجیري ویجانت،  المصدر:

 المباشرة، وغیر المباشرة بطریقتین ، تعد هذه األخیرةالنقدیة التدفقات قائمة وعرضإعداد  فیما یخص

 ممثلة التشغیلیة األنشطة من النقدیة التدفقات صافي النقدیة التدفقات قائمة تظهر المباشرة الطریقة فبموجب

 الدخل، صافي مكونات من اشتقاقها یتم التي للعملیات النقدیة والمدفوعات للمقبوضات الرئیسیة العناصر في

التي  البنود تلك طرح أو بإضافة التشغیلیة النقدیة التدفقات صافي احتساب فیتم المباشرة غیر الطریقة أما
 المحاسي الربح صافي على تعدیالت إجراء خالل من أي الدخل، صافي من لها أثر على النقدیةلیس 

 والمصاریف اإلیرادات الحسبانفي  یأخذ والذي ستحقاقالا ألساس وفقا والمعد الدخل قائمة من المستخرج

 األدبیات في ویوجد كما .النقدي لألساس وفقا تعد النقدیة التدفقات قائمة أن حین في النقدیة، وغیر النقدیة

 الطریقة يوه التشغیلیة النشاطات من النقدیة التدفقات لعرض بدیلة طریقة بمثابة يوه ثالثة طریقة المحاسبیة

 هذا فإن وعموما الدخل قائمة في وردت كما والمصروفات باإلیرادات الطریقة هذه وتبدأ المعدلة، المباشرة غیر

 اإلیرادات عن التفصیالت من المزید مع المباشرة الطریقة في الموجود التنظیم نفس یماثل االتجاه

  .1والمصروفات

                                                             
 الدار ،والعربیة والبریطانیة األمریكیة المعاییر مع والمقارنة الدولیة المحاسبة معاییر شرح :المحاسبة معاییر موسوعة ،دحما العال عبد طارق -1

  .164، ص 2000 مصر، الجامعیة،

 : مكونات قائمة التدفقات النقدیة )06(رقم  لكالش

 
 
 
 
 
 

                 

تدفقات داخلیة                                                                  تدفقات داخلیة         
  تدفقات خارجیة                                  تدفقات خارجیة                                  

             

 أنشطة تمویلیة
أوراق مالیة في شكل إصدار 

إصدار دیون  حقوق ملكیة؛
 وسندات أذون.

 

 أنشطة استثماریة
؛ بیع أوراق بیع عقارات وآالت ومعدات 

 مالیة لدیون وحقوق ملكیة في مؤسسات
تحصیل الدیون المقدمة  ؛ىأخر 

 .لمؤسسات أخرى

 أنشطة تشغیلیة
المتحصالت النقدیة عندما تتجاوز 

(اإلیرادات) المدفوعات النقدیة 
 (المصروفات).

 

 مجمع النقدیة

 أنشطة تمویلیة
سداد توزیعات؛ تسدید دیون؛  

 .استرداد أسهم رأس المال
 

  : أنشطة استثماریة
شراء عقارات، آالت، معدات؛  شراء 
أوراق مالیة لدیون حقوق ملكیة في 
مؤسسات أخرى؛ تقدیم قروض 

 أخرى. لمؤسسات

 أنشطة تشغیلیة
عندما تتجاوز النفقات النقدیة 
(المصروفات) المتحصالت النقدیة 

 (اإلیرادات).
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 كیفیة في فقط ینحصر مباشرة، الغیر لطریقةاو   المباشرة الطریقة بین الفرق أن إلى اإلشارة من بد وال

 من النقدیة التدفقات صافي إعداد كیفیة تختلف والالتشغیلیة  العملیات من النقدیة التدفقاتصافي  تحدید

   .الطریقتین بین ستثماریةالاو  التمویلیة األنشطة
وكذا  (IAS 7) الدولي المحاسبة معیارو  (FASB)المالیة مجلس معاییر المحاسبة  ىأوصكما 

 ، إال أنهم لم یمانعواإعداد قائمة التدفقات النقدیة فيالطریقة المباشرة  باستخدامالنظام المحاسبي المالي 
  .باستخدام الطریقة غیر المباشرة

  الطریقة المباشرة: - أ
تحدید بموجب هذه الطریقة یتم التوصل إلى صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة عن طریق 

یجاد الفرق بینهمالمبالغ اإلجمالیة للمقبوضات والمدفوعات النقدیة من األنشطة  ٕ وینتج عن  ا.التشغیلیة وا
  .هذه الطریقة المباشرة تصویر قائمة مختصرة بالمتحصالت والمدفوعات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

  :التدفقات النقدیة المعدة بموجب الطریقة المباشرةوالشكل الموالي یمثل العناصر المكونة لقائمة 
  
  

  عمالءمن ال النقدیة متحصالت *ال
  المدفوعات النقدیة للموردین) -(
ُضـــــــــاف              (الفوائد والضرائب المدفوعة) ) مصروفات التشغیل النقدیة-(   ی

                                                                     
  *النقد المحصل من بیع الموجودات

  ) النقد المدفوع لشراء الموجودات-(
ُضـ                                                                              ــــــــافی

  
  سهم                       األ*النقد المحصل من إصدار 

  قروض طویلة األجلإیرادات ال(+) 
ُســــــــاوي                                        سداد القروض طویلة األجل )-(   ی
  ) النقد المدفوع عن توزیعات أرباح نقدیة                       -(

                                                             
ُضـــــــــاف                                                                          ی

  
                                                             

                                                                 
ُســــــــاوي                                                                             ی

                                                                                 
                                                            

  
  .148 ص ،2005 ، دار وائل للنشر، األردن،مدخل صناعة القرارات - التحلیل المالي ،منیر شاكر وآخرون: المصدر

                                                                                                                                                                                              
 

 صافي التدفق النقدي من عمليات التشغيل

 صافي التدفق النقدي من عمليات االستثمار

 صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل

الدورةصافي التدفق النقدي خالل   

الدورةرصيد النقدية بداية   

دورةرصيد النقدية نهاية ال  

 قائمة التدفقات النقدیة حسب الطریقة المباشرةالعناصر المكونة ل: )07( الشكل رقم
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انظر (ة وفق الطریقة المباشرة شكل قائمة التدفقات النقدیل المالي كذلكوقد تطرق النظام المحاسبي 
  ).04 الملحق رقم

  الطریقة غیر المباشرة:   - ب
في المحاسبي وتُعرف هذه الطریقة باسم "طریقة التسویة" ألنها تُسوي (تُعدل) رقم صافي الربح 

وذلك باستبعاد اإلیرادات والمصاریف ، قائمة الدخل وتُحوله إلى صافي تدفق نقدي من األنشطة التشغیلیة
 التي تؤثر في صافي الربح وال تمثل عناصر نقدیة، أي أنها ال تؤثر على النقدیة ال بالزیادة وال بالنقصان.

أثر العملیات إزالة أساس االستحقاق ب تعدیل صافي الربح أو الخسارة المعد وفق وبعبارة أخرى فإنه یتم
  .قات النقدیة تعد وفقا لألساس النقدين قائمة التدفغیر النقدیة أل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          

ُضــــــــاف   ی
                 

ُضــــــــاف    ی
ُضــــــــاف    ی

  
                                                                                                                    

  + رصید النقدیة أول المدة
                                                                                                                                = رصید النقدیة آخر المدة                                                                          

  .149ص  مرجع سبق ذكره، ،منیر شاكر وآخرون المصدر:  

 المباشرة غیر قائمة التدفقات النقدیة حسب الطریقةالعناصر المكونة ل: )08( الشكل رقم

* مكاســـــب بیـــــع األصـــــول :تطـــــرح 
 الرأسمالیة

قبل التغیرات النقدیة في بنود رأس المال العاملصافي ربح التشغیل النقدي   

 صافي الربح وفقا ألساس االستحقاق

 *  االهتالك: یُضاف

 صافي التدفق النقدي خالل العام

 * النقص في األصول المتداولة :یُضاف

 * الزیادة في الخصوم المتداولة

ُطرح:  * الزیادة في األصول المتداولة ی

 * النقص في الخصوم المتداولة

 صافي التدفق النقدي من عملیات االستثمار

 صافي التدفق النقدي من عملیات التمویل

التدفق النقدي من عملیات التشغیلصافي   
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ة المعدة وفق شكل قائمة التدفقات النقدیوضح كذلك  النظام المحاسبي المالي تجدر اإلشارة إلى أن  
  ). 05 (انظر الملحق رقمالطریقة غیر المباشرة 

لعرض األنشطة  طریقتینهناك  هنستنتج أن في ضوء دراستنا لطریقة إعداد قائمة التدفقات النقدیة      
األنشطة االستثماریة والتمویلیة فال یتم  عرضأما  ،التشغیلیة هما الطریقة المباشرة والطریقة غیر مباشرة

على فهم واستیعاب مفردات التدفقات  أنها تساعد في. وترجع أهمیة الطریقة المباشرة إال بطریقة واحدة
بالشمول، حیث یتم اإلفصاح عن إجمالي الفئات الرئیسیة للتدفقات النقدیة كما تقدم  التصافهاالنقدیة 

 فيیساعد األمر الذي فترة معینة  فيتدفق النقدي وكیفیة استخدامه إفصاحا عن المصادر الفعلیة لل
تولید التدفقات النقدیة وكیفیة صرفها. أما الطریقة غیر المباشرة إلعداد قائمة التدفقات  التعرف على طرق

 المركز الماليتوفر ربطا مفیدا بین قائمة و  ،المباشرة وأكثر سهولةالنقدیة فهي أقل تكلفة من الطریقة 
الفقرة  في )IAS7(السابع المعیار المحاسبي الدولي مجلس معاییر المحاسبة المالیة و إال أن  ،وقائمة الدخل

تفضیله للطریقة المباشرة ألنها تعد أكثر فائدة في تقییم الوضع  أكدوكذا النظام المحاسبي المالي ) 19رقم (
  النقدیة المختلفة.ا على مقابلة احتیاجاته شركةقدرة ال ىالنقدي وتحدید مد

كلتا الطریقتین تؤدیان إلى نفس النتیجة الظاهرة "صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة"،   
ولتحقیق  لكن االختالف بینهما ینحصر في عرض وتفاصیل البنود التي تؤدي إلى ذلك المبلغ اإلجمالي.

فضل إعداد قائمة ُ التدفق النقدي بصورة شاملة وبحیث یتم أوال  مزایا كل من الطریقتین بصورة مجتمعة، ی
تطبیق الطریقة المباشرة ثم یُخصص جزء تالي من القائمة لبیان التسویة الالزمة بین رقم صافي الربح 

  تدفق النقدي من النشاط التشغیلي.وبین رقم صافي ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  ........الثانيالفصل 
 الشركات

 
98 

  وأهمیته قائمة التدفقات النقدیةالمحتوى االعالمي ل -3.3

  قائمة التدفقات النقدیةالمحتوى االعالمي ل -1.3.3 

في متن قائمة التدفقات النقدیة  ىأن یتم اإلفصاح كحد أدن )07(یتطلب المعیار المحاسبي الدولي رقم   
  :1عن المعلومات اآلتیة

  تسویة لقیمها ویتم إرفاقها للمیزانیة؛القیام باإلفصاح عن مكونات النقدیة والنقدیة المعادلة ویجب  -
اإلفصاح عن المعلومات التي تتعلق ببعض النشاطات االستثماریة والتمویلیة غیر النقدیة، نظرا  -

والمتمثلة في السندات القابلة للتحویل إلى أسهم عادیة واستئجار شركة ألهمیتها في فهم المركز النقدي لل
  األصول استئجارا تمویلیا؛

  احة لالستخدام بواسطة المجموعة؛مقدار النقدیة وما في حكمها التي ال تكون مت -
مقدار تسهیالت القروض غیر المسحوبة والمتاحة ألنشطة التشغیل في المستقبل وتسویة االرتباطات  -
  رأسمالیة؛ال
التمویل بالنسبة لنصیبه في و  المبلغ الكلي للتدفقات النقدیة لكل قسم من أقسام التشغیل، االستثمار -
  المشتركة؛ شركاتال
لتمویل بالنسبة لكل وا تدفقات النقدیة الناشئة عن كل نشاط من أنشطة االستثمار، التشغیلمقدار ال -

  إلى قطاعات؛ لشركةقطاع جغرافي في حالة إمكانیة تقسیم ا
یتمكن مستخدم قائمة التدفقات التدفقات النقدیة المتعلقة بالبنود غیر العادیة بشكل منفصل، وذلك حتى  -

  .لشركةكافة النشاطات النقدیة في االنقدیة من اإلطالع على 
 ؛األسهم وأرباح  الفوائد من والمدفوعة  المقبوضة النقدیة التدفقات من كل عن منفصل بشكل اإلفصاح  -

 تصنیفها یتم وأن  الدخل، عن المدفوعة بالضرائب المتعلقة النقدیة التدفقات عن منفصل بشكل اإلفصاح  -

  التشغیلیة؛ األنشطة من النقدیة التدفقات ضمن
ال تعتبر المكاسب أو الخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة  -

ورغم ذلك فإن أثر التغیر في أسعار الصرف على النقدیة وما یعادلها والتي یتم  ،من قبیل التدفقات النقدیة
 مة التدفقات النقدیة، وذلك بهدف تسویة أرقام(أو تستحق) بعمالت أجنبیة یجب إظهارها بقائ االحتفاظ بها

ذلك في موضع منفصل عن التدفقات  نهایة المدة. ویجب التقریر عنالنقدیة وما یعادلها في بدایة و 
 -إن وجدت -النقدیة من األنشطة التشغیلیة واالستثماریة والتمویلیة، ویشمل هذا المقدار على الفروق 

  .التدفقات النقدیة باستخدام سعر الصرف السائد في نهایة الفترة المالیةبافتراض أنه تم التقریر عن تلك 
                                                             

  .11- 9ص ، 50، 49، 45، 43، 35، 32، 31، 30، 28، 27 ،23. 22الفقرة  ،7المعیار المحاسبي الدولي رقم - 1
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 التشغیلیة األنشطة عن الناتجة النقدیة التدفقات عن التقریركذلك  یمكنفي هذا المجال، فإنه   

 :اآلتیة الحاالت في وذلك التدفقات تلك صافي أساس على واالستثماریة

 خاصة التدفقات تلك تكون عندما وذلك العمالء لحساب تتم التي النقدیة والمدفوعات المتحصالت - أ
  یلي:ا أمثلة هذه المتحصالت والمدفوعات النقدیة ممن ، و شركةال بأنشطة ولیس  العمیل بأنشطة

عادة دفعها من قبل البنك؛ - ٕ   قبول الودائع تحت الطلب وا
  االستثمار للعمالء؛ شركات ىحدإاألموال التي تحتفظ بها  -
 ت التي تحصل نیابة عن مالك العقارات ثم تدفع لهم.اإلیجارا -

 وقصر مبالغها حجم بروك دورانها معدل بسرعة تتسم ببنود الخاصة النقدیة والمدفوعات المتحصالت -ب

  یلي: ، ومن أمثلة هذه المتحصالت والمدفوعات النقدیة ماجالهاآ

    المبالغ األصلیة المتعلقة بعمالء بطاقات االئتمان؛ -
  وبیع االستثمارات؛ شراء -
   أشهر. ثالثةبعض العملیات قصیرة األجل كالعملیات التي ال تزید آجالها عن  -

من جهة أخرى، وحسب شكل جدول سیولة الخزینة وفق النظام المحاسبي المالي فإنه یتعین على     
  اإلفصاح عن البنود اآلتیة: شركاتال

المتحصالت المقبوضة من عند الزبائن، : تشمل العملیاتیةتدفقات أموال الخزینة المتأتیة من األنشطة  -
  الفوائد والمصاریف المالیة األخرى المدفوعة؛الضرائب، المبالغ المدفوعة للموردین والمستخدمین، 

المسحوبات عند اقتناء تثبیتات عینیة أو ر: تشمل تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من أنشطة االستثما -
معنویة، المسحوبات عن اقتناء العینیة أو التثبیتات العن عملیات التنازل عن التحصیالت ، معنویة

مالیة، التحصیالت عن عملیات التنازل عن تثبیتات مالیة، الفوائد التي تم تحصیلها عن التثبیتات ال
  التوظیفات المالیة، الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة؛

 التحصیالت في أعقاب إصدار أسهم، : تشمل ة من أنشطة التمویلتدفقات أموال الخزینة المتأتی
الحصص وغیرها من التوزیعات التي تم القیام بها، التحصیالت المتأتیة من القروض، تأثیرات تغیرات 

 السیولة وما في حكمها.سعر الصرف على 
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  المحتوى اإلعالمي لقائمة التدفقات النقدیة أهمیة - 2.3.3
قائمة التدفقات النقدیة من دورها في توفیر معلومات ال تظهر في أي من قائمة الدخل تنبع أهمیة 

، لذا تُعتبر هذه القائمة بمثابة صلة الوصل بین هاتین القائمتین، كما أنها أكثر قائمة المركز الماليو 
؛ ذلك ألن كًال من قائمة المركز المالي وقائمة شركةنهما لتحدید نقاط القوة والضعف في نشاط الممالئمة 

الدخل یتم إعدادهما طبقا لمبدأ االستحقاق، في حین یتم إعداد قائمة التدفقات النقدیة وفق المبدأ النقدي، 
لقوائم المالیة؛ إذ أنه ال یدخل في إعدادها الحكم الشخصي عكس القائمتین اوهي بهذا  تُعتبر من أصدق 

  السابقتین.

مفیدة في تزوید مستخدمي البیانات المالیة  شركةمعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدیة ألي إن ال
على تولید نقدیة أو ما یعادلها واحتیاجاتها الستخدام واالنتفاع من تلك  شركةباألساس الالزم لقیاس قدرة ال

على تولید النقدیة  لشركةدرة االمعلومات تقییم قالتدفقات النقدیة. وتتطلب القرارات االقتصادیة لمستخدمي 
وما یعادلها وكذلك توقیت ودرجة التأكد المتعلقة بتولید تلك التدفقات، ولذا تظهر الضرورة الملحة إلعداد 

  :1حیث أنها تسمح بـ ،تدفقات النقدیة نظرا لقوتها في إظهار ذلكلقائمة ا
تغیر في رصید النقدیة خالل ادر النقدیة، استخداماتها، مقدار الالتعرف بصورة مباشرة على مص -

 الفترة؛
  ؛وتحدید عوامل التأكد المرتبطة بها المستقبلیة التدفقات النقدیةمقدار وتوقیت التنبؤ ب -
 ؛للتدفقات النقدیة الحالیةالتقییم االرتدادي  -
 على إجراء توزیعات األرباح ومقابلة متطلبات االستثمار والتوسع؛ شركةتقییم قدرة ال -
  .التغیر في األسعارالعالقة ومصادر االختالف بین الربحیة وصافي التدفقات النقدیة وآثار تحدید  -

  :2معلومات تساعد في بالترابط مع باقي القوائم المالیةكما تقدم قائمة التدفقات النقدیة  
السیولة بما في ذلك تمویلي (ال لهیكلهارؤیة أفضل و  شركةتقییم التغیرات في صافي موجودات ال -

من وذلك التدفقات النقدیة الحصول على وتوقیت  مقادیرالتأثیر على  فيوقدرتها والمالءة المالیة) 
، حیث تتمثل قیمة هذه القائمة في أنها تاحةالفرص المالمتغیرة واستغالل أجل التكیف مع الظروف 

 ؛تساعد المستخدمین في تقییم درجة السیولة والیسر والمرونة
                                                             

 .226 ص، مرجع سبق ذكره ،عباس مهدي الشیرازي -1
ثراء للنشر  ،القیاس واإلفصاح في القوائم المالیة- مبادئ المحاسبة المالیة ،رضوان حلوة حنان ونزار فلیح البلداوي -2 ٕ مكتبة الجامعة بالشارقة وا

 .389-388 ص، 2009األردن،  ،والتوزیع
  ُشیر إلى قدرة التشیر السیولة إلى مدى اقتراب على سداد التزاماتها عند االستحقاق، في شركة األصول وااللتزامات من النقدیة، كما أن الیسر ی

وتأتي المرونة المالیة  على االستجابة والتكیف مع األزمات المالیة واالحتیاجات والفرص غیر المتوقعة.شركة حین تُشیر المرونة المالیة إلى قدرة ال
الوصول إلى األصول السائلة للشركة، لكن السیولة هي جزء واحد فقط من المرونة المالیة ألن المرونة تنشأ كذلك عن قدرة الشركة من ناحیة سرعة 

  على تولید النقدیة من عملیاتها أو رأس المال المساهم أو بیع الموارد االقتصادیة ومن تعطیل العملیات المستمرة.
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 والتزاماتها وحقوق الملكیة الخاصة بها؛ شركة ل ألغراض تقییم التغیرات في أصول المعلومات أفض -
لغي  شركاتتُعزز من قابلیة المقارنة في إعداد التقاریر حول األداء التشغیلي من قبل  - مختلفة، ألنها تُ

لیة آثار استخدام معالجات وسیاسات محاسبیة مختلفة للمعامالت المتشابهة، أي ترفع مستوى قاب
 المتماثلة. شركاتالمقارنة وتقییم األداء بین ال

كما تشكل هذه القائمة بما تحویه من معلومات وما یمكن اشتقاقه منها من مؤشرات كمیة أداة فعالة 
، وكذا تقییم كفاءة السیاسات التي تتبناها اإلدارة في مجال شركةلتقییم أوجه النشاط المختلفة في ال

التي  شركةواستكشاف خططها المستقبلیة في التوسع، لذا فهي تُعد بوصلة أعمال الاالستثمار والتمویل 
 تحدد اتجاهاتها.

المشتقة من قائمة الربح وقائمة المركز المالي سواء التقلیدیة النسب المالیة من جهة أخرى فإن 
ان، وهذا ما عزز كانت ألغراض تقییم السیولة أو ألغراض تقییم الربحیة تكون مضللة في كثیر من األحی

من دور قائمة التدفقات النقدیة في تزوید رجال األعمال بمعلومات أكثر مالئمة الشتقاق المؤشرات 
  وكذا جودة أرباحها. ، مرونتها المالیة ة، سیاستها التمویلیة،شركالالزمة لتقییم سیولة ال

مكن اشتقاقها من هذه القائمة: ُ   وفیما یلي بعض النسب التي ی
 یولةتقییم الس  

بمدى توفر صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة. فإذا  شركةترتبط قوة أو ضعف سیولة ال
فهذا یعني فائضا نقدیا یمكن إلدارة الشركة أن  اكان صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغیلیة موجب

فهذا  اأما إذا كان سالبتستخدمه إما في توسیع األنشطة االستثماریة أو في تسدید دیون طویلة األجل. 
یعني أن على الشركة أن تبحث عن مصادر لتمویل العجز وذلك إما ببیع جزء من استثماراتها أو 
وفر مؤشرات تُفید  ُ بالتمویل طویل األجل. زد على ذلك فإن عرض مصادر واستخدامات النقد التشغیلي ی

  المفیدة في تقییم السیولة ما یلي:، ومن أهم النسب 1في اختبار مدى كفاءة سیاسات التحصیل
  

  
كلما  هذا المعدل یبین قدرة الشركة على سداد االلتزامات قصیرة األجل في سنة معینة من العملیات.

: یعني أن الشركة تستطیع 1 معدل الشركة لمشكلة سیولة فمثالا المعدل كلما قل احتمال تعرض ذزاد ه
  .سداد كافة التزاماتها قصیرة األجل من النقدیة المحققة من العملیات

 تقییم جودة أو نوعیة أرباح الشركة  
، امرتفع انقدی الرقم مرتفع من صافي الدخل ال یعني بالضرورة أنها تُحقق تدفق ةشركتحقیق ال نإ

خالل  شركةالمتعارف علیه كلما ارتفع رقم صافي التدفق النقدي التشغیلي الذي تُحققه الحیث أنه ومن 

                                                             
 .170 ص ،2000 ، دار وائل للنشر، األردن،األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیة-ئتمانيالتحلیل المالي واال ، محمد مطر -1

 معدل تغطیة الدیون قصیرة األجل= صافي التدفقات النقدیة من العملیات/ متوسط الدیون قصیرة األجل
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. ومن أهم النسب التي یمكن اشتقاقها لقیاس جودة األرباح ما 1أرباحهاكلما ارتفعت نوعیة أو جودة  سنةال
  یلي:
  

  
  .على تولید تدفق نقدي تشغیلي ةشركوتُوضح هذه النسبة مدى مقدرة أرباح ال

 المرونة المالیة  
بین  ُ قدم معلومات عن المرونة المالیة وهو معدل تغطیة الدیون. وی ُ هناك مقیاس طویل األجل ی

العملیات دون الحاجة إلى تصفیة على سداد التزاماتها من صافي التدفقات النقدیة من  شركةالمعدل قدرة ال
  أو بیع أیًا من األصول المستخدمة في العملیات. والمعادلة هي:

  
  

لوفاء بالتزاماتها أقل أن تتعرض الشركة لصعوبة في ا وكلما زاد هذا المعدل كلما كان هناك احتماال
قدم مؤشر  ُ على مدى قدرة المشروع على سداد التزاماته واستمراره إذا كانت  اعند االستحقاق. وبالتالي فهو ی

  لمصادر الخارجیة لألموال محدودة أو عالیة التكلفة.ا
 التدفقات النقدیة الحرة 

النقدیة الحرة. وصافي النقدیة ر اإحدى الطرق لتحدید درجة المرونة المالیة للشركة هو تحدید مقد
الحرة تمثل مقدار النقدیة القابلة لإلنفاق على استثمارات جدیدة، سداد الدیون، شراء أسهم الخزانة، أو زیادة 

ُجیب على األسئلة اآلتیة درجة السیولة. وضح مستوى المرونة المالیة للشركة وی ُ   :2وهذا المقیاس ی

  ؛دون الرجوع إلى مصادر تمویل خارجیة؟ هل الشركة قادرة على سداد التوزیعات -
 ؛لرأسمالي؟افي حالة الكساد، هل الشركة قادرة على االحتفاظ بمستوى إنفاقها  -
مكن  - ُ في االستثمارات اإلضافیة، سداد الدیون، شراء أسهم الخزانة أو انفاقها ما مقدار النقدیة التي ی

 .اإلضافة للسیولة؟
 
  

ضوئها  على تتخذ بحیث المالیة، اإلدارة قمة أمام قیادة لوحة تعتبر قائمة التدفقات النقدیة فإن وعلیه
 یمكن اعتبارها كما ،3منه وغیرها االنسحاب أو أو توسیعه النشاط كتغییر واإلستراتیجیة الهامة القرارات

                                                             
 المرجع نفسه. - 1

2- Keyso, Weygandt and Warfield, Intermediate Accounting, 13th Edition, Copyrighted by John Wiley and 
Son, USA, 2010, p 204 -205. 

 .204، ص 2006  عمان، التوزیع، و للنشر وائل دار األولى، الطبعة ،وتطبیقات دروس المالي التسییر ،قریشيیوسف و  ساسي بنلیاس إ -3

التوزیعات   -اإلنفاق الرأسمالي -صافي النقدیة الحرة =  صافي التدفقات من العملیات  

صافي الدخلمؤشر النقدیة التشغیلیة=  صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة/   

 المعدل النقدي لتغطیة الدیون=  صافي التدفقات النقدیة من العملیات/ متوسط الدیون اإلجمالیة
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عن  وتبحث دینامیكي منظور على وتقوم الذمي، التحلیل نقائص تتجاوز وهامة متمیزة تحلیل أداة
      . 1المستقبلیة ولنتائجها ةللشرك اإلستراتیجیة الخیارات

  األموال الخاصة) (جدول تغیر قائمة التغیرات في حقوق الملكیة -4
الوحدة االقتصادیة حیث أنه عن طریقها یمكن الحكم على تلعب األموال الخاصة دورا مهما في 

أو  شركةالبها عند تأسیس  لمساهماألموال ا. وتتمثل األموال الخاصة في شركةالقدرة المالیة واالقتصادیة لل
فتتمثل  الخاصة تغیرات األموال أما .أو المتروكة على شكل أرباح غیر موزعة ،في وقت الحقالمدفوعة 

لتي تحدث في األموال الخاصة بالمساهمین في بدایة الفترة المحاسبیة وقیمتها في نهایة التغیرات ا في
  . الفترة

 تعدد أن إذ ،1997 سنة الدولیة المحاسبیة المعاییر مجلس من قبل مرة ألول القائمة هذه إصدارتم   
 ومصادره، التغیر هذا مسببات لتوضیح منفردة قائمة تخصیص توجب الخاصة األموال تغیر في المصادر

 یسمى منفصل شكل في التغیرات عرض یمكن المیزانیة في الملكیة حقوق حساب تفصیل عرض من فبدال
  .الشائعة المعالجة يه وهذه الملكیة حقوق قائمة

بأن تقوم بنشر معلومات تخص التغیرات في  شركاتال (IAS 1)یلزم المعیار المحاسبي الدولي 
 المادة نصت هذا المعیار مع تماشیاو  منفصلة تُضاف للقوائم المالیة.مستقلة و األموال الخاصة في قائمة 

 تطبیق مجال في تدخل اقتصادیة وحدة كل أن المالي يبالمحاس بالنظام المتعلق 11 - 07 نونالقا من  25
شركات ال يبالمحاس النظام بها ألزم التي القوائم بین ومن سنویا، مالیة قوائم بإعداد ملزمة القانون هذا

 في ألهمیتها نظرا األساسیة القوائم ضمن تدخل جدیدة قائمة والتي تعتبر الخاصة األموال تغیر قائمة
، المالحق ضمن یدرجها كان الذي الوطني يبالمحاس المخطط عكس على الخاصة، األموال حركة تحلیل
 ألموال،اب مالكها تزوید على شركةال مقدرة تظهر ألنها األموال، هذه حركة بأهمیة ضمني رافتاع وهذا
  شركة.ال في أسهمهم عائداتأو   أرباحهم من جزء ترك على المالك مقدرة تظهر كما

من حیث تعریفها،  قائمة التغیرات في حقوق الملكیةماهیة التطرق إلى سنحاول في النقاط الموالیة  
  متنها أو في ملحقاتها.المعلومات التي یجب اإلفصاح عنها إما في تحدید بنودها، شكلها، 

  
  
  
  
  
  

                                                             
1- J.Barraeu et J.Delhaye, Gestion financière, 9eme édition, paris, Dunod, 2001, p 240. 
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  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة تعریف -1.4
للحركات التي  تحلیال بأنها تمثل التغیرات في حقوق الملكیة قائمة عرف النظام المحاسبي المالي

، فهي 1خالل السنة المالیة شركةأثرت في كل عنصر من العناصر المكونة لرؤوس األموال الخاصة بال
العملیات المسؤولة عن و ، مقدار الزیادة أو النقص الذي طرأ على رصید حقوق الملكیة خالل الفترةتوضح 

أو توزیعات النتیجة، أو التخصیصات المقررة  المالك مع المعامالتالذي قد ینشأ إما عن  هذا التغیر
ولهذا فإن هذه القائمة تسمح  .الملكیة حقوق تركیبة في التغیرات وكذلك أو تغییر طرق التقییم،خالل السنة، 

  .المساهمین ثروة خلق على ةشركال قدرة بقیاس

  :2هما ینن رئیسییوللتغیرات في حقوق الملكیة مصدر 
الدخل الشامل ناتج مقابلة اإلیرادات  الشامل (صافي الخسارة الشاملة): یتضمن الربحصافي  -أ

في صورة مكاسب  الطبیعية، ویراعى بعد ذلك النشاط غیر شركلل بالمصروفات الخاصة بالنشاط الطبیعي
مكاسب وخسائر الحیازة، العملیات الرأسمالیة، الظروف الطارئة كالتقادم التكنولوجي، تغیرات ك وخسائر

عادة و األسعار  ٕ   ؛التقییما
  :ویمكن التمییز بین نوعینة، شركالمعامالت مع أصحاب رأس المال بصفتهم مالكا لل - ب
 هذه زیادة في صافي األصول أو حقوق الملكیة، المثل تالمالك:  مناإلضافیة ات ستثمار اال

االستثمارات قد تكون في صورة نقدیة أو عینیة كما قد تتمثل في تحمل عبء سداد بعض االلتزامات بدال 
  تبادلیة؛مالكها أي أنها لیست عملیات و ة شركوهي معامالت في اتجاه واحد بین الـ الوحدة المحاسبیةمن 
  وتعد ، حقوق الملكیة أو صافي األصول یخفض منالمالك: عبارة عن استثمار سالب  علىالتوزیعات

 :ـ وتنقسم بدورها إلى نوعینتلك التوزیعات أیضا معامالت في اتجاه واحد أي أنها لیست عملیات تبادلیة
 ل :األرباح توزیعات ، المحتجزة األرباح التوزیعات هذه ومصدر المستثمر المال رأس على عائدا وتمّث

هذه التوزیعات قد تتم نقدا أو عینا وفي كلتا الحالتین فهي تؤثر على إجمالي حقوق الملكیة. غیر أنه في 
نما یكون تأثیرها  ٕ بعض األحیان قد تكون توزیعات األرباح بشكل ال یؤثر على إجمالي حقوق الملكیة وا

تعتبر  یتم عن طریق إصدار ما یسمى بأسهم المنحة وهي قاصرا على مكونات هذه الحقوق. وهذا النوع
مجرد تحویل لجزء من األرباح المحتجزة إلى رأس المال المدفوع، ولذلك فإن األثر المحاسبي إلصدار 

 وتوزیع هذه األسهم ینصب على رسملة جزء من األرباح المحتجزة وجعلها غیر قابلة للتوزیع؛
 رأس التوزیعات هذه ومصدر المستثمر المال لرأس تخفیضا أو اداستردا وتمثل :المال رأس توزیعات 

 ویكون ذلك بإحدى الطریقتین التالیتین:، المدفوع المال
                                                             

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 250، المادة 1،  الفقرة 2008جویلیة  26لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المؤرخ في القرار المحدد  - 1
 .26ص ، مرجع سابق، 19العدد  الجزائریة،

؛ 323دراسة معمقة في نظریة المحاسبة، مرجع سابق، ص  - رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعاییر - 2
 .223، 221 عباس مهدي الشیرازي، مرجع سابق، ص ص
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  إجراء توزیعات التصفیة: وهي توزیعات تزید عن مقدار األرباح المحتجزة وبهذا تعتبر تخفیضا في رأس
 المال؛
  شراء أسهم رأس المال: وقد یكون بصورة نهائیة مقابل تخفیض نهائي لحقوق الملكیة، وقد یكون

إعادة بصورة مؤقتة عن طریق إصدار أسهم الخزانة وهي أدوات حقوق ملكیة الشركة التي تم بیعها ثم 
 شرائها.

 
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
داریة، إقتصادیة أبحاث مجلة ،المالیة" القوائم "عرض 1 الدولي المحاسبي المعیار ،ىمصطف عقاري: المصدر ٕ  جامعة ،اإلقتصادیة العلوم كلیة وا

  .22 ص ، 2007 جوان األول، العدد ،ةباتن
  
  
  
  
  
  
  

ـــؤثر  تغیـــرات حقـــوق الملكیـــة التـــي ت
 على األصول والخصوم

تجزئة األسهم وتوزیعات 
  األسهم

 تغیرات حقوق الملكیة
 كل الصفقات واألحداث التي تسبب تغیرا في حقوق الملكیة

تغیرات حقوق الملكیة التي ال 
 تؤثر على األصول والخصوم

تحویل أسهم ممتازة إلى 
  عادیة

التحویالت بین المؤسسة 
 والمالك

  صافي الدخل

االستثمارات 
بواسطة المالك 

 األسهم

المكاسب 
والخسائر 

 األسهم

االیرادات 
والمصاریف 

 األسهم

التوزیعات على 
 المالك 

 أسباب التغیر في حقوق الملكیة: )09( الشكل رقم
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  قائمة التغیرات في حقوق الملكیة هیكل -2.4
  :1تشمل قائمة التغیرات في حقوق الملكیة ثالثة بنود رئیسیة كاآلتي

  :اآلتیةمن البنود  )المساهم به رأس المالیتكون رأس المال المدفوع ( رأس المال المدفوع: التغیرات في - أ
  سمیة لألسهم أو قیمة الحصص؛یمثل القیمة اإلرأس المال القانوني:  -
: یشمل عالوة اإلصدار أو خصم إصدار األسهم والهبات الرأسمالیة (رأس المال رأس المال اإلضافي -

  ؛هبة) وأسهم الخزینةكالممنوح 
  :یليما وتشمل التغیرات في رأس المال المدفوع    

تكون الزیادة في حیث  المساهمون، تثمارات إضافیة یقدمها المالك أوزیادة رأس المال، في صورة اس ●
  مباشرة بدال عنها؛ شركةالمالك لبعض التزامات ال عن طریق تسدیدصورة نقدیة أو عینیة وتكون أحیانا 

  ع من رأس المال المدفوع.یتم هذا التوزیو  تخفیض رأس المال، وتكون في حالة توزیعات رأس المال ●

  (رأس المال المكتسب) التغیرات في األرباح المحتجزة -ب
موزعة حتى تاریخ إعداد قائمة المركز المالي (نتائج الالمحتجزة األرباح المحققة وغیر  األرباحتمثل 

 رهن التخصیص)، ویمثل رقم رأس المال المكتسب الحد األقصى الذي یمكن توزیعه في شكل عائد على
قد یكون رأس المال و  االستثمار وذلك حتى تتم المحافظة على رأس المال المدفوع  كضمان عام للدائنین.

المكتسب غبر مقید أو أن یكون مقیدا في شكل احتیاطات مثل االحتیاطي القانوني أو احتیاطي التوسعات 
المخصصات، فالمخصصات أو احتیاطي سداد رأس المال، ویالحظ هنا أهمیة التفرقة بین االحتیاطات و 

تكون لمقابلة خسائر محتملة وهي بهذا تحمیل أو تخفیض للربح الدوري، في حین أن االحتیاطات هي نوع 
  من التصرف أو التخصیص للربح ولیس تخفیضا له.

  هي: إلى ثالثة مصادر رجعت رأس المال المكتسبإن التغیرات في 
  بتسویات السنوات السابقة كتصحیح أخطاء سنوات سابقة؛رصید األرباح المحتجزة أول الدورة وتعدیله  ●
  توزیعات األرباح على المساهمین خالل الدورة؛ ●
  الشامل (الخسارة) حسبما تظهره قائمة دخل الدورة الجاریة. لربحصافي ا ●

   التغیرات في رأس المال المحتسب - ج
 ،المركز المالي قائمة إعداد تاریخ حتى بعد تتحقق لم رأسمالیة تسویات یمثل المال المحتسب رأس

  :نذكر أهم مصادر التغیر فیه ومن
  ؛التقویممكاسب أو خسائر إعادة  -
 مكاسب أو خسائر الحیازة غیر المحققة؛ -
  في نهایة الدورة.المتوفرة مكاسب أو خسائر ترجمة أرصدة العمالت األجنبیة  -

                                                             
 .295 -292ص  مرجع سبق ذكره،رضوان حلوة حنان،  - 1
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في  وفق النظام المحاسبي المالي یمكن توضیح النموذج المقترح لقائمة تغیرات حقوق الملكیةو 
  .)06(الملحق رقم 

  وأهمیته ةقائمة التغیرات في حقوق الملكیالمحتوى االعالمي ل -3.4

  ةقائمة التغیرات في حقوق الملكیالمحتوى االعالمي ل -1.3.4
 أن تقوم بعرض شركةعلى الفإنه یتوجب  )IAS 1( األول المحاسبي الدوليالمعیار إلى  استنادا  

  :1المعلومات اآلتیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
 ؛للفترة صافي الربح أو الخسارة  
  خالل الفترة الذي تم االعتراف به مباشرة أو الربح أو الخسارة المصروفات أو الدخل كل بند من بنود

جمالي هذه البنود ٕ   ؛في حقوق الملكیة وا

  ة وتصحیح األخطاء التي تم معالجتها باالستناد إلى تغیرات في السیاسة المحاسبیلل التراكمياألثر
  لكل بند من بنود حقوق الملكیة؛ وذلك )IAS 8( الثامن المحاسبي الدوليالمعیار 

أن تعرض ضمن قائمة التغیر في حقوق الملكیة أو  شركةباإلضافة إلى ما سبق، یجب على ال  
  :2في اإلیضاحات المتممة العناصر اآلتیة

 ؛توزیعات األرباح لهمو  مع المالك الرأسمالیةمعامالت ال 

 تسویات أرصدة األرباح والخسائر المتراكمة في بدایة ونهایة الفترة؛ 

  المطابقة بین القیمة الدفتریة لكل فئة من األسهم العادیة لرأس المال وعالوة اإلصدار وكل احتیاطي
  .في بدایة ونهایة الفترة

فصاح عنها في على أن المعلومات الدنیا المطلوب اإل الماليالنظام المحاسبي  أكدمن جهة أخرى، 
  :3هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما یأتي

  النتیجة الصافیة للسنة المالیة؛  -
  عملیات الرسملة (االرتفاع، االنخفاض، التسدید...)؛ -
 توزیع النتیجة والتخصیصات المقررة خالل السنة المالیة. -
األخرى المسجلة مباشرة في رؤوس األموال الخاصة ضمن إطار تصحیح  المنتوجات واألعباء -

  ؛أخطاء هامة
  .مباشرة على رؤوس األموال المسجل تأثیرهاء تغییرات الطرق المحاسبیة وتصحیحات األخطا  -
  

                                                             
 .128-126خالد جمال الجعارات، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2 - Bernard Raffournier, Les normes comptables internationales (IFRS/IAS), Ed .économica, 3éme 
édition,2006, p 34.   

  .81ص  ،2008الجزء األول، مكتبة الشركة الجزائریة بود واو، الجزائر،  ،طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیةمحاسبة المؤسسة شعیب شنوف،  -3
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 عالمي لقائمة التغیرات في حقوق الملكیةاإل أهمیة المحتوى  -2.3.4
 المركز وقائمة الدخل قائمة بین الربط على قدرتها في الملكیة حقوق في التغیر قائمة أهمیة تكمن

 وما المالیة الدورة خسائر وأ أرباح صورة في متمثال الدخل قائمة عن الناجم التغیر عن فتفصح المالي،
 تؤثر التي التیارات برصد تقوم كما ،في قائمة المركز المالي المحتجزة األرباح في تغیر من عنه ینجم
 قائمة فإن لذلك الدورة؛ آخر في الملكیة حقوق إلى وصوال المالیة الدورة أول من الملكیة حقوق بنود على

التي تعكس الزیادة أو النقص في صافي األصول  التدفقات قوائم من نوع يه الملكیة حقوق في التغیرات
  .أو الثروة
 فوائد تحقیق في الخاصة األموال في التغیرات قائمة في عرضها یجب التي المعلومات تساهمو 

 ي:مایل منها نذكر كثیرة
 صافي في أو االنخفاض الزیادة وكذلك للمیزانیة، تاریخین بین الخاصة األموال في التغیرات تبین  -

 ؛رةتالف خالل موجوداتها
 اإلیرادات عناصر كافة إدراج تتطلب التي المحاسبیة السیاسات في الرئیسیة والتغیرات األخطاء تبین  -

 ة؛ر تللف الخسارة أو الربح صافي تحدید رةتف في بها رفتالمع والمصروفات

براز األرباح توزیع ذلك في بما المساهمین مع الرأسمالیة للمعامالت داللة أكثر يتعط  - ٕ  أرباح إجمالي وا
  .شركةال وخسائر

 ةملحقات القوائم المالی -5
في القوائم المالیة األساسیة ذات الغرض العام إلى مزید من الشرح  تحتاج المعلومات الواردة

والتفسیر والتكمیل، كون أن بعض المعلومات التي تهم مستثمري المعلومة المحاسبیة ال تدرج إال في 
الملحق؛ لهذا یعد الملحق من القوائم المالیة األساسیة، والتي ازدادت أهمیتها والحاجة إلیها مع تطور 

إلى ضرورة إصدار القوائم المالیة بصورة تسهل للمطلع علیها فهمها واتخاذ  ح المالي الذي دعااإلفصا
 ً   علیها. االقرار المناسب بناء

زم النظام لسنتطرق في هذا المطلب إلى الملحقات كجزء من القوائم المالیة األساسیة التي أ
  بإعدادها. شركاتالمحاسبي المالي ال

  القوائم المالیةتعریف ملحقات  -1.5
هناك العدید من المصطلحات التي تستعمل لإلشارة إلى ما سنتطرق إلیه بالدراسة والمسمى        

على أنه "العنصر الثانوي مقارن بالشيء  Annexe"ملحق"، فنجد األدبیات الفرنسیة تأخذ مصطلح 
" ، وهذا ما اعتمده المخطط المحاسبي الفرنسي كمصطلح أساسي، أما في 1الرئیسي الذي یرتبط به

                                                             
1- Dictionnaire de la langue française, Disponible Sur: 
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/annexe/, (Consulté Le: 18/07/2011). 



إسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  ........الثانيالفصل 
 الشركات

 
109 

على أنه "إضافة الشيء لشيء إلكماله أو لتعویض   Supplementaryاألدبیات االنجلیزیة فنجد مصطلح 
 )IASB(، وهذا ما اعتمده كل من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 1نقص أو التوسع فیه أو تعزیزه"

  كمصطلح أساسي. )FASB( حاسبة المالیةومجلس معاییر الم
على أنه  Annexeإذا أخذنا الجانب المحاسبي فإننا نجد أن المرجعیة الفرنسیة أخذت بالمصطلح   

، كذلك یمكن أن نجد في المراجع 2"یكمل ویعلق على المعلومات التي تقدمها المیزانیة وجدول النتائج"
أن المعلومات الواردة في الملحق قد تكون في شكل  للداللة على Notes Annexesالفرنسیة مصطلح 

  مالحظات كتابیة أو في شكل جداول إال أن األغلبیة تعبر عنها بالمصطلح األول الذي یتضمن المعنیین.
 )FASB( مجلس معاییر المحاسبة المالیة من قبلهو  )IASB(اختار مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

 األحیانوفي بعض " المالحظات والجداول التكمیلیة" Notes and Supplementary Schedulesمصطلح 
  على أنها اإلیضاحات والجداول التفسیریة، لكنها في كل األحوال تعبر عن المعنى نفسه.تتم ترجمتها 

النظام المحاسبي المالي الجزائري لم یخرج عن التقلید المعهود للمرجعیة الفرنسیة وأخذ بمصطلح 
Annexe "الذي ترجم إلى العربیة على أنه "ملحق" :من  االملحق وثیقة تلخیص، یعد جزء، وعرفه كالتالي
وحساب النتائج، ویتمم كلما اقتضت   الضروریة لفهم أفضل للمیزانیة التفسیرات ریوف ومالیة وهال الكشوف

  .3"الحساباتلقارئي  الحاجة، المعلومات المفیدة
والتي تهدف  شركةعملیة التقریر المالي للجزء من  هي القوائم المالیة ملحقاتوعلیه یمكن القول أن   

قوم بشرح وتفسیر مختلف البنود وت إضافیة مهمة وتكمیلیة لعناصر القوائم المالیةدالة  معلومات تقدیم إلى
   .المالیة لقوائموالكفیلة بالتأثیر على القرارات التي یتخذها مستعملي ا المتعلقة بهذه القوائم

  هیكل الملحقات -2.5

ین أسلوبي اإلفصاح خالفا لباقي القوائم المالیة یكتسي الملحق هیكال خاصا، بحیث أنه یجمع ب
عن األحداث االقتصادیة، إضافة إلى ترك مجال اإلفصاح عن بعض األحداث الكمي والوصفي 

وحاجات مستثمري االقتصادیة وغیر االقتصادیة مفتوحا استجابة إلى حاجات اإلفصاح المحاسبي 
 المعلومة المحاسبیة.

                                                             
1- The free dictionary, Disponible Sur:  http://financial-ictionary.thefreedictionary.com/supplementary, (Consulté 
Le: 18/07/2011). 
2- Comité De La Réglementation Comptable française, Plan Comptable Général, Titre I, Chapitre 3, Art 130 – 4, 
Version applicable au 14 décembre 2007. Disponible Sur:   
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/CNCompta/pcg/pcg_maj0712.pdf, (Consulté Le: 18/07/2011). 

  في بحثنا هذا سنأخذ بالمصطلح الذي اعتمده النظام المحاسبي المالي الجزائري، حیث سیشمل مصطلح "ملحق"  المالحظات واإلیضاحات
 التفسیریة والجداول المكملة.
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والتي   النظام المحاسبي المالي الجزائريدراجها في الملحق اقترحها إیمكن لجداول  دراج نماذجإتم 
، هذه الجداول ستمثل المعلومات الرقمیة للملحق والتي تدرج عادة تفید في فهم أفضل لبنود القوائم المالیة

لومات الخاصة بالجزء الوصفي السردي وكذلك التعزیز الخاص بهذا في جداول، على أن یتم إدراج المع
  .)12، 11، 10، 09، 08، 07 رقم حق(انظر المال الجزء في المحتوي اإلعالمي للملحق

      

  وأهمیته القوائم المالیة ملحقاتالمحتوى االعالمي ل -3.5

  المحتوى االعالمي لملحقات القوائم المالیة -1.3.5

في تدعیم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة، وذلك من خالل جملة من المعلومات  یساهم الملحق  
هي وكما سبق اإلشارة إلیها مكملة ومفسرة في أغلب األحیان، إضافة إلى انفرادها ببعض عناصر 

  اإلفصاح عن األحداث االقتصادیة وغیر االقتصادیة.
 والتي علومات الواجب إدراجها في الملحقأورد النظام المحاسبي المالي الجزائري جملة من الم

  :1اآلتیةالتي تخص النقاط ، و مفیدة لفهم العملیات الواردة في القوائم المالیة تكونتكتسي طابعا هاما و 
عداد القوائم المالیة  - أ ٕ    القواعد والطرق المحاسبیة المعتمدة لمسك الحسابات وا

  المالحق معلومات حول القواعد والطرق المحاسبیة تتضمن النقاط التالیة: تشمل
 يبالمحاس للنظام التصوري اإلطار في علیها المنصوص للمعاییر المطابقة عدم وأ  ةالمطابق مدى -

ذا المالي، ٕ  التطبیق؛ عدم وآثار أسباب وتبریر تفسیر علیها فیجب معیار أي شركةال تطبق لم وا
 االهتالكات حساب طریقة وخاصة المالیة، القوائم عناصر مختلف على المطبقة التقییم أنماط بیان  -

 المتبعة التقییم طریقة وبیان التاریخیة، التكلفة مبدأ مخالفة حالة في والخصوم األصول تقییم وكیفیة
 ما؛ عملیة في مقبولة طرق عدة هناك تكون عندما

 المالیة؛ القوائم في الحسابات بعض إدراج عدم تفسیر  -
 جبائیة؛ تخفیضات من االستفادة أجل من المتخذة التدابیر بعض تأثیر تفسیر  -
 السابقة؛ والسنوات الحالیة السنة في األموال ورؤوس النتائج على التقییم طریقة تغییر تأثیر تفسیر  -
 في وتأثیرها طبیعتها وبیان المالیة، السنة خالل مصححة هامة أخطاء من وقوعه یمكن ما بیان  -

  .المالیة السنة حسابات
 القوائم المالیة:اإلیضاحات المتممة والضروریة للفهم الجید لمحتوى   - ب

 :يمایل المكمالت هذه تشمل
 عنها؛ المتنازل واألصول الجدیدة واألصول القدیمة األصول طبیعة بیان  -
  المتبعة؛ الحساب طرق بیان مع القیمة وخسائر االهتالكات بیان  -
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 المالیة؛ السنة خالل رجعةتالمس والمؤونات المشكلة المؤونات بیان  -
المحاسبیة،  المعالجة الممتلكات، طبیعة ببیان اإلیجاري القرض مجال في المتخذة االلتزامات ذكر  -

 االستحقاق والمبالغ؛ تاریخ
 المحاسبیة؛ ومعالجتها ومبلغها المدى محددة غیر الخاصة الدیون حول توضیحات -
 التي السلع من األصول أو المخزونات إنتاج تكلفة في االقتضاء عند الملحقة والمصاریف الفوائد مبلغ -

 ؛شركةأنتجتها ال
 أجل یقل التي الدیون تمییز مع الحسابات إقفال تاریخ في الدائنة الحسابات استحقاق آجال بیان -

 خمس أجلها یفوق والتي سنوات، وخمس سنة بین استحقاقها تاریخ یتراوح والتي ،ةواحد سنة استحقاقها عن
 سنوات؛

 للسندات؛ المحاسبیة القیمة تحدید طریقة -
 المتداولة؛ األصول یخص فیما المعروف السوق وسعر المحاسي التقییم بین هاما كان إذا الفرق بیان -
 المحاسبیة؛ والمعالجة واهتالكها ومبلغها القیمة خسائر طبیعة تخص توضیحات تقدیم  -
 أو بالنسبة األنشطة، فئات حسب متعددة أنشطة تمارس التي شركاتلل بالنسبة األعمال رقم تقسیم -
 .الجغرافیة األسواق حسب مناطق عدة في تنشط التي شركاتلل
ة األم وكذلك لشركالمشتركة، الفروع أو ا شركاتالمشاركة وال شركاتالمعلومات التي تخص ال   - ت

 أو مسیریها:  شركاتمع تلك الالمعامالت التجاریة التي تتم عند االقتضاء 
 رأسمالها من  %20 من أكثر على الحائزة الشركة من ملموس لتأثیر الخاضعة شركاتبال یتعلق فیما 

 األخیرة؛ المالیة السنة في
 يیل لما  اإلجمالي المبلغ فیبین ،المراقبةاإلداریة والقیادة أو  األجهزة أعضاء یخص فیما: 
 الدورة؛ أثناء تمت التي والتسدیدات الممنوحة الشروط بیان مع الممنوحة والقروض التسبیقات -
 المالیة؛ الدورة أثناء لهم المخصصة اإلجمالیة األجور  -
 لفائدتهم؛ التقاعد لمعاشات المبرمة االلتزامات مبالغ -
 الخاصة األسعار تحدید سیاسة المعامالت، ومبلغ حجم المعامالت، أنماط العالقات، طبیعة -

 .مسیریهاأو   المشاركة تشركاال مع المالیة السنة خالل تمت التي التبالمعام
 مثل اإلدماج مجال خارج روكةتالم شركاتال حول توضیحات المدمجة:  الحسابات إطار في: 
أو النفوذ  المراقبة في جوهریة رةبصو  النظر إعادة علیها ودائمة صارمة تعقیدات تتسبب التي شركاتال -

 ؛شركةال علیها تمارسه الذي
  .الحقا علیها التنازل بغرض أسهمها األم الشركة تحوز التي لشركاتا -  
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المعلومات ذات الطابع العام والتي تخص بعض العملیات الخاصة والضروریة للحصول على صورة  -ث
 :وفیة
 األسهم فئات من فئة كل إلى وبالنسبة  األموال رؤوس شركات إطار في: 
 بالكامل؛ تسدد ولم صدرت والتي بها، المرخص األسهم عدد  -
 للسهم؛ سمیةاإل القیمة  -
 السنة؛ ونهایة بدایة بین األسهم عدد تطور  -
 وأنواعها؛ شركةال تحوزها التي األسهم عدد  -
 البیع؛ وعقود أ خیارات إطار في إلصدارها بها المحتفظ األسهم  -
 .باألسهم المتعلقة والقیود واالمتیازات الحقوق  -
 المساهمین؛ من استالمها الواجب أو الحقوق دفعها الواجب االلتزامات ووصف  الحصص توزیع مبلغ 
 الفئات؛ حسب مقسمین المالیة السنة أثناء المستخدمین عدد متوسط 
 الحسابات؛ في المدرجة غیر والتعویضات التقاعد ومكمالت المعاشات، مجال في االلتزامات مبلغ 
 مؤونة؛ موضع تكن ولم المالیة، القوائم إعداد تاریخ في سللقیا قابلة غیر وخسائر مخاطر 
 وخصوم أصول وضعیة على تؤثر ال لكنها المالیة، السنة حسابات إقفال تاریخ بعد حصلت حوادث 

 المالیة؛ القوائم مستعملي قرارات في تأثیرها إمكانیة بحكم ذكرها یجب ولكن لإلقفال السابقة الفترة
 شراء لسیاسة الدولة وضع مثل هاما تكتسي طابعا لكنها الحسابات في مدرجة غیر عمومیة مساعدات 

  .المبیعات دعم إلى ترمي
  المالیةعالمي لملحقات القوائم محتوى اإلال أهمیة -2.3.5
هو مساعدة الذي ترسل إلیه الحسابات السنویة على إبداء رأي أحسن  اتالملحقمن هدف ن الإ

فهي تعطي كل اإلیضاحات والشروح والتعلیقات الضروریة حتى  ،شركةحول الوضعیة المالیة ونتیجة ال
مكملة  اتعلى معلوم ، أي أنها تحتويةشركالطرف  یتحقق الفهم الجید للمعلومات المفصح عنها من

ومعززة وموضحة ومفسرة لباقي المعلومات المفصح عنها، وبالتالي فإن عالقة الملحق بباقي القوائم المالیة 
  .، توضیحیة، تكمیلیة وتعزیزیةهي عالقة تفسیریة

 براز عالقتها بباقي القوائم المالیة كالتالي:   إویمكن تبیان القیمة النفعیة للملحقات من خالل 

 عالقة الملحق بقائمة المركز المالي:   . أ

یمكن أن تبرز العالقة بین قائمة المركز المالي والملحق، كون أن هذا األخیر یمكن أن ینوب عن 
اإلعالمي لها عن طریق اإلشارات  ىز المالي في اإلفصاح عن معلومات، أو أن یدعم المحتو قائمة المرك

  المرجعیة لتفسیر أو توضیح أو تعزیز المعلومات المدرجة فیها.
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ما بین الحاالت التي سمح فیها باالختیار أشار مجلس معاییر المحاسبة الدولیة إلى جملة من 
  قائمة المركز المالي أو في الملحق، ومن أهم فقراته الدالة على ذلك:اإلفصاح عن المعلومة المالیة في 

، أنه یجب اإلفصاح عن المبالغ المسجلة لكل 39معیار المحاسبة الدولي رقم نصت الفقرة الثامنة في  -
ما في بیان المركز المالي أو في إ، وذلك هذا المعیارفئة من الفئات التالیة كما هي معرفة في 

  اإلیضاحات:
 وال: األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مبینة بشكل منفصل:أ

 تلك المحددة عند االعتراف األولي؛ -

 .39تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معیار المحاسبة الدولي  -

 ثانیا: االستثمارات المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق؛

 المدینة؛ثالثا: القروض والذمم 

 رابعا: األصول المالیة المتوفرة للبیع؛

 خامسا: األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مع البیان بشكل منفصل: 

 تلك المحددة أنها كذلك عند االعتراف األولي؛ 

  39تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة حسب معیار المحاسبة الدولي. 

  االلتزامات المالیة التي تم قیاسها بالتكلفة المطفأة.سادسا: 
نه إذا كان من غیر الممكن االعتراف ببند ما في المیزانیة أو بیان الدخل، كونه ال یملك تكلفة أكما 

أو قیمة یمكن قیاسها بموثوقیة، یمكن حینها اإلفصاح عنه في اإلیضاحات أو ضمن المواد التفسیریة أو 
  من اإلطار التصوري للمعاییر الدولیة. 82هذا كما جاء في الفقرة الجداول المكملة و 

 عالقة الملحق بقائمة الدخل:    . ب

المرتبطة بكل  على مبلغ ضریبة الدخل ةشركنه یجب أن تفصح الأللمعیار نفسه  87نصت الفقرة  -
  المالحظات. ، بما في ذلك تعدیالت إعادة التصنیف، إما في بیان الدخل الشامل أومكون للدخل الشامل

أن تعرض تعدیالت إعادة التصنیف  شركةنه یمكن للأ 1من معیار المحاسبة الدولي  94نصت الفقرة  -
التي تعرض تعدیالت إعادة التصنیف في  شركةفي بیان الدخل الشامل أو في المالحظات. وتقوم ال

  یف ذات العالقة.المالحظات بعرض مكونات بیان الدخل الشامل األخر بعد تعدیالت إعادة التصن
التي تبلغ عن عملیة متوقفة  شركة، أنه یجب على ال33من معیار المحاسبة الدولي  69نصت الفقرة  -

اإلفصاح عن المبالغ األساسیة والمتراجعة لكل سهم بالنسبة للعملیة المتوقفة إما في بیان الدخل الشامل أو 
  في المالحظات.

 أنه یمكن تقدیم حساب للنتیجة (قائمة الدخل) حسب الوظیفةكما أشار النظام المحاسبي المالي إلى 
 في الملحق. 
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 عالقة الملحق بقائمة  التدفقات النقدیة:   . ج

یقدم الملحق معلومات حول العدید من البنود التي تتضمنها قائمة التدفقات النقدیة، خاصة بالنسبة 
مي الذي تقدمه قائمة المركز المالي للتدفقات االستثماریة والتمویلیة (مع عدم إغفال المحتوى اإلعال

  بالنسبة لهذه البنود)، وهذا كاآلتي:
  نحصل على معلومات حول:  لتدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةأوال: بالنسبة ل

  تسدید سلفات.   ، سلفات ممنوحة ، نواتج التنازل عن التثبیتات، مدفوعات لشراء تثبیتات
  نحصل على معلومات حول:لتدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة ثانیا: بالنسبة ل

مدفوعات عن ، جلاألتسدید دیون طویلة ، توزیعات أرباح، الرفع النقدي لرأس المال ،طویلة األجلدیون 
 موجودات مستأجرة بعقود تمویلیة.   

  عالقة الملحق بقائمة التغیر في حقوق الملكیة:    . د
في أن تفصح عما یلي إما  ةشركیجب على الأنه  1في المعیار المحاسبي الدولي  79نصت الفقرة   

  في اإلیضاحات: قائمة التغیر في حقوق الملكیة، أو أو قائمة المركز المالي
  من رأس المال المساهم: فئةبالنسبة لكل 

 ؛عدد األسهم المصرح بها -
  ؛لیست مدفوعة بالكاملا الصادرة ولكنهامل، وعدد األسهم عدد األسهم الصادرة والمدفوعة بالك -
  ؛القیمة االسمیة لكل سهم أو أن األسهم لیس لها قیمة اسمیة -
  ؛مطابقة لعدد األسهم غیر المسددة في بدایة ونهایة السنة -
عادةوالقیود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القیود على توزیع أرباح األسهم  متیازاتالحقوق واال - ٕ  وا

  ؛رأس المالدفع 
  ؛نفسه أو شركاته الفرعیة أو شركاته الزمیلة المشروعلكها یمالتي المشروع هم أس -
  الشروط والمبالغ. متضمنااألسهم المحتفظ بها إلصدارها بموجب الخیارات وعقود المبیعات  -

عرض مبلغ أرباح األسهم، كما  شركةیجب على ال في المعیار نفسه على أنه 107كما جاء في الفقرة 
في بیان التغیرات في حقوق الملكیة أو في المالحظات، كتوزیعات على المالكین خالل الفترة، والمبلغ ذو 

  العالقة لكل سهم.
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  خالصة  
 وفق النظام المحاسبي المالي و ائم المالیةاإلفصاح في القو لبات متط دراسةاستهدف هذا الفصل    

)، كون أن النظام قد IAS7( السابع والمعیار المحاسبي الدولي )IAS1(األول المعیار المحاسبي الدولي 
ً . تبنى هذین المعیارین أولى أهمیة كبیرة النظام المحاسبي المالي  على ذلك، استخلصنا أن اوبناء

تعظیم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة وتحسین درجة وهذا من خالل  لمستخدمي المعلومات المالیة
  .الشفافیة فیهااإلفصاح و 

  وتأسیسا على ما تقدم یمكن أن نستخلص ما یلي:    

معاییر  الواردة فياإلفصاح  ومتطلباتاإلفصاح وفق النظام المحاسبي المالي تتفق ن متطلبات إ -
الممارسة  من، مما یساعد على تقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر المالیة الدولیةالتقاریر 

  .الدولیةالمحاسبیة 
، حیث المالیة القوائم أحدث تغیرات جوهریة على المالي، يبالمحاس إلى تطبیق النظام الجزائر توجه إن -

 إطاروذلك لتبنیها معاییر المحاسبة الدولیة واعتمادها على  سابقا علیه كانت مما جودة أكثر أصبحت
 إلیها الوصول یجب التي األهداف المالیة، القوائم وعرض إعداد طرق تحدید في مهمته تتمحور تصوري

 یكن لم الذي ألمروهو ا بها، التقید يینبغ التي المبادئ مجموع یحدد كما المالیة، القوائم طریق عن
  .الوطني يبالمحاس المخطط مستوى على داموجو 

إن تطبیق النظام المحاسبي المالي كان له انعكاسات وآثار جلیة على المحاسبة، حیث ظهرت قوائم  -
مالیة جدیدة من شأنها مساعدة المحاسبة الجزائریة على التوافق مع البعد المحاسبي الدولي المتمثل في 

  المعاییر المحاسبیة الدولیة.
المحاسبي المالي لقائمة التدفقات النقدیة شكل دعما لعملیة اإلفصاح المحاسبي إن استحداث النظام  -

وقوة إعالمیة مضافة تساعد مستخدمي القوائم المالیة في فهم وضعیة الشركة وبناء قراراتهم بشكل أكثر 
  ثقة.

ملین إن قائمة التغیرات في األموال الخاصة التي استحدثها النظام المحاسبي المالي تخدم المستع -
  باعتبارها قائمة أساسیة وفق النظام المحاسبي المالي بشكل أفضل من اعتبارها جدوال ضمن المالحق.

ات المستخدمین وأكثر اعتمادیة إن النظام المحاسبي المالي جعل القوائم المالیة أكثر تجاوبا مع احتیاج -
.قبلهم من
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  تمهید    

محاولة إعادة الثقة لدى  لىإن زیادة االهتمام بحوكمة الشركات من الناحیة المحاسبیة یرجع إ
مستخدمي هذه المعلومات من داخل وخارج الوحدة اإلقتصادیة في التقاریر والقوائم المالیة المفصح عنها 

وبالتالي السعي نحو تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها تلك  ،من قبل إدارة هذه الوحدة
  التقاریر والقوائم المالیة والتي تم مراجعتها من قبل المراجع الخارجي.

من جهة أخرى، فإن االهتمام بجودة القوائم المالیة إنما هو نابع من الدور الذي تلعبه المعلومات 
القتصادیة، حیث أنه بقدر ما تتوافر معلومات مالئمة ودقیقة وفي الوقت المحاسبیة في ترشید القرارات ا

المساهمین ومختلف المستخدمین الخارجیین الذین ال یملكون سلطة و المناسب بقدر ما تساعد اإلدارة 
  المناسبة.في اتخاذ القرارات الحصول على المعلومات التي یحتاجونها مباشرة من إدارة الشركات 

المعلومة خرى، فإن تبني النظام المحاسبي المالي یعتبر خطوة مهمة نحو تحقیق جودة من ناحیة أ  
. وعلیه، سیتم تحدید العناصر المهمة التي یمكن من خاللها إیجاد العالقة التي تربط تطبیق المحاسبیة

  .المعلومة المحاسبیةالنظام المحاسبي المالي بتحقق جودة 

  اآلتیة: المحاورسوف نركز في هذا الفصل على دراسة   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ⅰ- .جودة المعلومة المحاسبیة: مفهومها، أبعادها، نماذج قیاسها 

Ⅱ- .جودة المعلومة المحاسبیة في ظل النظام المحاسبي المالي 
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Ⅰ - جودة المعلومة المحاسبیة: مفهومها، أبعادها، نماذج قیاسها  

بعد  وخاصةمن االهتمام من الموضوعات التي نالت قدرا كبیرا المحاسبیة المعلومات جودة تعتبر 
 المالیة القوائم دقة یشككون في المستثمرون أصبح حیث ،العالمیة شركاتالاالنهیارات الكبیرة لعدد من 

المحاسبیة أهم ، وبالتالي فقدت المعلومة شركةال أعمال ونتائج المالي المركز عن تعبیرها صدق ومدى
   .عناصر تمیزها أال وهو جودتها

 ة المحاسبیةمفهوم جودة المعلوم - 1
یشیر مصطلح الجودة بشكل عام إلى صالحیة ومالءمة الشيء للغرض الذي أعد من أجله أو   

. ولذلك فالجودة مفهوم فلسفي واسع یهدف إلى تحقیق مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المطلوبة
من خدمات ومنتجات كالقوائم المالیة التي تعد بمثابة المنتج النهائي لمخرجات  الشركةالتمیز فیما تقدمه 

المتمثلة تحویل المادة الخام حیث یتم  اإلنتاجبدرجة كبیرة نظام  هذا األخیر یشبه النظام المحاسبي، إذ أن
مختلف اتخاذ  قوائم مالیة تستخدم في لعملیات واألحداث االقتصادیة التي لها طابع مالي إلىفي مختلف ا

من  ا. وعلى هذا األساس، یمكن القول أنهوتحلیله ابعد دراستهوذلك  واالئتمانیة القرارات االستثماریة
  .1اتخاذ القراراتیة لعمل كمدخالت أساسیة اعتبارهاالمالیة  القوائمسباب الرئیسیة لالهتمام بجودة األ

میة لالع هیئاتالف تلمخ هاب هتمالتي ت أبرز المفاهیم نالمحاسبیة م ةملو دة المعو ج هومیعتبر مف  
لك ت اإلفصاح الالزمة في تلبامتط قتحقیو المالیة،  وائممیة عند إعداد القهأ نا مله لما ذلك و نیة مهالو 

إلى إصدار  )AAA( دفع الجمعیة األمریكیة المحاسبیةیة ما هماأل لعل منو ، مستخدمیها متخد لكي مائو الق
 نع هاجعاتر  نع هأعربت فی ،"محاسبةلبیان حول النظریة األساسیة ل"باسم  1966 سنةدارسة 

ى معیار المنفعة لالتركیز عو یدیة لات التقهاالتجا نج عو الخر  يأ "المبادئ المحاسبیة" المجامالت السابقة
من  للتقهم و تافي اتخاذ قرار هم مات مفیدة تساعدلو مع تقدیممن خالل  نالمستخدمیفاء باحتیاجات لو ل كذلو 

ج النفعي الجدید عند نهالم بتطبیق )FASB( س معاییر المحاسبة المالیةلمج حاالت عدم التأكد، كما قام
 ناعتبر أو مات المحاسبیة، لو منفعة المع ودة أو ى جلاضح عو  ل، فركز بشكهیميطار المفاإلل هضعو 
ن الطبیعي أ نم ناف كداألهبعد تحدید او ، هذا المنهج قي نقطة بدایة في تطبیهالمالیة  مائو الق هدافأ
قم ر ن مات المحاسبیة بإصدار البیالو دة المعو ج هیمتحدید مفا المتمثلة فية التالیة و الخط (FASB) زجین
تمثل المدخل الضروري والتي ، "ومات المحاسبیةلمعللالخصائص النوعیة " ناو بعن 1980 سنة) 02(

عتماد علیها لتأصیل وتطویر المفاهیم المحاسبیة الالزمة لوضع مجموعة من المعاییر التي یمكن اال

                                                             
 .18حنان قسوم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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حیث أوضح فیه أهم ، 1امتخذي القرارات والمستفیدین منه عالمیا في إعداد القوائم والتقاریر المالیة وخدمة
  ذات جودة. كونالمالیة لتالخصائص النوعیة الواجب توفرها في المعلومات 

المعلومة تلك الخصائص التي تتسم بها المعلومـات المحاسـبیة المفیـدة أو القواعـد  یقصد بجودةوعلیه 
ــــد هــــذه الخصــــائص إلــــى مســــاعدة  ــــة المعلومــــات، ویــــؤدي تحدی األساســــیة الواجــــب اســــتخدامها لتقیــــیم نوعی

عــــداد القـــوائم المالیــــة، كمــــا تســـاعدهم فــــي تقیــــیم المعلومــــات  المســـؤولین ٕ عنــــد وضــــع المعـــاییر المحاســــبیة وا
  .2المحاسبیة التي تنتج عن تطبیق طرق محاسبیة بدیلة

حتیاجــات مال بأنهــا درجــة اإلیفــاء باالســتعالالمالءمــة ل مــن جانــب المعلومــات تعــرف جــودةكمــا     
ّ ع فـي حـین .3همالمعرفـة عنـد قیـامهم بأعمـال منتجـي أو  المعلومـات والتوقعـات مـن قبـل مقـدمي فهـا المعهـد ر

 لــذي یحمــل فــي طیاتــه أبعــاد المنفعــةالمصــطلح ا بأنهــا NIST(( للمقــاییس والتكنولوجیــا األمریكــي القــومي
  4.والنزاهةوالموضوعیة 

یعني ما تتمتع به هذه المعلومات من مصداقیة وترى الباحثة أن مفهوم جودة المعلومة المحاسبیة 
قدرتها على إضافة قیمة لمتخذي القرارات االقتصادیة  وما تحققه من منفعة للمستخدمین من خالل

 التحریف من تخلو أن یجب ذلك لتحقیقو  .5احتماالت عدم التأكد المصاحبة لتلك القراراتض من والتخفی
 من الهدف یحقق بما لفنیة،او  والمهنیة الرقابیةو  القانونیة المعاییر من مجموعة ضوء في تعد وأن والتضلیل

  .استخدامها
قتصــر علــى وال ی شــامل هــو مفهــومالمحاســبیة  ةوبهــذا التعریــف یمكــن القــول أن مفهــوم جــودة المعلومــ

عنهـا وتـؤثر بشـكل مباشـر  أهمیـةالجوانب األخـرى التـي ال تقـل  مهمال ،في الخواص جانب واحد فقط ممثال
  في تحقیق جودة هذه المعلومات .

وقد اتضح من الدراسـات السـابقة أن خصـائص جـودة المعلومـات المحاسـبیة تعكـس فقـط أحـد جوانـب 
حیـث أن جـودة هـذه األخیـرة ال  .اییر الفنیة لجودة المعلومات المحاسبیةالمع ممثال فيجودة هذه المعلومات 

یجـــب أن تقتصـــر علـــى المعـــاییر الفنیـــة بـــل تتســـع لتتضـــمن معـــاییر أخـــرى تعكـــس كـــل الجوانـــب القانونیـــة 
                                                                                     والرقابیة والمهنیة وتجعل من المعلومات المحاسبیة أداه نافعة ومفیدة لمختلف مستخدمیها.                     

                                                             
، مكتبة الحریة للنشر والتوزیع، ةاصالحوكمة المؤسسیة، المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخعطا اهللا وارد خلیل وآخرون،  - 1

  .105 ، ص2008القاهرة، 
 .195عباس مھدي الشیرازي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
مجلة ، دراسة میدانیة في عینة من المصارف العراقیة–جودة المعلومات وتأثیرها في القرارات االستراتیجیة ، مؤید الساعدي وسلمان عبود زبار - 3

.                                                                                    14 ، ص2013، ثالث، العدد ال15القادسیة للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد 
 National Institute of Standards and Technology. 

 المرجع نفسھ. - 4
مجلة دراسات محاسبیة ومالیة، جامعة بغداد، ، حوكمة الشركات وأهمیتها في تفعیل جودة ونزاهة التقاریر المالیةعلي حسین الدوغجي،  - 5

                                                                                                                      . 7ص، 2009العراق، العدد السابع، 
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المعـاییر  محمـد أحمـد ابـراهیم خلیـلفقد اقتـرح ، لجودة المعلومات المحاسبیةفي ضوء المفهوم السابق 
 یوضـحه، وذلـك كمـا فـي ظـل حوكمـة الشـركات للوصـول إلـى المفهـوم الشـامل لـه األخیـرلتطویر هذا التالیة 

    :الشكل التالي

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

دور حوكمة الشركات في تحقیق جودة المعلومات المحاسبیة وانعكاساتها على سوق األوراق  ،محمد أحمد ابراهیم خلیلالمصدر: 
.25ص  ،2005مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، كلیة التجارة، مصر، العدد األول، دراسة نظریة تطبیقیة،  - المالیة  

      

معاییر جودة المعلومة المحاسبیة في ظل حوكمة الشركات: )10(شكل رقم ال  

معاییر جودة 
المعلومات 
المحاسبیة

معاییر فنیة معاییر مھنیة معاییر رقابیة معاییر قانونیة

 :وتتضمن 
القوانین    - زام ب االلت

 المنظمة
 االلتزام باللوائح المنظمة -

 : وتتضمن
 دور المراجعین -
 دور لجان المراجعة -
 دور المساھمین -
 العالقةدور األطراف ذات  -
 دور األجھزة الرقابیة -

 

 : وتتضمن
 معاییر المحاسبة -
 معاییر المراجعة -

 : وتتضمن
 المالءمة -
 الثقة -

 علیھ وما تشتمالن
 من خصائص فرعیة

 حوكمة الشركات

القدرة على اتخاذ 
 القرارات

الرشد في اتخاذ 
 القرارات

الثقة في المعلومات 
 المحاسبیة

 ینعكس ذلك على المستثمر
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ما یؤكده هذا الشكل أن المفهوم الشامل لجـودة المعلومـة المحاسـبیة فـي ظـل حوكمـة الشـركات یتحـدد 
أنــه یتماشــى مـــع  فــي ضــوء مجموعــة مـــن المعــاییر التــي تحكــم إعـــداد ونشــر هــذه المعلومــات، كمـــا یالحــظ

تهـتم  ومهنیـةیـة الجوانب المختلفة لإلطار الفكـري لحوكمـة الشـركات ومـا یتضـمنه مـن إجـراءات قانونیـة ورقاب
     ولیة عن ذلك.ؤ جمیعها بالتأكید على أهمیة إعداد المعلومات المحاسبیة وتحدید المس

معلومـات اإلعالمیـة للقیمـة ال ، حیـث أنمن جهة أخرى البد من التمییز بین جودة المعلومـة وقیمتهـا
، وتكمن المنـافع الرئیسـیة للمعلومـات فـي تخفـیض تكلفة إنتاجها منها مطروحاتعبر عن المنفعة التي تقدمها 

یمكـــن وبالتـــالي  ،األنشـــطةحالــة عـــدم التأكـــد وتحســـین القــرارات وتحقیـــق قـــدرة أفضـــل علـــى تخطــیط وجدولـــة 
  .1وأكثر نفعا اقادرا على اتخاذ قرار أقل ضرر  للمستخدم أن یكون

كلما كانت فعملیة صنع القرارات، على تستمد المعلومات قیمتها من األثر الذي تحدثه ولذلك 
ن القرارات الناتجة إ، فما إذا كانت المعلومات غیر دقیقةقرب إلى الواقع، أأالمعلومات دقیقة كان القرار 

تكون متوقعة أو احتمالیة، ویكون للمعلومات قیمة اقتصادیة بقدر التقلیل من احتماالت المخاطرة بشرط 
  .2العائد المضافقل من أأن تكون التكلفة المضافة 

كما تتحدد قیمة المعلومات المحاسبیة بمدى إمكانیة استعمالها في الوقت الحالي أو توقع استعمالها 
 ً ، وبالتالي القیمة المضافة علیها افي المستقبل، باإلضافة إلى مدى كفاءة وفعالیة القرارات المتخذة بناء

التركیز على القیمة التفاضلیة للمعلومات ویدخل في  وعلیه یتم. التي تحدثها على مستوى كل مراكز القرار
  تحلیل ذلك عامل التكلفة والمنفعة.

في هذا الصدد توجد ثالثة مقومات یتم من خاللها زیادة القیمة اإلعالمیة للمعلومات المالیة من 
 :وتتمثل في ،وجهة نظر مستخدمیها

المعلومــة المالیــة ویرشــد مــن قراراتــه، وبالتــالي أن یقلــل االتصــال مــن احتمــاالت االختیــار لــدى مســتخدم   - أ
 ؛یساهم في تقلیل حاالت عدم التأكد

أن تكـــون المعلومـــات المالیـــة بنـــاءة، أي أن تســـاهم فـــي تحدیـــد االختیـــار الرئیســـي مـــن بـــین االختیـــارات   - ب
 ؛المتاحة لدى متخذ القرار

غیــر الســلوك النــاتج مــن متخــذ أن تتصــف المعلومــات المالیــة بالدافعیــة، وذلــك إذا كــان لهــا تــأثیر علــى ت  - ت
   .القرار

                                                             
 مجاالت اتخاذ المعلومات في استخدام هذه نتیجة المتحققة للمنفعة المالي القیاس إمكانیة إلى المعلومات في هذا المجال  قیمة مصطلح یشیر 

 القرار، أي أن تقاس هذه القیمة بمقارنة السلوك الناتج من متخذیها قبل وبعد الحصول على هذه المعلومات.
دار المریخ  ،مراجعة: أیمن حداد ومهند عتمة ،الحسیني إبراهیمتعریب: قاسم   ،نظم المعلومات المحاسبیة، رومنيمارشال و  بول. ج. ستینبارت -1

 .26 ص، 2009  ،الجزء األول ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاض ،للنشر
  .43، ص 2005، دار وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة الثانیة، نظم المعلومات اإلداریة: مدخل معاصرعبد اهللا الحمیدي وآخرون،  جنم - 2
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أما بالنسبة للقیاس الكمي لقیمة المعلومات، یتم التمییز بین حالة التأكد التام وحالة عدم التأكد 
  :1كاآلتي

  في حالة التأكد التام أي عند توفر معلومات كافیة، تقاس قیمة المعلومات من خالل المقارنة بین
علیها، وذلك ألن المعلومات التامة تسمح بأن یتم اتخاذ القرار  منفعة المعلومات وتكالیف الحصول

 األمثل في كل مرة تنشأ فیها حاجة التخاذ القرار؛
 التقلیل من  علىدور المعلومات  فیقتصر ،أما في حالة عدم التأكد التام أي عدم توفر معلومات كافیة

              .حالة عدم التأكد، وبالتالي یجب أخذ درجة المخاطرة بعین االعتبار عند حساب قیمة المعلومات
خالصة القول، أن تحدید قیمة المعلومات لیس أمرا سهال، إذ یصعب تحدید تكالیف وفوائد   

نتاجها واستغاللها، وعلیه یجب المعلومات بشكل كمي كما أنه من الصعب تحدید قیمة المعلومات قبل إ
المنافع  تكلفتهاحساب القیمة المتوقعة للمعلومات بأفضل الطرق بحیث ال یتم إنتاج معلومات تتجاوز 

المتوقعة من إنتاجها. وعلیه، فقیمة المعلومة تظهر من خالل قدرتها على زیادة األرباح والتقلیل من 
     .2الخسائر الناتجة عن عملیة اتخاذ القرار

  المحاسبیة ةأبعاد جودة المعلوم -2
 والدقــة ركــزت علــى بعــدین همــا التوقیــت المعلومــات هتمــت بجــودةان الدراســات المبكــرة التــي إ  

لهـــذه  شــموال تصــورا أكثــرقــدمت ظهــرت دراســات عان مـــا . ولكــن ســر ةباعتبارهمــا الحكمــان لجــودة المعلومــ
 ,.Duran-Arenas L., Rivero C. C)3 البــاحثین قــام بهـا ففــي دراسـة مســحیة ذات مـرحلتین ، األبعـاد

Canton S. F, 2006)  يفئـات هــتـم تجمیعهــا فـي أربــع  المعلومـة جــودة بعــدا مـن أبعــاد 180تــم تحدیـد: 
   .4الوصول، وقابلیة السیاقیة، العرض والتقدیم الجودة الذاتیة الداخلیة، لجودةا

                                                             
الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة یة، اإلصدار تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسب، عبد الرزاق محمد قاسم -1

   .29 ص ،2006األولى، 
 .20حنان قسوم، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 من بین المحاوالت المهمة لتحدید أبعاد جودة المعلومة  ما قام به مكتب اإلدارة والموازنة األمریكي  ( OMB ) ،د ثالثة أبعاد هي: المنفعة الذي حدّ

التي صدرت عن المكتب المذكور وأصبحت نافذة المفعول إبتداءا من سنة  المعلومات وضوعیة، النزاهة. هذه األبعاد تضمنتها توجیهات جودةالم
هذه األبعاد، وأقر   ( census)ارة الزارعة األمریكیة ومكتب اإلحصاءات السكانیةبالنسبة لجمیع الوكالت الحكومیة األمریكیة. وقد أكدت وز   2002

الزبون،  المبادلة بینها في حالة التعارض هي: درجة الصلة بالموضوع لإلیفاء بحاجات هذا األخیر إلى جانبها ست خصائص أخرى مع إمكانیة
 . الدقة، التوقیت، قابلیة الوصول، قابلیة التفسیر، الشفافیة

3 - Duran-Arenas L., Rivero C. C., Canton S. F, (1998) The Development of a Quality Information System: A 
Case Study of Mexico. Health Policy and Planning. 

ر العاملین في البنك اإلسالمي جودة المعلومات وأثرها في القیادة اإلبداعیة من وجهة نظ، رائد محمد العضایله، مروة خضر أبو سمهدانه - 4
                                                                                                                      . 407، ص2014، العدد الثالث، 10المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد  األردني لالستثمار والتمویل في محافظات إقلیم الجنوب،
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د أكثـر شـمولیة و بطریقة  ةالمعلوم ومن أجل تحدید أبعاد جودة     أوبـرینقابلـة لـإلدارة والتقیـیم فقـد حـدّ
(O’brien J)  تـدعم  التـيفرعیـة البعـاد مـن األیضـم كـل منهـا مجموعـة ، المعلومـةأبعـاد رئیسـیة لجـودة ثالثـة

  :1البعد الرئیسي لتحقق في النهایة جودة المعلومة، وهي
  :اآلتیةیتحدد وفق الخصائص   البعد الزمني: -1.2

  ؛عند الحاجة المعلومات یجب تقدیم : المناسب التوقیت -
 : یجب أن یوافق توقیت تقدیم المعلومات األحداث؛(الحداثة) اآلنیة -
 الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلیة.الفترة الزمنیة: یتم تقدیم المعلومات حول  -
  وكانت مطلوبة. ینبغي توفیر المعلومات كلما كان ذلك ضروریاالتكرار:  -

  :اآلتیةیشمل العناصر   البعد المتعلق بالمضمون: -2.2
، فكلما زادت دقة وخلوها من الخطأ لماضي والحاضر والمستقبللالدقة: أي درجة تمثیل المعلومات  -

 جودتها وقیمتها في التعبیر عن الحقائق التاریخیة أو التوقعات المستقبلیة؛المعلومات زادت 
باحتیاجات متلقي  ذات صلةالمعلومات ینبغي أن تكون : )ذات صلةزبونیة المعلومة / المالءمة ( -

 حالة معینة؛ل محدد
 ؛یجب توفیر كل المعلومات المطلوبةاالكتمال:  -
 ة فقط؛اإلیجاز: ینبغي توفیر المعلومات المطلوب -
  متلقیها؛ طرفتكون مفهمومة من  یجب أنالوعي: المعلومات المطلوبة  -
 النطاق: المعلومات یمكن أن یكون لها نطاق واسع أو ضیق أو ذات تركیز داخلي أو خارجي؛ -
  األداء: المعلومات یجب أن تظهر أداء األنشطة المنجزة، والتقدم الذي تم تحقیقه والموارد المتراكمة. -

  :اآلتیة یشمل الخصائص البعد الشكلي: -3.2 
  ؛الفهمبشكل سهل  تقدم المعلوماتالوضوح:  -
إال أنها یجب أن تفي باحتیاجات  یمكن أن تكون المعلومات مفصلة أو ملخصةالتفصیل:  -

  المستخدمین؛
  : المعلومات یمكن ترتیبها بتعاقب محدد مسبقا؛الترتیب -
وسائط أي مطبوعة، فیدیو أو التقدیم: المعلومات یمكن أن تقدم بشكل سردي، رقمي، بیاني، أو  -

  .أخرى
  كاآلتي: ةیلخص أبعاد جودة المعلوم )11( والشكل رقم   

  
                                                             

1 - James A. O’ BRIEN, Introduction to information systems: Essentials for the internal work. Ed E-
Business enterprise, Eleventh edition, Chapter1, Mc Graw-Hill, New york, Etats Unis 2002, p 16. 
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      Source: James A. O’ BRIEN, Introduction to information systems: Essentials for the internal work. Ed 
E-Business enterprise, Eleventh edition, Chapter1, Mc Graw-Hill, New york, Etats Unis 2002, p 16. 

تم  ( Wikipedia ) نترنت المجانیةالموسوعة ا المنشورة في ( Stvilia et al, 2005 )وفي دراسة 
 ،ستنبطت من عمل الموسوعة هي: النطاق، الشكل والتنسیقابعاد بسبعة أ المعلومات تحدید أبعاد جودة

معاییر تتالءم  محمد أحمد إبراهیم خلیل. فیما تناول 1ولالتفرد، الصالحیة، الدقة، اآلنیة، وقابلیة الوص
كات حیث حدد وكما سبق اإلشارة إلیه أربعة معاییر لجودة المعلومات وهي المعاییر مع حوكمة الشر 

إلى ثمانیة أبعاد مقترحة للجودة وهي:  نجم عبود نجمفي حین خلص  الفنیة والقانونیة والمهنیة والرقابیة.
ق وحمایة نطاق التغطیة، الموضوعیة، الدقة، التوقیت، حوكمة المعلومات، زبونیة المعلومات، التنسی

      .2العرض، الصالحیة

في ضوء دراستنا ألبعاد جودة المعلومة، یتضح لنا وجود اختالف حول تحدید وتصنیف هذه األبعاد 
في ثالثة أبعاد رئیسیة هي البعد الزمني والبعد الشكلي والبعد  صنفتحیث ، إال أنها تشترك في جوهرها

تخص دینامیكیة الجودة في اتجاهاتها المتعلقة  فإن هذه األبعاد . ومن جهة أخرى المتعلق بالمضمون

                                                             
.                                                                                                                       14 ص ،سبق ذكرهمرجع ، مؤید الساعدي وسلمان عبود زبار - 1
. متوفرة على الرابط 9ص ، 2010جامعة الزیتونة، األردن،  ،جودة المعلومات وتشخیص االنحرافات في األداءأبعاد نجم عبود نجم،  - 2

  ).27/08/0162(اطلع علیھ في:   http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/153198 االلكتروني:
 

 ة: أبعاد جودة المعلوم)11(الشكل رقم 

 الوقت
 التوقیت
 الدقة

التكرار   
  الفترة الزمنیة

الشكل                 
الوضوح                 
            التفصیل   
           الترتیب      

التقدیم       

 المحتوى
 الدقة

 المالءمة
 االكتمال
 الوعي
 النطاق
 اإلیجاز
 األداء
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وهذا لتحقق في ، 1باالستخدام المناسب، المصداقیة، المرونة، األمنیة، الوثوق، االعتمادیة وطریقة العمل
المنافع التي ، درجة الرضا عن المعلومات، التملكالنهایة كل من المنافع الشكلیة والزمانیة ومنافع 

  .  وزیادة القیمة المضافة هلیل الخطأ أو الحد منتخص تق

  نماذج قیاس جودة القوائم المالیة - 3

للمعلومة جودة القوائم المالیة تتحدد من خالل التعرف على مدى تحقق الخصائص النوعیة  إن
 ، باإلضافة إلى وجود طرق أخرى یتم من خاللها قیاس الموثوقیة والمالءمة لتحدید جودة القوائمالمالیة
  ، تمهید الدخلبإدارة األرباح شركاتكالتركیز على جودة المحاسبة من خالل دراسة مدى قیام ال ؛المالیة

  .2وما إذا كان االعتراف باألرباح والخسائر تم في الوقت المناسب

، على دراسات سابقة باالعتمادوتقییم جودة القوائم المالیة   قیاس الجدول الموالي یلخص نماذج
  :كمایلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، 2010 ،الطبعة األولىن، األرد، عمان ،الوراق للنشر والتوزیع ،وتطبیقات : دراساتأسالیب قیاس قیمة المعلومات، الشهربليإنعام علي توفیق  -1

   .12 ص
2 - Vera PELEA , IAS/IFRS and financial reporting quality : lessons from the european experience , China 
journal of accounting  research, Production and  hosting by ELSEVIER, 2012,  p 4. 
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  السلبیات  االیجابیات  الطریقة
  الخصائص النوعیة

"Qualitative characteristics"  
وذلك من تهدف إلى تقییم جودة المعلومة بأبعاد مختلفة في وقت واحد  -

فعالیة وفائدة قرارات القوائم المالیة عن طریق تفعیل  خالل دراسة
  .الخصائص النوعیة

یــــتم ذلـــــك مــــن خـــــالل تقیـــــیم أثــــر تقـــــدیم معلومـــــات محــــددة فـــــي القـــــوائم  -
الســــنویة علــــى القــــرارات التــــي یتخــــذها مختلــــف المســــتخدمین  وذلــــك عــــن 
طریــــــق إعــــــداد اســــــتبیان یتضــــــمن مجموعــــــة مــــــن المحــــــاور، یتعلــــــق كــــــل 

لخصـــــــــائص النوعیــــــــــة للمعلومــــــــــة المحاســــــــــبیة، محـــــــــور بخاصــــــــــیة مــــــــــن ا
وتنـــدرج ضـــمن كـــل محــــور مجموعـــة مـــن األســـئلة تــــتم االجابـــة عنهـــا مــــن 
طــــــــرف مختلــــــــف المســــــــتخدمین الــــــــداخلیین والخــــــــارجیین للقــــــــوائم المالیــــــــة 
لمعرفـــــة مـــــدى تحقـــــق الخصـــــائص النوعیـــــة فـــــي القـــــوائم المالیـــــة المفصـــــح 

  عنها.

تركز على جودة القوائم  -
  المالیة.

الصعب االعتماد على من  -
 ةهذه الطریقة بسبب صعوب
 قیاس الخصائص النوعیة.

  

  قیمة المالءمة
"Value relevance"  

قیاس مدى  بهدفدرس العالقة بین عوائد األسهم وأرقام األرباح ت -
  مالءمة وموثوقیة معلومات القوائم المالیة.

الناتجة عنها في أي دراسة االرتباط بین األرقام المحاسبیة والتغیرات  -
 شركةسوق األسهم ذلك باعتبار أن سعر السهم یمثل القیمة السوقیة لل

على أساس اإلجراءات  شركةبینما األرقام المحاسبیة تمثل قیمة ال
  .المحاسبیة التي أعدت بموجبها تلك القوائم المالیة

  تركز على جودة األرباح؛ -  سهلة نسبیا للقیاس. -
لقیاس طریقة غیر مباشرة  -

  جودة القوائم المالیة؛
ال یتم المفاضلة بین  -

  المالءمة والموثوقیة.

 البنود الخاصة في التقاریر المالیة
"Specific elements in annual report "  

وذلك بإجراء دراسات قاریر السنویة، تالبنود الخاصة في الوتفحص درس ت
تقییم تأثیر تقدیم جزئیة تشمل معلومات مالیة وغیر مالیة من خالل 

معلومات محددة في التقاریر السنویة على القرارات المتخذة من طرف 
  .مختلف المستخدمین

على جودة القوائم تركز  -
  المالیة.

تركز على عناصر محددة  -
  فقط؛

  صعوبة القیاس. -

  
  
  
  

  
  

نماذج قیاس جودة القوائم المالیة: )06( جدول رقمال  
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  :نماذج قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة
  

  
  
  (نماذج اإلستحقاق) نماذج قیاس إدارة األرباح

"Accrual models":  

  ، ومنها:دارة األرباح كبدیل لجودة األرباحإدرس مستوى ت
 "Healy, 1985ھیلي، "  نموذج -
 "DeAngelo, 1986دي أنجلو، "  نموذج -
وذج - لوان، "  نم و و س  ,Dechow  Sloanدیش

1991" 
 "Jones, 1991جونز، "  نموذج -
وذج - دل، "  نم ونز المع  ,Modified Jonesج

1995" 
وذج - ور، "  نم ل و ج س، جی  Ress, Gill ری

Gore, 1996" 
وذج - لي، "  نم ون و واس اري، لی  ,Kothariكوت

Leone  Wasley, 2005" 
وذج - حرور، "  نم ان و ش  Raman رام

Shahrur, 2008" 
  
  

سبیا لجمع طریقة سهلة ن -
دارة البیانات من أجل قیاس إ

  األرباح.

  تركز على جودة األرباح؛ -
طریقة غیر مباشرة لقیاس  -

  جودة القوائم المالیة؛
من الصعب قیاس جودة  -

  المستحقات.

  :تمهید الدخلنماذج قیاس 
  " / مدخل معامل التباین:Eckel, 1981"  نموذج -

  
- :الخالقة، المحاسبة االبتكاریة، یطلق علیها عدة تسمیات منها: المحاسبة التجمیلیة، المحاسبة المتعسفة، المحاسبة  المحاسبة اإلبداعیة

  لعبة األرقام المالیة، فن حساب األرباح، فن عرض المیزانیة، فن طبخ الدفاتر، الخداع في ید المحاسبة، العبث بالدفاتر.
مخاطرها) (لتقدیم انطباع مضلل عن عائد الشركة و ویقصد بها قیام المحاسب بتحریف البیانات المالیة بشكل یعكس رغبات ودوافع اإلدارة 

عن طریق استغالل الثغرات والمرونة الموجودة في المبادئ والمعاییر المحاسبیة وتعدد بدائلها دون أن یخالفها. فهي شكل من أشكال 
ویتم ذلك من خالل ثالث ممارسات أو طرق هي: ودون خرقها، التالعب المحاسبي الذي یكون ضمن حدود القوانین والمعاییر المحاسبیة 

  رباح، تمهید الدخل، محاسبة التخلص من كل الخسائر في سنة ردیئة.إدارة األ
خارج حدود (خرق وتحریف متعمد ومقصود للبیانات المالیة ولیس ناتج عن أخطاء أو سهو) تالعب محاسبي فهو  الغش المحاسبيأما 

  القوانین والمعاییر المحاسبیة.

-  المحاسبیة  نةو المر  ةلمستغ شركةلل المالیة التقاریر عرضإعداد و  عند اإلدارة هاتتبع متعمدة ممارسات: إدارة األرباح أو المكاسب
قد یودي و  .نبالنقصا وأ بالزیادة إما الشركة أرباح لىع التأثیر بقصد المالیة التقاریر عناصر بعضوحة لها لتقدیر الممن التقدیریة والسلطة

  التهرب الضریبي، أو زیادتها بغرض زیادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.إما لتخفیض أرباحها بغرض  السلوك االنتهازي لإلدارة
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-  :تخفیض متعمد لالنحرافات في الدخل  ویقصد بهیسمى أیضا تلطیف الدخل، تجمیل الدخل، تخفیف تقلبات الدخل .  تمهید الدخل
و متغیرات وهمیة (استخدام السیاسات والطرق عبر الفترات الزمنیة من خالل التالعب بمتغیرات حقیقیة (توقیت وحجم الصفقات) أ

أي الغاء االرتفاع الطبیعي للربح  ،قل نجاحاو تغییرها) لتخفیض دخل السنوات الجیدة الستخدامها في السنوات البطیئة أو األأالمحاسبیة 
بتكوین احتیاطات مستترة تستخدم المحاسبي.  وهذا الشكل من التالعب یتطلب تحقیق الشركة ألرباح كبیرة في بعض السنوات مما یسمح 

  بعد ذلك من أجل تنظیم تدفق الدخل عند الضرورة.
في بعض الفترات ولكنها تبالغ في  شركةهي ممارسة تؤدي إلى تقلیل ربح ال محاسبة التخلص من كل الخسائر في سنة ردیئة: -

الخسائر، وتتم استراتیجیة التخلص من الخسائر في سنة ردیئة بغرض إظهار النتائج الردیئة بصورة أسوء، وتستخدم هذه الطریقة في 
یقة على مبدأ وهو أن السنوات الردئیة ، فمن خالل المبالغة في الخسائر یمكن للشركة أن تصنع أرباح السنة الموالیة. حیث تقوم هذه الطر 

نقص المكاسب في الفترة الجاریة بما ال یحقق حوافز أو منفعة لإلدارة، قد یجعلها تلجأ إلى تخفیض المكاسب أكثر، فهي على أي حال 
ج تحصل اإلدارة على حوافز، والغرض من ذلك السماح لإلدارة بتحقیق نتائ ففي كل األحوال لنسنة ردیئة ولن یضر أن تزداد رداءة، 

جیل بعض االیرادات، أو تسریع إعدام الدیون، أو تحمیل الفترة الجاریة بمصاریف مستقبلیة أأفضل في الفترة التالیة، ویتم ذلك من خالل ت
یمكن إظهارها على أنها تخص  الفترة الجاریة، وهذا ما یعرف بأخذ حمام، أي التخلص من الخسائر وكل ما هو رديء، واألساس 

ندما ال یكون ممكنا لإلدارة الوصول إلى الحد األدنى للحصول على حوافز بكفاءة، فمن األفضل النزول باألرباح على المنطقي هو أنه ع
  ادتها مستقبال.قدر المستطاع وذلك لتمهید الطریق أمام زی

 
  من إعداد الطالبة باإلعتماد على المصادر التالیة: :المصدر

دراسة عینة من من الشركات المساهمة  –دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة  ،أمینة فداوي -
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باجي  ،أطروحة دكتوراه الطور الثالث،  - SBF 250الفرنسیة المسجلة بمؤشر 

   .189-108ص  ،  2013/2014مختار، عنابة، 
- Ferdy Van Beest & al , Quality of financial reporting: measuring qualitative characteristic, Nice 
working paper 09-108, April 2009, p 27. 

أربعة طرق مختلفة لقیاس جودة القوائم المالیة تتمثل في  هناكأن  ،)06( رقمنستخلص من الجدول 
، قیمة المالءمة، البنود اإلبداعیة (إدارة األرباح وتمهید الدخل)قیاس ممارسات المحاسبة طریقة نماذج 

  الخاصة في القوائم المالیة وطریقة الخصائص النوعیة. 
 Ⅱ-  النظام المحاسبي المالي ظل جودة المعلومة المحاسبیة في  

الخصائص والممیزات التي تجعل من القیمة  محاسبیةیقصد بالخصائص النوعیة للمعلومات ال  
جودة والتي تحدد  هذه األخیرةتعتبر  وعلیه ات كبیرة من وجهة نظر مستخدمیها،اإلعالمیة لهذه المعلوم

من أهم المفاهیم الواجب تحدیدها ضمن اإلطار النظري والمفاهیمي للمحاسبة المالیة،  المعلومة المحاسبیة
وعلیه حظي هذا الموضوع  بالعدید من  ،نظرا ألهمیتها لمختلف األطراف المهتمة بالمحاسبة المالیة ذلكو 

الدراسات التي حاولت تحدید أهم الخصائص النوعیة الواجب توفرها في المعلومات المالیة، ومن خالل 
لنوعیة للمعلومات نحاول تناول أهم هذه الدراسات، ونهدف من هذا إلى الخروج بالخصائص ا لجزءهذا ا

 والتي اعتمدها النظام المحاسبي المالي. المالیة التي تتفق علیها هذه الدراسات
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 بیة حسب تصنیف الهیئات المحاسبیةالخصائص النوعیة للمعلومات المحاس -1

الدراسات والهیئات المحاسبیة بالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة كما من  لقد اهتمت العدید
دراسة مجلس معاییر  هذه الدراسات أهمومن هم الخصائص الواجب توافرها في المعلومات، بینت أ

  المحاسبة المالیة األمریكي، ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة.
 األمریكـــي حســـب مجلــس معــاییر المحاســـبة المالیــةالخصــائص النوعیــة للمعلومـــات المحاســبیة  -1.1

)FASB(  
نتاجا ممیزا بالنسب (FASB) المحاسبة المالیةلقد حقق مجلس  معاییر    ٕ لإلطار  ةنشاطا علمیا وا

المفاهیمي للمحاسبة، بحیث كللت جهوده بإصدار سبع دراسات تم تقدیمها في شكل بیانات وهذا للفترة 
بعنوان "الخصائص النوعیة  1980سنة مجلس الالصادر عن  )2(رقم ویعد البیان  ،1973-2000

المحاسبیة" من أهم الدراسات التي حددت الخصائص النوعیة الواجب توفرها في المعلومات للمعلومات 
، حیث اعتمد في تحدید هذه الخصائص على دراسة واألكثر شمولیة في تحدید هذه الخصائص المحاسبیة

 )4(بعنوان "بیان حول النظریة األساسیة للمحاسبة" والبیان رقم ) AAA(الجمعیة األمریكیة للمحاسبة 
بعنوان "المفاهیم األساسیة والمبادئ  )AICPA(الصادر عن المعهد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

المحاسبیة التي تحكم إعداد القوائم المالیة لمؤسسات األعمال"، باإلضافة إلى اعتمادها على دراسة لجنة 
"أهداف القوائم المالیة" الصادرة عن المعهد األمریكي للمحاسبین  :بعنوان )TRUEBLOOD( تروبلود

  في الشكل اآلتي: )2(القانونیین. ویمكن توضیح أهم الخصائص النوعیة حسب البیان رقم 

               
  
  

  

  

 

 

 

 

  

                                                             
   تأسس مجلس معاییر المحاسبة المالیةFASB  بعد حل هیئة المبادئ المحاسبیة 1973سنةAPB   األمریكي للمحاسبین التابعة للمعهد

  لها مسؤولیة تطویر مبادئ المحاسبة المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة. ویمثل هذا المجلس جهة مستقلة تخولالقانونیین، 
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Source : Financial Accounting Standards Board (FASB), Statement of financial accounting concepts N°2: 
Qualitative characteristics of accounting information, 1980, p13. Available at 
:http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175820900526&bl
obheader=application%2Fpdf   (15/12/2016) .   

قســمت الخصــائص النوعیــة للمعلومــات المحاســبیة بصــورة مــن الشــكل أعــاله یتضــح أن هــذه الدراســة 
اعتمــــدت فــــي تحدیــــدها لهـــــذه متدرجــــة، بــــدءا بالخصــــائص الرئیســــیة ومــــن ثــــم الخصــــائص الثانویــــة، كمــــا 

انطلقت من فرضیة أن المستخدم المسـتهدف للمعلومـات المالیـة هـو الخصائص على ثالثة اعتبارات، حیث 
جیـد مـن الفهـم واالسـتیعاب، وهـذا انطالقـا مـن أن المعلومـات مستخدم حصیف، أي متمكن ویتمتع بمسـتوى 

كان المستخدم له مستوى متدني من الفهم واالسـتیعاب، وفـي هـذا الصـدد  إذاستفادة منها إلالمالیة ال یمكن ا

 

 المعلومات  المحاسبیة مستخدمي

 القید

 الصفات الخاصة بالمستخدم

 الخصائص األساسیة للقرار

 الخصائص الرئیسیة

     الخصائص
 الثانویة

 عتبة االعتراف

 FASBالخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة حسب : )12(الشكل رقم
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نمــا یعتمــد : "الشــیرازيیقــول  ٕ إن مســتوى جــودة المعلومــات المالیــة ال یعتمــد علــى الخصــائص النوعیــة فقــط، وا
المعلومـات لمتخـذ القـرار تعتمـد علـى عوامـل ضا على خصائص تتعلق بمتخـذ القـرار ( المسـتخدم)، ففائـدة یأ

، طبیعـــة النمـــوذج القـــراري المســـتخدم، هـــاكثیـــرة تتعلـــق بمجـــال االســـتخدام، مثـــل طبیعـــة القـــرارات التـــي یواجه
رة متخـذ القـرار علـى تحلیـل طبیعة ومصادر المعلومات التي یحتاجها، مقدار ونوعیة المعلومات السـابقة، قـد

  .1المعلومات..."
بعـــد فرضـــیة المســـتخدم الحصـــیف أدرجـــت هـــذه الدراســـة فـــي الهـــرم التسلســـلي القیـــد الحـــاكم: التكلفـــة/ 

كبـــر مـــن تكلفـــة أالمنفعـــة، ویقضـــي هـــذا القیـــد أن تكـــون الفائـــدة المحصـــلة مـــن اســـتخدام المعلومـــات المالیـــة 
تسلسل الهرمي خاصیة القابلیـة للفهـم، والتـي تقضـي بعـرض كافـة بعد هذا القید جاء في الحصول علیها، و ال

المعلومــات المالیـــة ذات األهمیــة النســـبیة بأســهل طریقـــة ممكنــة لتمكـــین المســتخدمین مـــن فهمهــا واســـتیعاب 
  محتواها.

 المنفعة للقرار، ویعتبر هذا المعیار من أهـم المعـاییر الواجـب توفرهـا ویقضـي ثم جاء المعیار الحاكم:
كانــت ســـتجلب منفعــة معینــة، وتتحـــدد هــذه المنفعـــة مــن خـــالل إذا اللجــوء إلـــى المعلومــات المالیـــة إال  بعــدم

الموثوقیــة، فالمالئمــة تتطلــب تــوفر ثــالث خصــائص فرعیــة، وهــي: القــدرة المالئمــة و  الخاصــیتین الرئیســیتین
المالیـة فـي الوقـت المناسـب، معلومـات بمختلف األحداث، تقدیم ال ؤالتنبؤیة لكي تسمح لمستخدمیها من التنب

أن تكــون للمعلومــات قیمــة تقییمیــة بحیــث تمكــن المســتخدمین مــن تقیــیم مختلــف القــرارات الســابقة والوقــوف و 
 ،على مـدى صـحتها، أمـا الموثوقیـة فتتطلـب تـوفر ثـالث خصـائص أولهـا أن تكـون المعلومـات قابلـة للتحقـق

  تصفه.               لذيالمضمون ا ن تعبر بصدق عنأو  ،تكون محایدة (ذات غرض عام) نأو 
كمــا حــددت هــذه الدراســة خاصــیة القابلیــة للمقارنــة كخاصــیة ثانویــة یمكــن أن تتــوفر فــي المعلومــات 
المالیــة لتمكــین مســتخدمیها مــن إجــراء مقارنــات بــین مختلــف األحــداث والوضــعیات، كمــا وضــعت خاصــیة 

الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي التقــاریر المالیــة، وتقضــي كمحــدد للمعلومــات المالیــة  (المادیــة) األهمیــة النســبیة
منفــرد  إلــى اتخــاذ قــرارات  لباإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات التــي یــؤدي حــذفها أو عــدم االعتــراف بهــا بشــك

  مضللة.
  )IASB(الدولیة معاییر المحاسبة  مجلسالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة حسب  -2.1

 القوائم المالیة عرضنشر اإلطار المفاهیمي إلعداد و ب (IASC)قامت لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 
به مجلس معاییر المحاسبة ویشبه هذا اإلطار إلى حد ما اإلطار التصوري الذي یسترشد  ،1989سنة 

خضع اإلطار منذ صدوره لعدة تعدیالت ساهمت في نضوجه بشكل یتالءم وقد ، (FASB)المالیة 
  مجلس معاییر المحاسبة الدولیةبه التعدیل الذي قام  اأبرزهالمحاسبیة وتطلعات مستخدمي المعلومة 

                                                             
 .195، ص مرجع سبق ذكرهعباس مهدي الشیرازي،  -1
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(IASB) تم وضعه من قبل الهیئة بإصدار نسخة مستحدثة لإلطار المفاهیمي الذي 2010 في سبتمبر 
   .سابقا

 1989بنسخة میزتها بعض االختالفات عن نسخة  2010وقد ظهر اإلطار المفاهیمي لسنة 
، تبعا فیما یتعلق بالخصائص النوعیة، حیث تأثرت بتغیر األحداث التي تصبو إلیها المحاسبةخصوصا 

لتغیر المستعملین المستهدفین بالدرجة األولى، حیث اقتصر اإلطار المفاهیمي الجدید على خاصیتین 
نوعیتین رئیسیتین للمعلومات المحاسبیة المفیدة هما المالءمة والتمثیل الصادق، باإلضافة إلى الخصائص 

فهم والتقدیم في الوقت المناسب القابلیة للالمعززة للخصائص الرئیسیة والمتمثلة في القابلیة للمقارنة و 
  .والقابلیة للتحقق

واإلطار المفاهیمي لسنة  1989ر المفاهیمي لسنة الجدول الموالي یوضح أهم االختالفات بین اإلطا
  فیما یخص الخصائص النوعیة: 2010

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  تشهد الساحة المحاسبیة العالمیة حالیا تقاربا بین مجلس معاییر المحاسبة الدولیة(IASB)  ومجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكیة(FASB) ،

صدارات في ضوء سعي المجلسین لتوحید الممارسات المحاسبیة من خالل التأكید على أهمیة توفیر االتساق بین الممارسات المحاسبیة التي تتضمنها إ
ي البث عن نیته ف (IASB)والذي أعلن  2014المجلسین، وذلك من خالل المشروع المشترك والموحد لإلطار المفاهیمي للمحاسبة بین المجلسین سنة 

  .2016فیه في الربع األول من سنة 
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  2010اإلطار المفاهیمي لسنة   1989اإلطار المفاهیمي لسنة 
  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة:

  ؛القابلیة للفهم -
المالءمة: (القیمة التنبؤیة، القیمة التأكیدیة، األهمیة  -

  النسبیة)؛
الموثوقیة: (التمثیل الصادق، تغلیب الجوهر على الشكل،  -

  ؛الحیاد، الحیطة والحذر، االكتمال)
  القابلیة للمقارنة. -
  
  

  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة:
  الرئیسیة:النوعیة الخصائص 

القیمة التنبویة، القیمة التأكیدیة، األهمیة المالءمة: ( -
 النسبیة)؛

التمثیل الصادق: (اإلكتمال، الحیاد، خالیة من  -
 الخطأ)؛

 :الخصائص النوعیة المعززة 

 القابلة للمقارنة؛ -

 القابلیة للفهم؛ -

 القابلیة للتحقق؛ -

  التوقیت المناسب. -
  القیود على المعلومات المالءمة والموثوقة: 

 التوقیت المناسب؛ -

 الموازنة فیما بین التكلفة والمنفعة؛ -

  الموازنة فیما بین الخصائص النوعیة. -

  .قید التكلفة على المعلومات المالیة المفیدة

    العرض العادل
 : المصدر 

-Swapan Kumar Bala, the new conceptual framework for financial reporting 2010 : some 
reflective comments,  independent  business review (ISSN 1996-3572), vol. 5, N° 2,  july 
2012, p 13. 
-Ana Lalevic Filipovic, Revised qualitative characteristics of financial statements as 
precondition for streghtening information power on capital market, economics and 
organization Vol.9, N°1, 2012, p 87-88. 

قام بإعادة تصنیف  )IASB(نستخلص من الجدول أعاله، أن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة   
الخصائص النوعیة للمعلومة المالیة المفیدة إلى خصائص رئیسیة وأخرى مدعمة، كما قام باستبدال 

مصطلح الموثوقیة قد تم فهمه  نوذلك لسببین أولهما أ" التمثیل الصادق" مصطلحب "الموثوقیة"مصطلح 
بشكل خاطئ على نطاق واسع حیث أن أوصافه كانت مشابهة إلى حد كبیر لفكرة المجلس عن قابلیة 
التحقق، من جهة أخرى، ال یعتبر تفضیل الجوهر على الشكل والحیطة والحذر وقابلیة التحقق والتي 

، أما هي جوانب من التمثیل الصادق 1989طار المفاهیمي لسنة كانت تعد جوانب من الموثوقیة في اإل
  . 2010خاصیة القابلیة للتحقق فهي خاصیة جدیدة في اإلطار المفاهیمي لسنة 

  (IASB)  الخصائص النوعیة للمعلومة المحاسبیة حسب): 07الجدول رقم (
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  النظام المحاسبي المالي حسبالخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة  -2
 يبالمحاس للنظام التصوري اإلطار یحتویها التي للمعلومة المحاسبیة النوعیة خصائصالب یتعلق فیما 

المالیة اإلطار المفاهیمي لمجلس معاییر المحاسبة الواردة في  الخصائص مع تتطابق فإنها يالمال
، 2008ماي  26المؤرخ في  156- 08من المرسوم التنفیذي  8، وذلك طبقا للمادة )FASB, 1980( األمریكي

الواردة في الكشوف المالیة على الخصائص النوعیة یجب أن تتوفر المعلومة : "أنه على تنص تيال
إال أن النظام المحاسبي المالي لم یفصل في اإلجراءات ؛ للمالءمة والدقة وقابلیة المقارنة والوضوح"

 2010لسنة  لدولیةلمعاییر المحاسبة ااإلطار المفاهیمي المحققة لكل خاصیة، لذلك توجب الرجوع إلى 
بموجب المشروع  )FASB(و )IASB(ألنھ یمثل وجھة نظر كل من  صلدراسة وتحلیل هذه الخصائ

 االتساقتحقیق المشترك بین المجلسین لصیاغة نموذج موحد لإلطار المفاهیمي للمحاسبة وذلك في ضوء 
  .في الممارسات المحاسبیة

 ةالمعلوم جودة على بالتأكید 2001 سنة هیكلته إعادة بعد الدولیة المحاسبة معاییر مجلس امق
 تفاهم إلى )FASB(و )IASB( من كل توصل 2002 سنة وفي ،التصوري اإلطار بها یهتم التي المحاسبیة

 دول كل في تطبیقها یمكن العالیة الجودة ذات المعاییر من واحدة مجموعة إصدار على العمل أجل من
ونظرا ألهمیة اإلطار التصوري وفاعلیته في عملیة إصدار المعاییر عقد اجتماع مشترك بین  العالم،

یستخدم كأساس  ركتمشمحسن و  يمفاهیم إطار إعداد علىتم فیه االتفاق  2004المجلسین في  أكتوبر 
شروع على وقد تم االتفاق على االنتهاء من هذا الم إلعداد المعاییر المحاسبیة في ضوء مشروع التقارب.

  .20101مراحل حتى سنة 
أن االلتزام باألهداف والخصائص النوعیة الواردة  2010المستحدث لسنة وقد جاء في هذا اإلطار 

لى معاییر ذات جودة عالیة مما سیؤدي بدوره إلى تحسین جودة المعلومة المالیة المستخدمة إفیه سیقود 
معلومات نافعة التخاذ القرار هو الهدف األساسي للقوائم في اتخاذ القرار. وحسب هذا اإلطار فإن توفیر 

  المالیة.
اهیمي المشترك بین فیما یلي عرض مفصل للخصائص النوعیة التي وردت في اإلطار المف 

كما  ، والتي یحتویها اإلطار التصوري للنظام المحاسبي المالي ضمنیا دون تبویب2010المجلسین لسنة 
  . سبقت اإلشارة إلیه سابقا

                                                             
  المالیة األمریكيلمجلس معاییر المحاسبة لم یتم الرجوع إلى اإلطار المفاھیمي )FASB, 1980( نظرا ألنھ وكما سبقت اإلشارة إلیھ فإن الساحة ،

، في (FASB)ومجلس معاییر المحاسبة المالیة األمریكیة  (IASB)تقاربا بین مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  المحاسبیة العالمیة حالیا تشھد
 للمحاسبة.ضوء سعي المجلسین لتوحید الممارسات المحاسبیة، وذلك من خالل المشروع المشترك والموحد لإلطار المفاهیمي للمحاسبة 

–وأثرها في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة التغیرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالیة صالح الدین بولعراس،  -1
جامعة ، تجاریةفي العلوم الأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، - دراسة استقصائیة لمجموعة من الخبراء والمختصین في المحاسبة بالجزائر

  .99-96ص  ،2015/2016ف، الجزائر، سطی، فرحات عباس
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  الخصائص الرئیسیة -1.2
إن المعیار الحاكم "المنفعة للقرار أو فائدة المعلومات" یأتي في قمة هرم الخصائص النوعیة، وأن 
تحقیق المنفعة المرجوة یتطلب توافر خاصیتین أساسیتین هما خاصیة المالءمة وخاصیة الموثوقیة 

تین فلن تكون مفیدة (التمثیل الصادق)، فإذا فقدت المعلومات المحاسبیة أیا من هاتین الخاصیتین األساسی
نوعیة الرئیسیة للمعلومة سنحاول في النقاط الموالیة استعراض الخصائص البالنسبة للمستخدمین المعنیین. 

  .نهمابیوتحدید العالقة  ، مع التطرق للعناصر التي تحقق هذه الخصائصالمالیة

  المالءمة -1.1.2

 ذات( جلهأالغرض الذي أعدت من المالیة و ة وثیقة بین المعلومات یقصد بالمالئمة وجود عالق  
 ، ویمكن، أي مدى مطابقة المعلومات المتوفرة الحتیاجات متخذ القرارصلة بالقرار الذي سیتم اتخاذه)

    .من هذه المعلومات تأثر سلوك متخذ القرار واستفادته مدى معرفة خالل من الخاصیة هذه تحقیق
التأثیر على على  القدرة المالءمة بأنهافي تعریفهما لخاصیة   )FASB(و )IASB( یتفق كل منو   

تقییم األحداث الماضیة و  فيمساعدتهم ب ،في اتجاههاإحداث فرق أو القرارات االقتصادیة للمستخدمین 
  . 1الحالیة والمستقبلیة أو تأكید أو تصحیح تقییماتهم السابقة

  بالمالءمة كاآلتي:أن نلخص أهم العناصر التي ترتبط  من خالل التعاریف السابقة یمكن  

ترتكز العدید من قرارات المستثمرین والمقرضین والدائنین اآلخرین على تنبؤات القیمة التنبؤیة:   - أ
وتبعا  .صریحة أو ضمنیة لمبلغ وتوقیت العائد على استثمار حقوق ملكیة أو قرض أو أداة ائتمان أخرى

ة على إحداث فرق في إحدى تلك القرارات فقط إن ساعدت المستخدمین على لذلك تكون المعلومات قادر 
خروج بتنبؤات جدیدة حول األحداث االقتصادیة واألداء المتوقع للشركة في الفترات القادمة وبقدر الشركة ال

ن نماذج مللمعلومات مفهوم القیمة التنبؤیة وقد تم اشتقاق  في مواجهة المتغیرات المستقبلیة غیر المتوقعة،
 .االستثماراتتقییم 

ولالستفادة من مفهوم القدرة على التنبؤ  أوضحت الجمعیة األمریكیة للمحاسبة أربع طرق تمكن من   
  : 2ذلك وهي

                                                             
  راجع: -1
، مؤسسة : المفاهیم والمبادئ السائدة"2إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم "الوحدة  مادة تدریبیة للمعاییر الدولیة -

  ؛ 8، ص 2011المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، عمان، نسخة 
- Financial Accounting Standard Board,"Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC No 2 
May.1980, in: http: www.fasb.org, Consulte-le: 04/04/2016. 

   .32 صمرجع سبق ذكره، ، حنان قسوم - 2
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التدفقات النقدیة المتوقعة دون الرجوع إلى كتزوید اإلدارة بمختلف التنبؤات تقضي بالطریقة المباشرة:  -
توقعات غیر الویحد تطبیق هذه الطریقة سوء االستخدام المحتمل وااللتزامات الناتجة عن  ،بیانات الماضي

  دقیقة؛ال

ن المستخدمین من التنبؤ، وتفترض اضیة تمكضي بتقدیم بیانات عن أحداث مالطریقة غیر المباشرة: تق -
وضع قد یكون غیر ال هذه الطریقة وجود عالقة ارتباط قویة بین أحداث الماضي وأحداث المستقبل، وهذا

  مبرر؛
 مؤشر سابقبمثابة طریقة اعتماد مؤشرات مرشدة: من خالل توفیر بیانات تكون تحركاتها وتغیراتها  -

  حدوث تحركات وتغیرات في األحداث المتنبأ بها؛یعكس 

فمنثال زیادة بیانات أخرى، ل توفیر معلومات مالیة تستخدم للتنبؤ بطریقة المعلومات المعززة: من خال -
عائد االستثمار في األصول یمكن أن یعكس زیادة في كفاءة اإلدارة وهذا بدوره قد یكون مؤشرا لزیادة في 

  وتفترض هذه الطریقة وجود عالقة ارتباط بین البیانات المالیة والبیانات األخرى.التدفقات النقدیة، 

تأكید وذلك من خالل  ةومة على قیمة تقییمییجب أن تنطوي المعل :(الرقابیة) القیمة اإلسترجاعیة -ب 
على فكرة المقارنة بین  (التقییم اإلرتدادي) وتقوم التغذیة الراجعة .القرارأو تصحیح توقعات أولیة لمتخذ 

وبین ما  ما تم التنبؤ بهالخطة والتنبؤ وبین المنفذ وما جرى فعال، أي تستند إلى فكرة تحدید االنحراف بین 
  .1حدث فعال، وهذا المدخل یعني التقییم المستمر بهدف التحسین المستمر

   :)/ عتبة اإلعتراف األهمیة النسبیة (المادیة - ج

الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة وعلى األخص خاصیة هي صفة حاكمة لجمیع   
عتباره بأنه یقدم معلومات مفیدة ومؤثرة فصاح عنه الالمالءمة. فالبند المؤثر هو بند مهم نسبیا یجب اإل

ال فإنه لن تكون هناك حاجة لإلفصاح عنه، كما أن التوسع في العرض قد یؤدي إلى  ٕ في اتخاذ القرارات وا
وبالتالي  تعتبر المعلومات ذات أهمیة نسبیة. ولذلك دفن معلومات مالئمة األمر الذي قد یضلل المستخدم

على القرارات االقتصادیة التي یتخذها  بیانها بشكل خاطئأو  حذفها أمكن أن یؤثرإذا  مالئمة
أو الخطأ وطبیعته المستخدمون اعتمادا على القوائم المالیة، وتعتمد األهمیة النسبیة على حجم البند 

ارتباطا وثیقا المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحریف. كما یرتبط مفهوم األهمیة النسبیة 
تعرف كل من المادیة والمالءمة في إطار ما یؤثر أو یحدث فرقا لدى متخذ حیث مة، المالء بخاصیة

القرار، حیث یمكن اتخاذ قرار بعدم اإلفصاح عن معلومات معینة نظرا لعدم حاجة المستثمرین إلى مثل 

                                                             
، 2005 ،األردن، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، مدخل النظریة المحاسبیة: اإلطار الفكري والتطبیقات العملیةرضوان حلوة حنان،  -1

   .75ص 
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أنها ال ، أو ألن المبالغ التي تنطوي علیها صغیرة جدا لدرجة )فهي غیر مالئمة(هذا النوع من المعلومات 
  .1)فهي غیر مادیة(تحدث أي فرق 

  )لتمثیل الصادق(ا الموثوقیة -  2.1.2

 االطمئنان حالة خلق إمكانیة یقصد بهذه الخاصیة ثقة المستخدم بالمعلومات المالیة المتوفرة ومدى
مة المعیار ءالمختلفة، وتشكل هذه الخاصیة مع خاصیة المال قراراته اتخاذ في علیها لكي یعتمد لدیه

  معلومات المالیة. لل القیمة النفعیةالمناسب الذي یحدد 
إذا كانت خالیة من األخطاء الهامة والتحیز  )IASB( حسب موثوقةالمعلومات المحاسبیة وتكون 

بشكل  ما یتوقعأو  تمثلهوكان بإمكان المستخدمین االعتماد علیها كمعلومات تعبر بصدق عما یقصد أن 
  .2تمثلهأن معقول 

بأنهـــا خاصـــیة فـــي المعلومـــات تســـمح بالتأكـــد مـــن خلـــو تلـــك المعلومـــات مـــن  (FASB) كمـــا یعرفهـــا
    .3األخطاء والتحیز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق الشيء الذي تعبر عنه

مكانیــــة االعتمــــاد علیهــــا،  ٕ ــــة المعلومــــات وا ولكــــي تتســــم المعلومــــات فخاصــــیة الموثوقیــــة تتعلــــق بأمان
  الخصائص التالیة: علىوثوقیة یجب أن تتوافر مالمحاسبیة بال

   :من الخطأالخلو  - أ
تصویر أي  ،االقتصادیة حداثاأل وبیان وصف في حذف وأ خطاءهناك أ تكون ال نأ به یقصدو  

 معالجة عملیة في خطاءأ یوجد وال ، قادقی یراتصو  تقدیمه إلى تهدف الذي ضمونملل المعلومات المالیة
  .عنها لمعلنا المعلومات

   :تغلیب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني -ب 
نظرا ألهمیة هذه الخاصیة في تعزیز موثوقیة البیانات المالیة فقد اعتبرها مجلس معاییر المحاسبة 

 المعلومات إعداد وبعد وأثناء قبل مخالفتها یمكن ال التي المحاسبیة المبادئ أهم منالدولیة فیما بعد 
حیث یمكن أن یؤدي التمثیل على أساس الشكل القانوني الذي یختلف عن الجوهر االقتصادي  ،4المالیة
 المبدأ أو الخاصیة هذه عالجتها التي والحاالت األمثلة ومن ،ة االقتصادیة إلى تمثیل غیر صادقللظاهر 

 التابعة الشركات منها خاصة الشركات، بین المعروفة والتحایل الغش طرقو   التمویلي اإلیجار حالة هي
 ذلك ومع الملكیة، لنقل قانونیة بطریقة ىأخر  شركة إلى أصل من الشركة تتخلص كأن األم، الشركة لنفس

                                                             
  .88، ص مرجع سبق ذكره ،ریتشارد شرویدر وآخرون -1

2- Barry Elliot, Jamie Elliot, Financial accounting and reporting, pearson education, London, 11th edition , 
2007, p 106.     
3 Financial Accounting Standard Board,"Qualitative characteristics of accounting Information", SFAC N° 2 
May.1980,  in: http: www.fasb.org, Consulte-le: 04/04/2016. 

   .81ص  ،مرجع سبق ذكره ،موسوعة معاییر المحاسبةحماد، طارق عبد العال  -4
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 في المجسدة المستقبلیة االقتصادیة بالمنافع األولى الشركة تمتع استمراریة تضمن اتفاقیات توجد قد
  .فیها الدخول تم التي العملیة بصدق یمثل ال بیع عملیة تقریرها فإن طویلة، أو قصیرة لفترة األصل

  :الحیاد  -  ج

وتوجیهها إلى أو لتحقیق هدف محدد لفئة معینة تقضي هذه الخاصیة بعدم تحیز المعلومات المالیة 
 بحكم  متحیزةال المعلومات المعلومات ألن أمانة مع واضحا تداخال الصفة هذه ، وتتداخلالغرض العام

تتصف  التي المالیة المحاسبة معلومات علیها، وتوجه االعتماد أو الثقة بها یمكن ال معلومات  طبیعتها
 مسبقة افتراضات دونلشركة المعلومات خارج ا هذه یستخدمون لمن المشتركة باالحتیاجات للوفاء بالحیدة

فخاصیة الحیاد تعني تجنب ذلك النوع المعلومات،  تلك إلى بالذات مجموعة معینة أیة احتیاجات عن
بهدف التوصل إلى نتائج  المعلومات المحاسبیةالقائم بإعداد وعرض المقصود من التحیز الذي یمارسه 

وتتطلب خاصیة محددة مسبقا أو بهدف التأثیر على سلوك مستخدم هذه المعلومات في اتجاه معین. 
 :الحیاد

 إنتاج في البدائل هذه من كل تقییم فاعلیة على واإلفصاح اسالقی بدائل بین من االختیار یرتكز أن -
 ؛المالئمة والموثوقة المعلومات

 تعمد أال یجب التقدیر، إلى االلتجاء التي تتطلب القیاس أسالیب اإلفصاح أو طرق بتطبیق یتعلق فیما -
  معینة؛ نتائج تحقیق بغیة التقدیرات هذه في إلى المغاالة شركةال إدارة

وعدم إهمال  زمةالالر التفاصیل یكمن في درجة اإللمام بالحدث المراد عرضه من خالل توفیالشمول:  -
      .الهامة عند إعداد القوائم المالیة ألحداثاجزء من أي إغفال  مع عدملبیانات األساسیة، اسجیل ت

   : (الشمولیة) االكتمال - ه 

المالیة بالمصداقیة یجب أن تكون كاملة ضمن  القوائمفي أجل أن تتصف المعلومات الواردة  من  
تصبح ، ویمكن أن سواء كان ذلك من خالل القوائم المالیة أو ملحقاتها حدود األهمیة النسبیة والتكلفة

  تم حذف أي معلومات یمكن أن تجعلها خاطئة أو مظللة.ما وغیر مالئمة إذا  القوائم المالیة غیر موثوقة

  بین خاصیتي المالءمة والموثوقیة العالقة

األصل أن تتوافر خاصیتا المالءمة والموثوقیة معا وبدرجة من التأكد، وهذا الوضع األمثل لتصبح   
المعلومات المحاسبیة  أكثر نفعا في اتخاذ القرارات. ولكن في الحیاة العملیة نادرا ما تتوافر هذه الحالة 

تظهر حالة المقایضة أو التبادل بین تلك الخاصیتین، فتزداد درجة بشكلها المثالي، ففي أغلب األحیان 
التأكد لدى خاصیة مقابل تراجعها لدى الخاصیة الثانیة، والسبب أن هناك كثیر من الطرق والسیاسات 
المحاسبیة التي تستدعي التضحیة بمقدار من الموثوقیة في سبیل تحقیق مزید من المالءمة والعكس 
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المطلوب تحقیق موازنة بینهما بدرجة معقولة من التأكد، حتى تقدم معلومات غیر  . وهنا یكون1صحیح
  متحیزة وتتسم بالمنفعة  في اتخاذ القرارات. 

مالئمة فعلى سبیل المثال فإن االعتماد على القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة یوفر معلومات   
صیة الوقت المناسب)، وأنها تمثل الوقائع لمستخدمیها عن طریق توفیر معلومة آنیة أو حالیة (خا

(خاصیة التمثیل الصادق) األمر الذي یوفر إمكانیة توقع األحداث المستقبلیة بشكل  بصدقاالقتصادیة 
یة)، باإلضافة إلى قدرتها على تصحیح المعلومات التاریخیة السابقة مثل ؤ ة القدرة التنبیأفضل (خاص

القیمة تصحیح قیمة النقد نتیجة لتغیر عامل الزمن والتأكد من قیمته الصحیحة أو العادلة (خاصیة 
)، ومن جهة أخرى تعتبر المعلومة الناتجة على قیاس القیمة العادلة أقل موثوقیة ألنها ال االسترجاعیة

د على وثائق مدونة قابلة للفحص عند إجراء المعالجات الضروریة، بل تعتمد على قیم وتوقعات تعتم
(اإلخالل بخاصیة القابلیة  حالیة ومستقبلیة تستند في بعض األحیان إلى الحكم الشخصي الخاطئ

  .للتحقق)
  یمكن توضیح التعارض بین خاصیتي المالءمة والموثوقیة في الشكل اآلتي:  

  
  
 
 

 

 

 

  
  .108ص ، مرجع سبق ذكره ،الوطني المخطط لتحسین عملیة مساهمةي، مصطفى عقار  المصدر:

  

هناك عالقة عكسیة بین خاصیة المالءمة والموثوقیة، حیث أنه نستخلص من الشكل أعاله، أن   
كلما زادت جودة إحداهما انخفضت جودة األخرى، ومن الضروري التضحیة بقدر من المالءمة مقابل 

العكس، وأنه لیس من المقبول غیاب أحد هاتین الخاصیتین سواء المالءمة أو  مزید من الموثوقیة أو 
  الثقة بالكامل في المعلومات المحاسبیة مما یستلزم إجراء نوع من المبادلة بینهما.

                                                             
   .106ص  ،سبق ذكرهمرجع  ،الوطني المخطط لتحسین عملیة مساهمة ،مصطفى عقاري  - 1

 والموثوقیةمة تعارض خاصیة المالء ):13(رقم الشكل 

 

المالءمة                                                                                           

 

 

الموثوقیة                         
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  (الداعمة أو المعززة) الخصائص النوعیة الثانویة -2.2

الثانویة للمعلومة المالیة والمتمثلة أساسا سنحاول في النقاط الموالیة استعراض الخصائص النوعیة 
  اآلتیة: خصائصفي ال

  القابلیة للمقارنة - 1.2.2

تخصیص الموارد تتضمن عملیات تقییم البدائل، وال یمكن إجراء تقییم دقیق للبدائل إال  إن قرارات
المعلومات الخاصة یقصد بالقابلیة للمقارنة إمكانیة مقارنة . و إذا كانت هناك معلومات قابلة للمقارنة

 لتقییم مراكزها المالیة وأدائها وتدفقاتها النقدیةلنفس الفترة أخرى شركات بمعلومات مماثلة عن  شركةبال
من أجل تحدید االتجاهات في سابقة في فترات شركة وبمعلومات مماثلة عن نفس ال، (مقارنة مكانیة)

ملیة المقارنة الثبات في استخدام السیاسات وتقتضي ع .1(مقارنة زمانیة) المركز المالي وفي األداء
تجدر اإلشارة إلى أن الحاجة إلى القابلیة للمقارنة یجب أن ال تتداخل مع مفهوم   المحاسبیة، إال أنه

االتساق، كما یجب أن ال تصبح عائقا أمام تبني معاییر محاسبیة جدیدة، حیث أنه من غیر المناسب 
وتبقي على سیاستها  س األسلوب عن عملیة مالیة أو حدث آخرأن تستمر في المحاسبة بنف شركةلل

  .إن وجدت سیاسات بدیلة أكثر مالءمة وموثوقیة المحاسبیة دون تعدیل 

خاصیة القابلیة للمقارنة هو إعالم ل ه من المدلوالت المهمةول أنمن جهة أخرى، یمكن الق
المستخدمین عن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد القوائم المالیة وأیة تغیرات في هذه السیاسات 

فصاح عن السیاسات التي تستخدمها الشركة على تحقیق قابلیة ویساعد تضمین اإلوآثار هذه التغیرات، 
  .2المقارنة

  القابلیة للفهم - 2.2.2

تعرف القابلیة للفهم على أنها: "خلو البیانات من الغموض بحیث یسهل فهمها بیسر لتحقیق الفائدة    
منها، بمعنى آخر البیانات والمعلومات المعبر عنها بالقوائم المالیة یجب أن تكون بسیطة وواضحة وخالیة 

  .3من التعقید"

تصنیف وعرض المعلومات بشكل واضح من حیث وتتأثر القابلیة للفهم بمهارة وخبرة من یعدها   
فمستخدم المعلومات یفترض أن یكون ،  ، ثم بمهارة وخبرة من یستخدمها من جهة أخرىودقیق من جهة

وعلى استعداد لدراسة ، مستوى معقول من المعرفة في مجال المحاسبة وفي أعمال الشركة ونشاطاتهالدیه 

                                                             
 .71دونالد كیسو وجیرى ویجانت، مرجع سبق ذكره،  ص - 1
، مرجع سبق : المفاهیم والمبادئ السائدة"2مادة تدریبیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم "الوحدة  - 2

 . 14ذكره، ص 
 .84ص ولید ناجي الحیالي، مرجع سبق ذكره،  - 3
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الحاجة لقابلیة الفهم ال تسمح بحذف المعلومات المالئمة  إال أن بدرجة معقولة من الجدیة.المعلومات  هذه
  بحجة أنه قد یكون من الصعب فهمها.

  التوقیت المناسب - 3.2.2
إن مفهوم المالءمة ینطوي ضمنا على عامل التوقیت، فمن الضروري أن یتوفر لمختلف    

قراراتهم، باإلضافة إلى ذلك یجب أن المستخدمین ما یلزمهم من المعلومات المالئمة للقیام بتنبؤاتهم واتخاذ 
تكون هذه المعلومات حدیثة في طبیعتها أكثر من ارتباطها بالفترات السابقة فقط. ویقصد بخاصیة التوقیت 
المناسب أو التزامن توفیر المعلومات في حینها قبل أن تفقد منفعتها أو قدرتها على التأثیر في عملیة 

إذا لم تتوفر المعلومات عند الحاجة إلیها، فلن یكون لها تأثیر على  اتخاذ القرارات، فمن البدیهي أنه
القرار، فعملیة اتخاذه تكون دائما محددة بفترة زمنیة معینة وأي تأخر في إیصال المعلومة قد یفقدها قیمتها 

  .1اإلعالمیة من وجهة نظر متخذ القرار
التشــریعات المحاســبیة بخصــوص ویجــب أن نشــیر هنــا إلــى أن التــواریخ المحــددة مــن طــرف مختلــف 

وقت تقدیم القوائم المالیة له تأثیر كبیر على تحقیق هـذه الخاصـیة. حیـث یجـب التركیـز علـى التوقیـت الـذي 
یمثـــل قیـــدا هامـــا علـــى نشـــر القـــوائم المالیـــة، ویجـــب أن یكـــون تجمیـــع وتلخـــیص المعلومـــات المالیـــة ونشـــرها 

ة لمسـتخدمي المعلومـات المالیـة تصـلح إلعـداد التنبــؤات سـریعا بقـدر اإلمكـان لضـمان إتاحـة معلومـات حدیثــ
  .2 واتخاذ القرارات

في هذا المجال فإنه یمكن التضحیة أحیانا ببعض الدقة الحسابیة ودرجة عدم التأكد لفائدة التوقیت   
 المناسب، ذلك أن عملیة اتخاذ القرار تكون دائما مرتبطة بمدة زمنیة معینة.

  لقابلیة للتحققا - 4.2.2

تفاق بین القائمین بالقیاس المحاسبي الذین یستخدمون نفس یقصد بها وجود درجة عالیة من اال
نفس النتائج، فإذا وصلت أطراف خارجیة إلى نتائج مختلفة فهذا دلیل  ىالقیاس بأنهم یتوصلون إل أسالیب

 فإن ثم ومن .یهاعتماد علعلى أن معلومات القوائم المالیة غیر قابلة للتحقق وبالتالي ال یمكن اال
 منها یمكن التثبت بحیث الخاصیة هذه فیها أن تتوافر یجب علیها االعتماد یمكن التي األمینة المعلومات

قامة ٕ   صحتها.على  الدلیل وا
شخصي للقائم لإن قابلیة التحقق تعني أن القیاس المحاسبي موضوعي ألنه خال من التحیز ا

  وأدلة إثبات یؤدي إعتمادها إلى الوصول لنفس النتائج.بعملیة القیاس كما أنه یعتمد على وثائق 

                                                             
   . 193 –192 سبق ذكره، ص، مرجع  ةمدخل النظریة المحاسبیة: اإلطار الفكري والتطبیقات العملی، رضوان حلوة حنان - 1
 129ص ، مرجع سبق ذكره، الدون س اندریكسن - 2
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مصطلح قابلیة التحقق هو المصطلح الحالي البدیل لشرط الموضوعیة الذي یجب أن یتوافر في ف
أن طریقة القیاس ة القیاس المحاسبي ال یضمن وحده تحیز القائم بعملیأي قیاس علمي، غیر أن تجنب 

  تصادیة للشركة.قا صادقا عن األحداث المالیة واالهي الطریقة الصحیحة للتعبیر تعبیر 
یر یظهر لنا جلیا عند تطبیق منهج التكلفة التاریخیة، فاالستناد إلى فواتیر خالتناقض األإن هذا 

ومستندات القید المحاسبي مع تطبیق المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما یجعل القیاس المحاسبي قابال 
یز الشخصي للقائم بعملیة القیاس، ولكن القیاس وفق التكلفة التاریخیة من للتحقق بمعنى خلوه من التح

ناحیة ثانیة وكما هو معروف یمثل أحداثا ووقائع مضت وانقضت وغالبا ما یكون هذا التمثیل التاریخي 
منهج ة لذلك فإن معلومات التكلفة التاریخیة التي یقدمها الجبعید كل البعد عن تمثیل الواقع الحالي، وكنتی

البراغماتي الحالي والمعتمد في التطبیق العملي كإجراءات مقبولة عموما هي معلومات قابلة للتحقق 
ولكنها غیر صادقة في التعبیر عن واقع الشركة ، ولذلك فهي غیر موثوق بها وال یمكن االعتماد علیها 

  ي التعبیر.قق وتجاهل شرط الصدق فبسبب التناقض القائم  بین تحقیق شرط قابلیة التح
 التي الضروریة األمور من أنها  في ضوء دراستنا للخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة الحظنا

 المخرجات تعتبر المحاسبیة التي المعلومات ونفعیة وجودة جدوى على للحكم االعتبار بعین أخذها یجب
 وأهمیتها قیمتها للمعلومات المالیة تعطي التي هي الخصائص هذه أن إذ المحاسبي، للنظام المقصودة

تعتبر كمحور أساسي یحقق أهداف القوائم المالیة من حیث تقدیم معلومات حیث  به، تتصف الذي بالقدر
  مفیدة للمستثمرین الحالیین والمحتملین، وكذلك الدائنین والمستخدمین اآلخرین. 

  المحاسبیة في الشكل اآلتي:ویمكن تحدید أهمیة الخصائص النوعیة لتصفیة المعلومات 
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مدى دور مراقب الحسابات في التحقق من الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة في عبد الكریم محمد سلمان النجار،  :المصدر
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه في المحاسبة القانونیة، مجلس المعهد العالي للدراسات المحاسبیة القوائم المالیة

  .18ص ، 2012، والمالیة، جامعة بغداد، العراق

أهمیة الخصائص النوعیة في تصفیة المعلومات المحاسبیة التي یتم ) 14( یتضح من الشكل رقم   
، حیث أن الخصائص النوعیة تمكننا من التمییز بین المعلومات شركةاإلفصاح عنها من قبل إدارة ال

المفیدة، النافعة والضروریة عن المعلومات غیر المهمة وغیر النافعة. ولضمان جودة المعلومات 
المحاسبیة المعروضة یقوم مراقب الحسابات بالتحقق من توافر الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة 

  في نتائج اتخاذ القرارات. أثرابقتها للمعاییر المتعارف علیها وخاصة أن لها لیؤكد مدى صحتها ومطا

   النظام المحاسبي المالي مبادئ فروض و -3
المتمثلة في االعتبارات األسس و جملة من ضمن إطاره التصوري  النظام المحاسبي الماليأورد 

غرض  لتحقیقالفروض والمبادئ المحاسبیة الواجب االلتزام بها عند مسك المحاسبة وفقا لهذا النظام، 
  االعتبارات فیما یلي: . وتتلخص هذهالقوائم المالیة

  الفروض المحاسبیة والنظام المحاسبي المالي  -1.3

تعتبــــر حلــــوال مســــبقة لمختلــــف   حیــــثنقطــــة بدایــــة النظریــــة المحاســــبیة، المحاســــبیة  فــــروضتمثــــل ال
ً  المشاكل المحاسبیة المطروحة، كما تمثل  علیهـا یـتم  امسلمات ومقدمات  تعتمـد علیهـا المحاسـبة والتـي بنـاء

  المتبعة في إعداد القوائم المالیة. المحاسبیة المبادئ اشتقاق

 : أهمیة الخصائص النوعیة لتصفیة المعلومات المحاسبیة)14(الشكل رقم 
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ة مـــن النظریــــة لقـــد تبنـــى النظـــام المحاســـبي المـــالي الفـــروض المحاســـبیة المتعـــارف علیهـــا والمحـــددو 
  .أساس االستحقاقاالستمراریة و تقوم المحاسبة على افتراضین أساسیین هما: حیث المحاسبیة، 

  :االستغالل (النشاط)استمراریة  فرض -1.1.3
مستمرة في أداء نشاطها في الظروف العادیة، وأنه  شركةیقوم فرض االستمراریة على أساس أن ال

ال یوجد اتجاه صریح أو ضمني لتصفیتها في األجل القریب. وقد استقر هذا االفتراض في الفكر 
األموال حیث ال یتوقف بقاؤها واستمرارها  شركاتالمحاسبي وخاصة بعد ظهور الشخصیة االعتباریة ل

سوف تستمر لفترة أطول من عمر  شركةویفترض كحد أدنى أن ال على بقاء أو استمرار عمر المساهمین.
  أي أصل تمتلكه وبما یكفي للوفاء بالتزاماتها وتنفیذ العقود والتعهدات القائمة.

ویالحظ أن كثیرا من المبادئ المحاسبیة تجد مبررها األساسي في فرض االستمراریة. ولعل أهم 
ة لیست في حالة تصفیة اضطراریة وبالتالي لیس شركالما أن الهذه المبادئ هو مبدأ التكلفة التاریخیة؛ فط

األسعار المالئمة هناك ما یوجب التخلص من األصول وتحویلها إلى نقدیة فإن األسعار الجاریة لیست 
وبالتالي وجب االلتزام بأساس التكلفة التاریخیة؛ وعلى ذلك فإن فكرة المقدمات لتقویم األصول، 

الك األصل الثابت بالكامل وتأجیل جزء من تكلفته األصلیة لتستهلك في الفترات والمستحقات وعدم استه
القادمة وكذلك فكرة التفرقة بین المصروفات اإلیرادیة والرأسمالیة، االحتیاطات، وتصنیف األصول إلى 

  .1متداولة وغیر متداولة، كل ذلك یمثل إجراءات محاسبیة تعتمد إلى حد كبیر على فرض االستمراریة

من المرسوم  07المادة  بموجب النظام المحاسبي المالي فرض االستمراریة بنىت في هذا المجال،
المالیة على أساس استمراریة االستغالل بافتراض متابعة  قوائمونص على إعداد ال ،156-08 رقم التنفیذي

نشر الحسابات والتي  تاریخ ، إال إذا طرأت أحداث أو قرارات قبلالمنظور في المستقبل هالنشاط ةشركال
ذا لم یتم إعداد القوائم  ،من الممكن أن تسبب التصفیة أو التوقف عن النشاط في المستقبل القریب ٕ وا

ن الشكوك في استمراریة االستغالل تكون مبینة ومبررة، ویحدد األساس إالمالیة على هذا األساس ف
  .المستند علیه في ضبطها في الملحق

    :المحاسبي (محاسبة التعهد أو االلتزام) االستحقاقفرض المحاسبة على أساس  -2.1.3
فـــي  والنظـــام المحاســـبي المـــالي مـــن اإلطـــار النظـــري 22الفقـــرة فـــي  معـــاییر المحاســـبة الدولیـــةنص تـــ
علــى إعــداد القــوائم المالیــة وفــق أســاس االســتحقاق باســتثناء  156-08مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  6المــادة 

االعتــراف بآثــار العملیــات المالیــة واألحــداث األخــرى یــتم  ویتطلــب هــذا األســاس أن النقدیــة، قائمــة التــدفقات
عند حدوثها ولیس عند استالم أو دفع النقدیة ومـا یعادلهـا، كمـا یـتم إثباتهـا بالـدفاتر المحاسـبیة والتقریـر عـن 

                                                             
 .76ص  ، مرجع سبق ذكره،یجانتجیري و و  دونالد كیزو؛ 263 .، صسبق ذكرهمرجع  عباس مهدي الشیرازي،  - 1
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تــم دفعهــا أو لــم االعتــراف بالمصــروفات التــي تخــص الفتــرة المالیــة ســواء أي  ،البیانــات المالیــة التــي تخصــها
  قبضها.یتم دفعها وكذلك االعتراف باإلیرادات والمكاسب سواء تم قبضها أو لم یتم 

تباع األساس النقدي، ذلك اویعتبر إتباع أساس االستحقاق أكثر فائدة في قیاس الدخل الدوري من 
الحالیة والمستقبلیة على ة شركأن المعلومات التي یوفرها أساس االستحقاق تعتبر مؤشرا أفضل عن قدرة ال

تحقیق التدفقات النقدیة؛ وینحصر االختالف الرئیسي بین أساس االستحقاق واألساس النقدي في عدم 
تزامن العملیات واألحداث والظروف التي یتأثر بها قیاس الدخل خالل فترة معینة مع المتحصالت 

قة سببیة بین مقبوضات ومدفوعات الفترة والمدفوعات النقدیة التي ترتبط بها؛ فلیس هناك بالضرورة عال
هذا األساس یترتب ظهور حسابات على و  وذلك نظرا لعدم اكتمال جمیع دورات األعمال خالل نفس الفترة.

 المدینین كالزبائن وحسابات الدائنین كالموردین.

  المبادئ المحاسبیة والنظام المحاسبي المالي  -2.2
القواعد العامة التي یستند إلیها التطبیق العملي للمحاسبة. و ام أتمثل المبادئ المحاسبیة األحك

  :وتقوم المحاسبة وفق النظام المحاسبي المالي على مجموعة المبادئ المتعارف علیها، وهي

  :(الدورة المحاسبیة) الدوریة مبدأ - 1.2.2
تصفیتها لمعرفة ة أو شركظهر أهمیة هذا المبدأ في أنه البدیل عن االنتظار حتى نهایة عمر الت

النتیجة الحقیقیة لنشاطها، حیث أن حاجة مستخدمي القوائم المالیة بین الحین واآلخر وفي فترات دوریة 
ة التي تساعدهم في اتخاذ القرارات تقتضي شركقصیرة األجل إلى معلومات عن المركز المالي وأداء ال

القوائم المالیة التي توفر المعلومات الالزمة  ة المستمرة إلى فترات دوریة من أجل إعدادشركتقسیم حیاة ال
  لذلك.

ة إلى فترات زمنیة متساویة، وقد جاء في شركولذلك فقد جرى العرف المحاسبي على تقسیم حیاة ال
النظام المحاسبي المالي أن الدورة المحاسبیة تغطي عادة فترة  المتضمن 11-07من القانون رقم  30المادة 

دیسمبر. ویمكن  31جانفي وتنتهي في  01شهرا مطابقة للسنة المدنیة، أي أنها تبدأ في  )12(اثني عشر 
في حالة ما إذا كان نشاطها  31/12ة أن تتخذ دورة محاسبیة تقفل في تاریخ آخر غیر شركأن یرخص لل

  یرتبط بدورة استغالل ال تتطابق مع السنة المدنیة.
شهرا وبصفة ) 12(أكبر من لمحاسبیة أقل أو الدورة ا وفي الحاالت االستثنائیة التي تكون فیها

ة أو توقفها عن النشاط خالل الدورة أو في حالة تغییر تاریخ نهایة الدورة شركخاصة في حالة تكوین ال
ة تحدید الدورة المحاسبیة بدقة مع تبریر األسباب التي دفعتها إلى اتخاذ شركالمحاسبیة، فإنه یجب على ال

  اسبیة.تلك الدورة المح
ة دفتریا أول كل شركوقد أسس هذا المبدأ على تصور نظري لحیاة المشروع، وهو أن یتم تأسیس ال

ة جدیدة لتصفى مرة شركسنة ثم یتم تصفیتها في آخرها، ثم تأسس من جدید في بدایة السنة الموالیة ك
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ة حتى یتم شركالأخرى في نهایة السنة، وهكذا تستمر عملیة اإلنشاء والتصفیة النظریة طول عمر 
  تصفیتها فعال.

وتكون األداة اإلجرائیة لتنفیذ فكرة مبدأ الدوریة في بدایة كل فترة محاسبیة عن طریق القید 
االفتتاحي المكون من میزانیة السنة السابقة فعند إثبات القید االفتتاحي فكأنما یقوم المحاسب بإنشاء جدید 

سب بالتصفیة النظریة عن طریق إقفال جمیع أرصدة الحسابات للمشروع، ثم في نهایة كل دورة یقوم المحا
الظاهرة بمیزان المراجعة وبالقوائم المالیة المختلفة لتحدید نتیجة عمل المشروع بواسطة قائمة الدخل ومن 
ثم معرفة المركز المالي عن طریق المیزانیة، وهكذا یستمر المحاسب في العملیات السابقة لحین حلول 

یة الفعلیة للمشروع، وفي حینها تنتقل مسؤولیة إجراء التصفیة وحساباتها إلى المحاسب تاریخ التصف
  المصفي الذي یجري تعیینه وفق األعراف والقوانین المعمول بها في هذا المجال.

 مبدأ استقاللیة الدورات: - 2.2.2
عنها في والتقریر  ةلشركالدفاتر المحاسبیة لفي  حداثإثبات العملیات واألبموجب هذا المبدأ یتم 

فإنه یقصد  156 - 08 رقم   من المرسوم التنفیذي 13و 12وفقا للمادة و  التي تخصها.المالیة لفترات ا
باستقاللیة الدورات أن نتیجة كل دورة محاسبیة مستقلة عن نتیجة الدورة السابقة لها وعن نتیجة الدورة 

أي لكل سنة األحداث والعملیات الخاصة بها فقط، یتعین أن تسند إلیها فإنه  ومن أجل تحدیدهاالالحقة. 
یراداتها. ٕ   أعباءها وا

وفي حالة وقوع حدث مهم وله عالقة سببیة بوضعیة معینة كانت سائدة عند إقفال حسابات دورة 
ما، خالل الفترة الممتدة من تاریخ إقفال الحسابات إلى تاریخ إعداد القوائم المالیة الختامیة للدورة المعنیة؛ 
فإنه یتعین تعدیل الحسابات الختامیة الخاصة بالدورة المحاسبیة المقفلة لتعكس ذلك الحدث وذلك على 
أساس المعلومات المتاحة في تاریخ إعداد القوائم. أما بالنسبة لألحداث الالحقة التي تقع بعد إقفال 

هذه األحداث ال تستوجب أي حسابات الدورة  ولكنها ال تؤثر على حالة أصول وخصوم الدورة المقفلة فإن 
تعدیل في الحسابات الختامیة، ولكن یفصح عنها في الملحق إذا كانت على قدر من األهمیة یجعلها قادرة 

  .لیةعلى التأثیر على قرارات مستعملي القوائم الما
ویضفي هذا المبدأ على المعلومات المالیة خاصیتي المالئمة والتعبیر الصادق عن األحداث، مما 

مبرر القیام بأعمال نهایة  كما أن .مكن مستخدمي المعلومات المالیة من اتخاذ قرارات على أسس سلیمةی
  السنة هو هذا المبدأ.

  
  

                                                             
  للمزید من التفاصیل حول كیفیة معالجة األحداث الالحقة لتاریخ المیزانیة یمكن الرجوع إلى المعیار المحاسبي الدولي(IAS 10) األحداث :

 الالحقة لتاریخ المیزانیة.
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 مبدأ الوحدة المحاسبیة (الشخصیة المعنویة المستقلة): - 3.2.2
ة أو شــركالتــي لهــا عالقــة بنشــاط ال ثال یــتم األخــذ بعــین االعتبــار إال األحــدا لمبــدأمــن خــالل هــذا ا
كمـــا یهـــدف إلـــى تحدیـــد  ،ة وشخصـــیة مالكهـــاشـــركا بهـــدف التمییـــز بـــین شخصـــیة الذوحـــدتها القانونیـــة، وهـــ

    .ة اتجاه األطراف المتعاقدة معهاشركمسؤولیة ال
ة كوحدة شركتعتبر الفإنه یجب أن  156-08من المرسوم التنفیذي رقم  09حسب المادة رقم و 

ولذلك تقوم المحاسبة المالیة على الفصل (التمییز) التام بین الذمة ها، الكمحاسبیة مستقلة ومنفصلة عن م
ة وتلك الخاصة بمالكها. وعلیه فإن شركالمالیة (األصول، الخصوم، المصاریف واإلیرادات) الخاصة بال

العملیات  أماة فقط، شركة ال تأخذ بعین االعتبار إال العملیات واألحداث الخاصة بالشركالقوائم المالیة لل
   .على ذمتها المالیة فال یتم تسجیلها محاسبیاال تؤثر بالمساهمین والتي واألحداث الخاصة 

   :التمثیل الصادقمبدأ  -4.2.2
یجب على القوائم المالیة أن تهدف بطبیعتها وخصائصها وفي ظل احترام القواعد المحاسبیة، إلى 

  .شركةالوضعیة المالیة للتقدیم صورة صادقة عن الوضعیة المالیة، األداء والتغیر في 
فإن التمثیل الصادق یتطلب  156-08من المرسوم التنفیذي رقم  19وطبقا لما جاءت به المادة 

احترام القواعد والمبادئ المحاسبیة؛ غیر أنه یمكن مخالفة القواعد المحاسبیة في بعض الحاالت 
ة، شركاالستثنائیة التي یكون فیها تطبیق القواعد المحاسبیة غیر مناسب إلعطاء صورة صادقة عن ال

باب هذه المخالفة في ملحق القوائم المالیة. أما وفي حالة مخالفة القواعد المحاسبیة یجب اإلشارة إلى أس
ة، فال لشركالمعالجات المحاسبیة غیر المناسبة، أي تلك التي ال تؤدي إلى تقدیم صورة صادقة عن ا

یسمح بها وال یمكن تبریرها من خالل تبیان الطرق المحاسبیة المستعملة، وال بتقدیم معلومات وتفسیرات 
  لیة.أخرى في ملحق القوائم الما

   :(التحفظ) مبدأ الحیطة والحذر -5.2.2

یقوم هذا التأكد، و  عدم ظل في التقدیرات إعداد في الحذر من بدرجة االلتزام وفقا لهذا المبدأ یجب
المبدأ في معناه العام، على أنه عند االختیار بین إجراءین محاسبیین أو أكثر یفضل اختیار اإلجراء ذي 

على حقوق المالك أو المساهمین، من باب الحیطة والحذر خشیة توزیع أرباح غیر األثر األقل إیجابیة 
  :1ما یلي واإلضرار بحقوق الدائنین نتیجة لذلك، ویعتمد مبدأ الحیطة والحذر علىبعد أو صوریة محققة 

 استعمال القیم األدنى عند تقییم األصول واإلیرادات، واستعمال القیم األعلى عند تقییم الخصوم -
أن ال یتم تقییم األصول والمنتوجات بأكثر من قیمتها، أو أي الیة (الم لقوائموالمصاریف في تاریخ إعداد ا

  بأقل من قیمتها)؛تقییم الخصوم والمصاریف 

                                                             
، أطروحة المالیةدراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على القوائم تیجاني بالرقي،  -1

 .42، ص 2005/2006دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
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ن لم تحدث بعد، بینما یجب تأجیل تسجیل األرباح  - ٕ تعجیل تسجیل الخسائر بمجرد توقعها حتى وا
  المحتملة حتى تحدث فعال.

أنه ینبغي أن ال یؤدي تطبیق هذا المبدأ إلى تكوین احتیاطات مستترة (خفیة) أو تكوین غیر 
  مؤونات مبالغ فیها.

المتعلق  11- 07المتضمن تطبیق أحكام القانون  156 -08من المرسوم  14المادة تجدر اإلشارة أن 
یؤدي إلى تقدیر معقول للوقائع في  مبدأ الحیطة والحذرتباع اأن إلى  أشارت بالنظام المحاسبي المالي

 ةشركالممتلكات  تثقلشأنها أن  منقصد تفادي خطر تحول شكوك موجودة إلى المستقبل  ،ظروف الشك
ً بالدیون اونتائجه ینبغي أال یبالغ في تقدیر قیمة األصول والمنتجات، كما یجب أن ال  ،على ذلك ا. وبناء

  أو مؤونات مبالغ فیها. ةحتیاطات سرییقلل من قیمة الخصوم واألعباء أو تكوین ا

  : مبدأ التكلفة التاریخیة - 6.2.2

من أهم المبادئ التي یعتمد علیها النموذج المحاسبي مبدأ التكلفة التاریخیة كأساس لتقییم كل من   
. ویعني هذا المبدأ تقییم األصول والخصوم على أساس السعر والمنتوجات واألعباء األصول والخصوم

أو السعر النقدي المعادل لتلك الموارد وااللتزامات وذلك في تاریخ اقتناء األصل أو قیام االلتزام النقدي 
   بصرف النظر عن أي تغیرات في قیمتها السوقیة.

فإنه یتم تسجیل  ،11- 07المتضمن تطبیق أحكام القانون  156-08لمرسوم من ا 16سب المادة ح  
على أساس  المالیة بتكلفتها التاریخیة قوائمواألعباء وتعرض في العناصر األصول والخصوم والمنتوجات 

 ،سعار أو تطور القدرة الشرائیة للعملةاألقیمتها عند معاینتها دون األخذ في الحسبان آثار تغیرات 
  واألدوات المالیة فتقیم بقیمتها الحقیقیة. الخصوصیة كاألصول البیولوجیةباستثناء األصول والخصوم 

   :االقتصادي على الشكل القانوني الواقعمبدأ تغلیب  - 7.2.2

من الضروري محاسبة األحداث والعملیات طبقا لجوهرها وواقعها االقتصادي ولیس طبقا لشكلها 
المتضمن تطبیق أحكام  156-08 مرسوممن ال 18وحسب المادة  أي تغلیب الجوهر على الشكل. ،القانوني
 المفترض من التي األخرى واألحداث المالیة بصدق عن العملیات المعلومات تعبر لكي ،11-07القانون 

 لجوهرها قاطب وعرضها في القوائم المالیة عنها المحاسبة تمت قد تكون أن الضروري تمثلها، فمن أنها
  فحسب. القانوني االقتصادیة والمالیة ولیس طبقا لشكلها وحقیقتها

شكلها  في تلك الظاهرة مع قامتطاب مادائ لیس األخرى واألحداث المالیة العملیات جوهر إن
 منفعة یوجد فال ،1االقتصادي المضمون تغلیب یجب الجانبین هذین بین تعارض یقع وعندما، القانوني

 ممثلة غیر الوقت نفس في ولكنها القانونیة العرض نماذج مع القانوني شكلها یتطابق معلومات من

                                                             
 .9، ص 2008، عمان وائل، دار ،والعملیة النظریة الجوانب :الدولیة المالي واإلبالغ المحاسبة معاییر نصار، أبو محمد حمیدات، جمعة -1
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 أن المفترض من آخر بطریقه طرف إلى أصل من المشروع یتخلص أن یمكن المثال، سبیل فعلى .1للواقع
 المشروع تمتع استمراریة اتفاقات تضمن توجد قد ذلك اآلخر. ومع الطرف إلى األصل ملكیة نقلت وثائقها

 یمثل ال بیع عملیة تقریرها فإن تلك الظروف، وفي األصل، في المجسدة المستقبلیة بالمنافع االقتصادیة
  هناك عملیة. قاح كان فیها إذا الدخول تم التي العملیة بصدق

یحصل  المستأجر أن هي االقتصادیة والحقیقة الجوهر فإن التمویلیة اإلیجار عقود حالة في كما أنه
في  دخوله لقاء اإلنتاجي عمره من األكبر للجزء المستأجر األصل استخدام من االقتصادیة المنافع على
اإلیجار  فإن وعلیه. بذلك المرتبطة التمویل ونفقات لألصل العادلة القیمة باتقری یعادل مبلغ لدفع التزام

 .میزانیة المستأجر في هكذا بها ویعترف وااللتزام األصل تعریف تحقق عناصر ینشئ التمویلي

 االقتصادي الجوهر على ترتكز المیزانیة أصبحت المالي المحاسي النظام حسبمن جهة أخرى،  ف
 تقییم منها نذكر تغیرات عدة منها األصول جانب على ظهرت حیث القانوني، المظهر على منه أكثر

 مكونات اهتالك مقارنة واعتماد التاریخیة، التكلفة من بدالالقیمة العادلة  أساس على التثبیتات بعض
 للتثبیتات بالنسبة القیمة خسائر واعتماد مختلفة، مدد وحسب منفصلة عناصر كانت لو كما ثابت أصل
 وتلك البحث نفقات بین الدقیق التمییز ومراعاة ذلك، الضرورة اضطرت كلما االهتالك مخطط لتغییر

 وتحدید التثبیت، شروط فیها توفرت التي المنخفضة القیمة ذات العناصر تحدید وكذا بالتطویر، الخاصة
 والخصوم األصول في المالیة والمتمثلة بالوضعیة المرتبطة العناصر تضم المیزانیة أن وبما .جبائیا قیمتها

 النظام به جاء الذي التصوري اإلطار حسب العناصر هذه تعریف ألن ونظرا الخاصة، األموال ورؤوس
 على ذلك ثرأ فقد القانوني، الشكل على ولیس االقتصادي الجوهر والواقع على یرتكز المالي يبالمحاس
 یسیرها التي الموارد" بأنها: األصول النظام المحاسبي المالي عرف حیث المیزانیة، عناصر بعض تعریف
 تقوم التعریف لهذا وطبقا ،"مستقبلیة اقتصادیة منافع له توفر ألن والموجهة ماضیة أحداث بفعل الكیان

 عقود معالجة مثل االقتصادیة األحداث لبعض المحاسبیة المعالجة على التأثیر منها عدیدة اعتبارات
 تستجیب إیجاري قرض بواسطة علیها الحصول یتم التي األصول عناصر أن حیث التمویلیة، اإلیجار
 لها المستقبلیة االقتصادیة المنافع من ستفیدیو  علیها رقابة مارسی مستاجرال ألن األصول، تعریف لشروط

 لألصل العادلة القیمة اتقریب یعادل مبلغ لدفع في التزام دخوله لقاءللجزء األكبر من عمرها االنتاجي 
 یعكس وهذا األصول، ضمن تسجیلها یتم حتى امتالكها رطتیشولذلك ال  ،بذلك المرتبطة التمویل ونفقات
 شفافیة في یزید مما القانوني، شكلها عن بمعزل العملیة لجوهر المحاسبیة للمعاییر الواقعیة النظرة

 المحاسي فالنظام ومنه مصداقیة، أكثریجعلها و  المالیة ي المعلومةلمستخدم المقدمة المالیة المعلومات
 على االقتصادیة للحقیقة بتغلیبه وذلك المالیة، المحاسبة إلى الذمة محاسبة من باالنتقال یسمح المالي

  .ةشركال بها تقوم التي المعامالت تسجیل عند القانوني المظهر
                                                             

 .53ص  ، مرجع سبق ذكره،   IASs & IFRSs الدولیة المالیة التقاریر معاییر الجعارات،خالد جمال  -1
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  : (دیمومة الطرق المحاسبیة)في إتباع النسق  مبدأ الثبات - 8.2.2
إن انسجام المعلومات المحاسبیة وقابلیتها للمقارنة على مر الدورات المتعاقبة یستلزم الثبات في 
تطبیق نفس القواعد واإلجراءات الخاصة بتقییم عناصر القوائم المالیة، وتلك الخاصة بعرض المعلومات 

اصر القوائم المالیة في القوائم المالیة من دورة ألخرى، مما یكشف عن التغیرات التي تطرأ على عن
واتجاهات هذه التغیرات ومقدار أثرها على القوائم المالیة. كما أن الثبات في استخدام تلك المبادئ والطرق 
یؤدي إلى صدق داللة القوائم المالیة، إذ أن تغییر تلك األسس من دورة إلى أخرى یفقد تلك القوائم داللتها 

  .وقد یكون مضلال للطائفة التي تستخدمها
تغییر  یمكنهات ال یمكنها التحول من طریقة محاسبیة معینة ألخرى إذ شركاوال یعني ذلك أن ال   

الطرق المحاسبیة التي تستخدمها وذلك في الحاالت التي یثبت فیها أن الطریقة الجدیدة تعد أفضل من 
القدیمة، وفي هذه الحالة فإنه یلزم اإلفصاح عن طبیعة وأثر هذا التغیر المحاسبي ومبرر إجرائه وذلك في 

  القوائم المالیة الخاصة بالفترة التي حدث فیها هذا التغییر.
المتعلق بالنظام  11- 07 المتضمن تطبیق أحكام القانون 156- 08من المرسوم  15نصت المادة وقد 

لتحقیق  قواعد والطرق المتعلقة بتقییم العناصر وعرض المعلوماتالعلى دوام تطبیق  المحاسبي المالي
بعض االستثناءات  مع وجود المحاسبیة وانسجام المعلومات ،من سنة إلى أخرىلمقارنة المعلومات لقابلیة 

  .أو في حالة تغیر في التنظیم بهدف البحث عن معلومة أكثر موثوقیة ودقة

  : وحدة القیاس النقدي مبدأ -9.2.2

إلى اختیار النقود كوحدة  شركأدت الحاجة إلى وحدة قیاس موحدة تستعمل لتسجیل عملیات ال
للتعبیر عن المعلومات التي تحتویها القوائم المالیة. ویقوم هذا االختیار إلى كون النقود وحدة القیاس 

وفي هذا  المشتركة ألي نشاط اقتصادي، ومن ثم فالنقود تمثل قاعدة مناسبة للقیاس والتحلیل المحاسبي.
وحدة القیاس  یشكل الدینار الجزائري أنعلى  156- 08رقم  التنفیذي مرسوممن ال 10المجال نصت المادة 

ة، وأن الحسابات یجب أن ال تدرج إال المعامالت واألحداث التي یمكن لشركاالوحیدة لتسجیل معامالت 
أما العملیات األخرى التي ال یمكن قیاسها نقدا والتي قد یكون لها تأثیرا مالیا فال تسجل تقویمها نقدا، 
  لقوائم المالیة بل یفصح عنها في المالحق.محاسبیا في ا

 : األهمیة النسبیة (المادیة) مبدأ -10.2.2
یقضي هذا المبدأ، أن تفصح القوائم المالیة وملحقاتها على جمیع المعلومات المالیة ذات األهمیة 

المعلومات التي یؤثر حذفها على قرارات مستخدمیها، وقد شرع النظام المحاسبي المالي هذا  أيالنسبیة، 
یجب على القوائم " :أنهوالتي تنص على  156 -08من المرسوم التنفیذي رقم  11 المبدأ بموجب المادة

یمكن أن المالیة أن تبین بوضوح وبشكل منفصل كل معلومة مهمة، والمعلومة المهمة هي كل معلومة 
ة. أما مبالغ العناصر غیر شركتؤثر على األحكام أو القرارات التي یتخذها مستعملي القوائم المالیة بشأن ال
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كما یقصد . المهمة فیمكن تجمیعها مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حیث الطبیعة أو الوظیفة
لمعاییر المحاسبیة عند معالجة العناصر التي أیضا بمبدأ األهمیة النسبیة إمكانیة عدم تطبیق (مخالفة) ا

االلتزام بالمعاییر المحاسبیة في معالجتها وال یجوز  المهمة فیجبالعناصر لیس لها أهمیة كبیرة، أما 
   ."مخالفتها

   :مبدأ عدم المقاصة -11.2.2

من األصول وااللتزامات والمصاریف  كلبین  *مقاصة أي یمكن إجراء على أنه ال ینص هذا المبدأ
ؤدي في بعض الحاالت إلى التقاص یألن  ،بغیة الحفاظ على قیمة المعلومات المالیة وهذا واإلیرادات

فمثال إجراء المقاصة بین المبیعات لمستخدمیها والبعد عن الشفافیة. المقدمة المالیة غموض المعلومات 
ظهار رقم صافي المبیعات  ٕ یؤثر على اتجاه قرارات مستخدمي القوائم المالیة، ألن ومردودات المبیعات وا

وكفاءة سیاستها التسویقیة وبالتالي  ةشركمردودات المبیعات یمكن االعتماد علیها لتقدیر جودة إنتاج ال
الخاضعة له على  شركاتألزم النظام المحاسبي المالي ال وقد .المتخذةئها سیؤثر حتما على القرارات فإخفا

أنه ال یمكن إجراء أي مقاصة بین  11-07 رقم من القانون 15المادة  حسب ما ورد فيتطبیق هذا المبدأ 
عناصر األصول وعناصر الخصوم في المیزانیة، أو بین عناصر المصروفات وعناصر اإلیرادات في 

ال إذا تمت هذه المقاصة على أسس قانونیة أو تعاقدیة، أو إذا كان من المقرر أصال حساب النتائج، إ
. ویسمح  تحقیق عناصر هذه األصول والخصوم والمصاریف واإلیرادات بالتتابع أو على أساسٍ صافٍ

ي لیس بإجراء المقاصة بین اإلیرادات والمصروفات المترابطة والناتجة عن العملیات واألحداث المماثلة والت
   لها أهمیة كبیرة.

  : عدم المساس بالمیزانیة االفتتاحیةمبدأ  -12.2.2
یجب أن تكون  11-07المتضمن تطبیق أحكام القانون  156-08من المرسوم  17المادة حسب    

   .المیزانیة االفتتاحیة للسنة المالیة الحالیة مطابقة لمیزانیة إقفال السنة المالیة السابقة

  للمقارنة:  مبدأ القابلیة  -13.2.2

وحسب المادة تقدیم بیانات مالیة للسنة الحالیة مقارنة ببیانات السنة السابقة.  المبدأیتم بموجب هذا 
، فإنه یجب أن تتوفر المعلومة الواردة في 11-07المتضمن تطبیق أحكام القانون  156-08من القانون  18
  ءمة والدقة والقابلیة للمقارنة والوضوح.المالیة على الخصائص النوعیة للمال قوائمال

                                                             
المقاصة إظهار البنود على أساس القیمة الصافیة الناتجة عن طرحها من بعضها البعض، كإظهار صافي اإلیرادات بعد طرحها من  يتعن *

 المصروفات.
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ن المبادئ التي تبناها النظام المحاسبي المالي متوافقة إلى حد كبیر نستنتج أ ،من خالل ما سبق
مع المعاییر الدولیة وهناك بعض االختالفات االصطالحیة الناتجة عن تبني المرجعیة الفرنكوفونیة في 

  إعداد وصیاغة النظام المحاسبي المالي. 

  بيالمحاسالقیاس  بدائلمن خالل  حاسبیةتحسین جودة المعلومة الم -4
لهذه تحقیقها  في المهنة واجهت حیث ،وظائف المحاسبة أهم من المحاسبي القیاس وظیفة تعد

للمعلومات  المصداقیة لتوفیر مالئمة األكثر للقیاس المناسب األساس اختیار عند كبیرة تحدیات الوظیفة
شباع المحاسبیة، ٕ  یتعلق فیما القائم الجدل أن إذ السلیم، القرار اتخاذ على لتساعدهم مستخدمیها حاجات وا

 بین من أفضل بشكل المعلومات ظهارإل المناسبة الطریقة اختیار في یكمن القیاس المحاسبي بموضوع
 .مؤیدوها ومعارضوها منها واحدة لكل والتي القیاس طرق

النظام المحاسبي المالي العدید من التغیرات على طرق القیاس المحاسبي المتبعة في  أحدث لقد
ومما الشك ، التاریخیة للتكلفة إضافة المحاسبي للقیاس بدائل استحداث حیث تم ،انتاج المعلومات المالیة

المحدد  نص القرارحیث  ،المعلوماتثر كبیر على القیمة اإلعالمیة لهذه أفیه أن فعالیة هذه البدائل لها 
والذي یمثل المرجع القانوني  ،2008جویلیة  26لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المؤرخ في 

المقیدة في الحسابات طریقة تقییم العناصر  أنللمعالجة المحاسبیة وفقا للنظام المحاسبي المالي على 
حین یعمد حسب بعض الشروط التي یحددها هذا ترتكز كقاعدة عامة على اتفاقیة التكالیف التاریخیة، في 

التنظیم وبالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقییم باالستناد الى القیمة الحقیقیة، 
دالمرسوم البتنفیذي من 16 المادة أكدته وهذا ما، 1قیمة االنجاز، القیمة المحینة (قیمة المنفعة) ّ  في : "تقی

 التاریخیة المالیة بتكلفتها الكشوف في وتعرض واألعباء والمنتوجات والخصوم صولاأل عناصر المحاسبة
 الشرائیة القدرة تطور أو السعر تغیرات آثار الحسبان في األخذ دون معاینتها تاریخ عند قیمتها أساس على

 أو البیولوجیة األصول مثل والخصوم األصول بعض أن إلى الفقرة نفس حسب عمدت حین في للعملة"،
م المالیة األدوات ّ  أو البیولوجیة األصول مثل الخصوصیة والخصوم األصول أن غیر"–العادلة بقیمتها  تقی
  .2- "الحقیقیة بقیمتها تقیم المالیة األدوات

 منظالبدائل المتبعة في القیاس المحاسبي وفقا لال دراسة وتقییممن خالل هذا العنصر نحاول 
  .المحاسبي المالي

 
  

                                                             
 .6، ص مرجع سبق ذكره، 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة -1
 .12ص  مرجع سبق ذكره،، 2008ماي  26المؤرخ في  156- 08المرسوم التنفیذي رقم  -2
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 یخیة التار التكلفة   -1.4
 تعریف التكلفة التاریخیة - 1.1.4

واألساس الذي قامت علیه بدائل  بها المعمول المحاسبیة المبادئ أهم من التاریخیة التكلفة تعتبر
الفعلیة للحدث المالي وقت وقوعه في عملیة تبادل حقیقیة،  ةالتكلف بها یقصدو   ،القیاس المحاسبي األخرى

النقدي  يوتقوم على أساس إثبات بنود األصول والخصوم وفق سعرها التبادلي الفعلي أو السعر التبادل
المعادل الذي یتمثل في تكلفة الحصول على األصل عند امتالكه أو مقدار االلتزام الذي تتعهد بتحمله في 

  .1تاریخ نشوئه"
 دفعكما یعرفها مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بأنها: "تمثل بالنسبة لألصول المبلغ النقدي الذي   

؛ أما بالنسبة للخصوم االقتناءأو ما یعادله أو القیمة العادلة للمقابل الذي أعطي للحصول علیها في تاریخ 
یعادل النقد المتوقع أن یدفع لسداد  فتمثل مبلغ المتحصالت المستلمة مقابل الدین، أو مبلغ النقد أو ما

   .2للنشاط"االلتزام ضمن السیاق العادي 

 ممیزات وانتقادات أسلوب التكلفة التاریخیة - 2.1.4
  :3یمكن توضیح الممیزات الداعمة لهذا األسلوب واالنتقادات الموجهة له في التالي

 التكلفة التاریخیة:أسلوب  ممیزات  -  أ
فعال (تعتبر واقعیة) ولذلك فهي تتمیز بالتحفظ في القیاس  حدثت اقتصادیة ووقائع أحداث عن تعبر -

ً  إال تُثبت وال ،األمر الذي یجنب مستخدمي القوائم المالیة الكثیر من المخاطر وأدلة  مستندات على ابناء
 قتناعة المعلومة المالیة، فهي تقدم مدخال لفكرة االموثوقیمن  یزید مما مادیة وموضوعیة قابلة للتحقق

كون أن معظم متخذي القرارات ال یبحثون عن المثالیة بقدر ما یسعون نحو االقتناع، فالسؤال الذي 
 ؛یهمهم هو كم المبلغ الذي تم اكتسابه ولیس كم سیكسبون أكثر

 یـتم حیـث المـالي، الحـدث أو األصـل اقتنـاء تـاریخ فـي العادلـة أو الجاریـة القیمـة عـن تعبـر -
 علـى األسـلوب هـذا یقـوم كمـا الصـفقة، إتمـام تـاریخ فـي الفعلیـة التبـادل ألسـعار طبقـا التقیـیم
 ؛فعال األصل وتملك حیازة سبیل فيیتم تحملها  التي المالیة والمصاریف التضحیات أساس

                                                             
، دار وائل للنشر، التأصیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في مجاالت: القیاس والعرض واإلفصاحمحمد مطر وموسى السویطي،  -1

 .193، ص 2008عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، الطبعة الثانیة، 
الورقة الثانیة: المحاسبة، المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، ، (ACPA) منهاج محاسب عربي قانوني معتمدجمعة حمیدات، حسام خداش،  -2

 .16، ص 2013عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، الطبعة 
أطروحة  جموعة من الدول ــ،أثر تطبیق القیمة العادلة على القیاس واإلفصاح المحاسبي في المجموعة ــ دراسة مقارنة بین مإسماعیل سبتي،  -3

 .75-69ص ، 2016، المسیلة ،دكتوراه غیر منشورة، جامعة محمد بوضیاف
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ـــــى قیـــــاس ســـــیولة أصـــــول الشـــــركة مـــــن أجـــــل معرفـــــة مـــــدى قـــــدرة  - یهـــــدف نمـــــوذج التكلفـــــة التاریخیـــــة إل
فهـــــــو یهـــــــدف إلــــــى ترجمـــــــة رأس المــــــال النقـــــــدي والـــــــذي علــــــى مواجهـــــــة االلتزامــــــات، هــــــذه األصـــــــول 

 یعتبر الضمان الوحید للدائنین المالیین؛
حالل المسؤولیة اإلداریة كوكیل أكثر مالءمة ألغراض المساءلة - ٕ  الوحدة في الحقوقأصحاب  تجاه وا

النقدیة، وكذا سجالت  والمدفوعات بسجالت عن جمیع المتحصالت ظ هذا النظامالحتفا، المحاسبیة
 یعتمد مستندا عن المدینین والدائنین لضمان الوفاء بالمطالبات المالیة في تواریخ استحقاقها مما یوفر

 ا؛علیه أو لها حجة فیكون اإلدارة لمساءلة علیه
ــــــــى خلــــــــوه مــــــــن التحیــــــــز  - ــــــــة یحقــــــــق جــــــــزءا مــــــــن خاصــــــــیة الحیــــــــاد، بمعن إن مــــــــنهج التكلفــــــــة التاریخی

ــــة القیــــاس، وهــــذا ال یعنــــي ــــة القیــــاس نفســــها فهــــو  الشخصــــي للقــــائم بعملی ــــوه مــــن التحیــــز فــــي عملی خل
  یظهر تحیزا لجانب اإلدارة اتجاه المساهمین والمستثمرین؛

 وتحلیل الفعلیة والنتائج الخطط بین المقارنات إلجراء وناإلداری علیه یعتمد مقیاس أفضل تعتبر -
 كفاءة وضمان المشروع وخطط أهداف تحقیق ضمانى عل یساعد مما سلبا أو اإیجاب سواء االنحرافات

 ؛التشغیل
 البیانـات علـى المباشـر الحصـول خـالل مـن والجهـد والوقـت التكلفـة فـي االقتصـاد تسـاهم فـي -

 التـي األخـرى األسـالیب بعـض فـي یتـوفر ال الـذي األمـر المحاسـبیة، والسـجالت الـدفاتر مـن
 ؛التنبؤ على تعتمد

 عن عبارة المحاسبة أن البعض، حسب التاریخیة التكلفة وفق المحاسبي القیاس تأیید مبررات منى تبق -
 على ما یطرأ قیاس لغرض تظهر لم المحاسبة وأن فقط، المحاسبي القیاس على قائم غیر ونظام علم

 هذه وتعتبر واإلدارة المالك بین ربط وسیلة المحاسبة أن بل المالیة، الناحیة في تغیرات من األصول
 ألموال األمثل االستغالل في اإلدارة جهود ومعرفة للرقابة األنسب هو التاریخیة التكلفة أسلوب األخیرة

 التقدیر تحتمل ال موضوعیة تاریخیة ومستندات إثبات أدلة تستوفي ألنها الشركات،في  المستثمرین
 .للمحاسب الشخصي

 أسلوب التكلفة التاریخیة: انتقادات  - ب
فهـي أقـل ارتباطـا أو تمثـیال نتاج معلومات غیر مالئمة لمتخـذي القـرارات حیـث یـتم تضـلیلهم فـي ذلـك، إ -

ألنها ال تأخذ بعین االعتبـار التغیـر الحاصـل فـي السـعر سـواء كـان سـبب ذلـك التضـخم أو تـأثیر  للواقع
لمسـتثمرین مـن حیـث ااألزمات المالیة (الكساد)، كما أنها عبارة عن جزء من الماضي ال یمكن أن تفیـد 

 ؛القدرة على التقییم والتنبؤ بالمستقبل
 والـدلیل صـادقة، غیـر معلومـات تقـدیم طریـق عـن الرقابـة ونظـامالتـأثیر علـى كفـاءة النظـام المحاسـبي  -

 یمكـن ال التاریخیـة التكلفـة أسـلوب باسـتخدام المحاسـبي النظـام إلیهـا یتوصـل التـي النتـائج أن ذلك على
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 فـإن وبالتـالي أخـر، وقـت وفـي أخـر شـخص طـرف مـن القیـاس أسـلوب نفـس باسـتخدام إلیهـا الوصـول
 ؛والمصداقیة التجانس إلى تفتقر المعلومة

ویجعلهـا غیـر صـادقة مــع  تجاهـل التغیـر الحاصـل فـي القــوة الشـرائیة یحـول دون امكانیـة إجـراء المقارنــة -
 ؛مرور الزمن

 التابعة واإلجراءات العملیات إال أن معظم التاریخیة التكلفة ممیزات أهم من الموضوعیة تعتبر -
 قیمة لتحدید فمثال الموضوعیة، عن البعد كل بعیدة التاریخیة التكلفة أساس على التقلیدیة للمحاسبة
 االنتاجي والعمر الخردة وقیمة لألصل اإلنتاجي العمر بوضعالمحاسب  یقوم سنویا األصل اهتالك

 بالمستقبل متعلقة جمیعا السابقة األمور وتعتبر خالله، األصل من االستفادة یمكن الذي للمشروع
ل لذا وهمیة،على توقعات وتقدیرات  ومبنیة  التاریخیة التكلفة أسلوب استخدام عن المترتبة األمور فجُ
 ؛موضوعیة غیر

 الناتجة المالیة األدوات قیمة في التغیرات یعكس ال التاریخیة التكلفة أسلوبزیادة خسائر البنوك، ف -
 ؛السوقیة الفائدة أسعار تغیر عن

 اإلخالل بمبدأ مقابلة االیرادات الممثلة للقیمة الحالیة بالنفقات الممثلة لقیم تاریخیة؛ -
عجز التكلفة التاریخیة على قیاس األصول غیر الملموسة خاصة شهرة المحل، حیث یلجأ المحاسب  -

 متها؛إلى التقدیرات والدراسات التنبئیة من أجل قیاس قی
 أرباح( وااللتزامات األصول قیم في بالتغیرات القیاس غیر السلیم للربح المحاسبي، فتأجیل اإلعتراف -

 إلى یؤدي سوف خارجي طرف مع حقیقي حدوث أو تبادل یتم حتى )المحققة غیر الحیازة خسائر أو
 الدوري الربح أن أي الدوریة، فرض مع یتعارض أمر وهو المختلفة، المحاسبیة الفترات نتائج تداخل

 المحاسبیة لفتراتا في حدثت التي االقتصادیة األحداث ناتج یعكس سوف المحاسبیة بالفترة الخاص
 على القدامى والمالك المساهمین حق یهدر الذي األمر الفترة، هذه خالل إال تحقق ولم السابقة
 ؛الجدد والمساهمین المالك حساب

للقیمة السوقیة في حالة بیع األصل عن طریق االعتراف بالمكاسب تأیید أسلوب التكلفة التاریخیة  -
 والخسائر الناتجة عن عملیة البیع والتي تمثل الفرق بین القیمة السوقیة والتكلفة المستهلكة لألصل؛

عجزها على تقدیم معلومات كافیة عن المخاطر والعوائد المحتملة نظرا لعدم اعترافها باألرباح الناتجة  -
 ت األسعار سواء أسعار الفائدة أو أسعار الصرف  وتأجیلها إلى الفترة التي تتحقق فیها.عن تقلبا

تعتبر قیدا یحد من حریة المصلحة المحاسبیة في سعیها لتقدیم معلومات ذات جودة عن طریق اللجوء  -
 إلى أسالیب قیاس حدیثة.
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  القیمة السوقیة (الجاریة)  -2.4
  تعریف القیمة السوقیة -1.2.4 
 الموارد، مقابل شراء تدفع التي السائدة التبادل أسعار واستخدام التاریخیة التكلفة مفهوم عن التخلي   

 حیث ،للتقییم كأساس السوقیة القیمة أسلوب استخدام إلى الكبرى (المجموعات) الشركات من بالعدید أدى
  . 1صولألا قیم على وأثرها األسعار تغیرات تقیس بأنها السوقیة القیمة تتمیز

لمبلغ النقد  وفقا األصول تقییدل اأساسوفقا لمجلس معاییر المحاسبة الدولیة  الجاریة التكلفة وتعتبر  
أو ما یعادل النقد والذي یفترض دفعه للحصول على نفس األصل أو ما یماثله في الوقت الحاضر، 

 الوقت في االلتزام سدادل المطلوب النقد یعادل ما أو النقد من مخصوم غیر بمبلغوتسجیل الخصوم 
  .2الحاضر
 كانت إذا أنه على للقیاس، رئیس كأساس االستبدال تكلفة على السوقیة القیمة تعتمد عام؛ بشكلو   
 الممكن القیمة صافي اعتماد یتم  الحالیة والقیمة القابلة للتحقق القیمة صافي من أعلى االستبدال تكلفة

  3.للقیاس كأساس تحقیقها
 حیث ،طریقتین إلى المحاسبة في والمهنیین المنظرین جل حسب ینقسم السوقیة القیمة أسلوب إن

 ، وأسلوب(االحاللیة) یةاالستبدال التكلفة أسلوب خالل من الجاریة السوقیة القیمة إلى الوصول یمكن
  .القیمة البیعیة)( للتحقق القابلة القیمة

  الدخول):أسلوب التكلفة األستبدالیة (اإلحاللیة أو سعر   - أ
 أو مماثل تماما أصل الستبدال الالزم يالحال السوق سعر یعتمد هذا األسلوب في القیاس على

في  ه من النقدیة أو ما یعادلهادفع الواجب مبلغال ، وتعرف التكلفة االستبدالیة بأنهاموجود بأصل مكافئ
 من أو نشط مالي سوق من سواءموجود ال لألصل مماثل أصل على الحصول أجل منالوقت الحالي 

 نظرتهم حول المحاسبون ویختلف .الجاري الدخول سعر تمثل أنها على إلیها اإلشارة وتتم ،4أخرى أسواق
نفعة المتوقعة، نتاجي، المالعمر اإلالطاقة االنتاجیة، ، القیمة النقدیةالمماثلة (التشابه في  األصول معنىل

  الخصائص الفنیة).
  
  

                                                             
 العدد ، 73 المجلد العلمیة، البحوث مجلة ،المملوكة لألصول االنتاجیة للطاقة الجاریة التكلفة لقیاس نموذج تطویر زید، أبو خلیفة كمال -1

 .71 ص االسكندریة، جامعة التجارة، األول، كلیة
 األردن، عمان، القانونیین، للمحاسبین العربي المجمع جمعیة ترجمة ،المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر الدولیة، المحاسبیة معاییر لجنة  -2

 .8 ص ، 2003
 المرجع نفسه. -3
 للعلوم بغداد كلیة مجلة ،األصول استبدال على وأثرها التضخم عن الناجمة المحاسبي القیاس مشكالت السعدي، حیدر خلیل إبراهیم -4

 .16، ص 2009، 21االقتصادیة، العدد 
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  للتحقق (القیمة البیعیة أو سعر الخروج):أسلوب صافي القیمة القابلة   - ب
 علیها الحصول یمكن التيالصافیة  النقدیة القیمة على للتحقق القابلة القیمة صافي أسلوب یعتمد

 عملیةفي  أو سدادها بعد خصم التكالیف الالزمة لتحویل أحد األصول أو أحد االلتزامات إلى نقدیة
  .1عادیة ولیست اضطراریة (حالة تصفیة) تفاوضیة

مبلغ النقد أو ما یعادل النقد الذي یمكن الحصول علیه في الوقت " :بأنها وتعرف هذه القیمة
لنقدیة أو قیم السداد، أي المبالغ غیر المخصومة لكما تمثل  الحاضر مقابل بیع األصل بطریقة منظمة،

  .2"االلتزامات ضمن السیاق العادي للنشاطلسداد  تدفعأن  ما یعادلها التي من المتوقع

  ممیزات وانتقادات أسلوب القیمة السوقیة - 2.2.4
  :التالي الجدول في السوقیة القیمة ألسلوب العامة واالنتقادات الممیزات توضیح تمی

  

  االنتقادات  الممیزات
 نتیجـة األسـعار مسـتوى فـي التغیـر مشـكلة معالجـة -

 ؛الزمن لعامل

 كفاءة لقیاس أفضل السوقیة القیمة طریقة تعتبر -
 وتحقیق االهتالك، قیمة وتقییم معالجة في خاصة األداء،
  ؛األداء ومقارنة العدالة

 المتوقع المنافع لقیمة أقرب السوقیة القیمة تعتبر - 
 الصعب من یكون فقد األصل، من مستقبال علیها الحصول

 في المملوك لألصل المستقبلیة النقدیة التدفقات قیمة تحدید
 ؛له الحالیة السوقیة القیمة تحدید یمكن حین

  .المادي المال قیمة رأس على للحفاظ وسیلة تعتبر -

 بعضها عن منفردة بصورة المجموعة أصول تقییم -
 ؛الواقع یخالف وهذا البعض

 ،األوقات كل في لألصول السوقیة القیمة تحدید صعوبة  -
 غیر الشخصیة التقدیرات استخدام إلى یؤدي مما

 ؛الموضوعیة
 إداریة وظیفة المادي المال رأس على الحفاظ وظیفة إن -

 ؛المحاسب وظائف من تولیس
استنادا إلى التدفقات النقدیة  لألصل السوقیة القیمة تحدد -

 ؛العادلة القیمة الناتجة عن استعماله مما یجعلها بعیدة عن
 متشابه أصل یتوفر ال عندما خصوصا التطبیق صعوبة -

 .السوق في تقییمھ المراد األصل مع
  

  .81ص  مرجع سبق ذكره،إسماعیل سبتي،  المصدر:

  

  

  

  

                                                             
 .11ص ، 2005 األولى، الطبعة األردن، عمان، المصرفیة، معهد الدراسات ،المحاسبیة والمبادئ المالیة القوائم نعیم، دهمش - 1
 .16جمعة حمیدات، حسام خداش، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

 ممیزات وانتقادات أسلوب القیمة السوقیة: )08(جدول رقم ال
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 الحالیة لصافي التدفقات النقدیة المستقبلیة (القیمة االقتصادیة)القیمة   -3.4
  النقدیة المستقبلیةتعریف القیمة الحالیة لصافي التدفقات  - 1.3.4

 الباحثین من العدید یؤیده ما وهو القیمة لقیاس أداة الدخل فكرة على األسلوب هذا یستند
 من الناتجة المستقبلیة الصافیة التدفقات على كلیا تعتمد األصل قیمة أن أوضحوا حیث واالقتصادیین،

 .نفسه األصل إلى ولیس األصل نتائج إلى النظر یتم ثم ومن ،استعماله
 والمتوقع المقدرة النقدیة للتدفقات الحالیة القیمةب ا للنظریة االقتصادیةوفق القیمة هذه وتتحدد

 عند المحصلة (قیمة الخردة) المتبقیة القیمة فیها بما لألصل المستمر االستخدام من علیها الحصول
  .بالقیمة االقتصادیة، وغالبا ما تسمى هذه القیمة اإلنتاجي عمره نهایة في منه التخلص
یتمثل هذا األسلوب في عملیة تقیید األصول بالقیمة المخصومة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة و   

المستقبلیة التي من المتوقع أن یولدها األصل ضمن السیاق العادي للنشاط، أما بالنسبة للخصوم فتمثل 
جة المستقبلیة التي من المتوقع أن یحتاج إلیها القیمة المخصومة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة الخار 

  .1لسداد االلتزامات ضمن السیاق العادي للنشاط

  ممیزات وانتقادات أسلوب القیمة الحالیة لصافي التدفقات النقدیة المستقبلیة - 2.3.4
  :التالي الجدول في  األسلوب لهذا  الموجهة واالنتقادات الممیزات  عرض یتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 المرجع نفسھ. - 1
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  .94ص ، مرجع سبق ذكرهإسماعیل سبتي،  المصدر:

 ة)یالقیمة العادلة (الحقیق  -4.4
  العادلةتعریف القیمة  -1.4.4

 الصادر العادلة القیمة بقیاس المتعلق (IFRS13)المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  یعتبر
 العالمیة، الشركات جل مستوى على 2013 جانفي الفاتح من بدایة تطبیقه والواجب  2011 ماي 12 في
 وعن التطورات الحاصلة في النظریة المحاسبیة الخاصة بالقیاس المحاسبي من جهة عن نتج حدث أهم

 الخاصة المحاسبیة واالنتقادات المشاكل مختلف وعن جهة أخرى، من األخیرة المالیة تداعیات األزمة

  االنتقادات  الممیزات
  
 الحالیة القیمة صافي تقدیر على الطریقة هذه تقوم -

 ؛لألصل تنسب التي المستقبلیة للمكتسبات
 األصول تقییم على االقتصادیة القیمة أسلوب یعمل  -

 وذلك السوق في مثیل لها لیس التي التشغیلیة غیر
 ة)؛الشهر ( لألصل العادلة القیمة تحدید خالله من
عتبر الثابت، لألصل االقتصادي المفهوم حسب - ُ  هذا ی

 وهذا المستقبلة والمنافع الخدمات من مجموعة األخیر
  .االقتصادیة القیمة أسلوب مع یتفق

عالج - ُ  مستوى في الحاصلة التغیرات األسلوب هذا ی
 لتحدید المالئم الخصم معدل تحدید عند األسعار

  .لألصل النقدیة للتدفقات الحالیة القیمة

 النقدیـة التـدفقات تحدیـد فـي بالغـة صـعوبات هنـاك -
 فـي مجتمعـة األصـول ولكـل لألصـل المتوقعـة الداخلـة

 ؛المجموعة
 تحدیـد فـي الشخصـیة والتقـدیرات الحكـم إلـى االسـتناد  -

 فتـرة طـول األصـل علـى إنفاقهـا المتوقـع الخارجـة النقدیـة
 ؛التقییم موضوعیة من یحد مما االنتاجي عمره

 فـي وقیمتـه لألصـل اإلنتـاجي العمـر صـعوبة تحدیـد  -
 ؛دقیق بشكل االنتاجي عمره نهایة

 النقدیــة للتــدفقات الخصــم معــدل دیــتحد صــعوبة  -
 بالنســـبة خاصـــة الشخصــیة قـــدیراتالت اســتنادا إلـــى

 المخــاطر یعكــس والــذي األجــل طویلــة لألصــول
 التدفقات؛لهذه  المصاحبة

 التأكــد مــن معقولــة درجـة تـوافر األسـلوب یتطلـب  -
 تحدیـد عناصـر مـن وغیرهـا االیـرادات تحقـق بخصـوص

 ؛القیمة هذه
 أصـل لكـل النقدیـة التـدفقات قیمـة تحدیـد صـعوبة  -

 أصـوال هنـاك كانـت إذا مـا حالـة فـي وذلـك علـى حـدى
 یجـب الحالـة هـذه وفـي متجمعــة، وهـي إال تُنـتج ال

 األصـول هـذه علـى مـا بطریقـة النقدیـة التـدفقات توزیـع
 علـى منهـا لكـل االقتصـادیة القیمـة احتسـاب یـتم حتـى

 انفراد.
  

 ممیزات وانتقادات أسلوب القیمة الحالیة: )09(جدول رقم ال



كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  المعلومة المحاسبیةجودة  سینإسهامات النظام المحاسبي المالي في تح .....الثالثالفصل 
 الشركات

 
160 

 القیمة أسلوب السوقیة، القیمة أسلوب التاریخیة، التكلفة أسلوب( سابقا القیاس المذكورة نماذج بمختلف
 ویشوه القیاس دقة من ینقص المحاسبي والذي القیاس لعملیة التقلیدي تمثل المفهوم والتي ،)...االقتصادیة

  .المصلحة ذات لألطراف مالءمتها مدى على الذي یؤثر األمر المالیة، ناتالبیا
قـــد حـــددت لجنــــة معـــاییر المحاســــبة الدولیـــة مفهــــوم القیمـــة العادلـــة فــــي العدیـــد مــــن المعـــاییر التــــي و 

القیمــة التــي یمكــن مبادلــة أصــل بهــا أو تســدید : "بأنهــا (IAS39)أصــدرتها علــى غــرار المعیــار الــدولي رقــم 
فـي ظـل  بین أطـراف مسـتقلة ومطلعـة ولـدیها الرغبـة فـي التعامـل علـى أسـاس تجـاري على أساسهاالتزامات 

حیـــث عـــرف القیمـــة  وهـــو ذات التعریـــف الـــوارد فـــي النظـــام المحاســـبي المـــالي .1"ظـــروف المنافســـة العادیـــة
درایــة  المبلــغ الـذي یمكــن أن یــتم مـن أجلــه تبــادل أصـل أو خصــوم منتهیــة بـین أطــراف علــى" :العادلـة بأنهــا

  .2"كافیة وموافقة وعاملة ضمن شروط المنافسة االعتیادیة
الســعر الــذي یمكــن الحصــول علیــه مــن بیــع " تعــرف القیمــة العادلــة بأنهــا: (IFRS13)وطبقــا للمعیــار 

  .3"أصل أو دفعه لتحویل التزام بموجب عملیة منظمة بین متشاركین في السوق في تاریخ القیاس
  أسلوب القیمة العادلةممیزات وانتقادات  -2.4.4

 امتیازات محاسبي قیاس أسلوب لكل فإن المفكرین والمختصین من للكثیر المحاسبیة النظرة حسب    
 یحوي بدوره العادلة القیمة وأسلوب األخرى، النماذج مؤیدي من له موجهة وانتقادات غیره عن بها یتمیز
، نذكر فیها القصور لمواطن موجهة وانتقادات السابقة األسالیب وانتقادات نقائص لمعالجة تأتي مزایا
  :4منها

  ممیزات أسلوب القیمة العادلة  -  أ
تعد  مستمر وبشكل حدیثة ومعلومات اأرقام في تقدیمها العادلة القیمةتبرز نجاعة استخدام محاسبة  -

 والخصوم لألصول الحالیة القیمةأي نقل  حدوثها، تاریخفي ولیس المحاسبي القیاس عملیة تاریخب
للتنبؤ بالقرارات  القرارات لمتخذيمعلوماتها  مالءمة من یزید الذي األمر السوق لظروف وفقا

المستقبلیة؛

 بشكل للمعلومة الخصائص بعض یوفر العادلة القیمة باستخدام الممتلكات واألراضي والمعدات تقییم -
شرائها  بتكلفة األراضي قیمة تسجیل المنطقي غیر فمن  التاریخیة، بالتكلفة تقییمها یوفره مما أفضل

؛المدة هذه خالل اكبیر  ارتفاعا عرفت قیمتها أن حین في سنوات عشر قبل

                                                             
1- International Accounting Standard Board, International Financial Reporting Standards–IAS39: "Financial 

Instruments: Recognition and Measurement", London, United Kingdom, 2008, p 1945, Paragraph 9. 
 .87مرجع سبق ذكره، ص ، 2008جویلیة  26المؤرخ في  الكشوف المالیةالقرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى  -2
 .12/04/2016، اطلع علیھ في: http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13الموقع االلكتروني:  -3
 .114-111 ص، مرجع سبق ذكرهإسماعیل سبتي،  -4
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؛المالیة وااللتزامات األصول عن للمحاسبة مالءمة األكثر المقیاس العادلة القیمة عتبرت -
حالیة و  وواقعیة حقیقیة صورة تقدیم خالل من الشركات، حوكمة مفهوم تعزیز في العادلة القیمة تساعد -

؛الشفافیة مبدأ تطبیق في العالقة فتساعد ذات األطراف لكل
 تأثیر توضیح طریق عن األموال إدارة في اإلدارة كفاءة لتقییم أساسا محایدا العادلة القیمة توفر -

 بها؛ واالحتفاظ سدادها أو المالیة االلتزامات وتكبد مالیة، بأصول االحتفاظ أو الشراء أو بالبیعقراراتها 
شركة، وكذا ال فیها تعمل التي المالیة البیئة في السائدة االقتصادیة الحقائق قیاس على تمتلك القدرة -

؛)المخاطر إدارة على إیجابي تأثیر( االستثمار وعوائد مخاطر على كافیة معلومات توفیر على القدرة
 والحالیة المالیة األوضاع تعكس أنها كما ،الصحیحة للسوق الصورة فهم العادلة القیمة توفر -

؛األسالیب من غیرها بها یقوم قد مما أفضل بطریقة المالیةللمؤسسات 
 ألنه االقتصادي الدخل عن تعبر فإنها العادلة القیمة أساس على وااللتزامات الموجودات تقییم تم إذا -

ونهایتها؛المدة  بدایة في األصول صافي بین والفرق السوقیة األسعار باالعتبار خذاأل تم

 المبنیة على المعلومة تساعد كما على رأس المال، المحافظة مفهوم مع العادلة القیمة مفهوم یتفق -
؛المكانیة الزمانیة إجراء المقارنة على العادلة القیمة

 العام مستوىال في الحاصل التغیر أثر عن خاصة أكثر التنبئیة القدرة لها العادلة القیمة معلومات -
 مفهوم عن وتعبر الجاریة االقتصادیة تعكس التأثیرات ألنها االقتصادیة، الوقائع كل على لألسعار

  ؛...التصفیة المال، رفع رأس مثل االستثنائیة العملیات وخسائر أرباح تعالج أي للدخل شامل
 وهذا القریب، المدى على المالیة األزمة وجود احتمال حول إنذار مبكرة تقدم اشارات العادلة القیمة إن -

 مسبق؛ وقت في الالزمة اإلجراءات تتخذشركة ال یجعل
 الوقائع كل تسجیل خالل من العادلة القیمة تبني حالة في الواسعة المحاسبیة المعالجة من االستفادة -

 عن الناجمة المالیة المخاطر دراسة على العمل ثم ،)أصول اقتناء مثل( الضروریة االقتصادیة
  أسعارها؛ مستوى في التقلبات عن الناشئة االقتصادیة والمخاطر بها االحتفاظ

 المستثمرون یستطیع حیث الشامل، باإلفصاح یسمى ما بتحقیق یساهم سوف العادلة القیمة معیار -
 جید بشكل تعكس التي الملموسة غیر األصول قیمة ومعرفة شركة،لل المالیة قوائمال على االطالع

 ؛الحقیقیة شركةال قیمة
 متطلبات تحدید خالل من االقتصاد، في الشفافیة تدعیم في دورا العادلة القیمة محاسبة تؤدي -

 المالیة المعلومة ولقیاس لالعتراف محددة متطلبات تضع كما المالیة المعلومة عن لإلفصاح ضروریة
.الشركات حوكمة ولمبادئ الدولیة المحاسبیة للمعاییروفقا 
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  أسلوب القیمة العادلة انتقادات  - ب
 القیمة ألسلوب العالمیة الهیئات ومختلف الدولیة المحاسبیة المعاییر لمجلس الواضح التدعیم رغم 
 األخیرة، المالیة العالمیة األزمة بعد خاصة حادة انتقادات لعدة یتعرض العادلة القیمة قیاس أن إال العادلة،

 :التالي في االنتقادات هذه تتمثلو 

إال أنه ال یزال بعض الغموض فیما یخص  (IFRS13) حدیثة محاسبیة معاییر إصدار بعد حتى -
الجانب المفاهیمي للقیمة العادلة؛

 المستقبل؛ في المحاسبیة للبیئة األخالقي األساس یهز قد مما بالذاتیة العادلة القیمة محاسبة تمیز -
 عدم اتساق القیمة العادلة مع كثیر من المبادئ واألسس المحاسبیة؛ -
 نتائج في للتالعب أكبر مجال فتح إلى المالیة قوائم ال إعداد عند العادلة القیمة منهج إستخدام یفتح قد -

 اإلدارة؛ ومصالح لرغبات وفقا الثغرات بعض وتغطیة األعمال
 فروق وجود عدم حال في فقط علیه االعتماد ویمكن موثوق أنه على العادلة القیمة قیاس أخذ یمكن -

 ومن. نشطة سوق وجود عدم ظل في یتحقق ال قد وهذا العادلة، القیمة من تقدیرات التحقق لدى مهمة
 مالءمة على وسیؤثر خطرا یكون قد أساس سوقي وجود عدم ظل في عادلة قیم افتراض فإن ثم

 ؛المالیة التقاریر وفهم مقارنة وقابلیة وموثوقیة
 التاریخیة، التكلفة تطلبه مما خبرة أكثر مالي كادر إلى الحاجة زیادة إلى العادلة القیمة استخدام یؤدي -

 والمستقبلي الحالي الربح على باالعتماد رأیهم یعطون سوف ألنهم المالیین للمحللین الحاجة تزداد وقد
 مقارنة للمدقق بالنسبة صعوبة أكثر العادلة القیمة وفق القوائم المالیة  المعدة تدقیق أن كما  المتوقع،
  ؛األخرى القیاس أسالیب إلى ةالمستند المعلوماتبمراجعة 

 یترتب قدمما  طویلة زمنیة وفترة العادلة جهدا القیمة معیار وفق المالیة البیانات وعرض إعداد یتطلب -
 ؛المالیة البیانات إلى مستخدمي المعلومات وصول تأخیر علیها

 التحیز من الكثیر إلى وااللتزامات األصول قیم وقیاس تحدید في العادلة القیمة أسلوب یعتمد -
؛الموضوعیة من ینقص مما معقدة قیاس واتباعه أسس الشخصي

 المعقدة التقدیرات بعض في الموثوقیة لعدم كافیا مجاال هناك فإن العادلة القیمة معارضي حسب -
 الخبراء قبل من التقدیرات تختلف وقد المعلومة، مالءمة انخفاض إلى ذلك یؤدي حیث العادلة، قیمةلل

؛المطلوبة والدقة الموثوقیة القیمة یفقد مما
؛منها المرجوة المنافع عن القیمة العادلة تقدیر تكالیف تزید قد -
 القیاس طو شر  توفر عدم حالة في خاصة العادلة قیمتها تحدید یستحیل أو یصعب عناصر وجود -

 .العادلة القیمة بقیاس المتعلقة المهمة
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 القیمة أسلوب استخدام خیار أن یتضح العادلة؛ القیمة وانتقادات امتیازات وتحلیل عرض خالل من
كما أن  ،المتقلبة واألسواق المتغیرة االقتصادیة الظروف بسبب الحالي، الوقت في ضروریا أصبح العادلة

ن العادلة القیمة محاسبة توفیرها على تعمل التي المعلومة ٕ  مع وتتعارض الموثوقیة بعدم تتصف كانت وا
 والتقدیرات  األحكام بسبب الحاالت، بعض في علیها المتعارف المحاسبیة والقواعد األسس بعض

 تعرف التي التاریخیة التكلفة ألسلوب  العودة یعني ال فهذا قیاسها، مستویات في الموجودة الشخصیة
 قبل لآللة اإلنتاجي العمر تقدیر مثل المحاسبیة، المعالجات بعض في أیضا هي شخصیة قدیراتت

 من الكثیر فیها یحدث التي والمؤونات االهتالكات مختلف تحدید یتم التقدیر لكذ إلى واستنادا استعمالها
  واقع نشاط الشركة. تحریف أجل من التالعبات

  فصاح المحاسبيوشفافیة اإل محاسبة القیمة العادلة وأثرها على جودة المعلومة المالیة -5
 في الدولیة المحاسبةحسب مجلس معاییر  التاریخیة التكلفة إلى المستند القیاس أسلوب اعتبر    

ً  األخیرة اآلونة  القیاس إجراءات عند خاصة( العادلة القیمة وفق المحاسبي القیاس ألسلوب الوبدی ااستثناء
فصاح نظرا للتأثیر اإلیجابي لهذه االخیرة على جودة اإل ،)البورصة في المدرجة بالشركات المتعلقة

  .المحاسبي

عالقة محاسبة القیمة العادلة بأهم خصائص جودة المعلومات المحاسبیة  الجدول المواليیتناول      
  .الواجب توافرها في القوائم المالیة
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الخصائص النوعیة 
لجودة المعلومة 

المفصح المالیة 
  عنها.

  
  أثر القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة على الخصائص النوعیة واالفصاح المحاسبي.

  المالءمة

ألن االعتماد على القیمة العادلة یوفر معلومات مالئمة لمستخدمیها عن طریق توفیر  أثر إیجابي:
معلومة آنیة أو حالیة (خاصیة الوقت المناسب)، وأنها تمثل الوقائع االقتصادیة في تاریخ حدوثها 
(خاصیة التمثیل الصادق) األمر الذي یوفر إمكانیة توقع األحداث المستقبلیة بشكل أفضل (خاصة 

لقدرة التنبئیة)، باإلضافة إلى قدرتها على تصحیح المعلومات التاریخیة السابقة مثل تصحیح قیمة ا
النقد نتیجة لتغیر عامل الزمن والتأكد من قیمته الصحیحة أو العادلة (خاصیة التغذیة العكسیة     

 المالئم اإلفصاح المحاسبيأو التصحیحیة)، ومن هذا المنطلق یكون األثر إیجابي على جودة 
  للمستخدمین. 

  الموثوقیة

تعتبر المعلومة الناتجة على قیاس القیمة العادلة أقل موثوقیة ألنها ال تعتمد على وثائق أثر سلبي: 
مدونة قابلة للفحص عند إجراء المعالجات الضروریة، بل تعتمد على قیم وتوقعات حالیة ومستقبلیة 

الخاطئ، األمر الذي یزید من تكالیف الحصول على تستند في بعض األحیان إلى الحكم الشخصي 
المعلومة نتیجة إلجراءات التنبؤ (اإلخالل بخاصیة اقتصادیة المعلومة) هذا من جهة، ومن جهة 
ثانیة یصعب إجراء عملیة المراجعة في حالة االعتماد على القیمة العادلة ألنها ال تعتمد على وثائق 

  عیة).و إلخالل بخاصیة القابلیة للتحقق أو الموضتاریخیة بل على تقدیرات تنبؤات (ا
إذا تم اعتبار أن خاصیة الموثوقیة تسعى للوصول إلى معلومة ذات مصداقیة عالیة أثر إیجابي: 
، ففي هذه الحالة یكون أثر القیاس وفق القیمة العادلة أثر إیجابي من خالل الشركةتعكس نشاط 

ت المناسب، وخاصیة التمثیل الصادق) مقارنة بالتكلفة توفیر معلومات آنیة وصادقة (خاصیتي الوق
  التاریخیة.

المعلومة بغیة اتخاذ  بمصداقیة وكفایةقد یهتم مستخدم المعلومة المالیة في الكثیر من األحیان     
قرارات صحیحة أكثر من االهتمام بتكلفة الحصول علیها ألنه یتوقع الحصول على منافع أكثر األمر 

یرضي إلى إفصاح كافي یمة العادلة تساهم في زیادة جودة المعلومة والوصول الذي یجعل الق
  للمعلومة.األطراف المستخدمة 

  القابلیة للمقارنة

إذا لم یتم استخدام القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة ال تكون عملیة المقارنة أثر إیجابي: 
صحیحة، ففي المقارنة الزمانیة تقوم المؤسسة بمقارنة عملیات ماضیة وأخرى حالیة دون األخذ بتغیر 

نة بین قیمة النقد (اإلخالل بخاصة التمثیل)، أما في المقارنة المكانیة فمن المستحسن أن تكون المقار 
مؤسسات تتبع نفس السیاسات المحاسبیة األمر الذي یصعب تحقیقه في حالة عدم االعتماد على 
القیمة العادلة (اإلخالل بمبدأ الثبات)، باإلضافة إلى صعوبة التنبؤ في هذه الحالة (اإلخالل بخاصیة 

القیمة العادلة تحقق خاصیة القدرة التنبئیة) وعدم توفیر المعلومات الجوهریة الالزمة للمقارنة، أي أن 
الثبات وتساعد في زیادة جودة المعلومة عن طریق تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة، ثم الوصول إلى 

  .إفصاح كامل

أثر القیمة العادلة على جودة المعلومة المالیة واإلفصاح المحاسبي. : )10(الجدول رقم   
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  القابلیة للفهم

نظرا لحداثة أسلوب القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة مقارنة باألسالیب األخرى أثر سلبي مؤقت: 
التاریخیة ـــــ، یؤدي هذا األمر إلى صعوبة فهم طرق قیاس األصول وااللتزامات من ـــــ مثل التكلفة 

لحداثة أسلوب القیمة العادلة فقط،  اطرف معدي المعلومة المالیة، ولكن یعتبر هذا األمر السلبي مؤقت
فبمرور الوقت وزیادة األبحاث سوف تتضح إجراءات القیمة العادلة أكثر ویصبح ال وجود لهذه 

، ألن هذا األخیر یستدعي إفصاح وقائيلمشكلة ولتأثیرها السلبي، األمر الذي یؤدي إلى تحقیق ا
  ضرورة البساطة في اإلفصاح المحاسبي.

  األهمیة النسبیة

یستند قیاس القیمة العادلة لألصول وااللتزامات إلى ثالثة مستویات عند إجراءات أثر إیجابي: 
(مثل سوق المال النشط) من أجل قیاس دقیق، ثم بالمستویات  القیاس، حیث یهتم بالمستوى األهم

األقل أهمیة (مثل السوق المشابه)، األمر الذي یدل على الحرص في توفیر المعلومات األهم ثم 
المعلومات األقل أهمیة (خاصیة األهمیة النسبیة). فالقیمة العادلة تحقق األهمیة النسبیة وتزید في 

  ثم في جودة وشفافیة اإلفصاح عنها.جودة المعلومة المالیة 

  الحیاد

في حالة عدم استعمال القیمة العادلة كأساس للقیاس المحاسبي تكون المعلومة المفصح  أثر إیجابي:
عنها منحازة إلى مستخدم على حساب مستخدم آخر، فعند إتباع التكلفة التاریخیة مثال، نجد أن قیمة 

المعلومة المالیة في معرفة الزمن، األمر الذي یضلل مستخدمي األراضي والمباني ال تتغیر مع تغیر 
المركز المالي للمؤسسة بشكل صادق (اإلخالل بخاصیة التمثیل الصادق)، فینعكس باإلیجاب قیمة 

على المؤسسة في حالة حساب قیمة الضریبة أو في حالة التصفیة أو اإلفالس، وذلك على حساب 
المقرضین والدائنین الذي ینعكس علیهم بالسلب. لذا فإن القیمة العادلة تعطي معلومات صادقة وتزید 

  واإلفصاح المحاسبي العادل.من جودة المعلومة 

التوقیت 
  المناسب

القیاس المحاسبي وفق القیمة العادلة یعطي معلومات آنیة تعكس واقع نشاطات أثر إیجابي: 
المؤسسة في الوقت الحالي، األمر الذي یزید من جودة المعلومة المالیة ومن اإلفصاح المحاسبي 

  في ترشید واتخاذ القرارات السلیمة.ویفید األطراف ذات المصلحة 
   .195-193 ص مرجع سبق ذكره،: إسماعیل سبتي، المصدر

 النوعیة الخصائص من یعزز المحاسبي للقیاس كأساس العادلة القیمة استخدام أن نستنتج سبق مما
 ویخلق المستقبلیة النقدیة والتدفقات لألرباح ومالءمة واقعیة أكثر اقیاس یوفر كما المحاسبیة، للمعلومات

   .المالیة التقاریر مستخدمي ىلد والثقة الشفافیة من عانو 
 ال العادلة القیمة وفق المحاسبي القیاس أن إلى اإلشارة الضروري فمن سبق؛ ما إلى باإلضافة

 بالغة أهمیة وذات دقیقة توفیر خصائص إلى یتعدى بل فقط السابقة الخصائص تحقیق على یقتصر
 التعبیر خاصیة الواقعیة، خاصیة الشفافیة، كخاصیة عامة بصفة مستخدمیها لكل أو شركةال إدارة لمسیري

 معلومات لجودة جدیدة أبعادا الخصائص ههذ تحقق حیث . التفسیریة المقدرة خاصیة المخاطر، عن
 مختلف على تطبیقها مجاالت عیوتوس العادلة القیمة بقیاس االهتمام نحو اهام ادافع وتمثل العادلة القیمة

   .المالیة القوائم عناصر
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 خالصة 

المستمد من معاییر  للنظام المحاسبي الماليمالءمة اإلطار النظري  لمدىمن خالل دراستنا       
  ، تم التوصل إلى النتائج التالیة:مالیة عالیة الجودة قوائمإلنتاج وتقدیم التقاریر المالیة الدولیة 

وذهبت تبحث عن أهم  حاسبیةالمحاسبیة بموضوع جودة المعلومات الماهتمت العدید من الهیئات  -
القابلیة للفهم، المالئمة،  الخصائص الواجب توفرها فیها، بحیث تتمثل أهم هذه الخصائص في:

 ؛القابلیة للمقارنة والموثوقیة
حسن من إن اعتماد النظام المحاسبي المالي على إطار تصوري إلعداد وعرض القوائم المالیة قد  -

 ؛جودة المعلومة المحاسبیة
على أساسها یتم إعداد وعرض القوائم المالیة من خالل النظام المحاسبي التي المبادئ الفروض و إن  -

وهناك بعض االختالفات ، المالي متوافقة إلى حد كبیر مع ما جاءت به معاییر المحاسبة الدولیة
 ؛ة في إعداد وصیاغة النظام المحاسبي المالياالصطالحیة الناتجة عن تبني المرجعیة الفرنكوفونی

الخصـائص النوعیـة المحققــة لجـودة القـوائم المالیــة رص النظـام المحاسـبي المــالي علـى ضـرورة تــوفیر حـ -
 ؛القابلیة للفهمو  القابلیة للمقارنةالمالءمة، الموثوقیة، ك

النظام المحاسبي المالي العدید من التغیرات علـى طـرق القیـاس المحاسـبي المتبعـة فـي انتـاج  أحدث لقد -
وممـا الشـك ، التاریخیـة للتكلفـة إضـافة المحاسـبي للقیـاس بـدائل اسـتحداث حیـث تـم ،المعلومـات المالیـة

 على جودة هذه المعلومات؛ثر كبیر أفیه أن فعالیة هذه البدائل لها 
  ومن شفافیة اإلفصاح المحاسبي. العادلة یزید من جودة المعلومة المالیةإن قیاس القیمة  -
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  تمهید 

ثبات للدور الذي  ٕ بعد أن تطرقنا للجانب النظري للموضوع محل الدراسة من تقدیم للمتغیرین وا
تفعیل البعد المحاسبي تلعبه النظم المحاسبیة بصفة عامة والنظام المحاسبي المالي بصفة خاصة في 

من خالل دور ال، سنحاول التركیز على دراسة هذا لهاتحقیق الممارسات الجیدة لحوكمة الشركات ومن ثم 
 ، ساعینالناشطة بوالیة سطیف وفي قطاعات مختلفة شركات المساهمةمجموعة من تحلیلنا آلراء إطارات 

  بذلك لتقدیم إجابة عن مختلف التساؤالت الفرعیة الموضوعة في بدایة الدراسة.
 وعلیه، هاتفباالعتماد على الدراسة المیدانیة، سیتم اختبار فرضیات الدراسة، واإلجابة على إشكالی

  :كاآلتي مبحثینتم تقسیم هذا الفصل إلى 
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 Ⅰ-  لمیدانیةاإلطار المنهجي للدراسة ا   
یتناول هذا المبحث قاعدة أساسیة من قواعد البحث العلمي وهي منهجیة الدراسة المیدانیة التي 

  ؛العلمیة المنظمة المتبعة لمعالجة المشكلة والفرضیات المطروحة تحقیقا لهدف الدراسة الطریقةتمثل 
 أدواتالتعریف بمیدان الدراسة،  ،، منهجهاتوضیحا ألهدافها یدانیةمال للدراسة هجيمنال اإلطار یتضمنو 

هذه األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل باإلضافة إلى  ،من عینة الدراسة الالزمة البیانات جمع
  كما یلي: البیانات

  میدانیةلأهداف الدراسة ا -1
بعـــض المهنیــین فـــي شــركات مســـاهمة مختلفـــة المیدانیــة إلـــى تقصــي وجهـــات نظــر تهــدف الدراســـة 

هـذه  من أجل اإلجابـة عـن إشـكالیة البحـث والتأكـد مـن صـحة الفرضـیات المطروحـة؛، بوالیة سطیفناشطة 
فــي تحقیــق المتطلبــات المحاســبیة اإلجابــة ســتتم مــن خــالل تقیــیم لمــدى مســاهمة النظــام المحاســبي المــالي 

  :، وذلك من خالللحوكمة الشركات
كأحـد المتطلبـات  درجة االفصاح والشـفافیةمعرفة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین   .أ 

 .المحاسبیة لحوكمة الشركات
كأحـــــد المحاســــبیة معرفــــة مـــــدى مســــاهمة النظـــــام المحاســــبي المـــــالي فــــي تحســـــین جــــودة المعلومـــــة   .ب 

  المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات وذلك من خالل:
  .الئمةدراسة مدى قدرة النظام المحاسبي المالي على توفیر معلومات مالیة م -
  .دراسة مدى قدرة النظام المحاسبي المالي على توفیر معلومات مالیة موثوقة -
  .دراسة مدى قدرة النظام المحاسبي المالي على توفیر معلومات مالیة قابلة للفهم -
  .دراسة مدى قدرة النظام المحاسبي المالي على توفیر معلومات مالیة قابلة للمقارنة -

مال الجزائریة والتي تنعكس عبیئة األ تفرضهاالتي  المالي لنظام المحاسبيمعرفة معوقات تطبیق ا  . ج
  .على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

حتى تبرز بعدها أهمیة الدراسة المیدانیة من خالل مجمل المقترحات التي سیتم تقدیمها إما 
  تدعیما للنتائج المتوصل إلیها أو تحسینا لها.

  المیدانیة الدراسةمنهج  -2
 ینمنهج والتحلیلي، باعتبارهماالوصفي  ینبغیة تحقیق أهداف الدراسة المیدانیة، سیتم اعتماد المنهج     
من جمع البیانات الالزمة حول متغیرات الظاهرة المدروسة ومحاولة معالجتها بما یجعل منها  انیمكن

وذلك باالستعانة  حصائیةإمعتمدین في ذلك على أسالیب  ،التفسیرمعلومات قابلة للوصف، التحلیل و 
   .(SPSS V20) جتماعیة وببرنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االباإلحصاء الوصفي 
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  اإلطار المیداني للدراسة، حدوده وأسباب اختیاره  - 3

  وأسباب اختیاره مجال الدراسة المیدانیة -1.3  
 شركات المساهمةمن  مجموعة تقصي وجهات نظر المهنیین فياقتصرت الدراسة المیدانیة على     

على  في بدایة الدراسة الحصول أنه تمحیث  ،شركة 27 في دراستنا هذه والتي بلغ عددهابوالیة سطیف 
 Le centre des)ف الخاضغة لرقابة مركز الضرائب على مستوى والیة سطیشركات المساهمة تحوي قائمة 

impôts CDI) شركة مساهمة 33، وقد احتوت بتاریخ منحنا إیاها ویرجع السبب في تقلیص عدد ،
   الشركات إلى رفض البعض التعاون، في حین تم غلق البعض اآلخر.

بدایة تم التركیز على شركات المساهمة فقط، حیث تعتبر هذه األخیرة من أهم أنواع الشركات     
بحسب الشكل القانوني وقد أوالها المشرع الجزائري اهتماما بالغا لما لها من أثر على االقتصاد الوطني، 

غیرة والمتوسطة التي المؤسسات الصباإلضافة إلى أنها ملزمة بتطبیق النظام المحاسبي المالي على غرار 
 شركاتاالقتصادیة، مع تحیید ال تشركاوقد تم التركیز على التطبق محاسبة مبسطة (محاسبة الخزینة). 

أن نظام حوكمة  یالحظ ومن جهة أخرىالمالیة لخصوصیة النظام المحاسبي المالي المطبق فیها؛ 
الشركات ودقة التسییر تتسع مع اتساع حجم الشركات، فكلما اتسع الحجم زاد التعقید، مما یؤهل شركات 

  المساهمة لتكون من بین أهم الشركات التي تبرز فیها الحوكمة بشكل جلي. 
محل الدراسة، سواء كانوا  شركاتفي ال***توزیع االستمارات على المهنیین المحاسبینوقد تم     

 على قائمین كونهم اشتراط مع– نییمحاسبمدراء مالیین أو رؤساء مصلحة المحاسبة والمالیة أو أعوان 
سبب اختیار  ویرجع محاسبیین، خبراء أو حسابات محافظيأو  ،-  SCF ـل وفقا المالیة القوائم إعداد عملیة

 كیف ویعرفون المالي المحاسبي بالنظام یتعاملون من األولى بالدرجة هم یینهنالم كون هؤالءهذه الفئة 
وذلك نظرا لـخبراتهم المیدانیة والمهنیة في مجال تطبیق النظام تطبیقه  جدوى ومدى وبیئته انعكاساته هي

  المحاسبي المالي. 
منها استمارة واستبعد  114محل الدراسة، استرجعت منها  لشركاتاستمارة في ا 123وعلیه تم توزیع 

  استمارة.  107ردود لعدم جدیة اإلجابة عن فقراتها، وبذلك یكون عدد االستمارات الصالحة للتحلیل  07
  الجدول اآلتي یبین لنا اإلحصائیات الخاصة باستمارة الدراسة كما یلي:

  

 

                                                             
 ) المجال التطبیقي للدراسة..13الملحق رقم :( 
 ) 13انظر الملحق رقم.( 

ظفین تضم فئة المهنیین المحاسبین الخبراء المحاسبین، محافظي الحسابات، المدراء المالیین، رؤساء مصلحة المحاسبة والمالیة ، األعوان المو  ***
  . في قسم المحاسبة
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 ویةئالنسبة الم التكرار البیان
 ٪100 123 الموزعة االستبانات

 ٪92.68 114 المسترجعة باناتاالست

 ٪7.32 9 غیر مسترجعة باناتاالست

 ٪5.69 7 الملغاة باناتاالست

 ٪87 107 للتحلیل لجاهزةا باناتاالست

  المجیبین.على ردود إعداد الطالبة باالعتماد المصدر:   

 یمكن جیدة نسبة وهي ،% 87 بلغت للتحلیل الجاهزة االستبانات نسبة أن یتضح الجدول خالل من
 االستبانات استرداد نسبة أن إلى كذلك الجدول یشیر كما الفرضیات؛ اختبار عملیة في علیها االعتماد
الظروف التي صادفتنا خالل  الحسبان في أخذنا ما إذا جدا جیدة نسبة وهي % 93 حوالي إلى وصلت

ّ  الملغاة االستبانات نسبة أن أیضا الجدول ویوضح ؛عملیة التوزیع  االستبانات إجمالي من  %5.69رت بـ قد
 في الجدیة عدم أو االستبانة بیانات استكمال عدم عن ناتج أغلبها كان بسیطة نسبة وهي الموزعة،
  باالضافة الى اعتمادنا على المقابلة بشكل كبیر في مأل االستمارة . اإلجابة

  المیدانیةحدود الدراسة  -2.3
عند القیام بإجراء الدراسة المیدانیة یجب على الباحث تحدید اإلطار العام الذي تمت فیه الدراسة، 

  وذلك من خالل توضیح مكان وزمان جمع البیانات من عینة الدراسة.
 والیةب شركات المساهمةبعض  آراء المهنیین في على التطبیقیة الدراسة اشتملت الحدود المكانیة: -

وأخذا بعین االعتبار عدم اعتمادنا على أسس  ،)شركة خاضعة لرقابة مركز الضرائب 27( سطیف
 فالنتائج تعتبر غیر قابلة للتعمیم.ة الدراسة (غیاب أسلوب المعاینة) إحصائیة في عین

، فقد شركاتالبالنظر إلى اعتمادنا على االستبیان، وكذا صعوبة التعامل مع  الحدود الزمانیة: -
إلى غایة  2014جمع بیانات الدراسة المیدانیة ما یقارب خمسة أشهر بدایة من أكتوبر  استمرت فترة

 .2015فیفري 
  

  

  

  

  

 استجابة العینة الستمارة الدراسة: )11(الجدول رقم 
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  الدراسة المیدانیةجمع بیانات أدوات  -4
 للموضوع طبقا تحدیدها تم الدراسة قد هذه إجراء أجل من بها االستعانة تمت التي األدوات إن

المقاییس على  بحثنا موضوع في اعتمدنا فقد وعلیه، .نفیها أو صحتها إثبات المراد  والفرضیات شكالیتهاو 
المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة سعیا منا لمعرفة مدى مساهمة النظام  اإلدراكیة
وبهدف جمع البیانات الضروریة لتقییم الظاهرة المدروسة وتحلیل العالقة بین المتغیرات المعتمدة . للحوكمة

 باستخدام نوعین من المصادر، حیث تم  المباشر التحري أسلوبفقد تم االعتماد على  بحثفي ال
والتي تعد من بین أهم األدوات المتعلقة بالتقدیر الشخصي كمصدر رئیسي  انةاالستب أداة استخدام

، أما سةالدرا مجتمع من المختارة العینةات نظر أفراد وجه تطابق مدى لمعرفة للظواهر واألحداث، وهذا
  .والوثائق والسجالت ة الشخصیةابلالمصادر الثانویة فتمثلت في المق

   انةاالستب -1.4  

، وهي عبارة عن تي تم االعتماد علیها في الدراسة االحصائیةقاعدة المعطیات ال انةعتبر االستبت
تقییم دور النظام المحاسبي المالي في  ىتسعى إلوالتي  البحثداف مرتبطة بأهالمجموعة من األسئلة 

المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات من حیث تحسین درجة االفصاح والشفافیة من جهة، تحقیق 
   وتحسین جودة المعلومة المحاسبیة من جهة أخرى.

   انةاالستب تصمیم استمارة - 1.1.4

 إلى باإلضافة محاور ثالثة إلى البحث فرضیات على اءبن وتبویبها انةاستمارة االستب إعداد تم
وقد تم تبویب هذه المحاور  ؛ بالوحدة اإلحصائیة خاصةبالبیانات الشخصیة ال المتعلق األولي الجزء

   كالتالي:
 5-1(أسئلة  5صیغت في  ،الوحدة اإلحصائیةیتضمن بیانات شخصیة حول  :الجزء األول(، 

 المستجوب، مؤهالته العلمیة والعملیة، خبرته.  تشمل: سن
  :ویضم ثالثة محاور المتعلقة باختبار الفرضیات  أسئلة الدراسة  جزءیتضمن هذا الالجزء الثاني

 كالتالي:
یهدف إلى معرفة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة االفصاح  المحور األول: -

األولى،  لرئیسیةالفرضیة اوذلك لمحاولة اإلجابة على اسبیة للحوكمة، والشفافیة كأحد المتطلبات المح
 ؛ )15- 6(أسئلة  10 له وخُصص

 )35- 16(سؤاال  20الثانیة، وقد تضمن  رئیسیةیتعلق هذا المحور باختبار الفرضیة الالمحور الثاني:  -
كأحد المحاسبیة معرفة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة تهدف إلى 

                                                             
 ) النموذج النهائي لالستمارة.): 15الملحق رقم 
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 4، ولذلك قسم هذا المحور إلى النوعیةالمتطلبات المحاسبیة للحوكمة من خالل تحقق الخصائص 
من هذه الخصائص، حیث خصص المجال كل مجال بدراسة مدى تحقق خاصیة  مجاالت یتعلق

، في حین خصص المجال الثاني لدراسة )20-16(أسئلة  5األول لخاصیة المالئمة ویتكون من 
 )28-26(سئلة أ 3 فتطرح فیه، أما المجال الثالث )25-21(أسئلة  5اصیة الموثوقیة ویحتوي على خ

أسئلة  7تتعلق بخاصیة القابلیة للفهم، وخصص المجال األخیر لخاصیة القابلیة للمقارنة ویتضمن 
)29-35(. 

بیئة  في ظللى معرفة ظروف تطبیق النظام المحاسبي المالي إهدف هذا المحور یالمحور الثالث:  -
األعمال الجزائریة والتي تنعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات، وتمثلها الفرضیة 

 .)43-36(أسئلة  8، وقد تضمن الثالثة رئیسیةال
  :بانةالجدول التالي یوضح كیفیة تبویب االست

  

  
األسئلة المقابلة   المحاور   األقسام

  لكل محور
  ) 5- 1(  البیانات الشخصیة للمستجوب.  القسم األول:

  
  

  القسم الثاني:

المحور األول: مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة االفصاح 
  والشفافیة.

)6 -15 (  

من  تحسین جودة المعلومة المحور الثاني: مساهمة النظام المحاسبي المالي في
  التالیة: حیث تحقق الخصائص النوعیة

  المجال األول: خاصیة المالئمة؛-     
  المجال الثاني، خاصیة الموثوقیة؛-     
  المجال الثالث: خاصیة القابلیة للفهم؛-     
  المجال الرابع: خاصیة القابلیة للمقارنة.-     

)16-35 (  
  
)16-20(  
)21-25(  
)26-35(  
)36-43(  

عمال بیئة األ في ظلتطبیق النظام المحاسبي المالي  معوقاتالمحور الثالث: 
  على تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة.  المؤثرةالجزائریة 

)36-43 (  

  .)15إعداد الطالبة استنادا إلى بیانات الملحق رقم (المصدر:  

أسلوب األسئلة المغلقة ذات البدائل المحددة المعتمدة في التحلیل  وفق االستبانة أسئلة تمت صیاغة
، وقد حاولنا قدر االمكان أن تكون  بدقة المستجوبینوهذا للوصول إلى أراء  على مقیاس لیكرت الخماسي

وإلعداد االستبانة تمت  األسئلة بسیطة بحیث تتصف بالسهولة والقابلیة للفهم من قبل المستجوبین،
وكذا احتیاجات مستخدمي  نصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظام المحاسبي الماليبال اإلستعانة

 االستبانة : هیكل)12(الجدول رقم 
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، وهذا لإلحاطة بكل جوانب المعلومات المالیة باإلضافة إلى االستمارات الخاصة بالدراسات السابقة
  .الموضوع

دعما لقیاس درجة الموافقة على عبارات االستمارة تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي ُ  تحت بخانة م
 إجبار لتفادي وذلك خیارات ستة للمستجوب المتاحة للخیارات الكلي العدد لیصبح رأي" دون " عنوان

 جهة ومن البیانات، تحلیل على ذلك فیؤثر ،الفقرات بموضوع إلمام دونما رأي إعطاء على المستجوب
نا إال ؛البحث موضوع تخدم معلومات على الحصول من الباحث ستمكن " رأي دون " خانة فإن ثانیة،  أنّ
 ،المستجوبین آراء وسیط حساب في یؤخذ ال فهو المضاف، الخیار هذا یخص فیما مهم أمر إلى نشیر
على األسلوب  اعتمدناومن جهة أخرى  خماسي؛ مقیاس أنه على لیكرت مقیاس مع تعاملنا ویبقى

 :لبناء أسئلة االستمارة كما هو مبین في الجدول التالي 1االیجابي

  
 

  0 1 2 3 4 5 الدرجة

غیر موافق  غیر موافق موافق نوعا ما موافق موافق بشدة سلم القیاس
 بشدة

  دون رأي

  ورأي المحكمین. الدراسات السابقةاستنادا إلى إعداد الطالبة المصدر: 

كل سؤال على العینة اجابات اتجاه والتي تعكس أما بالنسبة لقاعدة اتخاذ القرار في مقیاس لیكرت 
  :كاآلتي باالعتماد على األوزان المرجحة لمقیاس لیكرتفهي تحسب من أسئلة الدراسة 

 أي عدد المسافات: ، أدنى نقطة فیه 1أعلى نقطة في سلم لیكرت و 5( 4= 1- 5=  الفئة أو المدى
  .)،...3 إلى 2 من ،2 إلى 1 من

 = أو الخیارات عدد الدرجات /(المدى  0,8=  4/5 طول المدى.(  
  من أجل وضع الحد األعلى.       1إلى أقل درجة في المقیاس (أي  0,8إضافة العدد ،(  

  :في الجدول اآلتي قیة كما هو موضحوكانت الحدود البا

  

  

  

                                                             
ق بشدة و یحتوي مقیاس لیكرت على نوعین من األسئلة، األسئلة االیجابیة واألسئلة السلبیة، تقضي األسئلة االیجابیة بمنح أعلى درجة إلجابة مواف 1

 على درجة ونتصاعد.أنتنازل بالدرجات، أما األسلوب السلبي فیقضي بمنح غیر موافق بشدة 

 : مقیاس درجة الموافقة حسب سلم لیكرت الخماسي، تقسیمه وترمیزه)13(الجدول رقم 
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مجاالت الوسط 

 الحسابي

  
]1 – 1,80 ] 

  
]1,80 – 2,60  ] 

  
]2,60 – 3,40  ] 

  
]3,40 - 4,20  ] 

  
]4,20 –  5.00[ 

غیر موافق   اتجاه اإلجابة
 بشدة

 بشدةموافق   موافق  موافق نوعا ما غیر موافق

  .إعداد الطالبة باالعتماد على الدراسات السابقةالمصدر: 
  انةاالستبصدق وثبات  اختبار - 2.1.4

غیة ُ مت ما قیاس على وقدرتها ، - االستبانة –راسة الد أداة جودة من التأكد ب ّ م  فإن لقیاسه، صُ
عد والصدق الثبات خاصیتي من التأكد ُ   ودقتها؛ النتائج في الوثوق من الباحث لتمكین ضروریا جد ی

ها وعباراتها لقیاس متغیرات الدراسة تم االعتماد محاور  الءمةومدى م وثبات االستمارةللتحقق من صدق و 
  :على ما یلي

  : )واالختبار المیداني األولي طریقة التحكیمصدق المحتوى ( -
قاس الجانب لنواحي المقیاس تمثیل مدى المحتوى بصدق یقصد ُ فقد  المحتوى صدق من وللتأكد ،الم

وبعض  مختصینال ساتذةإلى عملیة التحكیم والمراجعة من قبل المشرف وبعض األاالستبانة  خضعت
الذین تتوفر لدیهم الكفاءة العلمیة والمؤهل األكادیمي والخبرة الالزمة في مجال المحاسبة وكذا  المهنیین

من البناء السلیم لمحتوى االستبانة وذلك بغیة اإلحاطة بكل جوانب  ، اإلحصاء وأسالیب البحث العلمي
 حملها عدم الدراسة، محاور لجمیع األسئلة تغطیة  الغموض، عن ابتعادهاو  األسئلة صیاغة  دقةحیث  

 على ارتكزت التي مالحظاتهم بإبداء المحكّمون قام حیث؛ ، وكذا مالئمتها ألهداف الدراسةللتناقضات
  :الجوانب من جملة

 ه؛تحت تندرج الذي للمحور العبارات مناسبة مدى -
 ؛طلب منا تعدیل في صیاغة بعض األسئلة، حیث انةاالستب لعبارات اللغویة الصیاغة وسالمة دقة -
 ؛لطویلة لألسئلة وطرحها بشكل مباشرتجنب الصیاغة ا -
 تجنب األسئلة المركبة؛ -
  اقتراح أسئلة إضافیة مهمة؛  -
 ؛أهمیة ذات غیر األسئلة بعض حذف -
 األسلوب األدبي في التعبیر واستخدام المصطلحات المالئمة للتخصص؛تجنب استخدام  -
  .سلم لیكرت الخماسيوفق إضافة خانة "دون رأي" إلى االقتراحات الموضوعة  -

                                                             
  وصدق المقیاس (صدق االتساق الداخلي والصدق  المحتوى (طریقة التحكیم واالختبار األولي) صدق من زاویتین: قیاسنا أداة صدق من التأكدتم

 البنائي)، في حین تم اختبار ثبات االستبانة من خالل طریقة معامل ألفا كرونباخ.
 ) محكمي االستمارةاألساتذة والمهنیین قائمة  :)14الملحق رقم. 

 للوسط الحسابي : مقیاس تحدید األهمیة النسبیة)14(جدول رقم ال
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جراء و  ن عملیة التحكیمم االنتهاء بعد ٕ األخذ بعین االعتبار رأي المشرف وآراء المحكمین وا
عینة استطالعیة توزیعها على بار میداني أولي من خالل في اخت وضع االستمارةتم  ،التعدیالت الالزمة

)؛ قصد التأكد من صالحیة االستمارة للتطبیق من افرد 27مساهمة ( شركات 06المهنیین في صغیرة من 
 .محل الدراسة شركاتحیث الوضوح والمادة العلمیة التي یمكن تجمیعها، ومن ثم توزیعها على بقیة أفراد ال

 تم ما إلى باإلضافة المحكمین، األساتذة عن صدرت التي التوجیهات االعتبار بعین األخذ بعدو  
  .نهائي بشكل وصیاغتها ناالستبیا استمارة ضبط تم ،األولي راالختبا خالل من نقائص من استنتاجه

 صدق االتساق الداخلي: -
 تنتمي الذي المجال مع االستبانة فقرات من فقرة كل اتساق مدى الداخلي االتساق بصدق یقصد   

 معامالت حساب خالل من وذلك لالستبانة الداخلي االتساق بحساب ةالباحث متقا وقد الفقرة، هذه إلیه
 محور؛ كل في نفسه للمجال الكلیة والدرجة االستبانة مجاالت فقرات من فقرة كل بین بیرسون االرتباط

نه كما وذلك ّ   :الموالیة الجداول تُبی
  

  
  المحور األول: مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة االفصاح والشفافیة

  معامل االرتباط  1المجال 
  )01الفقرة (
  )02الفقرة (
  )03الفقرة (
  )04الفقرة (
  )05الفقرة (
  )06(الفقرة 

  )07الفقرة (
  )08الفقرة (
  )09الفقرة (
  )10الفقرة (

0.695  

0.584  
0.458  

0.465  
0.519  

0.717  
0.695  

0.647  
0.599  

0.635  

sig   =0.000، ةمعنوی مستوى عند=  0.05.  
  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 

بیّن ُ  معامالت جمیع أن االرتباط معامل استعمال خالل من األول للمحور الداخلي االتساق تحلیل ی
 وهذا ،0.95أي بمعدل ثقة   = 0,05 معنویة وىمست عند إحصائیا دالة المجال فقرات جمیع في االرتباط

 یتراوح حیث إلیه، تنتمي الذي المجال مع نسبیا جید بشكل متسقة المحور هذا من فقرات فقرة كل أن یعني

                                                             
 ) لالستمارة النهائي النموذج :)15الملحق رقم. 

معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلیة للمجال التابعة : )15(جدول رقم ال
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 االتساق درجة على إیجابي حكم إلعطاء مقبول المجال وهذا 0.7 و 0.4 بین أغلبها في االرتباط معامل
 االتساق ناحیة من صادقا االستبانة من ولاأل المحور بذلك ویعد االستبانة، من المحور لهذا الداخلي
  .الداخلي

  
  

  المحور الثاني: مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیة
معامل   1المجال 

  االرتباط
معامل   2المجال 

  االرتباط
معامل   3المجال 

  الرتباطا
معامل   4المجال 

  الفقرة  الفقرة  الفقرة  الفقرة  الرتباطا
)01(  
)02(  
)03(  
)04(  
)05(  

0.781  
0.911  
0.855  
0.584  
0.641  

  
  

)06(  
)07(  
)08(  
)09(  
)10(  

0.681  
0.554  
0.723  
0.789  
0.669  

  

)11(  
)12(  
)13(  
  

0.788  
0.761  
0.776  
  

)14(  
)15(  
)16(  
)17(  
)18(  
)19(  
)20(  

0.715  
0.731  
0.791  
0.643  
0.775  
0.821  
0.589  

sig   =0.000، ةمعنوی مستوى عند=  0.05.  
  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 

بیّن ُ  معامالت جمیع أن االرتباط معامل استعمال خالل من الثاني للمحور الداخلي االتساق تحلیل ی
 فقرة كل أن یعني وهذا ،  = 0,05 معنویة مستوي عند إحصائیا دالة المجال فقرات جمیع في االرتباط

 االرتباط معامل یتراوح حیث إلیه، تنتمي الذي المجال مع نسبیا جید كلشب متسقة المحور هذا من فقرات
 لهذا الداخلي االتساق درجة على إیجابي حكم إلعطاء مقبول المجال وهذا 0.9 و 0.5 بین أغلبها في

  .الداخلي االتساق ناحیة من صادقا االستبانة من ثانيال المحور بذلك ویعد االستبانة، من المحور
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلیة للمجال التابعة له : )16(جدول رقم ال
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على تحقیق  المؤثرة األعمال الجزائریة المالي في ظل بیئةتطبیق النظام المحاسبي  معوقات تطبیقالمحور الثالث: 
  الشركات المتطلبات المحاسبیة لحوكمة

  معامل االرتباط  1المجال 
  )01الفقرة (
  )02الفقرة (
  )03الفقرة (
  )04الفقرة (
  )05الفقرة (
  )06الفقرة (
  )07الفقرة (
  )08الفقرة (

0.751  

0.684  
0.697  
0.836  

0.831  
0.669  

0.836  
0.724  

sig   =0.000، ةمعنوی مستوى عند=  0.05.  
  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 

بیّن ُ  معامالت جمیع أن االرتباط معامل استعمال خالل من الثالث للمحور الداخلي االتساق تحلیل ی

 فقرة كل أن یعني وهذا ،  = 0,05 معنویة مستوي عند إحصائیا دالة المجال فقرات جمیع في االرتباط
 االرتباط معامل یتراوح حیث إلیه، تنتمي الذي المجال مع نسبیا جید بشكل متسقة المحور هذا من فقرات

 لهذا الداخلي االتساق درجة على إیجابي حكم إلعطاء مقبول المجال وهذا 0.8 و 0.6 بین أغلبها في
  .الداخلي االتساق ناحیة من صادقا االستبانة من ثالثال المحور بذلك ویعد االستبانة، من المحور

 حیث من صادقة ككل االستبانة أن القول فیمكننا داخلیا، متسقة لالستبانة الثالثة المحاور أن وبما

  .الداخلي االتساق

  الصدق البنائي: -
 األداة ترید التي األهداف تحقق مدى یقیس الذي األداة صدق مقاییس أحد البنائي الصدق یعتبر

بیّن ، وإلیها الوصول ُ  االستبانة؛ لفقرات الكلیة بالدرجة االستبانة مجاالت من مجال كل ارتباط ىمد ی
 الكلیة وبالدرجة به الخاص بالمحور االستبانة مجاالت من مجال كل ارتباط )18( رقم الجدول یوضح حیث

  .ككل االستبانة لفقرات
  
  
  
  

 معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلیة للمجال التابعة له : )17(جدول رقم ال
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  معامل االرتباط  عدد الفقرات  المجاالت
  0.690  10  )01المجال (  1المحور 

  )01المجال (  2المحور 
  )02المجال (
  )03المجال (
  )04المجال (

05  
05  
03  

07  

0.692  
0.674  
0.674  

0.582  

  0.631  08  )01المجال (  3المحور 

sig   =0.000، ةمعنوی مستوى عند=  0.05.  
  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 

بیّن ُ  جمیع أن االرتباط معامل استعمال خالل من االستبانة لمجاالت الداخلي االتساق تحلیل ی
 یتراوح حیث ، = 0,05 معنویة ىمستو  عند إحصائیا دالة االستبانة مجاالت جمیع في االرتباط معامالت

 البنائي الصدق على إیجابي حكم إلعطاء مقبول المجال وهذا 0.7 و 0.5 بین أغلبها في االرتباط معامل
  .لقیاسه وضعت لما صادقة االستبانة مجاالت جمیع بذلك وتعتبر االستبانة، لمجاالت

  :انةاختبار ثبات االستب -
 ةلتحلیل فرضیات الدراسة، البد من التأكد من موثوقیقبل القیام باالختبارات اإلحصائیة المناسبة 

أن  بانةالستیقصد بثبات او  أداة الدراسة المستخدمة، حیث تعكس الموثوقیة هنا درجة ثبات أداة القیاس.
أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو  اتوزیعهنفس النتیجة لو تم إعادة  هذه االستبانة يعطت

وعدم تغیرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة  اهیعني االستقرار في نتائج انةاالستبن ثبات فإبعبارة أخرى 
  .على أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة معینة اتوزیعه

 ،Alpha Cranbach)(  كرنباخ ألفا معامل الثبات باستخدام القیاس أداة والتحقق من ثبات اختبار تم
مدى یعتبر مؤشرا احصائیا دقیقا على  اكم مجتمعة، الدراسة أسئلة لجمیع الداخلي االتساق لمعرفة

  :1ویعبر عن هذا المعامل بالصیغة التالیة .الدراسة نتائجاعتمادیة 
  
  

  
                                                             

 .301 ، ص 1999 اإلسكندریة، األزریطة، الحدیث الجامعي المكتب الطبعة األولى، ،النفس وعلم التربیة في اإلحصاء ،الطیب محمد أحمد -1

 

 معامل االرتباط بین كل مجال والدرجة الكلیة لالستبانة : )18(جدول رقم ال
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  یمثل: ثحی
  االستبیان؛ فقرات عدد  = 

Vلالستبیان؛ الكلي = التباین  
V=  .تباین نتیجة الفقرات 

 المكونة البیانات في اثبات یوجد لم فإذا الصحیح، والواحد الصفر بین تتراوح قیما الثبات معامل یأخذ
 فإن في البیانات تاما ثباتا هناك كان إذا العكس وعلى للصفر، مساویة تكون المعامل قیمة فإن لالستمارة،

 في تعني زیادة كرنباخ ألفا معامل قیمة في زیادة أي وبالتالي ،الصحیح الواحد تساوي المعامل قیمة
  .المدروس للمجتمع العینة نتائج عكس إمكانیة البیانات، وبالتالي مصداقیة

 للعینة اإلستطالعیة ٪89.7تبین النتائج أن معامل الثبات "ألفا كرونباخ" لعبارات االستمارة بلغ 

 علىیدل  مما ٪،60 والبالغة إحصائیا المقبولة النسبة عن تزید ألنها عالیة نسبة اعتبارها ویمكن ،٪89.1و
 عالقة تناسق وجود وعلى الباحث، بها یقصد وكما نفسها بالطریقة األداة أسئلة یفهمون المبحوثین أن

 الختبار الالزمة البیانات لجمع جیدة وسیلة تكون ألن لهاهؤ االستبیان مما ی عبارات عالیة بین وترابط
  كما یمكن االعتماد على نتائجها ومصداقیتها وقدرتها على تحقیق أهداف الدراسة. ،الفرضیات

  التالي:یمكن توضیح نتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ في الجدول 

  
  

عدد   المجاالت
  الفقرات

  معامل ألفا كرونباخ
  الدراسة االستطالعیة

  )27العینة (حجم 
  النهائیة الدراسة

  )107(حجم العینة 
  0.891  0.897  38  االستبانة ككل

  0.772  10  )01المجال (  1المحور 
  

0.792  

  )01المجال (  2المحور 
  )02المجال (
  )03المجال (
  )04المجال (

05  

05  
03  

07  

0.723  

0.613  
0.661  

0.750  

0.797  

0.719  
0.645  

0.830  

  0.880  0.858  20  المحور ككل

  0.889  0.848  08  )01المجال (  3المحور 

  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 

 معامل الثبات ألفا كرونباخ :)19( جدول رقمال
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 0.897 بدرجة ككل االستبانة في مرتفع أنه كرونباخ ألفا معامل حساب نتائج خالل من یتضح

 و 0.6 بین بدرجة تتراوح االستبانة ومجاالت محاور وفي ،للدراسة النهائیة 0.891 للدراسة االستطالعیة، و
 عالیة درجة لالستبانة أن القول یمكننا ومنه ؛)0.6( النسبة المقبولة احصائیا  یفوق وهذا أغلبها، في 0.9
  جمع البیانات الالزمة الختبار الفرضیات.بناء الدراسة المیدانیة و تؤهلها ألن تكون وسیلة جیدة ل الثبات من

   المقابلة -2.4  

من أهم األدوات وأكثرها استخداما للحصول على البیانات، وقد تم اعتمادها في تعتبر المقابلة 
إجراء سلسلة باالتصال المباشر مع بعض المستجوبین لمأل االستبیان وذلك من خالل حیث قمنا  دراستنا

 حدثها النظام المحاسبيأمن المقابالت الرسمیة وغیر الرسمیة تمحور الحوار فیها حول التغیرات التي 
المالي على القوائم المالیة من حیث العرض والتقییم وأثر هذا التغیر على تحسین درجة االفصاح 

نظرا لما انة وقد اعتمدنا على المقابلة لمأل استمارة االستب، والشفافیة وجودة المعلومة المحاسبیة المقدمة
والذي لمسناه من خالل بعض الحظناه من تجاوب جد سلبي للمستجوبین أثناء ترك االستمارة لدیهم 

، فالمقابلة تضمن المؤشرات منها عدم اإلجابة على بعض األسئلة وعدم ارجاع عدد كبیر من االستمارات
الملء الجید لالستمارة وعدم ترك بعض االسئلة دون إجابة، كما تضمن فهم المستجوب للمقصود من كل 

ات قد تفید في تحلیل اإلجابات المختارة، وهو سؤال، باإلضافة إلى أنها تساعد في الحصول على معلوم
"عندما تكون هناك حاجة للتعمق في المعلومة تصبح المقابلة أنسب  في قوله: Kerlingerالباحث  هأكد ما

األدوات، كذلك عندما یكون مجال البحث جدیدا یصبح تطبیق المقابلة أمرا البد منه للوصول إلى فروض 
باإلضافة إلى أن المقابلة تعتبر ضمانا لتقدیم ، 1..."والمستجوب الباحثومتغیرات وبنود قد تخفى على 

اإلجابات من مصدرها األصلي ودون تحویلها لشخص آخر، كما أنها تمكننا من رصد انفعاالت المجیبین 
. بناء على ذلك، هموتسمح بتقدیم مختلف التوضیحات واالجابة عن استفسارات )المالحظةوردود أفعالهم (

في أغلب  األسئلة بمعیتنا على عدم ترك األسئلة للمجیب بل تمت اإلجابة عنقدر اإلمكان سهرنا 
الوضع بمراجعة اإلجابة عن األسئلة في حضور المجیب قبل استعادة تدارك  حاولنا كما، االستمارات

  .الستمارةا
                                                             

، قاصدي مرباح العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، كلیة المقابلة في البحث االجتماعينبیل حمیدشة،  - 1
 .101، ص 2012، جوان 8العدد الجزائر،  ،ورقلة
 نما یتم احتساب المالحظة كأداة أو تقنیة لجمع البیانات عندما تكون مقصودة في ٕ حد  ال تعد المالحظة في هذه الحالة أداة لجمع البیانات، وا

 عینة مع تدوین مالحظات حول سیرورتها بغرض البحث العلمي.ذاتها، كأن یتم تتبع عملیة تصنیع م
  تجدر اإلشارة أن المقابلة كأداة لجمع البیانات استخدمت في دراستنا كأداة مساعدة فقط ولیست أساسیة، لذلك لم یتم إخضاعها لمختلف

، فالمقابلة بذلك أداة لها ( L’analyse de contenu)لمحتوى ها تحلیل اتاألسالیب الكیفیة التي تحلل على أساسها المقابالت والتي یأتي في مقدم
 .Sphinx Lexicoو NVivoخصوصیتها في المعالجة كباقي األدوات وطور من أجلها عدد من البرامج مثل: 
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للقیام بلقاءات مع المستجوبین هو تماطلهم التي یمكن تسجیلها أثناء سعینا ومن بین المالحظات     
مقابلة لمن إجراء المقابلة، كما أن التزاماتهم داخل وخارج إطار الوظیفة یجعل من وقت ا وتهرب بعضهم

. المباالت في إثراء الموضوعو  اجد سلبی اتجاوباألمر الذي یجعل إجاباتهم سطحیة حیث الحظنا  اقصیر 
ة التي أتى بها النظام دمفاهیم والمصطلحات الجدیللیر للمستجوبین ما یالحظ كذلك عدم اإلدراك الكب

اإلطار التصوري، مبدأ تغلیب الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني، القیمة كالمحاسبي المالي (
العادلة، ...)، وكذا عدم استیعابهم لمزایا بعض القوائم المالیة المستحدثة مثل قائمة التدفقات النقدیة 

باإلضافة إلى غیاب ثقافة االفصاح والسریة في منح اإلجابة  ،التغیرات في األموال الخاصةوقائمة 
  واالطالع على القوائم المالیة.

   حصائیةالوثائق والسجالت والمعطیات اإل -3.5  

الدراسة مجال  في تحدید المختلفة والمعطیات االحصائیة تمت االستفادة من الوثائق والسجالت 
المركز الجهوي لإلحصاء بوالیة قسنطینة، مركز السجل التجاري ومركز (الصادرة عن الجهات الرسمیة و 

والمتضمنة قوائم شركات المساهمة الناشطة بوالیة سطیف، أین اعتمدت آخر  الضرائب بوالیة سطیف)
بیین ومحافظي . أما فیما یخص الخبراء المحاسلوالیة سطیف مركز الضرائبعلیها من قائمة تم الحصول 

لیهم من قبل الشركات المعنیة  من خالل الحصول على أرقام إالحسابات لهذه الشركات فقد تم توجیهنا 
ن طریق البرید االلكتروني نظرا لى بعضهم عإرسال االستبیان إوقد تم  هواتفهم وبریدهم االلكتروني
  .لتواجدهم في والیات مختلفة

  اإلحصائیة المستخدمة في التحلیلاالختبارات و األسالیب  -5
 لمعالجة الموضوع، زمةالال وتجمیع المعلوماتمحل الدراسة،  شركاتفي ال االستماراتتم توزیع 

  "  22اإلصدار  زمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةحال برنامج باستخدام وتحلیلها تفریغها ثم ومن

Statistical Package for Social Sciences-SPSS-22"،  اإلحصائیة االختباراتاألسالیب و  استخدامثم 
 ،في التحلیل والتي تعتمد أساسا على نوع البیانات المراد تحلیلها وعلى أهداف وفرضیات الدراسة المناسبة

وفیما یلي عرض لألسالیب  .الدراسة موضوع تدعم ومؤشرات قیمة نتائج ذاتإلى  الوصول هدفب
  اإلحصائیة التي تم استخدامها في توظیف البیانات ومبررات استخدام كل منها:

في وصف الخصائص  ویةئالتكرارات المطلقة والنسب المتم استخدام  : التكرارات المطلقة والنسبیة -1.5
  األهمیة النسبیة. تحدیدمن أجل وكذلك ، الدراسةمحل عینة فراد الألالدیموغرافیة والوظیفیة 

بهدف تحلیل إجابات المستجوبین  دام المتوسطات: تم استخالمعیاري الحسابي واالنحرافالمتوسط   -2.5
 سلم لیكرتوتحدید في أي مجال من مجاالت ومعرفة متوسط إجاباتهم ومقارنتها بالمتوسط الفرضي 

 أي معرفة في أي خیار تتمركز هذه األخیرة مما یعطي تصورا واضحا لمستوى الموافقة أو عدمها ،نتميت
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. أما االنحراف المعیاري فیوضح معرفة األهمیة النسبیة لكل فقرة في مختلف محاور وأجزاء االستبیانوكذا 
  مدى تشتت اإلجابات عن المتوسط الحسابي فهو إذا یقیس التجانس في اإلجابات.

  حساب هذا المعامل لقیاس صدق االتساق الداخلي والبنائي لالستبانة.تم  معامل االرتباط بیرسون: -3.5

  .االستبانةثبات  من درجة والتأكد لقیاسهذا المعامل استخدام یتم  :الثبات ألفا كرونباخمعامل  -4.5

 مجیبیناتجاه إجابات ال : من أجل وصف عبارات االستبیان وتحدید)T-Test( لعینة واحدة  tاختبار -5.5
 رفة ما إذا كان متوسط درجة االستجابة قد وصل إلى درجة الموافقةوذلك بمع ،درجة االتفاق علیهاأي 

  لتحقق من معنویة الفقرة.، وكذا لأم زاد أو قل عن ذلك )03(المتوسطة 

ُستخدم بغرض التأكد من  :Kolmogrov-Simernovسیمرنوف  - كولموغروف اختبار  -6.5 أن البیانات ی
  .تتبع التوزیع الطبیعي، األمر الذي یسمح باستخدام االختبارات المعلمیة

  

Ⅱ - واختبار الفرضیات عرض وتحلیل النتائج  
یستعرض هذا الجزء من البحث التحلیل اإلحصائي لنتائج استجابة أفراد عینة الدراسة للمتغیرات 
دت فیها، من خالل عرض الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة، ثم تقدیم المؤشرات  التي اعتُمِ

یة النسبیة، مع اإلحصائیة األولیة إلجاباتهم من خالل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واألهم
  ، ثم اختبار صحة الفرضیات في ضوء هذه النتائج. لعینة واحدة )t(عرض اختبار 

  "ولعرض وتحلیل نتائج الجزء األ " وصف خصائص العینة -1
الجزء األول من االستمارة بیانات شخصیة حول أفراد عینة الدراسة، وقد شمل هذا  لقد تضمن

أسئلة، الهدف منها هو معرفة سن المستجوب، مؤهالته العلمیة والعملیة، باإلضافة إلى خبرته  5المحور 
  في المجال المهني، ویمكن توضیح هذه الخصائص فیما یلي:

  السن: - أ

 النحو على فئات ثالث إلى السن ریمتغ حسب المبحوثین توزیع اإلحصائیة النتائج أظهرت
ح   :التالي الجدول في الموضّ
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  ویةئالنسبة الم  التكرار  السن

  ٪34.6  37  سنة 35أقل من 

  ٪53.3  57  سنة 50إلى  35من 

  ٪12.1  13  سنة 50من  برأك

  
  المجموع

107  100٪  

  .SPSS بناء على نتائج تحلیل نظام الطالبة من إعدادالمصدر:                  

غلب فئات أفئات عمریة، وكانت  ثالثیالحظ من الجدول أعاله، أنه تم تقسیم المستجوبین إلى 
سنة  35 أعمارهم أقل من التي الفئة تلیها، ٪53.3 سنة بنسبة 50و  35 العینة ممن تتراوح أعمارهم بین

   . ٪12.1 نسبةب سنة 50 من األكبر الفئة وآخرها ، ٪34.6 بنسبة
  المؤهل العلمي -ب

  یبین تصنیف أفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي: تيالجدول اآل

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  المؤهل العلمي
  ٪18.7  20  شهادة مهنیة

  ٪73.8  79  لیسانس

  ٪2.8  3  ماستر

  ٪4.7  5  دراسات ما بعد التدرج 

  100  107  المجموع

  .SPSS بناء على نتائج تحلیل نظام الطالبة إعدادالمصدر:          

 ٪73.8حیث أن  ، مستوى جامعي لدیهم أغلبیة المستجوبینمن خالل الجدول السابق یتضح أن 

شهادة الماجستیر، للمستجوبین الحائزین على  ٪4.7 منهم متحصلین على شهادة لیسانس، تلیها نسبة
حائزین على شهادة دراسات للمستجوبین ال٪ 18.7، تأتي بعد ذلك نسبة حائزین على شهادة الماستر ٪2.8و

  .تم تكوینهم في مركز التكوین المهني والتمهین في المحاسبةتطبیقیة 
في مجال علمیة عالیة مؤهالت  تمتلكالفئة التي  ونیمثل معظم المستجوبین نأ وعلیه یمكن القول،

  .ویزید من درجة االعتمادیة علیها إلجابة على أسئلة االستمارةل مما یؤهلهم ، المحاسبة

 ): توزیع المستجوبین حسب السن20جدول رقم (ال

 : توزیع المستجوبین حسب المؤهل العلمي)21(جدول رقم ال
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  التخصص - ج
  :یف أفراد الدراسة حسب التخصصتصن الجدول اآلتي یبین   
  
  

  ویةئالنسبة الم  التكرار  التخصص
  ٪80.4  86      مالیة ومحاسبة وتدقیق

  ٪2.8  3  اقتصاد

  ٪12.1  13  إدارة أعمال

  ٪4.7  5  أخرى 

  100  107  المجموع

  .SPSS بناء على نتائج تحلیل نظام الطالبة إعدادالمصدر:          

، والتدقیق من المستقصین متخصصون في المالیة والمحاسبة % 80.4یوضح الجدول أعاله أن 
وهو األمر الذي یمنح ثقة ومصداقیة أكبر للمعلومات المتحصل علیها كونها مستقاة من أشخاص 

اقتصاد   %2.8إلدارة األعمال، و %12.1، أما النسبة الباقیة فقد توزعت بـ مجال البحثمتخصصین في 
  .نفس، تكنولوجیا غذائیةالهندسة، علم الحقوق، تمثلت في ال أخرىتخصصات   %2.8و

  :المستوى الوظیفي -د
  :آلتيموزعون حسب النسب المبینة في الجدول ا فإن أفراد الدراسة ،مستوى الوظیفيالیخص  فیما

  
  

  ویةئالنسبة الم  التكرار  الدرجات الوظیفیة

  ٪15  16  المدراء المالیون

  ٪19.6  21  رؤساء مصلحة المحاسبة والمالیة

  ٪48.6  52  والمالیة أعوان في مصلحة المحاسبة

  18  الحسابات الخبراء المحاسبون ومحافظو
16.8٪  

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSبناء على نتائج تحلیل نظام  الطالبة إعدادالمصدر:          
  

 توزیع المستجوبین حسب الوظیفة :)23( جدول رقمال

 التخصص: توزیع المستجوبین حسب )22(جدول رقم ال
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أن الدرجات الوظیفیة للمجیبین تخول لهم إمكانیة اإلجابة عن أسئلة  أعالهیتبین من خالل الجدول 
حیث  اإلطارات كان مقصوداهذه البیانات وهذا بالنظر إلى أن اختیار  مصداقیةمما یزید من  ستبانةاال

هم من إجمالي المجیبین  %48.6، فما یمثل نسبة شمل أهم الشرائح الوظیفیة الفاعلة في المیدان المحاسبي
فهم یمثلون  ٪19.6  موظفون في مصلحة المحاسبة یشرفون على عملیة إعداد القوائم المالیة، أما ما نسبته

فقط نظرا لصعوبة االتصال  ٪15 أما المدراء المالیون فیمثلون النسبة، والمالیة رؤساء مصلحة المحاسبة
 كانت األخیرة الفئة هذه ،٪16.8 ، في حین أن الخبراء المحاسبین ومحافظي الحسابات یمثلون نسبةبهم

تواجدهم في والیات مختلفة وعدم تجاوبهم معنا رغم االتصال ل نظرا ولكن ةالباحث من استهداف محط
  نسبیا في عینة الدراسة.  األمر الذي یفسر نسبة تمثیلهم الصغیرة المتكرر بهم

دراسة المحل  شركةیعود إلى أن كل  ینفئة المحاسب، فإن تركز المستجوبین في من جهة أخرى
أو أكثر حسب احتیاجاتها وحجم نشاطها، على غرار وظیفة رئیس مصلحة  ایمكن أن توظف محاسب

المحاسبة أین یشغل كل منصب شخص واحد. أما بالنسبة للخبراء المحاسبین أو محافظي الحسابات فكل 
   مجبرة قانونا على تعیین مدقق خارجي.  شركة

  :المهنیة الخبرة -ه
  :توزیع أفراد العینة حسب خبرتهم المهنیةیوضح  اآلتيالجدول  
  
  

  ویةئالنسبة الم  التكرار  السن

  ٪37.38  40  سنوات10أقل من 

  ٪38.32  41  سنوات 20إلى  10من 

  ٪24.3  26  ةسن 20أكثر من 

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSبناء على نتائج تحلیل نظام  الطالبة إعدادالمصدر:                   

ین ذفئات، الفئة األولى تضم المستجوبین ال ثالثتم تقسیم خبرة المستجوبین في میدان العمل إلى 
أما الفئة الثانیة فضمت المستجوبین الذین  ،٪37.38 سنوات، حیث بلغت نسبتهم 10قل من ألهم خبرة 

، وضمت ٪38.32 وبلغت نسبة مشاركتهم في االستقصاء ةسن 20و 10یملكون خبرة مهنیة تتراوح بین 
وهو ما . ٪24.3نسبتهم سنة، حیث بلغت  20تفوق الفئة الثالثة المستجوبین الذین یملكون خبرة مهنیة 

لدیهم الخبرة الكافیة التي تؤهلهم في مجال مجیبین أن أغلبیة ال وهذا دلیل علىیتوافق مع التوزیع العمري 

 توزیع المستجوبین حسب الخبرة المهنیة): 24(جدول رقم ال
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اطالع ودرایة كافیة وهو ما یضفي نوعا من المصداقیة ویزید من قدرتهم على  تجعلهم علىو  عملهم
   .جابة بموضوعیةإلا

  "عرض وتحلیل نتائج الجزء الثاني" اختبار فرضیات الدراسة -2
 هي هل سنجریها، التي االختبارات نوع معرفة من البد الدراسة فرضیات اختبارالبدء في  قبل
اختبار ومن أجل ذلك ال بد من اجراء  الالمعلمیة؛ الفروض اختبارات أم المعلمیة الفروض اختبارات

البیانات تتبع التوزیع ، لمعرفة ما إذا كانت 1sample Kolmogorov-Smirnovسمرنوف - كولموغروف
  عظم االختبارات المعلمیة تشترط التوزیع الطبیعي للبیانات.الطبیعي أم ال، حیث أن م

  
  

مستوى  Zقیمة   المحور ومجاالته
  الداللة

  القرار

  0.213  1.058  )01المجال (  1المحور 
  

  طبیعي

  )01المجال (  2المحور 
  )02(المجال 

  )03المجال (
  )04المجال (

0.865  

1.162  
1.178  

0.446  

0.443  

0.134  
0.125  

0.988  

  طبیعي

  طبیعي  0.132  1.166  المحور ككل

  طبیعي  0.573  0.782  )01المجال (  3المحور 

  . SPSSنتائج نظام تحلیل بناء على  الطالبة إعدادالمصدر: 
انة سمرنوف؛ حیث نالحظ أن جمیع محاور االستب-كولموغروفیوضح الجدول أعاله نتائج اختبار   

، مما یعني قبول الفرضیة الصفریة التي مفادها أن بیانات (غیر دال) 0.05تحقق مستوى داللة أعلى من 
ت المعلمیة الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي، األمر الذي یسمح لنا في المراحل التالیة من استخدام االختبارا

  الفرضیات. الختبار صحة

، وفیما یلي للعینة الواحدة (t)واختبار فرضیات الدراسة تم استخدام اختبار  فقرات االستبانةلتحلیل   
قاعدة اتخاذ القرار المعتمدة لمعرفة توجه آراء العینة حول كل فقرة من فقرات االستبانة من جهة، والختبار 

  صحة الفرضیات من جهة أخرى:
μ)للدراسة المعتمد ط الفرضي نشیر أوال إلى أن المتوس - = والذي یحسب في دراستنا بالعالقة ، (3

 التالیة:
휇 =

1 + 2 + 3 + 4 + 5
5 = 3 

للتوزیع الطبیعي  سمرنوف-كولموغروفاختبار نتائج  :)25(جدول رقم ال
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  퐻 البدیلة والفرضیة퐻  الصفریة الفرضیة تحدید تتمثل في أساسیة مراحل نتبع الفرضیات ختبارال -

–العدم  فرض صحة تحت االختبار إحصائیة وحساب، المعنویةالداللة أو  مستوى تحدید  ومن ثم
퐻 - الفرضیة الصفریة : 휇 = 휇، خیرا اتخاذ القرار فیما یخص فرض العدم كالتالي:أو   

  
  

  القرار  مستوى الداللة
  0.05أكبر من 

ال تهم اشارة قیمة 
  "ت" في هذه الحالة

  غیر دال
μ)أي أن المتوسط الحسابي قریب جدا من المتوسط الفرضي للدراسة  = 3)   

  3متوسط آراء أفراد العینة ال یختلف جوهریًا عن موافق بدرجة 
  وبالتالي فاتجاه اإلجابة هو: أتفق نوعا ما.

  تقبل الفرضیة الصفریة
  دال  0.05من  قلأ

μ)من المتوسط الفرضي للدراسة  أكبرأي أن المتوسط الحسابي  = 3).  
 الحالة هذه وفي ،نوعا ما  الموافقة درجة عن جوهریاً  یختلف العینة أفراد آراء متوسط

هذه  عن جوهریة بصورة ینقص أو یزید اإلجابة متوسط كان إذا ما یمكن تحدید
  .الدرجة

من إشارة قیمة "ت"  خذ بعین االعتبارالبد من األ اتجاه اإلجاباتومن أجل تحدید 
أقل منها أو تساویها)  وأ 0.02مستوى الداللة (هل هي أكبر من وكذا قیمة جهة 

  كما یلي:من جهة أخرى 

إذا كانت إشارة قیمة "ت" موجبة  أوال:
  القرار إما:ف

* أتفق تماما إذا كانت قیمة مستوى 
   0.01أو  0.00الداللة 

ـــة  * أتفـــق إذا كانـــت قیمـــة مســـتوى الدالل
  0.05 أو 0.04أو  0.03أو  0.02

إذا كانت إشارة قیمة "ت" سالبة  ثانیا:
  القرار إما:ف

* ال أتفق تماما إذا كانت قیمة مستوى 
   0.01أو  0.00الداللة 

أتفق إذا كانت قیمة مستوى الداللة ال * 
  0.05أو  0.04أو  0.03أو  0.02

   .باستشارة أستاذ متخصص في اإلحصاء الطالبة إعدادالمصدر: 
تحقیق حول مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في  المحاسبیینمهنیین ال للتعرف على آراء

سیتم عرض وتحلیل نتائج الجزء الثاني من اإلستبانة والذي ، المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات
على وذلك  خصص كل محور منها الختبار أحد الفرضیات الرئیسیة الموضوعة ،تضمن ثالثة محاور

  النحو التالي:

  

  

 لمعرفة اتجاه اإلجابة واختبار الفرضیات قاعدة اتخاذ القرار :)26(جدول رقم ال



النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة لللحوكمة من وجهة نظر المهنیین في بعض شركات المساهمة بوالیة سطیف دور....الرابعالفصل   

 
 

189 

  اختبار الفرضیة الرئیسیة األولى  -1.2
وتحلیل أجوبة عینة الدراسة على األسئلة التي تضمنها المحور األول  لعرض خصص هذا الجزء

حول مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في  جیبینتقییم آراء الم والتي تم من خاللهامن االستبیان 
 ستة فيقد تم صیاغة هذا المحور ل، لشركاتتحسین درجة االفصاح والشفافیة كأحد متطلبات حوكمة ا

سنقوم فیما یلي بعرض وتحلیل بیانات كل بند من هذا المحور على حدى معتمدین على . )15-06(أسئلة 
ثم ومن ، لكل فقرة )t( ومستوى الداللة وقیمة  ةحساب كل من المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری

  لعینة واحدة.ستودنت  )t( باستخدام اختباراختبار الفرضیة الرئیسیة األولى 

  نتائج المحور األول:  -  أ

  :بالمحور األول الجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة 

  
  

  

في تحسین درجة االفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة  SCFالمحور األول: مساهمة   
 الشركات

حسب رأیك هل القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تضمن تحقیق اإلفصاح والشفافیة بشكل     
 كاف عن الجوانب التالیة:

  العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

المركـــــز المــــــالي . 1
 للشركة.

  دال 0.000 18.607 83.926٪ 0.66502 4.1963
  (موافق بشدة)

 

02 

األداء المــــــــــــــالي . 2
 للشركة.

  دال 0.000 17.430 84.86٪ 0.73768 4.2430
 (موافق بشدة)

03 

مكافــآت أعضــاء . 3
 مجلس اإلدارة.

  دال 0.000 5.154 69.906٪ 0.99408 3.4953
 (موافق بشدة)

10 

ــــــــــة أســــــــــهم . 4 ملكی
 الشركة.

  دال 0.000 11.555 76.074٪ 0.71953 3.8037
 (موافق بشدة)

08 

السیاســــــــــــــــــــــــــات . 5
المحاسبیة المعتمدة 
لتقیــــــــــیم وتســــــــــجیل 
أصــــــــول وخصــــــــوم 

 الشركة.

  دال 0.000 19.922 83.552٪ 0.61142 4.1776
 (موافق بشدة) 

01 

مساهمة النظام المحاسبي مدى حول المحور األول: " جیبیننتائج إجابات الم: )27(جدول رقم ال
 .كأحد المتطلبات المحاسبیة للحوكمة"المالي في تحسین درجة االفصاح والشفافیة 
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المخــــــــــــــــــــــــــــــاطر . 6
المتوقعـــة المرتبطـــة 
بأصــــــول وخصــــــوم 

 الشركة.

  دال 0.000 10.804 75.14٪ 0.72478 3.7570
 (موافق بشدة)

09 

المعــــامالت مــــع . 7
األطــــــــــــــــــــــراف ذوي 

 العالقة.

  دال 0.000 12.790 77.758٪ 0.71806 3.8879
 (موافق بشدة)

07 

ـــــــر . 8 طبیعـــــــة التغی
فـــــــــــــــــي التقـــــــــــــــــدیر 

 المحاسبي.

  دال 0.000 17.427 79.626٪ 0.58247 3.9813
 (موافق بشدة)

04 

األخطـــــــــــــــــــــــــــــــاء . 9
الجوهریــة التــي لهـــا 
ــــى  ــــأثیر مــــادي عل ت
الفتـــــــرة الحالیــــــــة أو 

 الفترات الالحقة.

  دال 0.000 12.822 80.56٪ 0.82939 4.0280
 (موافق بشدة)

06 

المعلومــــــــــــــــــات . 10
التكمیلیـــــــــــة التـــــــــــي 
تمكــــــن مســــــتخدمي 
القـــوائم المالیـــة مـــن 
فهـــــــــــــــــم طبیعـــــــــــــــــة 
المعـــــامالت وبیـــــان 

 أثرها.

  دال 0.000 15.654 80.56٪ 0.67932 4.0280
 (موافق بشدة)

05 

المجموع (المحور 
 ككل)

3.9598 0.43325 79.196٪ 22.916  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط 0.05) ومستوى الخطأ (106یتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة ( -

 ).03الفرضي (
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -

  
 

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

مساهمة النظام المحاسبي المالي نالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمدى 
وهو أكبر من المتوسط  )0.43(بانحراف معیاري قدره  )3.95(قدر بـ: تفي تحسین درجة االفصاح والشفافیة 

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )22.91(بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(الفرضي 
یؤكدون على أن النظام  جیبینالمأن  یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

بدرجة كبیرة جدا، وهذا المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة في القوائم المالیة 
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، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها محورما تترجمه قیم المتوسطات الحسابیة لكافة فقرات هذا ال
) 0.00(بمستوى داللة قدره  )t(، وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم رغم اختالف قیمها )03(الفرضي 

الرفع من درجة االفصاح بمساهمة النظام المحاسبي المالي في المتعلقة  )1(خاصة فیما یتعلق بالفقرة رقم 
حصلت على والتي  السیاسات المحاسبیة المعتمدة لتقییم وتسجیل أصول وخصوم الشركةوالشفافیة حول 

 )03(في حین حصلت الفقرة رقم ، )4.17( :قدر متوسطها الحسابي بـ حیث جیبینمن قبل المأكبر تأیید 
مكافآت أعضاء بمساهمة النظام المحاسبي المالي في الرفع من درجة االفصاح والشفافیة حول المتعلقة 

 ).3.49(على أدنى تأیید بمتوسط حسابي قدره  مجلس اإلدارة

 ، غیر أن درجة االتفاق تختلف من عبارةاما على عبارات هذا المحورأن المبحوثین اتفقوا تم ىبمعن
  تضمن تحقیق النظام المحاسبي الماليالقوائم المالیة المعدة وفق فنجدهم یؤكدون على أن  إلى أخرى،

وخصوم السیاسات المحاسبیة المعتمدة لتقییم وتسجیل أصول االفصاح والشفافیة بشكل كاف عن 
طبیعة التغیر في  ، ثماألداء المالي للشركة، یلیه بدرجة أقل المركز الماليبالدرجة األولى، ثم عن .الشركة

المعلومات التكمیلیة التي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من فهم طبیعة  یلیه ،التقدیر المحاسبي
، فترة الحالیة أو الفترات الالحقةدي على الاألخطاء الجوهریة التي لها تأثیر ماثم  ،المعامالت وبیان أثرها

المخاطر المتوقعة المرتبطة  ملكیة أسهم الشركة، یلیها ثم ،المعامالت مع األطراف ذوي العالقة یلیها
  .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأخیرا  ،بأصول وخصوم الشركة

مدى بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  التاليویبین الجدول 
 لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت ادرجة االفصاح والشفافیةمساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین 

  المستخدم، وذلك من خالل دمج استجابات المشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات المعبرة عن المحور.

  

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  مستویات الموافقة
  ٪0  00  غیر موافق إطالقا

  ٪0  00  غیر موافق

  ٪17.8  19  موافق نوعا ما

  ٪21.5  23  موافق

  ٪60.7  65  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر:                  

مساهمة مدى : "عبارات المحور األولمستویات موافقتهم على ): توزیع المستجوبین حسب 28جدول رقم (ال
 .النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة االفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة للحوكمة"
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  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة     
أن النظام المحاسبي المالي یساهم في الرفع من درجة یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 60.7٪-

  ؛االفصاح والشفافیة في القوائم المالیة
أن النظام المحاسبي المالي یساهم في الرفع من درجة یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 21.5٪-

  ؛االفصاح والشفافیة في القوائم المالیة

من أن النظام المحاسبي المالي یساهم في الرفع یوافقون نوعا ما على  الدراسة من أفراد عینة 17.8٪-
  .درجة االفصاح والشفافیة في القوائم المالیة

النظام المحاسبي المالي في الرفع على تأكید  مساهمة عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه     
 .بدرجة كبیرة جدا من درجة االفصاح والشفافیة في القوائم المالیة

  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن
وهو یزید عن  )0.73(بانحراف معیاري قدره ) 4.24( قدره  احسابی امتوسطحقق  :)01(السؤال  -

الدالة عند درجات الحریة و  )17.43(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 
 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة عن المركز المالي 
ویرجع السبب في ذلك إلى أنه  ،أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي جدا،للشركة بدرجة كبیرة 

حیث أشارت  یة،یون للقوائم المالن هم  المستخدمون األساسیحسب المعاییر الدولیة فإن  المستثمر 
المستثمرین هم من یؤمن  "بما أن من اإلطار النظري لمعاییر المحاسبة الدولیة إلى أنه:  )10(الفقرة 

فإن تأمین البیانات المالیة التي تلبي حاجاتهم ستلبي أیضا حاجات  ،شركةالرأسمال ذات المخاطر لل
تؤدي كونها من جهة أخرى فقد أولى النظام المحاسبي المالي أهمیة كبیرة للمیزانیة  ."بقیة المستعملین

، حول المركز الماليأساسا لتوفیر معلومات  دورا إعالمیا هاما لمستخدمي القوائم المالیة فهي تعد
 على اإلدارة قدرة مدى تقییموكذا  شركةلل اإلئتمانیة القدرة تقییم، كما تسمح بالسیولة والقدرة على السداد

 حقوق و أصولها إجمالي ناحیة من نمو الشركة اتجاه على التعرف خالل من وذلك وظائفهاب القیام
 . ملكیتها

) 03(وهو یزید عن  )0.66(بانحراف معیاري قدره ) 4.19( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )18.60(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین درجات
على أن النظام  ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة عن األداء المالي للشركة بدرجة كبیرة 
 المیزانیةرغم أهمیة أنه ویرجع السبب في ذلك إلى  ،أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي جدا،
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. المالیةإال أنه یعاب علیها محدودیتها في توفیر كافة المعلومات التي یحتاجها مستخدمو القوائم 
تسمح بقیاس مدى من القوائم األساسیة التي ال تقل أهمیة عن المیزانیة فهي  فحساب النتائجوعلیه 

وذلك من خالل الحسابات  وارد المتاحة في تحقیق األرباحنجاح وكفاءة اإلدارة في استغالل الم
 الوسیطة للتسییر التي تظهرها هذه القائمة.

أكبر من وهو  )،0.99(بانحراف معیاري قدره ) 3.49( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03السؤال ( -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )5.15(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین المتوسط الفرضي

على أن  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
عن مكافآت أعضاء مجلس النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة 

 أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي.  جدا،اإلدارة بدرجة كبیرة 
 )t(قدرت قیمة ت، في حین درجا 3) وهو یزید عن 3.80( قدره  احسابی امتوسطحقق : )04السؤال ( -

بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )11.55(بـ: المحسوبة 
على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(

وذلك نظرا ألن النظام  جدا،من درجة االفصاح والشفافیة عن ملكیة أسهم الشركة بدرجة كبیرة 
وهي  رأـ على األموال الخاصةبإعداد قائمة تظهر التغیرات التي تطلشركات المحاسبي المالي ألزم ا

 .قائمة التغیر في حقوق الملكیة
االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي من وهو أكبر) 4.17( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):05السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )19.92(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 0.61(المعیاري فقدر بـ: 
غلب أل الشدیدة  موافقةال یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة عن  أفراد العینة
یدون الفقرة ورأیهم أي أنهم یؤ  ،أصول وخصوم الشركةوتسجیل السیاسات المحاسبیة المعتمدة لتقییم 

یبین أسس إعداد  وذلك نظرا العتماد النظام المحاسبي المالي على إطار تصوري ،جابيفیها إی
من خالل لتزم إالنظام المحاسبي المالي هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن  وعرض القوائم المالیة

قواعد المعالجة ب ،بقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المتعلق 2008جویلیة  26القرار المؤرخ في 
السیاسات المحاسبیة، التغیرات في  " )IAS 08 (المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي 

المتعلق بـ "تغیر التقدیرات، أو الطرق الحسابیة  الثامنوذلك ضمن القسم "،  التقدیرات واألخطاء
أن توضح  شركةال ه یجب علىعلى أن حیث ینص هذا المعیار، وتصحیحات األخطاء أو النسیان"

جمیع السیاسات الهامة التي استخدمتها في إعداد القوائم المالیة مما یجعلها مفهومة وواضحة لمختلف 
المستخدمین؛ أي أن اإلدارة تختار وتطبق السیاسة المحاسبیة المالئمة والوثیقة الصلة باحتیاجات 

   .صنع القرار وأن تتصف بالمالءمة والمصداقیة
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أما االنحراف المعیاري درجات،  3) وهو یزید عن 3.75( قدره  احسابی امتوسطقق ح ):06السؤال ( -
وهو ما یعكس تشتتا قلیال في االجابات أي أن هذه األخیرة كانت  )0.72(فكان منخفضا حیث قدر بـ: 

 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )10.80(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة في حین متشابهة ومتقاربة، 
على أن  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ

المخاطر المتوقعة عن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة 
؛ حیث أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي جدا،بدرجة كبیرة  المرتبطة بأصول وخصوم الشركة

على أنه یجب على المؤسسة أن  )IAS32(هذا المجال، نص المعیار المحاسبي الدولي أنه في 
كل نوع ب المخاطر المرتبطة تصف سیاسات إدارة المخاطر المتعلقة بأهدافها، وتشمل المخاطر: 

سعر الفائدة، مخاطر السوق)، مخاطر االئتمان، رئیسي لمعاملة متوقعة، مخاطر السعر (العملة، 
  مخاطر السیولة ومخاطر التدفق النقدي.

وهو أكبر من المتوسط الفرضي للدراسة، في حین  )3.88( قدره  احسابی امتوسطحقق  :)07(السؤال  -
) 0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )12.79(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة 

على أن النظام المحاسبي المالي  یدل على موافقة المستجوبین، وهو ما )0.00(بمستوى داللة قدره 
یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة بشكل كاف عن المعامالت مع األطراف ذوي العالقة، 

للمعیار  وذلك نظرا لتبني النظام المحاسبي المالي ،أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي
اإلفصاح عن األطراف ذوي ف، "اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة" )24IAS(المحاسبي الدولي 

العالقة یدعم شفافیة القوائم المالیة من خالل بیان طبیعة ونوع وعناصر الصفقات مع األطراف ذوي 
ع أطراف ذات قد تدخل في عملیات شراء أو بیع أو إقراض أو اقتراض م شركةوخاصة أن ال ،العالقة

عالقة دون أن یكون لألطراف األخرى معرفة بحجم هذه العملیات وبأي شروط تمت. وعلى هذا 
وتلك األطراف حتى یتم  لشركةاألساس، فالمعیار یتطلب اإلفصاح عن وجود مثل هذه العالقات بین ا

وبهذه الطریقة فإن مستخدمي  ،التأكد من نزاهة وشفافیة المعامالت وأنها تمت على أسس تجاریة
من جهة أخرى، یمكن أن یكون اراتهم على أساس معلومات موثوقة؛ و القوائم المالیة یمكنهم اتخاذ قر 

مصدرة التقاریر،  شركةلعالقات األطراف ذات العالقة تأثیر على المركز المالي ونتائج عملیات ال
التي تصدر  شركةالعالقة من جانب اللذلك فإن األمر یتطلب اإلفصاح عن صفقات األطراف ذوي 

مكانیة االعتماد علیها. هاوذلك لضمان مصداقیة نتائج أعمال ،التقاریر ٕ هذا ویجدر التنبیه إلى أن  وا
القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة النظام المحاسبي المالي من خالل ما ورد في 

ملحق الكشوف المالیة على المعلومات التي  ين یحتو ضرورة أ تضمن ،2008جویلیة  26المؤرخ في 
وتلك المعامالت التي تتم عند  ،األم شركةالمشتركة والفروع وال شركاتالمشاركة وال شركاتتخص ال

 أو مسیریها ( طبیعة العالقة، نمط العالقة، حجم ومبلغ المعامالت شركاتقتضاء مع هذه الاال
  امالت).سیاسات تحدید األسعار التي تخص المعو 
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االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 3.98( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):08السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )17.42(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین  )0.58(المعیاري فقدر بـ: 

الموافقة الشدیدة  ألغلب یدل على وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة عن  أفراد العینة

وذلك نظرا لتبني  ،أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي ،طبیعة التغیر في التقدیر المحاسبي
السیاسات المحاسبیة، التغیرات في  " )IAS 08 (النظام المحاسبي المالي للمعیار المحاسبي الدولي 

بقواعد التقییم ومحتوى  المتعلق 2008جویلیة  26خالل القرار المؤرخ في  من "، التقدیرات واألخطاء
، بقواعد المعالجة المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي الثامنالتزم الذي الكشوف المالیة، 

تغیر التقدیرات، أو الطرق الحسابیة وتصحیحات األخطاء أو المتعلق بـ " الثامنوذلك ضمن القسم 
یر في التقدیر المحاسبي الذي یالتغوأثر عن طبیعة ومقدار  یتطلب هذا المعیار اإلفصاحو  .النسیان"

ذا لم یتم اإلفصاح عن  ،له أثر على الفترة الحالیة أو یتوقع أن یكون له أثر في الفترات المستقبلیة ٕ وا
اإلفصاح عن هذه  مؤسسةأثر التغییر في الفترات المستقبلیة كون التقدیر غیر عملي فیجب على ال

یجسد خاصیة ما األمر الذي یسمح بتقییم األحداث الماضیة والحاضرة والمستقبلیة وهذا  ،الحقیقة
  .مالءمة المعلومات المحاسبیة

االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 4.02( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):09السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )12.82(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 0.82(المعیاري فقدر بـ: 

یدل على الموافقة الشدیدة  ألغلب وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة االفصاح والشفافیة عن  أفراد العینة

أي أنهم یؤیدون الفقرة  ،األخطاء الجوهریة التي لها تأثیر مادي على الفترة الحالیة أو الفترات الالحقة
جویلیة  26من خالل القرار المؤرخ في وذلك نظرا لتبني النظام المحاسبي المالي  ،ورأیهم فیها إیجابي

قواعد المعالجة المنصوص علیها في المعیار  بقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المتعلق 2008
المتعلق بـ "تغیر التقدیرات، أو الطرق الحسابیة  الثامن، وذلك ضمن القسم المحاسبي الدولي الثامن

والتي  األخطاء أن تصحیحبشلهذا المعیار لمبدأ العام حیث أن ا، وتصحیحات األخطاء أو النسیان
أن تقوم ینص على أنه یجب  تنتج سواء عند التسجیل المحاسبي أو عند تطبیق القواعد المحاسبیة

المالیة  قوائملاالجوهریة التي تخص الفترات الماضیة بأثر رجعي في بتصحیح كافة األخطاء  شركةال
الخطأ إذا كان من غیر الممكن ، واإلفصاح عن كیفیة تصحیح المصرح بها لإلصدار بعد اكتشافها

الیة من األخطاء بأثر رجعي. وبناء على ذلك فالمعلومات المحاسبیة تصبح خ أو تطبیقه إعادة التقریر
االعتماد علیها كمعلومات تعبر بصدق عما یقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع ویمكن الهامة والتحیز 
أن  لشركاتي المالي على أنه یتوجب على اوفي هذا المجال، نص النظام المحاسب .أن تعبر عنه

تقوم ببیان ما یحتمل وقوعه من أخطاء هامة مصححة خالل السنة المالیة: طبیعتها وتأثیراتها في 
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عادة معالجة المعلومات القابلة للمقارنة  ٕ حسابات السنة المالیة، وطریقة اإلدراج في الحسابات، وا
  والخاصة بالسنة المالیة السابقة.

 )t(قدرت قیمة درجات، في حین  3) وهو یزید عن 4.02( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):10(السؤال  -
بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )15.65(بـ: المحسوبة 

على أن النظام المحاسبي المالي یفصح بشكل كاف  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(
 ،المعلومات التكمیلیة التي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من فهم طبیعة المعامالت وبیان أثرهاعن 

المالحق والمالحظات بإعداد  شركاتوذلك نظرا إللزامه ال ،أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي
استكماال لمتطلبات االفصاح  ائمة أساسیة مثلها مثل بقیة القوائم األخرىالتفسیریة والتي اعتبرها ق

 عالميتكملة وتدعیم المحتوى اإلجزء من القوائم المالیة السنویة والتي تهدف إلى فهي ، المحاسبي
والالزمة كافة الشروحات الضروریة بیانات كمیة وغیر كمیة وعلى تحتوي على  حیث، القوائملهذه 

مستعمل األمر الذي یدعم قدرة  بطریقة أكثر تفصیال الفهم  للوثائق الملخصة والمعروضةلمزید من 
  .المعلومة المحاسبیة في اتخاذ القرارات االقتصادیة الصائبة

  
  :األولىالرئیسیة اختبار الفرضیة   - ب

فـــي تحســـین درجـــة االفصـــاح النظـــام المحاســـبي المـــالي  صـــیغت الفرضـــیة األولـــى كـــاآلتي: " یســـاهم
  .والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات"

  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي:    

 الفرضیة العدمیة )H0:(  تحسین درجة اإلفصاح والشفافیة كأحد النظام المحاسبي المالي في  یساهمال
 ؛المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

  الفرضیة البدیلة)H1( :تحسین درجة اإلفصاح والشفافیة كأحد النظام المحاسبي المالي في  یساهم
  .المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )27(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات 
وبانحراف  )3.95(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 

المستجوبین یوافقون على أن النظام المحاسبي المالي یساهم ، هذا ما یدل على أن  )0.43(معیاري قیمته 
، كما أكدت للقوائم المالیة والرفع من درجة االفصاح والشفافیة فیها إلعالميمحتوى ابشدة في تعظیم ال

ومستوى  )106(حریة  اتذلك عند درج )22.91( ككل محورستیودنت والذي بلغت قیمته لل )t(نتائج اختبار 
α(كان أقل من درجة المخاطرة  )sig.=0.00( أنها دالة كون أن مستوى الداللة ،)٪95(ثقة  = 0.05( ،

مما یؤدي إلى إثبات الفرضیة رفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة البدیلة، یتم  وبناء على ذلك
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یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین درجة االفصاح " :أنه األولى التي تنص علىالرئیسیة 
  .والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات"

  اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة  -2.2
تهدف إلى  )35- 16(سؤاال  20الثانیة، وقد تضمن الرئیسیة الفرضیة  یتعلق المحور الثاني باختبار

یث تحقق الخصائص حمن  -معرفة مدى مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة 
مجاالت یتعلق  4، ولذلك قسم هذا المحور إلى كاتالشر  حوكمةلكأحد المتطلبات المحاسبیة  -النوعیة لها

ختبار كل مجال بدراسة مدى تحقق خاصیة  من هذه الخصائص، حیث خصص المجال األول ال
، في حین خصص )20- 16(أسئلة  5مة ویتكون من ءخاصیة المالالفرضیة الفرعیة األولى المتعلقة ب

)، 25- 21(أسئلة  5خاصیة الموثوقیة ویحتوي على المتعلقة بالفرضیة الفرعیة الثانیة المجال الثاني لدراسة 
باختبار صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة المتعلقة  تتعلق )28- 26(أسئلة  3أما المجال الثالث فتطرح فیه 

خاصیة القابلیة للمقارنة لفرضیة الفرعیة الرابعة المتعلقة ببخاصیة القابلیة للفهم، وخصص المجال األخیر ل
كل جوبة عینة الدراسة على األسئلة التي تضمنها وفیما یلي عرض وتحلیل أل .)35-29(أسئلة  7ویتضمن 

  مجال واختبار للفرضیة المتعلقة به.

  اختبار الفرضیة الفرعیة األولى من الفرضیة الرئیسیة الثانیة  -1.2.2
  :من المحور الثاني األول مجالنتائج ال  -  أ

  :بالمجال األول من المحور الثانيالجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  

  
  

  مةءتحقیق خاصیة المالفي  SCF مساهمة: المجال األول
   

  العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

تمكــــــن المعلومــــــات . 1
المعــــــــــــــــــدة المالیـــــــــــــــــة 

مــن ترشــید  SCFوفــق
مختلـــــــــــــــف قـــــــــــــــرارات 

 مستخدمیها.

  دال 0.000 16.520 83.552٪ 0.73732 4.1776
  (موافق بشدة)

 

01 

تســــاهم المعلومــــات . 2
المعــــــــــــــــــدة المالیـــــــــــــــــة 

تقلیـــل  مـــن SCFوفـــق

  دال 0.000 14.227 79.814٪ 0.72026 3.9907
 (موافق بشدة)

02 

 : ثانيالمحور الالمجال األول من نتائج إجابات المستجوبین حول : )29(جدول رقم ال
 ."تحقیق خاصیة المالءمةمساهمة النظام المحاسبي المالي في  "
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حــــــاالت عــــــدم التأكــــــد 
المرتبطـــــــــــــة باتخـــــــــــــاذ 

 .القرار
 المعلومــــــاتتمكــــــن . 3

 المالیـــــة المعـــــدة وفــــــق
SCF  من مستخدمیها

تقیـــیم صـــحة توقعـــاتهم 
 .السابقة

  دال 0.000 13.782 80.374٪ 0.76456 4.0187
 (موافق بشدة)

03 

المعلومــــــات  تعــــــزز. 4
 SCFالتــــــــي یوفرهــــــــا 

ــــــــــــــــــة  القــــــــــــــــــدرة التنبؤی
لمســتخدمیها بمــا یتــیح 
لهــــــــم إمكانیــــــــة توقــــــــع 
النتـــــــــــائج المســـــــــــتقبلیة 

 .لقراراتهم

  دال 0.000 9.099 74.766٪ 0.83932 3.7383
 (موافق بشدة)

04 

یعتبـــر تـــاریخ نشـــر  .5
القــوائم المالیــة المحـــدد 
فـــــــــــــــــي النصـــــــــــــــــوص 

ــــــــــــ القانونیـــــــــــة   SCFل
مالئما التخـاذ مختلـف 
القـــــرارات فــــــي الوقــــــت 

 المناسب.

  دال 0.000 7.265 72.71٪ 0.90484 3.6355
 (موافق بشدة) 

05 

جال المجموع (الم
 ككل)

3.9121 0.59124 78.242٪ 15.959  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط الفرضي 0.05) ومستوى الخطأ (106اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة (یتم  -

)03.( 
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -
 

  SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

مساهمة النظام المحاسبي المالي نالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمدى    
وهو أكبر من المتوسط  )0.59(بانحراف معیاري قدره  )3.91(قدر بـ: ت مةءتحقیق خاصیة المالفي 

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )15.959(بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(الفرضي 
المبحوثین یؤكدون على أن النظام أن  یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

بدرجة كبیرة جدا، وهذا ما تترجمه قیم المتوسطات  مةءتحقیق خاصیة المالالمحاسبي المالي یعمل على 
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، رغم اختالف قیمها )03(، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها الفرضي جالمفقرات هذا الالحسابیة لكافة 
والتي  )1(خاصة فیما یتعلق بالفقرة رقم ) 0.00(بمستوى داللة قدره  )t(وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم 

من ترشید مختلف قرارات  النظام المحاسبي المالي القوائم المالیة المعدة وفقتنص على أنه: "تمكن 
 ،)4.17( :قدر متوسطها الحسابي بـ والتي حصلت على أكبر تأیید من قبل المستجوبین حیث ."مستخدمیها

یعتبر تاریخ نشر القوائم المالیة المحدد في " والتي تنص على أنه:  )05(في حین حصلت الفقرة رقم 
على أدنى تأیید بمتوسط  "مالئما التخاذ مختلف القرارات في الوقت المناسب SCFالنصوص القانونیة لـ 

 ).3.63(حسابي قدره 

 ، غیر أن درجة االتفاق تختلف من عبارةاما على عبارات هذا المحورأن المبحوثین اتفقوا تم ىبمعن
تمكن من ترشید   الماليالنظام المحاسبي  المعدة وفق القوائم المالیةأن فنجدهم یؤكدون على  إلى أخرى،

بدرجة  في تقلیل حاالت عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القراربالدرجة األولى، ثم  مختلف قرارات مستخدمیها
تعزیز القدرة التنبؤیة  ، ثمتمكین مستخدمي القوائم المالیة من تقییم صحة توقعاتهم السابقةأقل، یلیه 

تاریخ نشر القوائم المالیة أن ، وأخیرا ائج المستقبلیة لقراراتهملمستخدمیها بما یتیح لهم إمكانیة توقع النت
مالئما التخاذ مختلف القرارات في الوقت یعتبر  لـلنظام المحاسبي الماليالمحدد في النصوص القانونیة 

  المناسب.

مدى بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  المواليویبین الجدول 
المستخدم،  لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت امةءتحقیق خاصیة المالمساهمة النظام المحاسبي المالي في 

  .المجالوذلك من خالل دمج استجابات المشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات المعبرة عن 

  

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  مستویات الموافقة
  ٪00  00  غیر موافق إطالقا

  ٪2.8  3  غیر موافق

  ٪15  16  موافق نوعا ما

  ٪19.6  21  موافق

  ٪62.6  67  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSبناء على نتائج تحلیل نظام  الطالبة من إعدادالمصدر:                  

   

المحور مستویات موافقتهم على عبارات المجال األول من ): توزیع المستجوبین حسب 30جدول رقم (ال
 مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة المالءمة" ": الثاني
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  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة     
تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 62.6٪-

  ؛مةءالمال
تحقیق خاصیة في أن النظام المحاسبي المالي یساهم یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 19.6٪-

  ؛مةءالمال
تحقیق خاصیة في یساهم أن النظام المحاسبي المالي یوافقون نوعا ما على  الدراسة من أفراد عینة 15٪-

  ؛مةءالمال
خاصیة  تحقیقفي یساهم أن النظام المحاسبي المالي ال یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 2.8٪-

  ؛مةءالمال
تحقیق النظام المحاسبي المالي في على تأكید  مساهمة عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه   

 بدرجة كبیرة جدا. مة ءخاصیة المال
  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن

المتوسط وهو یزید عن  )0.73(بانحراف معیاري قدره ) 4.17قدره ( احسابی امتوسطحقق  ):01السؤال ( -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )16.52(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(الفرضي 

على أن  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
بدرجة  ترشید مختلف قرارات مستخدمیها منتمكن النظام المحاسبي المالي  المعدة وفق القوائم المالیة

وكما سبق إثباته ویرجع السبب في ذلك إلى أنه أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي،  ،كبیرة جدا
فإن النظام المحاسبي المالي یساهم بدرجة كبیرة جدا في تعظیم المحتوى المعلوماتي للقوائم المالیة 

یكون له أثر ایجابي على مختلف المستخدمین ة فیها األمر الذي والرفع من درجة االفصاح والشفافی
 ومتخذي القرارات.

) 03(وهو یزید عن  )0.72(بانحراف معیاري قدره ) 3.99( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )14.22(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین درجات
القوائم  على أن ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ
 تقلیل حاالت عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القرار النظام المحاسبي المالي تساهم في المعدة وفق المالیة

القوائم  أنویرجع السبب في ذلك إلى أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي،  جدا،بدرجة كبیرة 
تقدیم المالیة المعدة وفق األسس والمبادئ والقواعد التي نص علیها النظام المحاسبي المالي تمكن من 

عرض وضعیتها المالیة،  ، نجاعتها، كل تغییر یطرأ علىشركةللوضع المالي الصورة صادقة عن 
ر المكونة لرؤوس األموال الخاصة، باإلضافة تحلیلي للحركات التي تؤثر في كل عنصر من العناص

  إلى إعداد الملحق الذي یتضمن كل معلومة ذات أهمیة لفهم عملیات القوائم المالیة.
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وهو أكبر من  ،)0.76() بانحراف معیاري قدره 4.01( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03( السؤال -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )13.78(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة المتوسط الفرضي، في حین 

على أن  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
 مستخدمیها من تقییم صحة توقعاتهم السابقة النظام المحاسبي المالي تمكنالمعدة وفق  القوائم المالیة
المعلومات ، حیث یرى المستجوبون بأن أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي جدا،بدرجة كبیرة 

في تأكید أو تصحیح تساعد المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تتمیز بقیمة استرجاعیة 
إعداد تقاریر  ذلكومن أمثلة المعلومات المحاسبیة التي تساعد على  .توقعات أولیة لمتخذ القرار

، وكذلك إعداد التقاریر الربع سنویة التي تساعد الختامیة الخاصة بنتائج الفترةالمرحلیة و سابات الح
بالنسبة ألي شخص فهي مثال واقعي على التغذیة سنة على التنبؤ باألرباح السنویة قبل نهایة ال

 .اإلسترجاعیة
االنحراف المعیاري  أما ،درجات 3وهو یزید عن   )3.73( قدره  احسابی امتوسطحقق : )04السؤال ( -

 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )9.09(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )0.83(فقدر بـ: 
 على أن یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  ،)0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
القدرة التنبؤیة لمستخدمیها بما یتیح لهم  النظام المحاسبي المالي تعزز منیوفرها  المعلومات التي

ویبرر المستجوبون رأیهم هذا بالقیمة النفعیة  جدا،بدرجة كبیرة  إمكانیة توقع النتائج المستقبلیة لقراراتهم
األرباح السنویة قبل على التنبؤ ب هذه األخیرةتساعد ، حیث للقوائم المالیة المرحلیة في حالة إعدادها

تمكننا من تقدیر حجم وتوقیت التدفقات النقدیة المتوقعة ودرجة التأكد المتعلقة بها، كما ، سنةنهایة ال
مة في المعلومات المالیة المدرجة فیها؛ بمعنى أن القوائم المالیة ءمما یساعد في تحقیق خاصیة المال

ركزها وم لشركةالمرحلیة تبقي مستخدم المعلومات المحاسبیة على إطالع مستمر على نتائج أعمال ا
المالي، وتقدم آخر التحدیثات الخاصة بالبیانات المالیة إما بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو حتى 

األمر  ،وعوائد أسهمها شركاتمن جهة أخرى، فالقوائم المالیة المرحلیة تسمح بتقییم أداء ال شهري؛
فاجآت في تقلبات الذي ینسجم مع خاصیة مالءمة المعلومات المحاسبیة وخاصة من حیث تفادي الم

والتزاماتها وحقوق الملكیة  شركةأداء األنشطة المستثمر فیها. كما توفر معلومات بشأن موارد ال
والتغیرات التي طرأت علیها خالل الفترة المرحلیة وغیرها من المعلومات التي تساعد في تحدید درجة 

بالرغم النظام المحاسبي المالي  إلى أنهذا ویجدر التنبیه . السیولة واحتماالت مواجهتها للعسر المالي
من القرار  5.260في المادة  إلیهاأشار  إال أنه بإعداد قوائم مالیة مرحلیة شركاتلل من عدم الزامه

شركة یتعین على ال:" 2008جویلیة  26المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المؤرخ في 
في إعداد هذه الكشوف، نفس طریقة التقدیم في شكل  الملزمة بنشر كشوف مالیة وسیطة أن تحترم

مختصر عند االقتضاء، نفس المضمون ونفس الطرق المحاسبیة المقررة للكشوف المالیة آلخر السنة 
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إال أنه لم یشر إلى كیفیة إعدادها والمعلومات التي یجب أن تشملها وتفصح عنها هذه  ،المالیة"
  التقاریر.

االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 3.63( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):05السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )7.26(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 0.90(المعیاري فقدر بـ: 

یدل على الموافقة الشدیدة  ألغلب وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
 للنظام المحاسبي الماليتاریخ نشر القوائم المالیة المحدد في النصوص القانونیة على أن  العینةأفراد 

أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي،  ،یعتبر مالئما التخاذ مختلف القرارات في الوقت المناسب
 فترات في مالیة وماتیوفر معلفإن النظام المحاسبي المالي آراء المستجوبین  ألنه وحسبوذلك نظرا 

، وذلك قبل أن تفقد المعلومات المالیة قراراتهممحددة  تمكن مختلف المستخدمین من اتخاذ  زمنیة
 .قدرتها على التأثیر في عملیة اتخاذ القراراتمنفعتها أو 

  

  األولى:الفرعیة اختبار الفرضیة    - ب

تحقیـــق خاصـــیة فـــي النظـــام المحاســـبي المـــالي  األولـــى كـــاآلتي: " یســـاهمالفرعیـــة صـــیغت الفرضـــیة 
  ."المالءمة

  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي: 

 الفرضیة العدمیة )H0:(  ؛تحقیق خاصیة المالءمةالنظام المحاسبي المالي في  یساهمال 
  الفرضیة البدیلة)H1(المالءمة. تحقیق خاصیةالنظام المحاسبي المالي في  : یساهم  

  
یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )29(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات 

وبانحراف  )3.91(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 
، هذا ما یدل على أن المستجوبین یوافقون على أن النظام المحاسبي المالي یساهم  )0.59(معیاري قیمته 

 ككل   جالستیودنت والذي بلغت قیمته للم )t(، كما أكدت نتائج اختبار تحقیق خاصیة المالءمةبشدة في 

 )sig.=0.00( أنها دالة كون أن مستوى الداللة )،٪95(ومستوى ثقة  )106(ذلك عند درجات حریة  )15.95(
α(كان أقل من درجة المخاطرة  = رفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة یتم  وبناء على ذلك، )0.05

یساهم النظام المحاسبي " :أنه األولى التي تنص علىالفرعیة البدیلة، مما یؤدي إلى إثبات الفرضیة 
  ".تحقیق خاصیة المالءمةالمالي في 
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  یة من الفرضیة الرئیسیة الثانیة الفرعیة الثاناختبار الفرضیة  -2.2.2
  من المحور الثاني: ثانينتائج المجال ال  -  أ

  بالمجال الثاني من المحور الثاني:الجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  

  
  
  

  تحقیق خاصیة الموثوقیةفي  SCF مساهمة: المجال الثاني
   

  العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

تتعــــــــدد القــــــــوائم  .1
 SCF المالیــة وفــق

معلومــات بمـا یتـیح 
كافیـــــــــــــــة لتلبیـــــــــــــــة 

متخـــذي احتیاجـــات 
   .القرار

  دال 0.000 11.431 77.944٪ 0.81188 3.8972
  (موافق بشدة)

 

02 

ــــــیح المالحــــــق . 2 تت
التفســـــــــــیریة التـــــــــــي 

 قــــــــوائمتتضــــــــمنها ال
 SCFالمالیــة وفــق 

إمكانیة التحقق مـن 
مختلــف المعلومــات 
الــواردة ضــمن هــذه 

   األخیرة.

  دال 0.000 15.597 82.99٪ 0.76237 4.1495
 (موافق بشدة)

01 

 قــــــــوائمتعتبــــــــر ال. 3
المالیــة المعــدة وفــق 

SCF  ذات غــرض
عام وال تتحیـز لفئـة 

  .قرار معینة

  دال 0.000 9.510 78.13٪ 0.98606 3.9065
 (موافق بشدة)

04 

 SCFیغلــــــــــــــــب . 4
الجانب االقتصـادي 

الجانـــــــــــــب  لـــــــــــــىع

  دال 0.000 10.616 78.878٪ 0.91972 3.9439
 (موافق بشدة)

03 

 : ثانيالمحور الالمجال الثاني من نتائج إجابات المستجوبین حول : )31(جدول رقم ال
 ."تحقیق خاصیة الموثوقیةمساهمة النظام المحاسبي المالي في  "
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األمــــــــــر  القــــــــــانوني
الـــذي یترتـــب علیـــه 
أمانة التمثیل للواقع 

 االقتصادي.
. إن اتجــــــــــــــــــــــــــاه .5

SCF  نحــــــو تقیــــــیم
ــــــــــــق  االصــــــــــــول وف
منظـــــور اقتصـــــادي 
باالعتمـــــــــاد علــــــــــى 
القیمة العادلة یعزز 
ـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن موثوقی
المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــبیة 

 .ومصداقیتها

  دال 0.000 9.499 76.636٪ 0.90581 3.8318
 (موافق بشدة) 

05 

 مجالالمجموع (ال
 ككل)

3.9458 0.60412 78.916٪ 16.194  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط 0.05) ومستوى الخطأ (106اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة (یتم  -

 ).03الفرضي (
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -

 
  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

اسبي المالي مساهمة النظام المحنالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمدى 
وهو أكبر من المتوسط  )0.60(بانحراف معیاري قدره  )3.94(یقدر بـ:  في تحقیق خاصیة الموثوقیة

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )16.194(بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(الفرضي 
المبحوثین یؤكدون على أن النظام أن  یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

بدرجة كبیرة جدا، وهذا ما تترجمه قیم المتوسطات  وثوقیةالمحاسبي المالي یعمل على تحقیق خاصیة الم
، رغم اختالف قیمها )03(، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها الفرضي مجالفقرات هذا الالحسابیة لكافة 

والتي  )2(خاصة فیما یتعلق بالفقرة رقم ) 0.00(بمستوى داللة قدره  )t(وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم 
إمكانیة التحقق من  SCFتتیح المالحق التفسیریة التي تتضمنها القوائم المالیة وفق "تنص على أنه: 

 والتي حصلت على أكبر تأیید من قبل المستجوبین حیث ،"مختلف المعلومات الواردة ضمن هذه األخیرة
إن اتجاه والتي تنص على أنه: " )05(في حین حصلت الفقرة رقم  ،)4.14( :قدر متوسطها الحسابي بـ

SCF  نحو تقییم االصول وفق منظور اقتصادي باالعتماد على القیمة العادلة یعزز من موثوقیة المعلومة
 ).3.83(على أدنى تأیید بمتوسط حسابي قدره  " المحاسبیة ومصداقیتها
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أن المبحوثین اتفقوا تماما على عبارات هذا المحور، غیر أن درجة االتفاق تختلف من  ىبمعن
المالحق التفسیریة  المرتبة األولى والتي تنص على أن: " )02(حیث نالت العبارة رقم  إلى أخرى، عبارة

تتیح إمكانیة التحقق من مختلف المعلومات الواردة ضمن هذه  SCFالتي تتضمنها القوائم المالیة وفق 
بما  SCFلمالیة وفق والتي تنص على: "تتعدد القوائم افي المرتبة الثانیة  )01(رقم ي العبارة تأت، ثم "األخیرة

الجانب  SCFیغلب " ):04(ا العبارة رقم ، یلیه"یتیح معلومات كافیة لتلبیة احتیاجات متخذي القرار
االقتصادي على الجانب القانوني األمر الذي یترتب علیه أمانة التمثیل للواقع االقتصادي" في المرتبة 

ذات غرض عام وال تتحیز لفئة قرار  SCF"تعتبر القوائم المالیة المعدة وفق  ):03(العبارة رقم ، ثم الثالثة
نحو تقییم االصول وفق منظور  SCFإن اتجاه "  ):05(معینة" في المرتبة الرابعة، وأخیرا العبارة رقم 

رتبة " في الم اقتصادي باالعتماد على القیمة العادلة یعزز من موثوقیة المعلومة المحاسبیة ومصداقیتها
  الخامسة.

مدى بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  التاليویبین الجدول 
المستخدم،  لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت اوثوقیةمساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة الم

  .المجالوذلك من خالل دمج استجابات المشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات المعبرة عن 

  

  

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  مستویات الموافقة
  ٪00  00  غیر موافق إطالقا

  ٪4.7  05  غیر موافق

  ٪16.8  18  موافق نوعا ما

  ٪29.9  32  موافق

  ٪48.6  52  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر:                  
  
  
  
  
  

    

مستویات موافقتهم على عبارات المجال الثاني من المحور ): توزیع المستجوبین حسب 32جدول رقم (ال
 مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة الموثوقیة" ": الثاني
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  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة   
تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 48.6٪-
  ؛وثوقیةالم
تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 29.9٪-
  ؛وثوقیةالم
تحقیق في یساهم أن النظام المحاسبي المالي یوافقون نوعا ما على  الدراسة من أفراد عینة 16.8٪-

  ؛وثوقیةخاصیة الم
تحقیق خاصیة في یساهم أن النظام المحاسبي المالي ال یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 4.7٪-
  ؛وثوقیةالم

تحقیق النظام المحاسبي المالي في على تأكید  مساهمة عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه   
 بدرجة كبیرة جدا.  وثوقیةالمخاصیة 

  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن  
وهو یزید عن  )0.81(بانحراف معیاري قدره ) 3.89( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):01السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )11.43(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 
 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

تتعدد بما یتیح معلومات كافیة لتلبیة  SCFوفق المعدة القوائم المالیة على أن بدرجة كبیرة جدا 
ك إلى أنه ویرجع السبب في ذلأي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي، ، احتیاجات متخذي القرار

المعنیة  شركاتالمیزانیة وحساب النتائج فقد ألزم النظام المحاسبي المالي القائمتي باإلضافة إلى 
التدفقات النقدیة، قائمة التغیرات في األموال الخاصة، بإعداد ثالث قوائم مالیة إضافیة (قائمة 

وهي على نفس درجة األهمیة في االفصاح عن المعلومات ودعم  التفسیریة)واالیضاحات المالحق 
 اتخاذ القرارات االقتصادیة.   

) 03(وهو یزید عن  )0.76(بانحراف معیاري قدره ) 4.14( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )15.59(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین درجات
 أنعلى  ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

معلومات تتیح إمكانیة التحقق من مختلف ال SCFالمالحق التفسیریة التي تتضمنها القوائم المالیة وفق 
جزء من القوائم المالیة السنویة والتي تهدف إلى  هذه القائمةالواردة ضمن هذه األخیرة، حیث تعتبر 

والتعلیق علیها، فهي تحتوي على كافة الشروحات الضروریة  هذه القوائمتكملة المعلومات الواردة في 
  .والالزمة لمزید من الفهم  للوثائق الملخصة والمعروضة بطریقة أكثر تفصیال

وهو أكبر من  ،)0.98(حراف معیاري قدره ) بان3.90( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03السؤال ( -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )9.51(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة المتوسط الفرضي، في حین 
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بدرجة  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
ذات غرض عام كونها تخلو من  النظام المحاسبي الماليالقوائم المالیة المعدة وفق  أنكبیرة جدا على 

، حیث یرى الفقرة ورأیهم فیها إیجابي أي أنهم یؤیدون ،التحیز إلى أي فئة من فئات المستخدمین
تراعى ذات غرض عام وال المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي  القوائمالمستجوبون بأن 

العدید من مستخدمي المعلومات الذین  تلبى احتیاجاتفهي  فئة على حساب الفئات األخرى مصلحة
  .لدیهم مصالح متباینة

االنحراف المعیاري  أما ،درجات 3وهو یزید عن   )3.94( قدره  احسابی امتوسطحقق : )04السؤال ( -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )10.61(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )0.91(فقدر بـ: 

بدرجة  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  ،)0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
النظام المحاسبي المالي یغلب الجانب االقتصادي على الجانب القانوني األمر  على أنكبیرة جدا 

وهو ما   ،ویزید من شفافیة ومصداقیة المعلومات أمانة التمثیل للواقع االقتصادي الذي یترتب علیه
، وتعرض في المحاسبةتقید العملیات  ":156-08من المرسوم التنفیذي رقم  18 المادةنصت علیه 

 .بمظهرها القانوني"فقط االقتصادي دون التمسك مالي و ضمن القوائم المالیة طبقا لطبیعتها ولواقعها ال
أغلبیة المستجوبین أن النظام المحاسبي المالي عالج العدید من القضایا التي تجسد مبدأ الواقع  ویرى

 وذلك ألنكاإلیجار التمویلي الذي یجب أن یرسم في سجالت المستأجر ولیس المؤجر،  االقتصادي
األصل الجوهر والحقیقة االقتصادیة هي أن المستأجر یحصل على المنافع االقتصادیة من استخدام 

لقاء دخوله في التزام لدفع مبلغ یعادل  ویمارس رقابة علیه المستأجر للجزء األكبر من عمره اإلنتاجي
ا القیمة العادلة لألصل ونفقات التمویل المرتبطة بذلك. وعلیه فإن اإلیجار التمویلي ینشئ  ً تقریب

   .جرللمستأ عامةعناصر تحقق تعریف األصل ویعترف بها هكذا في المیزانیة ال
االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 3.83( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):05السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )9.49(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 0.90(المعیاري فقدر بـ: 
الموافقة الشدیدة  ألغلب یدل على وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

نحو تقییم االصول وفق منظور اقتصادي المالي النظام المحاسبي اتجاه على أن  أفراد العینة
أي أنهم یؤیدون  ،باالعتماد على القیمة العادلة یعزز من موثوقیة المعلومة المحاسبیة ومصداقیتها

بالقیمة العادلة عملیة التقییم فإن آراء المستجوبین  ألنه وحسبالفقرة ورأیهم فیها إیجابي، وذلك نظرا 
إلى إظهار عناصر القوائم المالیة بالقیمة األقرب إلى قیمتها الحالیة في تاریخ إعداد القوائم ؤدي ت

في الوقت الحالي، األمر شركة واقع نشاطات البصدق معلومات آنیة تعكس  یوفروهو ما  المالیة
 ویفید األطراف ذات المصلحة في اتخاذ القرارات السلیمة. المالیة ي یزید من جودة المعلومةالذ
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  :ثانیةالالفرعیة اختبار الفرضیة    - ب
  

فـــي تحقیـــق خاصــــیة النظـــام المحاســــبي المـــالي  كـــاآلتي: " یســـاهملثانیــــة صـــیغت الفرضـــیة الفرعیـــة ا     
  ."وثوقیةالم

  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي: 

 الفرضیة العدمیة )H0:(  ؛وثوقیةتحقیق خاصیة المالنظام المحاسبي المالي في  یساهمال 
  الفرضیة البدیلة)H1(وثوقیةتحقیق خاصیة المالنظام المحاسبي المالي في  : یساهم.  

  
یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )31(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات 

وهو أكبر  )3.94(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 
، هذا ما یدل على أن المستجوبین )0.60(انحراف معیاري قیمته مع  )،03(من المتوسط الفرضي للدراسة 

، كما أكدت نتائج وثوقیةتحقیق خاصیة المیوافقون على أن النظام المحاسبي المالي یساهم بشدة في 
ومستوى ثقة  )106(ذلك عند درجات حریة  )16.19( ككل   جالستیودنت والذي بلغت قیمته للم )t(اختبار 

α(كان أقل من درجة المخاطرة  )sig.=0.00( أنها دالة كون أن مستوى الداللة )،95٪( = وبناء ، )0.05
الفرعیة الفرضیة  وعلیه نخلص إلى أنرفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة البدیلة، یتم  على ذلك

 .محققة "وثوقیةتحقیق خاصیة المیساهم النظام المحاسبي المالي في " :أنه التي تنص علىثانیة ال
  

  اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة من الفرضیة الرئیسیة الثانیة  -3.2.2
  من المحور الثاني: لثنتائج المجال الثا  -  أ

  بالمجال الثالث من المحور الثاني:الجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  
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  تحقیق خاصیة القابلیة للفهمفي  SCF مساهمة: لثالمجال الثا
   

  العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

 SCFیعــــــرض . 1
المبــــــادئ والقواعــــــد 
التــــــــــــــــــي تحكــــــــــــــــــم 

یل المحاسـبي التسج
للمعــــــــــــــــــــــــــــــــــامالت 

بصـــــــــفة وتقییمهـــــــــا 
صــــــــریحة وشــــــــفافة 
ممــــــــــــــــــا یســــــــــــــــــمح 
لمســــتخدمي القــــوائم 

 المالیة من فهمها.

  دال 0.000 16.214 85.234٪ 0.80490 4.2617
  (موافق بشدة)

 

03 

إن القـــــــــــــــــــــــــــوائم . 2
المالیــة المعــدة وفــق 

SCF  قابلــة للقــراءة
واضـــــحة ومفهومـــــة 
 وخالیة من التعقید.

  دال 0.000 27.482 88.224٪ 0.53117 4.4112
 (موافق بشدة)

01 

إن المالحــــــــــــــــــق . 3
 SCF وفـــقالمعــدة 

ـــــــد مـــــــن درجـــــــة  تزی
االفصــــــــــــاح عــــــــــــن 
وتفســیر المعلومــات 
الـــواردة فـــي القــــوائم 

 المالیة. 

  دال 0.000 24.631 88.598٪ 0.60051 4.4299
 (موافق بشدة)

02 

 مجالالمجموع (ال
 ككل)

4.3676 0.50143 87.352٪ 28.212  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط 0.05) ومستوى الخطأ (106یتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة ( -

 ).03الفرضي (
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -
 

  SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

 : ثانيالمحور الالمجال الثالث من نتائج إجابات المستجوبین حول : )33(جدول رقم ال
 ."تحقیق خاصیة القابلیة للفهممساهمة النظام المحاسبي المالي في  "
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 مساهمة النظام المحاسبي المالينالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمدى 
وهو أكبر من المتوسط  )0.50(بانحراف معیاري قدره  )4.36(یقدر بـ: قابلیة للفهم في تحقیق خاصیة ال

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )28.212(بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(الفرضي 
یؤكدون على أن النظام المبحوثین أن  یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

بدرجة كبیرة جدا، وهذا ما تترجمه قیم  قابلیة للفهمالمحاسبي المالي یعمل على تحقیق خاصیة ال
رغم  )03(، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها الفرضي مجالالمتوسطات الحسابیة لكافة فقرات هذا ال

خاصة فیما یتعلق بالفقرة ) 0.00(لة قدره بمستوى دال )t(، وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم اختالف قیمها
قابلة للقراءة واضحة ومفهومة وخالیة من  SCFإن القوائم المالیة المعدة وفق  والتي تنص على: " )2(رقم 

في  ،)4.41( :قدر متوسطها الحسابي بـ والتي حصلت على أكبر تأیید من قبل المستجوبین حیث "،التعقید
المبادئ والقواعد التي تحكم التسجیل  SCFیعرض  " والتي تنص على أنه:  )01(حین حصلت الفقرة رقم 

على  "المحاسبي للمعامالت وتقییمها بصفة صریحة وشفافة مما یسمح لمستخدمي القوائم المالیة من فهمها
  ).4.26(أدنى تأیید بمتوسط حسابي قدره 

 أن درجة االتفاق تختلف من عبارةأن المبحوثین اتفقوا تماما على عبارات هذا المحور، غیر  ىبمعن
القوائم المالیة المعدة وفق المرتبة األولى والتي تنص على أن: "  )02(حیث نالت العبارة رقم  إلى أخرى،

SCF في المرتبة الثانیة والتي  )03("، ثم تأتي العبارة رقم قابلة للقراءة واضحة ومفهومة وخالیة من التعقید
تزید من درجة االفصاح عن وتفسیر المعلومات الواردة في  SCFإن المالحق المعدة وفق  تنص على: "
المبادئ والقواعد التي تحكم التسجیل المحاسبي  SCFیعرض "  ):01("، یلیها العبارة رقم القوائم المالیة

في المرتبة " للمعامالت وتقییمها بصفة صریحة وشفافة مما یسمح لمستخدمي القوائم المالیة من فهمها
  .الثالثة

مدى بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  التاليویبین الجدول 
 لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت اقابلیة للفهممساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة ال

  .المجالالمستخدم، وذلك من خالل دمج استجابات المشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات المعبرة عن 
  
  
  
  
  
  
  
  



النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة لللحوكمة من وجهة نظر المهنیین في بعض شركات المساهمة بوالیة سطیف دور....الرابعالفصل   

 
 

211 

  

  

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  مستویات الموافقة
  ٪00  00  غیر موافق إطالقا

  ٪00  00  غیر موافق

  ٪1.9  02  موافق نوعا ما

  ٪45.8  49  موافق

  ٪52.3  56  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر:                  
  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة   

تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 52.3٪-
  ؛قابلیة للفهمال
القابلیة تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 45.8٪-

  ؛للفهم
تحقیق خاصیة في یساهم أن النظام المحاسبي المالي یوافقون نوعا ما على  الدراسة أفراد عینةمن  1.9٪-
  ؛قابلیة للفهمال

تحقیق النظام المحاسبي المالي في على تأكید  مساهمة عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه   
  بدرجة كبیرة جدا.  قابلیة للفهمخاصیة ال

  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن
وهو یزید عن  )0.80(بانحراف معیاري قدره ) 4.26( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):01السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )16.21(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 
 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

المبادئ والقواعد التي تحكم التسجیل المحاسبي للمعامالت یعرض  SCF نإ :"بدرجة كبیرة جدا على
، أي أنهم یؤیدون "وتقییمها بصفة صریحة وشفافة مما یسمح لمستخدمي القوائم المالیة من فهمها

النظام المحاسبي المالي یتضمن إطارا  نویرجع السبب في ذلك إلى أالفقرة ورأیهم فیها إیجابي، 

مستویات موافقتهم على عبارات المجال الثالث من المحور توزیع المستجوبین حسب  ):34(جدول رقم ال
 للفهم"مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة  ": الثاني
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یبین أسس إعداد القوائم المالیة  )IAS/IFRS(مستمدا من المرجعیة الدولیة للمحاسبة تصوریا 
  .وعرضها

) 03(وهو یزید عن  )0.53(بانحراف معیاري قدره ) 4.41( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )27.48(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة درجات، في حین 
 نإ :"على ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ
SCF "ـ أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها یقدم  قوائما مالیة واضحة، قابلة للقراءة وخالیة من التعقید

 .إیجابي
وهو أكبر من  )،0.60() بانحراف معیاري قدره 4.42( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03السؤال ( -

 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )24.63(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة المتوسط الفرضي، في حین 
بدرجة  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ

المعلومات وتفسیر تزید من درجة االفصاح عن  SCF المالحق المعدة وفقن إ :"جدا علىكبیرة 
وكما سبقت اإلشارة إلیه  أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي، حیث ،المالیة" قوائمالواردة في ال

المبینة في متن تتضمن األوصاف السردیة والتحلیالت المفصلة للمبالغ  القوائم المالیة ملحقات فإن
قوم بشرح وتفسیر وت إضافیة مهمة وتكمیلیة لعناصر القوائم المالیة تقدم معلوماتالقوائم المالیة و 

المالیة  قوائموالكفیلة بالتأثیر على القرارات التي یتخذها مستعملي ال مختلف البنود المتعلقة بهذه القوائم
  یة.ووضعیتها المال نتیجة نشاطهاعن ممتلكات المؤسسة و 

  
  :لثةثاالالفرعیة اختبار الفرضیة    - ب

فــــي تحقیـــق خاصــــیة النظـــام المحاســــبي المـــالي  كــــاآلتي: " یســـاهم لثـــةصـــیغت الفرضـــیة الفرعیــــة الثا
  ."القابلیة للفهم

  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي: 

 الفرضیة العدمیة )H0:(  ؛القابلیة للفهمتحقیق خاصیة النظام المحاسبي المالي في  یساهمال 
  الفرضیة البدیلة)H1(القابلیة للفهمتحقیق خاصیة النظام المحاسبي المالي في  : یساهم.  

یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )33(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات 
وهو أكبر  )4.36(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 

، هذا ما یدل على أن المستجوبین )0.50(انحراف معیاري قیمته مع  )،03(من المتوسط الفرضي للدراسة 
، كما أكدت نتائج القابلیة للفهمتحقیق خاصیة ام المحاسبي المالي یساهم بشدة في یوافقون على أن النظ

ومستوى ثقة  )106(ذلك عند درجات حریة  )28.21( ككل   جالستیودنت والذي بلغت قیمته للم )t(اختبار 
α(كان أقل من درجة المخاطرة  )sig.=0.00( أنها دالة كون أن مستوى الداللة )،95٪( = وبناء ، )0.05
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الفرعیة الفرضیة  وعلیه نخلص إلى أنرفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة البدیلة، یتم  على ذلك
  محققة. "القابلیة للفهمتحقیق خاصیة یساهم النظام المحاسبي المالي في " :أنه التي تنص على الثةثال
 
 

  اختبار الفرضیة الفرعیة الرابعة من الفرضیة الرئیسیة الثانیة  -4.2.2
  نتائج المجال الرابع من المحور الثاني:  -  أ

  بالمجال الرابع من المحور الثاني:الجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  

  
  

  

  تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنةفي  SCF مساهمة: رابعالمجال ال
   

  العبارات
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

یضــــمن توحیـــــد . 1
المبادئ والسیاسات 
والطــرق التــي نــادى 

قابلیــــــة  SCFبهــــــا 
ــــة المعلومــــات  مقارن
ـــــــــــــــــین  ـــــــــــــــــة ب المالی

  المؤسسات.
 

  دال 0.000 16.004 86.916٪ 0.86986 4.3458
  (موافق بشدة)

 

07 

ــــــــــــــــــــــزم . 2  SCFیل
بتــــــوفیر معلومــــــات 
مبنیــــة علــــى أســــس 

بمــا  محاســبیة ثابتــة
یســـــــــــــهل عملیـــــــــــــة 

ومتابعـــة أداء  تقیـــیم
عبــــــــــــــر  لشــــــــــــــركةا

  مختلف القترات.

  دال 0.000 16.558 86.728٪ 0.83490 4.3364
 (موافق بشدة)

05 

ــــــــــــــــنص . 3  SCFی
علـــــــــــــــى تكییـــــــــــــــف 

  دال 0.000 24.874 88.972٪ 0.60241 4.4486
 (موافق بشدة)

03 

 : ثانيالمحور الالمجال الرابع من نتائج إجابات المستجوبین حول : )35(جدول رقم ال
 ."تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنةمساهمة النظام المحاسبي المالي في  "
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ـــــة  ـــــالغ فـــــي حال المب
تغییـــــــــــر األســــــــــــس 
المحاســـبیة المتبعـــة 
واالفصــــــــاح علــــــــى 
أثر هذا التغییر في 
القـوائم المالیـة  ممـا 
یســــــــــــمح بـــــــــــــإجراء 
المقارنـات فیمـا بــین 
الفتـــــــــرات الزمنیـــــــــة 

 المختلفة.
 SCF. تطبیــــــــــــق4

ـــــدیم  یســـــاعد فـــــي تق
معلومــــــــــات قابلــــــــــة 
للمقارنــــــــــــــة بـــــــــــــــین 

ـــــف ا  لشـــــركاتمختل
العاملــــة فـــــي نفـــــس 

  القطاع.

  دال 0.000 16.276 84.672٪ 0.78403 4.2336
 (موافق بشدة)

06 

. طریقــــة عــــرض 5
القــوائم المالیــة وفــق 

SCF  بإضـــــــــــــــــــافة
 خانــــــــــــــة تخـــــــــــــــص 
ــــــــــــدورة الســــــــــــابقة  ال

إجــــــــــــــراء یســــــــــــــهل 
المقارنــــات بالنســــبة 

 لشــــــــــــركةلنتـــــــــــائج ا
  الواحدة.

  دال 0.000 27.829 89.906٪ 0.55582 4.4953
 (موافق بشدة)

02 

  SCF. تبنـــي 6
لجـــــــدول التـــــــدفقات 
النقدیـــــــــــة یســـــــــــاعد 
ـــــوائم  مســـــتخدمي الق
ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  المالی
المقارنــــــــــــــة بـــــــــــــــین 

من حیـث  الشركات
القــــدرة علــــى تولیــــد 

  السیولة.

  دال 0.000 30.083 90.28٪ 0.52060 4.5140
 (موافق بشدة)

01 
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 SCF. یضــــــــــــفي7
لیــة علــى صــفة الدو 

القــــــــــــوائم المالیــــــــــــة 
بما یسمح  للشركات

بـــــــــإجراء المقارنـــــــــة 
ـــــــــــى المســـــــــــتوى  عل

  الدولي.

  دال 0.000 18.067 84.86٪ 0.71164 4.2430
 (موافق بشدة)

04 

 مجالالمجموع (ال
 ككل)

4.3738 0.49861 87.476٪ 28.501  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط 0.05ومستوى الخطأ () 106یتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة ( -

 ).03الفرضي (
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -

 

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

مساهمة النظام المحاسبي المالي نالحظ من خالل هذا الجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لمدى 
وهو أكبر من المتوسط  )0.49(بانحراف معیاري قدره  )4.37(در بـ: تق للمقارنةفي تحقیق خاصیة القابلیة 

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )28.501(بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(الفرضي 
المبحوثین یؤكدون على أن النظام أن  یدل علىوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

بدرجة كبیرة جدا، وهذا ما تترجمه قیم  للمقارنةالمحاسبي المالي یعمل على تحقیق خاصیة القابلیة 
رغم  )03(، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها الفرضي لمجاالمتوسطات الحسابیة لكافة فقرات هذا ال

خاصة فیما یتعلق بالفقرة ) 0.00(بمستوى داللة قدره  )t(، وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم اختالف قیمها
لجدول التدفقات النقدیة یساعد مستخدمي القوائم المالیة على   SCFتبني  والتي تنص على: " )06(رقم 

والتي حصلت على أكبر تأیید من قبل  "،من حیث القدرة على تولید السیولة لشركاتالمقارنة بین ا
والتي تنص على  )01(في حین حصلت الفقرة رقم  ،)4.51( :قدر متوسطها الحسابي بـ المستجوبین حیث

قابلیة مقارنة المعلومات المالیة بین  SCFیضمن توحید المبادئ والسیاسات والطرق التي نادى بها  " أنه: 
 ).4.34(على أدنى تأیید بمتوسط حسابي قدره  "لشركاتا

 أن المبحوثین اتفقوا تماما على عبارات هذا المحور، غیر أن درجة االتفاق تختلف من عبارة ىبمعن
لجدول   SCFتبني المرتبة األولى والتي تنص على أن: "  )06(حیث نالت العبارة رقم  إلى أخرى،

من حیث القدرة على تولید  شركاتالتدفقات النقدیة یساعد مستخدمي القوائم المالیة على المقارنة بین ال
طریقة عرض القوائم المالیة  في المرتبة الثانیة والتي تنص على: " )05("، ثم تأتي العبارة رقم  السیولة
"،  الواحدة شركةالمقارنات بالنسبة لنتائج الالدورة السابقة یسهل إجراء بإضافة خانة تخص  SCFوفق 

على تكییف المبالغ في حالة تغییر األسس المحاسبیة المتبعة  SCFینص " ):03(یلیها العبارة رقم 
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واالفصاح على أثر هذا التغییر في القوائم المالیة  مما یسمح بإجراء المقارنات فیما بین الفترات الزمنیة 
 شركاتصفة الدولیة على القوائم المالیة لل SCFیضفي : ")07(، ثم العبارة رقم الثالثة" في المرتبة المختلفة

 SCF: " یلزم )02( بما یسمح بإجراء المقارنة على المستوى الدولي" في المرتبة الرابعة، تلیها العبارة رقم
عبر مختلف  شركةال ومتابعة أداء بتوفیر معلومات مبنیة على أسس محاسبیة ثابتة بما یسهل عملیة تقییم

یساعد في تقدیم معلومات قابلة للمقارنة  SCF" تطبیق): 04( ترات" في المرتبة الخامسة، ثم العبارة رقمفال
" یضمن ): 01( العاملة في نفس القطاع" في المرتبة السادسة، وأخیرا العبارة رقم شركاتبین مختلف ال

  ".شركاتقابلیة مقارنة المعلومات المالیة بین ال SCFتوحید المبادئ والسیاسات والطرق التي نادى بها 

مدى بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  الجدول المواليویبین 
 لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت اللمقارنةمساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة 

  .المجالالمستخدم، وذلك من خالل دمج استجابات المشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات المعبرة عن 

  

  
  ویةئالنسبة الم  تكرارال  مستویات الموافقة
  ٪00  00  غیر موافق إطالقا

  ٪00  00  غیر موافق

  ٪00  00  موافق نوعا ما

  ٪46.7  50  موافق

  ٪53.3  57  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر:                  
  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة   

تحقیق خاصیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 53.3٪-
  ؛مقارنةالقابلیة لل

تحقیق خاصیة القابلیة أن النظام المحاسبي المالي یساهم في یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 46.7٪-
  ؛مقارنةلل

تحقیق النظام المحاسبي المالي في على تأكید  مساهمة عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه   
  بدرجة كبیرة جدا.  مقارنةللخاصیة القابلیة 

  

مستویات موافقتهم على عبارات المجال الرابع من المحور توزیع المستجوبین حسب  ):36رقم (الجدول 
 "مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة": الثاني
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  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن
وهو یزید عن  )0.86(بانحراف معیاري قدره ) 4.34( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):01السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )16.00(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 
 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

قابلیة مقارنة  SCFیضمن توحید المبادئ والسیاسات والطرق التي نادى بها بدرجة كبیرة جدا على:" 
 ؛"، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي شركاتبین ال المعلومات المالیة

) 03(وهو یزید عن  )0.83(بانحراف معیاري قدره ) 4.33( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )16.55(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة درجات، في حین 
یلزم على:"  ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ
SCF الشركة ومتابعة أداء  بتوفیر معلومات مبنیة على أسس محاسبیة ثابتة بما یسهل عملیة تقییم

  ؛"ـ أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي تراتفعبر مختلف ال
وهو أكبر من  )،0.60() بانحراف معیاري قدره 4.44( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03السؤال ( -

 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )24.87(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة المتوسط الفرضي، في حین 
بدرجة  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
على تكییف المبالغ في حالة تغییر األسس المحاسبیة المتبعة واالفصاح  SCFینص " كبیرة جدا على:

 على أثر هذا التغییر في القوائم المالیة  مما یسمح بإجراء المقارنات فیما بین الفترات الزمنیة المختلفة
 ؛"، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي

وهو یزید عن  )0.78(بانحراف معیاري قدره ) 4.23( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):04السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )16.27(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 

 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
 شركاتیساعد في تقدیم معلومات قابلة للمقارنة بین مختلف ال SCFتطبیق" بدرجة كبیرة جدا على:
 ؛"، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابيالعاملة في نفس القطاع

وهو یزید عن  )0.55(بانحراف معیاري قدره ) 4.49( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):05السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )27.82(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 

 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
بإضافة خانة تخص  الدورة السابقة  SCFطریقة عرض القوائم المالیة وفق على: " بدرجة كبیرة جدا

 ."، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابيالواحدة شركةیسهل إجراء المقارنات بالنسبة لنتائج ال
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بأن النظام المحاسبي المالي قد أولى أهمیة كبیرة  ون رأیهمالمستجوبسئلة یبرر فیما یخص هذه األ
المتضمن النظام المحاسبي  07/11من القانون  29 إلى نص المادة استنادهمب لخاصیة القابلیة للمقارنة

لهذه الخاصیة، حیث تباع اإلجراءات المحققة االخاضعة له ب لشركاتجمیع األزم فیها   والتيالمالي 
  نصت المادة على ما یلي:

  یجب أن توفر القوائم المالیة معلومات تسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالیة السابقة؛ -
وجدول تدفقات الخزینة إشارة إلى المبلغ  من أقسام المیزانیة وحساب النتیجةیتضمن كل قسم  -

  المتعلق بالقیم الموافقة له في السنة المالیة السابقة؛
  یتضمن الملحق معلومات مقارنة تأخذ شكل سرد وصفي أو عددي؛ -
د القوائم المالیة مع المركز عندما یصبح من غیر الممكن مقارنة أحد األقسام العددیة في أح -

بسبب تغییر طرق التقییم أو العرض یكون من الضروري تكییف  ،العددي من القائمة المالیة للسنة السابقة
  مبالغ السنة المالیة السابقة لجعل المقارنة ممكنة؛

إن إذا كان من غیر الممكن إجراء مقارنة بسبب اختالف مدة السنة المالیة أو ألي سبب آخر، ف -
إعادة الترتیب أو التعدیالت التي أدخلت على المعلومات العددیة للسنة المالیة السابقة تكون محل تفسیر 

  في الملحق حتى تصبح قابلة للمقارنة.
نفس الخاضعة للنظام المحاسبي المالي من البدیهي أن تتبع الشركات أشار المجیبون إلى أن كما 

التي نص  نفس طرق العرض واإلفصاح، نفس طرق التبویب ،نفس المبادئ المحاسبیة ،مفاهیم القیاس
   العاملة في نفس القطاع. شركاتعلیها هذا األخیر األمر الذي یسمح بإجراء المقارنة بین ال

وهو یزید عن  )0.52(بانحراف معیاري قدره ) 4.51( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):06السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )30.08(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 

 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
لجدول التدفقات النقدیة یساعد مستخدمي القوائم المالیة على   SCFتبني :" أن بدرجة كبیرة جدا على

 ؛"، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابيمن حیث القدرة على تولید السیولة لشركاتالمقارنة بین ا
على  شركاتال قدرةمستخدمي القوائم المالیة باألسس الالزمة لقیاس وذلك نظرا ألن هذه القائمة تزود 

وتقدم إجابات ، نقدیة أو ما یعادلها وكذا توقیت ودرجة عدم التأكد المتعلقة بتولید تلك التدفقاتتولید ال
عن مصادرها وأوجه استخداماتها ومقدار التغیر الذي طرأ علیها خالل الفترة المالیة، واضحة 

 شركاتمن قبل  تُعزز من قابلیة المقارنة في إعداد التقاریر حول األداء التشغیليباإلضافة إلى أنها 
لغي آثار استخدام معالجات وسیاسات محاسبیة مختلفة للمعامالت المتشابهة، أي ترفع  مختلفة، ألنها تُ

  المتماثلة. شركاتالمستوى قابلیة المقارنة وتقییم األداء بین 
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وهو یزید عن  )0.71(بانحراف معیاري قدره ) 4.24( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):07السؤال ( -
الدالة عند درجات الحریة و  )18.06(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 

 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(
بما یسمح بإجراء  شركاتصفة الدولیة على القوائم المالیة للیضفي  SCFأن  بدرجة كبیرة جدا على

حیث یرى أغلب المجیبین ، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي، المقارنة على المستوى الدولي
لغة إبالغ مالي تتوافق مع  المرجعیة الدولیة للمحاسبة  یهدف إلى تبنيالنظام المحاسبي المالي أن 

(IAS/IFRS)ألن یصبح إفصاحها المحاسبي مفهوما ومقروءا في السوق العالمیة شركات، تؤهل ال 
، بمعنى إمكانیة دخول أسواق رأس المال وتخفیض تكالیف نشر وترجمة وتوحید ویمتاز بالشفافیة

 .وجلب االستثمارات األجنبیة القوائم المالیة
  
  :رابعةاختبار الفرضیة الفرعیة ال   - ب

فـــي تحقیـــق خاصـــیة النظـــام المحاســـبي المـــالي  كـــاآلتي: " یســـاهم رابعـــةصـــیغت الفرضـــیة الفرعیـــة ال
  .للمقارنةالقابلیة 

  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي: 

 الفرضیة العدمیة )H0:(  ؛لمقارنةتحقیق خاصیة القابلیة لالنظام المحاسبي المالي في  یساهمال 
  الفرضیة البدیلة)H1(لمقارنةتحقیق خاصیة القابلیة لالنظام المحاسبي المالي في  : یساهم.  

  
یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )35(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات 

وهو أكبر  )4.37(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 
هناك تأیید أنه ، هذا ما یدل على )0.49(انحراف معیاري قیمته مع  )،03(من المتوسط الفرضي للدراسة 

، كما واسع من طرف المستجوبین على دور النظام المحاسبي المالي في تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة
 )106(ذلك عند درجات حریة  )28.50( ككل   جالستیودنت والذي بلغت قیمته للم )t(أكدت نتائج اختبار 

كان أقل من درجة المخاطرة  )sig.=0.00( أنها دالة كون أن مستوى الداللة )،٪95(ومستوى ثقة 
)α = وعلیه نخلص إلى رفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة البدیلة، یتم  وبناء على ذلك، )0.05

تحقیق خاصیة یساهم النظام المحاسبي المالي في " :أنه التي تنص على رابعةالالفرعیة الفرضیة  أن
  محققة. "القابلیة للمقارنة
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  الثانیة الرئیسیة اختبار الفرضیة  -5.2.2

المتعلق بالفرضیة الرئیسیة الثانیة والتي تم  الثاني سنقوم فیما یلي بعرض وتحلیل بیانات المحور
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات معتمدین على حساب كل من تجزئتها إلى أربع فرضیات فرعیة 

 )t(باستخدام اختبار ثانیة ثم اختبار الفرضیة الرئیسیة الومن ،  )t(ومستوى الداللة وقیمة   المعیاریة
   ستیودنت لعینة واحدة.

  :المحور الثانينتائج   -  أ

  بالمحور الثاني:الجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  

  

  

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

  

  

  الفرضیات 
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

یساهم  :1المجال 
SCF  في تحقیق

 .خاصیة المالءمة

  دال 0.000 15.959 78.242٪ 0.59124 3.9121
  (موافق بشدة)

 

یساهم  :2المجال 
SCF  في تحقیق

 خاصیة الموثوقیة

  دال 0.000 16.194 78.916٪ 0.60412 3.9458
 (موافق بشدة)

یساهم  :3المجال 
SCF  في تحقیق

خاصیة القابلیة 
 للفهم

  دال 0.000 28.212 87.352٪ 0.50143 4.3676
 (موافق بشدة)

یساهم  :4المجال 
SCF  في تحقیق

خاصیة القابلیة 
  للمقارنة

  دال 0.000 28.501 87.476٪ 0.49861 4.3738
 (موافق بشدة)

محور المجموع (ال
 ككل)

4.1498 0.42783 82.996٪ 27.801  
 

دال (موافق  0.000
 بشدة)

 .نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة :)37(جدول رقم ال
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  الفرضیة الرئیسیة الثانیة:اختبار   - ب

في تحسین جودة المعلومة النظام المحاسبي المالي  مساهمةمدى تهدف الفرضیة الثانیة إلى دراسة   
. كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات - لها ق الخصائص النوعیةقمن حیث تح - المحاسبیة

  :حیث تعطى الفرضیتین العدمیة والبدیلة وفق اآلتي

 العدمیة الفرضیة )H0:(  تحسین جودة المعلومة المحاسبیة كأحد النظام المحاسبي المالي في  یساهمال
 ؛المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

  الفرضیة البدیلة)H1(تحسین جودة المعلومة المحاسبیة كأحد النظام المحاسبي المالي في  : یساهم
 .المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

  
یتبین أنه نتیجة لتحقق الفرضیات الفرعیة األربعة فقد  )37(الجدول رقم بالرجوع إلى معطیات   

أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة على كل حیث  ،تحققت الفرضیة الرئیسیة الثانیة
وبانحراف معیاري قیمته  )4.14(العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 

، هذا ما یدل على أن المستجوبین یوافقون على أن )03( وهو أكبر من المتوسط الفرضي للدراسة )0.42(
 )t(اختبار  أكده ما، وهو تحسین جودة المعلومة المحاسبیةالنظام المحاسبي المالي یساهم بشدة في 

ومستوى ثقة  )106(ذلك عند درجات حریة  )27.80( المحسوب للمحور ككل والذي بلغت قیمته ستیودنت
α(كان أقل من درجة المخاطرة  )sig.=0.00( دالة كون أن مستوى الداللة وهي )،95٪( = وبناء ، )0.05

الرئیسیة رفض الفرضیة الصفریة مع قبول الفرضیة البدیلة، مما یؤدي إلى إثبات الفرضیة یتم  على ذلك
 جودة المعلومة المحاسبیةیساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین " :أنه التي تنص على الثانیة

  كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات".
 

  اختبار الفرضیة الرئیسیة الثالثة  -3.2
ظروف تطبیق النظام صحة الفرضیة الرئیسیة الثالثة المتعلقة بدراسة مدى  من أجل اختبار

بیئة األعمال الجزائریة والتي تنعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة  التي تفرضهاالمحاسبي المالي 
ومستوى الداللة وقیمة كل من المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة تم تلخیص ، لحوكمة الشركات

)t( كما یلي:ثم اختبار الفرضیة ومن على عبارات المحور الثالث،   إلجابات المهنیین  

  :ثالثنتائج المحور ال  -  أ

  :لثالثالجدول اآلتي یوضح نتائج إجابات المستجوبین المتعلقة  بالمحور ا
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(معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بیئة األعمال الجزائریة المؤثرة على تحقیق : ثالثالمحور ال  
 المتطلبات المحاسبیة للحوكمة) 

النظام المحاسبي المالي ستنعكس  حسب رأیك ومن خالل الممارسة المھنیة، فإن المشاكل التي یصادفھا تطبیق    
  على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات وذلك راجع لـــــ:

 
  العبارات

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

 Tقیمة 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة
 )Sig(قیمة 

القرار/الداللة 
 اإلحصائیة

 الترتیب

صــعوبة تطبیــق . 1
SCF  ــــــي الواقــــــع ف

المهني نتیجة لتـأثر 
ســــــــــلوك منظمــــــــــي 
وممارســــــي المهنــــــة 
بالخلفیــة المحاســبیة 
للمخطط المحاسـبي 
الــــــــــوطني  وعــــــــــدم 

 میلهم للتغییر.

  دال 0.000 4,324 71.028٪ 1,31919 3,5514
  (موافق بشدة)

 

07 

ســـــــــــرعة تبنـــــــــــي . 2
ــــــــة  المعــــــــاییر الدولی
للمحاســـــبة واإللـــــزام 
بتطبیقها دون تهیئة 

التحتیـــــــــــــة البنیـــــــــــــة 
لجمیـــع المؤسســـات 
التشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریعیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتعلیمی

 والتنفیذیة.

  دال 0.000 11,075 80.374٪ 951480, 4,0187
 (موافق بشدة)

02 

ضــــــــعف إلمــــــــام . 3
ــــــــة  ممارســــــــي المهن
بقواعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 .SCFونصوص

  دال 0.000 8,396 78.692٪ 1,15146 3,9346
 (موافق بشدة)

05 

تطبیق معوقات  : "ثالثنتائج إجابات المستجوبین حول المحور ال :)38(رقم جدول ال
على تحقیق المتطلبات  المؤثرةبیئة األعمال الجزائریة  في ظلالنظام المحاسبي المالي 

 ."المحاسبیة لحوكمة الشركات
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غیـــــــاب سیاســـــــة . 4
تكــوین حقیقیـــة تعـــد 

للعمـــــــل المحاســــــب 
وفــق قواعـــد المهنـــة 

 بشكل جید.

  دال 0.000 8,979 79.44٪ 1,11979 3,9720
 (موافق بشدة)

04 

ضـــــعف الســـــوق . 5
ــــــري،  المــــــالي الجزائ
األمــــــــــر الـــــــــــذي ال 
یســـــــمح باســـــــتعمال 
نمـــــــــــاذج القیــــــــــــاس 
واإلفصــاح المدرجــة 
ضـــــــــــمن معـــــــــــاییر 
ــــــة  المحاســــــبة الدولی
والتـــــــــــــي تضـــــــــــــمن 
إعطــــــــــــاء صــــــــــــورة 
صـــــــــــــــادقة عـــــــــــــــن 
ـــــــة  الوضـــــــعیة المالی

 للمؤسسة.

  دال 0.000 11,694 82.99٪ 1,01687 4,1495
 (موافق بشدة) 

01 

طبیعة المحاسبة . 6
فـــــــــي المؤسســــــــــات 
الجزائریـــــة تحكمهـــــا 
فقـــط أمـــور قانونیـــة 
وتوجیهـــــات إداریـــــة 
األمــــــــــر الـــــــــــذي ال 
یسمح بتحقیـق مبـدأ 
تغلیـــــــــــــب الواقـــــــــــــع 
االقتصــــــادي علــــــى 

 الشكل القانوني.

  دال 0.000 9,429 78.878٪ 1,03552 3,9439
 (موافق بشدة)

03 

اعتمــــــــــاد بیئــــــــــة . 7
ــــة  األعمــــال الجزائری
علــــى مبــــدأ الســــریة 
وغیــــــــــــــاب ثقافــــــــــــــة 
اإلفصـــــــــاح یعیـــــــــق 
تحقیــــق المتطلبــــات 
المحاســـبیة لتطبیـــق 

  دال 0.000 8,979 79.44٪ 1,11979 3,9720
 (موافق بشدة)

04 
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 حوكمة الشركات.

فــــــــــــي أخر التــــــــــــ. 8
إصـــدار النصـــوص 
ـــــة الداعمـــــة  التكمیلی

 SCFلتطبیــــــــــــــــــــق 
تماشــــــــــــــــــیا مــــــــــــــــــع 
ـــــــــي  التحـــــــــدیثات الت
تعرفهـــــــــــا معـــــــــــاییر 

 المحاسبة الدولیة.

  دال 0.000 7,221 75.7٪ 1,12458 3,7850
 (موافق بشدة)

06 

المجموع (المحور 
 ككل)

دال (موافق  0.000 11,378 78.318٪ 832660, 3,9159
 بشدة)

/ 

  
)، استنادا إلى المتوسط 0.05) ومستوى الخطأ (106(یتم اتخاذ القرار بشأن داللة النتائج لكل العبارات عند درجات الحریة  -

 ).03الفرضي (
  یأخذ في مضمونھ االنحراف المعیاري. (t)بدل قیمة المتوسط الحسابي باعتبار أن إختبار  (t)تم ترتیب االسئلة بالنظر لقیمة  -
 

 .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر: 

 )3.91(قدر بـ: ت كل عبارات المحورلجدول أن قیمة المتوسط الحسابي لنالحظ من خالل هذا ا
بـ: المحسوبة  )t(في حین قدرت قیمة  )،03(وهو أكبر من المتوسط الفرضي  )0.83(بانحراف معیاري قدره 

وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )11.37(
المذكورة هي التي تعیق تطبیق النظام المحاسبي األسباب على أن  وافقون بشدةالمبحوثین یأن  علىیدل 

، وهذا ما تترجمه قیم المالي األمر الذي ینعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات
رغم  )03(ي ، والتي هي أیضا أكبر من متوسطها الفرضمحورالمتوسطات الحسابیة لكافة فقرات هذا ال

خاصة فیما یتعلق بالفقرة ) 0.00(بمستوى داللة قدره  )t(، وكذا وجود داللة إحصائیة في قیم اختالف قیمها
ضعف السوق المالي الجزائري، األمر الذي ال یسمح باستعمال نماذج القیاس بالمتعلقة  )05(رقم 

ء صورة صادقة عن الوضعیة واإلفصاح المدرجة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة والتي تضمن إعطا
 :قدر متوسطها الحسابي بـ والتي حصلت على أكبر تأیید من قبل المستجوبین حیث شركةالمالیة لل

في الواقع المهني نتیجة لتأثر  SCFصعوبة تطبیق بالمتعلقة  )01(في حین حصلت الفقرة رقم ، )4.14(
على  وعدم میلهم للتغییر المحاسبي الوطنيمحاسبیة للمخطط سلوك منظمي وممارسي المهنة بالخلفیة ال

 ).3.55(أدنى تأیید بمتوسط حسابي قدره 
 ، غیر أن درجة االتفاق تختلف من عبارةاما على عبارات هذا المحورأن المبحوثین اتفقوا تم ىبمعن
 ه من أهم األسباب التي تعیق تطبیق النظام المحاسبي المالي هوفنجدهم یؤكدون على أن إلى أخرى،

ضعف السوق المالي الجزائري، األمر الذي ال یسمح باستعمال نماذج القیاس واإلفصاح المدرجة ضمن 
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سرعة  یلیها، شركةمعاییر المحاسبة الدولیة والتي تضمن إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة لل
یع المؤسسات التشریعیة تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة واإللزام بتطبیقها دون تهیئة البنیة التحتیة لجم

 غیاب سیاسة تكوین حقیقیة تعد المحاسب للعمل وفق قواعد المهنة بشكل جید ثم، والتعلیمیة والتنفیذیة 
 من جهة اخرى، یلیهااعتماد بیئة األعمال الجزائریة على مبدأ السریة وغیاب ثقافة اإلفصاح و  من جهة، 

تماشیا مع التحدیثات التي تعرفها معاییر  SCFطبیق التماطل في إصدار النصوص التكمیلیة الداعمة لت
في الواقع المهني نتیجة لتأثر سلوك منظمي وممارسي  SCFصعوبة تطبیق  ، وأخیراالمحاسبة الدولیة

  المهنة بالخلفیة المحاسبیة للمخطط المحاسبي الوطني  وعدم میلهم للتغییر.

بحسب مستویات موافقتهم على الفقرات الخاصة بــــ:"  المستجوبینتوزیع  )39( رقمویبین الجدول   
الجزائریة وانعكاساتها على تحقیق المتطلبات األعمال ظروف تطبیق النظام المحاسبي المالي وواقع بیئة 

المستخدم، وذلك من خالل دمج استجابات  لخماسي" طبقًا لمقیاس لیكرت االمحاسبیة لحوكمة الشركات
  .لمعبرة عن المحورالمشاركین في الدراسة لجمیع الفقرات ا

  

  

  
  ویةئالنسبة الم  التكرار  ةمستویات الموافق

  ٪00  00  غیر موافق إطالقا

  ٪6.5  07  غیر موافق

  ٪15.9  17  موافق نوعا ما

  ٪39.3  42  موافق

  ٪38.3  41  موافق بشدة

  ٪100  107  المجموع

  .SPSSمن إعداد الطالبة بناء على نتائج تحلیل نظام المصدر:                  
  :أنه  لىإتشیر النتائج اإلحصائیة   

األسباب المذكورة سابقا هي التي تعیق تطبیق أن یوافقون بشدة على  الدراسة من أفراد عینة 38.3٪-
  ؛النظام المحاسبي المالي

األسباب المذكورة سابقا هي التي تعیق تطبیق النظام أن یوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 39.3٪-
  ؛ المحاسبي المالي

 معوقات: "موافقتهم على عبارات المحور الثالثمستویات توزیع المستجوبین حسب  ):39الجدول رقم (
 ." على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركاتالمؤثرة الجزائریة األعمال بیئة في ظل  SCFتطبیق 
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األسباب المذكورة سابقا هي التي تعیق تطبیق أن یوافقون نوعا ما على  الدراسة من أفراد عینة 15.9٪-
  النظام المحاسبي المالي؛

األسباب المذكورة سابقا هي التي تعیق تطبیق النظام أن الیوافقون على  الدراسة من أفراد عینة 6.5٪-
  المحاسبي المالي؛

األسباب المذكورة سابقا هي التي تعیق أن الموافقة بعلى عینة الدراسة  فإنه هناك توجه لدىوعلیه   
 .األمر الذي ینعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركاتالنظام المحاسبي المالي  تطبیق

  :النحو التالي على األسئلة عن اإلجابات تحلیل ویمكن
وهو یزید عن  )1.31(بانحراف معیاري قدره ) 3.55( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):01السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )4.32(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین )03(المتوسط الفرضي 
 یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

سلوك منظمي  نتیجة لتأثرترجع بدرجة كبیرة في الواقع المهني  SCFصعوبة تطبیق على أن 
أي أنهم یؤیدون  ،وعدم میلهم للتغییرمحاسبیة للمخطط المحاسبي الوطني وممارسي المهنة بالخلفیة ال

 عمل أن حیث إلى عامل الزمن، السبب في ذلكالمستجوبون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي، ویرجع 
 البعد كل بعیدة وتقالید أعراف رسخ قد سنة 33 لمدة كان القدیم المحاسبي بالنظام الجزائریة شركاتال

 هناك تكون أن یتطلب عنها التخلي فإن وبالتالي التقاریر المالیة الدولیة معاییر وثقافة محتوى عن
 .فقط المالي المحاسبي النظام قواعد تطبیق على تقتصر وال المعاییر هذه ثقافة لترسیخ انتقالیة مرحلة

) 03(وهو یزید عن  )0.95(بانحراف معیاري قدره ) 4.01( قدره  احسابی امتوسطحقق : )02السؤال ( -

ومستوى  )106(الدالة عند درجات الحریة و  )11.07(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین درجات
ه من على أن ما یؤكد أن المستجوبین یوافقون بشدة وهو  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( الخطأ

تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة واإللزام بتطبیقها دون تهیئة البنیة سرعة  SCFبین صعوبات تطبیق 
أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي،  ،ةالتشریعیة والتعلیمیة والتنفیذی التحتیة لجمیع المؤسسات

لم یكن هناك وقت كاف لتبني المعاییر وتأهیل الجمیع لذلك من جهة، حیث یرى المستجوبون بأنه 
 فیها تعمل التي البیئة واقع دراسةعدم ومن جهة أخرى،  .البدأ في عملیة التطبیق الفعلیةقبل 

 ،المعاییر استیعاب على قادرة لتكون البیئة ههذ وتكییف ،الشركات هذه ومتطلبات الجزائریة، الشركات
 بین التفریق هذه المعاییر، كما لم یتم بها سمحت التي المحاسبیة للبدائل التدریجي االعتماد مع
 .الدولیة المحاسبة معاییر بتطبیق إلزامها ومدى من حیث الحجم شركات ال

وهو أكبر من  ،)1.15() بانحراف معیاري قدره 3.93( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):03السؤال ( -
 )106(الدالة عند درجات الحریة و  )8.39(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة المتوسط الفرضي، في حین 

بدرجة  یعكس موافقة أغلب أفراد العینةوهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ
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ؤیدون الفقرة ورأیهم أي أنهم ی ،SCFضعف المام ممارسي المهنة بقواعد ونصوص  كبیرة جدا على
 ذوي من شركاتبال المحاسبة بمصالح العاملین من كبیر عدد وجودل فیها إیجابي، وذلك نظرا 

 ،التغییر عملیة علیهم یصعب مما الجامعیة للشهادات حملهم دونن الس وكبار المتراكمة الخبرات
 الوظائف طرف من المعتمدین الجزائر في المحاسبة لممارسي المحدود العلمي لمستوىاوكذا 

   .العمومیة
 )t(قدرت قیمة درجات، في حین  3) وهو یزید عن 3.97( قدره  احسابی امتوسطحقق : )04السؤال ( -

بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )8.97(بـ: المحسوبة 
غیاب سیاسة تكوین حقیقیة تعد على أن  غلب أفراد العینةأل الشدیدة  موافقةالیعكس وهو ما  )،0.00(

فما یالحظ  ،SCFطبیق یعتبر من أهم معوقات ت المحاسب للعمل وفق قواعد المهنة بشكل جید
 والیات كل مستوى على تكون معاییر المحاسبة الدولیة حول والتأهیل التدریب لمراكز كبیرالنقص ال

لشركات ا أصحاب إقدام عدم، أخرى فئات دون معینة فئة على مختصرة تدریبیة دورات وجود، الوطن
، عائد دونما وتكلفة إنفاق  إلى تؤدي عملیة بأنها العتقادهم نظرا المجال هذا في تكوین العمال ىعل

 اهتمام، العملیة هذه تبني عدم إلى یؤدي شركاتبال التكوین ودوائر ومصالح خالیا أو غیاب  ضعف
 المواضیع هذه مثل في خاصة للبحث التام والغیاب فقط التدریس بوظیفة الجزائریین ساتذةاألبعض 

 .المجال هذا في تقام التي المؤتمرات من تنتج التي التوصیات االعتبار بعین األخذ وعدم
االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 4.14( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):05السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )11.69(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 1.01(المعیاري فقدر بـ: 
یدل على الموافقة الشدیدة  ألغلب وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

، من أهم معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي ضعف السوق المالي الجزائريعلى أن  أفراد العینة
األمر الذي ال یسمح باستعمال نماذج القیاس واإلفصاح المدرجة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة 

أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها  للشركة.ء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة والتي تضمن إعطا
   .إیجابي

وهو أكبر من المتوسط الفرضي للدراسة، في حین  )3.94( قدره  احسابی امتوسطحقق  :)06(السؤال  -
) 0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )9.42(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة 

طبیعة المحاسبة في  على أن یدل على موافقة المستجوبین، وهو ما )0.00(بمستوى داللة قدره 
فقط أمور قانونیة وتوجیهات إداریة األمر الذي ال یسمح بتحقیق مبدأ  االجزائریة تحكمه شركاتال

 وذلك نظرا ،، أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابيتغلیب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني
 لم SCF تبني، كما أن المحاسب الجتهاد المجال ترك وعدم الجزائر في المكتوب القانون ثقافةلسیادة 

 بحافز یكن لم المعاییر تطبیق نإف ثم ومن خارجي بضغط جاء بل العمومیة السلطات قناعة عن یكن
  .الجید اإلفصاح بهدف أو المخرجات دقة على الحصول أو التسییر تحسین
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وهو أكبر من المتوسط الفرضي للدراسة، في حین  )3.97( قدره  احسابی امتوسطحقق  :)07(السؤال  -
) 0.05( ومستوى الخطأ )106(الدالة عند درجات الحریة و  )8.97(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة 

اعتماد بیئة األعمال على أن  یدل على موافقة المستجوبین، وهو ما )0.00(بمستوى داللة قدره 
حوكمة لتحقیق المتطلبات المحاسبیة بشدة الجزائریة على مبدأ السریة وغیاب ثقافة اإلفصاح یعیق 

  .أي أنهم یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي. الشركات
االنحراف  ، أماالمتوسط الفرضي) وهو أكبر من 3.78( قدره  احسابی امتوسطحقق  ):08السؤال ( -

الدالة عند درجات الحریة و  )7.22(بـ: المحسوبة  )t(قدرت قیمة ، في حین ) 1.12(المعیاري فقدر بـ: 
یدل على الموافقة الشدیدة  ألغلب وهو ما  )،0.00(بمستوى داللة قدره  )0.05( ومستوى الخطأ )106(

تماشیا مع  SCFفي إصدار النصوص التكمیلیة الداعمة لتطبیق  أخرالتعلى أن  أفراد العینة
أي أنهم  ،یعیق تطبیق النظام المحاسبي المالي التحدیثات التي تعرفها معاییر المحاسبة الدولیة

 التنمیط عملیة ربطویرجع المستجوبون السبب في ذلك إلى یؤیدون الفقرة ورأیهم فیها إیجابي، 
 الحاصلة التطورات مواكبة من یصعب أمروهو  المالیة لوزارة تابعة بهیئة بالجزائر المحلیة المحاسبي
 .تعلیماتها إصدار في الهیئة هذه بطئ مع خصوصا الدولیة المالي اإلبالغ معاییر في محاسبیا

  :الرئیسیة الثالثةاختبار الفرضیة   - ب
 فـي ظــلتطبیـق النظــام المحاسـبي المــالي  توجــد معوقـات تحــد مـنكـاآلتي: "  ثالثــةصـیغت الفرضـیة ال

  ."بیئة األعمال الجزائریة تنعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة
  یمكن صیاغة الفرضیة العدمیة والفرضیة البدیلة على النحو اآلتي:  

 الفرضیة العدمیة )H0:(  توجد معوقات تحد من تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بیئة ال
 ؛األعمال الجزائریة ستنعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة"

  الفرضیة البدیلة)H1( : توجد معوقات تحد من تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بیئة األعمال
  .الجزائریة تنعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة للحوكمة"

یتبین أن االتجاه العام للمتوسط الحسابي إلجابات أفراد  )38(الجدول رقم بالرجوع الى معطیات  
وبانحراف  )3.91(العینة على كل العبارات المطروحة علیهم كان نحو الموافقة بشدة، حیث بلغت قیمته 

المعوقات المذكورة تحد من  ، هذا ما یدل على أن المستجوبین یوافقون على أن )0.83(معیاري قیمته 
ستیودنت والذي بلغت قیمته للمحور  )t(، كما أكدت نتائج اختبار األمربي المالي النظام المحاس تطبیق
أنها دالة كون أن مستوى الداللة  )،٪95(ومستوى ثقة  )106(ذلك عند درجات حریة  )11.37( ككل  

)sig.=0.00(  كان أقل من درجة المخاطرة)α = ، وبناء على ذلك یتم رفض الفرضیة الصفریة مع )0.05
توجد معوقات التي تنص على أنه: " لثالثة واألخیرةالفرضیة البدیلة، مما یؤدي إلى إثبات الفرضیة اقبول 
المتطلبات  على تحقیق في ظل بیئة األعمال الجزائریة تنعكسالنظام المحاسبي المالي من تطبیق  تحد

  المحاسبیة لحوكمة الشركات".
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 خالصة 

هدف الفصل التطبیقي إلى تقدیم إجابات عن فرضیات البحث المستمدة من اإلشكالیة العامة 
بوالیة سطیف، وذلك باالعتماد على  شركة مساهمة 27من خالل إجراء دراسة میدانیة على للدراسة، 

وقد تضمن إطارا منهجیا حدد استنادا للدراسات ، شركةالمهنیین المحاسبین في كل  توزیع استمارات على
السابقة ومعطیات البیئة الجزائریة، إطارا میدانیا لخص مجال الدراسة وأسباب اختیاره باإلضافة إلى عرض 

  .المتعلقة باختبار الفرضیاتللنتائج وتحلیال عرضا ، كما تضمن للمستجوبینللبیانات العامة 

یساهم النظام المحاسبي : "الفرضیة األولى التي تنص على أنه إلى قبولالمیدانیة خلصت الدراسة 
باإلضافة  المالي في تحسین درجة االفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات".

یساهم النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة  على أنه: " تنصوالتي إلى قبول الفرضیة الثانیة 
من حیث تحقیق الخصائص  كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركاتالمعلومة المحاسبیة 

توجد معوقات تحد من  الفرضیة الثالثة والتي تنص على أنه: " قبولكما خلصت الدراسة إلى  ."النوعیة
نجاح الممارسة المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي مما ینعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة 

 ."ركاتلتطبیق حوكمة الش
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تمحور موضوع هذه الدراسة حول دور النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة 
لحوكمة الشركات في ظل بیئة األعمال الجزائریة، ولإللمام بالموضوع بما یتیح تحقیق األهداف المسطرة 

یل اإلشكالیة كاملة لتحلعند االنطالق في معالجته، تم تقسیم الدراسة إلى أربعة فصول مترابطة ومت
  .المطروحة

ففي الفصل األول، ارتأینا تقدیم نظرة حول مفهوم حوكمة الشركات بما یجعل من المطلع على 
البحث متحكما على األقل في جزء هام من المجال الواسع الذي استمدت منه إشكالیة البحث، فانطلقنا 

الملكیة على إثر ذلك من اإلشكالیة األساسیة التي ولدت ضرورة االهتمام بحوكمة الشركات وهي فصل 
عن التسییر وما یترتب عن ذلك من تضارب المصالح بین مختلف األطراف ذات العالقة بالشركة، حیث 
یفترض أن نظام الحوكمة یجب أن یقلل تكالیف الوكالة من خالل مجموع اآللیات المكونة له سواء كانت 

 كنظام للمعلوماتتعتبر المحاسبة داخلیة أو خارجیة موجهة للرقابة المالیة وغیر المالیة. وفي هذا الصدد، 
ركات في اإلفصاح ویتمثل الدور المحاسبي في حوكمة الش، آلیة هامة من آلیات حوكمة الشركات

عالیة الجودة تمثل لة و ، وأن التقاریر المالیة المعدة في ضوء معاییر محاسبیة مقبو المحاسبي وجودته
     عن هذا الدور.الوسیلة التي من خاللها یتم التعبیر 

بعد التعرض إلى المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات والتي تعتبر الحیز العام للموضوع وأساس 
حوكمة الشركات  متطلباتمن  متطلببناء فرضیاته في الفصل األول، تناول الفصل الثاني للبحث أول 

والمتمثل في اإلفصاح والشفافیة؛ حیث تعرض الفصل إلسهامات النظام المحاسبي المالي في تحسین 
درجة اإلفصاح والشفافیة في القوائم المالیة من خالل تعظیم المحتوى اإلعالمي لهذه األخیرة، وتحدید الحد 

لیة األساسیة واإلیضاحات المتممة لها، من األدنى من المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في القوائم الما
 أجل ضمان أن یتم اإلفصاح لتلبیة احتیاجات متخذي القرار.

المحاسبیة لحوكمة الشركات والمتمثل في المتطلبات من  المتطلب الثانيلیعالج آخر فصل نظري 
تحقیق جودتها أین تم التعرض فیه لخصائصها النوعیة التي تعتبر سبیال ل محاسبیةجودة المعلومة ال

القابلیة للفهم، والقابلیة للمقارنة، أین تم التركیز على دراسة الكیفیة الموثوقیة، مة، ءخاصة ما تعلق بالمال
  التي عمل من خاللها النظام المحاسبي المالي على تحقیق هذه الخصائص.

یها من تشیر النتائج المتوصل إلكآخر فصل، شمل الجانب التطبیقي اختبار الفرضیات، حیث 
بعض شركات المساهمة الناشطة بوالیة سطیف خالل التحلیل اإلحصائي آلراء المهنیین المحاسبین في 

إلى أن التغیرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي ساهمت في تعظیم والخاضعة لرقابة مركز الضرائب 
فیها بدرجة كبیرة جدا (تحقق  المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة والرفع من درجة االفصاح والشفافیة
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الفرضیة األولى)، باإلضافة إلى أن هناك تأیید كبیر من طرف المجیبین على مساهمة النظام المحاسبي 
المالي في تحسین جودة المعلومة المحاسبیة وذلك من حیث حرصه على ضرورة توفر الخصائص 

فهم، القابلیة للمقارنة) وبذلك تحققت الفرضیة النوعیة المحققة للجودة (المالءمة، الموثوقیة، القابلیة لل
الثانیة. كما خلصت الدراسة إلى وجود معوقات في ظل بیئة األعمال الجزائریة تحد من نجاح الممارسة 
المحاسبیة للنظام المحاسبي المالي األمر الذي ینعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة 

  الشركات (تحقق الفرضیة الثالثة).

نتائج الدراسة -1  
 ً على فرضیات الدراسة المصاغة، یستعرض هذا الجزء أهم النتائج المتوصل إلیها من الناحیة  ابناء
  التطبیقیة: 

  نتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسة األولى -1.1

بین التحلیل اإلحصائي آلراء المهنیین المحاسبین حول المحور األول من االستبیان المتعلق 
النظام المحاسبي المالي یساهم في تحسین درجة باختبار الفرضیة الرئیسیة األولى والتي مفادها "

  النتائج التالیة: اإلفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات"
اح یساهم النظام المحاسبي المالي في تعظیم المحتوى اإلعالمي للقوائم المالیة والرفع من درجة اإلفص -

  والشفافیة فیها بدرجة كبیرة جدا، حیث أوضحت النتائج المتحصل علیها ما یلي:
  یرى أغلب المجیبین أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة عن

المركز المالي للشركة بدرجة كبیرة جدا، حیث أولى النظام المحاسبي المالي أهمیة كبیرة للمیزانیة 
 أدخل علیها تغییرات جوهریة كونها تؤدي دورا إعالمیا هاما لمستخدمي القوائم المالیة.و 

  هناك تأیید واسع من طرف المجیبین لمساهمة النظام المحاسبي المالي في الرفع من درجة اإلفصاح
ة كبیرة والشفافیة عن األداء المالي للشركة بدرجة كبیرة جدا، حیث أولى النظام المحاسبي المالي أهمی

لحساب النتائج كونه یسمح بقیاس مدى نجاح وكفاءة اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة في تحقیق 
 األرباح.

  یعمل النظام المحاسبي المالي على الرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة عن ملكیة أسهم الشركة بدرجة
لزامه الشركات بإعداد قائم ٕ ة تظهر التغیرات التي تطرأ على كبیرة جدا، وذلك نظرا الستحداثه وا

األموال الخاصة وهي قائمة التغیر في حقوق الملكیة، والتي تعتبر قائمة جدیدة أدرجت ضمن القوائم 
األساسیة نظرا ألهمیتها في تحلیل حركة األموال الخاصة، على عكس المخطط المحاسبي الوطني 

 ة هذه القائمة.الذي كان یدرجها ضمن المالحق، وهذا اعتراف ضمني بأهمی
  یؤكد المجیبون أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة عن

السیاسات المحاسبیة المعتمدة لتقییم أصول وخصوم الشركة، وذلك نظرا العتماده على إطار تصوري 
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ام المحاسبي المالي یبین أسس إعداد وعرض القوائم المالیة هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن النظ
"السیاسات  )IAS 08 (التزم بقواعد المعالجة المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي 

 المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات واألخطاء".
  یوافق المجیبون بدرجة كبیرة على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة اإلفصاح

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة، وذلك نظرا لتبني النظام المحاسبي والشفافیة بشكل كاف عن 
 "اإلفصاح عن األطراف ذوي العالقة". )24IAS(المالي للمعیار المحاسبي الدولي 

  یعمل النظام المحاسبي المالي على الرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة عن طبیعة التغیر في التقدیر
 (المحاسبي، حیث التزم هذا األخیر بقواعد المعالجة المنصوص علیها في المعیار المحاسبي الدولي 

IAS 08( إلفصاح عن "السیاسات المحاسبیة، التغیرات في التقدیرات واألخطاء"، والذي یتطلب ا
طبیعة ومقدار وأثر التغییر في التقدیر المحاسبي الذي له أثر على الفترة الحالیة أو یتوقع أن یكون له 

  أثر في الفترات المستقبلیة.
  هناك تأیید واسع ألغلب أفراد العینة على أن النظام المحاسبي المالي یعمل على الرفع من درجة

ریة التي لها تأثیر مادي على الفترة الحالیة أو الفترات الالحقة، اإلفصاح والشفافیة عن األخطاء الجوه
وذلك نظرا لتبني النظام المحاسبي المالي قواعد المعالجة المنصوص علیها في المعیار المحاسبي 

 الدولي الثامن.
  یفصح النظام المحاسبي المالي بشكل كاف عن المعلومات التكمیلیة التي تمكن مستخدمي القوائم

المالیة من فهم طبیعة المعامالت وبیان أثرها، وذلك ضمن المالحق والمالحظات التفسیریة والتي 
اعتبرها قائمة أساسیة مثلها مثل بقیة القوائم األخرى استكماال لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي، فهي 

هذه القوائم، حیث ل عالميجزء من القوائم المالیة السنویة والتي تهدف إلى تكملة وتدعیم المحتوى اإل
تحتوي على بیانات كمیة وغیر كمیة وعلى كافة الشروحات الضروریة والالزمة لمزید من الفهم  
للوثائق الملخصة والمعروضة األمر الذي یدعم قدرة مستعمل المعلومة المحاسبیة في اتخاذ القرارات 

 االقتصادیة الصائبة.
 لمالي یعمل على الرفع من درجة اإلفصاح والشفافیة كما یرى  أغلب المجیبین أن النظام المحاسبي ا

  عن المخاطر المتوقعة المرتبطة بأصول وخصوم الشركة، وكذا عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة.

  نتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسة الثانیة -2.1
، أن هناك تأیید دلت النتائج المتوصل إلیها من خالل التحلیل اإلحصائي آلراء المهنیین المحاسبین -

كأحد –واسع من طرف المجیبین لمساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة المالیة 
وذلك من حیث حرصه على ضرورة توفر الخصائص  -المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات

  النوعیة المحققة للجودة، حیث أكدت النتائج المتحصل علیها ما یلي:
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 جیبون مساهمة النظام المحاسبي المالي في تعزیز خاصیة المالءمة وذلك أن تطبیق أكد أغلب الم
هذا األخیر جعل من القوائم المالیة أكثر اعتمادیة من قبل المستخدمین في اتخاذ قراراتهم، كما أن 
 استحداث قائمة التدفقات النقدیة عزز من القدرة التنبؤیة لمتخذي القرارات حول حجم وتوقیت وقدرة

الشركة على تولید تدفقات نقدیة مستقبلیة ودرجة التأكد المتعلقة بها، كما تساعد هذه القائمة اإلدارة 
على القیام بالتخطیط المالي وهي فعالة في التقییم االرتدادي للتدفقات النقدیة الحالیة، باإلضافة إلى 

ي نص علیها النظام المحاسبي المالي ذلك فإن القوائم المالیة المعدة وفق األسس والمبادئ والقواعد الت
، أدائها المالي، كل تغییر یطرأ على شركةتمكن من تقدیم صورة صادقة عن الوضع المالي لل

وضعیتها المالیة، عرض تحلیلي للحركات التي تؤثر في كل عنصر من العناصر المكونة لرؤوس 
لومة ذات أهمیة لفهم عملیات األموال الخاصة، باإلضافة إلى إعداد الملحق الذي یتضمن كل مع

  القوائم المالیة وهو ما یقلل من حاالت عدم التأكد المرتبطة باتخاذ القرارات.
  أكد المجیبون قدرة النظام المحاسبي المالي على توفیر معلومات مالیة موثوق بها ذلك أن تطبیق هذا

كما أن اعتماده على مبدأ تغلیب األخیر جعل القوائم المالیة أكثر تجاوبا مع احتیاجات المستخدمین، 
عتماد الجوهر االقتصادي على الشكل القانوني واتجاهه نحو تقییم األصول وفق منظور اقتصادي باال

على القیمة العادلة یترتب علیه أمانة التمثیل للواقع االقتصادي ویعزز من شفافیة ومصداقیة 
 المعلومات.

 لومات مالیة قابلة للفهم من خالل اعتماده على إطار یساهم النظام المحاسبي المالي في توفیر مع
 ،یبین أسس إعداد وعرض القوائم المالیة )IAS/IFRS(تصوري مستمد من المرجعیة الدولیة للمحاسبة 

اهتم من خالله بعرض المبادئ والقواعد التي تحكم التسجیل المحاسبي للمعامالت وتقییمها بصفة 
لقوائم المالیة من فهمها، كما أن اهتمامه بالمالحق كقائمة صریحة وشفافة مما یمكن مستخدمي ا

فصاح عن وتفسیر المعلومات الواردة في القوائم المالیة األمر الذي یعزز أساسیة یزید من درجة اإل
 من خاصیة القابلیة للفهم؛

 ث أن یرى المجیبون أن النظام المحاسبي المالي أولى أهمیة كبیرة لخاصیة القابلیة للمقارنة، حی
اعتماده على مبدأ الثبات في الطرق المحاسبیة من جهة وتكییف المبالغ في حالة تغییر هذه األخیرة 
من جهة أخرى وضرورة احتواء القوائم المالیة على معلومات تخص الدورة السابقة كل هذا یعزز من 

ن تبني النظام المحاسبي خاصیة القابلیة للمقارنة ویسمح بمتابعة وتقییم أداء الشركة، باإلضافة إلى أ
المالي لمعاییر المحاسبة الدولیة یضفي صفة الدولیة على القوائم المالیة للشركات بما یسمح بإجراء 

التدفقات بر تبني النظام المحاسبي المالي لقائمة المقارنة على المستوى الدولي. من جهة أخرى یعت
على المقارنة بین الشركات من حیث القدرة على النقدیة هاما لكونه یساعد مستخدمي القوائم المالیة 

 تولید السیولة.
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 نتائج مرتبطة باختبار الفرضیة الرئیسیة الثالثة -3.1

یتعلق المحور الثالث من االستبیان بدراسة معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي التي تفرضها 
المحاسبیة لحوكمة الشركات، بینت النتائج بیئة األعمال الجزائریة المؤثرة على تحقیق المتطلبات 

 المتحصل علیها من التحلیل اإلحصائي واختبار الفرضیة ما یلي:
توجد معوقات تحد من تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بیئة األعمال الجزائریة األمر الذي  -

  متحصل علیها:ینعكس على تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات، حیث بینت النتائج ال
  صعوبة تطبیق النظام المحاسبي المالي في الواقع المهني ترجع بدرجة كبیرة لتأثر سلوك منظمي

وممارسي المهنة بالخلفیة المحاسبیة للمخطط المحاسبي الوطني، حیث أن عمل المؤسسات الجزائریة 
ى وثقافة معاییر التقاریر بالنظام المحاسبي القدیم قد رسخ أعرافا وتقالیدا بعیدة كل البعد عن محتو 

 المالیة الدولیة.
  من بین صعوبات تطبیق النظام المحاسبي المالي سرعة تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة واإللزام

  بتطبیقها دون تهیئة البنیة التحتیة لجمیع المؤسسات التشریعیة والتعلیمیة والتنفیذیة. 
  متطلبات هذه الشركات، وتكییف هذه البیئة لتكون عدم دراسة واقع بیئة عمل الشركات الجزائریة و

 قادرة على استیعاب المعاییر.
  إن ضعف السوق المالي الجزائري من أهم معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي، األمر الذي ال

یسمح باستعمال نماذج القیاس واإلفصاح المدرجة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة والتي تضمن 
 .شركةدقة عن الوضعیة المالیة للإعطاء صورة صا

  طبیعة المحاسبة في الشركات الجزائریة تحكمها فقط أمور قانونیة وتوجیهات إداریة األمر الذي ال
 یسمح بتطبیق مبدأ تغلیب الواقع االقتصادي على الشكل القانوني.

 شدة تحقیق إن اعتماد بیئة األعمال الجزائریة على مبدأ السریة وغیاب ثقافة اإلفصاح یعیق ب
 المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات. 

  عدم حرص الهیئات المهنیة المنظمة لمهنة المحاسبة في الجزائر على ضرورة التأهیل العلمي والعملي
  للمحاسبین في مجال تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.

  دات التي تطرأ على معاییر طالع أغلب المهنیین المبحوثین على المستجاأثبتت الدراسة غیاب
  التقاریر المالیة الدولیة من أجل تجدید معارفهم.

  عدم قیام الهیئات المهنیة في الجزائر بإصدار معاییر وطنیة تنظم المهنة تالئم البیئة الجزائریة وتكون
 متوافقة مع ما جاءت به المعاییر الدولیة للمحاسبة، فما هو معمول به مجرد قوانین لم ترق إلى

مستوى المعاییر الدولیة، باإلضافة إلى غیاب دور هذه الهیئات في مجال إصدار إرشادات وعقد 
 ندوات لمناقشة مشاكل المهنة.
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 مقارنة نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج الدراسات السابقة -4.1
مقارنة بین أهم من أجل معرفة موقع دراستنا الحالیة من الدراسات والبحوث السابقة البد من إجراء   

نتائجها، من أجل إبراز بعض مجاالت االستفادة من هذه الدراسات فكل دراسة تنفرد بنتائجها الخاصة بها 
والتي قد تتفق في بعض جوانبها مع نتائج بعض الدراسات كما قد تختلف عن نتائج البعض اآلخر. تجدر 

 المرتبطة بشكل مباشر مع موضوع دراستنا.اإلشارة إلى أنه تم التركیز أكثر على الدراسات التطبیقیة 
دور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمة "حول دراسة سید محمد سید مصطفى  -

تتفق الدراستان في أنهما توصلتا إلى أن لحوكمة الشركات  :"الشركات وتحسین جودة التقاریر المالیة
أبعادا محاسبیة كشفت عنها وجود متطلبات محاسبیة في إصدارات حوكمة الشركات تستدعي ضرورة 
وجود دور محاسبي في الحوكمة لتحقیق تلك المتطلبات. ویتمثل الدور المحاسبي في حوكمة 

تباره خالصة هذا الدور، وأن التقاریر المالیة المعدة في الشركات في اإلفصاح المحاسبي وجودته باع
ضوء معاییر محاسبیة مقبولة وعالیة الجودة تمثل الوسیلة التي من خاللها یتم التعبیر أو الوفاء 
بالدور المحاسبي في حوكمة الشركات. بینما یختلف هذا البحث مع هذه الدراسة في أن الباحث تناول 

اییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمة الشركات بالتركیز على التقییم النظري لدور مع
متطلبات محاسبیة معینة هي: االعتراف والقیاس لألصول غیر الملموسة المطورة داخلیا، االعتراف 
باألنشطة خارج المیزانیة (عقود التأجیر، تحویل األصول المالیة، دمج الوحدات ذات الطابع 

صاح المحاسبي من خالل اإلفصاح غیر المالي واإلفصاح اإللكتروني. في الخاص)، تطویر اإلف
حین أن دراستنا مثلت المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات في شفافیة اإلفصاح من جهة وجودته 

 من جهة أخرى.
دراسة بشرى فاضل خضیر حول اإلفصاح عن المعلومات المحاسبیة ودورها في حوكمة الشركات  -

تتفق الدراستان في أنهما توصلتا إلى أن تنفیذ حوكمة الشركات وآلیاتها بكفاءة اخلیة: وآلیاتها الد
  وفاعلیة یتوقف على ما یتاح لها من معلومات، والسیما المعلومات المحاسبیة.

دراسة حنان قسوم حول أثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر  -
اتفقت الدراستان في أنهما توصلتا إلى أن هناك تأیید كبیر من قبل المجیبین دولیة: التقاریر المالیة ال

على مساهمة النظام المحاسبي المالي في تحسین جودة المعلومة المالیة من حیث تحقق الخصائص 
النوعیة، كما اتفقتا من حیث تحدید هذه الخصائص، حیث تم التركیز على الخصائص النوعیة التي 

یها النظام المحاسبي المالي وهي:" المالءمة، الموثوقیة، القابلیة للفهم والقابلیة للمقارنة". بینما تطرق إل
یختلف هذا البحث مع هذه الدراسة في أن الباحثة اعتمدت على طریقتین لقیاس جودة القوائم المالیة 

لیة ونماذج االستحقاق. المعدة وفق النظام المحاسبي المالي وهما: الخصائص النوعیة للمعلومة الما
 بینما اقتصرت دراستنا على الطریقة األولى فقط.
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اتفقت حول جودة التقاریر المالیة: قیاس الخصائص النوعیة:  ,Ferdy VAN BEEST & alدراسة  -
الدراستان من حیث أنهما اعتمدتا في قیاس جودة القوائم المالیة على طریقة واحدة وهي مدى تحقق 

لمعلومة المالیة وأشارتا فقط إلى الطرق األخرى، وتوصلتا إلى أن هناك درجة الخصائص النوعیة ل
القوائم المالیة، بینما اختلفتا من حیث تحدید هذه الیة من حیث تحقق هذه الخصائص في ع

الخصائص، فقد اعتمدت هذه الدراسة على خاصیتین رئیسیتین هما: "المالءمة، التمثیل الصادق" 
ي: "القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة، إمكانیة التحقق والوقتیة"، بینما تمثلت وثالث خصائص معززة ه

 الخصائص النوعیة في دراستنا في: "المالءمة، الموثوقیة، القابلیة للفهم، القابلیة للمقارنة".

التوصیات -2  

 في ظل النتائج المستنبطة من الدراسة یمكن تقدیم االقتراحات اآلتیة:    

من القوانین واألنظمة والتعلیمات المتعلقة بتطبیق حوكمة الشركات وعدم االكتفاء بمیثاق إصدار عدد  -
  ال یعلم بوجوده إال المتخصصون.

  أهمیة وضع میثاق ألخالقیات ممارسات مهنة المحاسبة.  -
إن العمل على توفیر معلومات موثوقة ومالئمة یتطلب من مهنة المحاسبة إیجاد التماسك والتنسیق  -

مقومات هذه المهنة والمتمثلة في: اإلطار الفكري، المعاییر المحاسبیة، التأهیل العلمي والعملي بین 
 لتزام بالعمل وفقها.السلوك وآداب المهنة واال للمحاسب، قواعد

العمل على تكریس اإلفصاح الكامل والوقتیة في تقدیم المعلومات، واحترام حقوق أصحاب المصالح،  -
عداد إجراءات الرق ٕ ابة على نظم المعلومات المحاسبیة، والفصل بین الوظائف بتحدید المسؤولیات وا

 وما یترتب علیها من مساءلة، ألن هذه العوامل أساسیة في بناء نموذج جید للحوكمة.
لكي یساهم في تدعیم  معاییر التقاریر المالیة الدولیةتحدیث النظام المحاسبي المالي مع مستجدات  -

اتسام النظام المحاسبي بالحركیة والمرونة ومسایرة التطورات المحاسبیة  حوكمة الشركات، ألن
 واالقتصادیة سوف یقلص من الفجوة بین هذا األخیر ومبادئ الحوكمة.

االهتمام باستكمال تهیئة البیئة الجزائریة والوقوف على مدى قدرة كافة القطاعات للتحول إلى معاییر  -
 التقاریر المالیة الدولیة.

ادة من الخبرات األجنبیة والتجارب الدولیة في مجال تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر االستف -
 المالیة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب المهني والتطبیقي.

تفعیل دور لجنة التكوین التابعة للمجلس الوطني للمحاسبة في ضمان التكوین الجید، من خالل القیام  -
هنیین، والمساهمة في تنظیم ورشات تكوینیة في مجال المعاییر الدولیة بتطویر برامج لتكوین الم

للمحاسبة وكیفیة تطبیقها وتكییفها مع الواقع المهني الجزائري. یشار هنا إلى ضرورة منح الهیئات 
 المشرفة على تنظیم مهنة المحاسبة بالجزائر االستقاللیة التامة عن السلطات العمومیة.
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رة التحدیث المستمر لمهاراتهم وكفاءاتهم، من خالل االطالع المستمر على كل توعیة المهنیین بضرو  -
 المستجدات الحاصلة على المستوى الدولي في مجال مهنة المحاسبة.

ضرورة اشتراط الشركات توافر حد أدنى من المتطلبات العلمیة والمهنیة في مجال التخصص واألخذ  -
 لجامعیة ضمن شروط توظیف المحاسب.بعین االعتبار الدرجة العلمیة للشهادة ا

 ضرورة إلزام الشركات بإنشاء موقع إلكتروني یتضمن جمیع المعلومات المالیة الخاصة بأنشطتها. -
تأهیل الجامعات من خالل تبنیها ومواكبتها ألسالیب التعلیم المبنیة على الكفاءة في اإلعداد المهني،  -

 حاسبة وتدقیق" بجعله تطبیقیا أكثر منه نظریا. وذلك من خالل االهتمام بكیفیة تدریس تخصص "م
ضرورة انفتاح المهنة على الخارج وذلك بفتح تربصات یستفید منها المهنیون في الدول التي تتمتع  -

 بتجربة عالیة في تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في الممارسة المهنیة.
لمحاسبي المالي بحكم ارتباطهما وبهدف تكییفه مع التغیرات یجب على النظام الجبائي مسایرة النظام ا -

 والمستجدات المستوحاة من معاییر المحاسبة الدولیة.
تضمین مبادئ الحوكمة ضمن شروط قبول إدراج الشركات في البورصة، ما یشكل فیما بعد میزة  -

 الشركات.تنافسیة للشركات، وعنصرا أساسیا للمفاضلة بین قرارات االستثمار في مختلف 

اآلفاق المستقبلیة للدراسة -3  
قترح بعض المواضیع التي قد تكمل فكرة ناستكماال للدراسة وقصد التعمق أكثر في هذا الطرح، 

  الموضوع، وتفتح آفاقا لزیادة البحوث في هذا االتجاه، منها:
 .مساهمات النظام المحاسبي المالي في الحد من ممارسات إدارة األرباح  
  المحاسبي المالي في التنبؤ بالفشل المالي في بیئة األعمال الجزائریة.دور النظام 
 .أهمیة التوسع في اإلفصاح المحاسبي في تنشیط بورصة الجزائر 
 .قیاس مدى تحقق الشفافیة واإلفصاح في القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي 
 بمتطلبات اإلفصاح وفق معاییر التقاریر المالیة  تقییم مدى التزام المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

 الدولیة وأثره على جودة القوائم المالیة.
 .معوقات تطبیق حوكمة الشركات في الجزائر 
 .تطبیق المعاییر الدولیة للقطاع العام إلرساء الحوكمة في مؤسسات القطاع العام بالجزائر 
  

حت المجال أمام أبحاث أخرى في نفس بهذا تكون الدراسة قد حققت األهداف الموضوعة وفت
  السیاق بما یضمن رقیا لوضع الشركات في ظل بیئة األعمال الجزائریة.
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 .2008، الطبعة األولى، إثراء للنشر، عمان، األردن، 2007معاییر التقاریر المالیة الدولیة خالد جمال الجعارات،   )12

، األردن، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،التحلیل المالي للقوائم المالیة واإلفصاح المحاسبي، خالد وهیب الراوي  )13
2001. 

 .2005 األولى، الطبعة األردن، عمان، المصرفیة، معهد الدراسات ،المحاسبیة والمبادئ المالیة القوائم نعیم، دهمش  )14

مكتبة  ،القیاس واإلفصاح في القوائم المالیة-مبادئ المحاسبة المالیة ،رضوان حلوة حنان ونزار فلیح البلداوي  )15
ثراء للنشر والتوزیع ٕ  .2009األردن،  ،الجامعة بالشارقة وا

، معمقة في نظریة المحاسبةدراسة  -النموذج المحاسبي المعاصر: من المبادئ إلى المعاییررضوان حلوة حنان،   )16
 .2003 ألولى،الطبعة ا ، عمان، األردن،دار وائل للنشر

، دار وائل للنشر، عمان، األردن، مدخل النظریة المحاسبیة: اإلطار الفكري والتطبیقات العملیةرضوان حلوة حنان،   )17
 .2005 ،الطبعة األولى
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براهیم ولد محمد فال، دار المریخ ، تعریب خالد نظریة المحاسبةریتشارد شرویدر وآخرون،   )18 ٕ علي أحمد كأجیجي وا
 .2006للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

واو، ول، مكتبة الشركة الجزائریة بودالجزء األ ،محاسبة المؤسسة طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیةشعیب شنوف،   )19
 .2008الجزائر، 

الدار  المفاهیم، المبادئ، التجارب، تطبیقات الحوكمة في المصارف،حوكمة الشركات: طارق عبد العال حماد،   )20
 .2005الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

اد، العال عبد طارق  )21 ّ  .2009  االسكندریة، مصر، الجامعیة، الدار ،1الجزء  ،المحاسبة معاییر استخدام دلیل حم

 .2000، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، المالیةدلیل المستثمر إلى بورصة األوراق طارق عبد العال حماد،   )22

 األمریكیة المعاییر مع والمقارنة الدولیة المحاسبة معاییر شرح المحاسبة: معاییر موسوعة ،دحما العال عبد طارق  )23
 .2000 مصر، الجامعیة، الدار ،والعربیة والبریطانیة

 .1990، الكویت ،ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزیع ، نظریة المحاسبة ،عباس مهدي الشیرازي  )24

یة، اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، تحلیل وتصمیم نظم المعلومات المحاسب، عبد الرزاق محمد قاسم  )25
 .2006عمان، األردن، الطبعة األولى، 

، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ة الدولیةمبادئ المحاسبة المالیة وفقا لمعاییر المحاسبعلي،  عبد الوهاب نصر  )26
 .2003/2004مصر، الجزء األول، 

 .2007 العربیة، المصارف ، إتحاداإلدارة مجلس ودور الشركات حوكمةدرویش،  حیدر بن عدنان  )27
، مكتبة ةاصالحوكمة المؤسسیة، المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخعطا اهللا وارد خلیل وآخرون،   )28

  .2008الحریة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

كاترین ل.كوشتا هلبیلنج، كیفیة استخدام نظم التصنیف وقوالب التقسیم لتعزیز الحوكمة الجیدة للشركات، حوكمة   )29
 .2003الشركات في القرن الحادي والعشرین، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، غرفة التجارة األمریكیة، واشنطن، 

، من غرس حوكمة الشركات في االقتصادیات النامیة والصاعدة واالنتقالیةكاثرین كوشتا هلبیلنج، جون سولیفان،   )30
، ترجمة سمیر كریم، مركز المشروعات الدولیة الخاصة، غرفة التجارة الحادي والعشرین حوكمة الشركات في القرنكتاب 

 .2003األمریكیة، واشنطن، الطبعة الثالثة، 
 .2004، الطبعة األولى، األردن، ، عمان، دار وائل للنشر والتوزیعالمدخل المعاصر إلى علم المحاسبة نقیب،كمال ال  )31

 للمحاسبین العربي المجمع جمعیة ترجمة ،المالیة التقاریر إلعداد الدولیة المعاییر الدولیة، المحاسبیة معاییر لجنة  )32
 .2003 األردن، عمان، القانونیین،

 .2005، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، الطبعة األولى، حوكمة الشركاتمحسن أحمد الخضیري،   )33

 .1998، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المحاسبة العامة للمؤسسةمحمد بوتین،   )34
 .2005ایتراك للطباعة والنشر، القاهرة، ، المحاسبة الدولیة وانعكاساتها على الدول العربیةمحمد مبروك ابو زید،    )35

، الدار الجامعیة، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري: دراسة مقارنةمحمد مصطفى سلیمان،   )36
 .2006اإلسكندریة، مصر، 

التأصیل النظري للممارسات المهنیة المحاسبیة في مجاالت: القیاس والعرض محمد مطر وموسى السویطي،   )37
 .2008، دار وائل للنشر، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، الطبعة الثانیة، واإلفصاح

 .2000 ، دار وائل للنشر، األردن،األسالیب واألدوات واالستخدامات العملیة-التحلیل المالي واالئتماني، محمد مطر  )38

 .2003، القاهرة، شركات"قائمة بالمصطلحات المتعلقة بحوكمة المركز المشروعات الدولیة الخاصة،   )39
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، دار وائل للنشر، عمان األردن، الطبعة اإلداریة: مدخل معاصر نظم المعلوماتنجم عبد اهللا الحمیدي وآخرون،   )40
 .2005الثانیة، 

 .2007، منشورات األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، نظریة المحاسبةولید ناجي الحیالي،   )41

 ،األردن ،عمان ،مؤسسة الوراق، المعاییر -المبادئ -المفاهیم -: الفروضالمحاسبةنظریة  ، یوسف محمود جربوع  )42
 .2013، الطبعة األولى

  المجالت والدوریات -2.1
االقتصادیة  ، مجلة العلومالمعیاري واإلیجابي من تعدد بدائل القیاس المحاسبي المنهج موقف تیجاني بالرقي، )1

 .2005 ،5، الجزائر، العدد 1التسییر، جامعة سطیف االقتصادیة والتجاریة وعلوموالتجاریة وعلوم التسییر، كلیة العلوم 
دور قواعد اإلدارة الرشیدة (الحوكمة) في دعم استقالل مراجعي الحسابات في لیبیا: دراسة عیسى عبد اهللا الغنودي،  )2

 .2011اني، ، العدد الث27مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  استكشافیة،
، مجلة قواعد تطبیق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفیة مع اإلشارة إلى حالة الجزائر عبد القادر بریش، )3

 .2006اإلصالحات اإلقتصادیة واإلندماج في اإلقتصاد العالمي، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، العدد األول، 
، مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم األهلیة الفلسطینیة في قطاع غزةالحوكمة في المنظمات وفیق حلمي األغا،  )4

 .2008، 2، العدد 10اإلنسانیة، جامعة األزهر، غزة، فلسطین، المجلد 
الحوكمة وقایة من الفساد اإلداري والمالي الناتج عن المحاسبة اإلبداعیة حالة الشركة سمیرة عطیوي، فهیمة بدیسي،  )5

مجلة العلوم االنسانیة، دوریة دولیة علمیة محكمة، جامعة محمد  ،Enronالكهرباء والغاز الطبیعي  األمریكیة لتسویق
 ..2012، نوفمبر 27خیضر بسكرة، العدد 

تجاهاتمركز المشروعات الدولیة الخاصة،  )6 ٕ ، نشرة دوریة یصدرها مركز المشروعات الدولیة حوكمة الشركات قضایا وا
 .2008، 13الخاصة، القاهرة، العدد 

 .، مركز المشروعات الدولیة الخاصة2009، 23مجلة اإلصالح اإلقتصادي، العدد  )7
، 12، مجلة الباحث، العدد إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر: دراسة مقارنة مع مصرعمر علي عبد الصمد،  )8

 .، ورقلة، الجزائر2013
 األوراق المنشودة ببورصة الشفافیة تحقیق ظل في المنشورة المالیة للتقاریر مقترح إطار ، الملك عبد رجب أحمد )9

دارة التجارة كلیة التجاریة، للبحوث العلمیة المجلة ،المالیة ٕ  .2006جامعة حلوان، عدد  األعمال، وا
داریة: عرض القوائم المالیة، 1مصطفى عقاري، المعیار المحاسبي الدولي   )10 ٕ ، جامعة محمد مجلة أبحاث اقتصادیة وا

 .2007الجزائر، العدد األول،  خیضر، بسكرة، 
للعلوم  دمشق جامعة مجلة ،النقدیة التدفقات لقائمة المعلوماتي للمحتوى تحلیلیة دراسة دحدوح، أحمد حسین  )11

 .2008الثاني،  العدد  ، 24المجلد والقانونیة، االقتصادیة
دراسة  -لقائمة التدفقات النقدیةمدى تناغم أدوات التحلیل المالي مع المحتوى المعلوماتي آمال نوري محمد،   )12

، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، بغداد، العراق، العدد - تحلیلیة باالعتماد على بیانات عدد من الشركات العالمیة
 .2013الرابع والثالثون، 

 - السوریة الخاصة الشركات في واالقتراض االستثمار قرارات اتخاذ في النقدیة التدفقات معلومات دور ، الحلبينبیل  )13
 .  2006 األول، العدد ،22 المجلد االقتصادیة والقانونیة، للعلوم دمشق جامعة ، مجلة- تطبیقیة دراسة

دراسة میدانیة في عینة من –جودة المعلومات وتأثیرها في القرارات االستراتیجیة مؤید الساعدي وسلمان عبود زبار،   )14
 .2013، العدد الثالث، 15للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد ، مجلة القادسیة المصارف العراقیة
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، مجلة دراسات محاسبیة حوكمة الشركات وأهمیتها في تفعیل جودة ونزاهة التقاریر المالیةعلي حسین الدوغجي،   )15
 .2009ومالیة، جامعة بغداد، العراق، العدد السابع، 

 البحوث مجلة ،المملوكة لألصول االنتاجیة للطاقة الجاریة التكلفة لقیاس نموذج تطویر زید، أبو خلیفة كمال  )16
 .االسكندریة جامعة التجارة، األول، كلیة العدد ، 73 المجلد العلمیة،

جودة المعلومات وأثرها في القیادة اإلبداعیة من وجهة نظر العاملین ، رائد محمد العضایله، مروة خضر أبو سمهدانه  )17
المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد  لالستثمار والتمویل في محافظات إقلیم الجنوب،في البنك اإلسالمي األردني 

  .2014، العدد الثالث، 10
 مجلة ،األصول استبدال على وأثرها التضخم عن الناجمة المحاسبي القیاس مشكالت السعدي، حیدر خلیل إبراهیم  )18
 .2009، 21االقتصادیة، العدد  للعلوم بغداد كلیة
، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المقابلة في البحث االجتماعينبیل حمیدشة،   )19

 .2012، جوان 8جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

  الملتقیات والندوات والتظاهرات العلمیة -3.1
ل حول المؤتمر العربي األو، حوكمة الشركاتإطار منظومة تدقیق الحسابات وأطرافه في ل، أشرف حنا میخائی )1

ت ركاتدقیق الش -لیة تدقیق المصارف والمؤسسات الما -ت ركا(تدقیق الشركات الشوكمة التدقیق الداخلى فى إطار ح
ر سبتمب 26- 24، المشروعات الدولیة الخاصةكز : مر، مصرةالقاهرالمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، یة) ، الصناع
2005. 

اإلبداع : "، ملتقى دولي حولحوكمة الشركات ودورها في تخفیض مشاكل نظریة الوكالةبتول محمد، سلمان علي،  )2
قتصادیة إل، كلیة العلوم ا" (غیر منشور)دراسة وتحلیل تجارب وطنیة ودولیة: والتغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة

 .2011ماي  19 -18الجزائر،  ،لبلیدةا ،والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب
: دراسة  أثر اآللیات الداخلیة لحوكمة الشركات على األداء المالي للشركات المصریةبهاء الدین سمیر عالم، " )3

 .2009 مركز المدیرین المصري، القاهرة، مصر، ،مقال صادر عن وزارة االستثمار، تطبیقیة"
المؤسسات المصرفیة: محدداتها، معاییرها، وتطبیقاتها مع اإلشارة لحالة الحوكمة في عبلة مخرمش، ، حكیم بن جروة )4

، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، كلیة الجزائر
 .2013نوفمبر  26 -25قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ورقلة، الجزائر، یومي إلالعلوم ا

، المؤتمر التأصیل النظري لماهیة حوكمة الشركات والعوائد المحققة من جراء تبنیهاخضرة صدیقي، سمیة موري،  )5
، كلیة العلوم " (غیر منشور)متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة المیزانیة العامة للدولة" :الوطني الثاني حول

 .2012أكتوبر  31-30الجزائر،  ،البویرة، جامعة العقید أكلي محند أولحاجقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، اإل
 في الداخلي التدقیق لحو لاألو العربي المؤتمر ،"الداخلي التدقیق في الحدیثة االتجاهات"، الوردات اهللا عبد خلف )6

 رة،القاه) ، الصناعیةالشركات  تدقیق- یةالمال والمؤسسات المصارف تدقیق -  كاتالشر تدقیق( كاتالشركمة حو إطار
   .2005سبتمبر 24- 26 ،الخاصة الدولیة المشروعات كزمر
دور التدقیق االجتماعي في إطار الحوكمة  المسؤولة اجتماعیا في ظل االنفتاح اش فارس، بسكاك مراد ، ه )7

الجزائر،  سطیف،  جامعةمة العالمیة، وكقتصادیة الدولیة والحاألزمة المالیة واإل العلمي الدولي حول: ملتقىال، الخارجي
 .2009أكتوبر 20-21

دور الحوكمة في دعم قرار االستثمار: دراسة تطبیقیة على عینة من  سندیة مروان الحیالي، لیث محمد جعفر، )8
دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات " :، المؤتمر الدولي الثامن حولالشركات في سوق العراق لألوراق المالیة
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الجزائر،  ،الشلف ،، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي(غیر منشور)" واالقتصادیات
 .2013نوفمبر 20 -19

، المؤتمر الخامس، حوكمة الشركات دور المنهج اإلسالمي في زیادة فعالیة حوكمة الشركات ،صفاء محمد سرور )9
  مصر.كلیة التجارة، جامعة اإلسكندریة، ، الجزء الثالث ، 2005سبتمبر  10-8 وأبعادها المحاسبیة واإلداریة واالقتصادیة،

حول: "الحوكمة واإلصالح  ملتقى ،لحوكمة واإلصالح المالي واإلداري مع عرض للتجربة المصریةاعادل رزق،   )10
المنظمة العربیة للعلوم ، منشورات 2007المالي واإلداري في المؤسسات الحكومیة" (منشور)، القاهرة، مصر، سبتمبر 

 .2009اإلداریة، 
: المفاهیم 2مادة تدریبیة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم "الوحدة   )11

ة ، مؤسسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، المجمع العربي للمحاسبین القانونیین، عمان، نسخوالمبادئ السائدة"
2011.   

إطار محاسبي مقترح لدور حوكمة الشركات في تنشیط سوق األوراق المالیة (مدخل  ،محمد عبد الفتاح العشماوي  )12
 للتنمیة العربیة المنظمة ،الحوكمة واالصالح المالي واإلداري مؤتمر عمل وأوراق بحوث ،تحلیلي لتفعیل اقتصاد المعرفة)

 .2009 مصر، اإلداریة،
ندوة حول: "حوكمة الشركات العامة ، الشفافیة واإلفصاح في إطار حوكمة الشركات بسیوني السعدني،مصطفى حسن   )13

، منشورات المنظمة العربیة للعلوم 2006والخاصة من أجل اإلصالح االقتصادي والهیكلي" (منشورة)، القاهرة، نوفمبر 
 .، 148ص ، 2009مصر،  ،القاهرة ،اإلداریة

، واقع الحوكمة في بیئة األعمال الجزائریة في ظل المستجدات الحالیةسارة بن الشیخ، ، الرحمانناریمان بن عبد   )14
مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى العلمي الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات ومتطلبات تحقیق التنمیة المستدامة، 

   .2013نوفمبر  26-25جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
ایحي، واقع الحوكمة في دول مختارة مع التركیز على التجربة الجزائریة، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى صبنوال   )15

قتصادیة والتجاریة وعلوم إلقتصادیات، كلیة العلوم امن حول: دور الحوكمة في تفعیل أداء المؤسسات واإلاالدولي الث
 .2013نوفمبر  20- 19الشلف، الجزائر، ، التسییر، جامعة حسیبة بن بوعلي

  ات الدكتوراهحمذكرات وأطرو  -4.1
أثر تطبیق القیمة العادلة على القیاس واإلفصاح المحاسبي في المجموعة ــ دراسة مقارنة بین إسماعیل سبتي،   )1

 .2016أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  مجموعة من الدول ــ،
دراسة  –عن المعلومات المحاسبیة ودورها في حوكمة الشركات وآلیاتها الداخلیة فصاح اإلبشرى فاضل خضیر،  )2

"، أطروحة دكتوراه فلسفة في -میدانیة في عینة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة
 .2009العراق،  ،المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

دراسة أثر التضخم على النظریة التقلیدیة للمحاسبة مع نموذج مقترح الستبعاد أثر التضخم على الرقي، تیجاني ب )3
، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، المالیةالقوائم 
 .2005/2006الجزائر، 

مة في دعم مقومات اإلفصاح وأثرها على األداء المالي: مع دراسة میدانیة فعالیة تطبیق مبادئ الحوكضویفي، حمزة  )4
، تخصص مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم (غیر منشورة)أطروحة دكتوراه  لمجموعة من الشركات التابعة لمجمع سونلغاز،
 .2014/2015، الجزائر،  3االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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دراسة  - ثر اإلفصاح المحاسبي على جودة القوائم المالیة في ظل تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیةأحنان قسوم،  )5
تجاریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ال، –تطبیقیة حول بعض المؤسسات االقتصادیة بوالیة سطیف

 .2016ف، الجزائر، سطی، جامعة فرحات عباس
حالة المؤسسات الجزائریة المدرجة في - آلیات حوكمة المؤسسات وأثرها على األداء الماليتطبیق ریم بن عیسى،  )6

، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، رسالة -سوق األوراق المالیة
 .2011/2012ماجستیر(غیر منشورة)، 

 ماجستیر رسالة ،ترویجها على وأثره اإلسالمیة المالیة الصكوك عن المحاسبي اإلفصاح محمد، كمال یوسف سامي )7
 .2001 العربیة،  مصر جمهوریة بنها، جامعة  التجارة، كلیة منشورة، غیر

غیر ( ، رسالة ماجستیر في القانونالحكم الراشد من منظور اآللیة اإلفریقیة للتقییم من طرف النظراءسلیم بركات،  )8
 .2008 ، الجزائر، الجزائر،الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة :، تخصص)منشورة

دور معاییر المحاسبة المصریة في تحقیق متطلبات حوكمة الشركات وتحسین جودة سید محمد سید مصطفى،  )9
دارة  التقاریر المالیة، ٕ  .2009األعمال، جامعة حلوان، مصر، رسالة ماجستیر في المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة التجارة وا

التغیرات التي أحدثها النظام المحاسبي المالي على القوائم المالیة وأثرها في تحسین جودة صالح الدین بولعراس،   )10
، أطروحة مقدمة لنیل -دراسة استقصائیة لمجموعة من الخبراء والمختصین في المحاسبة بالجزائر–المعلومة المحاسبیة 

 .2015/2016دكتوراه في العلوم التجاریة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، شهادة 
سلسلة  ،مقترح لقیاس أثر تطبیق حوكمة الشركات في كفاءة سوق األوراق المالیة نموذج عبد المطلب محمود،  )11

 .2015المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة، أطروحات الدكتوراه، 
نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدولیة: دراسة نظریة ي عبد الصمد، عمر عل  )12

مالیة ومحاسبة، كلیة العلوم االقتصادیة  :في العلوم التجاریة (غیر منشورة)، تخصص علوم أطروحة دكتوراه ،تطبیقیة
 .2013الجزائر،  ،3والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

نموذج رقابي مقترح لقیاس جودة أداء الحوكمة في الشركات المساهمة بالمملكة عید بن حامد معیوف الشمري،   )13
 .2011،  قسم المحاسبة، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، )غیر منشورة( ، أطروحة دكتوراه في المحاسبةالعربیة السعودیة

قرار اختیار السیاسات المحاسبیة في الشركات الصناعیة ، دور النظریة اإلیجابیة في ماهر ذیاب زكي أبو لیلى  )14
أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة (غیر منشورة)، كلیة الدراسات اإلداریة المالیة العلیا،  المساهمة العامة األردنیة،

 ..2006جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، 
دراسة  –في إرساء مبادئ حوكمة الشركات  IAS/IFRSولیة أهمیة اعتماد معاییر المحاسبة الدمحمد سفیر،   )15

والعلوم التجاریة  "، أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسییر (غیر منشورة)، كلیة العلوم االقتصادیة-میدانیة لحالة الجزائر
 .2014/2015الجزائر، ، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

تأهیلي  المحاسبى، اإلختیار بدائل تجاه اإلدارة لدوافع وتفسیراتها للمحاسبة اإلیجابیة النظریة مقلد، محسن عوض محمد  )16
 .5 ص ، 2010-2009 شمس، عین جامعة ،التجارة كلیةدكتوراه محاسبة، 

 االقتصادیة العلوم كلیة منشورة، غیر دكتوراه أطروحة ،الوطني المخطط لتحسین عملیة مساهمة ،مصطفى عقاري  )17
 .2005الجزائر، سطیف، عباس، فرحات جامعة التسییر، وعلوم

  القوانین والتشریعات - 5.1
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2007نوفمبر  25المؤرخ في  ،بالنظام المحاسبي المالي المتعلق 11-07قم القانون ر  )1

 .2007، 74الجزائریة، العدد 
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الجریدة الرسمیة ، 11-07المتضمن تطبیق أحكام القانون  2008ماي  26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم  )2
  .2008، 27للجمهوریة ، العدد 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة )3
  .2008، 19الجزائریة، العدد 

 .، الجزائر2009، الجزائري للمؤسسة الراشد الحكم میثاقالتقلیدیة،  والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة )4
 ): عرض البیانات المالیة.IAS1المعیار المحاسبي الدولي األول ( )5
 قائمة التدفقات النقدیة.): IAS7السابع ( المعیار المحاسبي الدولي )6
 .التقدیرات المحاسبیة واألخطاء ): السیاسات المحاسبیة، التغیرات فيIAS8المعیار المحاسبي الدولي الثامن ( )7
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المیزانیة وفق النظام المحاسبي المالي ):1الملحق رقم (  

  في تاریخ.... "س"میزانیة الشركة    

 جانب األصول

   األصول
 مالحظة

N  
 إجمالي

N  
 اھتالك رصید

N  
 صافي

N-1  
 صافي 

  جاریة غیر أصول
  فارق االقتناء

  تثبیتات معنویة
  تثبیتات عینیة

  أراضى
  مبانى

  تثبیتات عینیة أخرى
  تثبیتات ممنوح امتیازها
  تثبیتات یجري إنجازها

  تثبیتات مالیة
  سندات موضوعة موضع معادلة

  مساهمات أخرى وحسابات دائنة ملحقة بها
  سندات أخرى مثبة

  قروض وأصول مالیة أخرى غیر جاریة
 ضرائب مؤجلة على األصل

     

      ةل غیر الجاریومجموع األص

  أصول جاریة
  مخزونات ومنتجات قید التنفیذ

  حسابات دائنة واستخدامات مماثلة
  الزبائن

  المدینون اآلخرون
  شابههاالضرائب وما 

  حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة
  الموجودات وما شابهها

  األموال الموظفة واألصول المالیة الجاریة األخرى
 الخزینة

     

      مجموع األصول الجاریة

      المجموع العام لألصول

  

 

 

 



  

 

 جانب الخصوم:

 N N-1 مالحظة الخصوم
  رؤوس األموال الخاصة

  رأس مال تم إصداره
  رأس مال غیر مستعان بھ

  )1احتیاطات مدمجة ( –عالوات واحتیاطات 
  فوارق إعادة التقییم

  )1فارق المعادلة (
  ))1نتیجة صافیة/(نتیجة صافیة حصة المجمع (

 رؤوس أموال خاصة أخرى / ترحیل من جدید

   

    )1حصة الشركة المدمجة (
    )1حصة ذوي األقلیة (

    1الجموع 
  الجاریةالخصوم غیر 

  قروض ودیون مالیة
  ضرائب مؤجلة ومرصود لھا

  دیون أخرى غیر جاریة
 مؤونات ومنتجات ثابتة

   

    )2مجموع الخصوم غیر الجاریة (
  الخصوم الجاریة

  موردون وحسابات ملحقة
  ضرائب

  دیون أخرى
 خزینة سلبیة

   

    )3مجموع الخصوم الجاریة (
    مجموع عام للخصوم

 ال تستعمل إال لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة. (1)
  .29-28، مرجع سابق، ص ص 2008جویلیة  26المؤرخ في  المصدر: القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

وفق النظام المحاسبي المالي حسب الطبیعة النتیجةحساب  ):02الملحق رقم (          

 ) ال تستعمل إال لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة.1(       
  .30، مرجع سابق، ص 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة: المصدر       

  
  
  

 N N-1 مالحظة البیان
  رقم األعمال

 التنفیذ والقید التامة المنتجات مخزون تغیر
 المثبت اإلنتاج
 االستغالل إعانات

   

    إنتاج السنة المالیة 1-

  المستهلكة المشتریات
 خرىاأل واالستهالكیات الخارجیة الخدمات

   

    السنة المالیة استهالك 2-

    )2- 1(  لالستغالل المضافة القیمة

  المستخدمین أعباء
 المشابهة والمدفوعات والرسوم، الضرائب

   

      اإلجمالي عن االستغالل الفائض 4-

  األخرى العملیاتیة المنتجات
 األخرى العملیاتیة األعباء

 والمؤونات المخصصات لالهتالكات
 والمؤونات القیمة خسائر استئناف عن

   

    العملیاتیة النتیجة 5-

  المالیةالمنتوجات 
 المالیة األعباء

   

    المالیة النتیجة 6-

    )6+5الضریبة ( قبل العادیة النتیجة -7

  العادیة النتائج عن دفعها الواجب الضرائب
 العادیة النتائج المؤجلة (التغیرات) حول الضرائب

  مجموع منتجات األنشطة العادیة
 مجموع أعباء األنشطة العادیة

   

    العادیة لألنشطة الصافیة النتیجة 8-

  المنتجات (یطلب بیانها) –العادیة  غیر العناصر
 األعباء ( یطلب بیانها) –العادیة  غیر العناصر

   

    العادیة غیر النتیجة 9-

    للسنة المالیة الصافیة النتیجة 10-

    حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتیجة الصافیة

    )1الصافیة للمجموع المدمج ( النتیجة - 11

      )1ومنها حصة ذوي األقلیة (

    )1حصة المجمع (



  

 

  وفق النظام المحاسبي المالي حسب الوظیفةالنتیجة ): حساب 03الملحق رقم (       
 N N-1 مالحظة 

  األعمال رقم
 المبیعات كلفةت

   

    اإلجمالي هامشال
  منتجات أخرى عملیاتیة

 تجاریةال التكالیف
 األعباء اإلداریة

 عملیاتیة أخرى أعباء

   

    العملیاتیة النتیجة
  حسب الطبیعة لألعباء مفصل تقدیم

 لالهتالكات) مخصصات المستخدمین، (مصاریف
 األعباء المالیة

   

    الضریبة قبل العادیة النتیجة
  العادیة النتائج على المطلوبة الضرائب
 العادیة (التغیرات) النتائج على المؤجلة الضرائب

   

    العادیة لألنشطة الصافیة النتیجة
  عادیةال غیر األعباء

 عادیةال غیر المنتوجات
   

    الصافیة للسنة المالیة النتیجة
  )1حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في النتائج الصافیة (

  )1النتیجة الصافیة للمجموع المدمج (
 )1حصة المجمع (

   

 ال تستعمل إال لتقدیم الكشوف المالیة المدمجة. (1)
 .31، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالقرار المحدد لقواعد : المصدر    
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  من ...إلى...  الفترة  ): جدول سیولة الخزینة وفق الطریقة المباشرة04الملحق رقم (

 
 N-1السنة المالیة  N السنة المالیة مالحظة 

  العملیاتیةتدفقات أموال الخزینة المتأتیة من األنشطة 
  المتحصالت المقبوضة من عند الزبائن
  المبالغ المدفوعة للموردین والمستخدمین

  الفوائد والمصاریف المالیة األخرى المدفوعة
  الضرائب عن النتائج األخرى المدفوعة

  تدفقات أموال الخزینة قبل التدفقات غیر العادیة.
  العادیة (یجب توضیحها)تدفقات أموال الخزینة المرتبطة بالعناصر غیر 

  
  صافي تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من األنشطة العملیاتیة (أ)

  .................تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من أنشطة االستثمار
  المسحوبات عند اقتناء تثبیتات عینیة أو معنویة

  التحصیالت عن عملیات التنازل عن تثبیتات عینیة أو معنویة
  المسحوبات عن اقتناء تثبیتات مالیة

  التحصیالت عن عملیات التنازل عن تثبیتات مالیة
  الفوائد التي تم تحصیلها عن التوظیفات المالیة

  الحصص واألقساط المقبوضة من النتائج المستلمة
  صافي أموال الخزینة المتأتیة من أنشطة االستثمار (ب)

  ة التمویلتدفقات أموال الخزینة المتأتیة من أنشط
  التحصیالت في أعقاب إصدار أسهم

  الحصص وغیرها من التوزیعات التي تم القیام بها
  التحصیالت المتأتیة من القروض

  تسدید القروض أو الدیون األخرى المماثلة
  صافي تدفقات الخزینة المتأتیة من أنشطة التمویل (ج)

  تأثیرات تغیرات سعر الصرف على السیوالت وشبه السیوالت
 غیر أموال الخزینة في الفترة (أ + ب + ج)ت

  
  
  
  
 

  

   
  
 

  

   
  
  
  
  
  
  
 

  

   
  
  
  
  
  
 

  

   
   

    

  أموال الخزینة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالیة
  أموال الخزینة ومعادالتها عند إقفال السنة المالیة

 تغیر أموال الخزینة خالل الفترة

   
   
   

    المقاربة مع النتیجة المحاسبیة

 .35، ص، مرجع سابق2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المصدر:

 

  

  

  



  

 

  من ...إلى... الفترة الخزینة وفق الطریقة غیر المباشرةجدول سیولة  ):05الملحق رقم (     

  
 N-1السنة المالیة   N السنة المالیة مالحظة 

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من األنشطة العملیاتیة
  صافي نتیجة السنة المالیة

  تصحیحات من أجل:
  االهتالكات واألرصدة  - ج
  تغیر الضرائب المؤجلة  - ح
 تغیر المخزونات  - خ
 تغیر الزبائن والحسابات الدائنة األخرى  - د
 تغیر الموردین والدیون األخرى  - ذ
 التنازل الصافیة من الضرائبنقص أو زیادة قیمة   - ر

 تدفقات الخزینة الناجمة عن النشاط (أ)
  

  تدفقات أموال الخزینة المتأتیة من عملیات االستثمار
  مسحوبات عن اقتناء تثبیتات

  تحصیالت التنازل عن تثبیتات
  تأثیر تغیرات محیط اإلدماج (*)

  تدفقات أموال الخزینة المرتبطة بعملیات االستثمار (ب)
  أموال الخزینة المتأتیة من عملیات التمویل تدفقات

  الحصص المدفوعة للمساهمین
  زیادة رأس المال النقدي 

  إصدار قروض
  تسدید قروض

  تدفقات أموال الخزینة المرتبطة بعملیات التمویل (ج)
  تغیر أموال الخزینة للفترة (أ + ب + ج)

  أموال الخزینة عند االفتتاح
  أموال الخزینة عند اإلقفال

  تأثیر تغیرات سعر العمالت األجنبیة (*)
 تغير أموال الخزينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

   
  
  
  
  
  
 

  

   
  
  
  
  
  
 

  

   
   

   

   

ُستعمل إال في تقدیم  الكشوف المالیة المدمجة.(*)             ال ی
  .36، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المصدر:          

 

 

  

  

  

  



  

 

  

): جدول تغیر األموال الخاصة06الملحق رقم (        
 

رأسمال  مالحظة 
 المؤسسة

فارق إعادة  فارق التقییم عالوة اإلصدار
 التقییم

 االحتیاطات والنتیجة

       N-2دیسمبر  31الرصید في 
  تغییر الطریقة المحاسبیة  
  تصحیح األخطاء الھامة 
  إعادة تقییم التثبیتات 
في   األرباح أو الخسائر غیر المدمجة 

  الحسابات في حساب النتائج
  الحصص المدفوعة 
  زیادة رأس المال 

 صافي نتیجة السنة المالیة

      

       N-1دیسمبر  31الرصید في 
  تغییر الطریقة المحاسبیة

  تصحیح األخطاء
  التثبیتاتإعادة تقییم 

األرباح أو الخسائر غیر مدرجة في 
  الحسابات في حساب النتائج

  الحصص المدفوعة
  زیادة رأس المال

 صافي نتیجة السنة المالیة

      

       Nدیسمبر  31الرصید في 
 .37، مرجع سابق، ص 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة المصدر:   
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       الملحق رقم (07): تطور التثبیتات واألصول المالیة غیر الجاریة
 

  مالحظات  الفصول واألقسام
القیمة اإلجمالیة 
عند افتتاح السنة 

  المالیة

زیادات السنة 
  المالیة

انخفاضات 
  السنة المالیة

القیمة اإلجمالیة 
عند إقفال السنة 

  المالیة
  التثبیتات المعنویة 
  التثبیتات العینیة 

  المساهمات 
األصول المالیة األخرى غیر 

  الجاریة 

          

  یجب أن یفصل كل فصل حسب مدونة األقسام الواردة في قائمة المركز المالي على األقل. – 1مالحظة 
یسمح عمود ''مالحظة'' بیان المعلومات التكمیلیة المذكورة في الملحق عن طریق اإلحالة إلیها والتي تخص:  – 2مالحظة 

  عنوان (تغیرات ناتجة عن تجمیع مؤسسات، طریقة التقییم،... )
  یجزأ عمود االرتفاع '' الزیادة '' عند الضرورة إلى (اقتناءات، إسهامات، إنشاءات). – 3مالحظة 
  یجزأ عمود ''االنخفاض'' عند اللزوم إلى (عملیات بیع، عملیات انفصال، عملیات الوضع خارج الخدمة ).   – 4مالحظة 
   .41، مرجع سابق، ص 2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالمصدر: 

  
االهتالكات): 08الملحق رقم (         

 

  مالحظات  الفصول واألقسام
اهتالكات مجمعة 
في بدایة السنة 

  المالیة

زیادات  في 
مخصصات السنة 

  المالیة

انخفاضات في 
عناصر 
  خارجیة

اهتالكات مجمعة 
في آخر السنة 

  المالیة
 شهرة المحل

  التثبیتات المعنویة 
  التثبیتات العینیة 

  المساهمات 
األصول المالیة األخرى غیر 

  الجاریة

          

  كل فصل على األقل حسب مدونة األقسام الواردة في المیزانیة.یجب  -1مالحظة 
یسمح عمود '' مالحظات'' بان تبین عن طریق اإلحالة (المعلومات المكملة المذكورة في الملحق والتي تخص: عنوان مدة  -2مالحظة 

  دوام المنفعة أو نسبة االهتالك المستعملة، تعدیل نسبة االهتالك... ) 
  .42، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیة القرارالمصدر: 
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خسائر القیمة في التثبیتات واألصول األخرى غیر الجاریة): 09الملحق رقم (         

 

  مالحظات  الفصول واألقسام
خسائر القیمة 

المجمعة في بدایة 
  السنة المالیة

ارتفاعات خسائر 
القیمة خالل السنة 

  المالیة

استرجاعات 
  خسائر القیمة

خسائر القیمة 
المجمعة في نهایة 

  السنة المالیة
 شهرة المحل

  التثبیتات المعنویة 
  التثبیتات العینیة 

  المساهمات 
األصول المالیة األخرى غیر 

  الجاریة

          

  .42، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالمصدر: 
 

  المساھمات (فروع وكیانات مشاركة)): 10الملحق رقم (       
  

الفروع 
والكیانات 
  المشاركة

  مالحظات
رؤوس 
األموال 
  الخاصة

قسط رأس 
المال المحتجز 

)%(  

نتیجة السنة 
المالیة 
  األخیرة

القروض 
والتسبیقات 
  الممنوحة

الحصص 
المقبو 
  ضة

القیمة 
المحاسبیة 
للسندات 
  الممتازة

  الفروع:
  الكیان أ

  الكیان ب
  الكیانات

  المشاركة:
  1الكیان 
  2الكیان 

              

  .42، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالمصدر: 
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ؤوناتالم): 11الملحق رقم (         
 

  مالحظات  واألقسامالفصول 
أرصدة مجمعة 
في بدایة السنة 

  المالیة

مخصصات 
  السنة المالیة

استرجاع 
السنة 
  المالیة

أرصدة مجمعة 
في نهایة السنة 

  المالیة
  مؤونات خصوم مالیة غیر جاریة

مؤونات للمعاشات والواجبات المالیة 
  المماثلة 

  مؤونات للضرائب
  مؤونات للنزاعات 

          

            المجموع 
  مؤونات خصوم مالیة جاریة

مؤونات للمعاشات والواجبات المالیة 
  المماثلة 

  مؤونات أخرى مرتبطة بالمستخدمین 
  مؤونات الضرائب

          

            المجموع
  .43، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالمصدر: 

       
استحقاقات الحسابات الدائنة والدیون عند اقفال السنة المالیة): 12الملحق رقم (     

لمدة عام على   مالحظات  الفصول واألقسام
  األكثر

 5مدة أكثر من عام و
  أعوام على األكثر

 5ألكثر من 
  أعوام

  المجموع

  الحسابات الدائنة 
  القروض

  الزبائن 
  الضرائب

  الدیون األخرى

          

            المجموع 
  الدیون

  االقتراضات
  دیون أخرى 

  الموردون
  الضرائب

  الدائنون اآلخرون

          

            المجموع
  .43، مرجع سابق، ص2008جویلیة  26المؤرخ في  القرار المحدد لقواعد التقییم ومحتوى الكشوف المالیةالمصدر: 
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  المجال التطبیقي للدراسة    ):13الملحق رقم (

  

  

  

 

N° LES SOCIETES GEREES PAR LE CENTRE DES IMPOTS DE SETIF 
1 SPA SOCIETE DES ETUDES TECHNIQUES DE SETIF 
2 SPA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIER DE SETIF SGI 
3 SPA EBACOM TOUATI 
4 SPA SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION EN URBANISME SETIF 
5 SPA SGPPAL 
6 SPA CHIALI PROFIPLAST 
7 SPA SOFIPLAST 
8 SPA CALPLAST 
9 SPA SIPLAST 

10 SPA ALMOULES 
11 SPA ENTREPRISE NATIONAL DES PRODUITS D’ELECTOCHIMIE 
12 SPA ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUCTUION DE BOLONERIE ET 

ROBINETERIE 
13 SPA SOCIETE GROUPE ENPC 
14 SPA METAPLAST INDUSTRIE 
15 SPA MENUFACTURE DE CHAUSSURES SETIFIENNES 
16 SPA EL WATANIA IMPRIMERIE 
17 SPA GALIEN 
18 SPA VEDIA 
19 SPA CENTRALE ALGERIENNE VETERINAIRE 
20 SPA E.DIMMA SETIF 
21 SPA ERIAD LES MOULINS DES HAUTS PLATEAUX 
22 SPA COMPLEXE AVICOLE DES HAUTES PLATEAUX 
23 SPA/EPE LAITERIE TELL 
24 SPA MAMI 
25 SPA SOCIETE D’INFRASTRUCTURE DE TRAVAUX ROUTIERS DE WILAYA DE 

SETIF 
26 SPA SOTREST 
27 SPA NOVA INVEST 
28 SPA/EPE EMIVAR 
29 SPA GENERALE ENTREPRISE DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTION ET DE 

CONSTRUCTION GETIC 
30 SPA ALGERIENNE COMPANY INVETISSEMENT BUILDING 
31 SPA SETIFIENNE DU BATIMENT COSBAT 
32 SPA SYNSET SETIF 
33 SPA SOCIETE DE PRODUCTION DES GRAVIERS DE SETIF 

 .غیر المدروسة: الشركات عاديالخط ال 
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المحكمین): قائمة 14الملحق رقم (  

  .د. روابحي عبد الناصر؛أ 
  .د. بلمهدي عبد الوهاب؛أ  
 أ. د. بن فرحات ساعد؛ 
 د. شریقي عمر؛ 
 د. یعلى فاروق؛ 
 أ. محلي كمال؛ 
  محمد؛ أ. حرفوش 
  .شیبوب ریمة.أ 
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االستمارة النهائیة :)15الملحق رقم (  

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 1سطیـــف  - جامعة فرحات عباس 

  االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم 
  قیقوتد مالیة ،محاسبة :تخصص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 

  

 استبیان في إطار التحضیر إلعداد أطروحة دكتوراهاستمارة 
دور النظام المحاسبي المالي في تحقیق المتطلبات المحاسبیة لحوكمة بإجراء دراسة تحت عنوان: " الطالبةتقوم     

، وذلك استكماال لمتطلبات " -سطیف الشركات بوالیةبعض  علىتطبیقیة دراسة  –الجزائریةالشركات في ظل بیئة األعمال 
 .تخصص محاسبة، مالیة وتدقیقالدكتوراه درجة الحصول على 

التي  البیاناتحول بدقة وموضوعیة من سیادتكم إبداء رأیكم  لن تحقق هذه الدراسة أهدافها إال بتعاونكم، ولذا نلتمس    
 أغراض البحث العلمي فقط.تعامل بسریة تامة وسیقتصر استخدامها في تكم سابأن إجابونؤكد لكم  ستمارة المرفقة،تتضمنها اال

 
 أدامكم اهللا للعلم ذخرا ولكم منا كل الشكر والتقدیر

 
 روابحي عبد الناصرمجیلي خلیصة                                                                  إشراف: أ.د ة: الطالب
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  (شخصیة لـ) حول المستجوب : بیانات عامةالقسم األول
  السن: -1
  

   .سنة [   ] 35أقل من  -
  .سنة [   ] 50إلى أقل من  35من  -
  [   ]. سنة 50أكبر من  -

 المؤهل العلمي:  -2
  

  شهادة مهنیة [   ]. -
  لیسانس[   ].  -
  ماستر [  ] . -
  .[   ] دراسات ما بعد التدرج -

 : التخصص -3
  

  وتدقیق [   ]. مالیة ومحاسبة -
  إدارة أعمال [   ]. -
  اقتصاد [   ] .  -
 غیر ذلك یرجى تحدیده:........ -
  

 : (الوظیفة) المنصب المشغول -4
  

  المدیر المالي[   ]. -
  رئیس مصلحة المحاسبة والمالیة [   ]. -
 المحاسبة والمالیة [   ].عون (موظف) في مصلحة  -
  خبیر محاسبي / محافظ حسابات [   ]. -
  

  سنوات [   ]. 10أقل من  -   الخبرة: - 5
  سنة [   ] . 20إلى  10من  -
  سنة [   ]. 20أكثر من  -
  

  

 

  



  
 

 

  أسئلة الدراسة: ثانيالقسم ال

 في تحسین درجة االفصاح والشفافیة كأحد المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات SCFالمحور األول: مساهمة 

 حسب رأیك هل القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي تضمن تحقیق اإلفصاح والشفافیة بشكل كاف عن الجوانب التالیة:
معارض   دون رأي

 بشدة
موافق  معارض

 مانوعا 
موافق  موافق

 بشدة
 العبارات:

 . المركز المالي للشركة1      

 األداء المالي للشركة. 2      

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة. 3      

 ملكیة أسهم الشركة. 4      

 السیاسات المحاسبیة المعتمدة لتقییم وتسجیل أصول وخصوم الشركة.. 5      

 المرتبطة بأصول وخصوم الشركة.المخاطر المتوقعة . 6      

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة.. 7      

 طبیعة التغیر في التقدیر المحاسبي.. 8      

األخطاء الجوهریة التي لها تأثیر مادي على الفترة الحالیة أو الفترات . 9      
  الالحقة.

القوائم المالیة من فهم طبیعة المعلومات التكمیلیة التي تمكن مستخدمي . 10      
  المعامالت وبیان أثرها.

  المحور الثاني: مساهمة النظام المحاسبي المالي في  تحسین جودة المعلومة

حسب رأیك هل القوائم المالیة المعدة وفق النظام المحاسبي المالي   تضمن تحسین جودة المعلومة من خالل تحقق الخصائص 
  : النوعیة التالیة

معارض   رأيدون 
 بشدة

موافق  معارض
 نوعا ما

موافق  موافق
 بشدة

  في تحقیق خاصیة المالءمة SCFالمجال األول: مساهمة  

من ترشید مختلف قرارات  SCFتمكن المعلومات المالیة المعدة وفق. 11            
 مستخدمیها.



  
 

 

من تقلیل حاالت عدم التأكد  SCFتساهم المعلومات المالیة المعدة وفق. 12            
 المرتبطة باتخاذ القرار.

مستخدمیها من تقییم صحة  SCFتمكن المعلومات المالیة المعدة وفق . 13            
 توقعاتهم السابقة.

القدرة التنبؤیة لمستخدمیها بما یتیح  SCFتعزز المعلومات التي یوفرها . 14            
 لهم إمكانیة توقع النتائج المستقبلیة لقراراتهم.

 SCFیعتبر تاریخ نشر القوائم المالیة المحدد في النصوص القانونیة لـ  .15            
 مالئما التخاذ مختلف القرارات في الوقت المناسب.

معارض   دون رأي
 بشدة

موافق  معارض
 نوعا ما

موافق  موافق
 بشدة

 تحقیق خاصیة الموثوقیةفي  SCF مساهمة: المجال الثاني

بما یتیح معلومات كافیة لتلبیة احتیاجات  SCFتتعدد القوائم المالیة وفق  .16      
 متخذي القرار. 

إمكانیة  SCFتتیح المالحق التفسیریة التي تتضمنها القوائم المالیة وفق  .17      
 التحقق من مختلف المعلومات الواردة ضمن هذه األخیرة. 

ذات غرض عام وال تتحیز لفئة  SCFتعتبر القوائم المالیة المعدة وفق   .18      
  .قرار معینة

الجانب االقتصادي على الجانب القانوني األمر الذي یترتب  SCFیغلب   .19      
 علیه أمانة التمثیل للواقع االقتصادي.

نحو تقییم االصول وفق منظور اقتصادي باالعتماد على  SCFإن اتجاه  .20      
 القیمة العادلة یعزز من موثوقیة المعلومة المحاسبیة ومصداقیتها

معارض   دون رأي
 بشدة

موافق  معارض
 نوعا ما

موافق  موافق
 بشدة

  في تحقیق خاصیة القابلیة للفهم SCFالمجال الثالث: مساهمة 
 

المبادئ والقواعد التي تحكم التسجیل المحاسبي  SCFیعرض  .21      
للمعامالت وتقییمها بصفة صریحة وشفافة مما یسمح لمستخدمي القوائم المالیة 

 من فهمها.
قابلة للقراءة واضحة ومفهومة وخالیة  SCFإن القوائم المالیة المعدة وفق  .22      

 من التعقید.

فصاح عن وتفسیر تزید من درجة اإل SCFإن المالحق المعدة وفق  .23      
  المعلومات الواردة في القوائم المالیة.

  

 



  
 

 

 معارض  دون رأي
 بشدة

وافق م معارض
 نوعا ما

موافق  موافق
 بشدة 

  في تحقیق خاصیة القابلیة للمقارنة SCFالمجال الرابع: مساهمة 
 

قابلیة  SCF. یضمن توحید المبادئ والسیاسات والطرق التي نادى بها 24      
 .شركاتمقارنة المعلومات المالیة بین ال

بتوفیر معلومات مبنیة على أسس محاسبیة ثابتة بما یسهل  SCFیلزم . 25      
 عبر مختلف القترات. شركةومتابعة أداء ال عملیة تقییم

على تكییف المبالغ في حالة تغییر األسس المحاسبیة المتبعة  SCFینص . 26      
أثر هذا التغییر في القوائم المالیة  مما یسمح بإجراء المقارنات  صاح علىفواإل

 فیما بین الفترات الزمنیة المختلفة.
ت شركایساعد في تقدیم معلومات قابلة للمقارنة بین مختلف ال SCF. تطبیق27      

 العاملة في نفس القطاع.
بإضافة خانة تخص  الدورة  SCF. طریقة عرض القوائم المالیة وفق 28      

 الواحدة. شركةالسابقة یسهل إجراء المقارنات بالنسبة لنتائج ال
لجدول التدفقات النقدیة یساعد مستخدمي القوائم المالیة على   SCF. تبني 29      

 ت من حیث القدرة على تولید السیولة.شركاالمقارنة بین ال
بما یسمح بإجراء  شركاتصفة الدولیة على القوائم المالیة لل SCF. یضفي30      

  المقارنة على المستوى الدولي.
المحور الثالث: معوقات تطبیق النظام المحاسبي المالي في ظل بیئة األعمال الجزائریة المؤثرة على تحقیق المتطلبات المحاسبیة 

  للحوكمة 
المشاكل التي یصادفها تطبیق النظام المحاسبي المالي ستنعكس على تحقیق حسب رأیك ومن خالل الممارسة المهنیة، فإن 

  المتطلبات المحاسبیة لحوكمة الشركات وذلك راجع لـــــ:

 معارض  دون رأي
 بشدة

وافق م معارض
 نوعا ما

موافق  موافق
 بشدة 

في الواقع المهني نتیجة لتأثر سلوك منظمي  SCF. صعوبة تطبیق 31
وممارسي المهنة بالخلفیة المحاسبیة للمخطط المحاسبي الوطني  وعدم میلهم 

 للتغییر.
سرعة تبني المعاییر الدولیة للمحاسبة واإللزام بتطبیقها دون تهیئة البنیة . 32      

  التحتیة لجمیع المؤسسات التشریعیة والتعلیمیة والتنفیذیة.
  .SCFضعف إلمام ممارسي المهنة بقواعد ونصوص. 33      

غیاب سیاسة تكوین حقیقیة تعد المحاسب للعمل وفق قواعد المهنة بشكل . 34      
  جید.

ضعف السوق المالي الجزائري، األمر الذي ال یسمح باستعمال نماذج . 35      
والتي تضمن إعطاء  القیاس واإلفصاح المدرجة ضمن معاییر المحاسبة الدولیة

  .شركةصورة صادقة عن الوضعیة المالیة لل
الجزائریة تحكمها فقط أمور قانونیة  شركاتطبیعة المحاسبة في ال. 36      

وتوجیهات إداریة األمر الذي ال یسمح بتحقیق مبدأ تغلیب الواقع االقتصادي 



  
 

 

  على الشكل القانوني.

الجزائریة على مبدأ السریة وغیاب ثقافة اإلفصاح اعتماد بیئة األعمال . 37      
  یعیق تحقیق المتطلبات المحاسبیة لتطبیق حوكمة الشركات.

تماشیا مع  SCFالتأخر في إصدار النصوص التكمیلیة الداعمة لتطبیق . 38      
  التحدیثات التي تعرفها معاییر المحاسبة الدولیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


