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 الممخص:

في جمب االستثمار األجنبي المباشر إلى  دور االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسساتسعت ىذه الدراسة إلى قياس 
ز العبلقة المتبادلة بيف حوكمة المؤسسات وتطبيؽ معايير ابراالجزائر بعد تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، مع 

 واقع مناخ االستثمار وتدفقات االستثمار األجنبي الوارد إلى الجزائر.إلقاء الضوء عمى  بعدالمحاسبة الدولية، 

 وقد توصمت الدراسة إلى أف مناخ االستثمار في الجزائر يعتبر منفرا لممستثمر األجنبي، مما انعكس سمبا عمى
صدار ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة  حجـ التدفقات الواردة إلى الجزائر، حتى بعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي وا 
الجزائرية. أما الدراسة الميدانية فتوصمنا مف خبلليا؛ إلى أف المؤسسات محؿ الدراسة التي تحصؿ عمى استثمار 

ميع مبادئ حوكمة المؤسسات حسب رأي أفراد عينة أجنبي مباشر مف خبلؿ شركات رأسماؿ المخاطر، تطبؽ ج
الدراسة. وقد توصمنا إلى وجود أثر موجب ذو داللة إحصائية لمدى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ 

 االستثمار األجنبي المباشر بتمؾ المؤسسات، باعتماد نموذج االنحدار البسيط في تقدير تمؾ العبلقة.

المعايير المحاسبية الدولية؛ النظاـ مبادئ حوكمة المؤسسات؛ الستثمار األجنبي المباشر؛ ا: الكممات المفتاحية
 المحاسبي المالي.

 

Abstract: 

This study sought to measure the role of commitment to the principles of corporate 

governance in bringing foreign direct investment to Algeria after the application of international 

accounting standards, highlighting the interrelationship between corporate governance and the 

application of international accounting standards, after shedding light on the reality of the 

investment climate and the flows of foreign investment into Algeria. 

The study concluded that the investment climate in Algeria is considered a deterrent to the 

foreign investor, which negatively affected the volume of incoming flows to Algeria, even after 

the application of the financial accounting system and the issuance of the Charter of Good 

Governance of the Algerian Corporation. As for the field study, we reached through it; The 

institutions under study that obtain foreign direct investment through venture capital companies 

apply all the principles of corporate governance according to the opinion of the study sample 

members. We have concluded that there is a positive, statistically significant impact of the 

extent of commitment to the principles of corporate governance on the volume of foreign direct 

investment in those institutions, by adopting a simple regression model in estimating that 

relationship. 

Keywords: Foreign Direct Investment; Corporate Governance Principles; International 

Accounting Standards; Financial Accounting System. 
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  أ
 

تعاني  والتي  النامية، الدوؿ اقتصاديات بالغة في أىمية األجنبي المباشر االستثمار موضوع يكتسي
 إلقامة المشاريع المطموب التمويؿ توفير المنتظر منو في الياـ التمويؿ، وذلؾ لمدور مصادر مف نقص في

 العمؿ، مف فرص المزيد وخمؽ داخيؿ والمعيشة،الم مستوى رفع في والمساىمة التكنولوجيا نقؿ اإلنتاجية،
 .مجاؿ التصدير في التنافسية القدرات وتحفيز اإلدارية، اتبر والخ تاالميار  تحسيف إلى باإلضافة

 خبلؿ إزالة مف المباشرة األجنبية اتاالستثمار  جذب عمى الدوؿ ببف المنافسة موجة تصاعدت لذلؾ
أقامت الجزائر  السياؽ ىذا وفي .المحمية األسواؽ دخوليا إلى تسيؿ يالت والضمانات الحوافز تقديـ العراقيؿ،

 االستثمار طريؽ في تقؼ التي القيود والعراقيؿ إزالةبيدؼ  وقوانيف تشريعات النامية، الدوؿ كغيرىا مف
يد مف ، والقوانيف التنظيمية. إال أف ىناؾ العدالجبائية بالتشريعات منيا تعمؽي ما السيما المباشر، األجنبي

الدراسات أكدت أف المستثمريف األجانب عند قرار االستثمار، يتعرضوف لمشكمة نقص الشفافية واالفصاح، 
وعدـ دقة في المعمومات إف وجدت، فيما يتعمؽ بالتقارير السنوية لممؤسسات المعنية بالقرار االستثماري، 

مؤخرا. لذلؾ وجب تعزيز اإلفصاح خاصة في أعقاب اليزات االقتصادية والمالية التي شيدىا العالـ 
والشفافية وتوفير القوائـ المالية الموثوؽ بيا والخالية مف الغش واألخطاء، وتوفير المعمومات البلزمة 

 والمناسبة في الوقت المناسب لممستثمريف وأصحاب المصالح والمجتمع.

ف تمويؿ أجنبي، خاصة ولجمب المزيد مف االستثمارات األجنبية البد عمى المؤسسات التي تبحث ع
أف تعيد النظر في نوعية المعمومات التي تقدميا لممستخدـ، وكمية وطريقة  المؤسسات الناشئة والمتعثرة

عادة النظر في طريقة التسيير التي تكفؿ حقوؽ المساىميف وأصحاب  المصالح االفصاح عنيا مف جية، وا 
يتـ في إطار ىذه الدراسة اختيار مجموعة مف  مف جية أخرى، في إطار ما يسمى بحوكمة المؤسسات. لذلؾ

المؤسسات الجزائرية، والتي تضـ استثمار أجنبي مباشر، بيدؼ تقييـ مدى التزاميا بمبادئ حوكمة 
، 2010سنة  -ممثمة بالنظاـ المحاسبي المالي–المؤسسات، بعدما طبقت الجزائر معايير المحاسبة الدولية 

 بي المباشر إلييا.  ودور ذلؾ في جمب االستثمار األجن
 

 :طرح إشكالية الدراسة 
أعطت الجزائر أولوية لتحسيف مناخيا االستثماري، مف خبلؿ سف العديد مف القوانيف المتعمقة 
باالستثمار األجنبي، باإلضافة إلى تبني نظاـ محاسبي جديد مستوحى مف معايير المحاسبة الدولية، 

صدار ميثاؽ توجييي لممؤسسات بخصوص الحو  كمة. بيدؼ جعؿ الممارسات المحاسبية متوافقة مع وا 
الممارسات الدولية، واالستجابة لمتطمبات اقتصاد السوؽ، وانتاج معمومات أكثر مبلءمة وموثوقية لمتخذي 
القرارات، وتوسيع مجاؿ االفصاح والشفافية، لتسييؿ المعامبلت الدولية وجمب المزيد مف االستثمار األجنبي 
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ومف ىنا  دة مف المزايا التي يقدميا األخير لمبمد ولممؤسسات االقتصادية المستثمر فييا.المباشر، لبلستفا
 الدراسة في التساؤؿ التالي:يمكف طرح إشكالية 

 

" ىل يساىم االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر إلى المؤسسات 
 ة الدولية؟الجزائرية في ظل تطبيق معايير المحاسب

 

 يقودنا التساؤؿ الرئيسي أعبله إلى مجموعة مف األسئمة يمكف طرحيا كما يمي:

ىؿ ساىـ تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، ممثمة بالنظاـ المحاسبي المالي في تحسيف ترتيب الجزائر  .1
 في المؤشرات المتعمقة بحوكمة المؤسسات ؟

مة بالنظاـ المحاسبي المالي في رفع حصة الجزائر مف ىؿ ساىـ تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، ممث .2
 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر؟

 ىؿ تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسات؟ .3
ىؿ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار األجنبي  .4

 المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة؟
توجد فروؽ ذات داللة احصائية، بيف متوسط حجـ االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ ىؿ  .5

 الدراسة تعزى إلى )الشركة األـ(؟
 

 :فرضيات الدراسة 
 لئلجابة عمى التساؤالت السابقة يتـ طرح الفرضيات كإجابة مؤقتة عف األسئمة المطروحة، كما يمي: 

 

 الفرضية األولى: .1
معايير المحاسبة الدولية، ممثمة بالنظاـ المحاسبي المالي في تحسيف ترتيب الجزائر في  ساىـ تطبيؽ: 1ف

 المؤشرات المتعمقة بحوكمة المؤسسات.
 

 الفرضية الثانية: .2
لـ يساىـ تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، ممثمة بالنظاـ المحاسبي المالي في رفع حصة الجزائر مف  :2ف

 المباشر.تدفقات االستثمار األجنبي 
 الفرضية الثالثة: .3

 تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسات.: 3ف         
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 الفرضية الرابعة .4
يوجد أثر ذو داللة احصائية لمدى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار األجنبي : 4ف

 المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة.
 

 الفرضية الخامسة:  .5
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط حجـ االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ  ال: 5ف

 الدراسة تعزى إلى )الشركة األـ("
 
 وأىدافيا: أىمية الدراسة 

تأتي أىمية الدراسة مف أىمية متغيراتيا، وفي التأكيد عمى أىمية التوسع في تطبيؽ مبادئ حوكمة 
زايا تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، ألجؿ تحقيؽ جودة التقارير المالية والتي المؤسسات، واالستفادة مف م

ستنعكس عمى قرارات المستخدميف، وبالتالي تؤدي إلى تحسيف األداء المالي لممؤسسة، مما يرفع مف قيمتيا 
ثمار األجنبي وجعميا أكثر جاذبية لممستثمريف األجانب، بغية االستفادة مف االمتيازات التي يمنحيا االست

المباشر، خاصة بالنسبة لممؤسسات الناشئة والتي تتطمب تمويبل ضخما والكثير مف الميارات والخبرات 
 والتقنيات، والتي تعود حتما بالمنافع عمى االقتصاد الوطني بصفة عامة.   

مب عمى ج المؤسسات حوكمة االلتزاـ بمبادئ أما اليدؼ الرئيسي لمدراسة فيتمثؿ في قياس أثر
 شكؿ في اليدؼ ىذا تقسيـ ويمكف الجزائرية، االقتصادية االستثمار األجنبي المباشر في عينة مف المؤسسات

 أىداؼ فرعية  كالتالي: 

  إلقاء الضوء عمى واقع مناخ االستثمار في الجزائر بخصوص قدرتو عمى استقطاب االستثمار األجنبي
 واجيو.المباشر، وتغطية أىـ المشاكؿ والعراقيؿ التي ت

  إبراز أىمية حوكمة المؤسسات مف خبلؿ مبادئيا وآلياتيا في إدارة المؤسسات، وزيادة كفاءتيا ومصداقية
 تقاريرىا المالية، وبالتالي تعزيز ثقة المتعامميف معيا. 

  ابراز العبلقة المتبادلة بيف حوكمة المؤسسات وتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، وأف كؿ منيما مكمؿ
 ومدى مساىمة كؿ مف منيما في جمب المستثمر األجنبي.  لآلخر،

 .التعرؼ عمى واقع التزاـ عينة مف المؤسسات ذات األسيـ بالجزائر بمبادئ حوكمة المؤسسات 
  ،معرفة مدى مساىمة االلتزاـ بتطبيؽ مبادئ حوكمة المؤسسات في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر

 ضمف المؤسسات محؿ الدراسة.
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  وج بنتائج مناسبة واقتراح التوصيات المبلئمة.الخر 
 

 منيج الدراسة 

بغرض خدمة أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى إشكالية الدراسة، واختبار صحة الفرضيات يتـ استخداـ 
وىو المنيج الذي يتـ استخدامو في وصؼ وتحميؿ المعطيات المتعمقة بمتغيرات  المنيج الوصفي التحميمي،

خبلؿ االعتماد عمى الدراسات النظرية المكتبية لؤلبحاث والكتابات السابقة ذات العبلقة الدراسة، وذلؾ مف 
بالموضوع، بغرض تحميميا واالستفادة منيا في تحرير الجوانب النظرية والتطبيقية، استنادا إلى أسموب دراسة 

 الحالة وأسموب االستقصاء، لئلحاطة بجوانب الدراسة الميدانية.
 

 :حدود الدراسة 

الجزائر والتي تموليا شركات رأس  المساىمة العاممة في شركات عمى الدراسة : ستقتصرالحدود المكانية -
الماؿ المخاطر األجنبية وذات رأس ماؿ مختمط )جزائري وأجنبي(، وتكوف المساىمة األجنبية فييا أكبر 

 ، لكي نعتبر المساىمة األجنبية استثمارا أجنبيا مباشرا.%01مف 

 الشركات ورفض منح البيانات، مع التعامؿ صعوبة وكذا االستبياف، بسبب االعتماد عمىمانية: الحدود الز  -

إلى  0101بداية مف شير سبتمبر  تسعة أشير يقارب ما الميدانية الدراسة بيانات جمع فترة فقد استمرت
الماؿ األجنبي(، . وأما عف البيانات المعبرة عف المتغير التابع )المتمثؿ في حجـ رأس 0100غاية ماي 

 .0107فيتـ االعتماد عمى تقارير سنة 

 

 :الدراسات السابقة 

 :ىناؾ دراسات بالمغة العربية وأخرى بالمغة األجنبية نذكر بعضيا فيما يمي

 
 أوال: الدراسات بالمغة العربية

 

 (:2014-2013)دراسة صالح الدين سوالم  .1

سبة الدولية في استقطاب االستثمار األجنبي : "مدى مساىمة االلتزام بتطبيق معابير المحابعنواف
الدراسة عبارة عف أطروحة دكتوراه عموـ في العمـو التجارية، بجامعة أـ المباشر، دراسة حالة الجزائر"؛ 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى إمكانية مساىمة االلتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة الدولية في  البواقي.
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ألجنبي المباشر إلى الجزائر، وذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ عمى حقيقة اإلصبلح المحاسبي استقطاب االستثمار ا
في الجزائر. والذي تمخض عنو استراتيجية توحيد محاسبي بتبني نظاـ متوافؽ ومنسجـ مع المعايير 

مكانية تفعيؿ ىذا اإلصبلح باتجاه تحسيف وتطوير مناخ االستثمار األجنبي المب اشر المحاسبية الدولية، وا 
فييا. وبينت نتائج الدراسة أىمية المتغير المحاسبي، كأحد المتغيرات الحاسمة والمداخؿ المستحدثة ذات 
الواقع المؤثر عمى عممية اتخاذ القرارات االستثمارية مف قبؿ المستثمريف المحمييف أو الدولييف؛ عمى اعتبار 

المعدة عمى أساس معايير المحاسبة الدولية،  أف المعمومات المحاسبية المنتجة في ظؿ األنظمة المحاسبية
لتخفيض درجة عدـ التأكد المتعمقة بقرار االستثمار. وبغية تطوير المناخ االستثماري في الجزائر، ليصبح 
أكثر جذبا لبلستثمارات األجنبية المباشرة، فإف الباحث أقترح مجموعة مف اإلجراءات مثؿ إرساء مبادئ 

لعنصر البشري وتوعيتو واالرتقاء بمستوى مياراتو، تعزيز االنفتاح التجاري حوكمة المؤسسات، تنمية ا
واالندماج في االقتصاد العالمي، التنسيؽ مع المنظمات الدولية واالمتثاؿ بالتجارب الناجحة؛ التقييـ الدوري 

المحاسبي  والمستمر آلثار السياسات المتخذة عمى تطوير المناخ االستثماري(، وىذا دوف إغفاؿ المتغير
 المعد وفؽ الممارسات المحاسبية الدولية في عممية اتخاذ القرارات االستثمارية المحمية والدولية.

 

 :(2014)دراسة خميل أبو سميم  .2

: "قياس أثر االلتزام بتطبيق حوكمة الشركات عمى جذب االستثمارات األجنبية دراسة بعنواف
قدمت ىذه الدراسة كمقاؿ بمجمة جامعة جازاف، فرع العمـو  ؛"المباشرة )أدلة ميدانية من البيئة األردنية(

 جية، مف األردف في االستثمارية البيئة تطور عمى االطبلع إلى الباحث سعى االنسانية بالسعودية. حيث
 عمى االلتزاـ ذلؾ أثر بياف ثـ ومف أخرى، جية مف الحوكمة بمبادئ الشركات األردنية التزاـ مدى وعمى

 االستثمار أىميا: أف كاف النتائج مف عدد إلى الدراسة وقد خمصت. المباشر األجنبي تثماراالس استقطاب
يجابي مؤثر وقع لو األجنبي  ىيكمتيا تـ قد االقتصادية البنية تكوف أف ولكف بشرط المحمي االقتصاد عمى وا 
 التشريعات مف العديد خبلؿ االقتصادية مف بنيتو ىيكمة بإعادة بدأ قد األردف أف وجد كما مبلئـ، بشكؿ

 المدرجة األردنية وخصوصا الشركات أف كذلؾ ووجد األجنبية، االستثمارات جذب إلى اليادفة والقوانيف
 باستقطاب االستثمار يسيـ االلتزاـ ىذه وأف المؤسسات، حوكمة بمبادئ كبير حد إلى ممتزمة المالي بالسوؽ
بمبادئ  الممتزمة لمشركات المالية بالقوائـ االىتماـ يولي المستثمر أف أىميا؛ مف كاف عديدة ألسباب األجنبي
 االلتزاـ وأف لؤلردف، استثماراتو جمب عمى تشجعو وبالتالي الشركة بعمميات الثقة لديو تولد حيث الحوكمة،

 الخارجية األسواؽ دخوؿ مف تمكنيا وبالتالي لمشركة المالية القوائـ عمى الدولية صفة يضفي بمبادئ الحوكمة
 .المنافسةو 
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 :(2018)دراسة ربا ماجد بصول  .3

"أثر كفاءة االفصاح وحوكمة الشركات في جذب االستثمارات العربية واألجنبية "دراسة بعنواف: 
، طرحت ىذه الدراسة في شكؿ كتاب، مف منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ تحميمية"

، وقد 2010شركة مدرجة في بورصة عماف باألردف لعاـ  178ة مف العربية. تمت الدراسة عمى عينة متكون
تـ تطوير نموذج لبلنحدار المتعدد تضمف عدة متغيرات مستقمة تمثمت في االفصاح وآليات الحوكمة، 
وعبلقتيا مع حجـ االستثمارات العربية واألجنبية وغير األردنية كمتغيرات تابعة. وقد خمصت نتائج الدراسة 

ويبلحظ تبايف في مستوى االفصاح لدييا،  ،%)5886)لتزاـ التاـ لعينة الدراسة بمستوى االفصاح عدـ االإلى 
وال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بيف االفصاح وحجـ االستثمارات األجنبية، كذلؾ عدـ وجود تأثير بالنسبة 

االستثمار في الشركات أف المستثمريف بشكؿ عاـ يفضموف آلليات الحوكمة عمى االستثمارات األجنبية. و 
ذات الممكية المؤسسية، األمر الذي يعزز الثقة في إدارة الشركة، كما أف المستثمريف األجانب يفضموف 

 الشركات ذات الحجـ الكبير.

 (:2020-2019)دراسة ىاجر مزوار  .4

ي "أثر تبني النظام المحاسبي المالي عمى استقطاب االستثمار األجنبجاءت الدراسة تحت عنواف: 
والدراسة ىي أطروحة دكتوراه عموـ في العموـ التجارية، بجامعة "، -دراسة تحميمية-المباشر في الجزائر 

 استقطاب في المالي، المحاسبي النظاـ خبلليا مف يؤثر التي اآللية معرفة إلى الدراسة ىذه المسيمة. ىدفت
 الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار ناخم واقع مف كؿ بتحميؿ القياـ تـ المباشرػ وقد االستثمار األجنبي

 األكاديمييف آراء لمعرفة االستبياف استمارة عمى الجانب المحاسبي، وباالعتماد مف االستثماري المناخ وواقع
 االستثمار تدفقات فإف المتاحة، اإلمكانيات مف بالرغـ ى أنوإل الدراسة خمصت الموضوع، حوؿ والمينييف
 مبلئـ استثماري مناخ وجود عدـ المرغوب، نتيجة المستوى إلى تصؿ لـ الجزائر إلى اردةالو  المباشر األجنبي
 أغمب في متأخرة مراتب فيي تحتؿ الجزائر، في لبلستثمار أمواليـ توجيو عمى األجانب المستثمريف يحفز

 المالي المحاسبي ـالنظا أف عمى يوافقوف العينة أفراد االستثمار؛ وغالبية جاذبية لقياس الدولية المؤشرات
 بذلؾ فيو األجنبي، المستثمر تحظى باىتماـ التي االستثمار، مناخ مكونات مف بعضا طياتو في يحمؿ
 يعزز كما جودة؛ لمعمومات ذات توفيره خبلؿ مف المحاسبي، الجانب مف مبلئـ استثماري مناخ بتوفير يسمح
 وزيادة الجزائر بورصة تنشيط إلى افةباإلض والشفافية؛ اإلفصاح إرساء خبلؿ مف المؤسسات حوكمة
  كفاءتيا.
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 ثانيا: الدراسات األجنبية
 

 :(Mangena & Tauringana , 2007)  دراسة .5

 Disclosure , Corporate Governance and Foreign Share Ownership كانت الدراسة بعنواف:

on the Zimbabwe Stock Exchange، جمة جاءت ىذه الدراسة في شكؿ مقاؿ بم(International 

Financial Management & Accounting 8) ىدفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف االستثمارات األجنبية
ومستوى اإلفصاح والحوكمة في زيمبابوي. والتي تعتبر مف الدوؿ النامية في إفريقيا، وقد كاف الدافع وراء 

يف األجانب عادة يفضموف االستثمار في الشركات التي إجراء ىذه الدراسة؛ ىو معرفة فيما إذا كاف المستثمر 
تكوف االستثمارات فييا محمية بشكؿ جيد، وأنيـ يتجنبوف االستثمار في الدوؿ النامية ألف مستوى الحوكمة 
فييا واالفصاح ضعيفاف. ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ المعمومات الواردة في التقارير المالية لعينة مف الشركات 

عمى التوالي. حيث تـ فحص تأثير  2003-2002 لعامي 67و 51سوؽ زيمبابوي والبالغ عددىا  المدرجة في
االفصاح والحوكمة عمى االستثمارات األجنبية مف خبلؿ نموذج لبلنحدار المتعدد. وتوصمت نتائج الدراسة 

فصاح وحوكمة إلى أنو توجد عبلقة إيجابية ذات داللة احصائية، بيف االستثمارات األجنبية وكؿ مف اال
المؤسسات. وأنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف االستثمارات األجنبية وكؿ مف نسب السيولة والعائد 

 عمى الممكية ورأسماؿ السوؽ. 

  :( Atakan & al ,2008)دراسة  .6

،  Implementation of Good Corporate Governance in Turkey: جاءت ىذه الدراسة بعنواف
(، ىدفت إلى وصؼ التطبيؽ الناجح Human Systems Managementالدراسة في مجمة )نشرت ىذه 

، والتي تعتبر مف ضمف الثبلث شركات التركية األوائؿ. والتي تـ  (DYH)لمبادئ الحوكمة مف قبؿ شركة 
مف حيث تحقيقيا لخدمات المستثمريف  (%81)بحصوليا عمى نسبة  (2006)تصنيفيا عالميا عاـ 

وبالتالي أصبحت الشركة األولى في تركيا بتطبيقيا لممارسات الحوكمة. لذلؾ أجريت ىذه  المؤسسيف،
لتبني مبادئ حوكمة المؤسسات، ولتفسير الطرؽ التي تـ اتباعيا (،  (DYHالدراسة لمعرفة الدافع لشركة

ي الشركة، بيدؼ لتطبيؽ مبادئ الحوكمة؛ بالتركيز عمى اليياكؿ المختمفة والتغيرات اإلدارية التي طبقت ف
التعرؼ عمى الفوائد المتمثمة مف ىذه التغيرات، ولوصؼ الخطط المستقبمية لمشركة. وأخيرا لوضع مقترحات 

، استغرقت 2006لمسوؽ التركي ولتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحثوف بإجراء مقاببلت عميقة في شير أبريؿ مف عاـ 
حثيف أنفسيـ مع أعضاء مجمس اإلدارة وأعضاء بالمعدؿ ساعة واحدة لكؿ مقابمة تـ إجراؤىا مف قبؿ البا

المجاف، خاصة رؤساء لجاف الحوكمة، وذلؾ لجمع المعمومات حوؿ المحفزات وراء تطبيقيـ لمبادئ 
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الحوكمة، والفائدة المتوقعة مف تطبيقيا وتبيف أف تطبيؽ الحوكمة أدى إلى تحسيف صورة الشركة، وكسب 
 جانب وتحسيف آليات الرقابة الداخمية والخارجية.السمعة الجيدة في عيوف المستثمريف األ

 :  (Leuz & al , 2010)دراسة .7

، وقد نشرت ىذه  ?Do Foreigners invest Less in Poorly Governed Firmsالدراسة بعنواف:
لمعرفة العوامؿ التي تؤثر عمى حجـ  (، ىدفتReview of Financial Studiesالدراسة في مجمة )

نبية وباألخص معرفة ىؿ االستثمارات األجنبية تكوف أقؿ في الشركات التي تفتقر االستثمارات األج
بمدا عف طريؽ تحميؿ المعمومات المتوفرة عنيا  (29)شركة مف  (4409)لمحوكمة؟ ولتحقيؽ ذلؾ تمت دراسة 

الؾ ، باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد، وذلؾ لمعرفة ىؿ ىن2006لعاـ  Worldscopeفي قاعدة بيانات 
مخاوؼ مف تطبيؽ الحوكمة؟ وكذلؾ ما عبلقة ذلؾ باالستثمارات األجنبية؟ وتوصمت الدراسة إلى أف 
االستثمارات األجنبية تكوف أقؿ في الشركات التي مف الممكف أف تؤدي فييا تركيبة الممكية إلى مشاكؿ في 

 ب استثمارات أجنبية أكثر.الحوكمة، كما أف تحسيف مستوى االفصاح وممارسات الحوكمة سيؤدياف إلى جذ

  :(Kim & al , 2011)دراسة  .8

نشرت ،  Do Foreign Investors Encourage Value-Enhancing Corporate Taking بعنواف:
أجريت ىذه الدراسة مف منطمؽ أنو عمى المدى ، (Emerging Markets Finance and Trade) بمجمة

عمى تشجيع اإلدارة عمى سموؾ مسمؾ يتوخوف فيو الحذر عند القصير فإف تركيز المستثمريف األجانب يكوف 
االستثمار. وعمى صعيد آخر فإف المستثمريف األجانب يشجعوف اإلدارة عمى التركيز في القيمة عمى المدى 
الطويؿ وليس عمى المدى القصير عف طريؽ تفعيؿ حوكمة المؤسسات والمشاركة فييا. لذلؾ ىدفت ىذه 

ما إذا كاف المستثمريف األجانب في كوريا ليـ تأثير عمى الشركات المستثمر فييا، مف الدراسة إلى معرفة في
حيث المدى الذي يجب أف تتحمؿ فيو ىذه الشركات المخاطر. ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ تحميؿ االنحدار 

لؾ تـ اختبار المتعدد لفحص العبلقة بيف الممكية األجنبية والتدفقات النقدية لمشركات كمؤشر لممخاطر. وكذ
ىؿ المخاطرة ترتبط إيجابيا مع نمو الشركات، ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ عينة شممت جميع الشركات الغير 

والتي تتوفر  2007-2001شركة، لمفترة ما بيف  18337والبالغ عددىا  KSEمالية المدرجة في سوؽ كوريا 
ئج إلى أف الشركات التي بيا مستثمروف عنيا جميع البيانات المطموبة لقياس المتغيرات. وخمصت النتا

أجانب أكثر تفضؿ المخاطر، وأف ىذه المخاطر ترتبط إيجابيا مع نمو الشركات مف منطمؽ أف الشركات 
 التي يوجد بيا مستثمروف أجانب تقـو بدور رقابة لزيادة قيمة الشركات والمرتبطة بالمخاطر.
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 :(Gill & al, 2012)دراسة  .9

 The Relationship Between Corporate Governance and the Investment Decision بعنواف: 

of Small Business Firms in India ، ( نشرت ىذه الدراسة بمجمةJournal of Finance and 

Investment Analysis) وقد ىدفت إلى اختبار العبلقة بيف حوكمة المؤسسات وقرارات االستثمار في ،
في اليند، وذلؾ مف منطمؽ أف نمو الشركات الصغيرة يعتمد عمى االستثمار فييا،  شركات األعماؿ الصغيرة

والذي بدوره يعتمد عمى وجود حوكمة جيدة، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إجراء المسح الشامؿ لمنطقة البينجاب 
ع مف أعضاء مجالس إدارة األعماؿ الصغيرة والتي تـ جم (800)، عمى عينة بمغت 2012في اليند عاـ 

المعمومات البلزمة منيـ عف طريؽ الياتؼ، واإليميبلت والمقاببلت الشخصية. كما وتـ تحميؿ البيانات 
متغيرات مستقمة. ولقد أظيرت النتائج أف الجمع بيف منصب الرئيس  (4)باستخداـ نموذج لبلنحدار يتضمف 

مجمس اإلدارة، وحجـ األصوؿ التنفيذي ومجمس اإلدارة، وتممؾ الرئيس التنفيذي لحصة مف الشركة، وحجـ 
اإلجمالية لمشركة إضافة إلى أداء األعماؿ الصغيرة؛ جميعيا تؤثر إيجابيا عمى قرارات االستثمار في شركات 
األعماؿ الخدمية الصغيرة في اليند، كما أف حجـ مجمس اإلدارة وأداء الشركات يؤثر إيجابيا عمى قرارات 

رة في اليند، كما ويبلحظ أف ىذه الشركة تمقي مزيدا مف الضوء االستثمار في الشركات الصناعية الصغي
عمى أىمية حوكمة المؤسسات التخاذ قرارات االستثمار في الشركات الصغيرة، إضافة إلى أنو مف الممكف 

 أف تكوف ىذه الدراسة مفيدة أيضا لممستثمريف في سوؽ العقارات ومستشارو االستثمار.

 : (Suwaidan & al, 2013)دراسة:   .10

 Corporate Governance and Non- Jordanian Share Ownership: the Case ofبعنواف: 

Amman Stock Exchange  ،نشرت الدراسة في مجمة (International Journal of Business and 

Management ،) ىدفت إلى معرفة أثر العديد مف العوامؿ المرتبطة بحوكمة المؤسسات، كذلؾ عدد مف
وامؿ األخرى عمى االستثمارات األجنبية )غير األردنية( ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ نموذج االنحدار المتعدد الع

. وقد خمصت النتائج إلى أنو 2010شركة مدرجة في سوؽ عماف المالي لعاـ  183لعينة مف الشركات بمغت 
ؽ تأثيرا عمى حجـ االستثمارات لمممكية المؤسسية، وتركز حقوؽ الممكية، وحجـ األصوؿ وحجـ مكتب التدقي

األجنبية،  حيث ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف ىذه المتغيرات مع حجـ االستثمارات األجنبية، إال أنو 
 تبيف بأنو ال يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متغيرات الحوكمة األخرى واالستثمارات األجنبية.
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  :(,Das 2014) دراسة .11

، الدراسة جاءت في مجمة "The role of corporate governance in foreign investments"بعنواف: 
(Applied Financial Economics ،) ىدفت إلى فحص أثر ممارسات الحوكمة في المؤسسات عمى قرارات

المستثمريف األجانب لبلستثمار في تمؾ المؤسسات، ولتحقيؽ ذلؾ تـ استخداـ مجموعة المعمومات الشاممة 
دولة حوؿ العالـ. توصمت الدراسة إلى أف: مديري  37ستثمارات األجنبية في الصناديؽ التعاونية في لبل

الصناديؽ االستثمارية يفضموف االستثمار في الشركات ذات نظاـ الحوكمة القوي، مثؿ استقبلؿ األعضاء 
ىيكؿ حوكمة أفضؿ تجتذب غير التنفيذييف، ووجود لجنة تدقيؽ. كما توصمت الدراسة إلى أف الشركات ذات 

استثمارات أجنبية أكبر، كما أف وجود حوكمة عمى مستوى الدولة ال يعتبر بديبل لوجودىا عمى مستوى 
 المؤسسات. 

 

 :ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 تتميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات السابقة بما يمي:

تصاد الجزائري أثر المعايير المحاسبية الدولية منفردة عمى تناولت الدراسات التي تدور حوؿ االق -
استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، في حيف تناولت ىذه الدراسة أثر حوكمة المؤسسات بعد تطبيؽ 
معايير المحاسبة الدولية في الجزائر. كما يجدر اإلشارة أف جميع الدراسات التي طبقت عمى الجزائر 

ة(، التي تناولت العبلقة بيف الحوكمة واالستثمار األجنبي المباشر كانت تقيس )عمى حد عمـ الطالب
 الحوكمة الكمية لمبمد )مؤشرات كوفماف(، وليس الحوكمة عمى مستوى المؤسسات االقتصادية.

بالنسبة لمدراسات المطبقة عمى االقتصاديات األخرى )خارج الجزائر(، كانت عمى مستوى األسواؽ  -
سيؿ جمع البيانات عكس ىذه الدراسة التي طبقت عمى مؤسسات غير مدرجة بالبورصة المالية، مما ي

 )ماعدا مؤسسة واحدة(، مما صعب عممية جمع البيانات.

تمت الدراسة الميدانية عمى مؤسسات تموليا مؤسسات رأس ماؿ المخاطر، بغية التعرؼ عمى مدى  -
تقوـ باالستثمار ودفع رأس الماؿ، وىذا ما لـ يتـ أىمية الحوكمة بالنسبة ليذا النوع مف المؤسسات، حتى 

 التطرؽ إليو مسبقا )عمى حد عمـ الطالبة(.

استخداـ نموذج احصائي مختمؼ في جانب الدراسة الميدانية؛ حيث يتـ قياس المتغيرات المستقمة  -
ر(، بطريقة )مبادئ حوكمة المؤسسات( عف طريؽ االستبانة، والمتغير التابع )االستثمار األجنبي المباش

 كمية )حجـ رأس الماؿ األجنبي مقـو بالدينار الجزائري(.
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 ىيكل الدراسة: 
لئللماـ بمختمؼ جوانب الدراسة وتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا واإلجابة عمى إشكاليتيا، يتـ تقسيـ 

 الدراسة إلى أربعة فصوؿ، كما يمي:

لمباشر وواقعو بالجزائر، حيث يتـ مفاىيـ عامة حوؿ االستثمار األجنبي ا األوؿالفصؿ يتناوؿ 
تقسيمو إلى ثبلث مباحث؛ يتناوؿ المبحث األوؿ مفيـو االستثمار األجنبي المباشر وأشكالو، أىـ النظريات 
المفسرة لو، أىدافو، محدداتو وآثاره. أما المبحث الثاني فيتناوؿ تقييـ مناخ االستثمار بالجزائر مف عدة 

نظيمي، مؤشرات االقتصاد الكمي، المؤشرات العالمية الواسعة االستخداـ، والتي جوانب: )المناخ القانوني والت
تعبر عف النوعية المؤسسية(. أما المبحث الثالث فيتـ التطرؽ فيو إلى واقع تطور التدفقات مف االستثمار 

اشر ضمف األجنبي المباشر وأىـ القطاعات الموجية إلييا، باإلضافة إلى أىمية االستثمار األجنبي المب
 االقتصاد الوطني.

طارىا القانوني والتوجييي بالجزائر،  الفصؿ الثانيفي حيف يتناوؿ  اإلطار العاـ لحوكمة المؤسسات وا 
حيث يتـ تقسيمو إلى ثبلث مباحث؛ يتطرؽ األوؿ إلى مفيوـ حوكمة المؤسسات ودوافع ظيورىا، إضافة 

دات، خصائص مبادئ، وآليات الحوكمة. أما المبحث لمنظريات المفسرة ليا. أما المبحث الثاني فيعرض محد
الثالث فنتطرؽ مف خبللو إلى حوكمة المؤسسات الجزائرية، بداية مف اإلطار القانوني ليا، مرورا بعرض 

 ميثاؽ الحكـ الراشد )اإلطار التوجييي(، وصوال إلى تحديات تطبيؽ الحوكمة في الجزائر.

ات بيف متغيرات الدراسة، بداية بتعريؼ المعايير أما الفصؿ الثالث فيخصص لتحميؿ العبلق
التاريخية ليا، وتبنييا في الجزائر مف خبلؿ النظاـ المحاسبي المالي، ضمف  المحاسبية الدولية والخمفية

المبحث األوؿ. أما المبحث الثاني، فيتناوؿ طبيعة العبلقة بيف حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية. 
المبحث الثالث اآلليات التي مف خبلليا، يمكف أف يساىـ تطبيؽ كؿ مف معايير المحاسبة  في حيف يتناوؿ

الدولية وحوكمة المؤسسات في جمب االستثمار األجنبي المباشر، مع اإلشارة إلى واقع جودة المعمومة 
ظؿ تطبيؽ  المحاسبية وواقع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر وواقع حوكمة المؤسسات في

 النظاـ المحاسبي المالي مف خبلؿ بعض المؤشرات العالمية.

حيث تطبؽ الدراسة عمى مجموعة مف المؤسسات أما الفصؿ الرابع، فيتـ تخصيصو لمدراسة الميدانية، 
لتحديد مدى التزاميا بمبادئ االقتصادية وىي عبارة عف شركات مساىمة تضـ رأسماؿ مف مصدر أجنبي، 

 ية نظرىـ، وعبلقة ذلؾ بحجـ رأس الماؿ األجنبي الممنوح مف قبؿ المستثمريف األجانب.الحوكمة مف وج
ويتـ تقسيـ الفصؿ إلى ثبلث مباحث كذلؾ؛ حيث يتناوؿ المبحث األوؿ طريقة تصميـ الدراسة الميدانية. أما 
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عبلقة بيف االلتزاـ المبحث الثاني فيتعمؽ بعرض وتحميؿ نتائج االستبياف، ويتعرض المبحث األخير لتحميؿ ال
بمبادئ حوكمة المؤسسات وحجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عف طريؽ نموذج 
االنحدار البسيط ومناقشة الفرضيات المتعمقة بالدراسة الميدانية والنتائج المستخمصة.



 

 

 

 

 الفصل األول
 

 

االستثمار األجنبي المباشر وواقعو  
بالجزائر
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 تمـييـد:

 وتعدد المباشرة، األجنبية االستثمارات مف حجـ أكبر لجذب العالـ دوؿ بيف المنافسة تزايد ظؿ في
 مبلئـ استثماري مناخ توفير المضيفة الدوؿ عمى المستثمريف األجانب، يتوجب أماـ البدائؿ االستثمارية

 لمشركات االستثماري لمقرار رئيسيا ايعتبر محدد االستثمار والقانونية، ألف مناخ السياسية واالقتصادية بأبعاده
والتي تصدرىا  المباشر، األجنبي لبلستثمار الدوؿ جاذبية قياس مؤشرات ضمف ترتيبيا مف األجنبية، لترفع

 الدولية، مما ينعكس عمى نصيبيا مف تدفقات االستثمار األجنبي. والييئات المؤسسات العديد مف
اىدة عمى توفير المناخ االستثماري المبلئـ الستقطاب األساس تعمؿ الكثير مف الدوؿ ج ىذا وعمى

االستثمار األجنبي المباشر، مف خبلؿ تقديـ مختمؼ التسييبلت وتوفير الحوافز المساعدة عمى جذبو، 
والعمؿ عمى إزالة العراقيؿ التي تحوؿ دوف تدفقو، ونظرا لموضع االقتصادي الصعب الذي تعيشو الدوؿ 

وارتفاع المديونية الخارجية والعجز المزمف في موازيف مدفوعاتيا، وسعيا منيا النامية مف ضعؼ التمويؿ 
لدفع عجمة التنمية االقتصادية والمحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة، تزايد اىتماميا بموضوع االستثمار األجنبي 

 المباشر.
ا مف تكاليؼ والجزائر كغيرىا مف الدوؿ تبحث عف مصادر تمويؿ بعيدة عف المديونية وما ينجر عني
مف خبلؿ تقديـ وأزمات، فقد حاولت حكوماتيا جعؿ مناخيا االستثماري مبلئما لجمب المستثمر األجنبي 

مجموعة مف التسييبلت والحوافز المساعدة عمى جذبو، والعمؿ عمى إزالة العراقيؿ التي تشوه المناخ 
قتصادية واالجتماعية. وإللقاء الضوء عمى االستثماري وتجعمو طاردا لممستثمر، بغية االستفادة مف مزاياه اال

بالجزائر وأىـ القطاعات الموجو إلييا، مفاىيـ األساسية المتعمقة باالستثمار األجنبي المباشر، وواقع تدفقاتو ال
 يتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث:والمزايا المحققة منو وتقييـ المناخ االستثماري العاـ بالجزائر، 

 : ماىية االستثمار األجنبي المباشر.المبحث األول
 تقييـ مناخ االستثمار في الجزائر.المبحث الثاني: 
 واقع االستثمار األجنبي المباشر بالجزائر.المبحث الثالث: 
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 المبحث األول: ماىية االستثمار األجنبي المباشر

اؿ بيف الدوؿ في أشكاؿ شيد العالـ في العقود األخيرة الماضية زيادة ىائمة في تدفؽ رؤوس األمو 
مختمفة أىميا االستثمار المباشر، ولمتعرؼ عمى ىذا النوع مف االستثمارات، نتعرض في ىذا المبحث إلى 

 أىـ القضايا المتعمقة بو: تعريفو وأشكالو، أىـ النظريات المفسرة لو، دوافعو، محدداتو، مزاياه وعيوبو.
 

 باشر وأشكالوالمطمب األول: تعريف االستثمار األجنبي الم
لقد تعددت التعاريؼ والمفاىيـ المتعمقة باالستثمار األجنبي المباشر وقبؿ التطرؽ إلى تعريفو البد مف 

 التعرؼ عمى االستثمار األجنبي بصفة عامة.
 

  الفرع األول: تعريف االستثمار األجنبي
األسواؽ األجنبية خارج يعرؼ االستثمار األجنبي أو الخارجي بأنو: "استخداـ لؤلمواؿ الفائضة في 

الحدود اإلقميمية لدولة المستثمر المقيـ، ميما كاف نوع ىذه االستثمارات مباشرة أو غير مباشرة، فردية أو 
 1جماعية".

كما يعتبر االستثمار األجنبي بأنو: "انتقاؿ لرؤوس األمواؿ بيف بمديف بقصد توظيفيا في عمميات 
أو أمواؿ منقولة تذر أرباحا، أو امتبلؾ عقارات تعطي ريعا أو بقصد اقتصادية مختمفة، كشراء أوراؽ مالية 

توظيفيا في عمميات ائتمانية. إذا فيو انتقاؿ لمحقوؽ والقوى الشرائية متمثمة بالنقود واالئتماف، بحيث تنشأ 
 2حالة دائنية أو مديونية في ميزاف الدولة".

خداـ لرؤوس األمواؿ ومختمؼ الموارد مما سبؽ يمكف القوؿ بأف: "االستثمار األجنبي ىو است
 االقتصادية خارج حدود الوطف بيدؼ تحقيؽ فوائض مالية".

 :3يتميز االستثمار األجنبي عف المحمي ببعض الخصائص منيا
 المرونة في اختيار أدوات االستثمار، بسبب تعددىا وتنوعيا مف حيث العائد والمخاطرة. -
 تميز األسواؽ المتطورة باالنتظاـ، التخصص والنمو.التعامؿ بكافة أدوات االستثمار، حيث ت -
توزيع المخاطر وتقميؿ تأثيرىا عمى عوائد المستثمريف، فالتعدد النوعي والجغرافي ألدوات االستثمار،  -

 ِيؤدي إلى ذلؾ. 

                                                           
 .48، ص: 2009، ، دار اليازوري لمنشر والتوزيع، األردف"االستثمار والتحميل االستثماري"دريد كامؿ اؿ شبيب،  1
، 2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، "االستثمار األجنبي، المعوقات والضمانات القانونية"دريد محمود السامرائي،  2

 .48ص:
 .50-49، ص: مرجع سابق دريد كامؿ اؿ شبيب، 3
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توفر المعمومات الكاممة لممستثمر واألرضية المناسبة التخاذ القرارات، بسبب استخداـ تكنولوجيا  -
 ت ووسائؿ االتصاؿ الحديثة.المعموما

 االعتماد عمى آراء الخبراء والمحمميف والمؤسسات المتخصصة في اختيار أدوات االستثمار المربحة. -
 ارتفاع درجة المخاطر بسبب ارتفاع معدالت التضخـ وتغير قيمة العممة. -
تج المحمي ودعـ عدـ الحصوؿ عمى العوائد االجتماعية المتمثمة في تعزيز االستثمارات وزيادة النا -

 االقتصاد الوطني.
ينقسـ االستثمار األجنبي إلى أشكاؿ متعددة حسب بعض المعايير، فمف بيف المعايير المتبعة في 
التصنيؼ نجد: المعيار الزمني، معيار المصدر والمعيار المبني عمى مقدار السيطرة والتحكـ في االستثمار 

يار الزمف يتـ التفرقة بيف االستثمار قصير المدى واالستثمار األجنبي، وغيرىا مف المعايير. بالنسبة لمع
طويؿ المدى والحد الفاصؿ ىو دائما سنة واحدة، أما حسب معيار المصدر؛ فيناؾ استثمار أجنبي عاـ 
واستثمار أجنبي خاص، حيث تقوـ الجيات الحكومية األجنبية أو الييئات التابعة ليا أو المؤسسات الدولية 

ة باالستثمار العاـ، أما االستثمار الخاص فيقوـ بو القطاع الخاص األجنبي. أما المعيار األخير أو اإلقميمي
الذي يقـو عمى أساس مقدار السيطرة والتحكـ فيو األكثر شيوعا، حيث يقسـ االستثمار األجنبي إلى مباشر 

 1وآخر غير مباشر.
 

 تعريف االستثمار األجنبي المباشر  الفرع الثاني:
بأنو التممؾ الجزئي أو المطمؽ لمطرؼ األجنبي سواء كاف  (FDI2) االستثمار األجنبي المباشريعرؼ 

المتممؾ شخصا طبيعيا أو معنويا لمشروع استثماري سواء كاف مشروعا لمتسويؽ أو لمبيع أو لئلنتاج أو 
ثمار األجنبي الممموؾ . وىنا يتـ التمييز بيف شكميف مف االستثمار األجنبي المباشر، فيناؾ االست3لمخدمات

 بالكامؿ لممستثمر األجنبي وىناؾ االستثمار المشترؾ. 
يتميز االستثمار األجنبي المباشر بطابع مزدوج األوؿ: وجود نشاط اقتصادي يزاولو المستثمر 
األجنبي في البمد المضيؼ والثاني ممكيتو الكمية أو الجزئية لممشروع. إذا كاف المستثمر األجنبي يممؾ 

                                                           
-2006أطروحة دكتوراه عمـو في العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، ، تقييم مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائريحي سعيدي،  1

 .61-60، ص:2007
2
 FDI: Foreign Direct Investment.  

 .63ص: ،مرجع سابقدريد محمود السامرائي،  3
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ذا كاف ال يممؾ سيطرة عميو الس يطرة عمى المشروع المستثمر فيو في الخارج فإف استثماره يعتبر مباشرا وا 
 1يعد استثمارا غير مباشر.

كما يعرؼ بأنو: "عممية تدفؽ القروض مف قبؿ الشركة األـ إلى الشركة التابعة ليا في الخارج، أو 
 2%".10لتممؾ في الخارج عف شركة ممكيتيا في شركة أخرى، عمى أف ال تقؿ نسبة ا

أما فريد النجار فيعرؼ االستثمار األجنبي المباشر بأنو: "ذلؾ االستثمار الذي مف خبللو يتـ السماح 
لممستثمريف مف خارج الدولة بتممؾ أمواؿ ثابتة ومتغيرة بغرض التوظيؼ االقتصادي في المشروعات 

شركات، لتحقيؽ عدد مف األىداؼ االقتصادية المختمفة، أي بمعنى آخر تأسيس شركات أو الدخوؿ في 
 3المختمفة".

وفي تعريؼ آخر: "االستثمار األجنبي المباشر ىو مجموعة الموارد النقدية أو العينية )تكوف خاضعة 
لمتقويـ(، التي تأتي بيا مؤسسة عف طريؽ مدّخر خاص أجنبي، يشارؾ مباشرة في نشاط ىذه المؤسسة 

 4أرباح مستقرة".ويكوف اليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ 
أما تقرير األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية فيعرؼ االستثمار األجنبي المباشر بأنو: "ذلؾ االستثمار الذي 
ينطوي عمى عبلقة طويمة األجؿ، تعكس مصمحة ورقابة دائمة ومقدرة عمى التحكـ اإلداري بيف الشركة 

 5المنتمية لمدولة األـ والشركة في الدولة المضيفة".
عرؼ صندوؽ النقد الدولي االستثمار األجنبي المباشر بأنو: "ذلؾ االستثمار الذي يجري بيدؼ ي

الحصوؿ عمى فوائد مستمرة في شركة تمارس نشاطيا في إقميـ اقتصاد غير اقتصاد المستثمر األجنبي، 
ة، عف طريؽ وبالشكؿ الذي يمكف ىذا األخير مف الحصوؿ عمى حؽ  اتخاذ القرار الفعمي في تسيير الشرك

االستثمار األجنبي يأخذ  7IMFفحسب تعريؼ  6امتبلؾ كؿ أو جزء مف رأس الماؿ الخاص بيذه الشركة".
 أربعة أشكاؿ منيا: 

                                                           
، 2013االسكندرية،  دار الفكر الجامعي،، االثار االقتصادية لالستثمارات األجنبية، دراسة مقارنةنزيو عبد المقصود محمد مبروؾ،  1

 .31ص:
، األكاديميوف لمنشر والتوزيع، األردف، االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في االقتصاد اإلسالمي والوضعيسميماف عمر عبد اليادي،   2

 .23، ص:2010
3
 .24ص: ، 2000مصر، الجامعة، شباب مؤسسة ،الضريبي والتنسيق الدولي االستثمار النجار، فريد 
، أطروحة أىمية االستثمار المباشر األجنبي في الدول العربية دراسة مقارنة بين الجزائر، مصر والمممكة العربية السعوديةفارس فضيؿ،  4

 .10، ص: 2004انعهىو االقتصادٌت، جامعت انجسائر، دكتوراه عموـ في 
5
 UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational Corporations Extractive Industries and 

Development", New York, 2007, p: 245. 
6
  Pierre Jacquemot, la firme multinationale introduction economique, Ed économica, paris, 1990, p: 11. 

7
 IMF: International Monetary Fund. 
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 إنشاء مؤسسة جديدة، أو توسيع الطاقات اإلنتاجية لممؤسسة التابعة لممستثمر األجنبي. -
 ؿ المشروع الموجود.% أو أكثر مف رأسما10مساىمة المستثمر األجنبي محددة بنسبة  -
 التدفقات المالية بيف الشركة األـ وفروعيا تتـ في شكؿ قروض. -
 إعادة استثمار األرباح إلى الخارج. -

 

 1أما بالنسبة لمنظمة التعاوف والتنمية االقتصادية، فإنيا تتبنى تعريفيف لبلستثمار األجنبي المباشر:
ية، حيث أف االستثمار األجنبي المباشر ىو ذلؾ : "تحرير لحركة رؤوس األمواؿ الدولاألوؿ يعتبر أنو

االستثمار القائـ عمى نظرة تحقيؽ عبلقات تعطي إمكانية تطبيؽ فعمي عمى تسيير المؤسسة بواسطة إنشاء 
أو توسيع مؤسسة، ممحقة، فرع... الخ أو المساىمة في مؤسسة جديدة أو قائمة مف قبؿ". أما التعريؼ 

تعاوف االقتصادي والتنمية فإنو يقـو عمى أىداؼ إحصائية، ألف عممية قياس الثاني الذي تتبناه منظمة ال
حركة االستثمارات المباشرة، ال يمكف أف تكوف بدوف توحيد التعاريؼ المستعممة مف طرؼ الدوؿ األصمية، 
والدوؿ المضيفة لذلؾ فإف المنظمة قامت بعدة إجراءات لموصوؿ إلى وضع تعريؼ واحد، مرجعي لمدوؿ 

 عضاء.األ
: "إف كؿ شخص طبيعي، كؿ مؤسسة عمومية أو خاصة، كؿ حكومة، كؿ التعريؼ الثاني فيويتمثؿ 

مجموعة مف األشخاص الطبيعييف الذيف ليـ عبلقة تربطيـ ببعضيـ البعض، كؿ مجموعة مف المؤسسات 
ؤسسة لبلستثمار لدييا الشخصية المعنوية والمرتبطة فيما بينيا، تعتبر مستثمرا أجنبيا إذا كاف لدييا م

 المباشر، ويعني كذلؾ فرع أو شركة تابعة تقوـ بعمميات استثمارية في بمد غير بمد إقامة المستثمر األجنبي".
وقد عرؼ المحاسبوف المكمفوف بميزاف المدفوعات األمريكي االستثمار األجنبي المباشر عمى أنو " كؿ 

ديدة لجزء مف الممكية في مؤسسة أجنبية، عمى شرط أف التدفقات المالية إلى مؤسسة أجنبية، أو كؿ حيازة ج
قيمة ىذه  المقيميف في البمد المستثمر)عادة مؤسسات( تكوف ليـ حصة ىامة مف ممكية ىذه  المؤسسة.

في مؤسسة  %10الممكية تختمؼ مف دولة إلى أخرى، ففي الواليات المتحدة األمريكية نجد أف الحيازة عمى 
  2جنبي تكفي لمتعريؼ الرسمي لبلستثمار األجنبي المباشر".ما، مف طرؼ المستثمر األ

 ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة يمكف أف نخرج باالستنتاجات التالية:
 إف االستثمار األجنبي المباشر يتـ خارج الموطف األصمي لممستثمر.  -

                                                           
1
 O.C.D.E, définitions des référence détallé des investissements internationaux, Paris, 1983, P:14: 

2
 Peter H. Lindert et Thomas A. Pugel, Economie Internationale, 10e édition, Economica, Paris, 1996, 

P:822. 
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ركا فيو بحصة ال يكوف المستثمر األجنبي مالكا لممشروع كمو ) استثمار ممموؾ ممكية مطمقة(، أو مشت -
مف رأس ماؿ المشروع ) مشروع مشترؾ(، وبالشكؿ الذي يخوؿ لو الحؽ في اإلدارة  10تقؿ عف %

 والتنظيـ والرقابة عمى ىذا المشروع.
 يتـ االستثمار األجنبي المباشر مف خبلؿ أفراد أو شركات أعماؿ عامة أو خاصة.  -
س األمواؿ التي تتـ بيف الدوؿ، ويعتبر وسيمة مف يتـ االستثمار األجنبي المباشر مف خبلؿ تدفقات رؤو  -

 وسائؿ نقؿ التكنولوجيا والخبرات الفنية واإلدارية والتسويقية وغيرىا.
 

 الفرع الثالث: الفرق بين االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر
منقوالت، يخص االستثمار األجنبي غير المباشر عمى العموـ االستثمار في المحفظة أو التوظيؼ لم

بمعنى شراء السندات واألسيـ مف األسواؽ المالية، ويتمثؿ ىذا النوع مف االستثمار بقياـ األشخاص 
الطبيعييف أو المعنوييف المقيميف في دولة ما بشراء سندات أو أسيـ لشركات قائمة في دولة أجنبية مع عدـ 

عمى سبلمة رأسماليـ وزيادة قيمة األوراؽ اىتماميـ بدرجة النفوذ الممارسة، بؿ ينصب االىتماـ بالمحفظة 
لذلؾ يتميز االستثمار األجنبي المباشر عف غيره بسيطرة المستثمر األجنبي عمى . 1المالية التي يممكونيا

 2رأس الماؿ وتقنيات االنتاج واإلدارة والميارات األخرى.
، يمثؿ الحد الفاصؿ بيف إف االستثمار بواسطة المحفظة عف طريؽ شراء األسيـ في األسواؽ المالية

االستثمارات األجنبية غير المباشرة )القروض والتمويبلت( وبيف االستثمارات األجنبية المباشرة، وذلؾ بسبب 
أف تشابيو مع االستثمارات المباشرة يشتمؿ عمى المساىمة في رأس الماؿ )في شكؿ أسيـ وليس في شكؿ 

كة الحائزة عمى الموارد، ويمكف تحويمو إلى استثمار مباشر قروض عامة( في البداية دوف السيطرة عمى الشر 
 إذا ما ازدادت مساىمتو وأصبحت كافية لتحممو مسؤولية السيطرة عمى الشركة.  

وتأسيسا عمى ما تقدـ يستحسف التطرؽ إلى مختمؼ الخصائص التي يتمتع بيا االستثمار األجنبي 
 :3ر )المحفظي( كما يميالمباشر، والتي تميزه عف االستثمار غير المباش

االستثمار المباشر األجنبي ىو الذي يتجسد واقعيا، مف خبلؿ سعي القائـ بو تحقيؽ التمتع بحؽ  -
اإلشراؼ والرقابة وليس فقط تحقيؽ األرباح، مقارنة باالستثمار المحفظي الذي يسعى فقط لتحقيؽ 

 األرباح.
                                                           

 .99، ص: 2011، دار أسامة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردف، إدارة االستثمارماجد أحمد عطا اهلل،  1
، ص: 2013دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثالثة، األردف، ، االقتصاد الدولي، نظريات وسياسات عمي عبد الفتاح أبو شرار، 2

222-223. 
 .18، ص: مرجع سابقفارس فضيؿ،  3
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يؿ الحديث كونو غير منشئ لممديونية، فيو يحقؽ االستثمار المباشر األجنبي يمكف اعتباره وسيمة لمتمو  -
عبلقات دائمة ومتينة مع المؤسسة في البمد المضيؼ. ال تقتصر عمى مجرد الحصوؿ عمى األرباح، بؿ 
تتعداىا إلى االستراتيجية والبحث عف نمو المؤسسة واستمراريتيا...الخ . وىو بذلؾ يختمؼ عف 

 ؾ أوراؽ مالية مف أجؿ الحصوؿ عمى دخؿ مالي سريع. االستثمار المحفظي الذي يخص مجرد امتبل
االستثمار المباشر األجنبي ىو بمثابة رؤوس أمواؿ تـ نقميا وتحويميا لغرض تجسيدىا في أصوؿ حقيقية  -

 خبلفا لبلستثمار المحفظي البسيط الذي قد يتخذ شكؿ المشاركة في تكويف رأسماؿ ثابت لممؤسسة.
 

 ار األجنبي المباشرالفرع الرابع: أشكال االستثم
تشير الدراسات واألبحاث االقتصادية إلى وجود أنواع كثيرة مف االستثمارات األجنبية المباشرة يمكف 

لكف أكثر  تصنيفيا حسب معيار الممكية وحسب معيار القطاع الذي تنتمي إليو أو حسب الدافع مف ورائيا.
  األنواع شيوعا، بغض النظر عف المعيار المعتمد ىي:

 االستثمار األجنبي المشتركوال: أ
يقـو االستثمار المشترؾ عمى أساس المشاركة في رأس الماؿ الوطني، سواء كانت بنسب متساوية أو 

والمشاركة ىنا ال تقتصر عمى رأس الماؿ، بؿ تمتد أيضا إلى  1متباينة حسب الظروؼ والتشريعات الوطنية.
التجارية،...إلخ ويكوف أحد األطراؼ فييا شركة دولية تمارس حقا الخبرة واإلدارة وبراءة االختراع والعبلمات 

ويعد االستثمار األجنبي المشترؾ  2كافيا في إدارة المشروع أو العممية اإلنتاجية دوف السيطرة الكاممة عميو.
 مف أكثر األشكاؿ تفضيبل وقبوال لدى الدوؿ النامية ألسباب اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أىميا تخفيض
درجة تحكـ المستثمر األجنبي في االقتصاد المحمي، والرغبة في استقبلليا عف الدوؿ المتقدمة، مما يتيح ليا 

 3قدرا مف التحكـ والرقابة عمى كافة األنشطة المتعمقة بالمشروع االستثماري.
 ثانيا: االستثمار الممموك بالكامل لممستثمر األجنبي

رؼ والقائـ بإدارة المشروع لكونو يمتمؾ مجموع رأس ماؿ الشركة يكوف فيو المستثمر األجنبي ىو المش
أو المشروع االستثماري، ويعتبر مف األنواع المفضمة لدى الشركات المتعددة الجنسيات، التي تقوـ بإنشاء 
                                                           

،  ص: 2007ي، االسكندرية، الطبعة األولى، دار الفكر الجامع، ضمانات االستثمارات األجنبية في القانون الدولي عمر ىاشـ محمد صدقة، 1
11. 

، 2001، الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السبلـ أبو قحؼ،  2
 .482-481ص:

، رسالة مقدمة (2007-1995داتو خالل الفترة)االستثمار األجنبي في الضفة الغربية وقطاع غزة مجالو ومحدرائد شحدة محمد الدودة،  3
 .03، ص: 2010لنيؿ ماجستير في إدارة األعماؿ، جامعة الخميؿ، فمسطيف، 
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فروع ليا لمقياـ بنشاط إنتاجي تسويقي أو خدماتي بالدولة المضيفة، والتي ال تحبذ أغمبيتيا االستثمار 
موؾ بالكامؿ لممستثمر األجنبي. بحيث تقدـ الدولة المضيفة مجموعة مف الحوافز ألجؿ الحصوؿ عمى المم

ما يقابميا مف تنمية اقتصادية في المدى القريب وتنمية اجتماعية في المدى البعيد، أما المستثمر األجنبي 
 1ح وفتح أسواؽ جديدة.فيقدـ مجموعة مف الموارد المالية والتكنولوجية والفنية بيدؼ تعظيـ الرب

 ثالثا: مشروعات أو عمميات التجميع
تأخذ ىذه المشروعات شكؿ اتفاقية بيف الطرؼ األجنبي والطرؼ الوطني )عاـ أو خاص(، ويتـ  

بموجب ىذه االتفاقية قياـ الطرؼ األوؿ بتزويد الطرؼ الثاني، بمكونات منتج معيف وتجميعو ليصبح منتجا 
ف خاصة في الدوؿ النامية يقدـ الطرؼ األجنبي الخبرة أو المعرفة البلزمة والخاصة نيائيا. وفي معظـ األحيا

بالتصميـ الداخمي لممصنع، تدفؽ العمميات، طرؽ التخزيف والصيانة والتجييزات الرأسمالية وغيرىا في مقابؿ 
ؾ الكامؿ عائد مادي يتفؽ عميو. وقد تأخذ مشروعات التجميع شكؿ االستثمار المشترؾ أو شكؿ التمم

لممشروع لمطرؼ األجنبي، أو ال يتضمف عقد أو اتفاقية المشروع أي مشاركة لممستثمر األجنبي في إدارة 
 2المشروع، وبالتالي يكوف االستثمار مشابيا ألشكاؿ االستثمار غير المباشر في مجاؿ اإلنتاج.

 رابعا: الشركات المتعددة الجنسيات
مؾ الشركات التي تزاوؿ نشاطيا عبر الحدود، وتمتمؾ فروعا ليا يقصد بالشركات المتعددة الجنسيات ت

في دوؿ أخرى، وتوجد غالبية ىذه الشركات في بعض الدوؿ المتقدمة كالياباف، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، 
ألمانيا. تعرؼ بأنيا: "شركة ُأـ تسيطر عمى عدد كبير مف المشروعات مف مختمؼ الجنسيات، وبذلؾ تكوف 

ة تتجمع لدييا الموارد المالية والبشرية وفي الوقت نفسو تتبع استراتيجية مشتركة، كما أف مجموعة ضخم
الحجـ يحتؿ أىمية كبرى في تمييز الشركات متعددة الجنسيات، حيث تستبعد الشركات التي تقؿ مبيعاتيا 

الخارجية  السنوية عف مئة مميوف دوالر، كذلؾ يعد مف العوامؿ اليامة في تحديد طبيعة النشاطات
لممجموعة، حيث تستبعد مف نطاؽ مجموعات متعددة الجنسية، الشركات التي تقوـ بالتصدير فقط حتى إذا 

 3كانت تمتمؾ فروًعا أجنبية لمبيع.

                                                           
، أطروحة دكتوراه عمـو في العمـو االقتصادية، جامعة نوعية المؤسسات وجاذبية االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائرأمحمد بمقاسـ،  1

 .106-105، ص: 2013-2012وىراف، 
، أطروحة دكتوراه طور ثالث في العمـو -دراسة قياسية -نوعية المؤسسات وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائرصميحة مفتاح،  2

 .16، ص: 2019- 2020االقتصادية، جامعة سيدي بمعباس، 
3

 ،  2005عماف، النفائس، دار ،اإلسالمي االقتصاد ضوء في اإلسالمية الدول في المباشر األجنبي االستثمار اهلل، عبد العزيز عبد محمد  
  .04ص: 
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 1وتتميز الشركات المتعددة الجنسيات بعدة خصائص منيا: 
اشرة مف اإلدارة العميا خضوع الشركات المتعددة الجنسيات إلى حد كبير، لقدر موحد مف الرقابة المب -

 المتواجدة بالمركز الرئيسي. 
 ممارسة الشركات المتعددة الجنسيات لنشاطيا في عدد مف األسواؽ المتباينة جغرافيا. -

توفر قدر كبير مف االعتماد المتبادؿ بيف مساىمات رؤوس األمواؿ ليذه المجموعة، مف الشركات  -
 المكونة لمشركة المتعددة الجنسيات.

أغمبية الشركات المتعددة الجنسيات لنشاطيا في سوؽ يمتاز في الغالب باحتكار القمة؛ أي أنيا ممارسة  -
 ال تمارس نشاطيا في سوؽ تنافسية.

 2وتتمثؿ أشكاؿ الشركات المتعددة الجنسيات فيما يمي:

مف حقوؽ التصويت لشركة أجنبية تممؾ  ℅05عندما تراقب الشركة األـ أكثر مف  شركة تابعة: -
 لية قانونية.استقبل

مف حقوؽ التصويت  ℅05مف وأقؿ مف  ℅05: عندما تراقب الشركة األـ أكثر مف شركة مساىمة -
 لشركة أجنبية تممؾ استقبللية قانونية.

كحد أدنى مف حقوؽ التصويت لشركة أجنبية تممؾ  ℅05: عندما تراقب الشركة األـ شركة منتسبة -
 استقبللية قانونية.

 اىمة ممموكة بالكامؿ لممستثمر األجنبي.وىو شركة غير مس الفرع: -

 
 خامسا: االستثمار في المناطق الحرة

تعرؼ المناطؽ الحرة بأنيا مساحة مف أرض الدولة المضيفة تخصصيا وتحددىا خارج المنطقة 
الجمركية، ويتـ التعامؿ معيا مف وجية نظر التجارة الخارجية كما لو أنيا أجنبية، ويسمح ليا بحرية التجارة 

تداوؿ البضائع )االستيراد والتصدير وتخزيف ومعالجة البضائع(، التصنيع والخدمات بدوف رسـو أو ضرائب و 
جمركية أخرى معموؿ بيا في نطاؽ المنطقة الجمركية. واليدؼ مف إنشاء المناطؽ الحرة ىو تشجيع إقامة 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة (2004-1995واقع وآفاق تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا خالل الفترة)وىيبة بف داويو،  1

 .21، ص: 2005-2004الماجستير في العمـو االقتصادية، جامعة الشمؼ، الجزائر، 
، أطروحة دكتوراه عمـو في جدوى االستثمارات األجنبية في تحقيق النمو االقتصادي، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغربجماؿ بمخباط،  2

 .31، ص: 2015-2014العمـو االقتصادية، جامعة باتنة، 
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ابة لبلستثمارات األجنبية، الصناعات التصديرية، وألجؿ ىذا الغرض تسعى الدوؿ لجعؿ المناطؽ الحرة جذ
 1وذلؾ مف خبلؿ منح المشاريع االستثمارية في ىذه المناطؽ العديد مف الحوافز والمزايا واإلعفاءات.

تستفيد مف نظاـ خاص في مجاؿ الضريبة والتي تكوف مخفضة أو ممغاة، وفي الغالب تكوف مخففة 
حرية، بشرط أف تكوف موجية لمتصدير عمما بأف مف الناحية القانونية، تدخؿ البضائع المادية وتخزف بكؿ 

بضائع المنطقة الحرة تخضع لمرقابة والرسوـ الجمركية في حاؿ ما أدخمت لئلقميـ الجمركي الوطني لمبمد 
2المتواجدة فيو.

  
المباشر، والتي  األجنبي االستثمار عمييا ينطوي أف يمكف التي األخرى األشكاؿ مف العديد ىناؾ

والذي يقسميا إلى: عقود التراخيص، عقود  Charles Omanبينيا تصنيؼ  ير ومفتعتمد عدة معاي
التسيير، عقد استعماؿ العبلمة التجارية، عقد منتج ومفتاح في اليد، اتفاقيات توزيع اإلنتاج، عقود المناولة 
ة الدولية. كما أف ىناؾ تصنيفات عمى أساس اليدؼ مف االستثمار، تصنيفات وفؽ وجية نظر الدول

المصدرة )الدولة األـ( وتصنيفات عمى أساس وجية نظر الدولة المضيفة، لكف األنواع السابقة الذكر تعتبر 
 األشكاؿ األكثر شيوعا ضمف أدبيات االستثمار.

  

 المطمب الثاني: النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر
المباشر وتحميؿ دوافع حػدوثيا، واختمفت  تعددت المحاوالت النظرية لتفسير ظاىرة االستثمار األجنبي

فيما بينيا لتركز كؿ نظرية عمى متغير أساسي في تفسيرىا، وشػرح سموؾ الشركات متعددة الجنسيات في 
اقتحاـ األسواؽ الخارجية، وأيضا الشروط الواجب توفرىا في الدوؿ المضيفة لجعميا وجية مرغوب فييا مف 

يمي يتـ عرض أىـ النظريات المفسرة لظػاىرة االستثمار األجنبي المباشر قبؿ المستثمريف األجانب. وفيما 
 مف خبلؿ تقسيميا إلى فرعيف، األوؿ يخص النظرية التقميدية والثاني يتعمؽ بالنظرية الحديثة.

 

 لتفسير حركة االستثمار األجنبي المباشرالفرع األول: النـظريـة الكالسيكية 
قامة فروع خارجية ترى النظرية الكبلسيكية أف تدف ؽ استثمارات الشركات متعددة الجنسيات دوليا وا 

ليا، تخضع لنفس القواعد العامة التي تحكـ تدفؽ التجارة الخارجية والحركة الدولية لرؤوس األمواؿ. أي أف 

                                                           
 .19، ص: 2010ف، ، دار الفكر ناشروف وموزعوف، األرداالستثمار في المناطق الحرةمحمد قاسـ خصاونة،  1
 ، 2002الجزائر،  الحديث، الكتاب دار ،الحرة( االقتصادية لممناطق العامة )النظرية الدولي االقتصاد في العالمية التطوراتمحمودي،  مراد 2 

 .33ص: 
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تدفؽ االستثمارات صورة مف صور تدفقات رأس الماؿ دوليػا، التي تتـ استجابة لمفروؽ في عناصر النفقػة 
  1الوفرة واإلنتاجية الحدية لرأس الماؿ.و 

المشكمة في العبلقة بيف الشركات المتعددة الجنسيات والدوؿ المضيفة حوؿ توزيع العوائد بيف  تتركز
الطرفيف، حيث أشارت الدراسات إلى أف األثر الصافي لبلستثمار األجنبي عادة ما يكوف سالبا عمى موازيف 

وأكدت عمى أف االستثمارات األجنبية  2تالي الخصـ مف الطاقة االنتاجية ليا.المدفوعات لمدوؿ المضيفة، وبال
المباشرة ىي بمثابة تحركات دولية في رأس الماؿ، وذلؾ بسبب اختبلؼ أسعار الفائدة، اذ ترتفع معدالت 

التكمفة  الفائدة في الدوؿ النامية، نظرا لندرة رؤوس األمواؿ فييا، أي أنيا تتـ استجابة لمفروؽ في عناصر
 3ووفرة عوامؿ اإلنتاج. وقد وجيت ليا عدة انتقادات أىميا ما يمي:

تفترض عدـ إمكانية انتقاؿ عناصر اإلنتاج بيف الدوؿ، لكف الواقع العممي يشير عكس ذلؾ، خاصة فيما  -
 يتعمؽ برأس الماؿ.

ذلؾ، فقد تتمتع دولة ما اعتبرت النظرية الكبلسيكية أف الميزة النسبية ثابتة، والواقع العممي يثبت عكس  -
 حاليا بميزة نسبية ويحتمؿ أف تفقدىا مستقببل.

 عدـ تمكنيا مف تقدير نسبة التبادؿ الدولي إلى جانب إغفاليا لنفقات النقؿ. -
 برزت واقعيا كنظرية مفسرة لكيفية قياـ التبادؿ الدولي، ولـ تفسر ظاىرة االستثمار األجنبي المباشر. -
 

 الحديثة  الفرع الثاني: النظريات
برزت في العصر الحديث عدة نظريات لتفسير حركة االستثمار األجنبي، نحاوؿ فيما يمي التطرؽ 

 ألىـ ىذه النظريات، بمعنى األكثر تناوال مف قبؿ األدبيات المتعمقة بالموضوع:
 

 أوال: نظرية عدم كمال السوق
األسباب التي تدفع ببعض الشركات  تسمى ىذه النظرية أيضا بنظرية الميزة االحتكارية وتيتـ بتفسير

مف طرؼ  1960، حيث تـ صياغتيا في سنة 4نحو االستثمار في السوؽ الذي يتميز باحتكار القمة
، محاولة منو لتفسير حركة االستثمار في الخارج في ظؿ عيوب عدـ Stephan Hymerاالقتصادي الكندي 

ستثمار في الخارج يجب أف تتمتع مسبقا بميزة خاصة كماؿ األسواؽ، وىي أف الشركات التي تريد القياـ باال

                                                           
 .45، ص: مرجع سابقجماؿ بمخباط،  1
 .124، ص:2009األردف، ، والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى ، دار المسيرة لمنشر"-المدخل العام-"إدارة األعمال الدولية عمي عباس،  2

  .67-66ص:  مرجع سابق،فضيؿ،  فارس3  
 .156-155صفحة  ، مرجع سابق،عمي عباس 4
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حيث يفترض غياب المنافسة الكاممة في أسواؽ الدوؿ  1تميزىا عمى األقؿ عف الشركات المحمية المنافسة.
النامية أو المضيفة، باإلضافة إلى النقص الكبير في عرض السمع، كما أف الشركات الوطنية في البمداف 

ة عمى المػنػافػسػة األجػنػبية في مختمؼ المجاالت واألنشطة االقتصادية، أي أف توفر المضيفة ليس ليا القدر 
بعض القدرات لدى الشػركػة المػتػعددة الجنسيات مثؿ الموارد المالية، التكنولوجيا والميارات اإلدارية، مقارنة 

ّتي تدفع ىذه الشركات نحو بالشػركػات الػوطػنػيػة فػي الدوؿ المضيفة، يعتبر أحد العوامؿ الرئيسية ال
وترى النظرية أف اندفاع الشركات نحو االستثمار في الخارج مرىوف بتوفر شرطيف  .2االستثمارات األجنبية

 : 3أساسييف ىما
تغطية كؿ التكاليؼ والمخاطر الناتجة عف االستثمار في األسواؽ الدولية، ويكوف ذلؾ بالتعظيـ المستمر  -

 المحمية العاممة في أسواؽ دوليا.لؤلرباح، مقارنة بالشركات 
امتبلؾ ىذه الشركات لمزايا ال تمتمكيا الشركات المحمية في دوليا األصمية تمكنيا مف العمؿ والمنافسة  -

 في األسواؽ الخارجية.
يفترض ىذا النموذج النظرة الشمولية لمجػاالت االسػتػثػمػار األجػنػبػي فػضػبل عمى أف التممؾ المطمؽ 

ستثمار ىو الشكؿ المفضؿ الستغبلؿ جوانب القوة لدى الشركات المتعددة الجنسيات. ففي لمشروعات اال
حالة سيادة المنافسة الكاممة في أحد األسواؽ األجنبية ال تتمكف الشركة المتعددة الجنسيات مف التػأثػيػر أو 

انػتػقػػػػػػادات وجػيػت  ف ىناؾ عدةالتػحػكػـ فػي السوؽ، وبالتالي ضماف مكانة دائمة وفعالة في ىذه السوؽ. إال أ
 4لػنػظػريػة عػدـ كػمػػػاؿ السػػػوؽ منيا:

 ذات العالمية الشركات عمى المباشر األجنبي االستثمار قياـ ألسباب طرحيا عند النظرية ىذه ركزت -
 أثبتت التي والمتوسط الصغير الحجـ ذات الشركات أغفمت لكنيا الكبير، والحجـ االحتكارية المزايا
 ة.أجنبي دوؿ في استثمارات لعدة تجسيدىا خبلؿ مف الواقع العممي في وجودىا

 في المحمية الشركات عف األجنبية الشركات تنفرد بيا احتكارية مزايا توافر ضرورة النظرية ىذه اشترطت -
 مف األجنبية الشركات انتقاؿ عند الشرط ىذا تحقؽ الضروري غير مف يكوف قد لكف  المضيفة، الدوؿ

 األخيرة. ىذه في المنافسة النعداـ نظرا النامية، الدوؿ في لبلستثمار المتقدمة لدوؿا

                                                           
 .42ص:  مرجع سابق،صلٌحة مفتاح،   1
 .28، ص: 2004ندرية، ، الدار الجامعية، االسك" -الشركات المتعددة الجنسية–"المحاسبة الدولية أميف السيد أحمد لطفي،  2

3 Pierre Jacquemot, la firme multinationale introduction economique, Op-cit, p: 105. 

أطروحة دكتوراه عمـو في  (،2005-1996االستثمار األجنبي المباشر وآثاره عمى االقتصاد الجزائري خالل الفترة )عبد الكريـ بعداش،  4 
 .88، ص: 2008-2007جزائر، العمـو االقتصادية، جامعة ال
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 المباشر األجنبي االستثمار وتدفؽ قوي لقياـ كموجو المضيفة لمدوؿ المكانية الميزات النظرية ىذه أىممت -
 الغنية الدوؿ بعض في االستثمار يفضؿ األجنبي المستثمر أف العممي الواقع في حيف أثبت الدوؿ، بيف

 .والغاز كالبتروؿ الباطنية بالموارد
فضبل عما سبؽ يمكف القوؿ بأّف مدى واقعية نظرية عدـ كماؿ السػػوؽ فػػي تػحػقػيػػؽ أىػػػداؼ الشركات 
متعددة الجنسيات مشروط بمدى مرونة وتعدد الشروط واإلجراءات الجمركية والضوابط التي تضعيا 

 والخاصة بتنظيـ مثؿ ىذه األنشطة أو العمميات اإلنتاجية التجارية. حػػكػومػات الػدوؿ المضيفة 
 ثانيا: نظرية الحماية            

ظيرت ىذه النظرية نتيجة لمخمؿ الذي شاب االفتراضات التي قامت عمييا نظرية عدـ كػػمػػػػاؿ  
ال يتحقؽ بمجرد عدـ تكافؤ السػػػػوؽ، فمف جية ضماف االستغبلؿ األمثؿ لفرض التجارة واالستثمار الدولي 

المنافسة بيف الشػػركػػات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية، ومف جية أخرى فإف نجاح الشركات المتعددة 
الجنسيات في تحقيؽ أىدافيا يػتػوقؼ عمى ما تفرضو الدولة المضيفة مف رقابة وشروط وقوانيف تؤثر عمى 

 1ألنشطة المرتبطة بيما بصفة عامة.حريػة التػػجػارة واالستثمار وممارسة ا
ومف ثـ ظيرت نظرية الحماية، ويقصد بالحماية ىػنػػا الػمػمػارسػات الوقػائػيػة مػف قبؿ الشركات متعددة 
الجنسيات لضماف عدـ تسرب االبتكارات الحديثة في مجاالت اإلنتاج أو التسػويػؽ أو اإلدارة عػمػومػا إلى 

مػف خػبلؿ قػنػوات أخػرى غػيػر االسػتػثػمػػػار المػبػاشػر أو عػقود  التراخيص واإلنتاج أو أسػػواؽ الػدوؿ المػضػيفػة، 
أي شكؿ آخر ألطػػوؿ فػتػرة مػمػكػنػة ىػذا مػػػف ناحػيػة ومػف ناحية أخرى، لكي تستطيع ىذه الشركات كسر حدة 

جػبػػارىا عمى فتح قنوات لبلستثمار المباشر لمشركات  الرقابة واإلجراءات الحكومية بالدوؿ النامية المػػضػيفة وا 
 2متعددة الجنسيات داخؿ أراضييا.

بصفة عامة تقـو نظرية الحماية عمى أساس أف الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تػػعػظػيػـ عػوائدىا 
إذا استطاعت حماية الكثير مف األنشطة خاصة البحوث واالبتكارات، عف طريؽ ممارسة أو تنفيذ األنشطة 
المشار إلييا داخؿ الشركة أو بيف المركز الرئيسي والفروع في األسواؽ أو بالدوؿ المضيفة بػدال مف 
ممارستيا في األسواؽ بصورة مباشرة. ومف بيف االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية، أنيا تعطي اىتماما 

ة، الخاصة باالستثمارات أقؿ إلى اإلجراءات أو الضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدوؿ المضيف
األجنبية والممارسات الفعمية الحالية أو المرتقبة لمشركات األجنبية ىذه اإلجراءات والسياسات الحكومية، قد 

                                                           
 .398، مرجع سابؽ، ص:  اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السبلـ أبو قحؼ،  1
 .182ص:   ،2004االولى، األردف،  الطبعة مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، ، ليالدو  لويالتم خمؼ، حسف ميحف 2 
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جراءات الحماية التي تمارسيا الشركة متعددة الجنسيات وكذلؾ عمى  تؤدي إلى تقميؿ جدوى ممارسات وا 
الواقع يثبت بأف ىناؾ ضوابط لحماية براءة االختراع تتضمنيا مدى تحقيقيا لؤلىداؼ التي تسعى لبموغيا، ف

 1مواثيؽ متفؽ عمييا وتنفذىا ىيئات دولية مختصة، وبالتالي ال يوجد مبرر لما تقوـ بو تمؾ الشركات.
 ثالثا: نظرية دورة حياة المنتج الدولي 

ة االستثمارات األجنبية، تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي مف أىـ تفسيرات أسباب انتشار ظاىر 
كما أنيا تػػمقػػػي الضوء عمى دوافع الشركػػػػػات المتعددة الجنسيات مف وراء االستثمارات األجنبية مف ناحية، 
ومف ناحية أخرى؛ فإنيا توضح كيفية أو أسباب انتشار االبتكارات واالختراعات الجديدة خارج حدود الدولة 

  2عمبل دفاعيا لحماية أسواؽ التصدير مف المنافسيف المحتمميف. األـ. ويعتبر االستثمار األجنبي
 3ولفيـ نظرية دورة حياة المنتج البد مف استعراض المراحؿ التي تمر بيا، وىي عمى النحو التالي:

عندما تقرر الشركة إنتاج سمعة جديدة لـ يسبؽ  مرحمة اإلنتاج )الظيور( والبيع في السوق المحمي: .1
خر، يكوف غرضيا مف ذلؾ بالدرجة األولى بيعيا في السوؽ المحمية وليس بالضرورة إنتاجيا في بمد آ

تصديرىا إلى الخارج، فالكمية األولى المنتجة مف السمعة الجديدة تكوف عالية التكمفة ال يشترييا مف السوؽ 
جميع ردود الفعؿ إال نخبة األغنياء، ويبقى عرض ىذه السمعة محدودا لفترة حتى تتجمع لدى الشركة المنتجة 

مف المستيمكيف األوائؿ، وعند إنتاج كمية أخرى مف السمعة، يتـ التغمب عمى بعض المشكبلت المتعمقة 
بالسوؽ وارتفاع تكمفة اإلنتاج. إذا الحظت الشركة أف الطمب عمى السمعة يتزايد محميا، فإنيا تبدأ بالتفكير 

 كبير، الذي يفوؽ قدرة السوؽ المحمي عمى استيعابو.ووضع الخطط، لبلستفادة مف مزايا عممية اإلنتاج ال
تتميز ىذه المرحمة بنمو وتطور الطمب في األسواؽ المتقدمة والنامية، مما يشكؿ حافزا  مرحمة التصدير: .2

لمتصدير ومف ثـ زيادة المبيعات في الخارج، األمر الذي يدفع المنتجيف إلى تطوير وسائؿ اإلنتاج وتوسيع 
 ي إلى ظيور منافسيف جدد، مما يستمـز إجراء تعديبلت عمى نوعية المنتجات وحجميا.أنشطتيـ، مما يؤد

تتميز ىذه المرحمة بإنتاج السمعة في الدوؿ التي كانت تستوردىا، وىنا تجد  مرحمة النضج واالستثمار: .3
لكميات الشركة المنتجة لمسمعة نفسيا أماـ وضع صعب ناتج عف ظيور منتجيف محمييف جدد، مما يزيد مف ا

المعروضة مف السمعة في السوؽ المحمية لمدولة المستوردة، وقد يترتب عف ىذا الوضع فرض رسوـ جمركية 

                                                           
 .400-399عبد السبلـ أبو قحؼ، مرجع سابؽ، ص:   1
، دار الحامد لمنشر والتوزيع، األردف، آليات العولمة االقتصادية واثارىا المستقبمية في االقتصاد العربي اء عبد الرحماف ياسيف التكريتي،ىيف 2

 .360، ص: 2010
-1996غرب الفترة محددات االستثمار األجنبي المباشر وآثاره عمى التنمية االقتصادية )دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس والمنورة بيري،  3

 .130-129، ص: 2016-2015، أطروحة دكتوراه عمـو في العموـ االقتصادية، جامعة أـ البواقي،  (2014
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عمى الواردات مف ىذه السمعة لحماية المنتجيف المحمييف، وىنا تكوف الشركة أماـ خيار واحد ىو إنشاء 
 وحدات إنتاجية داخؿ ىذه الدولة لتمويف السوؽ مف الداخؿ.

في ىذه المرحمة تصبح زيادة المبيعات ىدفا استراتيجيا لممنتج الذي يعمؿ  نحدار والتدىور:مرحمة اال  .4
عمى دعـ موقعو في السوؽ، مف خبلؿ العمؿ عمى تخفيض تكاليؼ السمع خاصة في الدوؿ ذات الدخؿ 

فضبل عف  المنخفض، كما يحاوؿ إعادة تحديد دورة حياة السمعة في دوؿ أخرى لـ تصؿ السمعة إلى أسواقيا،
القياـ بإجراءات دفاعية مثؿ: إجراء بعض التغيرات عمى شكؿ السمعة، حجميا، ألوانيا وأسعارىا، بيدؼ 
البقاء في السوؽ ألطوؿ فترة ممكنة، مع العمؿ  عمى اختراع سمعة جديدة تحتكر مف خبلليا األسواؽ، وىو 

 1ما يطمؽ عميو باالستراتيجية اليجومية.

مارسات الحالية لكثير مف الشركات متعددة الجنسيات يؤيد االفتراضات التي إف الواقع العممي والم
لكف وجيت ليذه النظرية عدة انتقادات مف أىميا: اىتماـ ىذه النظرية باالستثمار تقـو عمييا ىذه النظرية، 

 في المنتجات الجديدة فقط، إضافة إلى عدـ تمكنيا مف تقديـ تفسير مقبوؿ، ألسباب تفضيؿ الشركات
المتعددة الجنسيات لمتممؾ المطمؽ لممشروعات اإلنتاجية خارج الدولة األـ، كوسيمة لتحقيؽ األرباح، في حيف 

 2توجد بدائؿ أخرى لبلستثمار والعمميات الخارجية كعقود التراخيص الخاصة باإلنتاج والتسويؽ.
د مصنعييا وال ينخفض كما أف بعض السمع الفاخرة ال تنطبؽ عمييا دورة حياة المنتج وتبقى تحت ي

وجود بعض الصناعات ذات المستوى التكنولوجي المتقدـ ال ثمنيا، مثؿ السيارات الفاخرة، باإلضافة إلى 
تمر بنفس المراحؿ لدورة حياة المنتج. فقد يكوف ظيورىا في األسواؽ المتقدمة متزامنا مع ظيورىا في أسواؽ 

دمة السوؽ الخارجي منذ البداية، فاالستثمار في قطاعات الدوؿ النامية، كذلؾ قد تظير بعض المنتجات لخ
 أخرى كقطاعي النفط والسياحة قد يبدأ في الدوؿ المضيفة وليس في البمد األصمي لممستثمر األجنبي.

 رابعا: نظرية الموقع
ترتكز نظرية الموقع عمى ما ينطوي عميو قرار االستثمار األجنبي الخاص بأي شركة متػػعػددة 

والذي يػتػحػدد بػػالعػػديػػد مػف الػعػوامػؿ، بػعػضػيا دولي أما اآلخر فيمثؿ عوامؿ عمى الصعيد   الجنسيات
المحمي، وفي ىذا الشأف نجد أف محور اىتماـ نظرية الموقع يرتبط بقضية اخػػتػيػػار الدولة المضيفة التي 

يػػػة الػخػػػػػاصػة بالشركات المتعددة ستكوف مقرا لبلستثمار أو ممارسة األنشطة اإلنتاجية أو التػسػويػػقػ
الجنسيات. أو بمعنى آخر أنيا ترتكز عمى المحددات والعػػػػػوامؿ الموقعيػة أو الػبػيػئية المؤثرة عمػى قرارات 
                                                           

 .153، ص: 2007، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، األردف إدارة األعمال الدوليةعمي عباس،   1
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـو -حالة الجزائر-ة المستدامةأىمية االستثمار األجنبي ودوره في التنميمصباح بمقاسـ،  2

 . 13،  ص: 2006-2005التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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االستثمار في الدوؿ المضيفة. تيتـ ىذه النظرية بالمتغيرات البيئية في الدوؿ المضيفة التي ترتبط بالعرض 
كما أف  1تؤثر عمى األنشطة اإلنتاجية أو التسويقية والبحوث والتطوير ونظـ اإلدارة و غيرىا.والطمب، والتي 

ىذه النظرية تيتـ بكؿ العوامؿ المرتبطة بتكاليؼ اإلنتاج والتسويؽ واإلدارة، والعوامؿ المرتبطة بالسوؽ. 
  2ألجنبي تتمثؿ في:حسب نظرية الموقع فإف الػعػػػوامػػػػؿ الػمػؤثػرة عػمػى قرار االستثمار ا

: مثؿ درجة المنافسة، منافذ التوزيع، وكاالت اإلعبلف، حجـ السوؽ، معدؿ العوامل التسويقية والســـوق -
 نمو السوؽ، التقدـ التكنولوجي، الرغبة في المحافظة عمى العمبلء السابقيف، احتماالت التصدير لمدوؿ. 

واد الخاـ، مػػدى تػػػوافػػػر األيدي العاممة، انخفاض مثؿ القرب مف الم العوامل المرتبطة بالتكاليــف: -
 مستويات األجور، توفر رؤوس األمواؿ، انخفاض تكاليػػػػؼ النقؿ والتسييبلت اإلنتاجية األخرى.

مثؿ التعريفة الجمركية، نظاـ الحصػص، القيود األخرى  اإلجراءات الحمائية )ضوابط التجارة الخارجية(:  -
 يػر واالستيراد.المفروضة عمػػى التصد

مػػثػػؿ االتجاه العاـ نحو قبوؿ االستثمارات األجنبية أو  العوامل المرتبطة بمناخ االستثمار األجنبي: -
الوجود األجنبي، االستقرار السيػػػػاسػػػػي، القػػيود المفروضة عمى ممكية األجانب الكاممة لمشروعات  

ة والتعامؿ فييا، مدى ثبات أسعار الصرؼ، نظاـ الضرائب االستثمار، إجراء تػػحويػػػؿ الػعػمػبلت األجنبي
 ومدى التكيؼ مع بيئة الدولػػة المضيفة بصفة عامة.

 : مثؿ التسييبلت التي تمنحيا الحكومة المضيفة لػمػمػسػتػثػمػريػػػػف األجانب.الحوافز واالمتيازات -
وقع الػجػغػػرافػي، مدى توافر الثروات مثؿ األرباح المتوقعة، المبيعات المتوقعة، الم عوامـل أخـــــرى: -

مكانية التيرب الضريبي.   الطبيعية  والقيود المفروضة عمى تحويؿ األرباح ورؤوس األمػػػػػواؿ لمػخػػػارج وا 
لتضيؼ نظرية الموقع المعدلة بعض المحددات، حيث اقترح أصحاب ىذه النظرية أف األعماؿ 

 3بيا تتأثر بثبلث مجموعات مف العوامؿ، وىي: واالستثمارات الدولية واألنشطة المرتبطة

 وتتمثؿ في خصائص المنتج والعبلقات الدولية لمدوؿ المضيفة. العوامل الشرطية: -
 تتمثؿ في الخصائص المميزة لمشركة ومركز الشركة التنافسي. العوامل الدافعة: -
األجنبي المباشر، باإلضافة    : وتتمثؿ في الخصائص المميزة لمدولة المضيفة لبلستثمار العوامل الحاكمة -

 إلى الخصائص المميزة لمدولة المصدرة لبلستثمار األجنبي المباشر.

                                                           
  .403، مرجع سابؽ، ص: اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السبلـ أبو قحؼ،   1
-2000وقات ودوره في النمو االقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر لمفترة االستثمار األجنبي المباشر خارج قطاع المحر أميرة بحري،  2

 .36، ص: 1، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العموـ االقتصادية، جامعة باتنة2014
ة الماجستير في رسالة مقدمة لنيؿ شياد ،-دراسة حالة الصين-دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية، حمودي بف عباس 3

 .77، ص: 2012-2011العمـو االقتصادية، جامعة بسكرة الجزائر، 
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أما فيما يتعمؽ باالنتقادات الموجية إلى ىذه النظرية فتتمثؿ في إشارتيا إلى التكافؤ في العوامؿ التي 
متعددة الجنسيات لمقياـ باالستثمار قد تكوف بمثابة عوائؽ وعراقيؿ، أو تكوف بمثابة دوافع وحواجز لمشركات ال

األجنبي في الدوؿ المضيفة، مع انحصار العوامؿ الدفاعية لبلستثمار األجنبي في الضمانات والحوافز، 
زيادة حدة المنافسة في األسواؽ المحمية وارتفاع تكاليؼ اإلنتاج في الدولة األـ لتشجيع شركاتيا المحمية 

 1سة أنشطة إنتاجية وتسويقية خارج حدودىا.إلقامة مشروعات استثمارية وممار 
 خامسا: نظرية الميزة النسبية لممدرسة اليابانية

، إذ حاوال تفسير Kojimaو T.Surumiيرجع الفضؿ في تقديـ ىذه النظرية إلى االقتصادييف: 
(، أف T.Surumiاالستثمارات األجنبية المباشرة استنادا إلى تجربة الشركات اليابانية، حيث يبيف تحميؿ )

المسيريف في الشركات األمريكية ىـ الذيف يفكروف في وضع القرارات االستراتيجية، أما في الشركات اليابانية 
فإضافة إلى المسيريف الساميف فإف المسيروف المتوسطوف ىـ أيضا معنيوف بالمشاركة في وضع القرارات 

الياباني يتسـ بالعبلقة الوطيدة بيف المورديف االستراتيجية وتحديد أىداؼ طويمة األجؿ. كما أف النموذج 
والغرؼ التجارية اليابانية، وقد توصؿ مف خبلؿ تحميمو إلى أف التدويؿ الذي تقوـ بو الشركات اليابانية يعتبر 
 2فعاال نظرا لتبنييا التنظيـ المحكـ والتسيير الفعاؿ، أضؼ إلى ذلؾ الدور الذي تمعبو غرؼ التجارة اليابانية.

، فيرى مف خبلؿ تحميمو أف االستثمارات المباشرة اليابانية تشجع عمى خمؽ قاعدة (Kojima)أما 
تجارية في الدوؿ المضيفة، كما تعتبر وسيمة لنقؿ رأس الماؿ والتكنولوجيا والميارات مف الدوؿ المصدرة إلى 

االستثمار المباشر في شكمو الدوؿ المستوردة، في حيف أف االستثمارات األمريكية ما ىي إال بديؿ لمتجارة، ف
الياباني يخمؽ التبادؿ الدولي الذي يستند عمى الميزة النسبية )موارد طبيعية، يد عاممة،...الخ ( لمدولة 
المضيفة مف جية، كما يستند عمى الميزة النسبية ) تكنولوجيا، إبداع، ميارات التسيير،...الخ( التي تتمتع 

 3اليابانية مف جية ثانية.بيا الدولة األصمية عبر المؤسسات 
 سادسا: النظرية االنتقائية

وسميت بالنظرية االنتقائية ألنيا تفسر كيفية االنتقاء بيف االستثمار األجنبي المباشر والتصدير 
(، الذي J.h dunning)والتراخيص كأىـ ثبلث منافذ القتحاـ األسواؽ الخارجية، ظيرت عمى يد االقتصادي 

 4لبلستثمار في الخارج يستدعي توفر ثبلثة شروط ىي:يرى بأف توجو الشركة 

                                                           
 .118، ص: مرجع سابقأمحمد بمقاسـ،  1

2
 Peyrand - Josette , gestion financière international , 3 ème éd , paris , France, 1995, P: 189. 

 .81، ص: مرجع سابقفارس فضيؿ،   3
4
 Jean Paul Lemaire, Stratégie d’Internationalisation,  Dunot, paris, 2003, P: 100. 
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 عمى والقدرة البلزمة، والفنية اإلدارية والميارات التكنولوجيا كامتبلؾ احتكارية مزايا الشركة تمتمؾ أف -
 الدوؿ أسواؽ في واالستثمار التدويؿ لعممية عنصر أىـ ىي المزايا ىذه وغيرىا، الكافي التمويؿ

 المضيفة.
 واالستقرار السوؽ اتساع في أىميا وتتمثؿ المضيؼ، بالبمد المرتبطة المكاني لبعدا مزايا توفر -

 جذب كعوامؿ تعتبر التي المزايا مف وغيرىا النقؿ، تكاليؼ وانخفاض التحتية البنية وتوفر ،االقتصادي
 .المباشر األجنبي االستثمار لمؤسسات

 تكاليؼ تخفيض بيف ما وتجمع ظيميالتن الجانب تخص مزايا وىي بالتدويؿ، خاصة مزايا توفر -
 وغيرىا، الصرؼ أسعار تغيرات مخاطر مف والحد. التوزيع ومنافذ اإلنتاج ومراقبة والصفقات المبادالت

 العالمية. الشركات بيف واالستحواذ االندماج عمميات تزايد في ظؿ خصوصا الميزة ىذه أىمية وتزداد
 :1اتأف الشركة أماـ ثبلث خيار  J.h dunningويرى 

 بعممية الشركة تقـو الحالة ىذه ففي التدويؿ، ومزايا والموقع الشركة مزايا مف كؿ : ويشمؿاألول الخيار -
  المباشر. األجنبي االستثمار ويحدث الخارج في االستثمار

 الشركة تفضؿ الحالة ىذه وفي الموقع، مزايا يشمؿ وال التدويؿ ومزايا الشركة مزايا يشمؿ الثاني: الخيار -
 الخارج. في االستثمار بدؿ تصدير منتجاتيا بعممية قياـال

 التدويؿ مزايا لدييا تتوفر وال فقط الخاصة بيا المزايا لمشركة فيو تتوفر خيار وىو الثالث: الخيار -
 بعمميات القياـ بدؿ أخرى لشركات تراخيص منح لمشركة األفضؿ يكوف الحالة ىذه وفي والموقع،
 .لخارجا في االستثمار أو التصدير
 بشكؿ المباشر االستثمار األجنبي ظاىرة تفسير مف تمكنت االنتقائية النظرية بأف يتضح األخير في
مف االستثمار، وأىـ ما وجو ليا  النوع ليذا تفسيرىا في واحد نموذج في عوامؿ عدة إلدماجيا نظرا منطقي،

عوامؿ التأثير فيما بينيا، وتركز عمى مف انتقادات أنيا تعرضت لتمؾ  العناصر بشكؿ منفرد، دوف اإلشارة ل
 2المسائؿ الكمية وىي قميمة الفعالية في صنع القرار، كما يعاب عمييا غياب السوؽ الخارجي.

 : دوافع االستثمار األجنبي المباشر، محدداتو وآثاره المطمب الثالث

ة طويمة المدى ىو في إف االستثمار األجنبي المباشر باعتباره حركة مف حركات رؤوس األمواؿ الدولي
حد ذاتو عممية تحتاج إلى القياـ بو ىذا مف جية ومف جية أخرى اجتذابو، وال شؾ أف ىذه العممية تحركيا 
دوافع مختمفة، سواء كانت دوافع تخص الطرؼ الذي يقوـ بيا أي الشركات األجنبية المنتسبة لمدوؿ األصمية 

 تذابو و تشجيعو.أو دوافع تخص الدوؿ المضيفة التي تعمؿ عمى اج
                                                           

, London, 1981, P:32International production and multinational enterpriseJohn Dunning:  
1
.  

 .39أميرة بحري، مرجع سابؽ، ص:  2 
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 الفرع األول: الدوافع الكامنة وراء االستثمار األجنبي المباشر 
 

تختمؼ الدوافع واألىداؼ مف وراء االستثمار األجنبي بيف دوافع المستثمر وتمؾ التي يطمح إلييا البمد 
 المضيؼ، وعميو سيتـ تناوؿ تمؾ الدوافع منفصمة:

 

 أوال: دوافع المستثمر األجنبي
 1بعة دوافع أساسية ترتكز عمييا استراتيجية الشركات متعددة الجنسيات لبلستثمار في الخارج:ىناؾ أر  

ويكمف في االختراؽ الجاد والكبير لؤلسواؽ العالمية، فيو الدافع األوؿ الذي يجعؿ مف  الدافع األول: .1
النقائص التي الشركات متعددة الجنسيات تقرر تفضيؿ التدويؿ بدال مف التصدير. وىو مرىوف عامة ب

تميز األسواؽ المراد اختراقيا، فالمؤسسة تندفع إلنشاء فروع اإلنتاج في الخارج، لمتقميؿ قدر اإلمكاف مف 
التكاليؼ )اليد العاممة الرخيصة، المواد األولية...إلخ(، إلى جانب السعي لبلستفادة مما يتوفر في بعض 

ة والكفاءة بغية تحسيف المنتجات وتطويرىا لتمبية الدوؿ مف مراكز البحث المتطورة والميارات العالمي
 رغبات واحتياجات المستيمكيف وتطمعاتيـ، وذلؾ عمى المستويات المختمفة المحمية، اإلقميمية والدولية.

: يتمثؿ في تجنب العوائؽ والحواجز المحتممة، التي قد تعترض كؿ مف حركات االستثمار الدافع الثاني .2
 رائب والرسـو المجحفة عمى الواردات، إلى جانب العراقيؿ الجمركية األخرى.والتجارة، مف بينيا الض

: وىو دافع تحقيؽ ونيؿ فرص صناعية ممكنة في األسواؽ العالمية، وفي ىذا الصدد نؤكد الدافع الثالث .3
عمى أف ىناؾ شركات عمى سبيؿ المثاؿ تختص في صناعات ذات االستخداـ األمثؿ والقوي لمتقنية أو 

تكاليؼ العالية في البحث والتطوير، فيمكنيا مف استغبلؿ ذلؾ بحكـ ما تتمتع بو مف مزايا تقنية ذات ال
نتاجية وتسويقية في ىذه األسواؽ، وىذا ما يقضي بضرورة االستثمار المباشر فييا.  وا 

سات : أما الدافع األخير فيكمف في اندفاع الشركات بشكؿ ضروري نحو إتباع أساليب وسياالدافع الرابع .4
الشركات المنافسة ذلؾ بسبب وجود ما يسمى "احتكار القمة"، ىذا األخير ىو عامؿ مف عوامؿ التدويؿ، 
بحيث يدفع بيذه الشركات إلى المنافسة الحادة فيما بينيا، مما يحتـ عمييا استخداـ مختمؼ األساليب، 

ىذا يدخؿ في نطاؽ محاولة  مثؿ القياـ بالبحث والتطوير ألجؿ االبتكار، تكثيؼ اإلشيار...الخ، وكؿ
 االستيبلء عمى أكبر حصة في األسواؽ العالمية.  

  2بالتحديد: الناميةكما قد يكوف لممستثمر األجنبي دوافع مف وراء االستثمار المباشر في الدوؿ 
وىو دافع تاريخي وسياسي، حيث معظـ الدوؿ النامية كانت تشكؿ قبؿ وقتنا ىذا مناطؽ  الدافع األول:  .1

ذ الدوؿ االستعمارية الكبرى، ومعظميا مف الدوؿ الرأسمالية المتقدمة لتتمكف مف إدماج اقتصاديات نفو 

                                                           
 .45-44، مرجع سابقفارس فضيؿ،   1
 .46-45ص: ، نفس المرجع السابقفارس فضيؿ،   2
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تمؾ الدوؿ المستعمرة ضمف اقتصاداتيا تحت أسموب: "االقتصاد التابع والمكمؿ" إلى جانب قياـ شركاتيا 
 حقيؽ ذلؾ.باستغبلؿ الموارد الطبيعية والبشرية...الخ، بعد تييئتيا لممناخ المبلئـ لت

وىو الذي يتعمؽ بأسواؽ الدوؿ النامية الواعدة، فيذه األسواؽ تستجيب لكؿ ما يتـ عرضو  الدافع الثاني: .2
مف السمع والخدمات المحققة مف قبؿ المستثمر األجنبي، الذي يستطيع تمبية الطمب المحمي، مف خبلؿ 

مؤسسة المحمية عمى المواجية ومف اإلنتاج مباشرة في ظؿ ظروؼ تتسـ بغياب المنافسة وعدـ مقدرة ال
 ثـ عجزىا مقارنة بما يمتمكو المستثمر األجنبي مف اإلمكانيات والمؤىبلت.

البحث عف مصادر حقيقية لممواد األولية مف مناجـ لمحديد والصمب والفوسفات...الخ  الدافع الثالث: .3
الموجودة مثبل في الجزائر، في  ومنابع البتروؿ والغاز، وىذا ما ينطبؽ عمى الشركات الكبرى البترولية

إطار ما يسمى "الشراكة" بينيا وبيف بريتش بتروليوـ البريطانية، ىذا مف جية، ومف جية أخرى لغرض 
 ضماف مصادر التمويف بتمؾ المواد األولية وخاصة البتروؿ. 

انب التسييبلت دافع االستفادة مف انخفاض تكاليؼ النقؿ واليد العاممة الرخيصة إلى ج الدافع الرابع: .4
الجمركية...الخ، ىذا الدافع مثمو مثؿ الدوافع السابقة يكرس ثقة المستثمر األجنبي أكثر ويشجعو عمى 

 االستثمار في الدوؿ المضيفة التي تتمتع بتمؾ الميزات. 
االستفادة مف مختمؼ الحوافز والتسييبلت المقدمة، بموجب النصوص التشريعية  الدافع الخامس: .5

تشجيع االستثمار المباشر األجنبي والتي تـ تبنييا مف طرؼ الدوؿ النامية. فالكثير منيا لجأت المتعمقة ب
في السنوات الماضية إلى تطبيؽ سياسة الباب المفتوح عمى العالـ الخارجي، مف خبلؿ تحرير التجارة 

 ستثمار. الخارجية، تجسيد اإلصبلحات الييكمية والمالية، وتكثيؼ الجيود ألجؿ تحسيف مناخ اال
 ثانيا: دوافع الدول المضيفة

ىذه الدوافع يمكف ترجمتيا في تمؾ األىداؼ التي تتخذ األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتي تسعى 
لتحقيقيا الدوؿ المضيفة، والتي تصب كميا في مصب دفع وتيرة النمو إلى األماـ وخدمة التنمية الشاممة. 

  1ويمكف تمخيص أىميا فيما يمي:
افع الحصوؿ عمى التقدـ التكنولوجي، بغية االستفادة منيا لخمؽ تكنولوجيا ذاتية مف جية ومف جية د -

 أخرى لتحقيؽ تقدـ اقتصادي مستمر. 
 السمع باستبداؿ المحمي اإلنتاج المحمي، حيث يساىـ اإلنتاج زيادة خبلؿ مف وذلؾ االستيراد مف الحد -

 محميا. المنتجة بالسمع المستوردة
 والخدمات. السمع مف المجتمع جةحا إشباع -
 .فييا المستثمر لمدولة المدفوعات ميزاف وتحسيف الصادرات زيادة في اإلسياـ -

                                                           
  :46.ص،  2003مصر، لمنشر، الجديدة الجامعية دار ،األعمال في مقدمة قحؼ، أبو محمود السبلـ عبد 1
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يعتبر بمثابة وسيمة تمويمية خارجية بديمة ومحمودة العواقب مقارنة بالقروض الخارجية، ومنعش  -
 لبلستثمار المحمي وتكممة لمموارد المحمية...الخ.

 المتقدمة. اإلنتاج وسائؿ استخداـ وعمى اإلدارية عماؿاأل عمى العامميف تدريب -
 الدوؿ. ليذه والمتوفرة المحمية والبشرية المالية الموارد مف واالستفادة االستغبلؿ -
 مما يساعد المعنية، الدولة داخؿ والخدمات اإلنتاج قطاعات ببف اقتصادية عبلقات خمؽ في المساىمة -

 بيا. االقتصادي التكامؿ تحقيؽ في
مساىمة في إيجاد حؿ ممكف لمعالجة مشكمة البطالة المحمية التي تتخبط فييا ىذه األخيرة، مف خبلؿ ال -

 إقامة مشاريع استثمارية تكوف قادرة عمى خمؽ مناصب شغؿ جديدة.
 التنويع االقتصادي، خاصة: السياحة، المصارؼ، التأميف...الخ. -

 الفرع الثاني: محددات االستثمار األجنبي المباشر 
إف محددات االستثمار المباشر األجنبي تعني مجموعة مف العوامؿ المتنوعة التي تتحكـ وتؤثر بشكؿ 
بارز في توجيات تدفقاتو سواء الجغرافية أو القطاعية، إلى جانب قرارات تجسيده، وأيضا قرارات اختيار 

ة بما فييا الشركات متعددة ىذه العوامؿ تكوف مرتبطة بأطرافو المختمفة، إما بالشركات األجنبي 1مواقعو.
الجنسيات، حتى دوليا األصمية ىذا مف جية، ومف جية أخرى تكوف متعمقة بالظروؼ التي تميز الدوؿ 
 المضيفة والتدابير العامة التي تتخذىا ىذه األخيرة. وفي ىذا السياؽ سيتـ بمورة ىذه المحددات وفؽ ما يمي: 

 2تتجمى ىذه العوامؿ فيما يمي: :أوال: المحددات الراجعة لممستثمر األجنبي
: يعتبر سعر الفائدة مف أىـ العوامؿ المؤثرة في الحركة الدولية لرأس الماؿ، وبالتالي التأثير سعر الفائدة .1

 دراسة فيعمى تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، خاصة وأف أسعار الفائدة تختمؼ مف بمد آلخر. 
 أف 1999سنة  (Lopez) المباشر، أوضح األجنبي ثماراالست لتدفقات الخارجية المحددات حوؿ

 في أمواليـ استثمار إلى المستثمريف دفع التسعينات، قد بداية في الحقيقية الفائدة أسعار في االنخفاض
 .المالية األوراؽ محافظ في استثمارىا أو ادخارىا مف بدال إنتاجية مشروعات

 شركة أو فردا كاف سواء األجنبي المستثمر اليامة، ألف مؿالعوا أحد يعتبر :االستثمار عمى العائد معدل .2
 .االستثمار عف تنشأ قد  التي المخاطر مف أعمى عائدا توقع إذا إال الخارج في االستثمار إلى يتجو ال

 المستثمر تدفع التي األسباب بيف مف تعتبر األـ الدولة في اإلنتاج تكاليؼ ارتفاع إفاإلنتاج:  تكاليف .3
  العاممة. اليدو األولية  لموادا المنخفضة، مثؿ تكاليؼ التكاليؼ ذات الدوؿ المضيفة يف لبلستثمار

                                                           
 .48، ص: ، مرجع سابقفارس فضيؿ  1
دور االستثمار األجنبي المباشر في تحسين المزيج التسويقي لممؤسسات الجزائرية )دراسة حالة مؤسسة موبيميس جازي جابر سطحي،   2
 .14-13، ص:2018-2017رسالة دكتوراه عمـو في العمـو اقتصادية، جامعة بسكرة، ريدو( وأو 
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 معرفة مف يمكنيا عالية تسويقية ميارات األجنبية الشركات امتبلؾ إف والتكنولوجيا: التسويقية القدرات .4
 مف متنوعة ةوبتشكيم الخارجية األسواؽ إلى دخوليا سيولة وبالتالي منتجاتيا، عمى وحجـ الطمب نوع

 قدرة أكثر ويجعميا الخارجية، األسواؽ غزو مف يمكنيا متطورة، تكنولوجياكيا امتبل أف كما المنتجات،
 المضيفة. الدوؿ أسواؽ في المحمية الشركات منافسة عمى

وتشير بعض الدراسات إلى وجود مجموعة أخرى مف المحددات الخارجية لبلستثمار األجنبي 
في ىيكؿ الضريبة عمى دخؿ الشركات األجنبية في الدولة األـ والدوؿ المضيفة عمى  المباشر، تتمثؿ أىميا

حد سواء، كما أف القوة التفاوضية والسياسية لتمؾ الشركات تمنحيا القدرة عمى إتماـ المفاوضات، وبشروط 
لتكنولوجيا مف مناسبة مع حكومات الدولة المضيفة مقارنة بنظيراتيا في السوؽ المحمي، بفضؿ رأس الماؿ وا

لى النفوذ السياسي الذي تمتمكو تمؾ الشركات والمستمد مف حكومة الدولة األـ مف جية ثانية. جية،  1وا 
 ثانيا: المحددات الراجعة لمدولة المضيفة

: يقصد بالمحددات السياسية تمؾ العوامؿ ذات البعد السياسي، فكمما تميز النظاـ المحددات السياسية
طية واالستقرار وعدـ وجود مخاطر الحروب، كمما كاف ذلؾ جاذبا لبلستثمار األجنبي السياسي بالديمقرا

ألف المستثمر األجنبي ال يأتي لبلستثمار في أي بمد إال بعد أف يطمئف لمنظاـ  المباشر والعكس صحيح.
مكانية استقرار ذلؾ النظاـ، ال نتوقع أف يقوـ مستثمر بإنشاء مشروعات است ثمارية في دولة السياسي القائـ وا 
 2تنعدـ فييا مظاىر االستقرار السياسي، وتسود فييا االنقبلبات أو تتغير فييا الحكومة بسرعة.

تؤثر المحددات التشريعية والتنظيمية عمى حركة االستثمارات األجنبية المحددات التشريعية والتنظيمية: 
يث أف وجود قانوف استثمار موحد واضح المباشرة مف خبلؿ تنظيـ وتحفيز ىذا النوع مف االستثمارات، ح

يعطي لممستثمر األجنبي الضمانات الكافية، مف عدـ المصادرة وحرية تحويؿ األرباح وحرية دخوؿ وخروج 
 رؤوس األمواؿ، مما يساعد عمى جذب الشركات األجنبية.

ع االستثمار األجنبي تعتبر المحددات االقتصادية ذات أىمية كبيرة عند اختيار موق المحددات االقتصادية: 
 :3المباشر والركيزة األساسية لجذبو، وتكمف أىـ المحددات االقتصادية في

                                                           
مشكالت االستثمار األجنبي المباشر في الوطن العربي و وسائل التغمب عمييا، دراسة مقارنة مع تجارب بعض فريد أحمد سميماف قببلف،  1

 .38، ص: 2006سات العربية، جامعة الدوؿ العربية، القاىرة، ، رسالة دكتوراه، معيد البحوث والدراالدول النامية األخرى
 .86ص:  مرحع سابق،دريد محمود السامرائي،  2
، (2011-1986سياسة استيداف االستثمار األجنبي المباشر لتحقيق األىداف اإلنمائية بالجزائر) دراسة تطبيقية لمفترة ببلؿ بوجمعة،  3 

 .22-21، ص: 2013-2012في العمـو االقتصادية، جامعة تممساف، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه 
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 االنفتاح االقتصادي درجة كانت كمما أنو بحيث الخارجي، العالـ عمى القومي االقتصاد انفتاح رجةد -
 مباشر.ال األجنبي االستثمار جاذبا القومي االقتصاد كاف كمما كبيرة، الخارجي العالـ عمى

توطف االستثمار  قرار عمىرة المؤث الميمة العوامؿ مف تعتبر االقتصادي النمو واحتماالت السوؽ حجـ -
التكاليؼ  مف العديد يوفر كبير، استيبلؾ ذات منطقة في االستثماري المشروع المباشر، فوجود األجنبي

الطاقة  استغبلؿ عمى العمؿ تـ ومف المنتج عمى الكبير الطمب إلى راجع المستثمر. وىذا يتحمميا التي
 الثابتة. التكاليؼ ثبات ظؿ في الواحدة الوحدة إنتاج تكمفة تخفيض منوو  المتاحة اإلنتاجية

 السكؾ الحديدية وخطط والمطارات الطرؽ التحتية البنى وتشمؿ المضيفة، بالدولة التحتية البنية طورت -
 مف سيولة تمكف العالية، الكفاءة ذات تصاالتاال وجود أف في العامؿ ىذا أىمية وتكمف واالتصاالت،

 األـ. كما الدولة في الرئيسي والمركز المضيفة الدولة في األجنبية الشركات فروع بيف االتصاؿ وسرعة
إيجابية  عبلقة وجود المتوقع ومف والمركز، الفروع بيف والبيانات المعمومات تبادؿ عممية مف تسيؿ أنيا
 الدوؿ ىذه المباشرة في األجنبية االستثمارات وتدفؽ المضيفة لمدولة ورةالمتط التحتية البيئة بيف

 النقؿ مساىمة وسائؿ ونسبة الياتؼ، خطوط عدد خبلؿ مف ذاؾ عمى االستدالؿ ويمكفة. المضيف
 .اإلجمالي المحمي الناتج إلى واالتصاالت

 الماؿ واإلنتاج رأس تكمفة مف ءجز  لتغطية الحكومية اإلعانات أشكاليا أىـ ومف التمويمية توفر الحوافز -
 المشروعات ممكية أسيـ في الحكومة االستثماري، ومشاركة بالمشروع المرتبطة التسويؽ وتكاليؼ

 . االستثمارية
توفر الحوافز المالية، وتتمثؿ في الحوافز الضريبية ومف أىـ أشكاليا، اإلعفاءات الضريبية المؤقتة،  -

عفاء السمع الرأسمالية المستورد  ة مف الرسـو الجمركية وحوافز التصدير.وا 
 تيسير الحصوؿ عمى العقارات والمرافؽ العامة، وضماف تحويؿ رأس الماؿ واألرباح إلى الخارج. -
تحرير التجارة الخارجية لمدولة المضيفة، حيث تكوف العبلقة ايجابية إذا كاف اليدؼ مف ىذه االستثمارات  -

يستدؿ عمى ذلؾ بنسبة صادرات وواردات الدولة المضيفة مف ىو التصدير مف داخؿ الدولة المضيفة، و 
 الناتج المحمي اإلجمالي.

تنامي القوة التنافسية لبلقتصاد القومي: فكمما كاف المركز التنافسي لمصناعات التي تمتمؾ فييا الدولة  -
لؾ نتيجة ميزة تنافسية في حالة تحسف، كمما أدى ذلؾ إلى جذب المزيد مف االستثمارات األجنبية. وذ

 ارتفاع عائد االستثمار في تمؾ الصناعات. 
استقرار المؤشرات االقتصادية الكمية لمدوؿ المضيفة تؤثر في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة،  -

فارتفاع النمو االقتصادي ودرجة عالية مف االستقرار االقتصادي المعبر عنو بعدة مؤشرات مثؿ السياسة 
 عبلقة ىناؾ أف إلى دراسات دية، سعر الصرؼ، معدؿ التضخـ...إلخ. حيث تشيرالمالية، السياسة النق

 دخوؿ زيادة إلى يؤدي ىذا األخير نمو أف حيث اإلجمالي، المحمي الناتج وحجـ السوؽ حجـ بيف موجبة
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 إلى جذب بدوره يؤدي ما وىو واتساعو، السوؽ نمو وبالتالي جديدة، استيبلكية أنماطا يخمؽ مما األفراد
 1المباشرة. األجنبية االستثمارات مف لمزيدا

 
 الـفرع الثالث: إيجابيات وسمبيات االستثمار المباشر األجنبي عمى الدولة المضيفة

لو يشيدوف  فالمؤيدوف كبير، جدؿ محؿ زالت ما المباشر األجنبي باالستثمار المرتبطة األىمية إف
 بأنو نوع تشجيعو ويروف مف المعارضوف فيحذروف أما الخ،... العمؿ خمؽ فرص التكنولوجيا، نقؿ بدوره في

 بياف يمكننا ىذا المنطمؽ ومف ونيب ثروات البمداف النامية، استغبلؿ إلى ييدؼ الجديد، االستعمار أنواع مف
 المضيفة فيما يمي: الدولة اقتصاد في المباشر األجنبي المحتممة لبلستثمار أىـ المزايا والعيوب
 ار المباشر األجنبي المباشر أوال: مزايا االستثم

 :2لبلستثمار األجنبي المباشر فوائد عديدة تجنييا الدوؿ المضيفة لو وتكوف عمى النحو اآلتي
يعتبر االستثمار المباشر األجنبي الوارد غير مكمؼ مقارنة باالقتراض مف المؤسسات المالية الدولية،  .1

ة، وىذا ما يؤكد أف االستثمار المباشر األجنبي ىذا األخير يعتبر مكمؼ مف خبلؿ دفع األعباء الثابت
 وسيمة بديمة تخص عممية تمويؿ االستثمارات بالنسبة لمدوؿ المضيفة التي تعاني المديونية المتفاقمة.

يضمف دخوؿ رؤوس األمواؿ في المدى القصير مما يؤدي كؿ ىذا إلى إعطاء إمكانيات كبيرة لتشجيع  .2
س باقي اليياكؿ األخرى كالصناعات القاعدية والقطاعات اإلنتاجية استثمارات إضافية أو تكميمية تم

 المختمفة وىذا ما يعني بصورة عامة تكممة لبلستثمارات الوطنية الحكومية منيا والخاصة.
يعتبر االستثمار المباشر األجنبي وسيمة لنقؿ التكنولوجيا وبيذا يتـ إقامة مشاريع استثمارية ذات مستوى  .3

مف جية، ومف جية أخرى اكتساب واستغبلؿ تقنيات جديدة لئلنتاج، وكذا المعارؼ فّني متقدـ ىذا 
 التكنولوجية األخرى، مما يؤدي إلى خمؽ قيمة مضافة أكبر.

لبلستثمار األجنبي امتدادات تسويقية عالية، فيي مف جية تضمف تصريؼ ما يتـ إنتاجو، ومف جية  .4
 )توسع السوؽ( ومف ثـ جمب العممة الصعبة. أخرى توسيع السوؽ المحمية واقتحاـ أسواؽ أخرى

مساىمة االستثمار المباشر األجنبي في تحقيؽ المنافع االجتماعية، مف خبلؿ قياـ المستثمر األجنبي  .5
 بتعبيد ورصؼ الطرقات المؤّدية إلى مشروعو، وتوصيؿ شبكات المياه والصرؼ الصحي والكيرباء.

اؿ المستثمرة أكبر مقارنة باألرباح المحّولة، سيتحقؽ ربحية إذا كانت اإلنتاجية اليامشية لرؤوس األمو  .6
 صافية لمجموع الموارد، مما يؤّدي إلى تحسيف ميزاف المدفوعات وموازنة الدولة في المدى القصير.

                                                           

، دار النفائس، األردف، االستثمار األجنبي المباشر في الدول اإلسالمية في ضوء االقتصاد اإلسالميمحمد عبد العزيز عبد اهلل عبد،  1 
 .66،  ص: 2005

 .52-51، ص: مرجع سابقفارس فضيؿ،   2
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جمب العمالة المؤّىمة وكذا المستثمريف الكبار، يسمح بالتنظيـ العممي لمعمؿ وعبلقاتو أيضا وكذا الفّعالية  .7
 ية، مما يؤّدي إلى االستفادة مف الطرؽ المتعددة وتقنيات السير الفعاؿ.االقتصاد

يؤدي إلى تنامي عنصر المنافسة في السوؽ المحمية، كما يحّفز المنتجيف المحمييف عمى تطوير  .8
 كفاءاتيـ وطاقاتيـ اإلنتاجية أي يساىـ في خمؽ مناخ عمؿ مبلئـ لممستثمر الوطني.

، أي تغطية النقص الذي يمّيز االدخار المحمي، وزيادة معدؿ التكويف يمكف مف سد الفجوة االدخارية .9
 1الرأسمالي، مما يساعد عمى توفير العممة الصعبة، عند قدـو االستثمارات وعند تصدير المنتجات.

خمؽ فرص ومناصب شغؿ جديدة، مما يؤدي إلى التقميص مف حّدة البطالة، فقد قدرت مصالح األمـ  .10
% منيا  60مميوف وظيفة،  73ؼ التي توفرىا الشركات متعددة الجنسيات بحوالي المتحدة عدد الوظائ
وفي ىذا الشأف تساعد االستثمارات األجنبية المباشرة مساعدة بّناءة؛ ليس فقط عمى  2في الدوؿ النامية.

ذا خمؽ فرص جديدة لمعمؿ، بؿ أيضا في تنمية وتدريب واستغبلؿ الموارد البشرية في الدوؿ النامية. ى
مع األخذ في االعتبار أف مدى المساىمة، يتوّقؼ عمى ما تضعو الدوؿ النامية المضيفة، مف ضوابط 

جراءات تساعدىا في تحقيؽ ىذه المنافع.   3وا 
 

 ثانيا: عيوب االستثمار المباشر األجنبي
 يمي:  في مقابؿ تمؾ اإليجابيات ىناؾ عدد مف السمبيات التي قد تعيؽ الدوؿ المضيفة، تتمّخص فيما

عندما يصؿ االستثمار تقريبا إلى مرحمة النضج يصاحبو تحويؿ الموارد المالية المحمية إلى الخارج،  .1
باإلضافة إلى االستنزاؼ الحقيقي الحتياطيات العمبلت األجنبية أحيانا، وكذلؾ خروج األمواؿ بصيغة 

التي يفترض أف تمنحيا الدوؿ  وذلؾ قد يعود إلى االمتيازات المالية 4أرباح أو إتاوات التكنولوجيا.
المضيفة، ألجؿ إغراء الشركات األجنبية لبلستثمار فييا، مما يسجؿ حدوث خمؿ في ميزاف المدفوعات 

 وذلؾ في المدى الطويؿ. 
قد يؤدي إلى عرقمة الصناعات المحمية وربما حتى حرمانيا مف عمميات تصنيع جديدة، مما يؤّدي ىذا  .2

لى انييارىا وزواليا. ومف ثـ بموغ مستوى االحتكار مف قبؿ المستثمريف حتما في المستقبؿ القريب إ
األجانب، والسبب في ذلؾ كوف ىؤالء يصطحبوف معيـ تقنيات عالية يفتقدىا المنافسوف المحميوف، كذلؾ 

                                                           
 .45ص:  ،مرجع سابق أميرة بحري،  1
الممتقى العممي الدولي الثاني حوؿ: االستثمار ،  آثار ومحددات االستثمار األجنبي المباشر في الدول الناميةعبد اهلل بموناس وبيدرة محمد،  2

 . 12، ص:2007األجنبي المباشر وميارات األداء االقتصادي، حالة بعض الدوؿ النامية،  جامعة بومرداس، أكتوبر 
 .426مرجع سبؽ ذكره، ص ، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليأبو قحؼ،  عبد السبلـ  3
 .24، ص: مرجع سابقجابر سطحي ،   4
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 نقص إلى يؤدي مما المحمي، السوؽ مف المباشر األجنبي االستثمار متطمبات مف بسبب تمويؿ جزء
 1المحمي. االستثمار حجـ وانخفاض المحمية السوؽ في المدخرات

المعارؼ التكنولوجية التي تصاحب االستثمار المباشر األجنبي، أحيانا ال تبلئـ ظروؼ الدوؿ المضيفة  .3
مف حيث المستمزمات والمواصفات، ىذا مف جية ومف جية أخرى قد تكوف التكنولوجيا المصطحبة 

 يؤدي إلى زيادة حّدة البطالة عوضا عف تخفيفيا.كثيفة رأس الماؿ قميمة العمالة؛ مما 
التأثيرات السمبية لبلستثمارات المباشرة األجنبية عمى السياسة العامة لمدوؿ المضيفة لو، مف حيث  .4

 المؤسسات مبيعات عف األجنبية المؤسسات مبيعات تزايدت إذا وخاصة ،المساس بالسيادة الوطنية
 يحدث قد كما المضيفة، الدولة في األساسية الخدمات بعض في ةاألجنبي الشركات تحكمت المحمية، أو

 2الطبيعية. الثروات مصادر عمى الشركات تمؾ سيطرة مف خبلؿ السياسية النواحي في التدخؿ
 وقد المضيفة، الدوؿ بمداف إلى لمبيئة المموثة أنشطتيا بنقؿ المباشر األجنبي االستثمار مؤسسات قد تقـو .5

 لذلؾ البيئة، حماية مجاؿ في المتقدـ لممستوى نتيجة بمدانيا األصمية في القوانيف صرامة إلى ذلؾ يرجع
 ومؤسساتي قانوني إطار يوجد ال حيث النامية الدوؿ إلى المموثة بنقؿ أنشطتيا المؤسسات تقـو ىذه
 3.ليا المضيفة لمبمداف البيئي المحيط عمى يؤثر سمبا ما وىذا قيود بدوف أنشطتيا البيئة، وتمارس يحمي

 المضيفة، الدولة في االستيبلؾ أنماط عمى سمبية آثار المباشر األجنبي االستثمار لمؤسسات تكوف فقد .6
 الدولة في االستيبلؾ ضوابط مع األجنبية المؤسسات تفرضيا التي االستيبلؾ أنماط تتعارض فقد

 المدخرات إضعاؼ إلى األجنبية المؤسسات طرؼ مف جديدة أنماط فرض يؤدي المضيفة، حيث 
 الحاجيات إلشباع يستجيب والد، جدي وكمالي تحسيني ىو ما لكؿ المستيمكيف متابعة بسبب المحمية
 .4المضيفة الدولة في المجتمع أفراد مف الواسعة لمطبقة األساسية

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29-28، مرجع سابؽ، ص: مشكالت االستثمار األجنبي المباشر في الوطن العربي و وسائل التغمب عمييا فريد أحمد سميماف قببلف، 1
  .29ص: سابؽ، مرجع ،عمييا التغمب وسائل و العربي الوطن في المباشر األجنبي ستثماراال مشكالت قببلف، سميماف أحمد فريد 2 

3
 Natalia zagravu soilita, croissance, commerce, IDE et leur impact sur l’environnement cas de l’Europe 

centrale et orientale et de la communauté des et indépendants, thèse de doctorat en sciences économique 

UFR des sciences économique, université de Paris- panthéon- Sorbonne, France,2012, p 169. 
 .137، ص: مرجع سابقمحمد عبد العزيز عبد اهلل ،  4
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 المبحث الثاني: تحميل وتقييم مناخ االستثمار في الجزائر
 

 والظروؼ األوضاع مجمؿ بأنو االستثمار، لضماف ربيةالع المؤسسة حسب االستثمار بمناخ يقصد
 العممية فيو تتـ الذي المحيط تشكؿ التي واإلدارية، والقانونية واألمنية واالجتماعية السياسية واالقتصادية

 مجمميا في لتشكؿ بينيا، فيما وتتأثر تؤثر ومترابطة متداخمة تكوف ما عادة وىذه العناصر االستثمارية،
 تصبح وبالتالي االستثمارية، المشروعات نجاح فرص عمى سمبا أو إيجابا بموجبو يؤثر الذي ثماراالست مناخ
 1و.ل طاردة أو لرأس الماؿ وجاذبة محفزة االقتصادية البيئة

لذلؾ نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث تقييـ المناخ االستثماري بالجزائر وفؽ بعض المؤشرات والمتعمقة 
 تصادية واإلمكانات الطبيعية والبشرية، وبعض المؤشرات النوعية الدولية.بالبيئة القانونية واالق

 
 المطمب األول: تطور البيئة القانونية والتشريعية لالستثمار بالجزائر

 يجب عمى الدولة التي ترغب في استقطاب االستثمار األجنبي تكييؼ قوانينيا مع متطمبات اقتصاد
تجذب المستثمر. سنت الحكومة الجزائرية مجموعة مف القوانيف  السوؽ والبحث عف عوامؿ التحفيز التي

 التي تتبلءـ كؿ واحدة منيا مع طبيعة المرحمة والتوجو االقتصادي السائد، تطورت عبر ثبلث مراحؿ:
 (.1989 – 1963: مرحمة االقتصاد المخطط )المرحمة األولى -
 فترة التسعينيات.: مرحمة االصبلحات االقتصادية، التي تغطي المرحمة الثانية -
 ، التي تميزت بالدعـ واالنعاش االقتصادي.2000: مرحمة ما بعد سنة المرحمة الثالثة -

 

 الفرع األول: مرحمة االقتصاد المخطط 
 شممت ىذه المرحمة فترة الستينات والثمانينات وعرفت أربع قوانيف أساسية: 

 المتعمق باالستثمارات:   277-63القانون رقم  .1
ويعتبر أوؿ قانوف يتناوؿ االستثمارات، كاف  26/07/1963بتاريخ  277-63ف رقـأصدر القانو 

موجيا في معظمو إلى رؤوس األمواؿ األجنبية االنتاجية بيدؼ تشجيعيا آنذاؾ عمى المشاركة في بناء 
 : 1وتـ بموجبو تحديد الضمانات والحوافز الممنوحة لممستثمريف األجانب أىميا 2االقتصاد الوطني.

                                                           
 .3-2، ص: 2002، الكويت، ربيةتقرير مناخ االستثمار في الدول الع ،المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات  1
، رسالة دكتوراه في العمـو االقتصادية، جامعة تممساف، دراسة حالة الجزائر-الحكم الراشد واالستثمار األجنبي المباشرصادؽ صفيح،   2

 .171، ص:2014-2015
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 االستثمار لؤلشخاص الطبيعييف والمعنوييف األجانب. حرية -
 حرية التنقؿ واإلقامة لمستخدمي ومسيري المؤسسات. -
 المساواة أماـ القانوف، السيما المساواة الجبائية. -
 الضماف ضد نزع الممكية، وفي حالة نزع الممكية البد مف تعويض عادؿ. -

عتبر غير محفز، حيث يتـ إعطاء األولوية وقد اعترض تطبيؽ ىذا القانوف المناخ العاـ الذي ي
لمقطاع العاـ، فقد نص نفس القانوف عمى أف االستثمار األجنبي المعتمد يجب أف يدخؿ ضمف أىداؼ 

باإلضافة إلى  1964.2–1963الدولة )التوجو االشتراكي( وتزامف ذلؾ مع التأميمات التي حصمت في فترة 
مع مجموعة مف العراقيؿ اإلدارية، مثؿ إلزاـ المستثمر بتكويف  األوضاع السياسية واالقتصادية المتأزمة

، كما لـ تبادر الدولة 3اإلطارات الجزائرية وتقديـ تقارير نصؼ سنوية والحصوؿ عمى بعض االعتمادات
بدراسة الممفات المودعة لدييا، مما أدى إلى فشؿ القانوف في جذب االستثمارات، وكسب ثقة الشركات 

 .1966ـ إلغاؤه وتعويضو بقانوف األجنبية ومف ث
 

 المتضمن قانون االستثمارات:  284-66األمر رقم  .2

، أكثر تحديدا وشرحا لتدخؿ القطاع الخاص 1966سبتمبر  15المؤرخ في  284-66جاء األمر 
 : 4واحتكار الدولة لمقطاعات االقتصادية الحيوية، وكاف يقـو ىذا األمر عمى مجموعة مف المبادئ أىميا

 القطاعات الحيوية لبلقتصاد الوطني لمدولة والييئات التابعة ليا.تعود  -
تحديد كيفية تدخؿ رأس الماؿ الخاص الوطني أو األجنبي في مجاؿ الصناعة والسياحة واالستفادة مف  -

 جزء أو كؿ الضمانات والمنافع المنصوص عمييا.
 ط عمى حساب المستثمر األجنبي. اعطاء األولوية لبلستثمار الوطني الخاص في حالة توفير نفس الشرو  -
في حالة مشاركة الدولة لرأس الماؿ الخاص في الشركات المختمطة، تتـ المصادقة عمى القوانيف  -

 األساسية بمرسـو امكانية استرجاع الدولة لمحصص واألسيـ التي ال تمتمكيا.

                                                                                                                                                                                          
ة دكتوراه في العمـو االقتصادية، جامعة بسكرة، ، رسالتحسين مناخ االستثمار األجنبي كآلية لتفعيل تنافسية االقتصاد الجزائريعمر قريد،   1

 .308، ص: 2014-2015
 .178، ص: ، مرجع سابقيحي سعيدي  2

  .157، ص:مرجع سابقعبد الكريـ بعداش،  3 
، ص: 80الجريد الرسمية، العدد  المتضمن قانون االستثمارات، 1966-12-15، المؤرخ في 284-66األمر رقمالجميورية الجزائرية،  4 

1204. 
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 : 1مثمت فيإف أىـ الضمانات والمنافع التي منحت لبلستثمار األجنبي بموجب ىذا األمر ت
 المساواة أماـ القانوف فيما يتعمؽ باألحكاـ الجبائية. -
 تحويؿ األرباح السنوية الصافية الموزعة ضمف مجموعة مف الشروط. -
 الضماف ضد التأميـ والتعويض خبلؿ تسعة أشير. -
 ضمانات االقتراض المتوسط والطويؿ ومنح تخفيضات عمى الفوائد. -
نبية عند الترخيص ليا بشروط إضافية، مثؿ فتح أسواؽ خارجية كما قيد القانوف االستثمارات األج -

لمتصدير، أىمية القيمة المضافة التي تقدميا المؤسسة لمجزائر، درجة االنتفاع مف المواد األولية 
 2الجزائرية ومدى تغطية األمواؿ الخاصة لممؤسسة لبلستثمار.

لتوجو االشتراكي لمببلد. القانونيف لـ تتمكف الجزائر مف استقطاب االستثمار المطموب، بسبب ا
السابقيف ينصاف عمى إمكانية التأميـ وتقييد المستثمريف بشروط عدة، وتفضيؿ المستثمر المحمي عمى 

 بإصدار قانوف االستثمارات. 1982األجنبي؛ لذا قامت سنة 
 

 المتعمق بتأسيس شركات مختمطة االقتصاد  13-82القانون  .3

ع المشرع الجزائري تنظيـ النشاط االستثماري العمومي والخاص بشقيو حسب القانونيف السابقيف جم
وعوض بقانونيف  284-66ألغي القانوف  1982المحمي واألجنبي والمختمط في قانوف واحد وفي سنة 

-82يتعمؽ باالستثمار الوطني الخاص داخؿ الجزائر، والثاني ىو القانوف رقـ  11-82: القانوف رقـ 3ىما
يـ النشاط االستثماري لؤلجانب خارج المحروقات. حسب ىذا القانوف يخضع االستثمار ويختص بتنظ 13

األجنبي لمراقبة واسعة مف قبؿ االدارة، وتكوف الجزائر بذلؾ أكدت نيتيا في رفض االستثمار األجنبي 
ة المباشر الكمي، وفضمت االستثمار عف طريؽ الشركات مختمطة االقتصاد. ويشترط القانوف عدـ زياد

  4مف رأس ماؿ الشركة، مع تقديـ مزايا جبائية لمشريؾ األجنبي. %49نصيب الطرؼ األجنبي عف 

                                                           
 .175ص:  مرجع سابق،صادؽ صفيح،  1
 .1206-1205ص:  مرجع سابق،، 284-66مف األمر رقـ:  21الجميورية الجزائرية، المادة  2

 .159، ص: مرجع سابقعبد الكريـ بعداش،  3
-2006جامعة قسنطينة،  ، رسالة دكتوراه عمـو في العمـو االقتصادية،دراسة تحميمية لمناخ االستثمار في الجزائرناجي بف حسيف،  4  

 .  114، ص: 2007
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 1982كانت النتائج المحققة غير مرضية؛ إذ تـ تسجيؿ شركتيف مختمطتيف فقط ما بيف سنتي 
. أعطى 1986، واعتبر المستثمروف األجانب ىذا القانوف مقيدا ليـ وتـ تعديمو في أوت سنة 1986و

القانوف المعدؿ لممستثمر األجنبي رخص صراحة بتحويؿ األرباح إلى الخارج، ولـ يقـ بمعالجة الحد األقصى 
 1989بعدىا تـ صدور قانوف سنة  1(، واستمرارية احتماالت التأميـ.%49لحصة المستثمر األجنبي )

ر بعد ىذه الفترة، لـ ، لكف الظروؼ التي مرت بيا الجزائ%65يسمح لممستثمر األجنبي برفع حصتو إلى 
 تسمح ليا بجمب االستثمار األجنبي )الظروؼ السياسية واألمنية(.

 

 الفرع الثاني: مرحمة االصالحات االقتصادية 

وزيادة  1986اصبلحات اقتصادية، عمى ىامش انييار البتروؿ سنة  1990باشرت الجزائر منذ سنة 
 قانوف النقد والقرض وقانوف ترقية االستثمار:المديونية الخارجية، وأبرز قوانيف ىذه الفترة ىو 

 (: 10-90قانون النقد والقرض ) .1

 14( تحت عنواف تنظيـ سوؽ الصرؼ وحركة رؤوس األمواؿ والمؤرخ في 10-90جاء القانوف رقـ )
يعتبر بمثابة المبنة األولى إلحداث القطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت تعارض رأس ، 1990أفريؿ 
. سمح القانوف بفتح فروع ومكاتب، تمثيبل لمبنوؾ والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر، وتـ األجنبيالماؿ 

الترخيص لممقيميف وغير المقيميف بالحرية الكاممة لمقياـ بالشراكة، أو االستثمار المباشر وتحويؿ رؤوس 
ية مراقبة البنوؾ التجارية في توزيع األمواؿ بيف الجزائر والخارج. كما خوؿ القانوف لبنؾ الجزائر مسؤول

لغاء التمييز بيف القطاعيف العاـ والخاص، والعمؿ بمبدأ  لغاء األحكاـ المتعمقة بنسب الممكية وا  القروض، وا 
باإلضافة إلى إلغاء القيود  2التحكيـ الدولي عند المنازعات وعدـ التفريؽ بيف المقيميف وغير المقيميف.

ألجنبي، باستثناء المحروقات التي لـ يتغير وضعيا القانوني، فقد اعتبر القانوف المفروضة عمى االستثمار ا
 كخطوة تمييدية نحو سياسة جذب االستثمار األجنبي.

 
 
 

                                                           
 . 162عبد الكريـ بعداش ، مرجع سابؽ، ص:   1
 18، الصادر  16الجريدة الرسمية ، العدد  ،المتعمق بالنقد والقرض 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون الجميورية الجزائرية،  2 

 .81،82،83، المادة: 1990أفريؿ 
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 (: 12-93) 1993قانون ترقية االستثمارات سنة  .2

عمى إثر تدىور األوضاع االقتصادية، بيدؼ  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93جاء القانوف رقـ 
جاء بو ىذا المرسوـ  اش االقتصاد الوطني مف خبلؿ ترقية االستثمارات خاصة األجنبية منيا، وأىـ ما انع

، وقد فسح المجاؿ لبلستثمار في جميع 1(38ىو عدـ التمييز بيف المستثمريف المحمييف واألجانب )المادة 
ؾ الكامؿ لممشروع االستثماري مف القطاعات ما عدا تمؾ القطاعات التي تعتبر استراتيجية، مع إمكانية التمم

والمحدد بنسبة أقصاىا  82/13(، األمر الذي كاف محظورا في القانوف 3طرؼ المستثمر األجنبي )المادة 
%، كما التـز المشرع الجزائري بعدـ تطبيؽ المراجعات أو اإللغاءات التي قد تطرأ في المستقبؿ عمى 49

(، كما أكد المرسـو عمى إمكانية المجوء 39مر ذلؾ صراحة )المادة االستثمارات المنجزة إال إذا طمب المستث
إلى التحكيـ الخاص في حؿ النزاعات بيف المستثمر األجنبي والدولة الجزائرية إال في حالة وجود اتفاقية 

إلى (، وىذا لـ يكف متاحا مف قبؿ، باإلضافة 41ثنائية أو متعددة األطراؼ أبرمتيا الدولة الجزائرية )المادة 
(، والتي 2APSIوكالة لترقية االستثمارات ودعميا ومتابعتيا ) 93/12ذلؾ فقد استحدث المرسوـ التشريعي 

 (.8تعمؿ عمى مساعدة المستثمريف في استيفاء الشكميات البلزمة إلنجاز استثماراتيـ )المادة 

  2000الفرع الثالث: مرحمة ما بعد سنة 

رية مدى أىمية االستثمارات األجنبية فقامت بسف مجموعة مف في ىذه المرحمة أدركت الدولة الجزائ
 القوانيف التي تخدـ سياسة جمب االستثمارات وأىـ ىذه القوانيف: 

 )قانون تطوير االستثمار( 01/03األمر رقم  .1

، والذي عرؼ بقانوف تطوير االستثمار مف 2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  01/03جاء األمر رقـ 
)كاف لمقانونيف نفس التوجو  12-93وتطويره وكاف الغيا ومعوضا لممرسـو التشريعي  أجؿ دعـ االستثمار

 : 3مع تبسيط بعض االجراءات والتوسع في المجاؿ المسموح(، وأىـ ما جاء بو القانوف ما يمي

 4حرية االستثمارات واستفادتيا بقوة القانوف مف الحماية والضمانات. -

                                                           

، الجريدة الرسمية، العدد المتعمق بترقية االستثمار  1993اکتوبر  5، المؤرخ في  12-93لمرسوم التشريعي رقم ، االجميورية الجزائرية -1 
 .0991أكتوبر  01لصادر فً ، ا 64

2
 APSI: Agence pour la Promotion, Soutien et le Suivi des Investissements. 

 .316-315ص:  مرجع سابق،عمر قريد،   3
 .  4، المادة 47، الجريدة الرسمية، العدد ، المتعمق بتطوير االستثمار2001أوت  20المؤرخ بتاريخ  03-01األمر رقم:ية الجزائرية، الجميور 4 
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ستثمارات، لـ يمنع المستثمر مف الخوض في استثمارات ضماف التحويؿ الحر وتوسيع مجاؿ اال -
 استراتيجية لرأس الماؿ وعائداتو دوف قيود.

 ضماف المساواة والتحكيـ الدولي، وعدـ المجوء إلى التأميـ أو المصادرة أو اي اجراء مف ىذا النوع. -

تكفؿ الدولة جزئيا أو وما يميز ىذا القانوف عف غيره، زواؿ التمييز بيف مختمؼ أشكاؿ االستثمارات و 
مف  4كميا بالمصاريؼ التي تخص االشغاؿ بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز المشروع )المادة 

(. كذا 01/03مف األمر رقـ  4(، باإلضافة إلى اعفاءات ضريبية ومنح مزايا إضافية )المادة 01/03األمر
كما تـ إنشاء ىيئات خاصة مكمفة  1رات.تقميص فترة االجراءات، وتبسيط اجراءات التصريح باالستثما

 2بتشجيع وتطوير االستثمار تتمثؿ فيما يمي:
3المجمس الوطني لبلستثمار ) -

CNI الذي يرأسو رئيس الحكومة، وتتمثؿ صبلحيتو في رسـ االستراتيجية )
 الوطنية لتطوير االستثمار، مع تحديد المناطؽ ذات األولوية في االستفادة مف حوافز االستثمار.

(، APSI(، وىي بديمة عف وكالة ترقية ومتابعة االستثمارات )4ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) -
 وميمتيا األساسية تطوير ومتابعة عمميات االستثمار وتسييؿ اإلجراءات الخاصة بانطبلؽ المشاريع. 

ويممؾ ىذا الشباؾ كؿ  (، يتـ فيو تجميع كؿ اإلدارات ذات العبلقة باالستثمار،GU5الشباؾ الوحيد ) -
 .الصبلحيات مف أجؿ االستجابة العاجمة النشغاالت المستثمريف

صندوؽ دعـ االستثمارات الذي يعمؿ عمى تمويؿ األنشطة الخاصة بتحسيف مناخ االستثمار، وتييئة  -
الشروط البلزمة النطبلؽ المشروع، كتييئة المناطؽ الصناعية وتوصيؿ المرافؽ الضرورية بالكيرباء 

 الغاز والماء والياتؼ وتعبيد الطرؽ.و 
بالنظر إلى ىذا القانوف، نجد أنو تـ المحافظة عمى الضمانات الموجودة سابقا؛ مثؿ التحكيـ الدولي 

 وتحويؿ األرباح ومزايا إضافية تثبت نية الدولة الجزائرية في جمب المزيد مف االستثمارات األجنبية.

 06/08األمر رقم  .2

، مف خبلؿ ادخاؿ 01/03مكمبل ومعدال لؤلمر  2006جويمية  15المؤرخ في  06/08جاء األمر رقـ 
بعض التعديبلت، مثؿ تخفيض مدة رد الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عمى طمب المستثمريف إلى مدة 
                                                           

  .167-166ص:  ،مرجع سابقعبد الكريـ بعداش ،   1
 .8-7، مرجع سابؽ، ص:  المتعمق بتطوير االستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  03-01األمر رقم الجميورية الجزائرية ،  -2 

3
 CNI: Conseil National de l’Investissement. 

4
 ANDI: Agence National de Développement de L’Investissement. 

5
 GU: Guichet Unique. 
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يوما. كما تخضع المزايا التي يستفيد منيا األجانب المتعمقة بالمشاريع  30ساعة فقط بعدما كانت  72
رة األىمية إلى المفاوضات بينيـ وبيف الوكالة، حيث في السابؽ كانت المزايا محدودة وموحدة لكؿ الكبي

المشاريع. باإلضافة إلى انشاء المجمس الوطني لبلستثمار، كييئة عمومية أخرى لتسيير ممفات االستثمار، 
  1مف أجؿ إعداد سياسات شاممة لترقية االستثمار والسير عمى تطبيقيا.

 2009المالية التكميمي لسنة  قانون .3

، ضمف قانوف المالية التكميمي أعيد النظر في 2009المؤرخ في جويمية  09/90بعد صدور األمر 
 2ىذا االنفتاح والعودة إلى الحماية المنصوص عمييا في قوانيف الثمانينات وأىـ ما جاء بو:

مف ىذا القانوف، أنو يجب أف  59ادة منع الممكية الكاممة وسيطرة المستثمريف األجانب، حيث نصت الم -
 عمى األقؿ مف رأس الماؿ االجتماعي.  %51تممؾ المساىمة الوطنية المقيمة نسبة 

 مف رأس الماؿ. %30منع األجانب القياـ بتجارة خارجية إال بشراكة مع طرؼ وطني، يممؾ عمى األقؿ  -
ائر أكثر مف تمؾ التي يحوليا إلى عمى المستثمر األجنبي ادخاؿ مبالغ مف العممة الصعبة إلى الجز  -

 الخارج مف أجؿ خمؽ فائض مف العممة الصعبة خبلؿ قياـ المشروع.
 تتمتع الدولة والمؤسسات العمومية بحؽ الشفعة عف كؿ التنازالت عف حصص األجانب أو لفائدتيـ. -
 الماؿ.ال يمكف تمويؿ المشاريع األجنبية بقروض أجنبية، ما عدا التمويؿ المحمي بخبلؼ رأس  -
 اقرار ضريبة عمى األرباح المحولة. -
 :   2016قانون االستثمار لسنة  .4

بمحفزات مدعومة بتعميمة وزارية تضمف ، 2016أوت  3والمؤرخ في  2093-16القانوف جاء 
التطبيؽ الفعاؿ لما تضمنتو مف أحكاـ منيا ما كاف موجودا ولحقو تعديؿ ومنيا ما ىو جديد. فقد اكتفى 

بالنص عمى إعادة استثمار حصة األرباح مقابؿ االعفاءات  2014و 2008التكميمي لسنتي قانوف المالية 

                                                           
عمـو في العمـو اقتصادية، ، رسالة دكتوراه -حالة الجزائر-السياسة المالية وأثرىا عمى استقطاب االستثمار األجنبي المباشرمحمد داودي،   1

 .149-: 148، ص2012-2011جامعة تممساف، 
 .04، ص: 2009، المتضمف قانوف المالية التكميمي لسنة  2009جويمية  22،المؤرخ في 01-09األمر رقم الجميورية الجزائرية ،  2
، الصادر  46، الجريدة الرسمية العدد  ة االستثمار، المتعمق بترقي2016أوت  3، المؤرخ في 19-16القانون رقم الجميورية الجزائرية ،  3

 .18، ص: 2016أوت  3في 
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 2016في حيف ضبطيا قانوف  1واالمتيازات المستفاد منيا، ولـ يحدد نسبة مئوية لؤلرباح المعاد استثمارىا،
 في ظؿ شروط معينة: %30بنسبة 

مستفيدة مف االعفاءات واالمتيازات يخص الشركات المكمفة بالضريبة وال %30إعادة االستثمار  -
سنوات مف اختتاـ السنة المالية وأف تتـ العممية في كؿ سنة أو بجممة سنوات  4الجبائية،  في أجؿ 

ال تعريض المستثمر لعقوبة سحب التحفيز الجبائي كامبل وتطبيؽ غرامات مالية.  متتالية، وا 
يع االستثمارات، خاصة االنتاجية تتعمؽ اجراءات تحفيزية لتشج 2016تضمف قانوف المالية لسنة  -

منو تسمح  62بتسييؿ الحصوؿ عمى العقار االقتصادي والتمويؿ وتبسيط االجراءات الجبائية، والمادة 
 %34بفتح رؤوس أمواؿ المؤسسات االقتصادية العمومية، لمخواص الوطنييف المقيميف باالحتفاظ بنسبة 

سنوات، خيار  5مكف لممساىـ الوطني المقيـ بعد انتياء مف مجموع األسيـ والحصص االجتماعية. وي
 شراء األسيـ المتبقية، في حالة موافقة مجمس مساىمات الدولة.

 2019لسنة  04-19القانون رقم  .5
(، والسمبيات التي ترتبت عف 51-49بسبب االنتقادات التي تعرضت ليا قاعدة الشراكة الدنيا )

، المتضمف قانوف المالية التكميمي 04-19ر، تـ إصدار القانوف تطبيقيا، وبغرض تحسيف مناخ االستثما
ىو إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا بالنسبة لجميع األنشطة والقطاعات  . وأىـ ما نص عميو القانوف2020لسنة 

ماعدا قطاع االستيراد، والقطاعات االستراتيجية والتي حددتيا المادة مف نفس القانوف وتمثمت في: قطاع 
 2جـ، المحروقات، القطاع العسكري، الكيرباء، السكؾ الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الدوائية.المنا

، التي كانت تعفي المستثمريف 2016مف قانوف  55إف أىـ ما ميز ىذا القانوف ىو إلغاؤه لممادة 
ما سيسمح بجمب ِرؤوس األجانب مف جمب أمواليـ مادامت البنوؾ الجزائرية تقوـ بتمويؿ استثماراتيـ، م

كذلؾ استثناؤه لقطاع البنوؾ والتأمينات مف القطاعات االستراتيجية وسماحو لؤلجانب  3األمواؿ األجنبية.
بإقامة بنوؾ وشركات تأميف أجنبية دوف المجوء لمشراكة المحمية. فإقرار قاعدة الشراكة الدنيا أدى بالمستثمريف 

، كما لـ يتـ تسجيؿ أي مشروع 2010القطاع المصرفي منذ سنة األجانب إلى العزوؼ عف االستثمار في 

                                                           

 1
مجمة الحقوؽ والحريات، العدد  ،2016التدابير الجديدة المتعمقة باالستثمار في قانون المالية لسنة أماؿ يعيش تماـ وعبد العالي حاحة،  

 .36، ص: 2016الثالث، جامعة بسكرة، ديسمبر 
المادة:  ،2020، المتضمن قانون المالية التكميمي لسنة 2019ديسمبر  11المؤرخ في  04-19القانون رقم زائرية، الجميورية الج 2 

 .49و 50، 55، 109
، مجمة االجتياد القضائي، المجمد ( إلى القطاعات االستراتيجية51/49االستثمار األجنبي في الجزائر من قاعدة الشراكة )حميد سمطاني،  3 

 .247، ص: 2020، جامعة بسكرة ، أكتوبر 02، العدد 12
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مصرفي مف طرؼ المستثمريف المحمييف مما يدؿ عمى عدـ قدرتيـ عمى تأسيس البنوؾ بسبب حجـ 
 1االستثمار المطموب، مما استدعى إزالة العوائؽ أماـ األجانب لبلستثمار في ىذا القطاع الحيوي.

استراتيجية مستقبمية واضحة فيما يتعمؽ باالستثمار األجنبي ضح بأف غياب رؤية تفي األخير ي
المباشر، وضع المشرع في حيرة مف أمره، وىذا واضح مف خبلؿ عدـ استقرار القوانيف وكثرة تغييرىا، مما 

بعد إلغائيا، ثـ إلغائيا في القانوف  49/51يفقد ثقة المستثمر بيا، وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ إقرار القاعدة 
 (.04-19القانوف األخير )

 
 بالجزائر واقع اإلمكانات الطبيعية والبشرية المطمب الثاني:

فريقيا عبر شريطيا الساحمي، مما يسمح ليا أف تكوف  تعتبر الجزائر ىمزة وصؿ ميمة بيف أوروبا وا 
 مركز عبور لمتجارة الخارجية، وتتوفر الجزائر عمى موارد طبيعية وثروات باطنية. مما يغري الكثير مف
الشركات األجنبية الباحثة عف تخفيض تكاليؼ إنتاجيا، سواء عف طريؽ استغبلليا كمدخبلت لعممياتيا 

 اإلنتاجية، أو عف طريؽ االستثمار المباشر فييا، ومف أىـ ىذه الموارد:

 الفرع األول: الثروات الطبيعية والبشرية

(، مف حيث 15المرتبة )تممؾ الجزائر احتياطات نفطية وغازية ىامة، حيث تحتؿ الجزائر 
تختزف في باطنيا مناجـ شاسعة مف  2االحتياطات النفطية والمرتبة السابعة مف حيث موارد الغاز المؤكدة.
 الفوسفات والزنؾ والحديد واأللمنيـو والتنقستيف، والكاوليف .....الخ.   

( مف األراضي الصالحة مميوف ىكتار 8,2كما تتوفر الجزائر عمى إمكانيات زراعية ىامة تتمثؿ في ) 
مميوف ىكتار( مف األراضي السيبية الصالحة لتربية أحسف السبلالت الحيوانية، باإلضافة  32لمزراعة، و) 

كمـ، 1200إلى تنوع تضاريسي ومناخي ىاـ يجعؿ منيا قطبا سياحيا عالميا، كما تممؾ شريطا ساحميا بطوؿ 
لى امتبلكيا موارد متجددة، أىميا: المياه؛ حيث توجد باإلضافة إ(. 2مميوف كمـ 2وصحراء شاسعة مساحة )

في الجزائر ثروة مائية متجددة وعدة سدود مائية منيا سد بني ىاروف، الطاقة الشمسية؛ حيث تتعرض 
 ساعة كؿ عاـ، وغيرىا مف الثروات. 3000الجزائر ألشعة الشمس لمدة تزيد عف 

مميوف  43، 2019جانفي  1عدد سكانيا في  كما تممؾ الجزائر سوقا كبيرا لبلستثمار، حيث بمغ
( مميوف دوالر، ما يعني نقص 46 197) 2018نسمة، وفي ظؿ ارتفاع فاتورة الواردات التي بمغت سنة 

                                                           
 .249، ص: نفس المرجعحميد سمطاني،   1
 .www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:  2
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" فإف متوسط Numbeoإشباع وطمب كبير في عدة قطاعات. مف جية أخرى حسب المؤشر األمريكي "
( دوالر أمريكي مما يجعؿ تكمفة العمالة  305,9)  دج ، بما يعادؿ1(36 581,42الدخؿ الفردي يقدر بػ )

  منخفضة وتنافسية سواء مع دوؿ الجوار أو عمى المستوى الدولي.
 الفرع الثاني: البنية التحتية

تممؾ الجزائر بنية تحتية ال بأس بيا، فقد قامت الجزائر بإجراء إصبلحات ىامة في قطاع الخدمات 
 في مجاؿ النقؿ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ:المتصؿ بالبنية التحتية، والسيما 

تطور قطاع النقؿ بالجزائر، إال أنو لـ يصؿ إلى المستوى المطموب، وتتمثؿ شبكة النقؿ  أوال: قطاع النقل:
 2 فيما يمي:

كمـ تتمركز أغمبيا في شماؿ الببلد، منيا  118306يصؿ طوؿ شبكة الطرقات المعبدة في الجزائر إلى  -
كمـ، أما الطرؽ البمدية 26626ألؼ كمـ، الطرؽ الفرعية الوالئية طوليا  30ية حوالي الطرؽ الوطن
  كمـ، باإلضافة إلى طريؽ الوحدة اإلفريقية. 62100فتصؿ إلى 

مطارا دوليا أىميا: الجزائر العاصمة،  13مطارا منيا  35تمتمؾ عددا مف المطارات بمغ مجموعيا  -
مساف، تبسة. في حيف تمتمؾ الجزائر العديد مف الموانئ البحرية وىراف، قسنطينة، عنابة، غرداية، تم

والية عمى ساحؿ البحر األبيض  14كـ عبر  6221عمى الشريط الساحمي بطوؿ إجمالي يقارب 
المتوسط. وقد شيد قاطنو الجزائر منذ القدـ عدة موانئ ألغراض شتى كالتجارة والدفاع والصيد البحري، 

لتجارية ميناء الجزائر العاصمة، وميناء وىراف، وميناء عنابة، وميناء سكيكدة، ومف أىـ موانئ الجزائر ا
وميناء بجاية... إلخ. ومف أىـ موانئ الصيد ميناء إلضافة إلى ميناء القؿ. وعميو فاف العدد الكمي 

 4696ميناء صيد. بينما يبمغ طوؿ السكؾ الحديدية  35موانئ تجارية و  10ميناء منيا  45لمموانئ 
مـ، إال أف ىذا المجاؿ يعاني مف شبكة متدىورة، لكف مؤخرا قد اىتمت السمطات بتطويره؛ حيث ك

فرع تربط بيف  200محطة مفتوحة تختص بنقؿ السمع والمسافريف و 200تمتمؾ الشركة الوطنية لمنقؿ 
 3(. الوحدات والمناطؽ الصناعية بأىـ الموانئ )الجزائر، عنابة، وىراف، أرزيو، سكيكدة، بجاية

-  
                                                           
1
 https://www.Numbeo.com/cost-of-living /country _ result .jsp ? Country Algeria &display Currency  =DZD. 

مناخ االستثمار وأىميتو في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال لديف بف نوريف، زىرة ولد بف زازة وزيف ا  2
 .43-41، ص: 2019، 02، العدد 08مجمة دفاتر بوادكس، المجمد  (MENAإفريقيا )

مجمة اقتصاديات الماؿ ، سياحة في الجزائرأىمية تأسيس البنية التحتية في بعث صناعة ال يزيد تقرارت، أسماء عدة ونسريف كزيز،   3
 .107، ص: 2018، جامعة الوادي، جواف 01، العدد 03واألعماؿ، المجمد 
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 ثانيا: قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصال
عممت الدولة الجزائرية عمى تطوير تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ وجعميا ضمف استراتيجيات 
وسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد تـ ترتيبيا ضمف الدوؿ التي حققت تقدما محرزا في مجاؿ 

 1، إذ حققت الجزائر إنجازات ىامة في ىذا القطاع نذكر منيا:تطوير تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ
 عيف قزاـ التي تصؿ إلى غاية حدود النيجر.-وصمة األلياؼ البصرية الجزائر -
فالنسيا التي تربط مدينة وىراف بمدينة فالنسيا بقدرة تدفؽ تصؿ -وصمة األلياؼ البصرية البحرية وىراف -

 .كمـ 563جيغا بيت وبطوؿ يبمغ  100إلى 
في ىذا المجاؿ أولج التوسع مف خبلؿ المنافسة الحادة لثبلثة متعامميف في السوؽ  الياتف النقال: -

مميوف مشترؾ مع توفير عروض متنوعة وبأسعار  45الجزائرية، حيث بمغ عدد المشتركيف حوالي 
ي جميع والتي تـ تعميميا ف 2014منذ عاـ  G3تنافسية، كما عرؼ استعماؿ تكنولوجيا الجيؿ الثالث

والتي سمحت بتسييؿ  G4تـ إطبلؽ تكنولوجيا الجيؿ الرابع  2016أنحاء الوطف، ومع دخوؿ عاـ 
 الحياة الرقمية لممؤسسات والمواطنيف.

طبلؽ  االتصال عبر الساتل: - استكماال لمشبكات األرضية والبحرية، تـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات وا 
ر الساتؿ مف أجؿ إنشاء مجموعة أرضيات توفر أخرى في طور اإلنجاز في مجاؿ االتصاؿ عب

لممستخدميف عدة حموؿ في مجاؿ االتصاؿ والخدمات عبر الساتؿ )المؤتمرات عف طريؽ الفيديو، 
 تحديد الموقع الجغرافي(. 

 

 المطمب الثالث: تقييم مناخ االستثمار في الجزائر وفق المؤشرات االقتصادية الكمية
الكمي مف أىـ المؤشرات التي تحدد نقاط ضعؼ وقوة أي مناخ تعتبر مؤشرات أداء االقتصاد 

استثماري لدولة ما، ويتـ في ىذا االطار التركيز عمى بعض المؤشرات الرئيسية التي تعكس التوازف 
االقتصادي، والتي تتمثؿ أساسا في مؤشرات التوازف الداخمي ومؤشرات التوازف الخارجي. والجدوؿ الموالي 

 :2019-2000مؤشرات الكمية لبلقتصاد الجزائري خبلؿ الفترة يعرض تطور أىـ ال
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 2019-2000(: تطور المؤشرات االقتصادية الكمية في الجزائر خالل الفترة 1-1الجدول رقم )

 المؤشرات    
 

  السنوات

معدل نمو 
الناتج المحلً 

 %اإلجمالً

معدل 
 %التضخم

رصٌد الموازنة 
العامة بالملٌار 

 دٌنار

مٌزان 
فوعات المد

 بالملٌار دوالر

سعر الصرف 
 مقابل الدوالر

 الدٌون الخارجٌة
 بالملٌار دوالر

0222 3,8 0,3 -53. 857 7,570 75,3 25,261 

0221 3 4,2 48. 710 6,190 77,3 22,701 

0220 5,6 1,4 14. 824 3,650 79,7 22,642 

0223 7,2 4,3 22. 324 7,470 77,4 23,353 

0222 4,3 4,0 -175. 502 9,250 72,1 21,821 

0225 5,9 1,4 -467. 002 16,940 73,4 17,192 

0222 1,7 2,3 -615. 165 17,730 72,6 5,603 

0222 3,4 3,7 -1 140. 6 29,550 69,4 5,474 

0222 2,4 4,9 -1 257. 3 36,990 64,6 5,585 

0222 1,6 5,7 -975. 249 3,859 72,6 5,813 

0212  3,6 3,9 -1 357. 6 15,326 74,4 5,536 

0211 2,9 4,5 -2 339. 682 20,141 72,9 4,405 

0210 3,4 8,9 -3 179. 529 12,057 77,6 3,676 

0213 2,8 3,3 -2 075. 464 0,133 79,4 3,396 

0212 3,8 2,9 -3 095. 744 -5,881 80,6 3,735 

0215 3,7 4,8 -3 043. 1 -27,538 100,5 3,020 

0212 3,2 6,4 -2 227. 370 -26,032 109,5 3,849 
0212 1,4 5,6 -1 199. 9 -22,028 111,0 3,989 

0212 1.0 4,7 320.2 1- 17,18 - 112.2 2.22 

0212 2.2 0 1049.0- 16,495- 112.35 3.230 

 مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى:المصدر: 

 mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective-http://www.dgpp: بيانات بنؾ الجزائر المحممة مف الموقع -

 :data.albankadawli.orghttp //: بيانات البنؾ الدولي المحممة مف الموقع -
 www.amf.org.ae http/:، صندوؽ النقد العربي المحمؿ مف الموقع:2020التقرير االقتصادي العربي الموحد  -

 الفرع األول: تحميل وتقييم مؤشرات التوازن الداخمي 

يتـ فيما يمي تحميؿ وتقييـ مؤشرات التوازف الداخمي التي تتمثؿ أساسا في تطور النمو االقتصادي، 
 معدؿ التضخـ ورصيد الموازنة العامة التي تعكس سياسة التوازف النقدي الداخمي.

 أوال: النمو االقتصادي

تـ قياس النمو االقتصادي بمعدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي، وبما أف طبيعة االقتصاد الجزائري ي
ريعي ويعتمد في مداخيمو أساسا عمى النفط فإف ىذا المعدؿ مرتبط بأسعار البتروؿ، فمـ تعرؼ معدالت النمو 

بسبب األزمات ، 1979-1962عكس الفترة  1999 -1980االقتصادي في الجزائر استقرارا خبلؿ 
العالمية التي عصفت باالقتصاد. أدت إلى تدىور أسعار النفط، الذي أدى بدوره إلى تدىور التوازف المالي 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective
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واالقتصادي بالجزائر، باإلضافة إلى عدـ االستقرار السياسي واألمني الذي ميز فترة التسعينات، وانعكس 
 1أثر سمبا عمى معدالت النمو لتمؾ الفترة. عمى االقتصاد وأدخؿ الجزائر في متاىة المديونية، مما

، ارتفع معدؿ النمو كما 2000ومع ارتفاع أسعار النفط واستقرار الوضع األمني والسياسي بعد سنة 
 2003مستوياتو سنة  أقصى بمغت ايجابية نمو معدالت الجزائري االقتصاد يبينو الجدوؿ أعبله، فقد سجؿ

 إلى ذلؾ إرجاع وع البرنامج الوطني لئلنعاش االقتصادي ويمكف، السيما بعد انطبلؽ مشر %7,2بمعدؿ 
 كبيرة مالية إيرادات تحقيؽ مف الجزائر ، مما مكف2000  سنة بعد خاصة البتروؿ ألسعار المستمر االرتفاع
 ضغط المديونية. مف التخفيض مع بالموازاة

 ليا خصصت التي المختمفة تنميةال برامج  لتمويؿ المحروقات مف عائداتيا  بتوجيو لمجزائر سمح وىذا
 ، إف2004-2010لمفترة  دوالر مميار 286 ثـ الفترة  خبلؿ دوالر مميار7انطمقت بػ  كبيرة مالية اعتمادات
 في متميزة تساىـ تحتية بنية إنشاء خبلؿ مف النمو، دعـ األساسي ىدفو كاف البرامج ليذه الجزائر تطبيؽ
 ضخيا التي تـ  الضخمة األمواؿ رغـ أنو المبلحظ لكف الجزائري. صادلبلقت المختمفة القطاعات أداء تحسيف

انخفض معدؿ النمو إلى  2006متواضعة، حيث سنة  بقيت النمو معدالت أف إال الجزائري، االقتصاد في
، بسبب انخفاض أسعار البتروؿ وعاد إلى نفس المستويات السابقة 2009سنة  1.5، ثـ إلى 1,7%

بسبب تداعيات أزمة النفط في األسواؽ العالمية،  1.4%حيث انخفض إلى  2017المتوسطة حتى سنة 
 ، بسبب األوضاع السياسية في الببلد.2019سنة  0.8%، و2018سنة  %1.2ليستمر في االنخفاض 

 لمثروة المنتجة القطاعات نحو خاصة المتاحة لمجزائر لمموارد واستغبلؿ توزيع سوء ىناؾ مما يدؿ أف 
 الوطني االقتصاد يزاؿ ال حيث والخدمات، كقطاعي الصناعة والمعرفي التكنولوجي المكوف يياف يرتفع والتي
 األولي. القطاع لتقمبات رىينة

 ثانيا: مؤشر التضخم 

إف استقرار البيئة االقتصادية مرتبط ارتباطا وثيقا بمعدالت التضخـ، وقد تميز معدؿ التضخـ بنوع مف 
 2000كما يوضحو الجدوؿ أعبله، ففي سنة  2019إلى سنة  2000سنة التذبذب خبلؿ فترة الدراسة مف 

، كأدنى نسبة بسبب تطبيؽ برنامج االصبلح االقتصادي مع %0.3كاف التضخـ شبو معدوـ بنسبة 
، غالبا بسبب زيادة نفقات الموازنة %4.2بنسبة  2011مؤسسات النقد الدولية، ليعود إلى االرتفاع سنة

                                                           
 .137، ص: مرجع سابق أميرة بحري،  1



 االستثمار األجنبي المباشر وواقعو بالجزائر........  ......................................................................................................

41 
 

مباشرة ثـ أخذ في التذبذب صعودا ونزوال حتى بمغ أقصى معدؿ لو في  2012 ليسجؿ انخفاضا آخر سنة
 .  %8.89بنسبة  2012تاريخ الجزائر سنة 

، ليتوجو إلى االرتفاع حيث وصؿ 2014و 2013توقؼ التراجع المعتبر لمتضخـ المسجؿ في سنتي 
جات الفبلحية التي ، وبالرغـ مف مواصمة انخفاض األسعار العالمية لممنت%6.4معدؿ  2016سنة 

دوالر(  45) 2016تستوردىا الجزائر لكف انييار أسعار البتروؿ والغاز إلى النصؼ، لتصؿ أسعارىا سنة 
( دوالر عمى التوالي أثر بشكؿ كبير عمى سعر صرؼ الدينار الجزائري، مما انعكس عمى أسعار 4.3و)

تضخـ لكف بوتيرة منخفضة ليصؿ سنة السمع المستوردة. بعد سنتيف مف تسارع التضخـ تراجع معدؿ ال
%، ويرجع ذلؾ إلى التحسف الطفيؼ في أسعار البتروؿ والغاز الطبيعي، حيث بمغت في 4,7معدؿ  2018
 .%2بمعدؿ  2019دوالر( عمى التوالي، كما أنو سجؿ أدنى مستوى لو سنة  6.4دوالر( و)  71,3) 2018

ر يتأثر بالتقمبات الناتجة عف عدـ استقرار عمى أساس ما سبؽ يتضح أف معدؿ التضخـ في الجزائ
أسعار النفط، والذي ينعكس بدوره عمى أسعار السمع المستوردة عف طريؽ تأثيره عمى أسعار الصرؼ، ىذا 
مف جية ومف جية أخرى ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع السمع المستوردة عمى المستوى العالمي يؤدي 

 إلى تضخـ مستورد.

 مؤشر رصيد الموازنة العامة ثالثا:  

رصيد الموازنة العامة ىو عبارة عف الفرؽ بيف مداخيؿ ومصاريؼ الدولة، كذا ىو الحاؿ بالنسبة 
لمموازنة تتأثر بأسعار البتروؿ، باعتبار مداخيؿ أو ايرادات الدولة تعتمد عمييا، لذلؾ قامت الجزائر سنة 

الموارد. ميمتو استيعاب الفوائض المالية في  بإنشاء صندوؽ ضبط 02-2000بموجب القانوف  2000
الميزانية، في حالة ارتفاع أسعار البتروؿ واستعماليا في حالة العجز أو لتسديد المديونية العمومية لمدولة 

مميوف دينار جزائري لينخفض  5.5إلى  2013. وقد وصؿ صندوؽ ضبط الموارد سنة 1داخمية أو خارجية
بسبب انخفاض مداخيؿ الصندوؽ المعتمدة  %26أي نسبة  2014ري سنة مميوف دينار جزائ 4.4إلى 

 2016.2مميوف دج سنة  784.458أساسا عمى الجباية البترولية، ليستمر في التراجع إلى أف وصؿ إلى 

إف المتتبع لتطورات الميزانية العامة خبلؿ الفترة يبلحظ أف عجز الموازنة أصبح ظاىرة مستمرة، 
ر الذي يعرفو سعر البتروؿ فانخفاض االيرادات وما يقابمو مف زيادة النفقات حتما يؤدي بسبب عدـ االستقرا

                                                           

، مجمة (2014-2000عامة في الجزائر خالل الفترة )صندوق ضبط الموارد آلية لضبط الميزانية الحسيف بف طاىر وسييمة غنة،   1 
 .10، ص: 2015الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية، العدد الثالث، جامعة أـ البواقي، 

 .14، ص: مرجع سابق حسيف بف طاىر وسييمة غنة،  2
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دوالر لمبرميؿ(، إال أف العجز  111إلى العجز. وبالرغـ مف استقرار أسعار البتروؿ عند مستوى مرتفع )
لية وخاصة ( مميار دينار بسبب االرتفاع الكبير لمنفقات اإلجما179 .3، إلى )2012ازداد ليصؿ سنة 

، ويرجع السبب 2013ارتفاع النفقات الجارية المتعمقة بنفقات لممستخدميف، إال أف ىذا العجز تراجع سنة 
( ، بعد ذلؾ ازداد العجز ليصؿ %13.7إلى انخفاض المعتبر في مجمؿ النفقات العمومية والذي قدر ب )

دى بدوره إلى انخفاض إيرادات الجباية  ، بسبب انييار أسعار النفط، والذي أ2014إلى أقصى قيمة لو سنة 
 (.%43.27البترولية بنسبة )

دوالر سنة  54إلى ما يقارب  2016دوالر لمبرميؿ في  45إف ارتفاع متوسط أسعار البتروؿ مف 
، وارتفاع األرباح المسددة مف طرؼ بنؾ الجزائر لفائدة الخزينة العمومية، أدى إلى ارتفاع معتبر في 2017

 %13يزانية. بالموازاة مع شبو استقرار لمنفقات العمومية عرؼ العجز تقمصا واضحا منتقبل مف ايرادات الم
. عمى عكس السنوات السابقة حيث كاف تمويؿ العجز 2017في سنة  %7.1مف االجمالي الناتج إلى 

تطاع بعد آخر اق 2017الكبير يتـ مف خبلؿ االقتطاع مف صندوؽ ضبط الموارد الذي استنفذ كميا سنة 
مميار دينار، وتـ المجوء إلى تمويبلت مف طرؼ بنؾ الجزائر في إطار التمويؿ غير النقدي.  784الذي بمغ 

مميار دج المتعمقة بصندوؽ ضبط  740لكسر عتبة  2017مف قانوف المالية، سنة  115فقد جاءت المادة 
بسبب ارتفاع الجباية عمى  2016عف سنة  %21بنسبة  2017ارتفعت ايرادات الميزانية سنة  1الموارد.

المحروقات وبعض اإليرادات األخرى خارج المحروقات وتزايد ارباح بنؾ الجزائر بعد االنخفاضات المتتالية 
( مميار 1 320.2إلى ما يصؿ إلى ) 2018، مما أدى إلى انخفاض العجز سنة 2015و 2016في سنة 

لتكريس ، 2016ير حازمة في الموازنة العامة عاـ . حيث تـ اتخاذ تداب2019دينار، ليستمر االنخفاض سنة 
مسار الضبط المالي عبر إحراز مزيد مف التقدـ في ترشيد اإلنفاؽ وخفض التكاليؼ وتحقيؽ وفورات مالية، 
وشممت تدابير التقشؼ اإللغاء التدريجي لمنفقات غير المنتجة بتخفيض االستثمار العمومي؛ كتجميد بعض 

ات، وفرض رخص االستيراد وخفض التوظيؼ في القطاع العاـ، وتقميص أو إلغاء المشاريع وتقميص الوارد
، كما تـ المجوء سنة  الدعـ لعدد مف أنشطة الرعاية االجتماعية والصحية ورفع بعض الضرائب والرسـو

 2المجوء إلى آلية التمويؿ غير التقميدي لتغطية عجز الميزانية. 2017

 

 
                                                           

، ص: 2020، 02، العدد 11لعدد االقتصادي، المجمد ، مجمة دراسات اتأثير تراجع موارد المحروقات عمى التنمية في الجزائر مفتاح غزاؿ،  1
300. 

 .299، ص: مرجع سابقمفتاح غزاؿ،   2
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 ادية الخارجية الفرع الثاني: المؤشرات االقتص
عادة يتـ المجوء إلى تقييـ الوضعية االقتصادية الخارجية باالعتماد عمى وضعية التجارة الخارجية 

 والمديونية وسعر الصرؼ.
 تطور التجارة الخارجية وميزان المدفوعات  أوال:

 عرؼ تطور سياسة االنفتاح التجاري عمى الخارج في الجزائر ثبلث مراحؿ: 
: تمثمت في قياـ الحكومة الجزائرية بالتراجع عف فكرة الحمائية 1994 -1986ولى لمفترة . المرحمة األ 1

 بعد تراجع واختبلؿ التوازنات الكبرى القتصادىا بعد تدىور أسعار النفط.
: عرفت انفتاح تجاري تحت ضغوط المؤسسات الدولية ، رغبة 1998-1994. المرحمة الثانية لمفترة 2

 في االستفادة منو.
تميزت بالبحث عف آليات تمكف مف التحكـ في االنفتاح واالندماج في  :1999. المرحمة الثالثة منذ سنة 3

 االقتصاد العالمي بأقؿ األضرار.
وقد تجسد التفتح في التخمي عف احتكار التجارة الخارجية وفسح المجاؿ أماـ القطاع الخاص الوطني 

ع االتحاد األوروبي وتطور مسار التفاوض مع المنظمة العالمية واألجنبي لبلستثمار وتوقيع اتفاؽ الشراكة م
لمتجارة وتقميص العديد مف القيود وتخفيض الكثير مف الرسوـ الجمركية عمى الواردات. ولمتعبير عف سياسة 
التوازف الخارجي يتـ في العادة المجوء إلى استخداـ نسبة العجز الخارجي والذي يقاس بنسبة العجز أو 

في الحساب الجاري في ميزاف المدفوعات إلى الناتج المحمي االجمالي، والجدوؿ الموالي بيف تطور الفائض 
الصادرات والواردات والميزاف التجاري وميزاف المدفوعات باإلضافة إلى نسبة العجز أو الفائض في الحساب 

قييـ التوازف الخارجي لمفترة التجاري إلى الناتج المحمي االجمالي قصد تقييـ وضعية التجارة الخارجية وت
 59.7حسب تقارير وزارة المالية ارتفعت الواردات مف السمع إلى  2017إلى سنة  2010الممتدة مف سنة 
في الحساب الجاري وقد ازداد العجز  2000الذي أدى إلى أوؿ عجز منذ سنة  2014مميار دوالر سنة 

الواردات المرتفع رغـ انخفاضو قميبل مقارنة بسبب انخفاض أسعار البتروؿ و حجـ  2016و 2015سنتي 
وارتفاع حجـ الصادرات مف المحروقات  2017، وقد سمح ارتفاع سعر البتروؿ في سنة 2014بسنة 

ما االجمالي الناتج المحمي الداخمي لكنو يبقى مرتفعا بالنسبة  % 12.6بتقميص عجز الحساب الجاري إلى 
 14.17إلى  2016مميار دوالر في  2013جز التجاري متنقبل مفإلى انخفاض الواردات قميبل. تقمص الع

مميار  27.29وتقمص العجز في رصيد الحساب الجاري لميزاف المدفوعات مف  2017مميار دوالر في 
مميار دوالر. وأدت العجوزات المعتبرة في  21.85إلى  2016مميار دوالر سنة  26.22و 2015دوالر سنة 
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جع حاد لبلحتياطات الرسمية لمصرؼ بإنشاء الذىب. فقد انتقمت االحتياطات مف ميزاف المدفوعات إلى ترا
 114.14ثـ إلى  2015مميار دوالر نياية سنة  144.13إلى  2014مميار دوالر في ديسمبر  178.94

سنة أما خبلؿ . 2017مميار دوالر نياية سنة  97.33وانتيت عند  2016مميار دوالر في نياية سنة 
دوالر سنة  مميار 4.53مف  صعودا دوالر مميار 6.11 بمغ عجزا لمجزائر الخارجية التجارة ، سجمت2019
 .الرسمية الجزائرية األنباء وكالة نشرتيا الجمارؾ إلدارة بيانات وفؽ ذلؾ ، جاء2018
 مف نزوال ،2019دوالر خبلؿ مميار 35.82 بمغت الجزائر صادرات أف إلى الجمارؾ إدارة وأشارت 
 دوالر، مميار 41.93 بمغت فقد الواردات أما .بالمائة 14.29بػ قدر بتراجع 2018 نياية دوالر رمميا41.79
، بالمائة 9.49 نسبتو انخفاضا بذلؾ مسجمة ،2018ديسمبر بنياية دوالر مميار دوالر مميار 46.33 مقابؿ
 بالمائة، 85.43 سبةبن الواردات فاتورة غطت ،2019 ؼ الجزائرية الصادرات فإف البيانات، لنفس ووفقا
 بالمائة؛ 92.80 بػ الببلد صادرات مف األسد حصة المحروقات ومثمت2018 في بالمائة 90.22 مقابؿ
  1.المائة 14.48 بتراجع ،2018ؿخبل دوالر مميار 38.87 مقابؿ دوالر مميار 33.24 بػ ُقدرت حيث

ؿ السنوات خبل ستمرام المدفوعات سجؿ عجزا (، أف ميزاف1-1وما نبلحظو مف الجدوؿ رقـ )
 المحروقات، ألسعار تراجع أي أماـ المدفوعات ميزاف ىشاشة المحروقات، مما يوضح بسبب أسعار ،األخيرة
 الجزائري المدفوعات ميزاف في الفائض لتحقيؽ األىمية ذو الوحيد يعد المصدر األخير فيذا

 

 ثانيا: الديون الخارجية 

زائري نياية ثمانينات القرف الماضي وفترة التسعينات، أصبحت بعد أزمة مديونية عاشيا االقتصاد الج
حيث تمكنت الجزائر مف تسديد جزء كبير  2000مؤشرات المديونية الخارجية في تحسف مستمر منذ سنة 

مف ديونيا، بفضؿ االستراتيجية التي اتبعتيا الجزائر في تقميص المديونية الخارجية عف طريؽ التسديدات 
( مميار دوالر، 5.60، )2006%(، حيث بمغت سنة  67,41ت تقميص المديونية بنسبة )المسبقة استطاع

( مميار دوالر، وىذا دليؿ عمى قدرة مقاومة 5,56( حوؿ )2010-2006لتعرؼ بعدىا استقرارا بيف )
ؿ، الوضعية المالية الخارجية الجزائرية وما أحدثو األزمة مف اختبلالت مالية اجمالية في العديد مف الدو 

تواصؿ تقميص  2010والتي دفعت بعض الدوؿ المجوء إلى التمويبلت المالية متعددة األطراؼ. بعد سنة 
مميار دوالر، ويرجع سبب  3,02، بمقدار2015المديونية لكف بوتيرة أقؿ لتصؿ إلى أدنى مستوى ليا سنة 

رفت المديونية الخارجية ، ع 2016التراجع إلى الدفع المسبؽ لجزء كبير مف قائـ الديف، لكف في سنة 

                                                           
1 Anadolu Agency, http: www.aa..com.tr observed on: 21-10-2020. 

http://www.aa..com.tr/
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مميوف دوالر سنة  11مميار دوالر، ويرجع سبب االرتفاع إلى تعبئة  4ارتفاعا طفيفا لتستقر بعدىا في حدود 
( مميوف  197مميوف دوالر، باإلضافة إلى أثر التقييـ غير المبلئـ ) + 178، مع سداد أصؿ قدره 2017

 2017.1ارتفاع قيمة األورو مقابؿ الدوالر سنة ، والمرتبط ب2016دوالر عمى قائـ الديوف لسنة 

 ثالثا: سعر صرف الدينار الجزائري 

يعتبر استقرار سعر صرؼ العممة الوطنية مف المؤشرات اليامة التي تدؿ عمى استقرار الوضع الكمي 
لعممة لبلقتصاد، ويأخذىا المستثمر األجنبي بعيف االعتبار لمحكـ عمى مناخ االستثمار، فتقمب سعر صرؼ ا

ييز ثقتو وبالنظر إلى قيمة الدينار الجزائري الضعيفة وعدـ قابميتو لمتحويؿ دوليا فإف العامؿ ال يشكؿ محددا 
( مسارا متذبذبا 2010-2000عرؼ سعر صرؼ الدينار مقابؿ الدوالر خبلؿ الفترة ). ذا أىمية في الجزائر

( عرؼ تراجعا كبيرا 2019-2011فترة )بيف االرتفاع تارة وبيف االنخفاض تارة أخرى، لكف خبلؿ ال
 ومستمرا، ليشتد ىذا التراجع.

اعتمادا عمى المؤشرات السابقة، وجدنا أف تحسف أو سوء أي مؤشر منيا مرتبط مباشرة بأسعار 
استقرارا اقتصاديا  2014إلى نياية سنة  2000البتروؿ، ارتباطا شبو تاـ، حيث عرفت الفترة مف سنة 

تراجعت تقريبا جميع  2016و 2015أسعار البتروؿ وبمجرد انخفاضو في سنوات  وتوازنا بسبب ارتفاع
 المؤشرات، مما يدؿ عمى أنيا توازنات ىشة تتبلشى بمجرد انخفاض أسعار البتروؿ في األسواؽ العالمية.

 

 المطمب الرابع: مكانة الجزائر ضمن بعض المؤشرات العالمية 
جزائر يتـ االعتماد عمى بعض المؤشرات الدولية الشائعة التي مف أجؿ تقييـ المناخ االستثماري في ال

مناخ األعماؿ. والذي يشير إلى مجمؿ األوضاع والظروؼ المؤثرة في اتجاىات رأس الماؿ، فالوضع تقيـ 
العاـ لمدولة، وما تتميز بو مف فعالية وكفاءة ونظاميا ومدى استقرارىا السياسي واألمني وتنظيما القانوني 

عمى تطبيقو، ومدى مرونتو ووضوحو واتساقو مع السياسة االقتصادية لمدولة، وطبيعة السوؽ وآلياتو  والقدرة
مكانياتو، وما تمتاز بو الدولة مف منشآت قاعدية، وعناصر إنتاج، وما تمتمكو الدولة مف خصائص  وا 

ما اصطمح عمى تسميتو جغرافية وديمغرافية، ووجود قوانيف واضحة لمممكية والحقوؽ، كؿ ذلؾ يشكؿ مكونات 
  2بمناخ األعماؿ، ومف ثـ فيي عناصر متداخمة تؤثر وتتأثر بعضيا ببعض.

                                                           

 .49، ص: 2018، الجزائر، جويمية ر، التطور االقتصادي والنقدي لمجزائ2017التقرير السنوي بنؾ الجزائر ،  1 
2

، 05، العدد 10مجمة االستراتيجية والتنمية، المجمد  ،تحميل تطور مؤشرات بيئة أداء األعمال في الجزائرفتيحة بكطاش وأحبلـ بوعزارة،  
 .322، ص: 2020أػكتوبر 
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 الفرع األول: مؤشر الحرية االقتصادية  
 1995تـ اعتماده سنة  يصدر المؤشر سنويا مف طرؼ معيد ىيرتاج وصحيفة ووؿ ستريت، وقد

عمى الحرية االقتصادية ألفراد المجتمع،  يقيس درجة تدخؿ السمطة الحكومية في االقتصاد وتأثير ذلؾ
وييدؼ إلى تقديـ صورة عامة حوؿ مناخ االستثمار في البمد كونو يأخذ بعيف االعتبار كافة التطورات 
المتعمقة بالعوائؽ اإلدارية والبيروقراطية والحواجز عمى التجارة الخارجية وسيادة القانوف، ويعتمد عميو الكثير 

وتتـ قراءة المؤشر حسب ، مؤشرا فرعيا تتجمع ضمف أربع مجموعات 12المؤشر مف المستثمريف. يضـ 
 عمى تدؿ 79.9إلى  70كاممة، مف  اقتصادية حرية عمى تدؿ 100إلى  80الدرجة المتحصؿ عمييا: مف 

تدؿ  59,9إلى  50متوسطة، مف  اقتصادية حرية تدؿ عمى 69,9إلى  60كاممة، مف  شبو اقتصادية حرية
 1منعدمة. اقتصادية حرية تدؿ عمى 49,9إلى  0ضعيفة، مف  تصاديةاق حرية عمى

 2019-2000(: موقع الجزائر ضمن مؤشر الحرية االقتصادية لمفترة 1-1الشكل رقم )
 

 
 مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير مؤشر الحرية االقتصادية المحممة مف الموقع: المصدر:

https://www.heritage.org/index/ 
 

سنة  172، واحتمت المرتبة 2019دولة في تقرير سنة  180مف ضمف  171احتمت الجزائر المرتبة 
نقطة عمى غرار دولة  76.9عالميا لنفس السنة ب8في حيف سجمت دولة االمارات العربية المرتبة  2017

 44.7ب 2018. أدنى تنقيط حصمت عميو الجزائر سنة 44يف المرتبة والبحر  29قطر التي احتمت المرتبة 
نقطة،  56و 50نقطة مما يدؿ عمى انعداـ الحرية االقتصادية، أما في باقي السنوات فتنحصر تقريبا بيف 

وقد سجمت درجات نقطة.  61ب 2002والتي تدؿ عمى درجة حرية ضعيفة، وأعمى نقطة حصمتيا سنة 
 ات الفرعية تقريبا، كما يبينو الشكؿ الموالي: ضعيفة في جميع المؤشر 

                                                           
1 Terry Miller and al, 2019 index of economic freedom. 25th anniversary edition: The Heritage Foundation. 
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(: موقع الجزائر وبعض الدول العربية ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الحرية االقتصادية 2-1الشكل رقم )
  2019لسنة 

 
 محممة مف الموقع: 2019مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقرير مؤشر الحرية االقتصادية لسنة  المصدر:

https://www.heritage.org/index/ 

يظير الشكؿ ضعؼ الحرية االقتصادية بالنسبة لمجزائر في جميع المؤشرات الفرعية خاصة مؤشر 
درجة(، مؤشر الحرية المالية، مؤشر حرية االستثمار، مؤشر حقوؽ الممكية ومؤشر 18,7الصحة المالية )

، بحيث تؤدي المؤشرات الجيدة إلى دعـ حقوؽ 2019ضاء ومؤشر نزاىة الحكومة لسنة كفاءة الق
المستثمريف وحمايتيا والمساواة بينيـ وحماية أصحاب المصالح. في حيف نجد اإلمارات تتمتع بدرجة عالية 

جارة، درجة( في عدة مؤشرات فرعية: كفاءة القضاء، العبء الضريبي، حرية الت 80مف الحرية )أكبر مف 
حرية العمؿ، حرية النقد وحقوؽ الممكية. والمؤشريف الوحيديف الذيف تحصمت فييما الجزائر عمى أكثر مف 

درجة ىما مؤشر حرية النقد ومؤشر العبء الضريبي.  تتذيؿ الجزائر المجموعة في جميع المؤشرات ما 70
 ودية في مؤشر الصحة المالية.عدا مؤشر حرية العمؿ الذي تأخرت فيو المغرب وتقاربت كثيرا مع السع

 مما يدؿ عمى اختبلؿ المناخ االستثماري وترجع بعض األسباب إلى:
 ضعؼ المؤسسات والييئات الرسمية التي التزاؿ تقوض فرص التنمية االقتصادية عمى المدى الطويؿ. -
 .ضعؼ سيادة القانوف بسبب الفساد والنظاـ القضائي الفعاؿ الذي ىو عرضة لمتدخؿ السياسي -
بيئة أعماؿ غير مشجعة عمى االستثمار وعدـ تقدـ السياسات الرامية لتشجيع القطاع الخاص وجعمو  -

 أكثر ديناميكية، وضعؼ االنفتاح التجاري الضعيؼ وعدـ كفاءة القوانيف الخاصة باالستثمارات.
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 الفرع الثاني: مؤشر التنافسية العالمي

مف طرؼ المنتدى االقتصادي العالمي،   1979عاـ يصدر مؤشر التنافسية العالمية سنويا منذ 
والذي تطور خبلؿ العقود الثبلثة الماضية بحيث أصبح ضمف أىـ المؤشرات العالمية ذات المصداقية 

 ينقسـ المؤشر إلى مؤشرات فرعية يوضحيا الشكؿ الموالي:، 1العالمية لتنافسية الدوؿ"
 

 (: المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي3-1الشكل رقم )

 مف إعداد الطالبة بناء عمى تقارير التنافسية العالمية. المصدر:

 :  2019-2007والي مكانة الجزائر في مؤشر التنافسية العالمي لمفترة يبيف الجدوؿ الم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .168، ص: 2009، الكويت، 2009، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة المؤسسة العربية لضماف االستثمار 1

 مؤشر التنافسية العالمية
 مجموعة عوامؿ االبتكار والتطور  مجموعة محفزات الكفاءة  ألساسيةمجموعة المتطمبات ا

 المؤسسات  -
 البنية التحتية -
 بيئة االقتصاد الكمي -
 الصحة والتعميـ -

 محور التعميـ العالي  -
 محور كفاءة السوؽ  -
 كفاءة سوؽ العمؿ والعماؿ  -
 تطور االسواؽ المالية  -
 الجاىزية التكنولوجية  -
 السوؽ حجـ  -

 محور تطور بيئة األعماؿ  -
 محور االبتكار -

 مفتاح االبتكار االقتصادي  مفتاح كفاءة االقتصاد  مفتاح مقومات االقتصاد
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 (2019-2007(: مكانة الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العالمي لمفترة )2-1الجدول رقم )

 البيان 
 السنوات

 7الدرجة / عربيا عالميا
 عدد الدول الترتيب عدد الدول الترتيب

2007/2008 81 131 12 14 3.9 
2008/2009 99 134 13 14 3.7 
2009/2010 83 133 11 14 3.9 
2010/2011 86 139 11 15 4 
2011/2012 87 142 10 15 4 
2012/2013 110 144 11 14 3.72 
2013/2014 100 148 10 15 3.8 
2014/2015 79 144 9 14 4.1 
2015/2016 87 140 9 13 4 
2016/2017 87 138 9 14 4 
2017/2018 86 137 9 14 4.07 
2018/2019 92 140 11 14 53.81 

  orghttps://www.weforum.مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير التنافسية العالمية المحممة مف الموقع:  المصدر:

تضح أف الجزائر تحتؿ مراتب متأخرة ضمف مؤشر تقرير التنافسية العالمية، مف خبلؿ الجدوؿ أعبله ي
، لتتراجع بستة مراتب عف 2019-2018دولة(، في تقرير  140( مف أصؿ )92حيث احتمت المركز )

( الخمس 2019-2007تصنيؼ السنة الماضية، كما نبلحظ أف قيمة المؤشر لـ يتجاوز خبلؿ الفترة )
نقاط(، لتحتؿ بذلؾ  7نقطة مف أصؿ  3.7، ب )2008شر أدني مستوى لو سنة درجات، كما سجؿ المؤ 

( ب 110، حيث احتمت المرتبة )2012(، أما أدنى مركز تحصمت عميو فقد كاف سنة 99الجزائر المرتبة )
 نقطة(. 3,72)

-2018وبمقارنة الجزائر مع باقي الدوؿ العربية نجدىا تحتؿ أيضا مراتب متأخرة، حيث احتمت سنة 
دولة( لتتراجع بمرتبتيف عف تصنيؼ السنوات األربع الماضية، في  14( مف أصؿ )11، المرتبة )2019

( عالميا، والثانية 30( عالميا، واألولى عربيا، وقطر في المرتبة )27حيف نجد اإلمارات احتمت المرتبة )
كؿ مف موريتانيا واليمف المراتب عالميا، والثالثة عربيا، لتحتؿ  (39)عربيا، وتمييا السعودية في المرتبة

( مف أصؿ 13، حيف احتمت المرتبة )2008الثبلثة األخيرة عربيا، إال أف أسوأ ترتيب لمجزائر كاف سنة 

                                                           
ؤشرات التي مف الم %66، تـ إدخاؿ تعديبلت جوىرية في المنيجية المستخدمة لقياس القدرة التنافسية حيث أف حوالي 2018حسب تقرير    *

مؤشرا بما ذلؾ تنوع القوى العاممة و حرية الصحافة و حقوؽ العماؿ و األعماؿ التجارية  98تـ قياسيا في ىذا العاـ جديدة فقد تـ استخداـ 
 . 100السيئة كما اف التنقيط يكوف عمى 

file:///D:/مذكرة%20الدكتراه/المذكرة/نهائية/فصول%204%20نهائية/فصول%20الطباعة/%20https:/www.weforum.org
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دولة(، أما عمى المستوى العالمي احتمت كؿ مف الواليات المتحدة وسنغافورة وألمانيا المراكز األولى  14)
. وتحقيؽ الجزائر لمراتب متأخرة ضمف مؤشر التنافسية العالمي 20181ضمف تقرير التنافسية العالمية لسنة 

 يعود إلى تأخرىا في أغمب المحاور الرئيسية كما يوضحو الجدوؿ الموالي: 

 ( 2016/2019(: تصنيف الجزائر ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمي لمفترة )3-1الجدول رقم )

 2019-2018 2018-2017 2017–2016 المحاور الرئيسة 
 النقطة  /الرتبة   النقطة   /الرتبة   النقطة  /الرتبة    

 المتطمبات األساسية -أ
 مؤشر المؤسسات -
 مؤشر البنية التحتية -
 مؤشر بيئة االقتصاد الكمي  -
 مؤشر الصحة والتعميـ  -

  88 
99 
100 
63 
33 

4.33 
3.50 
3.28 
4.83 
5.71 

82 
88 
93 
71 
71 

4.4 
3.6 
3.6 
4.6 
5.8 

- 
120 
88 
111 
66 

 

- 
44.4 
61,2 
68,5 
81,5 

 
 ب/ معززات الكفاءة 

 مؤشر التعميـ العالي  -
 مؤشر كفاءة سوؽ السمع -
 مؤشر كفاءة سوؽ العمؿ  -
 مؤشر تطور االسواؽ المالية  -
 مؤشر جاىزية التكنولوجية -

 حجـ السوؽ

110 
96 
133 
132 
132 
108 
36 

3.55 
3.87 
3.52 
3.25 
2.89 
3.08 
4.73 

102 
92 
129 
133 
125 
98 
36 

3.7 
4 
3.6 
3.3 
3.1 
3.4 
4.8 

- 
88 
128 
134 
122 
83 
38 

- 
57,4 
45,4 
44 

47,8 
47,2 
66.4 

 ج/ عوامل االبتكار 
 مؤشر تطور بيئة االعماؿ  -
 مؤشر االبتكار  -

119 
121 
112 

3.12 
3.31 
2.93 

118 
122 
104 

3.1 
3.3 
2.9 

- 
113 
106 

- 
51.3 
29.9 

 https://www.weforum.orgمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير التنافسية العالمية المحممة مف الموقع: مصدر: ال

 :مف خبلؿ الجدوؿ يتضح ما يمي

(، 7مف أصؿ نقاط  5: لـ تتجاوز قيمة مجموعة المتطمبات األساسية )أوال: مجموعة المتطمبات األساسية
(، 82إلى المرتبة ) 2017( ليصؿ سنة 92، حيف احتمت المرتبة )2014-2013إف أسوأ ترتيب کاف سنة 

بتقدـ ستة مراتب عف ترتيب السنة السابقة، وبالرغـ مف أف الترتيب مقبوؿ عمى العموـ إلى أف المؤشرات 
 :الفرعية ليذه المجموعة احتمت مراتب متأخرة، يتـ توضيحيا فيما يمي

                                                           
1
 World Economic Forum, the global competitiveness report (2018) available on: https://www.weforum.org. 

 

https://www.weforum.org/
https://www.weforum.org/
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، 2017مقارنة بسنة  2018مرتبة عف في تقرير  32تراجع ىذا المؤشر بػ  مؤشر المؤسسات: .1
(، وىذا يرجع إلى تأخر ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لو والمتعمقة بشفافية 120لتصنؼ في المرتبة )

عدا110(، حرية الصحافة )المرتبة 116الميزانية )المرتبة (، 131د التقارير )المرتبة(، قوة معايير المراجعة وا 
(، تنظيـ تضارب المصالح 124(، حوكمة المساىميف المرتبة )100التوجو المستقبمي لمحكومة المرتبة )

 عالميا. 127في المرتبة  2012(، كما سجؿ مؤشر المؤسسات أسوأ ترتيب لو سنة 131)المرتبة
ة التحتية خبلؿ األربع السنوات رغـ تحسف ترتيب الجزائر ضمف مؤشر البنيمؤشر البنية التحتية:  .2

األخيرة إال أنيا ما زالت تحتؿ مراتب متأخرة، ويرجع ذلؾ إلى تراجع المؤشرات الفرعية ليذا المؤشر والمتعمقة 
 (.99(، النقؿ البحري )المرتبة 112(، كفاءة خدمات النقؿ الجوي )المرتبة 86مرتبة لبنوعية الطرقات )ا

راجعا رىيبا لترتيب الجزائر ضمف مؤشر االقتصاد الكمي، صنفت نبلحظ تمؤشر االقتصاد الكمي:  .3
، فبعدما كاف ىذا المؤشر مف نقاط القوة التي يتميز بيا االقتصاد 2018( سنة 111الجزائر في المرتبة )

التضخـ  الجزائري نجده اآلف أحد أىـ عوائقو، ويرجع ىذا إلى تراجع المؤشرات الفرعية المتعمقة بمعدؿ
 (.112(، وديناميكية الديف )المرتبة 109)المرتبة 
، حيف احتمت المرتبة 2013تحصمت الجزائر عمى أسوأ ترتيب سنة  مجموعة معززات الكفاءة: ثالثا:

( مرتبة عف 31(، بتقدـ )102، المرتبة )2017(، ثـ أحرزت المجموعة تقدما ممحوظا لتصؿ سنة 133)
في ترتيب المجموعة يرجع عموما إلى مؤشر حجـ  ، وبالرغـ مف أف التحسف الممحوظ2013ترتيب سنة 

( سنة 38السوؽ الذي ساىـ في تعزيز مرتبة المجموعة، حيث احتمت الجزائر وفؽ ىذا المؤشر المرتبة )
، حيث 2014، باإلضافة إلى تحسف ترتيب الجزائر في مؤشر الجاىزية التكنولوجية بداية مف سنة 2018

، لكف بالنظر إلى أغمب المؤشرات 2018سنة  83 مت بذلؾ المرتبة( مرتبة واحت53تقدمت الجزائر بػ )
 :الفرعية فإف الجزائر احتمت مراتب متأخرة، وسيتـ توضيحيا فيما يمي

( مرتبة 13أحرز ىذا المؤشر تقدما خبلؿ الست سنوات األخيرة بػ )مؤشر التعميم العالي والتدريب:  .1
حسف إال أف ىناؾ تأخر في مراتب المؤشرات الفرعية (، ورغـ ىذا الت88حيث احتمت الجزائر )المرتبة 

(، مؤشر جودة التدريب الميني 119المكونة لممؤشر والمتعمقة بمؤشر مدى تدريب الموظفيف المرتبة )
 (.105(، مؤشر التفكير الناقد في التدريس )118(، مؤشر ميارات الخريجيف الجامعييف )102)
(، ثـ بعد ذلؾ عرفت تحسنا 143المرتبة ) 2012سنة احتمت الجزائر  مؤشر كفاءة سوق السمع: .2

(، إال أف ىذا التقدـ ال يعني تحسف أداء 128، المرتبة )2018( مرتبة، لتحتؿ سنة 15مستمرا قدر ب )
( دولة 138( عالميا مف بيف )133، احتمت الجزائر المرتبة )2016الجزائر في ىذا المؤشر، ففي سنة 
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ي ىذا المؤشر تراجع المؤشرات الفرعية المكونة ليذا المؤشر والمتعمقة بانتشار شمميا التقرير، ويعود سبب تدن
 (.126(، كفاءة إجراءات التصفية )132(، التعريفة الجمركية المرتبة )128الحواجز غير الجمركية المرتبة )

: تشير معطيات الجدوؿ إلى تردي أوضاع سوؽ العمؿ في الجزائر، حيث مؤشر كفاءة سوق العمل .3
، حيف احتمت المرتبة األخيرة عالميا، 2012تمت الجزائر وفؽ ىذا المؤشر مراتب جد متأخرة، خاصة سنة اح

، المرتبة ما قبؿ األخيرة، ويرجع ىذا التأخر إلى تدىور المؤشرات الفرعية المكونة ليذا 2013وفي سنة 
لعمالة األجنبية المرتبة (، مؤشر سيولة توظيؼ ا108المؤشر والمتعمقة بمؤشر حقوؽ العماؿ المرتبة )

(، مؤشر مشاركة اإلناث في القوة العاممة 134(، ومؤشر االعتماد عمى اإلدارة المينية المرتبة )127)
 (.124(، ومؤشر ضريبة العمؿ المرتبة )135المرتبة )

( دولة 148( مف بيف )143المرتبة ) 2013احتمت الجزائر سنة مؤشر تطور األسواق المالية:  .4
( مرتبة، حيث 21( بمقدار )2018-2014قرير، بعد ذلؾ أحرز ىذا المؤشر تقدما خبلؿ الفترة )شمميا الت

(، إال أف ىذا التقدـ ال يعني تحسف أداء الجزائر في ىذا المؤشر، 122، المرتبة )2018احتمت الجزائر سنة 
ضعؼ االئتماف ويرجع السبب إلى ضعؼ ترتيب المؤشرات الفرعية المكونة لممؤشر، والمتعمقة بمؤشر 

(، ومؤشر سبلمة البنوؾ 117(، مؤشر رسممة البورصة المرتبة )120المحمي لمقطاع الخاص المرتبة )
 (.116المرتبة )

مف خبلؿ الجدوؿ يتضح أف قيمة مجموعة المتطمبات رابعا: مجموعة عوامل تطور اإلبداع واالبتكار: 
احتمت المرتبة األخيرة، ثـ أحرزت  2012(، ففي سنة 7نقطة مف أصؿ  3,1األساسية لـ تتجاوز )

 2012مرتبة عف ترتيب سنة  26(، بتقدـ 118)المرتبة  2017المجموعة تقدما ممحوظا ليصؿ سنة 
 . وبالرغـ مف التحسف الممحوظ إال أف الجزائر بقيت متأخرة في مراتب المؤشرات الفرعية المكونة لممجموعة

( دولة شمميا 148( مف بيف )144ر المرتبة )احتمت الجزائمؤشر مدى تطور بيئة األعمال:  .1
( مرتبة، لتحتؿ الجزائر سنة 31، وبعد ىذه السنة أحرز ىذا المؤشر تقدما بمقدار )2013التقرير سنة 

(، إال أف الجزائر 2018-2014(، ورغـ التقدـ الذي أحرزه المؤشر خبلؿ الفترة )113، المرتبة )2018
إلى تراجع مراتب المؤشرات الفرعية المكونة لممؤشر والمتعمقة  ظمت تحتؿ مراتب متأخرة ويرجع السبب

(، مؤشر االستعداد 135(، مؤشر المواقؼ اتجاه مخاطر تنظيـ المشاريع )102بمؤشر بدء النشاط المرتبة )
(، ومؤشر مدى تبني الشركات لؤلفكار 126(، مؤشر نمو الشركات المبتكرة )135لتفويض السمطة المرتبة )

 .(129الخطرة )



 االستثمار األجنبي المباشر وواقعو بالجزائر........  ......................................................................................................

53 
 

 2013( مرتبة لتحتؿ سنة 34( ب )2013–2011عرؼ تراجعا خبلؿ الفترة )مؤشر االبتكار:  .2
( مرتبة، 35( دولة شمميا التقرير، بعد ذلؾ أحرز ىذا المؤشر تقدما بمقدار )148( مف بيف )141المرتبة )

(، 2018–2014ة )(، ورغـ التقدـ الذي أحرزه المؤشر خبلؿ الفتر 106)المرتبة  2018لتحتؿ الجزائر سنة 
إال أف الجزائر ظمت تحتؿ مراتب متأخرة ويرجع السبب إلى تراجع مراتب المؤشرات الفرعية المكونة لممؤشر 

(، مؤشر طمبات 106(، مؤشر االختراعات الدولية المرتبة )102والمتعمقة بمؤشر تنوع القوة العاممة المركز )
 (.102عبلمات التجارية المرتبة )(، ومؤشر طمبات ال104براءات االختراع المرتبة )

عمى العمـو يتضح بأف االقتصاد الجزائري يعد مف أسوأ اقتصاديات العالـ تنافسية كنتيجة حتمية  
فمـ تستطع حتى منافسة مثيبلتيا مف الدوؿ لتأخرىا في أغمب المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر التنافسية، 

إلى عدـ قدرتيا عمى التنويع واقتحاـ األسواؽ الدولية بصادرات  العربية المصدرة لمنفط وىذا راجع باألساس
خارج المحروقات والضعؼ في استخداـ التقنيات الحديثة في مجاؿ التكنولوجيا والمعمومات، عدـ وجود حرية 
اقتصادية وتدخؿ الدولة في النشاط االقتصادي باإلضافة إلى تفشي الفساد االداري الذي حد مف حركية 

القتصادي وزرع الشؾ وعدـ الثقة في مؤسسات الدولة وكبح الفساد يمر حتما عبر الحكومة باعتماد النشاط ا
 المساءلة وتبني الثقافية في المعامبلت التجارية  واالقتصادية.

 الفرع الثالث: مكانة الجزائر ضمن مؤشر سيولة أداء األعمال 

طرؼ البنؾ الدولي بالتعاوف مع مؤسسة ، مف 2004يتـ اصدار مؤشر سيولة أداء األعماؿ منذ عاـ 
التمويؿ الدولية التابعة لو، ويتكوف ىذا المؤشر مف المؤشرات الفرعية العشرة، والتي تقيس مدى تأثير القوانيف 

ويتـ تصنيؼ الدولة في المؤشر العاـ عمى أساس تمتعيا  و االجراءات الحكومية عمى األوضاع االقتصادية.
( 100-0ذبة لبلستثمار وتدؿ القيمة األكبر عمى تحسيف بيئة األعماؿ، مف )ببيئة أعماؿ مبلئمة وجا

، يوضح الجدوؿ الموالي وضع الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لمؤشر سيولة أداء والعكس صحيح
 األعماؿ.

 

 

 

 



 االستثمار األجنبي المباشر وواقعو بالجزائر........  ......................................................................................................

54 
 

-2009(: مكانة الجزائر ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر سيولة أداء األعمال خالل الفترة )4-1الجدول رقم )
2019) 

 World bank, doing business (2009-2019), Available on   مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى:  المصدر:

.ahttps://www.doingbuiness.org),dat( 

( سنة 157إلى المرتبة ) 2009( سنة 132جع الجزائر مف المرتبة )مف خبلؿ الجدوؿ يتضح جميا ترا
( عالميا 11( عربيا، في حيف نجد اإلمارات احتمت المرتبة )15، كما أف الجزائر احتمت المرتبة )2019

، فيما يمي 2019( عالميا والثانية عربيا، وكذلؾ سنة 60واألولى عربيا. أما المغرب فقد احتمت المرتبة )
 فصيمية لتطور المؤشرات الفرعية لمؤشر سيولة أداء األعماؿ:قراءة ت

عممية تأسيس الكياف القانوني  لممؤسسة تعد مف العوامؿ الحاكمة لبيئة أداء األعماؿ : بدء المشروع .1
تراجع مرتبة الجزائر ضمف في أي بمد، باعتبارىا أوؿ خطوة بعد اتخاد قرار االستثمار. مف الجدوؿ نبلحظ 

، إال أف ىناؾ تحسنا 2019( سنة 150، إلى المرتبة )2009( سنة 141شروع مف المرتبة )مؤشر بدء الم
(. 14بػ ) 2009( إجراء بعدما كانت سنة 12طفيفا في المؤشرات الفرعية، حيث أصبحت عدد اإلجراءات )

( مف متوسط الدخؿ %11.8( يوـ وبتكمفة )17.5( يـو إلى )24كما تقمصت المدة البلزمة لذلؾ مف )
، باإلضافة إلى إلغاء الحد األدنى مف رأس الماؿ المطموب عند بداية التأسيس 2019الفردي، وىذا في سنة 

 ، كما تـ إلغاء شرط الحصوؿ عمى السجبلت الجنائية لممسيريف.2017سنة 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الترتيب في مؤشر 
 سيولة أداء األعمال

132/ 
811 

136/ 
183 

136/ 
183 

148/ 
183 

152/ 
185 

153/ 
189 

154/ 
189 

163/ 
189 

156/ 
190 

166/ 
190 

157/ 
190 

 150 145 142 145 141 164 156 153 150 148 141 بدء النشاط التجاري
 129 146 77 122 127 147 138 118 113 110 112 استخراج تراخيص البناء

 106 120 118 130 147 148 165 164 - - - الحصول عمى الكيرباء

 165 163 162 163 157 176 172 167 165 160 162 تسجيل الممكية

 178 177 175 174 171 130 129 150 138 135 131 الحصول عمى االئتمان
 168 170 173 174 132 98 82 79 74 73 70 حماية المستثمر
 156 157 155 169 176 174 170 164 168 168 166 دفع الضرائب

 173 181 178 176 131 133 129 127 124 122 118 التجارة عبر الحدود 
 112 103 102 106 120 129 129 122 127 123 126 تنفيذ العقود التجارية

غال   76 71 74 73 97 60 62 59 51 51 49 ق المشروعتصفية وا 

https://www.doingbuiness.org),dat/
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( 129صنفت الجزائر وفؽ مؤشر استخراج تراخيص البناء المرتبة )استخراج تراخيص البناء:  .2
، واستخرج لمؤشر مدى مرونة استخراج تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة النشاطيقيس ا عالميا،

( مف قيمة المستودع، %7.8( يوـ وبتكمفة )136( إجراء خبلؿ )19تراخيص البناء في الجزائر يحتاج إلى )
سف ، فيناؾ تح2019( وفؽ مؤشر مراقبة جودة البناء وىذا في سنة 15نقطة مف  12كما تحصمت عمى )

ممحوظ بالمقارنة مع السنة الماضية خاصة فيما يتعمؽ بالمدة الزمنية والتي تقمصت بعشرة أياـ وبتكمفة 
 (.15نقاط مف  10( وبمستوى جودة مراقبة البناء )8.1%)
: نبلحظ تحسنا ممحوظا في ترتيب الجزائر وفؽ مؤشر الحصوؿ عمى الحصول عمى الكيرباء .3

في المرتبة  2012، بعدما كانت في سنة 2019( سنة 106مرتبة )الكيرباء، حيث تـ تصنيفيا في ال
يحتاج  2019( وذلؾ نتيجة تحسف المؤشرات الفرعية لمؤشر الحصوؿ عمى الكيرباء، ففي سنة 164)

( مف متوسط %1478.3( يوـ وبتكمفة )93الحصوؿ عمى الكيرباء في الجزائر إلى خمسة إجراءات خبلؿ)
كاف يحتاج  2012شفافية التعريفة بخمسة نقاط مف ثمانية، بينما في سنة الدخؿ الفردي، كما بمغ مؤشر 

( ويرجع ىذا التحسف إلى جعؿ الحصوؿ عمى %1579( يوـ وبتكمفة )159ذلؾ ستة إجراءات خبلؿ)
، 2017الكيرباء أكثر شفافية مف خبلؿ نشر تعريفة الكيرباء عمى المواقع اإلليكترونية لممرفؽ وكاف سنة 

 تبسيط العمميات اإلدارية.  باإلضافة إلى
( عالميا وذلؾ حسب تقرير 165صنفت الجزائر وفؽ تسجيؿ الممكية المرتبة )تسجيل الممكية:  .4

( يوـ وبتكمفة 55سيولة أداء األعماؿ، فتسجيؿ الممكية في الجزائر يحتاج إلى عشرة إجراءات خبلؿ )
نقطة( وىذا في سنة  30مف  7.5) ( مف قيمة األصؿ العقاري، وبمستوى جودة إدارة األراضي7.1%)

2019. 
( 129واحتبلؿ الجزائر المرتبة ) 2013رغـ التحسف المؤقت المسجؿ سنة  الحصول عمى االئتمان: .5

، إال أف ىذا الترتيب عاود االرتفاع لتصنؼ في المرتبة 2012( سنة 150عالميا بعدما كانت في المرتبة )
عؼ المؤشرات الجزئية المكونة لو كمؤشر قوة الحقوؽ ، بسبب ض 2019( سنة 178لتصنؼ في المرتبة )

(، وانعداـ مؤشر عمؽ المعمومات االئتمائية، باإلضافة إلى انعداـ نسبة تغطية 12نقطة مف  2القانونية )
المكاتب لممعمومات االئتمائية، وىذا دليؿ عمى صعوبة الحصوؿ عمى االئتماف البلـز سواء إلقامة المشاريع 

 تمويؿ عممياتيا التشغيمية. االستثمارية أو
 2009، بعدما كانت سنة 2019( سنة 168: تراجع ترتيب الجزائر إلى المرتبة )حماية المستثمر .6

، وسبب تراجع ترتيب الجزائر يرجع إلى ضعؼ المؤشرات 2014( سنة 98( وفي المرتبة )70في المرتبة )
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( ومؤشر نطاؽ شفافية 10ة )نقطة مفالجزئية المكونة لو كمؤشر نطاؽ مسؤولية أعضاء مجمس اإلدار 
 (.10(، باإلضافة إلى مؤشر نطاؽ حقوؽ المساىميف )ثبلث نقاط مف 10الشركة )ثبلث نقاط مف 

( بعدد 156وفؽ مؤشر دفع الضرائب في المرتبة ) 2019صنفت الجزائر سنة  دفع الضرائب: .7
إجمالي الضريبة كنسبة مف  ( ساعة في السنة، كما يبمغ265( في مدة )27الضرائب المدفوعة بمغت )

(، وبالرغـ مف تذبذب رتبة الجزائر بيف االرتفاع واالنخفاض إال أننا الحظنا تحسنا %66إجمالي الربح بػ )
 (.2019-2009ممحوظا في المؤشرات الفرعية خبلؿ الفترة )

دود نبلحظ تراجعا ممحوظا في ترتيب الجزائر ضمف مؤشر التجارة عبر الحالتجارة عبر الحدود:  .8
، نتيجة عدـ تحسف المؤشرات 2019( سنة 173، إلى المرتبة )2009( سنة 118الدولية مف المرتبة )

الفرعية المتعمقة بوقت وتكمفة التصدير، في حيف ىناؾ تحسف في مستوى المؤشرات الفرعية المتعمقة بوقت 
 ساب التصدير.وتكمفة االستيراد، وبيذا يظير لنا أف الجزائر تعطي أىمية لبلستيراد عمى ح

، 2009( سنة 126نبلحظ تحسف في الترتيب ضمف المؤشر، مف المرتبة ) مؤشر إنفاذ العقود: .9
( يـو وارتفاع التكمفة بػ 630، بالرغـ مف ثبات قيمة المؤشر الفرعي لممدة بػ )2019( سنة 112إلى المرتبة )

يمة مؤشر جودة االجراءات (، مع ثبات ق%19.9) 2016( مف قيمة المطالبة بعدما كانت سنة 21.8%)
 (.18نقطة مف  5.5القضائية بػ )

غالق المشروع:  .10 غبلؽ المشروع مف تصفية وا  نبلحظ تراجع ترتيب الجزائر ضمف مؤشر تصفية وا 
(، رغـ ثبات 97المرتبة ) 2015، بعدما وصؿ سنة 2019( 76، إلى المرتبة )2009( سنة 49المرتبة )

( 1.3، حيث تقمصت الفترة الزمنية إلغبلؽ األعماؿ إلى )2016سنة المؤشرات الفرعية ليذا المؤشر حتى 
( سنت لكؿ دوالر، ولقد جاء 50.8( سنة، مع ارتفاع معدؿ استيراد األمواؿ إلى) 2.5سنة بعدما كاف )

 ترتيب الجزائر في ىذا المؤشر األفضؿ مف بيف المؤشرات العشرة.

 الفرع الرابع: مؤشر التنمية البشرية

ىو مؤشر إحصائي تـ تطويره وجمعو مف ، Human Development Index( HDI)ة البشرية مؤشر التنمي
عف طريؽ نشر تقارير سنوية مف طرؼ برنامج األمـ المتحدة  1990قبؿ األمـ المتحدة واعتمد سنة 

 يةعناصر رئيس ثبلثة اإلنمائي، لقياس مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية في مختمؼ البمداف. يقيس
سنوات الدراسة، سنوات الصحة والتعميـ والدخؿ، عف طريؽ أربعة مؤشرات أساسية ىي: متوسط  في تتمثؿ

العمر المتوقع عند الوالدة ونصيب الفرد مف الدخؿ القومي اإلجمالي. ىذا المؤشر الدراسة المتوقعة، متوسط 
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ة بمرور الوقت ومقارنة مستويات التنمية في أو الدليؿ ىو أداة تستخدـ لمتابعة التغيرات في مستويات التنمي
وتتراوح قيمة دليؿ التنمية البشرية بيف الصفر "الحد األدنى" وواحد صحيح "الحد األقصى"  1مختمؼ البمداف.

 2بحيث يكوف تصنيؼ الدوؿ بحسب النقطة المتحصؿ عمييا كما يمي:
 تعتبر الدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا. 0.800أكثر مف  -
 تعتبر الدولة ذات تنمية بشرية مرتفعة. 0.799و  0.700ما بيف  -
 تعتبر الدولة ذات تنمية بشرية متوسطة. 0.699و  0.555ما بيف  -
 تعتبر الدولة ذات تنمية بشرية منخفضة. 0.555أقؿ مف  -

لسنة بمدا، بأحدث البيانات  189قيمة التنمية البشرية في  2020شمؿ تقرير التنمية البشرية لسنة 
، األولى مغاربيا والسابعة عربيا بعد 2019فيما يخص سنة  91، وقد حصمت الجزائر عمى المرتبة 2019

 :2019-1990دوؿ الخميج. والجدوؿ الموالي يوضح النقاط المتحصؿ عمييا لمفترة 

  2019-1990(: دليل التنمية البشرية بالجزائر لمفترة 5-1الجدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2010 2000 1990 السنوات

 0.748 0.759 0.754 0.752 0.749 0.747 0.740 0.729 0.644 0.577 قيمة الدليل
 http://hdr.undp.org: مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير التنمية البشرية المحممة مف الموقع: المصدر

تصنؼ  1990ليؿ، فقد كانت في بداية الفترة سنة مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ تحسنا ممحوظا في قيمة الد
قائمة البمداف ذات التنمية البشرية المرتفعة.  2007ضمف الدوؿ ذات التنمية البشرية المتوسطة، لتدخؿ سنة 

ضمف برامج االنعاش االقتصادي، التي وىذا بفعؿ البرامج التنموية التي اعتمدتيا الدولة في بداية األلفية، 
مميار دينار جزائري لمفترة  525ف التنمية البشرية الذي خصصت لو مبالغ ضخمة تقدر ب ىدفت إلى تحسي

مبمغ  2015-2009، كما رصد برنامج 2009-2005مميار دوالر لمفترة  55، ومبمغ 2001-2004
مميار دوالر، ويعتبر أكبر برنامج تنموي تعرفو الجزائر منذ االستقبلؿ، وىدفت لمكافحة الفقر وخمؽ  286

نجاز االستثمارات في مجاالت الصحة والتعميـ  ناصب شغؿ جديدة لمتقميؿ مف البطالة،م وبرامج دعـ النمو وا 
، لذلؾ بدأ يعرؼ مؤشر دليؿ التنمية البشرية 3والسكف وغيره لبلستجابة لمتطمبات السكاف وتحسيف المعيشة

                                                           
1 Human Development Index (HDI)   https://www.investopedia.com/terms/h/human-development-index-

hdi.asp#citation-2 

 .20، ص: 2018الكويت،  (،UNDP -HDRتحميل تقرير التنمية البشرية ) المعيد العربي لمتخطيط، 2 
، العدد الخامس، مجمة كمية السياسة واالقتصاد، 2019 – 2001عرض وتحميل البرامج التنموية في الجزائر خالل الفترة ىدى بف محمد،  3

 .47، ص: 2020يناير 

https://www.investopedia.com/terms/h/human-development-index-hdi.asp#citation-2
https://www.investopedia.com/terms/h/human-development-index-hdi.asp#citation-2
https://www.investopedia.com/terms/h/human-development-index-hdi.asp#citation-2
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 9.637 مف الدخؿ اإلجمالي )مف تحسنا سنة تمو األخرى. كما يعود تحسف المؤشر إلى ارتفاع نصيب الفرد
باإلضافة إلى ارتفاع (، 2015دوالر سنة  13.338و 2010دوالر سنة  12.876إلى  2000دوالر سنة 

  .2015 -1990مرة لمفترة  18مستوى الدخؿ، فقد تضاعؼ األجر القاعدي 
 

 الفرع الخامس: مكانة الجزائر ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار 

عربية لضماف االستثمار مؤشر ضماف لجاذبية االستثمار، الذي نجح في اكتساب سمعة تصدر المؤسسة ال
مؤشرا فرعيا تتفرع بدورىا إلى  11اقميمية ودولية. يتكوف المؤشر مف ثبلث مجموعات رئيسة يندرج تحتيا 

قوة النتائج متغيرا كميا غالبيتيا العظمى متوسط قيمة المتغير خبلؿ السنوات الثبلث المتوفرة لتعزيز  58
 : 1وتقميؿ آثار التقمبات، وفيما يمي يتـ عرض مكونات مؤشر ضماف

: يقصد بيا المقومات الضرورية التي تمكف الدولة مف جذب االستثمار،  . مجموعة التنظيمات األساسية1
ؤشر تضـ أربع مؤشرات وىي مؤشر األداء االقتصادي الكمي، مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويمية وم

 البيئة المؤسسية والتي تعتمد مؤشرات الحوكمة ومؤشر سيولة أداء األعماؿ.

ترتكز ىذه المجموعة إلى العوامؿ التي يستند إلييا كبار المستثمريف،  :. مجموعة العوامل الكامنة2
مؤشرات وىي: مؤشر حجـ السوؽ وفرص النفاذ  5خصوصا الشركات متعددة الجنسيات وتضـ المجموعة 

مؤشر الموارد الطبيعية والبشرية، مؤشر عناصر التكمفة ومؤشر األداء الموجيستي وأخيرا مؤشر إليو، 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

: يقصد بيا العناصر التي تعزز مقومات الدولة عمى صعيد . مجموعة العوامل الخارجية اإليجابية3
قدـ التكنولوجي وتضـ المجموعة مؤشر اقتصاديات اندماجيا في االقتصاد العالمي وامتبلكيا لمقومات الت

 التكتؿ ومؤشر عوامؿ التميز والتقدـ التكنولوجي .

 

 

 

 

                                                           

ص:  ،2017الكويت،  ،2017التقرير السنوي لمناخ االستثمار في الدول العربية المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات،  1 

07-10. 
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 (2019-2013(: مكانة الجزائر ضمن مؤشر ضمان لجاذبية االستثمار خالل الفترة )6-1الجدول رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات  
األداء في 
المؤشر 
 العام

 33 34 35 34.2 33.9 32.2 24.1 مةالقي
 84/109 86/109 87/109 87/109 87/109 85/111 82/110 الرتبة عالميا/دولة
 12/16 12/16 12/16 13/16 13/16 13/18 13/17 الرتبة عربيا /دولة
قيمة األداء في مجموعة المتطمبات 

 األساسية
41.6 46.6 45.8 45.1 47 46 47 

عة العوامل قيمة األداء في مجمو 
 الكامنة

35.9 37.5 37.7 38.3 42 38 36 

قيمة األداء في مجموعة العوامل 
 الخارجية االيجابية

6 15 18.6 19.4 18 18 18 

مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات تقارير المؤسسة العربية لضماف االستثمار وائتماف الصادرات لمسنوات المصدر: 
2019- 2013. 

( يتضح بأف الجزائر وفؽ مؤشر ضماف لجاذبية االستثمار األجنبي 6-1دوؿ رقـ )مف خبلؿ الج
المباشر تدخؿ ضمف مستوى األداء الضعيؼ، ذلؾ أف قيمة مؤشرىا بالرغـ مف تحسنو الممحوظ مقارنة مع 

نقطة( بالرغـ مف تقدـ الجزائر  35نقطة(، إال أنو لـ يتجاوز ) 24.1الذي بمغت قيمتو ) 2013سنة 
نقطة(،  33، إال انيا خسرت نقطة واحدة مف قيمة مؤشرىا، حيث سجمت نقاطا بمغت )2019تيف سنة بمرتب

 .1نقطة( عمى المستوى العربي 38نقطة( و) 46في الوقت الذي بمغ فيو المتوسط العالمي )

حدة (، في حيف احتمت االمارات العربية المت12أما عمى المستوى العربي فمقد احتمت الجزائر المرتبة )
نقطة( لتكوف بذلؾ ضمف األداء الجيد، لتمييا بعد ذلؾ قطر في  62( عالميا واألولى عربيا بػ )23المرتبة )
نقطة( لتدخؿ ضمف مؤشر األداء المتوسط، أما تونس فكانت 50( عالميا والثانية عربيا بػ )45المرتبة )

ف بذلؾ ضمف مستوى األداء المتوسط. أما نقطة( لتكو  41( عالميا بػ ) 68األولى مغاربيا والسابعة عربيا و)
عمى صعيد وضع الجزائر في المجموعات الثبلث الرئيسية المكونة لمؤشر ضماف لجاذبية االستثمار فكميا 

 تدخؿ ضمف المستوى الضعيؼ، ذلؾ أف قيمتيا أقؿ مف المتوسط العالمي والعربي. 
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 .34، ص: 0107، الكوٌت 0212مناخ االستثمار فً الدول العربٌة المإسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،  
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 مؤشرات البنك الدولي لمحوكمةالفرع السادس: 

المؤشر الجودة المؤسسية السياسية، يتـ االعتماد عميو كثيرا نظرا الستخدامو الواسع يقيس ىذا 
دولة في العالـ والمقياس الوحيد الذي يشمؿ جميع الدوؿ أعضاء األمـ المتحدة،  200وتغطيتو ألكثر مف 

  worldwide Governance Indicatorsيطمؽ عمى ىذا المؤشر اسـ "المؤشرات العالمية لمحوكمة"
يحتوي المؤشر عمى ست مؤشرات فرعية الصوت والمساءلة، غياب العنؼ واالستقرار السياسي، فعالية 

تأخذ ىذه المؤشرات نقاط عمى سمـ  1الحكومة، األطر التنظيمية، سيادة القانوف والسيطرة عمى الفساد.
ة الجزائر بالنسبة ( مف األسوأ إلى األحسف. وفيما يمي جدوؿ يوضح وضعي2,5إلى  2,5-التقديرات )مف 

 .2018-2000لممؤشرات الستة العالمية لمحوكمة لمفترة 
 2018-2000(: تطور المؤشرات العالمية لمحوكمة في الجزائر لمفترة 7-1الجدول رقم )

 المتوسط الصوت والمساءلة سيادة القانون فعالية الحكومة مكافحة الفساد األطر التنظيمية االستقرار السياسي  
2000 -1.43 -0.71 -0.94 -0.96 -1.21 -1.11 -1.06 

2002 -1.63 -0.58 -0.88 -0.60 -0.63 -1.04 -0.89 

2003 -1.75 -0.52 -0.69 -0.61 -0.59 -1.08 -0.87 

2004 -1.36 -0.54 -0.68 -0.61 -0.62 -0.80 -0.77 

2005 -0.92 -0.38 -0.48 -0.57 -0.75 -0.72 -0.64 

2006 -1.13 -0.57 -0.52 -0.47 -0.71 -0.92 -0.72 

2007 -1.15 -0.62 -0.56 -0.57 -0.77 -0.98 -0.78 

2008 -1.09 -0.79 -0.59 -0.63 -0.74 -0.98 -0.80 

2009 -1.20 -1.07 -0.58 -0.58 -0.79 -1.04 -0.88 

2010 -1.26 -1.17 -0.52 -0.48 -0.78 -1.02 -0.87 

2011 -1.36 -1.19 -0.54 -0.56 -0.81 -1.00 -0.91 

2012 -1.33 -1.28 -0.50 -0.53 -0.77 -0.91 -0.89 

2013 -1.20 -1.17 -0.47 -0.53 -0.69 -0.89 -0.83 

2014 -1.19 -1.28 -0.60 -0.48 -0.77 -0.82 -0.86 

2015 -1.09 -1.17 -0.65 -0.50 -0.86 -0.85 -0.85 

2016 -1.10 -1.17 -0.68 -0.53 -0.86 -0.86 -0.87 

2017 -0.92 -1.20 -0.60 -0.59 -0.86 -0.90 -0.85 

2018 -0.79 -1.26 -0.64 -0.44 -0.78 -0.98 -0.82 

  www.govindicators.org مف إعداد الطالبة باالعتماد عؿ البيانات المحممة مف الموقع: المصدر:

يوضح الجدوؿ أعبله أف الجودة المؤسسية السياسية ال تزاؿ ىشة وضعيفة بالنسبة لممؤشرات الستة 
بمؤشري نوعية األطر التنظيمية الذي يتجو إلى السالب أكثر سنة بعد ولممؤشر المتوسط، خاصة فيما يتعمؽ 

أخرى، طوؿ الفترة وكذا مؤشر االستقرار السياسي، رغـ جيود الدولة لتنشيط البيئة السياسية مثؿ إلغاء قانوف 
الطوارئ، وبعض التحسينات في حرية الصحافة وتوسيع المشاركة في االنتخابات البرلمانية. فقد عممت 

                                                           
، 11مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية العدد.  الحوكمة الرشيدة: المممكة العربية السعودية حالة دراسية،بساـ، بساـ عبد اهلل   1

 .12، ص: 2014

http://www.govindicators.org/
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لجزائر عمى تطوير اإلطار المؤسسي والتشريعي، بيدؼ تعزيز كفاءة المؤسسات وتعزيز األطر التنظيمية ا
والقانونية. مف خبلؿ الحد مف التشريعات ومراجعة القوانيف واإلجراءات المتعمقة بقطاع االستثمار منذ سنة 

إال أف  ماد قوانيف جديدة.، بإضافة حوافز جديدة لممستثمريف األجانب والمحمييف مف خبلؿ اعت2001
البيانات في الجدوؿ أعبله ال تعكس أية جيود لمدولة في ىذا المجاؿ، فرغـ التحسف الطفيؼ في بعض 

 المؤشرات الفرعية مثؿ فعالية الحكومة، إال أنو كاف بعيدا جدا عف المستوى المقبوؿ. 

لمحمييف أو األجانب؛ بالنظر عموما مناخ األعماؿ في الجزائر يعد وجية صعبة لممستثمريف سواء ا
إلى االجراءات المعقدة والطابع المركزي والبيروقراطي لئلدارة، وكثرة الوثائؽ المطموبة إلقامة أي مشروع 
استثماري، فضبل عف كثرة العقبات عند دخوؿ المشروع حيز التنفيذ نتيجة صعوبة الحصوؿ عمى االئتماف، 

حماية المستثمر والذي يعد مطمبا ضروريا، نييؾ عف عدـ فعالية لتمويؿ عممياتو التشغيمية، وضعؼ مستوى 
الحكومة وسيادة القانوف، باإلضافة إلى تفشي الفساد عمى كؿ المستويات اإلدارية والمالية والسياسية، وىذا 
ما أثبتتو المراتب والنقاط المتحصؿ عمييا ضمف المؤشرات السابقة،  كؿ ىذه األمور تحوؿ دوف رغبة 

 ر في اتخاذ قرار االستثمار في الجزائر.المستثم
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 المبحث الثالث: واقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

بعد تحميؿ وتقييـ المناخ االستثماري في الجزائر، والذي يعتبر طاردا ومنفرا لممستثمر، جاء ىذا 
ئر وتوزيعيا الجغرافي والقطاعي. ودوره في المبحث لتحميؿ تطور تدفقات االستثمار المباشر الوارد إلى الجزا

االقتصاد الوطني. فتدفقات االستثمار األجنبي المباشر ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة المناخ االستثماري الذي 
مكانية االستفادة منيا محميا في تحسيف  توفره الدولة المضيفة، والذي يحدد حجـ التدفقات المنسابة إلييا وا 

 ة.أوضاعيا الداخمي
 

 المطمب األول: تحميل تطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر وتوزيعو

 يتناوؿ ىذا المطمب تطور حجـ التدفقات مف االستثمار األجنبي المباشر وتوزيعو القطاعي والجغرافي.
 

 الفرع األول: تطور التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر
لتدفقات السنوية مف االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر، سيتـ التطرؽ إلى تطور ا

 .2019-1990ويمخص الشكؿ الموالي تمؾ التطورات خبلؿ الفترة 
 

 (: تطور حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خالل الفترة4-1الشكل رقم )
 )بالمميون دوالر( 2019 -1990

 
 عداد الطالبة باالعتماد عمى قاعدة بيانات المؤسسة العربية لضماف االستثمار المحممة مف الموقع:مف إ المصدر:

fdi/-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research 
 

 كانت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر منعدمة، وىذا يوضح الشكؿ أنو في بداية الفترة
 تطبيؽ وبداية 1986 سنة في األزمة النفطية لتبعات نتيجة االستثماري لممناخ المبلئمة غير راجع لموضعية
 بمغت حيث المديونية الخارجية حجـ ارتفاع وكذا السوؽ، اقتصاد نظاـ إلى االقتصادية لمتحوؿ اإلصبلحات
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http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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ليبدأ ارتفاع حجـ التدفقات في  1األمنية. األزمة ظيور بداية وخاصة مع ، 1994سنة دوالر مميار  28.9 
المتعمؽ  01-03بداية األلفية، ويرجع الفضؿ إلى بوادر االستقرار السياسي واألمني وصدور األمر رقـ 

 بدأ الذي االقتصادي االنتعاش دعـ برنامج كما ساعد 2بتطوير االستثمار، الذي أعطى الحرية لممستثمريف.
 اليياكؿ تعزيز خبلؿ مف األجنبي المباشر االستثمار تدفقات مف المزيد اجتذاب في 2001 أبريؿ في

إلى  2000مميوف دوالر عاـ  280. فقد شيد حجـ االستثمار األجنبي ارتفاعا مف 2007األساسية سنة 
ره أربع مرات ساىـ فيو بيع رخصة الياتؼ النقاؿ ، وىو ما يعني ارتفاعا قد 2001مميوف دوالر عاـ  1113

  ESPAT.3لشركة أوراسكـو المصرية وخوصصة مركب الحجار لفائدة الشركة اليندية 
وباالستناد إلى إحصائيات مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية فإف حجـ تدفؽ االستثمار األجنبي 

( مميوف دوالر مقارنة 1795، حيث بمغ )2006سا سنة المباشر الوارد إلى الجزائر، قد سجؿ تزايدا محسو 
%(، وتتزامف ىذه الزيادة  66,05( مميوف دوالر أي بنسبة نمو تقدر ب )1081، حيث بمغ )2005بسنة 

(. لتواصؿ ىذه التدفقات ارتفاعيا لتبمغ أقصاىا سنة 2009-2005تطبيؽ البرنامج التكميمي ) مع بداية
وف دوالر، لتكوف بذلؾ أحسف سنة سجمت بيا الجزائر أكبر تدفؽ ( ممي2746تدفقات ) ، بحجـ2009

، وبشكؿ مخالؼ لمتوقعات ألن لبلستثمار األجنبي ا أعقبت أزمة مالية حادة عصفت يالمباشر إلى غاية اليـو
ذلؾ إلى محدودية اندماج النظاـ المالي الجزائري في النظاـ العالمي، فيي لـ باالقتصاد العالمي، ويرجع 

، ىذا مف جية ومف جية أخرى زيادة 2008بتداعيات األزمة المالية التي اشتدت وطأتيا في أوت تتأثر 
 PARTEXوبارتاكس  TOTALالتدفقات الواردة إلى قطاع المحروقات خاصة مف شركتي توتاؿ 

ة ( مميار أورو، يضاؼ إلى ذلؾ فرض الحكومة الجزائري1,436الفرنسيتيف، حيث قدر حجـ استثماراتيما بػ )
( مميار دينار، وىو ما أدى إلى زيادة 10( مميار دينار إلى )2,5عمى البنوؾ وفروعيا رفع رأسماليا مف )

، سجمت 2009، بعد سنة 4رأس ماؿ فروع البنوؾ األجنبية ورفع مف الحجـ االجمالي لمتدفقات االستثمارية
%( بالمقارنة مع سنة  41,90لي )، بحوا2012ىذه التدفقات تذبذبا بيف االرتفاع واالنخفاض لتنخفض سنة 

                                                           
دور االستقرار السياسي كعامل أساسي الى جانب المتغيرات االقتصادية الكمية في جذب االستثمار األجنبي المباشر في محمد بف مريـ،   1

، 2016 -1987خالل الفترة  ARDLدراسة قياسية باستخدام نموذج االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة  -الجزائر 
 .59، ص: 2018، 20مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد 

، 2017-2001ي ظل برامج ومخططات التنمية االقتصادية لمفترة واقع مناخ االستثمار في الجزائر فنصر حميداتو وعقبة عبد البلوي،  2 
 .184، ص 2018، جامعة مستغانـ، 09، العدد 05مجمة المالية واألسواؽ، المجمد  ،09-16مع التركيز عمى القانون 

خالل الفترة  ARDLاستخدام أثر األداء المؤسساتي في جذب االستثمار المباشر إلى الجزائر، دراسة قياسية بحديدي عابد وشريط عابد، 3 
 .39. ص:  .22 (01)، مجمة دراسات اقتصادية، المجمد2019 -1995

 .153، ص: مرجع سابقجماؿ بمخباط،  - 4
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مقارنة مع  1%(18، ويرجع السبب إلى تراجع التدفقات االستثمارية عمى المستوى العالمي بنسبة )2011
، بسبب تداعيات األزمة االقتصادية في أوروبا، وكذا عدـ اليقيف بشأف تعافي االقتصاد العالمي، 2011سنة 

قات االستثمارات األجنبي المباشر لتنخفض بعدىا لتصؿ إلى أدنى ، عرفت ارتفاعا طفيفا لتدف2013أما سنة 
( مميوف دوالر، ويرجع السبب إلى انييار أسعار 584 -، بحجـ تدفؽ سالب بمغ )2015مستوياتيا سنة 

البتروؿ ودخوؿ قطاع الطاقة في أزمة، باعتبار ىذا القطاع يشكؿ أىـ مصادر االستثمارات األجنبية خبلؿ 
ية، مما جعؿ المستثمروف األجانب يحجموف في توجيو استثماراتيـ إلى الجزائر ىذا مف جية السنوات الماض

 تشكؿ أحد أىـ العوائؽ التي تقؼ أماـ المستثمر األجنبي. 49/51ومف جية أخرى تطبيؽ قاعدة 
، عرفت تدفقات االستثمار األجنبي الواردة إلى الجزائر تحسنا ممحوظا حيث بمغت سنة 2015بعد 

، 2016أوت  3المؤرخ في  09-16( مميوف دوالر ويرجع السبب إلى اصدار قانوف 1506، )2018
والمتعمؽ بترقية االستثمار والذي قدـ مجموعة مف الضمانات القانونية والتشريعية باإلضافة إلى العديد مف 

 المزايا والتحفيزات الضريبية والجمركية واإلدارية لتشجيع المستثمريف.
، كنسبة مف التدفقات الواردة 2018تدفقات االستثمار األجنبي الواردة إلى الجزائر في سنة وقد مثمت     
لى إفريقيا )10,53شماؿ إفريقيا ) إلى %(، والدوؿ العربية          0,21%(، والدوؿ النامية ) 3,28%( وا 
ارنة بالتدفقات %(، وىي نسب تبيف محدودية حصة الجزائر مق 0,12%( ومف التدفقات العالمية )4,79)

 الواردة إلى الدوؿ العربية واإلقميمية والعالمية. والجدوؿ الموالي يوضح موقع الجزائر مف تدفقات االستثمار.

 العربي (: مقارنة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر عمى المستوى8-1الجدول رقم )
 والر(مميون د( 2019واإلقميمي والعالمي خالل سنة 

 العالـ الدوؿ النامية اإلمارات مصر المغرب الجزائر الدوؿ
 1539879.66 684723.32 13787.47 9010.00 1599.13 1381 التدفقات الواردة 

 UNCTAD, World Investment Report 2020ة بناء عمى بيانات: لبمف إعداد الطا المصدر:

 مباشر الوارد إلى الجزائرالفرع الثاني: تطور مخزون االستثمار األجنبي ال

 إف محدودية حصة الجزائر مف تدفقات االستثمار األجنبي مقارنة بالتدفقات الواردة لمدوؿ العربية
، 2018واإلقميمية والعالمية انعكست بالتبعية عمى مخزوف االستثمار األجنبي المباشر الذي بمغ في نياية 

                                                           
1  UNCTAD, World investment report 2013, Global value chains: investment and trad for, development, 

New York and Geneva, 2013, p xii 
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خزوف االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر ( مميوف دوالر. والجدوؿ الموالي يوضح م30.602)
 .( 2019-1997) خبلؿ الفترة

 2019-1997(: تطور مخزون االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خالل الفترة 9-1الجدول رقم )
 )مميون دوالر(

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنوات
 7077 .6194 5556.9 4491.9 3378.8 3098.7 2807.1 2200.5 اردةمخزوف االستثمارات الو 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  
  22 121 19 540 17 239 14 485 11 854 10 110 8 222 مخزوف االستثمارات الواردة

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات
 31.956 30 602 29 096 27 864 26 277 26 824 25 317 23 620 مخزوف االستثمارات الواردة
 UNCTAD, World Investment Report 2020مف إعداد الطالبة بناء عمى بيانات:  المصدر:

، يعادؿ نصؼ 2018إف مخزوف االستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر إلى غاية سنة 
ا يعادؿ تقريبا الثمث مف المخزوف الوارد إلى مصر، فضبل عف مخزوف االستثمارات الواردة إلى المغرب، كم

مخزوف االستثمارات الواردة إلى السعودية واإلمارات. حسب تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية لسنة 
 2018، بمغ مخزوف االستثمارات الواردة لكؿ مف مصر المغرب والسعودية واإلمارات غاية 2019

 11,03( مميوف دوالر عمى التوالي. تشكؿ الجزائر نسبة )140 309،  230 786، 64227، 109677)
%( مف الدوؿ  0,29%( في إفريقيا، ونسبة ) 3,42%( مف مخزوف االستثمارات في شماؿ إفريقيا ونسبة )

%( مف المخزوف العالمي، والجدوؿ الموالي  0,09%( مف الدوؿ العربية ونسبة )3,47النامية، ونسبة )
ح موقع الجزائر ضمف بعض الدوؿ العربية والعالـ بالنسبة لمخزوف االستثمار األجنبي الوارد إلييا لسنة يوض

2019. 
 (: مقارنة مخزون االستثمارات الواردة إلى الجزائر عمى المستوى العربي واإلقميمي10-1الجدول رقم )

 )مميون دوالر( 2019والعالمي خالل سنة 

 العالم الدول النامية اإلمارات مصر المغرب الجزائر الدول
 مخزون االستثمارات الواردة

 

31.956 66523.49 126639.00 

 
154106.62 

 
11311556.52 

 
36470161.58 

 
 UNCTAD, World Investment Report 2020 :مف إعداد الطالبة بناء عمى بيانات المصدر:

 ليؿ واضح عمى عدـ وجود بيئة استثماريةإف ضعؼ تدفقات االستثمار األجنبي الواردة إلى الجزائر د
مبلئمة تحفز المستثمريف األجانب عمى توجيو أمواليـ لبلستثمار في الجزائر، وىذا ما تـ توضيحو فيما 
سبؽ، فالجزائر تحتؿ مراتب متأخرة في أغمب المؤشرات الدولية لقياس جاذبية االستثمار، لكف وبالنظر إلى 
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مكيا الجزائر يمكنيا أف تكوف قبمة لمعديد مف المستثمريف األجانب، إال أف اإلمكانيات والمؤىبلت التي تم
واضعي السياسات االقتصادية لـ يتمكنوا بعد مف االستغبلؿ األمثؿ ليذه اإلمكانيات وجعموا اقتصاد الجزائر 

رة، بداية  رىينة مورد غير متجدد، شيدت أسعاره في األسواؽ العالمية تقمبات حادة خاصة في السنوات األخي
 .2014مف جواف 

 الفرع الثالث: التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة الواردة إلى الجزائر

 بعد االطبلع عمى االحصائيات المتعمقة بتطور حجـ تدفقات ومخزوف االستثمارات األجنبية المباشرة
االستثمارات المصرحة بيا مع توزيعيا الواردة إلى الجزائر، سوؼ يتـ عرض حصة ىذه التدفقات مف إجمالي 

 حسب المناطؽ.

 أوال: توزيع طبيعة مشاريع االستثمار المصرح بيا

 يوضح الجدوؿ الموالي توزيع عدد مشاريع االستثمار المصرح بيا في الجزائر بيف محمية وأجنبية.

 (2017 -2002لفترة )(: توزيع عدد مشاريع االستثمار المصرح بيا في الجزائر خالل ا11-1الجدول رقم )
 

 % القيمة بالمميون دينار جزائري % عدد المشاريع المشاريع
 38, 82% 11 780 833 %98,58 62 334 االستثمار المحمي
 17,62% 2 519 831 42, 1 % 901 االستثمار األجنبي

 100% 14 300 644 100 % 63 235 المجموع
 : الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالمصدر

ف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتضح بأف حصة االستثمارات األجنبية المباشرة مف إجمالي المشاريع م 
%(، وىي نسبة ضئيمة جدا مقارنة بمشاريع 1,42( تقدر بػ )2017-2002المصرح بيا خبلؿ الفترة )

إف %(. أما مف حيث المبالغ المخصصة ليذه المشاريع، ف 98,58االستثمار المحمي التي بمغت نسبتيا )
%( مف القيمة اإلجمالية لبلستثمارات المصرح بيا مقابؿ 82,38االستثمارات المحمية استحوذت عمی )

%( لبلستثمارات األجنبية، ولكف بمقارنة قيمة المبالغ المخصصة وعدد المشاريع في كؿ مف 17,62)
يع األجنبية والتي تفوؽ بكثير االستثمار المحمي واالستثمار األجنبي؛ يتبيف أف القيمة المالية الكبيرة لممشار 

( مشروع 4 125، فقدرت بػ )2018نظيرتيا المحمية. أما عف عدد المشاريع المصرحة بما خبلؿ سنة 
( مميوف دج والباقي 1 530 299%( مف اجمالي المشاريع بقيمة )99,5استحوذ االستثمار المحمي عمى )

 ف دج.( مميو 145 850( مشروع بقيمة )20لبلستثمار األجنبي ب)
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 ثانيا: توزيع االستثمارات األجنبية المباشرة حسب البمدان المستثمرة

تكشؼ بيانات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار عف تعدد مصادر المشاريع االستثمارية األجنبية 
 المنجزة في الجزائر بيف مختمؼ مناطؽ العالـ مع تبايف أحجاميا، والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ.

2018-2014(: تطور المؤسسات األجنبية خالل الفترة 12-1) الجدول رقم  

 

 لتطوير االستثمار الوكالة الوطنية المصدر:
 
،  2018ديسمبر  31قدر العدد اإلجمالي لمتجار األجانب المسجميف في السجؿ التجاري إلى غاية  

 شخص معنوي. يتوزعوف عمى 11.537شخص طبيعي و 2.515تاجر مقسميف إلى  14.052 ب
 مختمؼ أرجاء الوطف، ويتـ في الجدوؿ الموالي تفصيؿ جنسية المستثمريف األػجانب المذكوريف أعبله: 
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  2018 توزيع التجار األجانب المسجمين في السجل التجاري حسب البمد إلى نياية عام(: 13-1الجدول رقم )
 

 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار المصدر:

أكثرية التجار األجانب المسجميف في السجؿ التجاري مف األشخاص   بلؿ الجدوؿ أفنبلحظ مف خ
(، أما بنسب %25 أي 647(، الجنسية التونسية )% 30 إي نسبة 756الطبيعييف ىـ مف جنسية سورية )
(، الجنسية %7.6 أي 192(، الجنسية المصرية )%15أي 388أقؿ فنجد الجنسية المغربية )

 (.% 3.9 أي 97 ( و الجنسية الصينية )% 7.4 أي 186)  الفمسطينية
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أي  2.124أما فيما يتعمؽ باألشخاص المعنوييف، فإف الجنسية األكثر ىيمنة ىي: الفرنسية )
( والصينية %10.3 أي 1.188(، التركية )%11 أي 1.266مف اإلجمالي(، السورية ) %18.4بنسبة

 (.% 8.9أي  1.030)
 

 اعي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائرالتوزيع القط الفرع الرابع:

تتوزع االستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر عمى مجموعة مف القطاعات االقتصادية توزيعا 
 متباينا غير متساو، ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ التالي:

 (2017-2002(: أىم القطاعات المستثمرة فييا بالجزائر خالل الفترة )14-1الجدول رقم )

 المصدر: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

األكثر جاذبية لبلستثمار األجنبي المباشر،  مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف القطاع الصناعي يعد
، بفضػػػؿ تميػػػزه بالمردوديػػػة %61.93مشػػػروعا، أي بنسػػػبة  558القطػػػاع حيػػػث قػػػدر عػػػدد المشػػػاريع فػػػي ىػػػذا 

مميػػار  82593مشػػروعا بقيمػػة قػػدرت ب  142العاليػػة وخاصػػة فػػي قطػػاع المحروقػػات، ويميػػو قطػػاع البنػػاء بػػػ 
دينار جزائري، وتعد ىذه القيمة ضئيمة بالنظر إلى التوجو الجزائري الرامي إلى استقطاب رأس المػاؿ األجنبػي 

شػػػراكو  فػػػي ترقيػػػة اليياكػػػؿ القاعديػػػة، والمسػػػاىمة فػػػي حػػػؿ مشػػػكمة السػػػكف فػػػي الجزائػػػر، وقػػػد احتػػػؿ  قطػػػاع وا 
 26مميػػػار دينػػػار جزائػػػري ،ثػػػـ قطػػػاع النقػػػؿ ب  130980مشػػػروعا بقيمػػػة  136الخػػػدمات المرتبػػػة الثالثػػػة ب 

عا بقيمة مشرو  13مميار دينار جزائري، يمييا قطاع  الزراعة الذي لـ يستقطب سوى  18966مشروعا بقيمة 
مميار دينار جزائري بالرغـ مف اإلمكانيات المتاحة في ىذا القطػاع، ويرجػع ذلػؾ إلػى ضػعؼ الحػوافز  5769

مميػػػار دينػػػػار  13572مشػػػػاريع بقيمػػػة  6القانونيػػػة واالقتصػػػادية المتعمقػػػة بالمردوديػػػػة، ثػػػـ قطػػػاع الصػػػحة ب 

القيمة بمميار دينار  النسبة المئوية عدد المشاريع قطاع النشاط
 النسبة المئوية جزائري

 0.23 5769 1.44 13 الزراعة
 3.28 82593 15.76 142 البناء

 81.37 2050277 61.93 558 الصناعة
 0.54 13572 0.67 6 الصحة
 0.75 18966 2.89 26 النقل

 5.09 128234 2.11 19 السياحة
 5.20 130980 15.09 136 الخدمات
 3.55 98441 0.11 1 االتصاالت
 100 2519831 100 901 المجموع 
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دالنية، فػػي حػػيف يبلحػػظ أف قطػػاع جزائػػري، وىػػذه المشػػاريع قميمػػة وذلػػؾ ألنيػػا محصػػورة فػػي الصػػناعة الصػػي
مميػػػار دينػػػار جزائػػػري، عمػػػى الػػػرغـ مػػػف اإلمكانيػػػات  128234مشػػػروعا فقػػػط، بقيمػػػة  19السػػػياحة اسػػػتقطب 

السػػػياحية اليامػػػة التػػػي تتمتػػػع بيػػػا الجزائػػػر، ليحتػػػؿ قطػػػاع االتصػػػاالت المرتبػػػة األخيػػػرة بمشػػػروع واحػػػد بقيمػػػة 
 في ىذا القطاع.  مميار دينار جزائري بسبب قمة التحفيزات 2519831

خاصة  األخرى القطاعات تيميش مع المحروقات قطاع في المباشرة األجنبية االستثمارات تركز إف
 قطاعات باعتبارىا كفاءتيا لتطوير تمؾ القطاعات وزيادة حقيقية فرصا عمييا الزراعة، يضيع قطاع

 بقطاع اىتماما يولوف الذيف قرار،صناع ال لسياسة حتمية نتيجة التنمية. ويعتبر ىذا لتحقيؽ استراتيجية
 البيض كؿ نضع ال أف فمف الحكمة مخاطرة. ذاتو حد في وىذا األخرى القطاعات حساب عمى المحروقات

 أصبح المنطمؽ ىذا واحد، ومف قطاع عمى تقـو ال المتقدمة الدوؿ في األجنبية فاالستثمارات واحدة سمة في
 في الوقوع حتمية لتجنب وضرورة الجزائري االقتصاد تنافسية سيفلتح ضروريا مطمبا الوطني االقتصاد تنويع
 أسعاره. في حادة وتقمبات انييارات يعيش قطاع عمى االعتماد نتيجة أزمات

 
 المطمب الثاني: أىمية االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد الجزائري 

االستفادة مف مزاياه، خاصة فيما تتجو معظـ الدوؿ نحو استقطاب االستثمار األجنبي أمبل منيا في 
 يتعمؽ بالتنمية االقتصادية وتقميص معدالت البطالة، لذلؾ يتـ تقييـ قدرتو عمى تحقيؽ ذلؾ بالجزائر.

 مساىمة االستثمار األجنبي في النمو االقتصاديالفرع األول: 
 بالجزائر: االقتصادي النمو في المباشر األجنبي االستثمار مساىمة يوضح الشكؿ الموالي مدى

(: االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر خالل الفترة 5-1الشكل رقم)
(1990-2019) 

 
 http:// data.albankadawli.orgمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي المحممة مف الموقع: المصدر: 

ستثمار األجنبي المباشر في الناتج المحمي اإلجمالي تعد ىامشية مساىمة اال أف يتضح مف الشكؿ
 2.01%بنسبة  2009و 2001وضعيفة ومتذبذبة، إذ حققت ىذه االستثمارات أفضؿ أداء ليا خبلؿ سنتي
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أما أدنى قيمة فكانت في فترة التسعينات لضعؼ  لتمؾ الفترة، بسبب ارتفاع حجـ تدفؽ االستثمار األجنبي
وذلؾ كنتيجة منطقية لعدـ االستقرار األمني والسياسي في تمؾ الفترة، فضبل  وانعدامو أحيانا، حجـ االستثمار

سنة  %0.06عمى طبيعة المرحمة االنتقالية التي كانت تمر بيا الجزائر آنذاؾ، فقد سجمت أدنى نسبة قدرىا 
ذا ما قارنا مساىمة االستثمار األجنبي في تكويف الناتج المحمي اإل1990 جمالي بالدوؿ العربية نجدىا . وا 

 %9ومصر سجمت أكثر مف  2001سنة  %7ضعيفة جدا، فقد سجمت ىذه النسبة لدى المغرب أكثر مف 
حجـ تدفقات  2019بسبب حجـ التدفقات، ففي آخر اإلحصائيات نجد الجزائر تسجؿ سنة  2006سنة 
مميوف  13787.4واإلمارات  مميوف دوالر 9010مميوف دوالر تقريبا، بينما سجمت مصر  1381قدرىا 

. مما يعني ضعؼ حصة الجزائر مف حجـ التدفقات مقارنة بمثيبلتيا مميوف دوالر 1599.13دوالر المغرب 
 مف الدوؿ العربية، نتيجة تشوه المناخ االستثماري كما رأيناه سابقا.

 الفرع الثاني: مساىمة االستثمار األجنبي في توفير فرص العمل

قطاب االستثمار األجنبي المباشر رغبة منيا في خمؽ مناصب عمؿ والقضاء عمى سعت الجزائر الست
حيث يرتبط التدفؽ االستثماري الوارد مف الخارج ارتباطا  ،%23.13نسبة  1993البطالة، والتي بمغت سنة 

رجة . ويعود ذلؾ بالد2014وثيقا بمعدالت البطالة في الجزائر، والتي تشيد ارتفاعا غير مسبوؽ منذ سنة 
األولى إلى القرارات التي اتخذتيا الحكومة السابقة بتجميد شبو كمي لمتوظيؼ في القطاعات العمومية 
واالقتصادية نتيجة لما قد يسبب ضغطا عمى الميزانية العامة لمدولة ويكبدىا خسائر ال يمكف تغطيتيا، إال 

 .أف مثؿ ىذا القرار كانت لو تأثيراتو السمبية عمى االقتصاد ككؿ

(: تطور عدد مشاريع االستثمار األجنبي ومناصب الشغل التي تم خمقيا في الجزائر خالل الفترة 15-1جدول رقم )
(1993-2019) 

 عدد مناصب الشغل عدد المشاريع السنوات
2002-2017 901 133583 

2018 20 9654 
2019 24 4,988 

 ية لتطوير االستثمار والمؤسسة العربية لضماف االستثمار. مف إعداد الطالبة بناء عمى بيانات الوكالة الوطنالمصدر: 

األجنبي  مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح ارتفاع مناصب العمؿ في إطار الشراكة مع االستثمار
 2002، وقد شيدت الفترة الممتدة بيف سنتي 2000، حيث شيدت سنة 2019-1993المباشر خبلؿ الفترة 

، مما يوظفو االستثمار اإلجمالي. وساىـ 10.85لعاممة، والذي مثؿ %ارتفاعا في مجموع اليد ا 2017و 
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ويبيف الشكؿ  2019.1سنة  %11.4إلى  2000سنة  9%28.9في تخفيض نسب البطالة التي كانت تبمغ 
 الموالي مدى مساىمة االستثمار المحمي واألجنبي في خمؽ مناصب الشغؿ بالجزائر:

 2018ار األجنبي والمحمي في خمق مناصب الشغل بالجزائر خالل سنة (: مقارنة بين االستثم6-1الشكل رقم )

 
 المصدر: الوكالة الوطنية لترقية االستثمار

مف الشكؿ أعبله يتبيف التفاوت النسبي إلجمالي التشغيؿ في االستثمارات الوطنية مقابؿ االستثمارات 
ضعفا، مما يخمقو  13ثر مف ، حيث يخمؽ االستثمار المحمي مناصب شغؿ بأك2018األجنبية لسنة 

مشروعا بمعدؿ  20االستثمار األجنبي، غير أننا نبلحظ مف جانب آخر أف عدد االستثمارات األجنبية بمغ 
منصب شغؿ لكؿ مشروع، في حيف وصؿ عدد المشاريع المقامة مف قبؿ المحمييف إلى  482.7توظيؼ قدره 

مشروع، وقد بمغ عدد مشروعات االستثمارات منصب شغؿ لكؿ  32.5مشروعا، بمعدؿ توظيؼ قدره  4105
عامبل،  133583، قامت بتوظيؼ 2017و 2002مشروعا خبلؿ الفترة ما بيف  901األجنبية في الجزائر 

وظيفة لكؿ مشروع. وىو إف دؿ عمى شيء؛ فإنما يدؿ  148كما يبينو الجدوؿ رقـ ..بما يعادؿ أكثر مف 
ات األجنبية عكس المشاريع االستثمارية المقامة مف قبؿ عمى القيمة الحقيقية لمتوظيؼ في المشروع

ذا ما قارنا تمؾ التوظيفات مع ما يوفره االستثمار األجنبي ببعض الدوؿ العربية، نجدىا ضعيفة  المحمييف. وا 
عامبل، في  15,365مشروعا يوظؼ  111، نجد المغرب مثبل تحصؿ عمى 2019جدا، ففي احصائيات 

وظيفة، بما يعادؿ أكثر مف ستة أضعاؼ  30.578مشروعا خمؽ  445 حيف تحصمت اإلمارات عمى
مشروعا لنفس  1092وظيفة مف أصؿ  115.837الجزائر، أما الدوؿ العربية مجتمعة فقد تحصمت عمى 

 ، مف اإلجمالي العربي.%4. مما يعني حصوؿ الجزائر عمى وظائؼ تمثؿ 2السنة 

 
                                                           

 http:/www.amf.org.aeصندوؽ النقد العربي المحمؿ مف الموقع:، 2020التقرير االقتصادي العربي الموحد      1 
 بناء على إحصائٌات المإسسة العربٌة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.    2
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 خالصة الفصل:

ة والبشرية المتاحة، ورغـ بعض االصبلحات االقتصادية والتشريعية، بالرغـ مف اإلمكانيات الطبيعي
فإف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر لـ تصؿ إلى المستوى المطموب، وىي نتيجة 
حتمية لعدـ وجود مناخ استثماري مبلئـ يحفز المستثمريف األجانب عمى توجيو أمواليـ لبلستثمار في 

فقد احتمت الجزائر مراتب متأخرة في أغمب المؤشرات الدولية لقياس جاذبية االستثمار، فحسب  الجزائر،
مؤشر سيولة أداء األعماؿ، تعد الجزائر وجية صعبة لممستثمريف المحمييف واألجانب، في حيف يشير مؤشر 

تقرار السياسي وانعداـ الحوكمة إلى أنيا مف الدوؿ ذات المستويات العالية مف الفساد والرشوة، وعدـ االس
الديموقراطية وحرية التعبير، مما يغمب الطابع البيروقراطي، والذي يمثؿ عقبة أماـ إقامة المشاريع 
االستثمارية، كما يصنؼ مؤشر الحرية االقتصادية الجزائر ضمف خانة االقتصاديات معدومة الحرية، ما 

ىذا ما أكده مؤشر التنافسية، والذي اعتبر الجزائر مف أسوأ يؤكد بأف الببلد ال تزاؿ دولة منفرة لبلستثمارات، و 
 اقتصاديات العالـ تنافسية، عمى مدار عدة سنوات.

أما عف االستقرار االقتصادي عمى المستوى الداخمي والخارجي، فيو مرتبط بالدرجة األولى بارتفاع 
ات كمية ىشة ومؤقتة قابمة لمتراجع أسعار المحروقات في األسواؽ العالمية، مما يدؿ عمى أنيا مجرد توازن

والتبلشي والتذبذب، بمجرد التذبذب في أسعار المحروقات أو انخفاضيا. كما يدؿ عدـ استقرار القوانيف 
وكثرة تغييرىا، عمى غياب رؤية استراتيجية مستقبمية واضحة فيما يتعمؽ باالستثمار األجنبي المباشر، مما 

(، مما يفقد ثقة 51-49أمره، خاصة فيما يتعمؽ بقاعدة الشراكة )وضع المشرع الجزائري في حيرة مف 
المستثمر بيا، مما أدى إلى محدودية حصة الجزائر مف تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، خاصة إذا ما 
قورنت بالتدفقات الواردة لبعض الدوؿ العربية. كما تأكدنا مف تركز االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع 

 لمحروقات مع تيميش القطاعات األخرى.ا

فعمى الجزائر إف أرادت رفع حصتيا مف االستثمار األجنبي المباشر، أف تحسف مناخيا االستثماري؛ 
خاصة فيما يتعمؽ بنوعية المؤسسات، فمف أىـ أىداؼ ىذه الدراسة ىو ابراز الدور الذي تمعبو حوكمة 

، وقبؿ ذلؾ البد مف االلماـ بأىـ جوانب موضوع حوكمة المؤسسات في جمب االستثمار األجنبي المباشر
 المؤسسات، وىو ما يتـ التطرؽ إليو في الفصؿ الموالي.



 

 
 

 

 

 الفصل الثاني
 

اإلطار العام لحوكمة المؤسسات  
  إطارىا الق انوني والتوجيييو 

بالجزائر
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 تــمــيـــيـــــــــــد:
 

األزمات االقتصادية والمالية المتبلحقة التي شيدتيا تميزت نياية القرف السابؽ وبداية القرف الحالي، ب
العديد مف دوؿ العالـ عمى حد سواء المتقدـ منيا والنامي، والتي كاف مف أبرز دواعييا ضعؼ اإلدارة وآليات 
الرقابة الداخمية وعدـ كفاية اإلفصاح المحاسبي وانعداـ الشفافية والمصداقية وغياب المساءلة في المؤسسات. 

عا إلى ضرورة استخداـ آليات جديدة الستعادة كفاءة وفاعمية اإلدارة ونظـ الرقابة الداخمية. فبرز مفيـو مما د
حوكمة المؤسسات كأحد المفاىيـ الحديثة الممحة والضرورية إلزالة التشوىات التي اكتنفت النظـ اإلدارية 

 والمحاسبية في تمؾ المؤسسات.

فترة قصيرة باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف في المجاالت  وقد حظي موضوع حوكمة المؤسسات خبلؿ
ة، والجزائر ليست بمعزؿ عف العالـ، فرغبة منيا في زيادة التكامؿ االقتصادي المعرفية والمينية المتعدد

صدار ميثاؽ  العالمي كغيرىا مف الدوؿ النامية، بذلت مجيودات لبناء إطار مؤسسي لحوكمة المؤسسات، وا 
 ، بيدؼ تطبيؽ مبادئ الحوكمة عمى أرض الواقع. 2009سنة الحكـ الراشد 

ـ يتـ تقسي وواقعيا بالجزائر اإلطار العاـ لحوكمة المؤسسات ولتوضيحولئللماـ أكثر بيذا الموضوع 
 الفصؿ األوؿ كما يمي:

 .ماىية حوكمة المؤسسات ودوافع ظيورىا المبحث األول: -
 .دئ وآلياتحوكمة: محددات، خصائص، مبا: الالمبحث الثاني -
 : اإلطار القانوني والتوجييي لحوكمة المؤسسات في الجزائر.المبحث الثالث -
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 المبحث األول: ماىية حوكمة المؤسسات ودوافع ظيورىا

إلى مختمؼ التعاريؼ  التطرؽ خبلؿ مف المؤسسات حوكمة لمفيـو الفكرية الخمفية المبحث ىذا يتناوؿ
تحديد  إلى االىتماـ بيا، باإلضافة زيادة وأسباب لمحوكمة النظريات المفسرة ، أىـالمتعمقة بو وتطوره التاريخي

 عمى تحقيقيا.  تعمؿ التي واألىداؼ األىمية

 

 المطمب األول: مفيوم حوكمة المؤسسات

، اإلنجميزية فمنيـ مف Corporate Goverananceلـ يتفؽ الكتاب العرب عمى ترجمة موحدة لكممة 
كمية المؤسسية أو التحكـ المؤسسي، وآخروف اعتمدوا حوكمة الشركات والبعض اآلخر اعتمد مصطمح الحا

الحكـ الراشد. فيما تناولو البعض تحت تسمية اإلدارة الرشيدة وتعددت تعاريؼ حوكمة المؤسسات بحسب 
 وجية نظر مقدـ التعريؼ.

الضوابط والقيود التي تحكـ معناىا التحكـ أو الحكـ، أي السيطرة عمى األمور بوضع  لغويافالحوكمة 
العبلقات داخؿ المنظمات بصفة عامة، سواء بالتوجيو أو اإلرشاد، المجوء إلى العدالة أو المجوء إلى 

 1المرجعيات األخبلقية.

  :2يشوب مصطمح حوكمة المؤسسات بعض الغموض ألسباب يمكف حصرىا فيما يمي

النجميزية إال حديثا، وأدت حداثة المصطمح إلى لـ يتحدد مضمونو بدقة في لغتو األصمية وىي المغة ا -
صعوبة ترجمتو إلى المغة العربية بمصطمح يعكس المقصود منو، غير أف مصطمح حوكمة الشركات 
يعتبر أكثر المصطمحات المستخدمة في الفقو القانوني واالقتصادي، خصوصا بعد اعتماده مف قبؿ 

 . 2002مجمع المغة العربية المصري في أواخر عاـ 
عدـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد ونيائي لممفيوـ في المؤلفات أو في تقارير المنظمات المعنية بالحوكمة،  -

فاالقتصاديوف يعتبرونو أداة لمحصوؿ عمى التمويؿ والقانونيوف يعتبرونو معيارا لتحديد طبيعة العبلقات 

                                                           
سالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه الطور الثالث ،  ر مساىمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية الجزائريةحساـ الديف غضباف،    1

 .03، ص: 2014-2013في عموـ التسيير، جامعة بسكرة، 
، ص: 2010الطبعة األولى،  دار أسامة، األردف،  حوكمة الشركات المساىمة العامة في سمطنة عمان،، سالـ بف سبلـ بف حميد الفميتي 2

17-19. 
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الناحية االجتماعية واألخبلقية  التعاقدية بيف األطراؼ المختمفة. أما االجتماعيوف فينظروف إليو مف
 وتحقيؽ التنمية المستدامة وحماية البيئة.

عدـ وصوؿ المفيوـ إلى درجة النضج واالكتماؿ، فالكثير مف القواعد والمعايير تتـ مراجعتيا بشكؿ  -
 مستمر، وتصدر بصدده التقارير والمؤتمرات إلدراج بعض العناصر التي لـ تكف موجودة. 

حوكمة في المؤسسات المالية والبنوؾ الحوكمة باختبلؼ نشاط المؤسسات، فمفيوـ الوال يختمؼ مفيـو 
ىو نفس المفيوـ في باقي األشكاؿ األخرى مف الشركات التجارية. كما أف تعريؼ حوكمة المؤسسات ال 
يتناوؿ شكبل محددا مف أنواع وأشكاؿ المؤسسات، فيمتد عند البعض ليشمؿ جميع أنواع المؤسسات 

 1مات الحكومية غير اليادفة لمربح.والمنظ

وبما أنو ال يوجد تعريؼ واحد متفؽ عميو بيف القانونييف واالقتصادييف لمصطمح حوكمة المؤسسات،  
بسبب تداخؿ المصطمح في العديد مف األمور التنظيمية واالقتصادية والمالية واالجتماعية لممؤسسات، 

يما يمي عرض بعض التعاريؼ لبعض الكتاب المختصيف يتـ ف وتأثيرىا عمى المجتمع واالقتصاد ككؿ،
 )الباحثيف( بحسب توجياتيـ وأخرى لبعض المنظمات الدولية:

 
 

 الفرع األول: تعريف حوكمة المؤسسات من وجية نظر الباحثين

، وىو أحد المنظريف لحوكمة المؤسسات بأف: "الحوكمة ىي  مجموعة Gérard Charreauxيرى 
، بيذا فيو يركز 2ليات التنظيمية التي تساعد عمى الحد مف سمطة وتأثير المسيريف"مف الميكانيزمات واآل

 عمى الدور الرقابي عمى تصرفات المسيريف.

 المؤسسات أداء توجيو في المؤسسات حوكمة دور، Monks and Minowفي حيف يبرز كؿ مف 
طراؼ المتعددة والمشتركة في تحديد توجو بأنيا: "العبلقة فيما بيف مجموعة مف األ ويعرفانيا عمييا والرقابة

وأداء المؤسسات، واألطراؼ األساسية ىي: المساىموف، اإلدارة ومجمس اإلدارة، أما األطراؼ المشاركة 
  3األخرى فتتضمف الموظفيف، العمبلء ، المورديف، الدائنيف والمجتمع".

                                                           
 .11-10، ص: 2012دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ، د مبادئ الحوكمة في قانون الشركاتاإلفصاح والشفافية كأحأحمد عمى خضر،  1

2
 Gérard charreaux, Le conseil d’administration dans les théories de la gouvernance, Revue du Financier, 

n° 127, 2000, p:04. 
3
  Monks, R. , and Minow, N. ,  Corporate Governance , 2

nd
 ed, Blackwell Publishing, 2002, p: 09. 
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لمسيريف، حيث عرفا الحوكمة وا المساىميف بيف العبلقة عمى، Shleifer & Vishnyويركز تعريؼ 
بأنيا: "التي يمكف مف خبلليا لمجيزي األمواؿ في الشركات )أصحاب رأس الماؿ( ضماف حقوقيـ فييا، مع 

 1حصوليـ عمى عائد مف استثمار أمواليـ ىناؾ".

يرى  حيث المؤسسات لحوكمة تعريفو في المتعددة األطراؼ منيج ،Sapovadi حيف يراعي في 
 مف تحمي استثماراتيـ وىي والمجتمع األسيـ وحممة والمديريف اإلدارة مجمس ببف العبلقة ضمفتبأنيا:" ت

  2."انمجتمع أماو انمساءنت وتضمه عهٍها عائذ تحقٍق أجؿ

 مجموعة أنيا اعتبار عمى ككؿ الشركة عمى المؤسسات لحوكمة تعريفو يركز فيف  Frédéricأما
ونموىا، حيث  الشركة استمرارية ىو األطراؼ ليذه مشترؾال اليدؼ وأف األطراؼ، مختمؼ تربط عبلقات
كما  بيا، ومسموح شرعية المسيريف قبؿ مف المتبعة األىداؼ أفب تضمف التي القواعد بأنيا: "مجموع عرفيا
ىو  المنظور ىذا ويعتبر 3وكافية". مضبوطة وسائؿ ىي األىداؼ تمؾ لتحقيؽ الموضوعة الوسائؿ أف

  .ككم انشركتأىداؼ  عمى التركيز يتـ حيث الباحثيف، مف وكثير الدولية ظماتالمن تبنتو وقد األوسع،

 المنظمة أعماؿ توجيو خبللو مف يتـ الذي النظاـ"بأنيا:  الحوكمة حمادؿ العا عبد طارؽ ويعرؼ 
 4فية".والشفا والنزاىة لممسؤولية البلزمة بالمعايير والوفاء أىدافيا تحقيؽ أجؿ مف مستوى أعمى عمى ومراقبتيا

كما عرؼ كاتب آخر حوكمة المؤسسات بأنيا عبارة عف: " توجيو استراتيجي لترشيد األسس والمبادئ 
والممارسات المالية واإلدارية والتنظيمية لزيادة المنافع مف الموارد واإلمكانيات المتاحة، وفقا لمجموعة مف 

 5المعايير والقواعد المتفؽ عمييا".

 :6مفيـو نظاـ حوكمة المؤسسات مف منظور أنو نظاـ يتضمف وقد تناولت إحدى الدراسات

                                                           
1
 Shleifer Andrei & Vishny Robert, A survey of corporate governance, The Journal of Finance ,Vol. LII, N° 

2 , June 1997 , p: 37. 
2
 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. 
3
 Frédéric Parrat, Le gouvernement d’entreprise, Dunod, Paris, France, 2003, p: 11. 

الجامعية، اإلسكندرية،  الدار ،المصارف يف الحوكمة تطبيقات التجارب، المبادئ، المفاىيم، :الشركات حوكمة حماد، العاؿ عبد طارؽ 4 
 .03،    ص:2005

، المجمة مدي إيجابية األزمة الماليـة في تفعيـل مبادئ حوكمة الشركات في منظمات األعمال ــ دراسة تحميمية سامي محمد أحمد غنيمي،  5
 .15، ص: 2013  المصرية لمدراسات التجارية كمية التجارة ػػ جامعة المنصورة العدد الثاني، يوليو

 .16، ص:مرجع سابقسامي محمد أحمد غنيمي،  6
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وىي عبارة عف مجموعة التشريعات والقوانيف واإلصدارات المينية الخاصة بالتطبيؽ  عناصر المدخالت: -
 السميـ لحوكمة المؤسسات.

أو ما يسمى تطبيؽ الحوكمة، وتشمؿ كافة األطراؼ القائميف عمي تنفيذ قواعد  عمميات التشغيل: -
 جراءات الحوكمة، باإلضافة إلى أصحاب المصالح.وا  

 وىي تمثؿ نتائج تطبيؽ المبادئ األساسية لحوكمة المؤسسات. عناصر المخرجات: -
 عمى وحصوليـ أمواؿ المستثمريف حماية مقومات أما الجانب المحاسبي لمحوكمة فيركز عمى توفير

ضوابط والمعايير المحاسبية التي تفرض عمى "مجموع اإلجراءات وال فالحوكمة ىنا ىي: المناسبة، العوائد
   1الشركات لحماية أمواؿ المستثمريف خاصة المتعمقة بالشفافية واإلفصاح".

 

 الفرع الثاني: تعريف حوكمة المؤسسات من وجية نظر المنظمات

حرصت العديد مف المؤسسات الدولية عمى تناوؿ مفيوـ حوكمة المؤسسات بالتحميؿ والدراسة، حيث  
: "نظاـ 2( أوؿ مف عرؼ حوكمة المؤسسات بأنياCADBURY,1992تبر لجنة األبعاد المالية كادبوري )تع

 متكامؿ يشمؿ الضوابط المالية وغير المالية بمقتضاه تسير المؤسسات وتراقب".

فقد أوردت مفيوما لحوكمة المؤسسات سنة ( OECD3أما منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )
: "مجموعة مف االجراءات واليياكؿ التي تستخدـ إلدارة الشركة وتوجيو أعماليا، مف أجؿ 4عمى أنيا 1999

مراعاة مصالح ضماف تعزيز األداء والشفافية والمساءلة، وتعظيـ فائدة المساىميف عمى المدى الطويؿ مع 
 جميع األطراؼ التي ليا عبلقة مع الشركة".

 أشارت ،2004حوكمة سنة مل وواضحا دقيقا آخر تعريفا والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة ضافتوأ
 توزيع ىيكؿ اعتمادا عمى األعماؿ منظمات ورقابة توجيو بواسطتو يتـ الذي النظاـ ذلؾ": 5أنيا إلى فيو

 وغيرىـ والمديريف مجمس اإلدارة مثؿ المساىمة، الشركة في المختمفيف المشاركيف بيف والمسؤوليات الواجبات

                                                           

 .21، ص:مرجع سابقسالـ بف سبلـ بف حميد الفميتي،  1 
2
 Cadbury Committee, Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, 

Burgess Science Press, London, December 1992, p14. 
3 OECD: Organization for Economic Cooperation and Development 

 .200-199، ص:2014المكتبة العصرية، مصر  ،المحاسبة في ظل حوكمة الشركاتعبلء رزؽ،   4
ادية اإلصبلحات االقتص مجمة ،الجزائر حالة إلى اإلشارة مع المصرفية المنظومة في الحوكمة مبادئ تطبيق واعدقبريش،  القادر عبد 5 

 .03، ص: 2006 األوؿ، العدد الجزائر، لمتجارة، العميا المدرسة العالمي، االقتصاد في واالندماج
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 فحوكمة ذلؾ وعمى القرارات اإلدارية، لترشيد البلزمة واألحكاـ القواعد إلى واستنادا لح،أصحاب المصا مف
 لتحقيؽ البلزمة والوسائؿ تحديد أىدافيا، الشركة خبلليا مف تستطيع التي لميياكؿ اىتماما تعطي المؤسسات

 "األداء مراقبة عمى والعمؿ األىداؼ ىذه

  (Tone At The Top)حوكمة المؤسسات في مجمة  (IIA1)وقد عرؼ معيد المدققيف الداخمييف 
: "العمميات التي تتـ مف خبلؿ اإلجراءات المستخدمة مف ممثمي أصحاب المصالح مف 2والصادرة عنو بأنيا

أجؿ توفير إشراؼ عمى إدارة المخاطر ومراقبة مخاطر المؤسسات والتأكيد عمى كفاية الضوابط إلنجاز 
 .المؤسسة مف خبلؿ أداء الحوكمة فييا" األىداؼ والمحافظة عمى قيمة

: "النظاـ الذي يتـ مف خبللو إدارة 4( الحوكمة بأنيا(IFC3كما عرفت مؤسسة التمويؿ الدولية 
 .المؤسسات والتحكـ في أعماليا"

سنة   (Basel Committee)المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة عرفتيا فقد المصرفية النظر وجية مف أما
 مجالس طريؽ عف األعماؿ في والتحكـ اإلدارة تتـ خبلليا مف التي الطريقة أو "األسموب: 5أنيا عمى 2005

 العميا". اإلدارة واإلدارة

 المؤسسات فيو الذي تمارس اإلطار :7بأنيا (CIPE6)الخاصة  الدولية المشروعات مركز ويعرفيا
 وأصحاب المصالح المساىميفو  اإلدارة مجمس وأعضاء الموظفيف بيف فيما العبلقة عمى وجودىا، وتركز

 عمميات الشركة. عمى اإلشراؼ في األطراؼ ىذه كؿ ببف التفاعؿ وكيفية الحكومية، التنظيمات وواضعي

 وبتحميؿ التعاريؼ السالفة الذكر، يمكف الوصوؿ إلى أف: 

                                                           
1 IIA: Institute of Internal Auditors. 
2 The institute of internal auditors, The Lessons that Lie Beneath, Tone at the Top, USA: February 2002, 

p:02. 
3  IFC: International Finance Corporation 
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:03.  
5
 Basel Committee on Banking Supervision, Enhancing Corporate Governance for Banking 

Organizations, Bank for International Settlements, July 2005, P: 04. 
6
 CIPE: Center for International Private Enterprise.   

 .02:ص ،  2003القاىرة، ،الشركات بحوكمة المتعمقة بالمصطمحات ، قائمةالخاصة الدولية المشروعات مركز7 
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ية، حوكمة المؤسسات ما ىي إال مجموعة مف األسس والمبادئ والممارسات المالية واإلدارية والتنظيم -
 تقوـ عمى الشفافية والعدالة والمساءلة، يتـ تطبيقيا بيدؼ زيادة المنافع مف الموارد واإلمكانيات المتاحة.

نما ىي وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التي تتحقؽ مف خبلليا  - حوكمة المؤسسات ليست ىدفا في حد ذاتيا، وا 
 العبلقة بالشركة. مصمحة المؤسسة ومصمحة مساىمييا مع مراعاة مصالح جميع األطراؼ ذات

 حوكمة المؤسسات تعني ضرورة االلتزاـ بالتطبيؽ السميـ لمقوانيف والنظـ والموائح التي تحكـ األداء. -
حوكمة المؤسسات تعني اإلفصاح عف أنشطة المؤسسة، والشفافية في المعمومات المحاسبية البلزمة  -

 محة. لترشيد قرارات اإلدارة والمساىميف وكافة األطراؼ أصحاب المص

 

 المطمب الثاني: التطور التاريخي لحوكمة المؤسسات ودوافع ظيورىا 

 Ronald H.Coaseوضع  حيثت، المؤسسا ىو الحوكمة مفيـو تطبيؽ فيو تـ مجاؿ أوؿ يعتبر

 .1991األسس الخاصة بيذا المفيـو الجديد وقد حاز بناء عميو عمى جائزة نوبؿ في االقتصاد لسنة 
 

 التاريخي الفرع األول: التطور

، وأصبح شائع االستخداـ تـ البدء في استخداـ المصطمح مع بداية عقد التسعينات مف القرف الماضي
يعود االىتماـ بحوكمة المؤسسات إلى الثبلثينات مف القرف الماضي، بعد أزمة الكساد مف قبؿ الخبراء، لكف 

فيمة بسد الفجوة التي يمكف أف تحدث العالمية. حيث اعتبر االقتصاديوف  أف آليات حوكمة المؤسسات، ك
بيف مديري ومالكي المؤسسة، جراء الممارسات السمبية التي كانت تقوـ بيا اإلدارة لتحقيؽ مصالحيا 

  1الشخصية عمى حساب مصمحة المساىميف واألطراؼ األخرى.

 2:ويمكف تمخيص مراحؿ تطور ووضوح أبعاد الحوكمة فيما يمي

 :1932مرحمة ما بعد الكساد عام  .1

                                                           

دراسة تطبيقية عمى الشركات "قياس أثر االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى األداء المالي جميؿ حسف النجار وعمى خميؿ عقؿ،  1 
 .17، ص:2016فمسطيف التقنية لؤلبحاث مجمة جامعة ، المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 .27-25، ص:2007منشورات اتحاد المصارؼ العربية،  ،حـوكمـة الشـركـات ودور مجمس اإلدارة عدناف بف حيدر بف درويش،  2
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، Mensو  Berle، وتناوؿححيث بدأ االعتراؼ بعمؽ الفجوة بيف اإلدارة والمبلؾ وتعارض المصال
بسبب كبر حجـ المؤسسات ا "المؤسسة الحديثة والممكية الخاصة"، مفصؿ الممكية عف اإلدارة في كتابي

 1.وصعوبة إدارتيا مف قبؿ المسيريف في حالة عدـ توفر رقابة كافية

 :(1990-1976رية الوكالة وضبط العالقـات )مرحمة ظيور نظ .2
ظيرت الكتابات، بشأف تنظيـ وضبط العبلقات بيف المبلؾ واإلدارة، مف خػبلؿ نظريػة في ىذه الفترة  

 Jensenوقد اقترح   الوكالػة وضػرورة تحديػد الواجبػات والصبلحيات لكؿ مف اإلدارة وأصحاب األمواؿ.
and Meckling  ة لمتوفيؽ بيف مصالح اإلدارة ومصالح المبلؾ، وذلؾ لجعؿ اإلدارة آليات عد 1976عاـ

تزايد االىتماـ بالحوكمة مع بداية التسعينات مػف القػرف و  2يمكف لصالح مالكي المؤسسة. تعمؿ بأفضؿ ما
العشريف عندما اتجيت منظمة التجارة العالمية، لوضع معػايير تسػاعد المؤسسات، مف خبلؿ االلتزاـ بيا في 

 حقيؽ النمو واالستقرار وتػدعيـ قدراتيا التنافسية، لمعمؿ عبر الحدود الدولية.ت

 (:2000-1996مرحمة بداية ظيور اصطالح الحوكمة ) .3
بسبب تراكـ الدراسات التي تشير إلى أسباب انييار الشركات أو سوء الممارسات اإلدارية بيا، دفع  

مبادئ العامة لحوكمة المؤسسات. وازداد االىتماـ بحوكمة منظمة التجارة العالمية لبلىتماـ بصياغة بعض ال
المؤسسات بتناوؿ المؤسسات الدولية ىذا المفيوـ بالدراسة والتحميؿ حيث أصدرت منظمة التعاوف 

 وغير األعضاء الدوؿ مف مبادئ حوكمة المؤسسات، المعنية بمساعدة كؿ 1999االقتصادي والتنمية سنة 
 والخاصة العامة المؤسسات مف لتطبيؽ الحوكمة بكؿ والمؤسسية ألطر القانونيةا لتطوير بالمنظمة األعضاء

المؤسسات  المالية لحوكمة األوراؽ لمشرفي العالمية المنظمة عميو أكدت ما وىذا سواء، حد عمى
((IOSCO  3االقتصاديات. واستقرار الماؿ أسواؽ سبلمة عمى لمحفاظ وذلؾ ،2002في ماي 

 (:2004-2001مية الحوكمة وضرورة توثيقيا )التأكيد عمى حت مرحمة .4

                                                           
يماف شيحاف الشيداني،  1 نشر والتوزيع، ، دار صفاء لمحوكمة الشركات المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي لممصارفعبلء فرحاف طالب وا 

 .27، ص:  2011األردف،  .عماف، 
، بحث مقدـ الى المؤتمر أثر ممارسات الحوكمة المؤسسية عمى اداء الشركات المساىمة العامة األردنيةتركي راجي الحمود وآخروف،   2

، 2013اشئة، جامعة اليرموؾ، اربد، االردف،الثالث لمعمـو المالية والمصرفية حوؿ حاكمية الشركات والمسؤولية االجتماعية: تجربة األسواؽ الن
 . 67ص:

، 2003مركز المشروعات الدولية الخاصة، مصر،  ، حوكمة الشركات سبل التقدم مع إلقاء الضوء عمى التجربة المصرية،نرميف أبو العطا  3
 .10ص:
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حيث كاف التركيز عمى حاالت الفشؿ والفساد القيمي واألخبلقي، والفضائح في العديد مف الممارسات 
 المالية واالستثمارية في كثير مف المؤسسات.

مف وبدأت يتطور مفيوـ حوكمة المؤسسات إلى الحد الذي أصبح معو المفيوـ شعارا إصبلحيا وجزء  
خطاب سياسي اقتصادي لمحكومات، وطرحت آليات مختمفة لمتعامؿ مع استحقاقاتو اإلدارية والمالية 

 . 1والمحاسبية وكذلؾ المينية واألخبلقية

 الفرع الثاني: العوامل المساعدة عمى ظيور وتطور حوكمة المؤسسات
ؿ أدت إلى ظيور بالنظر إلى مراحؿ تطور حوكمة المؤسسات، يمكف القوؿ أف ىناؾ عدة عوام

 وتطور مفيـو حوكمة المؤسسات تتمثؿ في:

 المشكالت التي تثيرىا نظرية الوكالة: .1
تنبع ىذه المشكمة مف اختبلؼ المصالح بيف المديريف والمبلؾ، كما أف المبلؾ ال تتوفر ليـ 

حوكمة، التي المعمومات الكاممة عف سموؾ اإلدارة وقراراتيا. مف ىذا المنطمؽ تبرز الحاجة إلى تطبيؽ ال
تعزز ثقة المبلؾ في أف أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمشركة ممتزموف بتحقيؽ أىداؼ الشركة 
والحفاظ عمى حقوقيـ، وتتمثؿ التحديات التي تواجو المبلؾ في أف أصحاب الخبرات مف المديريف ليسوا في 

شخصية عمى مصالح المبلؾ، ومف ىنا تبرز الغالب مف المبلؾ، فمف المحتمؿ أف يغمب المدير مصالحو ال
  2الحاجة إلى تطبيؽ حوكمة المؤسسات.

فالكثير مف المستثمريف لدييـ األمواؿ، ولكف يفتقروف إلى الخبرة البلزمة لتسيير مشروعيـ والحصوؿ 
ة، مع عمى عوائد، ونتيجة لذلؾ فيـ يوكموف مديروف مف ذوي الخبرة في اإلدارة لتسيير أعماؿ الشركة اليومي

األخذ في االعتبار زيادة ربحيتيا وتحسيف أدائيا عمى المدى الطويؿ مف خبلؿ االلتزاـ الجيد بمعايير 
 .   3الحوكمة

 

                                                           
 .         203، ص:2013األردف، -جتمع العربي، عماف، مكتبة الماألزمة المالية االقتصادية العالمية وحوكمة الشركاتمصطفى يوسؼ كافي،   1
 .2017-03-20/ بتاريخ: www.cma.org.sa، المممكة العربية السعودية، متوفر عمى الموقع:حوكمة الشركاتىيئة السوؽ المالية،   2
، 2007مصر ،–المنصورة  ، المكتبة العصرية،إدارة محافظ االوراق المالية في ظل حوكمة الشركاتنظير رياض محمد الشحات،   3

 .301ص:
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  الفضائح واألزمات المالية وانييار الشركات وانتشار الفساد: .2
 خبلؿ العقود الثبلثة الماضية وقعت العديد مف األحداث الدولية، وضعت قضية حوكمة المؤسسات

حاالت الفشؿ الذريع  ومنياعمى قمة اىتمامات كؿ مف مجتمع األعماؿ الدولي والمؤسسات المالية الدولية، 
مثؿ فضيحة بنؾ االئتماف والتجارة الدولي، وأزمة المدخرات والقروض في الواليات المتحدة والفجوة القائمة 

، التي وصفت بأنيا كانت نتيجة أزمة 1997بيف مكافآت اإلدارة وأداء الشركة، وكذلؾ أزمة جنوب آسيا عاـ 
ثقة في مكونات اإلدارة المالية لمشركات والتشريعات التي تنظـ نشاط األعماؿ والعبلقات فيما بيف القطاعات 

 Arthur etوالتي تبعيا مكتب   ENRON االستثمارية والشركات والحكومة، كما انيارت شركات مثؿ شركة
Anderson  قد جاءت ظاىرة الفضائح المالية لبعض كبريات الشركات العالمية لتؤكد لمراجعة الحسابات. ل

أىمية ايجاد معايير ألفضؿ الممارسات اإلدارة والتنظيـ والمراقبة واالشراؼ الفعاؿ عمى شركات المساىمة، 
ت أو لضماف تحقيؽ األىداؼ الموضوعة وااللتزاـ باألنظمة الداخمية والخارجية المنظمة لشؤوف أعماؿ الشركا

ولقد أظيرت التحقيقات في ىذه الفضائح أف ىناؾ عوامؿ مشتركة ليذه  .1ما يطمؽ عميو بحوكمة المؤسسات
 :2األزمات، ىي

 الفساد اإلداري المنسوب لممديريف التنفيذييف، واستغبلليـ أمواؿ ىذه الشركات لصالحيـ. -
المحاسبة والمراجعة الخارجية الفساد المحاسبي وفساد المراجعة الخارجية المنسوب لشركات ومكاتب  -

 الدولية، وتبلعبيا بإقرار صحة الحسابات والقوائـ المالية عمى خبلؼ الحقيقة.
 الفساد المالي لممسؤوليف في البورصات بالتعامؿ في أسيـ ىذه الشركات باالحتياؿ والعمميات الصورية. -
يف السياسييف، عمى سبيؿ الرشوة لشراء الفساد السياسي في صورة تمويؿ الحمبلت االنتخابية لكبار المسؤول -

 ذمميـ مقابؿ غض الطرؼ عف تصرفاتيـ المنحرفة.
وقد أثرت ىذه الفضائح واألزمات بشكؿ عميؽ عمى ثقة المستثمريف في األسواؽ المالية سواء في 
الدوؿ النامية أو المتقدمة عمى حد سواء، وكشفت عف جوانب قصور كبيرة في نزاىة اإلدارات، وجودة 

لمعمومات المالية، والشفافية واالفصاح في ىذه األسواؽ، وقد عممت العديد مف الدوؿ والمؤسسات عمى ا
اتخاذ االجراءات التي تكفؿ استعادة ثقة المستثمريف في األسواؽ وتجنب تكرار ىذه األزمات، وقد احتمت 

 الجيود لتحسيف الحوكمة مكانا متقدما ضمف ىذه االجراءات. 
                                                           

المؤتمر الدولي الثامف حوؿ: دور الحوكمة في تفعيؿ ، -مع التركيز عمى التجربة الجزائرية –الحوكمة في دول مختارة  واقعنواؿ صبايحي،   1
 .04، ص:2013الشمؼ، –أداء المؤسسات واالقتصاديات، جامعة حسيبة بف بوعمي 

 .51، ص:2014، مركز الخبرات المينية لئلدارة، الجيزة، مصر، كات في األسواق الناشئةحوكمة الشر ناصر عبد الحميد،  2 
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 العولمة: .3
ولمة رأس الماؿ وسيولة حركتو بيف الدوؿ وتدفقو مف البمداف التي توجد بيا وفرة مالية إلى أدت ع

البمداف األكثر افتقارا إلييا ضرورة االتجاه نحو حماية رؤوس األمواؿ، لكف عممية جذب مصادر رأس الماؿ 
نيـ ليسوا عمى تتسـ بقدر كبير مف التحديات، وقد أصبح المستثمروف ومف بينيـ الشركات يوضحوف أ

استعداد لتحمؿ نتائج سوء اإلدارة والفساد اإلداري والمالي، وما يترتب عنيا مف تفضيؿ مصالح المسيريف 
لمشركة عمى مصالح المستثمريف أي أصحاب رأس الماؿ، وأصبح المستثمروف قبؿ االلتزاـ بأي مستوى مف 

فؽ أساليب إدارية سميمة، بيدؼ التقميؿ مف التمويؿ يطالبوف باألدلة والبراىيف عمى أف الشركات تدار و 
إمكانية الفساد اإلداري والمالي، كما أنيـ يريدوف أف يتـ تحميؿ االستثمارات الحالية والمحتممة وفقا لتقارير 

 1مالية يتـ إعدادىا وفؽ معايير ذات درجة عالية مف اإلفصاح والشفافية والوضوح والدقة.
لى زيادة الحاجة لحوكمة المؤسسات في ثبلثة مجموعات رئيسية مف ويمكف تبويب العوامؿ التي أدت إ

 خبلؿ الشكؿ التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه -دراسة حالة مجمع صيدال– دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير المالية وتحسين األداء المالي، البشير زبيدي 1
 .37، ص: 2016-2015عموـ تجارية، جامعة المسيمة، 
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 (: العوامل المساعدة عمى ظيور حوكمة المؤسسات1-2الشكل رقم )

 

 

    
    

 

 
 
 
  
 

 

 

 

مؤتمر الدولي الثامف حوؿ: دور ، ال-مع التركيز عمى التجربة الجزائرية –الحوكمة في دول مختارة  واقع نواؿ صبايحي، المصدر:
 .05، ص: 2013الحوكمة في تفعيؿ أداء المؤسسات واالقتصاديات، جامعة الشمؼ، 

 
 

 المطمب الثالث: النظريات المفسرة لحوكمة المؤسسات

 كفكرة اإلدارية والقانونية االقتصادية، والنظريات األفكار بعض إلى المؤسسات حوكمة مفيـو إرجاع يمكف

التي تبحث في  نظرية الوكالةاإلدارة، وىي تستمد جذورىا مف نظريتيف أساسيتيف ىما:  عف ةالممكي فصؿ
التي تبحث في حؿ التعارض  نظرية أصحاب المصالحو ،التعارض بيف مصالح المبلؾ ومصالح المديريف

شتركا بيف بيف مصالح عديدة مف داخؿ وخارج الشركة. وقد تـ االتفاؽ عمى ىاتيف النظرتيف وكانتا عامبل م
 مختمؼ األدبيات التي تناولت موضوع الحوكمة، لذلؾ يتـ التطرؽ في ىذا المطمب إلييما فقط.

 
 
 
 
 
 

 عوامل االىتمام بحوكمة المؤسسات

 لثالثةالمجموعة ا المجموعة الثانية المجموعة األولى

 األزمات المالية
األزمة المالية اآلسيوية عاـ  -

1997. 
األزمة المالية الروسية عاـ  -

1998. 
األزمة المالية العالمية عاـ  -

2008. 

 انييار العديد من الشركات
الفضيحة الشييرة لبنؾ االعتماد  -

 .1991والتجارة الدولي عاـ 
انييار وافبلس بنوؾ االدخار  -

 .1994أمريكا عاـ واالقراض في 
نروف  أزمتي شركتي: ووردكـو وا 

 .  2001األمريكيتيف عاـ 

 عولمة األسواق المالية
اعادة ترتيب األطر المنظمة  -

 القتصاديات دوؿ العالـ.
تشكيؿ سمات وىيكؿ االقتصاد  -

 العالمي السائد اآلف.
آثار اىتماـ الجيات التشريعية  -

والتنظيمية الحكومية وغير 
 في بمداف العالـ. الحكومية
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 الفرع األول: نظرية الوكالة

 0754( سنة Jensen & Mecklingوماكميف ) جونسوف مف كؿ أعماؿ نتيجة النظرية ىذه ظيرت
 مف مجموعة أو شخص بتفويض المالؾ فيو يقـو عقد مثابة"ب ىي: الوكالة، والوكالة عبلقات حاوال دراسة المذاف

 بأداء الوكيؿ بقياـ الخاص ىو ذلؾ الوكالة عقد في شرط وأىـ عنو نيابة المؤسسة بتسيير لمقياـ األشخاص

 تأدية مقابؿ المناسب األجر الوكيؿ عمى حصوؿ مقابؿ وذلؾ المالؾ، مصمحة ويعظـ يحقؽ بما مسؤولياتو

نظرية الوكالة إلى المساىمة في توسيع الرؤية التعاقدية لمشركة، والعمؿ عمى سد الفجوة تستند مسؤولياتو". 
التي يمكف أف تحدث بيف مسيري ومالكي الشركة مف جراء الممارسات السمبية التي مف الممكف أف تضر 

  1بالشركة.

أكثر)الوكيؿ( وتعد عبلقة الوكالة بمثابة عقد يشغؿ بموجبو شخص أو أكثر)األصيؿ( شخص آخر أو 
 عمى الوكالة نظرية وتقـوإلنجاز أعماؿ معينة لصالحو يتضمف ذلؾ تخويمو صبلحية اتخاذ بعض القرارات. 

 2أىميا: مف الفرضيات مف مجموعة

 منفعتو وثروتو، تعظيـ إلى منيما كؿ وييدؼ االقتصادي، بالرشد تتصؼ والوكيؿ الموكؿ بيف القائمة العبلقة -

 بينيما. العبلقة القائمة استمرار يضمف بما اآلخر، لمطرؼ المنفعة فم قدر تحقيؽ مراعاة مع
 لمتغمب عمى كمحاولة معنوية، أو مادية أكانت سواء مختمفة وبطرؽ الوكيؿ حفز عمى القدرة لديو الموكؿ -

 الموكؿ. لصالح الوكيؿ تصرؼ لضماف أو المصالح تعارض

 قياـ إلى ضماف عاـ بشكؿ الموكؿ ييدؼ حيث العبلقة، طرفي وتفضيبلت أىداؼ بيف جزئي تعارض ىناؾ -

 المنافع مف قدر ممكف أكبر عمى الحصوؿ إلى الوكيؿ ييدؼ بينما منفعتو، تعظـ التي القرارات باتخاذ الوكيؿ

 أمكف. كمما مبذوؿ جيد بأقؿ والمعنوية المادية

 مف أجؿ الوكبلء يعمؿ أف المتوقع فمف الوكالة، عبلقة طرفي بيف المصالح في تعارض وجود فرض إذا -

 العبلقة وضع ىذه يمـز لذلؾ الموكؿ، مصمحة حساب عمى ذلؾ كاف ولو حتى الشخصية أىدافيـ تحقيؽ

 الوكالة. أطراؼ بيف المحتمؿ التعارض مف لمحد تعاقدية شروط

                                                           
، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر ( في إرساء مبادئ حوكمة الشركاتIAS/IFRS)أىمية اعتماد معايير المحاسبة الدولية د سفير، محم 1

 .04، ص 2015
 ر،وعمـو التسيي والتجارية االقتصادية العمـو مجمة ،المحاسبي القياس بدائل تعدد من واإليجابي المعياري المنيج موقف ،بالرقي تيجاني 2 

 .100-99، ص: 2005، 05العدد  سطيؼ، جامعة
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ف المخاطرة، اتجاه متماثبل يعتبر العبلقة طرفي موقؼ -  يكوف مساويا ال قد الموكؿ يتحممو الذي القدر كاف وا 

 عمى المعمومات الوكيؿ حصوؿ إمكانية أىميا مف أسباب عدة إلى ذلؾ ويرجع الوكيؿ، يتحممو الذي لمقدر

 الموكؿ. جانب مف تصرفاتو وتقييـ مبلحظة وصعوبة

 .الموكؿ مف أكثر عممو يعرؼ الوكيؿ كوف مف العقود اكتماؿ عدـ فكرة جاءت -

 

 1:الوكالة في التي تنجـ عف التكاليف ويمكف تمخيص
 ىامش التبلعب مف الحد أو لممراقبة األصيؿ يتحمميا التي التكاليؼ في تتمثؿوالرقابة:  شرافاال كاليفت .1

 مف المسيريف يطمب فقد توقعاتو، وفؽ تسير أعمالو إدارة أف مف التأكد أجؿ مف أي لموكيؿ، الممكف
 ليذا ويضاؼ الرقابة، يؼبتكال تعرؼ تسمـ لممساىميف، ىذه األتعاب مدققة دورية تقارير بإعداد القياـ

 والتي القرارات، اتخاذ سمطة ىامش مف تحد التي القيود عف تنجر التي الكامنة التكاليؼ تمؾ الصنؼ
 .مربحة استثمارية فرصا المساىموف يفوت أف احتماؿ إلى وجودىا يؤدي

فقد  لصالحو، مؿيع بأف لمموكؿ كضماف الوكيؿ يتحمميا التي التكاليؼ ىي التعيد: االلتزام أو تكاليف  .2
ف حتى معيا يبقى أف عمى الشركة مع المسير يتعاقد  تكمفة وتكمف ما، شركة مف أخرى عروضا تمقى وا 

 .أفضؿ امتيازات تتضمف قد التي الضائعة التوظيؼ فرص في ىنا الوكالة 
 رغـ والوكيؿ الموكؿ بيف المصالح في التبايف نتيجة تظيرالحتمية:  الخسارة أو المتبقية التكاليف .3

 الحد ألف تكاليؼ معيف، مستوى في نظريا ضبطيا يمكف ال حيث والتعيد، الرقابة مف كؿ إلى المجوء
 .المحصؿ العائد مف أكبر تكوف منيا
 

 :2فتتمثؿ في الوكالة مشاكل أما
 عمى المعمومات الحصوؿ عمى القدرة الوكيؿ لدى تكوف عندما تنشأالعكسي(:  التخمخل )االختيار مشكمة. 1
 ىذه فيو لمموكؿ تتوفر ال الذي الوقت في االختيار أو باألداء قيامو قبؿ وذلؾ بديؿ كؿ بنتائج اصةالخ

 المعمومات.
 تفضيبلت وعندما تختمؼ الوكيؿ، أداء متابعة الموكؿ يستطيع ال عندما تنشأالخمقي:  التخمخل . مشكمة2

 .لبلختيار المتاحة البدائؿ حوؿ كمييما
 

                                                           
دراسة  -دور النظام المحاسبي المالي في تحقيق المتطمبات المحاسبية لحوكمة الشركات في ظل بيئة األعمال الجزائرية خميصة مجيمي،  1

ص: ، 2018 -2017سطيؼ،   أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العمـو التجارية، جامعة - تطبيقية عمى بعض الشركات بوالية سطيف
06. 

2 Sophie Landrieux-Kartochian, Théories des organisations, Gualino, Paris, France, 2010, p : 122. 
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 لمشاكؿ التي تنجـ عف الوكالة: ويوضح الشكؿ الموالي ا
 

 (: مشاكل نظرية الوكالة0-0لشكل رقم )ا
-  
-  
-  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
الممتقى الدولي ، حوكمة الشركات ودورىا في تخفيض مشاكل نظرية الوكالةبتوؿ محمد نوري وعمي خمؼ سمماف،  المصدر:

، 0100جامعة البميدة،  قتصادية وعمـو التسيير،، كمية العمـو االحوؿ اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة
 .06ص:

 

وتبدو العبلقة بيف الحوكمة ومشكمة الوكالة واضحة مف خبلؿ ما تيدؼ إليو الحوكمة مف حماية ثروة 
المبلؾ، وكافة األطراؼ ذات المصمحة وتعظيـ قيمة المؤسسة ككؿ في األجؿ الطويؿ. مما ينعكس بدوره 

لمرتبطة بالمؤسسة بما فييا اإلدارة، ومف ثـ تحقيؽ التوازف بيف أصحاب عمى مصمحة كافة األطراؼ ا
 . 1المصالح المتعارضة، وحماية جميع األطراؼ مف أي استغبلؿ محتمؿ مف قبؿ األطراؼ األخرى

                                                           
المجمة  ،دراسة تحميمية -دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل حوكمة الشركات لمعالجة مشكمة الوكالة لمممكيةعزالديف فكري تيامي،  1

 .229:، ص2008جامعة االزىر، مصر، العدد الثالث، جويمية  ية لقطاع كميات التجارة،العمم

 تؤثر فً

حماية حقوق مالكييا اآلخرين من 
 أصحاب المصالح

مشكمة االختيار 
 المعاكس

مشكلة تضارب 

 المصالح
مشكمة عدم تماثل  مشكمة تحمل المخاطرة

 المعمومات

 تولد مشاكل الوكالة

 الوكيل األصيل
 تخويل سمطة اتخاذ القرارات

 تخويل سمطة اتخاذ القرارات
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مما يجعمنا نستنتج أف  إطار الحوكمة المؤسسات مبني عمى نظرية الوكالة وييدؼ إلى معالجة 
 في نفس الوقت، كما رأينا أعبله. المشكبلت الناتجة عنيا 

 

 الفرع الثاني: نظرية أصحاب المصالح 
تعتبر نظرية أصحاب المصالح مف أىـ النظريات الحديثة والتي استطاعت منافسة وتكميؿ النظريات 
االقتصادية اإلدارية كنظرية الوكالة التي وجيت ليا عدة انتقادات، حيث كانت نظرية أصحاب المصالح 

ستانفورد  معيد اجتماع إثر ،1963سنة  مرة ألوؿ المصطمح وظيؼتـ ت .1ميمية لنظرية الوكالةكنظرية تع
 أصحاب المصالح  حسب ويعني األمريكية، المتحدة الواليات في Stanford Research Instituteلؤلبحاث 

 ليعرؼ العمؿ، عف الشركة تتوقؼ دونيا مف التي أي المؤسسة، لبقاء األساسية المجموعات" المعيد تعريؼ

 أصحاب: "أف وىو نطاؽ أوسع عمى لممصطمح Freeman  أعماؿ مع أكاديميا تنظيرا ذلؾ بعد المصطمح

 2الشركة". أىداؼ بتحقيؽ أو تتأثر تُؤثر أف يمكف التي الجماعات أو األفراد ىـ المصالح
مختصيف في إف األبحاث المتعمقة بنظرية أصحاب المصالح عرفت تضارب العديد مف الباحثيف ال

نظريات حوكمة المؤسسات، إال أف أىـ عنصر يجمع آراء الباحثيف في تعريؼ وتحديد أصحاب المصالح 
  3ىو مدى قدرتيـ عمى التأثير والمشاركة في تحقيؽ أىداؼ المشروع االقتصادي.

نما تركز عمى تعظيـ  نظرية أصحاب المصالح في الشركة ال تركز عمى تعظيـ ثروة المساىميف، وا 
لثروة االقتصادية المستدامة ألصحاب المصالح، والتطور الحديث ليذه النظرية يسمى المسؤولية االجتماعية ا

لمشركة أو مواطنة الشركة، وذلؾ بأف يكوف لممؤسسات التزاـ اجتماعي ومسؤولية بالعمؿ أخبلقيا واجتماعيا 
 .في سموكيات وأعماؿ مديري المؤسسات وبيئيا، لذلؾ فإف الشعور بمواطنة الشركة يمثؿ طريقة أخرى لمتأثير

 مختمؼ حقوؽ تدعـ حتى لنظرية الوكالة موسعة المصالح أصحاب نظرية أف القوؿ يمكف مما سبؽ
 حقوؽ تضمف حوكمة ىي الجيدة أف الحوكمة وتؤكد مفتوحا نظاما الشركة اعتبرت أف بعد المصالح أصحاب
 حوكمة أساس تبقى الوكالة نظرية أف إال .اىميفالمس فقط وليس بالشركة العبلقة ذات األطراؼ مختمؼ

 لوجودىا.  األسباب الحقيقية تناولت باعتبارىا عنيا تعبيرا األكثر والمفسر المؤسسات

                                                           
 .36ص: مرجع سابق،البشير زبيدي،   1

2
 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. 
 .17ص: 2014، 3رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ، دور المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ حوكمة الشركاتببلؿ قندوز،  3
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 تحقيؽ جميع بصعوبة أساسا والمتعمقة االنتقادات؛ مف إلى العديد نظرية أصحاب المصالح تعرضت
 .المؤسسة مع المصمحة أصحاب مف تعتبر تيال األطراؼ كؿ ومصالح احتياجات وتمبيةب،  المطال

 
 المطمب الرابع: أىمية وأىداف تطبيق حوكمة المؤسسات 

يتفؽ الكثير مف الباحثيف والمنظمات الميتمة بالحوكمة عمى أىميتيا  في دفع عجمة التنمية وتخفيض 
تصاديات الدوؿ، باإلضافة درجة المخاطرة المتعمقة بالفساد المالي واإلداري عمى المستوى الجزئي والكمي الق

إلى رفع مستوى األداء وجذب االستثمارات األجنبية، وقبؿ تناوؿ األىمية واألىداؼ يجب التطرؽ إلى 
 األطراؼ المعنية بحوكمة المؤسسات: 

 
 

 الفرع األول: األطراف المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات

ة المؤسسات إلى أربعة أطراؼ رئيسية، تقسيـ األطراؼ الرئيسية المعنية بتطبيؽ مفيوـ حوكم يمكف 
وىذه األطراؼ تتأثر  وذلؾ خبلؼ جية االشراؼ والرقابة مثؿ ىيئات سوؽ الماؿ والوزارات المعنية...الخ،

 :اآلتي وتؤثر في التطبيؽ السميـ لمفيوـ وقواعد الحوكمة، وذلؾ عمى النحو

أسيميا، بمقابؿ توقع الحصوؿ  تممكيـ يقوـ المساىموف بتقديـ رأس الماؿ لمشركة عف طريؽ :المساىمون .1
عمى األرباح المناسبة، وبذلؾ ىـ معنيوف بتعظيـ قيمة الشركة عمى المدى الطويؿ، وىذا يحدد مدى 

أما فيما يتعمؽ بالحوكمة، فإف اىتماـ  .مف عدمو، ويحدد أرباحيـ ونموىا في الوقت نفسو استمرارية الشركة
بلؿ االسياـ في اختيار أعضاء مجالس اإلدارة بصفة جيدة، أىدافيـ يكوف مف خ المساىميف وتحقيؽ

كما أف تعزيز  االختيار لئلدارة العميا إلدارة شؤوف الشركة، ضمف القوانيف والسياسات المطموبة، وحسف
الحوكمة يطمئف صغار المساىميف ويشجع األطراؼ األخرى عمى االستثمار، باعتبار القوانيف وحدىا غير 

  1ستثمريف في الشركة.كافية لطمأنة الم
يعتبر مجمس اإلدارة أحد أىـ األطراؼ القادرة عمى تحقيؽ أىداؼ الحوكمة، بؿ ىو  مجمس اإلدارة: .2

ورقابتو عمى جميع أنشطة  الطرؼ الرئيسي القادر عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ، وذلؾ بحكـ سيطرتو
والذيف يكوف لدييـ جزء مف  األخرى، الشركة، والذي يوفر لو الصورة الكاممة عنيا، بعكس األطراؼ

                                                           

 ،2008، معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني، راـ اهلل، فمسطيف،حوكمة الشركات في فمسطين تعزيز عدناف قباجة وآخروف، 1 
 .34ص:
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في  ويضمف لممستثمريف األسيـ وأصحاب المصمحة، فمجمس اإلدارة يعد بمثابة الوكيؿ لحممة .الصورة
بطريقة رشيدة، ويقوـ مجمس اإلدارة  الشركة بأف أمواليـ تـ استخداميا مف جانب مديري الشركة

ي مجاؿ عمميـ وتحفيزىـ عمى األداء الجيد كفاءة وخبرة ف بمسؤولية اختيار المدراء التنفيذييف األكثر
المعدة مف قبؿ اإلدارة وأنيا تفي بالمتطمبات القانونية  والرقابة عمى أدائيـ وضماف مصداقية التقارير

 1.واألخبلقية
التي  اإلدارة العميا أداة تحديد نظاـ فعاؿ لمحوكمة لحمايتيا، فيي تعرؼ قواعد العمؿ تعد  :اإلدارة العميا  .3

 2:ليا تستطيع اإلدارة الدنيا تشغيؿ الشركة، فييمف خبل

 شاممة مف السياسات واإلجراءات، وتكوف ىذه السياسات واإلجراءات موثقة، ومفيومة مجموعة -
 .ومعززة، مف قبؿ كؿ العامميف التي تبيف الخطأ مف الصواب في أنشطة األعماؿ

 . لمرقابة الداخمية عبارة عف إطار -
بما يتفؽ  ني وجود نظاـ فعاؿ إلدارة المخاطر في الشركة يدعـ أوجو الرقابة،المخاطر، وتع تقوـ بإدارة -

  الممارسات العممية ومتماشية مع آليات اتخاذ القرار. مع الطرؽ المينية السميمة، وأنيا متكاممة مع
مجموعة مف األطراؼ ليـ مصالح داخؿ الشركة، والمقصود بيـ الجماعات  ىـ :أصحاب المصالح .4

المثاؿ: العماؿ، المديروف، المقرضوف،  داخؿ المؤسسة أو خارجيا، عمى سبيؿ مف سواءواألفراد، 
مبلحظة أف ىؤالء  ، ويجب3مصمحة مع أداء المؤسسة الموردوف، وغيرىـ، والذيف ليـ اىتماـ أو

األحياف، فالمقرضوف عمى سبيؿ  األطراؼ يكوف لدييـ مصالح قد تكوف متعارضة ومختمفة في بعض
العماؿ والموظفيف بمقدرة الشركة عمى  وف بمقدرة الشركة عمى السداد، في حيف ييتـالمثاؿ ييتم
ويتأثر مفيوـ حوكمة المؤسسات بشكؿ كبير بالعبلقات بيف ىذه األطراؼ كما أف ىذه  .االستمرار

 األطراؼ ميمة جدا في معادلة العبلقات في الشركة. فيـ الذيف يقوموف بأداء المياـ التي تساعد الشركة
عمى اإلنتاج وتقديـ المواد الخاـ والمستمزمات التي تتطمبيا عممية إنتاج السمع والخدمات، وبدونيـ ال 

 تستطيع اإلدارة وال حتى مجمس اإلدارة والمساىموف تحقيؽ االستراتيجيات والخطط الموضوعة لمشركة.
 

 

                                                           

، من وجية نظر عينة من محافظي الحسابات-الجزائرية  أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي عمى حوكمة الشركاتمحمد بوطبلعة،  1 
 .91، ص: 2018 – 2017أطروحة دكتوراه عمـو في العمـو االقتصادية، جامعة أـ البواقي ، 

2
 Corporate Governance Library, What is Corporate Governance, Ernst and young, Australia, 2005, p: 05. 

3
 Jacques Igalens, Sébastien Point, Vers une Nouvelle Gouvernance des Entreprises : l’entreprise Face à 

ses parties prenants, Dunod, Paris,2009, p:10-11.  
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 الفرع الثاني: أىمية حوكمة المؤسسات

لتي تتميز بحرية االستثمار وانتقاؿ رؤوس األمواؿ زادت مف أىمية إف البيئة االقتصادية المعاصرة ا
التزاـ المؤسسات بتطبيؽ الحوكمة ، فمف الصعب عمييا جذب التمويؿ البلـز مف المستثمريف بدوف وجود 
 نظاـ حوكمة طبقا لممعايير الدولية، فبالنسبة لمدوؿ النامية تعتبر الحوكمة أكثر أىمية  ألنيا ال تحتمؿ اليدر
في الموارد المحدودة أصبل والذي ينتج عف الفساد وسوء الحوكمة، والتي تعتمد التنمية فييا عمى اجتذاب 

. إال أف االضطراب الذي ىز العديد مف الدوؿ 1االستثمار األجنبي المباشر الذي يوفر ليا مصادر التمويؿ
صاديات القوية، تنيار بسرعة كبيرة بيف أنو حتى بالنسبة لبلقت 2008بسب األزمة المالية العالمية لسنة 

 . 2لمجرد فقداف المستثمريف الثقة فييا إذا افتقدت اإلجراءات الرقابية الشفافة ومجالس اإلدارة المسؤولة
تزداد أىمية الحوكمة في إدارة المؤسسات مف أجؿ تحقيؽ الثقة في المعمومات المالية الواردة في 

كمة مف العمميات الضرورية والبلزمة ألداء أي مؤسسة لوظائفيا عمى القوائـ المالية المعروضة، وتعد الحو 
وبما أف  3أكمؿ وجو، وتأكيد نزاىة اإلدارة أو ضماف تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا بشكؿ قانوني واقتصادي سميـ.
 حوكمة المؤسسات تخدـ عدة أطراؼ داخؿ وخارج المؤسسة يتـ التطرؽ ألىميتيا بالنسبة لكؿ طرؼ:

 إف تطبيؽ الحوكمة مف شأنو أف يحقؽ ليا المزايا التالية:كمة بالنسبة لممؤسسات: أىمية الحو  .1
، كما تعتبر 4رفع الكفاءة االقتصادية لممؤسسة مف خبلؿ وضع أسس لمعبلقة بيف المديريف والمساىميف -

اث عنصرا ميما في زيادة الفعالية االقتصادية مف خبلؿ تمكيف اإلدارة ومجمس اإلدارة مف تعقب األحد
 .5وتسييؿ عممية الرقابة، مما يؤدي الى تشجيع الشركات عمى االستخداـ األمثؿ لمواردىا

تحقيؽ قدر كاؼ مف اإلفصاح والشفافية في القوائـ المالية وتحقيؽ االستفادة القصوى مف نظـ المحاسبة  -
 . 1والرقابة الداخمية وربط اإلنفاؽ باإلنتاج

                                                           
مجمة ، المصارف العاممة في فمسطين بمتطمبات الحوكمة المتقدمة "دراسة ميدانية مدى التزام، جبر إبراىيـ الداعور ومحمد نواؼ عابد  1

 .256، ص:2013، 01، العدد 15جامعة األزىر، غزة، المجمد 
جامعة حمة لخضر، ، مجمة رؤى اقتصادية، أىمية حوكمة الشركات في ظل األزمة المالية العالمية الراىنةعبد الغني دداف وجعدي شريفة،   2
 .169، ص:2012، جواف 02دي، العدد الوا
الدار ، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة عبد الوىاب نصر عمي وشحاتو السيد شحاتو،  3

 .28، ص:2007الجامعية، اإلسكندرية، 
أطروحة دكتوراه عمـو في العمـو االقتصادية،  -دراسة حالة–ن ، دور مبادئ الحوكمة في تفعيل األداء المالي لشركات التأمينبيؿ قبمي  4

   .10، ص:2017جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، 

5  Adrian Fares, Gouvernance from banking perspective, center for international private enterprise, 

workshop 2, 2003, p:01 
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مية وجمب قاعدة عريضة مف المستثمريف لكسب ثقتيـ عف طريؽ تؤدي إلى االنفتاح عمى األسواؽ العال -
 .2ضماف حقوقيـ

 .3محاربة الفساد المالي واإلداري بكافة أشكالو وعدـ السماح بوجوده أو عودتو -
يدرؾ المستثمر أف فوائده تكوف أكبر في المؤسسات ذات بالنسبة لممستثمرين وحممة األسيم:  .2

ماية مف الخسائر التي يسببيا غالبا اإلىماؿ والجشع وتضارب المصالح، اإلدارة الجيدة، حيث توفر ليـ الح
خاصة فيما يخص حماية حقوؽ األقمية، بما في ذلؾ حقيـ في ابداء الرأي حوؿ المعامبلت الكبرى وما 

. فالحوكمة 4يرتبط باستثماراتيـ مف مخاطر وعوائد، واالفصاح الكامؿ عف أداء المؤسسة ووضعيا المالي
وضع إطار تنظيمي يمكف مف خبللو تحديد أىداؼ الشركة وسبؿ تحقيقيا مف خبلؿ توفير  تعمؿ عمى

الحوافز المناسبة ألعضاء مجمس االدارة لكي يعمموا عمى تحقيؽ تمؾ األىداؼ التي تراعي مصمحة 
 5.المساىميف

ة تسعى الحوكمة إلى بناء عبلقة وثيقة وقوية بيف إدار بالنسبة ألصحاب المصالح اآلخرين:  .3
فالشفافية والدقة  .6المؤسسة والعامميف والمورديف والدائنيف وغيرىـ مف المتعامميف مع المؤسسة بتعزيز الثقة

 .7والوضوح في البيانات المالية التي تصدرىا الشركات، يستطيعوف االعتماد عمييا في اتخاذ القرارات
عمى المنافسة وفتح أسواؽ عالمية إف رفع مستوى أداء المؤسسات وزيادة قدرتيا بالنسبة لالقتصاد:  .4

مف شأنو رفع عجمة التنمية والتقدـ االقتصادي لمدولة كما أف تجنب الوقوع في األزمات المالية واستقرار 
األسواؽ يحقؽ التقدـ االقتصادي وتخفيض تكمفة رأس الماؿ يرفع قيمة المؤسسة ويجذب االستثمارات 

 .8و وخمؽ فرص عمؿ، وتحقيؽ التقدـ لمدولة بشكؿ عاـاألجنبية والمحمية، مما يرفع معدالت النم
 

                                                                                                                                                                                          
مجمة رماح لمبحوث والدراسات، األردف، حوكمة الشركات ودورىا في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة، ، بتوؿ محمد نوري وعمي خمؼ سميماف  1

 . 13، ص:2014، 14العدد 
 .10ص: ،مرجع سابقنبيؿ قبمي،   2
 10، ص: مرجع سابق ،بتوؿ محمد نوري  3
وحة دكتوراه الطور الثالث في عمـو التسيير، جامعة ، أطر حوكمة المؤسسات كأداة لرفع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوسيمة سعود،   4

 .29، ص:2016المسيمة، 
 .30، ص:2006الدار الجامعية، مصر، ، -دراسة مقارنة–حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واالداري محمد مصطفى سميماف،  5
 .29، ص: مرجع سابقوسيمة سعود،   6
 .15، ص:2007، مصر، 03لدار الجامعية، ط، احوكمة الشركاتطارؽ عبد العاؿ حماد،  7
 .30، ص: مرجع سابقوسيمة سعود،   8
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 الفرع الثالث: أىداف حوكمة المؤسسات 

 : 1تركز أىداؼ حوكمة المؤسسات في ثبلث محاور رئيسية تتمثؿ في

رفع أداء األعماؿ االقتصادية مف خبلؿ نظاـ الحوافز، الذي يشجع المديريف عمى تحقيؽ أقصى قدر مف  -
 ؤسسة والعوائد واألرباح عمى المدى الطويؿ.الكفاءة التشغيمية لمم

 الحد مف سوء استخداـ السمطة مف قبؿ اإلدارة الذي يؤدي إلى سوء استخداـ الموارد. -
توفير الوسائؿ البلزمة لمراقبة سموؾ المسيريف لضماف الشفافية والمساءلة مف أجؿ حماية أفضؿ لمصالح   -

 المستثمريف واألطراؼ األخرى ذات المصمحة.

 :2يمكف القوؿ أف الحوكمة الجيدة تسعى إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ تتمخص فيما يمي كما

 تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسات وزيادة قيمتيا وتعظيـ أرباحيا. -
 فرض رقابة فعالة عمى أداء المؤسسات وتدعيـ المساءلة بيا، ورفع درجة الثقة في مجمس اإلدارة. -
 وانيف والمبادئ والمعايير المتفؽ عمييا.تعميؽ ثقافة االلتزاـ بالق  -
 الحصوؿ عمى التمويؿ المناسب والتنبؤ بالمخاطر المحتممة . -
 محاربة الفساد وتحقيؽ العدالة والشفافية والحد مف تضارب المصالح. -
 زيادة ثقة المستثمريف في أسواؽ رأس الماؿ، الذي يؤدي إلى تنمية االستثمارات. -
 والمحمية والحد مف ىروب رؤوس األمواؿ الوطنية إلى الخارج .جمب االستثمارات األجنبية  -

مما سبؽ نبلحظ أف أىمية حوكمة المؤسسات تتجمى في محاربة الفساد اإلداري واالنحرافات، بتوفير 
الشفافية والنزاىة، التي تيدؼ بدورىا إلي تخفيض تكمفة رأس الماؿ والحفاظ عمى حقوؽ جميع األطراؼ 

اممي األسيـ، مما يساعد عمى جذب االستثمارات األجنبية المباشرة التي ليا دورىا في خاصة المستثمريف وح
 تحقيؽ التنمية االقتصادية وتقدـ االقتصاد ككؿ. 

                                                           
1
 Charles Oman et autres, la gouvernance d'entreprise dans les pays en développement, en transition et 

les  économies émergentes, centre de développement de l'OCDE, cahier de politique économique,  N 23, 

2003, p06. 
دراسة - دور حوكمة الشركات في الحد من التيرب الضريبي بالتطبيق عمى ديوان الضرائب االتحادي بالسودان، عمي الصادؽ أحمد عمي  2

 .141:، ص2014مجمة العمـو اإلنسانية واالقتصادية، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا، العدد األوؿ،  -تحميمية ميدانية
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وأىـ أىدافيا تتمثؿ في: تخفيض المخاطر، وتعزيز األداء، وتحسيف سيولة الدخوؿ الى األسواؽ 
تحسيف القيادة، وابراز الشفافية، وقابمية المحاسبة عف المالية، واتساع نطاؽ التسويؽ لمسمع والخدمات، و 

 المسؤولية االجتماعية.

 :1وتتحقؽ أىداؼ الحوكمة مف خبلؿ ما يمي

 محاربة الفساد الداخمي في المؤسسات والقضاء عميو. -
تحقيؽ وضماف النزاىة والحيادية واالستقامة لكافة العامميف في الشركات بدءا مف مجمس اإلدارة  -

 ف التنفيذييف الى أدنى عامؿ فييا.والمديري
 تحقيؽ السبلمة والصحة وعدـ وجود أي أخطاء عمدية، أو انحراؼ متعمد، أو غير متعمد. -
 محاربة االنحرافات وعدـ السماح باستمرارىا. -
تحقيؽ االستفادة القصوى والفعمية مف نظـ المحاسبة والرقابة الداخمية، وخاصة واف العامميف في مجاؿ  -

 الداخمية أكثر معرفة وبينة فيما يحدث داخؿ الشركة.المحاسبة 
تحقيؽ أعمى قدر لمفاعمية مف مراجعي الحسابات الخارجييف، وخاصة أنيـ عمى درجة مف االستقبللية،  -

 وعدـ خضوعيـ ألي ضغط مف جانب مجمس ادارة الشركات، أو المديريف التنفيذييف العامميف بيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .89-88، ص:مرجع سابقمحمد بوطبلعة،  1
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 ة: محددات، خصائص، مبادئ وآليات المبحث الثاني: الحوكم

نظرا لبلىتماـ المتزايد بمفيـو الحوكمة، فقد حرص الباحثوف والعديد مف المؤسسات الدولية عمى دراسة 
ىذا المفيوـ وتحميمو ووضع معايير محددة لتطبيقو، نحاوؿ التطرؽ إلى أىميا مف خبلؿ ىذا المبحث، 

فة إلى مبادئيا المتعارؼ عمييا واآلليات التي تسمح ويتعمؽ األمر بخصائص ومحددات الحوكمة، إضا
 بإنجاح تطبيقيا داخؿ المؤسسات.  

 

 حوكمة المؤسساتالمطمب األول: خصائص ومحددات  
نتناوؿ في العرض الموالي خصائص الحوكمة التي تعد الركائز األساسية، ثـ محدداتيا التي تعتبر 

 لمؤسسات.بمثابة ضوابط أساسية لمتطبيؽ الجيد لحوكمة ا

 

 الفرع األول: خصائص حوكمة المؤسسات
 :1تتصؼ حوكمة المؤسسات بمجموعة مف الخصائص، والمتمثمة في ما يمي

أي اتباع السموؾ األخبلقي المناسب والصحيح في أداء كؿ عمؿ مف كؿ فرد مرتبط بأعماؿ  االنضباط: .1
راؼ المختمفة، واالنضباط في الشركة، وكذلؾ انضباط اإلدارة بكونيا وسيط نزيو يحقؽ مصالح األط

مراقبة ومتابعة أعماؿ الشركة مف جانب الجيات الداخمية والخارجية، واالنضباط نحو العميؿ لكسب 
 رضاه وجعمو بوؽ دعاية لمشركة.

أي اإلفصاح عف األىداؼ المالية ونسب العائد عمى حقوؽ الممكية، ونشر التقارير المالية  الشفافية: .2
سريب قبؿ اإلعبلف، ووفؽ مبادئ المحاسبة المقبولة، أي تقديـ صورة حقيقية لكؿ في موعدىا بدوف أي ت
 ما يحدث في الشركة.

أي وجود رئيس مجمس إدارة مستقؿ عف اإلدارة، ومراجعيف خارجييف مستقميف عف الشركة،  :االستقاللية .3
 الزمة لمعمؿ.ووضع موقع عمى شبكة اإلنترنت يتـ تحديثو بسرعة، وال توجد تأثيرات وضغوط غير 

أي قياـ مجمس اإلدارة بدور إشرافي أكثر مف قيامو بدور تنفيذي، وكذلؾ وجود لجنة مراجعة  المساءلة: .4
تشرؼ عمى المراجعة الداخمية واإلجراءات المحاسبية، وقدرة أعضاء مجمس اإلدارة عمى القياـ بتدقيؽ 

 لتنفيذية.فعاؿ، وباإلمكاف تقييـ وتقدير أعماؿ مجمس اإلدارة واإلدارة ا

                                                           
 .24-23، ص: ، مرجع سابقالبشير زبيدي  1
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أي وضع آليات تسمح بعقاب الموظفيف التنفيذييف وأعضاء لجنة اإلدارة، والتصرؼ بشكؿ  المسؤولية: .5
 .فعاؿ ضد األفراد الذيف يتجاوزوف حدودىـ، ووجود مسؤولية أماـ األطراؼ ذوي المصمحة في الشركة

رؽ اإلدالء باألصوات، أي حؽ كافة حممة األسيـ في الدعوة إلى اجتماعات عامة وسيولة ط :العدالة .6
والعدالة في نوعية المعمومات التي يتـ تقديميا، وعدـ ارتفاع إجمالي مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة 
بنفس نسبة ارتفاع صافي األرباح، ويجب احتراـ حقوؽ مختمؼ المجموعات أصحاب المصمحة في 

 .الشركة
وتؤكد التمسؾ بالسموؾ األخبلقي، أي وجود سياسة توظيؼ واضحة وعادلة المسؤولية االجتماعية:  .7

والمحافظة عمى البيئة، واالمتناع مف التعامؿ مع الدوؿ التي يفتقد قادتيا الشرعية، والنظر إلى الشركة 
  كمواطف جيد.

يجب أف يشمؿ  ذكر جوف كولي في كتابو حوؿ الحوكمة بأف نموذج الحوكمة لممؤسسات الناجحةو 
 :1الخصائص التالية

 وفعاؿ ينفذ مسؤولياتو بأماف.مجمس إدارة قوي  -
يتـ اختيار الرئيس التنفيذي المؤىؿ مف قبؿ مجمس اإلدارة ويتـ إعطاؤه السمطات والصبلحيات إلدارة  -

 أعماؿ الشركة.
 األعماؿ التي يتـ اختيارىا مف قبؿ الرئيس التنفيذي يجب تنفيذىا بعد موافقة مجمس اإلدارة. -
ئيس التنفيذي وفريؽ اإلدارة، وكذلؾ ضمف نصائح وموافقتو نموذج عمؿ جيد يتـ اختياره مف قبؿ الر  -

 مجمس اإلدارة.
 إفصاح كاؼ ومبلئـ عف أداء الشركة لممساىميف والمجتمع المالي.  -

مما سبؽ يمكف القوؿ بأف ىناؾ أدلة تشير إلى مدى توفر العناصر الرئيسية لمحوكمة في شركة 
لتي مف الممكف أف يكوف ليا تأثيرا عمى أوضاع معينة، مف خبلؿ الوقوؼ عمى العديد مف الخصائص ا

 الشركة وديناميكية العمؿ فييا.

 

 

                                                           
رسالة ماجستير، كمية التجارة قسـ  ،المالية التقارير وجودة المحاسبي اإلفصاح عمى الحوكمة قواعد تطبيق أثرماجد إسماعيؿ أبو حماـ،  1

 .38 -37ص:، 2009المحاسبة والتمويؿ، غزة، 
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 الفرع الثاني: محددات حوكمة المؤسسات

تعتبر ىذه المحددات مف المتطمبات األساسية والضرورية جدا لتطبيؽ حوكمة المؤسسات، ألف توفيرىا 
خارجية وأخرى داخمية، يمكف تناوليا عمى  يؤدي إلى ضماف جودة وفاعمية الحوكمة. تنقسـ لقسميف محددات

 1النحو التالي:

 المحددات الخارجية: .1
تشير إلى المناخ العاـ لبلستثمار في الدولة، والذي يشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ: القوانيف المنظمة لمنشاط 

بلس(، االقتصادي )مثؿ قوانيف سوؽ الماؿ والشركات وتنظيـ المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلف
وكفاءة القطاع المالي )البنوؾ وسوؽ الماؿ(، في توفير التمويؿ البلـز لممشروعات، ودرجة تنافسية أسواؽ 
السمع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجيزة والييئات الرقابية )ىيئة سوؽ الماؿ والبورصة(، في إحكاـ الرقابة 

لتي تضمف عمؿ األسواؽ بكفاءة ومنيا عمى الشركات، وذلؾ فضبل عف بعض المؤسسات ذاتية التنظيـ ا
عمى سبيؿ المثاؿ الجمعيات المينية التي تضع ميثاؽ شرؼ لمعامميف في السوؽ، مثؿ المراجعيف والمحاسبيف 
والمحاميف والشركات العاممة في سوؽ األوراؽ المالية وغيرىا، باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة لمميف الحرة 

 ة والتصنيؼ االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية.مثؿ مكاتب المحاماة والمراجع

وترجع أىمية المحددات الخارجية إلى أف وجودىا يضمف تنفيذ القوانيف والقواعد التي تضمف حسف 
 إدارة الشركة، والتي تقمؿ مف التعارض بيف العائد االجتماعي والعائد الخاص.

 المحددات الداخمية:  .2

س التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السمطات داخؿ الشركة بيف الجمعية تشير إلى القواعد واألس
العامة ومجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف، والتي يؤدى توافرىا مف ناحية وتطبيقيا مف ناحية أخرى إلى 

 تقميؿ التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ الثبلثة.

( منظمة أعماؿ أمريكية مف 30( مديرا تنفيذيا و)180وقد أكدت نتائج إحدى الدراسات التي شممت )
مختمؼ الصناعات، أف المحددات الداخمية لحوكمة المؤسسات تمثمت في القيود التكنولوجية )تكنولوجيا 
المعمومات( والمعرفة المالية لمجالس اإلدارات والمديريف التنفيذييف وكفاءة رأس الماؿ الفكري لممؤسسة، 
                                                           

، 2007بنؾ االستثمار القومي المصري، ، محددات الحوكمة ومعاييرىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر سف يوسؼ،محمد ح  1
 .06ص:
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واستراتيجيات الحوكمة، والقيود أو المحددات الثقافية ومدى تركيز المؤسسة عمى مقاييس تكاليؼ تنفيذ ىياكؿ 
 1التدفقات النقدية بدال مف النمو في األمد البعيد.

 والشكؿ الموالي يوضح ىذه المحددات ومدى تكامميا وتفاعميا مع بعضيا البعض:

 

 (: المحددات الخارجية والداخمية لمحوكمة3-2الشكل رقم )

  المحددات الداخمية  لمحددات الخارجيةا
  

   
 

 
  

  

 
 

 

     
 

 
   

 

   
  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى      

  

 
 

  
 

 

     
 

 
      

 تقوم
 

     
 

 
 

   
 
 

   

  
 
 

     

يـة، ووسـائل االعـالم، والمجتمـع المـدني. وتمـك الجيـات التـي * المؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات االدارة الذات
 تقمل من عدم توافر المعمومات، وترفع من درجة مراقبة الشركات، وتمقي الضوء عمى السموك االنتيازي لإلدارة.

 

Source: Iskander, M. and N.Chamlou, Corporate Governance : A Framework for Implementation, 

Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region World Bank, 

Washington, 2002, p: 122. 

 
 
 

                                                           
1  Saidi. N, Corporate Governance and Business Ethics in Lebanon RDCL ,Beirut, 2004, p: 1-12. 

 المساهمون
 أصحاب المصالح

 

 مؤسسات خاصة*:

محاسبون ومراجعون 
محامون 
ًتصنٌف ائتمان 
بنوك استثمار 
استشارات 
ًتحلٌل مال 
ًاإلعالم المال 

 معاٌٌر:

المحاسبة 
المراجعة 
أخرى 

 القوانٌن والقواعد

 القطاع المالً:

قروض 
 مساهمة فً رأس

 المال

 األسواق:

تنافسٌة األسواق 
 ًاستثمار أجنب

 مباشر
  الرقابة على

 الشركات

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 ٌةالوظائف الرئٌس
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 لمطمب الثاني: مبادئ حوكمة المؤسساتا

مثمما اختمفت التعريفات المعطاة لمفيـو الحوكمة، فقد اختمفت كذلؾ المبادئ التي تحكـ عممية 
جية نظر واضع تمؾ المبادئ، حيث لجأت العديد مف المؤسسات والدوؿ إلى وضع الحوكمة وذلؾ حسب و 

مبادئ محددة لتطبيؽ الحوكمة. أىـ ىذه المؤسسات منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وبنؾ التسويات 
 الدولية ممثبل في لجنة بازؿ ومؤسسة التمويؿ الدولية التابعة لمبنؾ الدولي.

مؤسسات: "مجموعة المعايير السموكية واألخبلقية التي تنظـ عمؿ مجمس المقصود بمبادئ حوكمة ال
اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفيف بشكؿ عاـ في الشركات، وتيدؼ إلى تحقيؽ التوازف بيف مصالح األطراؼ 

 1المختمفة، كما تتميز بعدـ اإللزاـ القانوني بيا".

المستثمريف  مف عريضة لقاعدة الممموكة ركاتالش عمى بصفة خاصة المؤسسات تطبؽ مبادئ حوكمة
 اإلدارة، مجمس مثؿ الشركة مع المتعامميف لكافة الحقوؽ والواجبات وتتضمف العاـ االكتتاب شركات

 بالشركة المطبقة الداخمية والموائح النظـ خبلؿ مف إلخ، وتظير.....المساىميف، الدائنيف، البنوؾ المورديف،
 2المساىميف. أو مصمحة الشركة عمى يؤثر قد قرار أي اتخاذ تحكـ والتي

التي  الشركات، القوانيف مثؿ: قوانيف المؤسسات حوكمة ومبادئ قواعد تحديد في عوامؿ عدة وتتدخؿ
االستحواذ. باإلضافة  وقانوف االندماج وقانوف اإلفبلس وقانوف االحتكار منع بالبورصات، قانوف القيد تحكـ

 3القوانيف. تمؾ تطبيؽ عمى تشرؼ التي الماؿ، والمحاكـ لسوؽ رأس العامة ييئةال مثؿ الرقابية إلى الييئات
. 

 الفرع األول: مبادئ الشبكة الدولية لحوكمة المؤسسات 

بالواليات المتحدة األمريكية مف طرؼ كبار  2005مارس  29في  (ICGN4)تأسست ىذه الشبكة 
شبكة بأف تحسف مبادئ الحوكمة ينبغي أف يكوف ىدؼ المستثمريف والوسطاء المالييف واألكاديمييف، تؤمف ال

                                                           
 .128، ص مرجع سابقمحمد بوطبلعة،   1
 .-78 77 :ص ،مرجع سابقشحاتو،  السيد عمي وشحاتو رنص الوىاب عبد  2
دراسة حالة: شركات المساىمة المدرجة في بورصة -دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات االقتصادية الجزائريةعقبة قطاؼ،   3

 .45 -44، ص: 2019-2018أطروحة دكتوراه في العموـ االقتصادية، جامعة بسكرة،  الجزائر،
4 ICGN: International Corporate Governance Network. 
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كؿ األعضاء مف مستثمريف، مجالس اإلدارة ورؤساء المؤسسات وباقي األطراؼ ذات العبلقة أو المصمحة 
 : 1والمبادئ التي جاءت بيا ىذه الشبكة ىي

أرباح ينص ىذا المبدأ عمى أف أكبر ىدؼ لممؤسسة ىو تعظيـ عوائد المساىمين:  –غاية الشبكة  .1
وعوائد المساىميف، وذلؾ بتطوير وتنفيذ المجمس الستراتيجية المؤسسات المعدة لتحسيف قيمة حقوؽ الممكية 

 عمى المدى الطويؿ.
عمى المؤسسة االفصاح عف المعمومات الميمة والمبلئمة المتعمقة بيا بالتوقيت االفصاح والشفافية:  .2

 يـ.المناسب حتى يتمكف المستثمروف مف اتخاذ قرارات
 يشمؿ مبدأ المراجعة عمى ما يمي:  المراجعة:  .3

 مساندة جيود تطوير الجودة العالية لمعايير المحاسبية وتدعيـ توحيدىا والتشجيع عمى تطبيقيا. -
 المراجعة تتـ عف طريؽ مراجع خارجي محايد ومستقؿ باقتراح مف لجنة المراجعة. -
 لة القوائـ المالية وصدقيا.االدالء في التقرير السنوي لممراجعة بالرأي حوؿ عدا -

 : في إطار ىذا المبدأ يتـ القياـ بما يمي: ممكية المساىمين مسؤوليات وحقوق التصويت .4
 تسييؿ عممية أداء المساىميف لحقيـ في التصويت. -
 المعاممة المستشارية لممساىميف وحفظ حقوؽ جميع المستثمريف. -
 توسيع خيارات التصويت.  -
 عييف ونقؿ المديريف والموافقة عمى القرارات الميمة.حؽ المساىميف في ترشيح وت -
اعطاء حؽ طرح انشغاالتيـ وتساؤالتيـ عف اإلدارة والمراجعيف مف خبلؿ اجتماع الجمعية العامة  -

 لممساىميف.
تتمثؿ أىـ مسؤوليات مجمس اإلدارة في المصادقة وتوجيو استراتيجية المؤسسة مجالس المؤسسة:  .5

شاط، الرقابة عمى فعالية الحوكمة والتعديؿ إف اقتضى األمر أو التغيير، إدارة واعداد الخطط الكبرى لمن
 ورقابة تضارب المصالح بيف اإلدارة والمساىميف والمتعامميف الخارجييف.

 يتـ فيو اتباع ما يمي:مواطنة المؤسسة، عالقات أصحاب المصمحة والسموك األخالقي لألعمال:  .6
 ـ المساىميف ومسؤوؿ عف إدارة العبلقات مع أصحاب المصمحة.مجمس اإلدارة قابؿ لممساءلة أما -

                                                           
 .09، ص:2001، دليل حوكمة الشركات في األسواق الصاعدةمركز المشروعات الدولية الخاصة،   1
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تعمؿ المؤسسة عمى تشجيع تطوير األداء واالىتماـ بمصالح جميع األطراؼ وتشجيع المسؤولية  -
 البيئية واالجتماعية واالقتصادية والوصوؿ إلى ثقافة النزاىة.

 

 (CFCG)الفرع الثاني: مبادئ مركز حوكمة المؤسسات 

إرشادات بشأف إقامة نظاـ حوكمة جيد ومتماسؾ في   (CFCG1)كمة المؤسساتقدـ مركز حو 
المؤسسات مست مجموعة مف المبادئ تتعمؽ بضرورة االفصاح وااللتزاـ بحوكمة المؤسسات وضرورة 
االىتماـ بييكؿ الممكية، مف حيث التنظيـ والسياسات ونظـ اإلدارة المتبعة مع ضبط العبلقات مع أصحاب 

فعيؿ دور المساىميف واالمتثاؿ لمقواعد التنظيمية واعطاء األىمية لمقيادة التقارير المالية، الشفافية المصالح وت
 .2واألداء البيئي واالقتصادي وأخبلقيات العمؿ

 

  الفرع الثالث: مبادئ معيد التمويل الدولي

ىميف، ىيكؿ أصدر المعيد مجموعة مف المبادئ لحوكمة المؤسسات في مجاالت: حماية حقوؽ المسا
. وقد 3ومسؤوليات مجمس االدارة، المحاسبة والمراجعة، الشفافية وىيكؿ الممكية والرقابة والبيئة التنظيمية

وضع المعيد اإلرشادات لتحقيؽ التطبيؽ العممي ليذه المبادئ في صورة مجموعة مف اآلليات يتـ تطبيقيا 
 بما يتناسب مع الظروؼ والبيئة الخاصة لكؿ دولة.

 الدولي البنك : معاييرالرابع الفرع

 :4ىما المؤسسات لحوكمة أساسيف معياريف الدولي البنؾ أصدر

، آسيا شرؽ جنوب أزمة بعد العالمي النظاـ استقرار لتحسيف محاولة في الدائنين:  وحقوق اإلعسار .1
 الحقوؽ دعـو  لئلعسار فعالة لنظـ لموصوؿ اإلرشادية والخطوط األسس لتحديد الدولي بمبادرة قاـ البنؾ

 .الناشئة األسواؽ في والمدينيف الدائنيف بيف الخاصة بالعبلقة
                                                           
1 CFCG: Center For Corporate Governance. 

 .29، صمرجع سابقنبيؿ قبمي،   2
المؤتمر المصرفي العربي حوؿ الشراكة بيف  ،العربية حسب المعايير العالميةالحكم الجيد في المؤسسات والمصارف المالية  فؤاد شاكر، 3

 .04، ص: 2005العمؿ المصرفي واالستثمار مف أجؿ التنمية، مصر 
 الكتاب مركز ،المحاسبية المعمومات في اإلفصاح مستوى عمى أثرىا الشركات حوكمة غروي، آؿ الجميؿ عبد الحياؿ وحسيف ناجي وليد 4

 .59 -58 :ص ، 2015األردف، ،األكاديمي
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 شفافة تكوف لمشركة مالية تقارير عمى الحصوؿ أجؿ مف : والمراجعة المحاسبة نظم في الشفافية .2
 البنؾ يقـو والقواعد، بالمعايير االلتزاـ بمبادرة الخاصة التقارير مف كجزء عمييا ويعتمد وقتيا في وتقدـ
 وضع إلى العمؿ ىذا الدوؿ. ييدؼ مف عدد في والمراجعة المحاسبة بمعايير االلتزاـ بمراجعة مدى الدولي
 ىذه مف اليدؼ فإف تحديدا أكثر نكوف ولكي البحث، موضوع الدوؿ في األساليب المتبعة لمقارنة أساس

 ومعايير المحاسبة معايير مع المحمية والمراجعة المحاسبة معايير عمى مقارنة القدرة تقييـ ىو المراجعة
  دولة. كؿ في الشركات التي تمتـز بيا والدرجة بالترتيب، الدولية المراجعة

 عمى تشجع الدولي البنؾ مجموعة في عضو بالحوكمة، فيي الدولية التمويل شركةكذلؾ اىتمت 
 قواعد مارسةبم فييا تستثمر التي تقوـ الشركات أف باشتراط وذلؾت، المؤسسا حوكمة قواعد تطبيؽ

 عمى الخصوص وجو عمى ىذا وينطبؽ تقارير وتقديـ لممراقبة مناسبة داخمية نظـ عمى الحوكمة، وبالتصميـ
 .الناشئة والسندات األسيـ وأسواؽ البورصة

مبادئ لحوكمة المؤسسات، باعتبار ىيئات أسواؽ رأس ىيئات أسواق المال والبورصات  كما أصدرت
؛ بورصة نيويوركى إلزاـ المؤسسات بتطبيؽ آليات الحوكمة. أىـ ىذه الييئات الماؿ أكثر الجيات قدرة عم

عددا مف المبادئ. بورصة ناسداك التي أصدرت مبادئ وألزمت بيا المؤسسات المسجمة بيا، كذلؾ وضعت 
عمى أىمية حوكمة المؤسسات، في البنوؾ التجارية لحماية المودعيف والدائنيف  لجنة بازلكما أكدت 

ح لمجيات الرقابية باإلشراؼ والرقابة عمى العمميات الداخمية لمبنؾ وأكدت لجنة بازؿ عمى أىمية وجود والسما
قواعد وتأكيدات لمحوكمة تتضمف أحكاـ وضوابط رقابية ىامة، ويتطمب ذلؾ خضوع القطاع المصرفي عالميا 

 . 1ومحميا إلجراءات الرقابة تختمؼ عف باقي المنظمات

ض السابؽ أنو رغـ اختبلؼ المسميات، إال أنو تـ االتفاؽ عمى بعض نبلحظ مف خبلؿ العر 
األساسيات مثؿ مسؤولية مجمس اإلدارة، الشفافية واإلفصاح والتقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة المقبولة 
دوليا، باإلضافة إلى حماية حقوؽ المساىميف وأصحاب المصمحة. إال أف المبادئ التي أصدرتيا منظمة 

 ف االقتصادي والتنمية القت قبوال دوليا عاما مقارنة بغيرىا. التعاو 
 

 

 

                                                           
أطروحة  ،-حالة الجزائر–جودة المعمومات المحاسبية في ظل حوكمة الشركات واتعكاساتيا عمى كفاءة السوق المالية عبد القادر عيادي،   1

 .50، ص:2014-2013دكتوراه عموـ في عموـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي، الشمؼ، 
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  OECDالمطمب الثالث: مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

مجموعة مبادئ لمتطبيؽ الجيد لمحوكمة، وتـ  1999أصدرت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية عاـ 
عادة إصدارىا عاـ  تند ىذه المبادئ إلى مجموعة مف التجارب والمبادرات ، وتس2004تعديؿ تمؾ المبادئ وا 

الوطنية لمدوؿ األعضاء، وكذا سابؽ أعماؿ داخؿ لجاف المنظمة، وتـ وضع ىذه المبادئ استجابة لدعوة مف 
لمقياـ جنبا إلى جنب مع  1998أفريؿ عاـ  28و 27مجمس المنظمة لبلجتماع عمى المستوى الوزاري في 

ولية األخرى ذات الصمة والقطاع الخاص، بغرض وضع مجموعة مف المعايير الحكومات والمؤسسات الد
 :2. وتتميز ىذه المبادئ بأنيا1واإلرشادات لحوكمة المؤسسات

 غير ممزمة بؿ ىي بمثابة نقاط مرجعية. -
 دائمة التطور بطبيعتيا في ضوء التغيرات التي تطرأ عمى  الظروؼ المحيطة. -
ة المؤسسات، ولكنيا توصي ببعض األساليب المشتركة التي ال توصي بنموذج وحيد سميـ لحوكم -

 يمكف أف يستوعبيا أي نموذج في أي دولة.
 تترؾ لمحكومات وأطراؼ السوؽ حرية تطبيؽ ىذه المبادئ، مع األخذ في االعتبار التكمفة والعائد. -

التجارة الدولية، كما استندت قوة تمؾ المبادئ ودوليتيا إلى قوة األطراؼ المختمفة المؤثرة في حركة 
والتي تكاتفت وشاركت في مراجعة وتعديؿ مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية لحوكمة المؤسسات 

مف خبلؿ فريؽ عمؿ كبير ضـ العديد مف  2004، وحتى اصدار المبادئ المعدلة عاـ 2001بداية مف عاـ 
 :3الجيات واألطراؼ أىميا

 وف االقتصادي والتنمية، وحتى دوؿ أخرى مف خارج المنظمة.الحكومات القومية لدوؿ منظمة التعا -
منتدى االستقرار المالي، حيث اعتبر ىذه المبادئ أحد المعايير االثنا عشر الرئيسية لمنظـ المالية  -

 السميمة.
 . BIS4بنؾ التسويات الدولي -
ا في تقاريرىما البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي، حيث تـ اعتبار حوكمة المؤسسات عنصرا أساسي -

 عند مراعاة المعايير والقواعد.
                                                           

 .36، ص:2014، دار النشر لمجامعات، القاىرة ، مصر، وحوكمة البنوك المراجعةعصمت أنور صحصاح،   1
 .109، ص: 2012، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر، حوكمة الشركاتأحمد خضر ،   2
 .149-148ص:  ، مرجع سابق،أحمد خضر   3

4
 BIS: Bank for International Settlement. 
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 لجنة بازؿ. -
 . IOSCO1المنظمة الدولية لمجاف األوراؽ المالية -
 المنتدى العالمي لحوكمة المؤسسات. -
 المؤسسات الدولية األخرى ذات الصمة والقطاع الخاص. -
 االتحادات المينية. -

بعد في التعديبلت الصادرة  لو في ما، كما سيتـ التطرؽ G20العشروف وقد اضيفت ليـ دوؿ مجموعة
إلى مساعدة الحكومات لتقييـ وتحسيف األطر  OECD. ىدفت المبادئ التي وضعتيا منظمة 2015عاـ 

القانونية والمؤسسية والتنظيمية لموضوع حوكمة المؤسسات، باإلضافة إلى توفير الخطوط االرشادية 
ذا ما كانت الدوؿ تريد 2والشركات وغيرىا مف األطراؼوالمقترحات ألسواؽ األوراؽ المالية والمستثمريف  . وا 

اجتذاب رأس الماؿ طويؿ األجؿ فإف ترتيبات حوكمة المؤسسات يجب أف تكوف أىبل لمثقة ومفيومة بشكؿ 
 .3جيد عبر الحدود وااللتزاـ  بالمبادئ المقبولة دوليا

 مثمت في:ت 1999أصدرت منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية خمسة مبادئ سنة 

 حقوؽ المساىميف.  -
 المعاممة المتساوية لممساىميف.   -
 دور أصحاب المصالح.   -
 اإلفصاح والشفافية.   -
 مسؤوليات مجمس اإلدارة.   -

ضافة مبدأ آخر تمثؿ في ضماف وجود أساس إلطار  2004لتقوـ بتعديميا واعادة إصدارىا سنة  وا 
 فعاؿ لحوكمة المؤسسات.

 
 
 

                                                           
1 IOSCO: International Organization of Securities Commissions 

 .05، ص 2004 ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات مبادئ ،منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة 2 
 .06نفس المرجع السابؽ، ص   3
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 لستةالفرع األول: المبادئ ا

 :نتطرؽ إلييا بالتفصيؿ فيما يمي

ينص المبدأ األوؿ مف مبادئ منظمة التعاوف ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المؤسسات:  .1
االقتصادي والتنمية، عمى وجوب تشجيع إطار حوكمة المؤسسات، عمى شفافية وكفاءة األسواؽ، وأف يكوف 

وزيع المسؤوليات بيف مختمؼ الجيات اإلشرافية والتنظيمية ىذا اإلطار متوافقا مع حكـ القانوف، وأف يوضح ت
. كي يتـ ضماف وضع إطار فعاؿ لحوكمة المؤسسات، البد مف وجود أساس قانوني وتنظيمي 1والتنفيذية

ومؤسسي فعاؿ، يمكف لكافة المشاركيف في السوؽ االعتماد عميو في انشاء عبلقاتيـ التعاقدية الخاصة. 
حوكمة عناصر تشريعية وتنظيمية وترتيبات لمتنظيـ الذاتي وااللتزامات االختيارية، وعادة ما يضـ إطار ال

وممارسات األعماؿ التي ىي نتاج الظروؼ الخاصة بالدولة وتاريخيا وتقاليدىا. ولكي يكوف ىناؾ ضماف 
لوجود أساس إلطار فعاؿ لحوكمة المؤسسات ىناؾ مجموعة مف اإلرشادات والعوامؿ يجب أخذىا بعيف 

 :2االعتبار وىي
يجب أف يوضع ىذا اإلطار، بيدؼ أف يكوف ذو تأثير عمى األداء االقتصادي الشامؿ ونزاىة األسواؽ،  -

 والحوافز التي يخمقيا لممشاركيف في السوؽ، وتشجيع قياـ أسواؽ تتميز بالشفافية والفعالية.
مة، في نطاؽ اختصاص تشريعي أف تكوف المتطمبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في ممارسات الحوك -

 معيف متوافؽ مع حكـ القانوف تتميز بالشفافية وقابمية التنفيذ.
أف يكوف توزيع المسؤوليات بيف مختمؼ الجيات في  نطاؽ اختصاص تشريعي معيف، محدد بشكؿ  -

 واضح مع  ضماف خدمة المصالح العامة.
السمطة والنزاىة والموارد لمقياـ بواجباتيا بطريقة ينبغي أف تكوف لمجيات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية،  -

 متخصصة وموضوعية، واتساـ قراراتيا وأحكاميا بالشفافية والتوقيت المناسب وتوفير الشرح التاـ ليا.

وبذلؾ فإف ىذا المبدأ يرسي اإلطار العاـ الميـ لممبادئ األخرى، وييدؼ إلى توفر أسواؽ تتمتع 
 .3القانوف وفصؿ المسؤولية بيف السمطاتبالشفافية والكفاءة، سيادة 

                                                           
 .20ص: ،مرجع سابق نبيؿ قبمي،   1
 .505، ص:2012سوريا، -منشورات جامعة دمشؽ ، الجزء االوؿ، أصول المراجعةحسيف يوسؼ القاضي وآخروف،   2

3 Center for international private enterprise , Reform toolkit, Corporate Governance for Emerging 

Markets, 2008, p:4. www.cipe.org/sites/default/files/publication . 

http://www.cipe.org/sites/default/files/publication
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ينص المبدأ الثاني عمى وجوب توفير حقوق المساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الممكية:  .2
الحماية لممساىميف وتسييؿ ممارسة حقوقيـ مف خبلؿ إطار حوكمة المؤسسات، وىناؾ مجموعة مف 

 :1المبدأ الثاني وأىميا اإلرشادات التي يجب األخذ بيا عند االلتزاـ بتطبيؽ
 يجب أف تتضمف الحقوؽ األساسية لممساىميف الحؽ في:  . أ
 ضماف أساليب تسجيؿ الممكية.  -
 نقؿ ممكية األسيـ. -
 الحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بالمؤسسة بصورة منتظمة في الوقت المناسب. -
 الدارة.المشاركة والتصويت في االجتماعات العامة لممساىميف وانتخاب أعضاء مجمس ا -
 المشاركة في أرباح المؤسسة. -
يجب أف يمتمؾ المساىموف الحؽ في المشاركة أو عمى األقؿ العمـ بالقرارات المتعمقة بالتغييرات  . ب

 األساسية في المؤسسة مثؿ تعديؿ القانوف األساسي واصدار أسيـ جديدة.
يـ بالقوى التي يجب منح فرص المشاركة والتصويت في االجتماعات العامة لممساىميف واعبلم . ت

 تحكـ ىذه االجتماعات.
ينبغي تسييؿ المشاركة الفعالة لممساىميف في القرارات الرئيسية الخاصة بحوكمة المؤسسات مثؿ:  . ث

 ترشيح وانتخاب أعضاء مجمس االدارة وتمكينيـ مف التصويت سواء شخصيا أو غيابيا.

مساىميف والوظائؼ الرئيسية وىو ما يؤكد حرص المبادئ عمى ضماف توفير حد أدنى مف حقوؽ ال
ألصحاب حقوؽ الممكية في الشركات؛ حيث تضمف الممكية اآلمنة لؤلسيـ، وحؽ المساىـ في تمقي االفصاح 
التاـ عف المعمومات وحقوقو في التصويت والمشاركة في قرارات البيع وتعديؿ الممكيات واألصوؿ عند 

 .2حفاظ عمى قيمة الشركة وأسيـ المساىـ بيااالندماج واالستحواذ أو اصدار أسيـ جديدة وذلؾ لم

قد تكوف ألعضاء مجمس اإلدارة والمديريف وكبار المساىميف : المعاممة المتساوية لممساىمين .3
فرصة االضطبلع ببعض األنشطة، لتحقيؽ مصالحيـ الشخصية عمى حساب غيرىـ مف المساىميف وعميو 

بيف الكبار والصغار والمحمييف واألجانب، والحصوؿ عمى  يتضمف ىذا المبدأ تأكيدا عمى المعاممة المتساوية
تعويض فعاؿ في حالة انتياؾ حقوقيـ. مف بيف الوسائؿ التي يتسنى لممساىميف استخداميا لفرض حقوقيـ، 
                                                           

 .12-11، ص:منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات )مرجع سابق( مبادئمركز المشروعات الدولية الخاصة،  1 
2 Cathrine L. Kuchta-Helbing and John D. Sulivan ,Instituting in Developing Emerging and Transitional 

Economies, The Center for International Private Enterprise (CIPE), 2003, p: 11. 



 اإلطار العام لحوكمة المؤسسات وإطارىا الق انوني والتوجييي بالجزائر      .........................................................................

109 
 

القدرة عمى إقامة الدعاوي القانونية واإلدارية ضد المديريف وأعضاء مجمس اإلدارة، مما يقوي ثقة صغار 
 :2ـ المعاممة المتساوية مف خبلؿ. وتت1المساىميف

 معاممة كافة المساىميف حممة نفس الطبقة مف األسيـ معاممة متساوية. -
 منع التداوؿ بيف الداخمييف والتداوؿ الشخصي الصوري.  -
عمى أعضاء مجمس اإلدارة والتنفيذييف الرئيسييف بالشركة أف يفصحوا لمجمس اإلدارة، إذا كانت ليـ  -

ة أو موضوع يمس المؤسسة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بالنيابة عف مصمحة مادية في عممي
 طرؼ ثالث.

وييدؼ ىذا المبدأ إلى ضماف حقوؽ تصويت متساوية لممساىميف وحماية حقوؽ األقمية وحقوؽ 
األجانب ومنع استغبلؿ المعمومات السرية في التعامؿ والبيع الصوري مف الشخص لنفسو، وفي ىذا المبدأ 

مبادئ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية لحوكمة المؤسسات، اىتماما كبيرا لحماية حقوؽ مساىمي  توفر
األقمية، عف طريؽ وضع نظـ وضمانات تمنع العامميف الداخمييف في الشركة وأعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة 

 .3العميا، مف التبلعب بمصالح المساىميف بالشركة

في إطار حوكمة المؤسسات يجب االعتراؼ بحقوؽ مة المؤسسات: دور أصحاب المصالح في حوك .4
أصحاب المصالح التي ينشئيا القانوف، أو تنشأ نتيجة التفاقات متبادلة وأف يعمؿ عمى تشجيع التعاوف 
النشط بيف الشركات وأصحاب المصالح في خمؽ الثروة وفرص العمؿ واستدامة المؤسسات السميمة ماليا 

 :4مبدأ مف خبلؿ ما يميويتـ احتراـ ىذا ال
 احتراـ حقوؽ أصحاب المصالح التي ينشئيا القانوف أو تكوف نتيجة التفاقات متبادلة. -
عندما يكفؿ القانوف حماية المصمحة، يجب أف تكوف ألصحاب المصالح فرصة الحصوؿ عمى تعويض  -

 فعاؿ مقابؿ انتياؾ حقوقيـ.
 اركة العامميف.ينبغي السماح بوضع آليات لتعزيز األداء مف أجؿ مش -
السماح ألصحاب المصالح بالحصوؿ عمى معمومات ذات صمة وبالقدر الكافي عمى أساس منتظـ،  -

 يمكف االعتماد عمييا في الوقت المناسب.
                                                           

 .29، ص: مرجع سابقحساـ الديف غضباف،   1
 .50،  ص: مرجع سابق محمد مصطفى سميماف،  2
 .134، ص: مرجع سابقمحمد بوطبلعة،   3
 .50، ص: مرجع سابقمركز المشروعات الدولية الخاصة،   4
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يجب أف يتمكف أصحاب المصالح بما فييـ العماؿ ومف يمثميـ مف االتصاؿ بمجمس اإلدارة لطرح  -
 ة أو غير األخبلقية وعدـ غض النظر عف حقوقيـ.انشغاالتيـ بشأف الممارسات غير القانوني

 استكماؿ إطار حوكمة المؤسسات بإطار فعاؿ وكؼء لئلعسار وآخر لتنفيذ حقوؽ الدائنيف. -

والمبلحظ أف ىذا المبدأ ييدؼ إلى احتراـ الحقوؽ القانونية واالتفاقيات بيف أصحاب المصالح 
معمومات، فضبل عف التواصؿ والتعويض عف والشركة، وكذلؾ التعاوف بينيـ، وحؽ حصوليـ عمى ال

المخالفات، فتتطمب حوكمة المؤسسات احتراـ حقوؽ أصحاب المصمحة والمجتمع، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ 
احتراـ الشركات اللتزاماتيا تجاه العامميف بيا وعمبلئيا ودائنييا وموردييا والمجتمعات التي تعمؿ فييا. فكؿ 

ومف ثـ  مانة وجودة العمؿ في ىذه الشركات والقدرة عمى االعتماد عميو، ىذه المجموعات تستفيد مف أ
يحصد المجتمع ككؿ مزايا إدارة الشركات بشكؿ جيد، فذلؾ يوفر فرص عمؿ ويبني الثقة في االقتصاد ويمنع 
تبديد الموارد، وتتضمف ىذه المزايا الضخمة لممجتمع منع وقوع أزمات مصرفية، إضافة إلى تنامي أسواؽ 

 . 1ماؿ أكبر وأكثر

ينص مبدأ االفصاح والشفافية عمى أنو يجب عمى إطار حوكمة المؤسسات أف االفصاح والشفافية:  .5
يضمف القياـ باإلفصاح السميـ الصحيح في الوقت المناسب عف كافة الموضوعات العامة المتعمقة 

. يساعد اإلفصاح في 2سساتبالمؤسسة بما في ذلؾ المركز المالي واألداء وحقوؽ الممكية وحوكمة المؤ 
تحسيف فيـ لييكؿ ونواحي نشاط المؤسسة وسياستيا وأدائيا فيما يتعمؽ بالمعايير البيئية واألخبلقية وعبلقتيا 

 : 4. ولتحقيؽ ىذا المبدأ ينبغي ما يمي3مع البيئة التي تعمؿ بيا
سة وأىدافيا، الممكيات أف يتضمف االفصاح دوف االقتصار عمى النتائج المالية ونتائج عمميات المؤس -

الكبرى لؤلسيـ وحقوؽ التصويت، سياسة مكافأة اإلدارييف والعمميات المتصمة باألطراؼ ذات الصمة 
 بالمؤسسة، عوامؿ المخاطرة المتوقعة، ما يتعمؽ بأصحاب المصالح وىياكؿ وسياسات الحوكمة.

لممحاسبة واالفصاح المالي وغير إعداد المعمومات واالفصاح عنيا طبقا لممستويات النوعية المرتفعة  -
 المالي.

                                                           
1 Center for international private enterprise, Reform toolkit, Corporate Governance for Emerging 

Markets, 2008, p: 04. www.cipe.org/sites/default/files/publication (consulté le: 14-09-2019). 
 .15، ص: مرجع سابقت الدولية الخاصة،  مركز المشروعا  2
 .23، ص: مرجع سابقنبيؿ قبمي،   3
 .16-15مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص:   4

http://www.cipe.org/sites/default/files/publication%20(consulté
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 القياـ بمراجعة خارجية مستقمة كفأة مؤىمة لتأكيد صدؽ القوائـ المالية. -
 أف يكوف المراجعوف قابميف لممساءلة والمحاسبة أماـ المساىميف. -
 أف تتاح لكافة مستخدمي المعمومات ذات الصمة فرص متساوية وبتوقيت وتكمفة مناسبيف.    -
طار الحوكمة بمنيج فعاؿ؛ يتناوؿ ويشجع تقديـ التحميبلت والمشورة، عف طريؽ المحمميف استكماؿ إ -

والسياسييف وغيرىـ، فيما يتعمؽ بالقرارات التي يتخذىا المستثمروف بعيدا عف تضارب المصالح، الذي 
 يؤدي إلى اإلضرار بالنزاىة.

ى اإلطبلؽ، نظرا لما يمثمو مف يعد مبدأ اإلفصاح والشفافية مف أىـ مبادئ حوكمة المؤسسات عم
استقرار وشفافية وحماية لجميع األطراؼ والمتعامميف مع الشركات واألسواؽ المالية، حيث اىتمت المبادئ 
بضماف توافر االفصاح المتساوي وفي الوقت المناسب عف المعمومات المادية وغير المادية، واىتمت 

 .1ومات المفصح عنيابمسؤولية المراجع الداخمي والخارجي عف المعم

ينبغي عمى إطار حوكمة المؤسسات، أف يتضمف التوجيو واإلرشاد مسؤوليات مجمس االدارة:  .6
االستراتيجي لممؤسسة والرقابة الفعالة لمجمس اإلدارة عمى إدارة المؤسسة ومحاسبة مجمس اإلدارة لمسؤولياتو 

األخذ بيا عند االلتزاـ بتطبيؽ ىذا . وىناؾ مجموعة مف اإلرشادات يجب 2أماـ المساىميف والمؤسسة
 :3المبدأ
 .والمساىميف الشركة فيو صالح لما العمؿ اإلدارة مجمس أعضاء عمى يجب -
 معاممة يعامؿ أف مف المساىميف مجموعة عمى قراراتو أثرت إذا ما حالة في اإلدارة، مجمس عمى -

 .المساىميف فئات مف فئة لكؿ متساوية
 .المصمحة األطراؼ ذات مصالح عمى الحرص مع بالقانوف اللتزاـا اإلدارة مجمس يضمف أف يجب  -
 سياسة الشركة، استراتيجية ذلؾ وضع في بما الرئيسية، المياـ ببعض القياـ اإلدارة مجمس عمى يجب -

 الرأسمالية، النفقات واألداء، التنفيذ مراقبة أىداؼ األداء، تحديد العمؿ، خطط الميزانيات، الخطر،
 المؤسسات حوكمة لقواعد الشركة ممارسة كفاءة قياس االستثمارات، ومتابعة صفيةوت اإلستحواذات،

جراء  أعضاء وانتخاب ترشيح لعمميات بالشفافية يتصؼ رسمي نظاـ عند الحاجة، وتوافر التعديبلت وا 

                                                           
 .23، مرجع سابؽ، ص:االفصاح والشفافية كاحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركاتأحمد عمي خضر،  - 1
 .       18-17، ص: مرجع سابقمركز المشروعات الدولية الخاصة،   2
يماف فرحاف عبلء 3   .42 -41ص:  ،سابق مرجع ،الشيداني شيحاف طالب وا 



 اإلطار العام لحوكمة المؤسسات وإطارىا الق انوني والتوجييي بالجزائر      .........................................................................

112 
 

نظاـ  ذلؾ في بما لمشركة والمالية المحاسبية والنظـ التقارير سبلمة مف اإلدارة، والتأكد مجمس
 المالية والتشغيمية، والرقابة الخطر إدارة أنظمة خاصة الداخمية، والرقابة المستقؿ المالي جعةالمرا

  .القانوف بتطبيؽ وااللتزاـ
عف اإلدارة،  وذلؾ  مستقبل الشركة شؤوف عمى بموضوعية الحكـ مف اإلدارة مجمس يتمكف أف يجب -

 الموضوعي عمى الحكـ القدرة فييـ توافري التنفيذييف غير اإلدارة مجمس أعضاء مف كاؼ   عدد بتكميؼ
 ومكافآت والتعيينات المالية المحتممة مثؿ التقارير المصالح تعارض حاالت فييا يحدث قد مياـ عمى

 اإلدارة. مجمس وأعضاء التنفيذييف
 التوقيت الدقيقة وفي المناسبة إلى المعمومات النفاذ سيولة اإلدارة مجمس ألعضاء يتوافر أف يجب -

 .وجو أكمؿ عمى بمسؤولياتيـ القياـ ليـ يتسنى حتى بالمناس
 

  OECDالػالفرع الثاني: مستجدات وتطورات مبادئ 

، 2015والمنعقد في مدينة انطاليا التركية في نياية عاـ G20خبلؿ اجتماع قادة مجموعة العشريف 
ادي والتنمية، والتي تـ تـ اقرار تعديبلت عمى مبادئ حوكمة المؤسسات الصادرة عف منظمة التعاوف االقتص

، والذي جاء اقرارا لسمسمة مطولة مف 2015جويمية  8في  OECDاعتمادىا مف طرؼ مجمس منظمة الػ
، وتـ اصدار مبادئ حوكمة المؤسسات 2014-2011المراجعات واألبحاث التي امتدت خبلؿ األعواـ 

مؤسسات، حيث أكد األميف العاـ بشأف حوكمة ال OECD / G20المعدلة والتي أطمؽ عمييا تسمية مبادئ  
نما  1لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية السيد تاماكي بالقوؿ: "أف مبادئ الحوكمة ليست ىدفا بحد ذاتيا، وا 

ىي وسيمة لخمؽ الثقة باألسواؽ المالية واألعماؿ التي تعتبر أساسية بالنسبة لممؤسسات الراغبة بالحصوؿ 
قابؿ فإف الضعؼ في تطبيؽ مبادئ الحوكمة، وخاصة فيما يتعمؽ عمى التمويؿ طويؿ األجؿ، وبالم

بالمكافآت ومخاطر اإلدارة وممارسات مجالس اإلدارة وممارسة مالكي األسيـ لحقوقيـ لو انعكاسات كبيرة 
"، كما 2008عمى استقرار األسواؽ المالية، حيث اعتبر ىذا الضعؼ أحد أىـ األسباب لؤلزمة المالية عاـ 

الطبعة بعيف االعتبار التطورات الحاصمة في كؿ مف القطاع المالي وقطاع المؤسسات والتي قد أخذت ىذه  
 تؤثر عمى كفاءة ومبلءمة سياسات وممارسات حوكمة المؤسسات.

                                                           

، ص: 2016، جانفي 11، أخبار االتحاد، اتحاد ىيئات األوراؽ المالية العربية ، العددلمحوكمة G20   OECD /مبادئ الـجميؿ طريؼ،  1 
03. 
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1وفيما يمي ممخص ألىـ التعديبلت التي حصمت عمى تمؾ المبادئ:
 

ؿ ىو تعزيز دور اإلشراؼ اليدؼ مف التعديضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المؤسسات:  .1
 واإلنفاذ لمحوكمة، وكانت أىـ التعديبلت التي جاءت في المبدأ كما يمي:

 زيادة التأكيد عمى أىمية االشراؼ العاـ والمستقؿ في الرقابة واإلنفاذ. -
 زيادة حوكمة الجيات الرقابية ذاتيا. -
سات عامة(، اليدؼ تغيير دور البورصات )حيث غالبيتيا تحولت إلى شركات خاصة وليست مؤس -

 منيا تعظيـ الربح وانعكاس ذلؾ عمى االشراؼ واالنفاذ في السوؽ المالي فيما يخص الحوكمة.
 ارشادات إضافية فيما يخص تأثير الحوكمة عمى الشركات المدرجة في عدة أسواؽ مالية. -

ليدؼ مف االحقوق والمعاممة المتكافئة لممساىمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الممكية:  .2
 التعديؿ ىو تعزيز حقوؽ المساىميف وحمايتيـ، وتتمثؿ أىـ التعديبلت فيما يمي:

 ارشادات إضافية حوؿ تعامبلت األطراؼ ذات العبلقة. -
 المزيد حوؿ تركز الممكية وانعكاسيا عمى حوكمة المؤسسات. -
 المزيد حوؿ شفافية المنتفع النيائي لمممكية. -

اليدؼ ىنا ىو إضافة وتقديـ األسيم وغيرىم من الوسطاء: المستثمرون من المؤسسات وأسواق  .3
فصؿ جديد في المبادئ بخصوص دور المستثمريف المؤسساتييف وألسواؽ رأس الماؿ في حوكمة المؤسسات، 

 حيث نص ىذا المبدأ الجديد عمى ما يمي:
مف حيث ومدراء األصوؿ في حوكمة المؤسسات،  الوكبلء اإلستشارييف  ارشادات إضافية حوؿ دور -

 ايجاد منيج جديد بما يشمؿ التركيز عمى تركيبة الرسوـ والعموالت وتضارب المصالح.
مواضيع أخرى تشمؿ اإلدراج في أكثر مف سوؽ مالي وفي أكثر مف دولة وانعكاس ذلؾ عمى حوكمة  -

 المؤسسات.
اليدؼ مف التعديؿ ىو التحديث وشموؿ دور أصحاب المصالح في أساليب حوكمة المؤسسات:  .4

، ولكف لـ يحصؿ تغير كبير عمى ىذا OECDالتطورات الحاصمة في األدوات األخرى الصادرة عف 
الفصؿ، حيث أكدت المراجعات عمى ضرورة ادخاؿ متطمبات في الحوكمة تخص الموظفيف وأصحاب 

 المصالح، وتحديدا لتأكيد دورىـ في المساىمة عمى المدى الطويؿ في نجاح وأداء الشركة.

                                                           
 www.oecd.orgعمى شبكة االنترنت: النسخة الجديدة متوفرة بالمغة العربية عمى موقع المنظمة   1
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اليدؼ مف التعديؿ ىو تأكيد االفصاح التاـ والمبلئـ حوؿ جميع األمور شفافية: االفصاح وال .5
 الجوىرية، مف خبلؿ تبني المقترحات التالية:

 العديد مف المواضيع مغطاة بموجب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. -
 تأكيد ازدياد أىمية اإلفصاحات غير المالية. -
 ؼ ذات العبلقة.االفصاح حوؿ تعامبلت األطرا -
 مسؤولية رئيس مجمس اإلدارة مقابؿ مسؤوليات المدير العاـ. -
 الجيات الرقابية عمى المدقؽ المستقؿ وجودة التدقيؽ واالشراؼ والرقابة عمى أعماليـ. -
اليدؼ مف التعديؿ ىو تحديد وتوضيح مسؤوليات مجمس اإلدارة في مسؤوليات مجمس االدارة:  .6

 مف خبلؿ ادخاؿ التعديبلت الموالية:مواضيع وحاالت خاصة، وذلؾ 
 الرقابة واالشراؼ عمى أنظمة إدارة المخاطر. -
دارة المخاطر. -  دور ومسؤوليات المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة وتحديدا لجنة التدقيؽ وا 
 جميع المجاف المنبثقة عف مجمس اإلدارة غير موصى بيا لجميع الشركات مثؿ لجنة المخاطر. -

 

 االنتقادات الموجية لممبادئالفرع الثالث: 

بالرغـ مف أف المبادئ  الواردة بدليؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية مفيدة كنقطة بداية لبناء  
نظاـ لحوكمة  المؤسسات، ورغـ أىمية الدور الذي تحققو في نشر ثقافة الحوكمة، واعتبارىا المعايير الدولية 

الدعـ الدولي، إال أف ىذا ال يعني بالضرورة أف ىذه المبادئ ىي  الواقعية لحوكمة المؤسسات التي تمتمؾ
فإنيا لـ تستطع حماية األسواؽ مف  1999فعمى الرغـ مف وجودىا منذ   ،1األفضؿ وأنيا كافية بشكؿ نيائي

خطر التبلعب في الشركات والمحافظة عمى أمواؿ المساىميف، فعانت اقتصاديات عمبلقة، وخاصة 
ي مف انييارات مالية ومحاسبية لشركات أمريكية عالمية، ويرجع االخصائيوف ذلؾ إلى االقتصاد األمريك

 مجموعة مف المبلحظات واالنتقادات الموجية ليذه المبادئ، أىميا:

تركز ىذه المبادئ عمى الضوابط الداخمية ومصممة في المقاـ األوؿ لمشركات المسجمة في سوؽ  -
ة قانونية وتنظيمية فعالة وبقدر كاؼ مف التنافس، ولكف كثير مف األوراؽ المالية، والتي تعمؿ في بيئ

                                                           
1
  Xiaochuan, Zhou, Improve Corporate Governance and Develop Capital Market , at the Euro money 

China forum, capital Market and Corporate Governance,  Beijing, china, Dec,2004, p.4. 
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األسواؽ الصاعدة إما أف تكوف خالية مف أسواؽ األوراؽ المالية أو تكوف أسواقيا ال تزاؿ في مراحؿ 
 .1تطورىا األولية

ا طرأت أف ىذه المبادئ ليست ثابتة، بؿ ىي دائمة التطور بطبيعتيا، وبالتالي فإنيا قابمة لمتغير كمم -
تغيرات كبيرة عمى الظروؼ المحيطة في عالـ تسوده تغيرات مستمرة، مما يتعيف معو ادخاؿ تجديدات 
وتغييرات مستمرة عمى أساليب حوكمة المؤسسات، وأف يتـ تطويع ىذه األساليب بالشكؿ الذي يواكب 

 المتطمبات والتحديات الجديدة.
بالعمومية، ولذلؾ فإنو مناسب لكؿ مف النظاـ األنجمو يتسـ دليؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية  -

أمريكي والنظاـ األوربي )أو األلماني(، ومع ذلؾ ىناؾ ضغوط متزايدة إلضافة المزيد مف آليات 
التنفيذ إليو، وسيكوف التحدي ىو أف تتـ إضافة ىذه اآلليات بطريقة تتوافؽ مع اجراءات التوجو نحو 

 . 2تنفيذ ال تفرض عمى الشركات تكاليؼ كبيرة جداالسوؽ بوضع اجراءات ذاتية ال

وبالرغـ ىذه المآخذ واالنتقادات؛ فإف ىذه المبادئ تساعد صانعي السياسات عمى تقييـ وتحسيف  
اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي لحوكمة المؤسسات، كما أنيا توفر ارشادات ألسواؽ األوراؽ المالية 

 ا مف الجيات التي تمعب دورا في عممية تطوير الحوكمة الجيدة لممؤسسات.والمستثمريف والشركات وغيرى

نستنتج مف استقراء المبادئ التي جاءت بيا مختمؼ المنظمات والييئات أف ىناؾ مجموعة مف 
المبادئ، اتفقت عمييا وكانت نقطة تقاطع بيف مبادئ كؿ جية تمثمت أساسا في حماية حقوؽ المساىميف 

لمتساوية بينيـ باإلضافة إلى مسؤوليات مجمس االدارة وقدرة المساىميف عمى مساءلة وضماف المعاممة ا
 أعضاء مجمس اإلدارة كما أجمعوا عمى تحقيؽ االفصاح والشفافية.

 

 

 

 
 

                                                           
 .384، ص: 2007، المكتبة العصرية، مصر وراق المالية في ظل حوكمة الشركاتإدارة محافظ األ نظير رياض محمد الشحات،    1
 .23-22، ص:دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة مركز المشروعات الدولية الخاصة ،  2
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 حوكمة المؤسسات آلياتالمطمب الرابع: 

تخداـ لتطبيؽ مبادئ حوكمة المؤسسات البد مف وجود آليات تعتمدىا اإلدارة لمتأكد مف حسف اس
 أصوؿ الشركة وتكفؿ بيا حقوؽ المساىميف وأصحاب المصالح. 

 

 الفرع األول: مفيوم آليات الحوكمة وتصنيفاتيا المختمفة

تعرؼ آليات حوكمة المؤسسات بأنيا مجموعة الممارسات التي تسيـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
العبلقة بيف حممة األسيـ وأصحاب  في التطبيؽ السميـ لقواعد حوكمة المؤسسات، التي تحدد طبيعة

 .1المصالح كافة، والتي تضمف لمشركة إدارة سميمة ومستقرة وبقاءىا في بيئة األعماؿ

وىناؾ تصنيفات متعددة لتمؾ اآلليات والتي يمكف استخداميا لتطبيؽ مفيـو الحوكمة بالشكؿ الذي 
لحوكمة المطبؽ داخؿ البمد، فعمى سبيؿ يبلئـ ظروؼ الشركات، وبيئة األعماؿ الخاصة بيا، وكذلؾ نظاـ ا

آليات محاسبية، آليات قانونية ورقابية، آليات إدارية وتنظيمية، كما يتـ تصنيفيا  المثاؿ يتـ تصنيفيا إلى:
إلى آليات داخمية وآليات خارجية وىذا ما سيتـ اعتماده في ىذه الدراسة بسبب اجماع العديد مف الكتاب عمى 

 اآلليات. ىذه كفاءة ومدى فئة كؿ يتعمؽ بمحتوى فيما بينيـ اختبلفات توجد ذلؾ ىذا التصنيؼ. ومع

 

 الفرع الثاني: اآلليات الداخمية لحوكمة المؤسسات 

وتتمثؿ في مجموعة آليات الحوكمة التي يتـ تصميميا مف داخؿ الشركة لضماف التزاـ الشركة   
طار العاـ لحوكمة المؤسسات، وتتمثؿ أىـ بمبادئ الحوكمة ومف ثـ تحقيؽ اليدؼ مف تصميـ وتنفيذ اإل

 اآلليات الداخمية في:

 مجمس اإلدارة:  .1
يعد مجمس اإلدارة أحسف أداة لمراقبة سموؾ اإلدارة، إذ أنو يحمي رأس الماؿ المستثمر في الشركة مف 

عفاء ومكافأة اإلدارة  العميا. كما أف سوء استعمالو مف قبؿ اإلدارة، مف خبلؿ صبلحياتو القانونية في تعييف وا 
مجمس اإلدارة القوي يشارؾ بفاعمية في وضع استراتيجية الشركة يمارس القيادة ويوجو الشركة بنزاىة وحكمة 

                                                           
وحة دكتوراه فمسفة في ، أطر اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية ودورىا في حوكمة الشركات وآلياتيا الداخميةالطائي بشرى فاضؿ،   1

 .110، ص:2009المحاسبة، غير منشورة، جامعة بغداد، 
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ويعمؿ لمصمحتيا بشفافية ومسؤولية، كما يقدـ الحوافز المناسبة لئلدارة، ويراقب سموكيا ويقوـ أداءىا، 
  1ويسعى لتعظيـ قيمة الشركة.

 لجان المجمس: .2
تمكف مجمس اإلدارة مف القياـ بواجباتو في التوجيو والمراقبة، يمجأ إلى تأليؼ مجموعة مف لكي ي 

 ولجنة التعيينات لجنة المراجعة، ىي: لجنة عامة بصفة المجاف وىذه المجاف مف أعضائو غير التنفيذييف،
 األخرى، المجاف أو المجاف تمؾ إلنشاء عدمو مف احتياجو مدى اإلدارة مجمس ويقرر المكافآت والتعويضات.

 المستقميف التنفيذييف غير اإلدارة مجمس أعضاء مف أعضاء ثبلثة عف ال يقؿ عدد مف لجنة كؿ وتتشكؿ
 االنضماـ اإلدارة مجمس لعضو ويجوز المجاف، تمؾ في لمعمؿ والميارات المناسبة الخبرة لدييـ تتوافر والذيف
 : 3أبرزىا ما يأتي .2لذلؾ تؤىمو التي لديو توافرةالم الميارات والخبرات لديو طالما لجنة مف ألكثر

توصػػػي أغمػػػػب الدراسػػػػات الخاصػػػة بحوكمػػػػة المؤسسػػػػات، بأنػػػو يجػػػػب أف تشػػػػكؿ لجػػػػاف  لجنــــة المكافــــآت: . أ
المكافػػآت مػػف أعضػػاء مجمػػس اإلدارة غيػػر التنفيػػذييف. أمػػا فيمػػا يخػػص المؤسسػػات الممموكػػة لمدولػػة، فقػػد 

( تأكيػدا عمػى ضػرورة أف تكػوف مكافػآت OECDوالتنميػة )تضمنت إرشادات منظمة التعاوف االقتصػادي 
أعضاء مجمس اإلدارة واإلدارة العميا معقولة، بيدؼ ضماف تعزيز مصالح المؤسسة في األمد البعيد، مف 

 خبلؿ جذب المينييف مف ذوي الكفاءات العالية.   
مجمػس اإلدارة  ىػي لجنػة منبثقػة عػف مجمػس اإلدارة وتقتصػر عضػويتيا عمػى أعضػاء لجنة التدقيق: . ب

مف غير التنفيذييف )االستقبللية( تتوفر لدييـ الخبرة فػي مجػاؿ المحاسػبة والتػدقيؽ، وتتعمػؽ مسػؤوليتيا بتػدقيؽ 
عمميات إعداد التقػارير الماليػة ومراجعػة عمميػات التػدقيؽ الػداخمي والخػارجي، وكػذلؾ مراجعػة االلتػزاـ بتطبيػؽ 

 قواعد الحوكمة مف قبؿ إدارة الشركة.
يجػب أف يػتـ تعيػيف أعضػاء مجمػس اإلدارة والمػوظفيف، مػف بػيف أفضػؿ المرشػحيف  :التعيينـاتلجنـة  . ت

الػػذيف تػػتبلءـ ميػػاراتيـ وخبػػراتيـ مػػع الميػػارات والخبػػرات المحػػددة مػػف الشػػركة. ولضػػماف الشػػفافية فػػي تعيػػيف 
 أعضاء مجمس اإلدارة وبقية الموظفيف.

 
                                                           
1
 Private Sector Corporate Trust , Good Corporate Governance in State-Owned Corporations –Final 

Draft Guidelines , 2002 , p: 17 

  .142ص:  ،سابق مرجع ،سميماف مصطفى محمد 2 
3 Singh, H. and Harianto, F. , Management-Board Relationships, Takeover Risk and Adoption of Golden 

Parachutes, Academy of Management Journal, Vol.(32), 1989, p:127 
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 :الممكية ىيكل .3
 في ة مساىمتيـونسب بقيمة الماؿ الممموؾ، أصحاب رأس ىـ مف تحديد الممكية بييكؿ يقصد
 والرقابة الممكية بيف الكامؿ الفصؿ الحوكمة، وأف في اليامة اآلليات أىـ أحد الممكية ىيكؿ يعتبرو  المؤسسة،

 الممكية مف حصة ليـ يكوف في المؤسسة المتحكموف فغالبا الحدوث، ناذر شيئا يعتبر المؤسسات حوكمة في
 إلى أيضا أشاروا أنيـ كما الممكية بالكامؿ، لو يكوف قد وبعضيـ فييا(، يتحكموف التي سساتالمؤ  )ممكية
 .1الشركة إدارة تأثيرىـ عمى كيفية عمى الممكية، مف ثـ المسيطرة لمفئات المختمفة المواقؼ

ة، المسؤولي عف المحاسبة وقابمية العدالة ىي: مبادئ أربعة عمى المؤسسات حوكمة نظـ كافة تعتمد
 الممكية، فيناؾ ىيكؿ عمى وااللتزاـ بيا المبادئ ىذه بمراعاة الخاصة التحديات وتعتمد والشفافية، والمسؤولية

 يسمى نظاـ  مشتت الداخمييف، وىيكؿ يسمى نظاـ زمرك ىيكؿ لممؤسسات: الممكية ليياكؿ شائعاف نوعاف
 فيما يمي: منيما لكؿ يتـ التعرض الخارجييف

 أو أو العائبلت األفراد مف قميؿ عدد أيدي في والممكية اإلدارة تتركز: الداخمين( منظا) المركز الييكل . أ
 .الداخميون"" عمييـ يطمؽ المؤسسة وعمؿ تشغيؿ طريقة عمى بشدة يؤثروف األطراؼ ىؤالء وألف المديريف،
 ىياكؿ وف فيالداخمي ويقـو مركزة، ممكية ىياكؿ لدييا المدني القانوف يحكميا التي وخاصة الدوؿ ومعظـ
 أغمبية حقوؽ بممكية قياميـ منيا طرؽ بعدة الشركات في التحكـ أو السيطرة بممارسة المركزة، اإلدارة

عف  اإلدارة في بالتحكـ األسيـ، مف الضخمة الممكيات المساىموف أصحاب يقـو ما غالبا حيث التصويت،
ولكنيـ  األسيـ مف قميبل عددا الداخميوف يممؾ األحياف بعض وفي اإلدارة مجمس في المباشر التمثيؿ طريؽ

تصويت  بحقوؽ بعضيا تمتع مع األسيـ أنواع تتعدد عندما ذلؾ ويحدث التصويت، حقوؽ بأغمبية يتمتعوف
ذا اآلخر، بعضيا مف أكثر ذلؾ  فإف ضخمة تصويت حقوؽ ذات أسيـ امتبلؾ مف أفراد بضعة تمكف ما وا 

 .2الماؿ رأس أغمبية أصحاب ىـ يكونوا لـ لو تىح الشركة، في يتحكموا أف مف فعبل سيمكنيـ

                                                           

 المديريف مركز ،تطبيقية دراسة المصرية لمشركات المالي األداء عمى الشركات لحوكمة الداخمية اآلليات أثر ،عبلـ سمير الديف بياء 1 
 .27 -26: ص ، 2009مصر، االستثمار، وزارة  المصري،

 .27 :ص سابق، مرجع سميماف، مصطفى محمد 2 



 اإلطار العام لحوكمة المؤسسات وإطارىا الق انوني والتوجييي بالجزائر      .........................................................................

119 
 

الحوكمة  لنظاـ تحديات لو ثـ ومف وعيوبو مزاياه الممكية ىياكؿ مف نظاـ لكؿ أف فيو الشؾ ومما
 الكفيمة الوسائؿ مف العديد الكثيرة األصوات يمتمكوف ومف األسيـ حممة كبار لدى أف ذلؾ ومثاؿ بو، الخاص
 1:الشركات ومنيا بتدمير

السوؽ  في شركتيـ حصة لتوسيع إال لشيء ال منافسة شركة شراء عمى الموافقة عمى المجمس يعتشج -
 المنافسة. إسكاتا لصوت

ولو  حتى الشركة عمى السيطرة فقداف خشية أخرى شركات إلى االنضماـ أو الدمج برفض إقناع المجمس -
 الشركة. أداء تحسيف إلى سيؤدي االنضماـ كاف

 الشركة موارد ييدروف لممسؤولية، مراعاة دوف قوتيـ يستخدموف الذيف يفالداخمي فإف وباختصار
 في الموجودة السيولة مف الشركة ويحرموف ،التردد عمى المستثمر ويشجعوف ة.اإلنتاجي قدراتيا ويضعفوف
  .الماؿ أسواؽ رأس

 المالكيف مف كبير عدد ىناؾ يكوف المشتتة، الممكية ىياكؿ فيالخارجيين(:  المشتت )نظام الييكل  . ب
 ما المساىميف صغار لدى ىناؾ يكوف ال ما وعادة الشركة، أسيـ مف صغيرا عددا منيـ كؿ الذيف يمتمؾ

 السياسات أو القرارات في المشاركة عدـ إلى يميموف أنيـ قرب، كما عف الشركة نشاط عمى مراقبة يحفزىـ
 وتميؿ الخارجييف، بنظـ المشتتة الممكية نظـ إلى يشار كما "الخارجيون"، عمييـ ثمة يطمؽ اإلدارية. ومف

 في المشتتة الممكية ىياكؿ تطبيؽ إلى المتحدة والواليات المتحدة المممكة مثؿ القانوف العاـ تطبؽ التي الدوؿ
 2.الشركات

وعمى النقيض مف نظـ الداخمييف، فإف المنشآت في نظـ الخارجييف تعتمد عمى األعضاء المستقميف 
لمراقبة السموؾ اإلداري واإلشراؼ عمى بقائو تحت السيطرة. ويميؿ أعضاء مجمس  في مجالس اإلدارة،

اإلدارة المستقميف إلى اإلفصاح بشكؿ واضح وبدرجة متساوية عف المعمومات، وتقييـ األداء اإلداري بشكؿ 
لممساءلة موضوعي، وحماية مصالح وحقوؽ المساىميف بقوة، ونتيجة ليذا يعتبر نظـ الخارجييف أكثر قابمية 

 .3وأقؿ فسادا، وتميؿ نحو تعزيز السيولة في األسواؽ المالية

 األجؿ في األرباح بتعظيـ االىتماـ إلى المزايا فإف المبلؾ المشتتوف يميموف تمؾ مف الرغـ وعمى
 في مكاسب عنيا تنشأ التي السياسات واالستراتيجيات عمى الموافقة إلى يتجيوف فإنيـ ثمة ومف القصير،

                                                           
 .16مرجع سابؽ، ص:  دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة، مركز المشروعات الدولية الخاصة ،  1
 .148، ص: 2010، مصر اإلسكندرية، الجامعية، رالدا ،الشركات وحوكمة المراجعة لطفي، أحمد السيد أميف 2 

 .63، ص مرجع سابقعقبة قطاؼ،   3
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 في ىذا يؤدي وقد لمشركة، األجؿ األداء طويؿ تشجيع عمى بالضرورة تعمؿ ال قد لكنيا القصير، األجؿ
لى وأصحاب الشركات، اإلدارة مجمس أعضاء بيف الخبلفات إثارة إلى األحياف بعض  في التغيرات تواتر وا 
 أكثر أرباح قيؽتح عمى أمؿ اتيـاستثمار  عف التخمي في يرغبوف قد المساىميف ألف نظرا الممكية ىيكؿ
 يتوافر فبل المستثمريف صغار الشركة. أما استقرار إضعاؼ إلى يؤدي األمريف وكبل آخر، مكاف في ارتفاعا
 عف اإلدارة مجمس أعضاء وحرص، ولمحاسبة بيقظة اإلدارة مجمس قرارات لمراقبة أقؿ حافز سوى لدييـ

 في الصائبة غير تمؾ القرارات اتخاذ دوفيؤي الذيف اإلدارة أعضاء يظؿ فقد ليذا ونتيجة مسؤولياتيـ،
 .1منيـ التخمص في الشركة مصمحة تكوف بينما مناصبيـ،

 التدقيق الداخمي:    .4
تؤدي وظيفة التدقيؽ الداخمي )المراجعة الداخمية( دورا ميما في عممية الحوكمة، إذ أنيا تعزز ىذه  

دارة المؤسسة تعمؿ عمى إلوظيفة إدارية تابعة ي فيالعممية، وذلؾ بزيادة قدرة الجميور عمى مساءلة الشركة. 
مراجعة النواحي المحاسبية والمالية واألعماؿ األخرى، لتقييـ مدى مسايرة التطبيؽ العممي لمخطط والسياسات 

 والعمؿ عمى حسف استخداـ الموارد بما يحقؽ الكفاية اإلنتاجية القصوى، رجّوةالمرسومة لتحقيؽ األىداؼ الم
اإلدارة في تنفيذ مياميـ ومسؤولياتيـ وبقياـ  أعضاءعدة سالمراجعة الداخمية ىو ممف اسي اليدؼ األساو 

عطاء نصائح لئلدارة والتعاليؽ حوؿ العمميات التي تـ مراجعتيا،  المراجع الداخمي لعمميات الفحص والتقييـ وا 
أة ييدؼ إلى التأكد مف دقة وعميو فيمكف القوؿ أف المراجعة الداخمية ىي عبارة عف نشاط مستقؿ داخؿ المنش

وفاعمية األنظمة والتعميمات واإلجراءات المطبقة داخميا، وتزويد اإلدارة بتقارير عف أي انحرافات أو نقاط 
المحافظة عمى أمواؿ المؤسسة وموجوداتيا و  ضعؼ حتى يتمكف االعتماد عمييا كأساس سميـ لرسـ السياسات

 .2استعماؿمف أي ضياع أو اختبلس أو تبلعب أو سوء 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 نفس المرجع ونفس الصفحة. 1 
المراجعة الداخمية ميمتيا و مساىمتيا في تحسين تسيير المؤسسة مع دراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع لمنشاط لطفي شعباني،  2

 .72ػ 70، ص ص: 2004، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير ،التجاري لمجمع سوناطراك
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 الفرع الثالث: اآلليات الخارجية لحوكمة المؤسسات  

تتمثؿ آليات حوكمة المؤسسات الخارجية بالرقابة التي يمارسيا أصحاب المصالح الخارجييف عمى 
الشركة، والضغوط التي تمارسيا المنظمات الدولية الميتمة بيذا الموضوع، حيث يشكؿ ىذا المصدر أحد 

برى المولدة لضغط ىائؿ مف أجؿ تطبيؽ قواعد الحوكمة، ومف األمثمة عمى ىذه اآلليات ما المصادر الك
 : 1يأتي

 :منافسة سوق المنتجات )الخدمات( وسوق العمل اإلداري .1
تعد منافسة سوؽ المنتجات )الخدمات( أحد اآلليات الميمة لمحوكمة، فإذا لـ تقـ اإلدارة بواجباتيا 

ؿ في منافسة الشركات التي تعمؿ في نفس حقؿ الصناعة، وبالتالي تتعرض بالشكؿ الصحيح، فإنيا ستفش
لئلفبلس. وعميو فإف منافسة السوؽ تيذب سموؾ اإلدارة، وبخاصة إذا كانت ىناؾ سوؽ فعالة لمعمؿ اإلداري 
لئلدارة العميا، وىذا يعني أف اإلفبلس سوؼ يكوف لو تأثير سيئ عمى مستقبؿ المدير وأعضاء مجمس 

 .2ةاإلدار 

 االندماج واالستحواذ .2
مما الشؾ فيو أف االندماج واالستحواذ ىي مف األدوات التقميدية إلعادة ىيكمة الشركات. فاالستحواذ 
ىو آلية ميمة مف آليات الحوكمة وبدونو ال يمكف السيطرة عمى سموؾ اإلدارة بشكؿ فعاؿ، حيث يتـ 

 .3ما تحصؿ عممية االستحواذ أو االندماجاالستغناء عف خدمات اإلدارات ذات األداء المنخفض عند

 التدقيق الخارجي .3
يؤدي المدقؽ الخارجي دورا ميما في المساعدة عمى تحسيف نوعية التقارير المالية، ولتحقيؽ ذلؾ  

ينبغي عميو مناقشة لجنة التدقيؽ في نوعية تمؾ التقارير، وليس مصداقيتيا  فقط، ومع تزايد التركيز عمى 
ة، وعمى وجو الخصوص لجنة التدقيؽ في اختيار المدقؽ الخارجي واالستمرار في تكميفو، دور مجالس اإلدار 

                                                           
1
 John, Kose and Kedia, Simi, Design of Corporate Governance: Role of Ownership Structure 

,Takeovers, and Bank Debit  , 2003, p: 09. 
2
 .31، ص: مرجع سابقالبشير زبيدي،   

3
  Abbott, L. G. and Parker, S., Auditor Selection and Audit  Committee Charecteristics  , Auditing : A 

Journal of Practice and Theory Vol. ( 19 ) , 2000, p:47 
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حيث أف لجاف التدقيؽ المستقمة والنشيطة سوؼ تطمب تدقيقا ذا نوعية عالية، وبالتالي اختيار المدققيف 
 .1األكفاء والمتخصصيف في حقؿ الصناعة الذي تعمؿ فيو الشركة

الزاوية لمحوكمة الجيدة، إذ يساعد المدققوف الخارجيوف ىذه الشركات يمثؿ التدقيؽ الخارجي حجر 
عمى تحقيؽ المساءلة والنزاىة وتحسيف العمميات فييا، ويغرسوف الثقة بيف أصحاب المصالح والجميور 

 بشكؿ عاـ. 

 التشريعات والقوانين .4

كات، وأسواؽ الماؿ، قوانيف الشر  2إذ ترتبط حوكمة المؤسسات بعدد مف القوانيف والتشريعات، مثؿ:
والبنوؾ، وااليداع والحفظ المركزي، والمحاسبة والمراجعة، والمنافسة ومنع االحتكار، والضرائب والعمؿ، 
والخصخصة، والبيئة، وغيرىا، وغالبا ما تشكؿ وتؤثر ىذه اآللية عمى التفاعبلت التي تجري بيف الفاعميف 

لقد أثرت بعض التشريعات الخاصة بمينة المحاسبة . 3الذيف يشتركوف بشكؿ مباشر في عممية الحوكمة
والقوانيف المرتبطة بالنظاـ المحاسبي المالي في الجزائر عمى الفاعميف األساسييف في عممية الحوكمة، ليس 
فيما يتصؿ بدورىـ ووظيفتيـ في ىذه العممية، بؿ عمى كيفية تفاعميـ مع بعضيـ، يتمثؿ دوره بزيادة عدد 

ة المستقميف، وتقوية إشراؼ لجنة التدقيؽ عمى عممية إعداد التقارير المالية، ووضع أعضاء مجمس اإلدار 
خطوط اتصاؿ فعالة بيف المدقؽ الخارجي ولجنة التدقيؽ وتحديد قدرة المسؤوليف في الشركة عمى المصادقة 
لح عمى المعامبلت التي تخصيـ في الشركة، والتي قد تكوف مضرة بمصالح المالكيف وأصحاب المصا

 اآلخريف في الشركة.

 

 

 

 

                                                           
1
 The Institute of Internal Auditors (IIA), The Role of Auditing in  Public Sector Governance , 2006, p :03. 

، المؤتمر العممي الخامس حوكمة الشركات وأبعادىا المحاسبية -نموذج مقترح-يبي المصرينحو حوكمة النظام الضر نعيـ فييـ حنا،   2
 .82، ص:2005كمية التجارة االسكندرية، مصر،  واالدارية واالقتصادية،

3
  Sarbanes, P. and Oxley ,M., Sarbanes-Oxley Act of 2002  , A Congress , Washington DC  . p:24. 
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 المبحث الثالث: اإلطار القانوني والتوجييي لحوكمة المؤسسات في الجزائر
 

أدى االىتماـ المتزايد بمفيوـ حوكمة المؤسسات إلى قياـ العديد مف الدوؿ بإصدار تقارير وتوصيات 
، والجزائر قد بذلت جيودا لتعزيز أداء مؤسساتيا،  عف طريؽ القياـ ببعض خاصة بتطبيؽ ىذا المفيـو

 واقع إلى الجزءفي ىذا  نتطرؽ سوؼاالصبلحات إليجاد مناخ مناسب يتوافؽ ومتطمبات الحوكمة، لذلؾ 
 المؤسسات. حوكمة لتطبيؽ الجزائرية الشركات التي تواجو التحديات وكذا المجاؿ، ىذا في المبذولة الجيود

 

 في الجزائرالمطمب األول: اإلطار القانوني والتشريعي لمحوكمة 

إف مفيوـ الحوكمة في الجزائر ومبادئيا متواجدة في نسيج عدد مف القوانيف الحاكمة ولوائيا التنفيذية  
وتعديبلتيا، فيذه التشريعات تسيـ في إرساء البنية التحتية القانونية المنظمة لؤلعماؿ والتي تشكؿ بدورىا 

 اإلطار المبلئـ لتطبيقات الحوكمة.
  

 طبيقات الحوكمة في القانون التجاريالفرع األول: ت

لقد تمت مراجعة القانوف التجاري؛ بشكؿ يوضح كيفية إسناد وتوزيع المسؤوليات داخؿ المؤسسات  
المعدؿ والمتمـ لمقانوف التجاري المتعمؽ بشركات المساىمة  08-93بإصدار المرسوـ التشريعي رقـ 

جاري. والقانوف التجاري الجزائري الموضوع وفقا المتضمف القانوف الت 27-69والتجمعات، األمر رقـ 
لمنموذج الفرنسي يحظى بترتيب منخفض مف ناحية تقديـ حماية تتسـ بالكفاءة لحقوؽ المساىميف أو 
المقرضيف. ومع ذلؾ بذلت الجزائر جيودا معتبرة في تعزيز أداء مؤسساتيا، وذلؾ بقياميا بإصبلحات جذرية 

تطمبات الحوكمة. وقد كممت ىذه الجيود مف خبلؿ قياـ المشرع الجزائري، إليجاد مناخ مناسب يتوافؽ وم
بتنظيـ إدارة الشركات التجارية بكافة أنواعيا؛ بناء عمى بعض التشريعات مف نصوص القانوف التجاري 

 الجزائري، دوف أف يكوف اليدؼ منيا تطبيؽ أو ممارسة حوكمة المؤسسات.

تجاري مف خبلؿ النصوص التي تحدد شروط اختيار أعضاء نجد تطبيقات الحوكمة في القانوف ال
مجمس اإلدارة وتحديد اختصاصاتو، وتنظيـ العبلقة بيف مجمس اإلدارة واألطراؼ ذات العبلقة بالشركة؛  إذ 
يمنع عمى عضو مجمس اإلدارة أو غيره مف األطراؼ ذوي العبلقة بالشركة، أف تكوف لو مصمحة مباشرة أو 

 جريو مف صفقات أو عقود لحسابيا.غير مباشرة فيما ي
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ويتجسد ىذا االىتماـ كذلؾ، مف تقرير مسؤولية أعضاء مجمس اإلدارة اتجاه الشركة والمساىميف 
والغير عف األضرار الناتجة عف أعماليـ المخالفة لمقانوف، وعف أعماليـ التي تتجاوز حدود صبلحيتيـ، 

مادة تذكر  129قد وردت في القانوف التجاري الجزائري وعف أي غش أو إىماؿ يرتكبونو في أداء مياميـ. و 
عمى األقؿ مرة واحدة " مجمس االدارة"، مجمس المديريف، عضو مجمس المديريف، مجمس المراقبة، عضو 

مف المواد المتعمقة بالشركات التجارية، وقد تمحورت ىذه المواد حوؿ  %40مجمس المراقبة، وىو ما يمثؿ 
 .1لمجاف التابعة لو، بما يعزز حقوؽ وواجبات مجمس االدارةوظائؼ مجمس اإلدارة وا

كذلؾ أورد القانوف التجاري مجموعة عبارات ومصطمحات عامة حوؿ مراقب الحسابات )مراجع 
الحسابات(، إذ أطمؽ عميو تسمية مندوب الحسابات، حيث حصر دوره في التحقيؽ بالدفاتر واألوراؽ المالية 

ابات الشركة وصحتيا، والتدقيؽ في صحة المعمومات المقدمة في تقرير مجمس لمشركة، ومراقبة انتظاـ حس
اإلدارة أو مجمس المديريف، حوؿ الوضعية المالية لمشركة وحساباتيا، والمصادقة عمى انتظاـ الجرد 
وحسابات الشركة والموازنة، وصحة ذلؾ. وكذلؾ التحقؽ مف احتراـ مبدأ المساواة بيف المساىميف، إضافة 

 .2إجراء التحقيقات والرقابة المناسبة طيمة السنة المالية الى

ونبلحظ أف مياـ مندوب الحسابات في ىذا القانوف تحقؽ مبدأيف أساسييف مف مبادئ الحوكمة، األوؿ 
ىو مبدأ االفصاح والشفافية والثاني ىو تحقيؽ العدالة بيف المساىميف، ولكف يؤخذ عمى ىذا القانوف عدـ 

، مف خبلؿ التسمية حيث يسمى مراقب 01-10تنظيـ  مينة المحاسبة في الجزائر رقـ  اتساقو مع قانوف
الحسابات بمحافظ الحسابات، واختبلؼ في تحديد المياـ. كما أف ىذا القانوف لـ يذكر آليات واضحة لتحقيؽ 

المبادئ التي مبدأ المساواة بيف المساىميف، وأف األىداؼ المشار إلييا في ىذا التعديؿ فييا الكثير مف 
 وضعتيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية بشأف حوكمة المؤسسات.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Houria  Kherraf, La gouvernance des entreprises familiales : Etudes de cas algerien, Mémoire de 

magister en management, université d’oran, 2013-2014, p.131. 
 .4كرر م 715، المادة المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75األمر رقم الجريدة الرسمية،  2
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 الفرع الثاني: تطبيقات الحوكمة في البنوك الجزائرية

 1مف بيف األسباب التي دفعت السمطات الجزائرية لتبني تطبيقات الحوكمة في البنوؾ ىي: 

جزائر ليذه البنوؾ قبؿ وبعد بداية نشاطيا، مما : نجمت عف ضعؼ رقابة بنؾ الأزمة البنوك الخاصة . أ
أدى إلى وقوع أزمات مالية ىزت القطاع المصرفي، ولعؿ أىـ ىذه األزمات ىي تمؾ التي ىزت بنكي 
الخميفة والبنؾ التجاري والصناعي الجزائري، وىو ما جعؿ المجنة البنكية ومجمس النقد والقرض بسحب 

س الماؿ الجزائري عمى غرار: يونيوف بنؾ، البنؾ الدولي االعتماد مف عدة بنوؾ خاصة ذات رأ
 الجزائري.

: وقد ظير ذلؾ جميا مف خبلؿ عمميات االختبلس التي معاناة البنوك العمومية من سوء الحوكمة . ب
وقعت فييا بعض البنوؾ، إضافة إلى معاناتيا الدائمة مف إشكالية القروض المتعثرة، خاصة تمؾ 

تصادية العمومية، كما أف ىذه البنوؾ تعاني أيضا مف ضعؼ الرقابة الداخمية المتعمقة بالمؤسسات االق
 . 2والخارجية، وعدـ تطبيقيا لقواعد الحيطة والحذر المعتمدة عالميا

مما جعؿ السمطات الجزائرية تبذؿ مجيودات كبيرة في سبيؿ ارساء الحوكمة بالبنوؾ والعمؿ عمى 
 المجيودات ما يمي:تطبيقيا بشكؿ سميـ، ونذكر مف بيف ىذه 

المالية لمبنوؾ : ومف أىـ ىذه القوانيف نجد قانوف المراقبة . سن قوانين معززة لتطبيق الحوكمة بالبنوك 1
، والذي يجبر فيو البنوؾ 0110نوفمبر  02( الذي أصدره بنؾ الجزائر في 11-10والمؤسسات المالية )

تساعدىا عمى مواجية مختمؼ المخاطر تماشيا  والمؤسسات المالية عمى تأسيس أنظمة لممراقبة الداخمية
، إضافة إلى قوانيف محاربة الفساد المالي واإلداري مف خبلؿ إصدار األمر 0مع ما ورد في اتفاقية بازؿ

( والمتعمؽ بقمع مخالفة التشريع والتنظيـ الخاص بالصرؼ األجنبي وحركة رؤوس األمواؿ مف 74-00)
لى الخارج، والقانوف رقـ )  ( المتضمف الوقاية مف الفساد ومحاربتو.14-10وا 

                                                           
 .152-151ص:  مرجع سابق،محمد بوطبلعة،   1
، الممتقى الدولي حوؿ األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، دور وأىمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفيعمر شريقي،  2

 .10، ص:2009جامعة سطيؼ، أكتوبر
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والذي تضمف تحديث أنظمة الدفع بإدخاؿ وسائؿ دفع  . برنامج العمل الوطني في مجال الحوكمة: 2
وشبكات تبادؿ تضمف سرعة وتأميف العمميات البنكية، وتحسيف إدارة المخاطر وتعزيز قواعد الحذر 

 .01وترقية انضباط السوؽ وذلؾ في إطار بازؿ 

 فرع الثالث: تطبيقات الحوكمة في قوانين أخرىال

تجدر االشارة إلى أف التعديبلت المتبلحقة األخرى، الصادرة والمتعمقة بقواعد اإلفبلس وقوانيف بورصة 
صدار قانوف مكافحة غسيؿ األمواؿ في  والقوانيف  2، وذلؾ بعد قضية بنؾ الخميفة.2005أفريؿ  5الجزائر. وا 

ار جاءت مكممة لما جاءت بو تعديبلت القانوف التجاري، باعتبارىا األدوات الرئيسية المتعمقة بدعـ االستثم
لمتحوؿ التاـ والسميـ نحو اقتصاد السوؽ الذي ينبغي أف يكوف محاطا بإطار قانوني فعاؿ يضمف الدعائـ 

 االئتمانية فيو، وىو ما يحققو النظاـ القانوني لحوكمة المؤسسات. 

المتعمؽ بمحاربة الفساد خطوة رئيسية لدعـ مبادئ حوكمة  2006سنة  ويعتبر القانوف الصادر
 :3المؤسسات في الجزائر ومف أىـ ما جاء بو

 دعـ التدابير الرامية إلى الوقاية مف الفساد ومكافحتو. -
 تعزيز النزاىة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعيف العمومي والخاص. -
عدة التقنية، مف أجؿ الوقاية مف الفساد ومكافحتو بما في ذلؾ تسييؿ ودعـ التعاوف الدولي والمسا -

 استرداد الموجودات.
عند توظيؼ مستخدمي القطاع العاـ، يجب مراعاة ضرورة إعداد برامج تعميمية تكوينية مبلئمة لتمكيف  -

فادتيـ مف تكويف متخصص يز  يد الموظفيف العمومييف مف األداء الصحيح والنزيو والسميـ لوظائفيـ، وا 
 مف وعييـ بمخاطر الفساد.

 

 
 
 
 

                                                           
 .10، ص: 2008نوفمبر  ،2008-1999طني الخاص بالحكامة، الجزائر تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الو  1

 .30، ص: مرجع سابقخميصة مجيمي ،   2
مؤرخ في 14، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العددالمتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو 01-06القانون رقم مف  03و 01المواد  3

 .2006مارس  08
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 ميثاق الحكم الراشدالمطمب الثاني: 

واإلرشادات الخاصة  2008بعد إطبلؽ مدونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمغرب في يناير 
، انضمت الجزائر إلى جيرانيا في تبني 2000بأفضؿ ممارسات حوكمة المؤسسات بتونس في يونيو 

  2009مارس  11، وقد جاء إصدار المدونة الجزائرية لحوكمة المؤسسات  في الحوكمة الرشيدة لمشركات
في الوقت المناسب تماما، فتطبيؽ قواعد حوكمة المؤسسات ستساعد في بناء الثقة المتبادلة مع القطاع 
المصرفي، في وقت تتزايد فيو أىمية الحصوؿ عمى رأس الماؿ، وتعزيز النمو االقتصادي، الذي يعد حجر 

اوية في تخطي األزمة المالية العالمية وتقميؿ تداعياتيا. وغياب الحوكمة في نطاؽ الشركة ذاتيا، يحد مف الز 
إمكانات االبتكار والتطور، ولف يقوـ رجاؿ المصارؼ أو الشركاء أو المستثمروف باالستثمار في مشروعات 

ارد أكبر ويساعد عمى تنمية ضعيفة الحوكمة، ولذا فإف االلتزاـ بقانوف حوكمة المؤسسات سيخمؽ مو 
 . 1األعماؿ
 

 الفرع األول: استعراض الميثاق

الجزائرية بمبادرة الكتشاؼ الطرؽ التي تييئ تشجيع الحوكمة،  قامت جمعيات واتحادات األعماؿ
األجنبي المباشر، حيث قاـ أصحاب المصالح في القطاعيف العاـ والخاص عاـ  بغاية جمب االستثمار

المؤسسات،   موعة لحوكمة المؤسسات تعمؿ جنبا إلى جنب مع المنتدى العالمي لحوكمةبإنشاء مج ،2007
لوضع إطار حوكمة وبرنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ومؤسسة التمويؿ الدولية

 .2الجزائرية المؤسسات

 مجنةوال   (LARE) ، أعمنت فيو كؿ مف جمعية2009مارس  11كما انعقد مؤتمر وطني في  
بمساعدة المنتدى  الوطنية لحوكمة المؤسسات في الجزائر، عف إصدار دليؿ حوكمة المؤسسات الجزائري

 :3ومؤسسة التمويؿ الدولية ويتضمف الميثاؽ جزأيف ومبلحؽ كما يمي (GCGF) العالمي لحوكمة المؤسسات

                                                           
، اإلصبلح االقتصادي، نشرة غير دورية يصدرىا مركز المشروعات الدولية زائر تنضم إلى ركب حوكمة الشركاتالجبوىراوه،  صابرينا 1

 .26، ص:2009، 23الخاصة، العدد 
، أطروحة دكتوراه تخصص مالية نحو اطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدوليةعمر عمي عبد الصمد،  2

 .185-184، ص: 2012/2013، 3الجزائر ومحاسبة، جامعة
 .17، ص: 2009ة، ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة الجزائريوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية، 3 
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 .الحكـ الراشد لممؤسسات الجزائرية يوضح الجزء األوؿ دوافع ضرورة -
األساسية التي يبنى عمييا الحكـ الراشد؛ فمف جية يعرض العبلقات  لجزء الثاني إلى المقاييسيتطرؽ ا -

 التنظيمية لممؤسسة، ومف جية عبلقة األطراؼ األخرى مع المؤسسة، باإلضافة إلى نوعية بيف الييئات
 .عرض المعمومات وأساليب نقؿ الممكية

ات مف المجوء إلييا، بغرض االستجابة النشغاؿ عممية تمكف المؤسس تتضمف المبلحؽ أدوات ونصائح -
 . مرجعية لممارسة التقييـ الذاتي إلدارة المؤسسات واضح ودقيؽ، كقائمة

تزويد المؤسسات الجزائرية بأداة إرشادية بسيطة؛ تسمح بفيـ المبادئ  واليدؼ المنتظر مف الميثاؽ ىو
وقد عرؼ ىذا الميثاؽ الحوكمة أو كما  . بالحوكمة وااللتزاـ بيا مع رفع الوعي الجماىيري األساسية لمحوكمة

عبارة عف فمسفة تسييرية ومجموعة مف التدابير العممية الكفيمة في آف واحد، " أطمؽ عمييا الحكـ الراشد بأنيا:
تعريؼ حقوؽ وواجبات األطراؼ الفاعمة في المؤسسة، وتقاسـ  لضماف استدامة وتنافسية المؤسسة بواسطة

 1."سؤوليات المترتبة عمى ذلؾالصبلحيات والم

 2شرحيا في الميثاؽ كما يمي: أما مبادئ الحكـ الراشد، يتـ

بيف األطراؼ الفاعمة، وكذا االمتيازات المرتبطة بيا بطريقة  يعني توزيع الحقوؽ والواجبات اإلنصاف: .1
 بمعنى المساواة.  منصفة،

والمسؤوليات، واضحة ومفيومة بالنسبة  الصبلحيات وتعني أف تكوف الحقوؽ والواجبات وكذا الشفافية: .2
 . لمجميع

 . بأىداؼ دقيقة وليست مقسمة بيف األفراد يجب أف تكوف المسؤولية محددة المسؤولية: .3
 . بشأف ممارساتو لمسؤولياتو كؿ طرؼ فاعؿ مسؤوؿ أماـ اآلخر التبعية: .4

لجزائر" وبعدىا قامت مجموعة عمؿ حوكمة المؤسسات الجزائرية بإطبلؽ مركز "حوكمة ا
Hawkamah El-Djazair  بالجزائر العاصمة ليكوف بمثابة منبر لمساعدة المؤسسات 2010في أكتوبر ،

الجزائرية عمى االلتزاـ بمواد الدليؿ، واعتماد أفضؿ ممارسات حوكمة المؤسسات الدولية، ورفع الوعي 

                                                           
 .13ص: ،مرجع سابقوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية،   1
 .27:ص ،والمرجع نفسالتقميدية،  اعاتوالصن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  2
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ماؿ إلظيار التزامو بتحسيف الجماىيري بحوكمة المؤسسات، ويعتبر ىذا المركز فرصة جديدة لمجتمع األع
 .1البيئة االقتصادية في الببلد، وتحسيف قيـ الحوكمة والديمقراطية، بما فييا الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية

 

  الحكم الراشد األطراف الفاعمة في إطار ميثاقالفرع الثاني: 

ت وأطراؼ داخمية في عممية الحوكمة وىي عبارة عف ىيئا يقصد بيا األطراؼ التي ليا عبلقة
المصمحة أو األطراؼ الفاعمة الداخمية، فقد حاوؿ ميثاؽ الحكـ الراشد أف يوضح  وخارجية، بالنسبة ألصحاب

 . لكؿ طرؼ ودعا الحتراميا حتى ال يكوف ىناؾ خمط فيما بينيا المياـ

وظائفيا  الجسور بيفالييئات التي بواسطتيا يتـ مد  ىي  أطراف فاعمة داخمية وعالقاتيم المتبادلة: أوال:
  :2المختمفة وتتمثؿ في

المساىميف تترجـ باالمتيازات  حسب ميثاؽ الحكـ الراشد فإف حقوؽالجمعية العامة لممساىمين:  .1
 التي يمارسونيا في إطار جمعيتيـ العامة، مثؿ المشاركة في تقاسـ األرباح بطريقة نزيية وشفافة، تسجيؿ

المشاركة والتصويت في  انية التنازؿ وتحويؿ السندات بشكؿ عقبلني،السندات المالية بطريقة فعالة، إمك
والضرورية في الوقت المناسب وبالشكؿ  الجمعيات العامة لممساىميف والحصوؿ عمى المعمومات البلزمة

بحقوقيـ فعميا، عمى عاتؽ الجمعية العامة وجوب اعتماد مبادئ  المبلئـ. وحتى يتمكف المساىموف مف التمتع
تسمح لممساىميف مف ممارسة صبلحيتيـ كاممة، والمشاركة الفعمية في نقاشات  ـ والتسيير، التيالتنظي

 الجمعية العامة. ومداوالت
العامة، أما بالنسبة  يتكوف مجمس اإلدارة مف إدارييف يعينوف مف طرؼ الجمعيةمجمس االدارة:   .2

لممؤسسة، وتكمؿ بواسطة الموائح  وف األساسيلممياـ التي يتكفؿ بيا مجمس اإلدارة؛ فيي محددة بواسطة القان
المؤسسة وتنظيميا، ومراقبة تنفيذ أنظمتيا وعمى  التي تتخذىا الجمعية العامة لضماف توجيو استراتيجية

  الحوكمة لممؤسسة وتتمثؿ مياـ مجمس اإلدارة أساسا في: مجمس اإلدارة أف يراعي مبادئ

اتيجيات المؤسسة، بتناسؽ مع مصمحتيا وبطريقة مفيومة وضع استر  : والتي مف أىمياأ. ميام القيادة
 .التنفيذي؛ بطريقة شفافة وتحديد رواتب اإلدارييف، بما يتوافؽ مع مصالح المؤسسة وتوظيؼ أعضاء الفريؽ

                                                           
 الدولية المشروعات مركز يصدرىا أفريقيا وشماؿ األوسط لمشرؽ دورية ، نشرةالقطاع الخاص يدفع حوكمة الشركات في الجزائرعمي العيادي،  1

 . 01، ص:2011، 21الخاصة، العدد 
 . 42-31ص: ،الجزائرية لممؤسسة الراشد الحكم ميثاق التقميدية، والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة  2
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مجمس اإلدارة، واجب التأكد مف وجود أجيزة مناسبة في ىذا  حيث يقع عمى عاتؽ ب. ميام الرقابة:
توظيؼ محافظ حسابات يتولى المراقبة القانونية باستقبللية وبتفاعؿ وثيؽ مع  عف المجاؿ، وتنص التشريعات

اإلدارة، إذ يجب عمى ىذا األخير مراقبة تنفيذ البرامج والمشاريع والميزانيات وتقييـ النتائج، والتأكد مف  مجمس
ذي؛ بطريقة فعالة سبلمة النظاـ المحاسبي. وتنظيـ أنشطة مجمس اإلدارة واإلشراؼ عمى الفريؽ التنفي

يتمكف مجمس اإلدارة مف القياـ بعممو يجب توفير ثبلث شروط عمى  والحرص عمى استقرار المؤسسة، وحتى
 األقؿ:

 القياـ بالمياـ الموكمة ليـ وبطريقة متفانية. أف يكوف عمى اإلدارييف واجب -
 .المعمومات الدقيقة والحاسمة في الوقت المناسب أف يكوف بوسعيـ الوصوؿ إلى -
   . ممارسة مسؤولياتيـ أف يتمتعوا بميارات تكفؿ ليـ -
مف قبؿ مجمس اإلدارة وتضطمع بمياميا تحت اشرافو، ويجب أف  : تختار المديرية وتنصبالمديرية .3

 : مصالح المؤسسة وأىـ الواجبات المنوطة بيا ىي تكوف أىدافيا متناسقة مع
  وتنفيذىا في شكؿ مخططات وميزانيات معتمدة. وعرضيا عمى مجمس اإلدارة المؤسسة اقتراح استراتيجية -
 . تسيير المؤسسة وتقديـ تقرير بالنتائج المحققة مقارنة باألىداؼ المحددة ضماف االشراؼ والمراقبة عمى -
 . التي تفيده في القيادة والرقابة تزويد مجمس االدارة بالمعمومات -
-  

 م المتبادلةالداخميين وعالقاتي (: األطراف الفاعمين4-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 الجزائر، ،الجزائرية لممؤسسة الراشد الحكم ميثاق، ةالتقميدي والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة ر:المصد
 .30، ص:2009

 

 

 الداخميين األطراف الفاعمين

 اإلدارٌٌن

  المسٌرٌن

 المساهمٌن

 الييئات المختصة

 مجلس االدارة

 المدٌرٌة

  الجمعٌة العامة



 اإلطار العام لحوكمة المؤسسات وإطارىا الق انوني والتوجييي بالجزائر      .........................................................................

131 
 

 الفاعميين الخارجيين ثانيا: عالقة المؤسسة مع األطراف

ت المؤسسة ونشاطيا، وأىـ ىؤالء والمؤثريف في عمميا وىـ أصحاب المصالح مف خارج المؤسسة
 : األطراؼ يمخصيـ الشكؿ الموالي

  األطراف الفاعمين الخارجيين (: عالقة المؤسسة مع5-2الشكل رقم )

 
 

 
 

 

 

 

، الجزائر ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة الجزائرية،وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية،  المصدر:
 .44، ص: 2009

الجزائرية عمى نشر التقارير المالية السنوية المطموبة مف  ينص ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة
التي يكوف ليا تأثير مادي عمى تقييـ المؤسسة، ويسمح ليا بتسيير المعمومات  المؤسسات وجميع المعمومات

كما يمـز . أجؿ الشفافية الطوعية أصحاب المصمحة الخارجييف؛ في إطار االلتزامات التعاقدية مف عف
 سياسة نشر المعمومات، بما يتفؽ مع القانوف وايصاؿ المعمومات المالية في الوقت مجمس اإلدارة بتحديد

 . المناسب بشكؿ كامؿ وموثوؽ منو
 

 الفرع الثالث: تقييم المبادرة

 :1وجيت لميثاؽ الحكـ الراشد مجموعة مف االنتقادات يمكف تمخيصيا فيما يمي

عدـ تناسقيا مع مبادئ الحوكمة لمنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، بالرغـ مف اعتبار األخيرة نقطة  -
استرشادية لجميع لوائح حوكمة المؤسسات عمى المستوى العالمي. ولقد توصمت نتائج إحدى الدراسات 

                                                           
 .156، ص مرجع سابقمحمد بوطبلعة،   1

 السلطات العمومٌة

 الموردون

 الزبائن

 المإسسة

 المنافسة

 والمالٌون البنوك

 المستخدمون
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 %50ائرية إال بنسبة لـ يمبيا ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات الجز  (OECD)إلى أف أىـ متطمبات الػ 
موجود بصفة سطحية، وعميو يمكف القوؿ أف المتطمبات  %21مف المجموع الكمي، كما أف ما نسبتو 

 .1بصفة اجمالية (OECD)الواردة في ىذا الميثاؽ ال تمبي متطمبات مبادئ
المجتمع عدـ اشراؾ كؿ الفاعميف االقتصادييف واالجتماعييف في صياغتيا، حيث الحظنا تغييب فعاليات  -

 المدني، غرؼ الصناعة والتجارة، بورصة الجزائر، المؤسسات المالية والبنوؾ، النقابات...إلخ
متطمبات مبادئ الحوكمة في ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة الجزائرية مدرجة بشكؿ  وجود العديد مف -

مجمس كإشارات فقط رغـ أىميتيا، كعدـ تضمينو وصفا وافيا لمواصفات ومؤىبلت عضو  سطحي
 حيث اكتفى باإلشارة الى أعضاء ذوي خبرة وميارات، باإلضافة إلى عدـ وجود شرح دقيؽ اإلدارة،

 .2ومفصؿ لمجاف مجمس اإلدارة، عددىا، كيفية إعدادىا وتركيبتيا ومياميا
الحوكمة ىي مسؤولية الحكومة بكؿ وزاراتيا وليس وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، حيث  -

ىف أف ىذه البلئحة موجية فقط لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي كاف مف األجدر يتبادر لمذ
 تبني الميثاؽ مف طرؼ الحكومة الجزائرية ممثمة بكؿ الوزارات ذات الطابع االقتصادي واإلداري خاصة.

 عمى صعيد التسمية كذلؾ تطرح اشكالية عدـ انسجاميا مع المصطمحات العالمية السائدة، حوكمة -
 الشركات أو المؤسسات، كما تـ ترجمتيا مف طرؼ المجمع العربي لمترجمة التابع لجامعة الدوؿ العربية.

عدـ وجود اتساؽ وتوافؽ في المحتوى، مف حيث المضموف وطريقة تناوؿ متطمبات الحوكمة مع األطر  -
ف االقتصادي واألدلة التي أصدرتيا مختمؼ الدوؿ والييئات الدولية، خاصة مبادئ منظمة التعاو 

 والتنمية.

 

 

 

 
 

                                                           
 . 190، مرجع سابؽ، ص: نحو اطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر عمى ضوء التجارب الدوليةعمي عبد الصمد عمر،  1

مجمة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقمة،  ،-ردراسة مقارنة مع مص-إطار حوكمة المؤسسات في الجزائر عبد الصمد عمر، عمي2 
 .43، ص.2013، 12العدد
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 المطمب الثالث: تحديات تطبيق الحوكمة في الجزائر

في أف الحوكمة في الجزائر تعتبر مف بيف الرىانات الكبرى التي يجب أف تسعى إلى تحقيقيا،  الشؾ
مة إال أف ىذا ليس باألمر الييف نظرا لممشاكؿ التي تعاني منيا والتي تحوؿ دوف تحقيؽ سير آليات الحوك

 :1فييا. ولعؿ أىـ األسباب التي كانت بمثابة حجر العثرة أماـ الجزائر نذكر ما يمي

انتشار الفساد المالي واإلداري، وىذا ما توضحو التقارير التي تصدرىا الييئات الرسمية الدولية. ففي  -
ائر إلى أنيا احتمت تقرير أصدرتو المنظمة الدولية لمشفافية عف الفساد في العالـ، يشير فيما يتعمؽ بالجز 

مراتب متأخرة جدا في انتشار ظاىرة الفساد. ىذا ما يدؿ عمى أف الجزائر لـ تقـ بأي إجراءات لمحاربة 
مف المؤسسات التي شمميا  %75ىذه الظاىرة أما بالنسبة لمفساد في المؤسسات الوطنية، حتى 

 مؤسسات يوجو لمعموالت والرشاوى.مف رقـ أعماؿ ىذه ال %6استطبلع المنظمة الدولية لمشفافية، نجد 
 انعداـ الشفافية وغياب المساءلة. -
االقتصاد الجزائري يفتقر إلى سوؽ مالي بالمفيوـ المتعارؼ عميو، مما عرقؿ المضي في تجسيد  -

 الخوصصة وكذا في تطوير النظاـ المصرفي بالشكؿ المطموب.
 :2أما عمى مستوى المؤسسات فقد تواجو بعضا مف

 ت الكافية والضرورية، مما قد يعطي صورة غير صادقة عف الشركات.نقص المعموما -
اإلدارة  مجالس ببف والفساد التواطؤ عمميات واستفحاؿ المصالح أصحاب ببف السميمة العبلقات غياب -

 التنفيذييف. المديريف وكبار
ليتيا فعا ومدى والترشيحات، المكافآت ولجنة التدقيؽ، لجنة وأىميا اإلدارة مجمس لجاف غياب -

 فييما. مستقميف تنفيذييف غير أعضاء وتوفر واستقبلليتيا،
 تقديـ آراء عمى قادريف يكونوف مناسب بعدد اإلدارة مجمس في تنفيذييف غير مستقميف أعضاء توفر عدـ -

 الشركة. لعمؿ وتفيميـ خبراتيـ ومف بالمسؤولية، إحساسيـ مف نابعة مستقمة واجتيادات
تدعي توضيح المسؤوليات داخؿ الفريؽ التنفيذي بوضع تنظيـ ىيكمي مشكؿ تركز السمطات، مما يس -

 لضبط الصبلحيات والتقسيـ الدقيؽ لموظائؼ.
العبلقات العدائية إف أمكف القوؿ بيف الشركات والمصالح الجبائية، مما يؤدي إلى انعداـ النزاىة  -

 والشفافية.
                                                           

 .53ص  ،مرجع سابق بشير زبيدي،1
 .37-36ص:  مرجع سابق،خميصة مجيمي،  2
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رة ، فأغمب االقتصاديات العالمية التي يكوف انتشار الشركات العائمية  وعدـ الفصؿ بيف الممكية واإلدا -
فييا تطبيؽ حوكمة المؤسسات فعاال تحاوؿ أف تبتعد قدر اإلمكاف في تأسيس شركاتيا عف الشركات 
العائمية، كما أنو ليس بالضرورة أف يكوف رئيس مجمس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي مف يمتمؾ النسبة 

ف بعبلقات واسعة مع مساىمي الشركة، ولكف مف الضروري أف األكبر مف أسيـ الشركة أو ممف يتمتعو 
 يتمتع ىذا الرئيس بقدرة وكفاءة عالية في إدارة الشركة.

كما توجد نقطة أخرى تعبر عف الضعؼ الموجود في النظـ التسييرية في الجزائر، حيث أنو مف أجؿ 
لقيـ، اليياكؿ، إطارات التسيير الحصوؿ عمى نظاـ جيد ال بد مف التنسيؽ بيف أربعة عناصر ميمة ىي: ا

والوسائؿ، إال أف ىذا التناسؽ لؤلسؼ غير موجود في الجزائر، وال يوجد تطبيؽ فعمي لمحوكمة بؿ ىناؾ 
بعض المحاوالت التسييرية مف يوـ آلخر، كما أف الطابع التسييري ال زاؿ ذو طابع إداري، ومازاؿ في 

 : 1يف العناصر األربعة السابقة مجموعة مف الصراعات ىياإلطار البيروقراطي، إذ يولد عدـ التناسؽ ب
 صراع عدـ الثقة. -
 عمى مستوى جميع شركات الدولة ىياكؿ ال تقدـ النتائج التي انشئت مف أجميا. صراع تنظيمي: -
ىؿ اليياكؿ قادرة عمى تحقيؽ النتائج؟ ىؿ تتمكف إطارات التسيير مف تسيير األدوات  صراع تسييري: -

 يقة الجيدة؟العمومية بالطر 
استعماؿ وسائؿ غير مبلءمة مع اإلطار التسييري مثؿ التقييـ، كيفية التقييـ، مف يقوـ  صراع الوسائل: -

 بعميمة التقييـ.
وقد ورد في ميثاؽ الحكـ الراشد الوطني بعض التحديات التي تواجو الشركات الجزائرية والتي تؤثر 

 :2ه المشاكؿ نطرح التساؤالت التاليةبشكؿ محسوس عمى نظاـ الحوكمة فييا، وإلبراز ىذ
 كيفية تحسين العالقة مع البنك؟ 

ىناؾ مشكمة واسعة االنتشار في بيئة األعماؿ الجزائرية؛ تتمثؿ في صعوبة حصوؿ الشركات عمى 
قروض بنكية،  ذلؾ في ظؿ شكاوي البنؾ مف نقص رأسماؿ ىذه الشركات أو حساباتيا السابقة أو المتوقعة 

الحقيقة االقتصادية، والحوكمة تيتـ أساسا مف خبلؿ مبادئيا بصحة الحسابات وارتباطيا  والتي ال تعكس
 بالحقيقة االقتصادية وزيادة شفافية الشركة في الجانب التاريخي والتوقعي.

                                                           
، مداخمة مقدمة ضمف واقع الحوكمة في بيئة األعمال الجزائرية في ظل المستجدات الحالية ناريماف بف عبد الرحماف وسارة بف الشيخ، 1

 .06،  جامعة ورقمة، ص:  2013 قى العممي الدولي حوؿ آليات حوكمة المؤسسات ومتطمبات تحقيؽ التنمية المستدامة،الممت
 .24، مرجع سابؽ، ص: ميثاق الحكم الراشد لممؤسسة الجزائرية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقميدية، 2
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 كيف يمكن جذب مستثمرين خارجيين إلى النواة األولية لمشركة التي غالبا ما تكون عائمية؟ 
الحذر المتبادؿ مف الطرفيف خاصة أصحاب األقمية، خشية فقداف حقيـ في وىذا غالبا يطرح مشكمة 

المراقبة البلزمة لتسيير الشركة بالنظر إلى األغمبية، وحؿ ىذه المشكمة في التطبيؽ الصاـر لمبادئ الحوكمة 
 المتعمقة بحماية حقوؽ المساىميف والمعاممة المتساوية بينيـ.

 إلدارة الجبائية؟كيف يمكن لمشركة إقامة عالقة مع ا 
بمرور الوقت توسعت عبلقة الحذر لدى الشركات الجزائرية حتى الخاصة منيا مع اإلدارة الجبائية، 
والحؿ في اتباع الشفافية والنزاىة في االفصاح عف الحسابات، ىو ما يعد عنصرا أساسيا في بناء مستقبميا 

 بطريقة أكثر صفاء.
 ؟كيف يمكن توضيح العالقة مع المساىمين 

تعرؼ الشركات نزاعات داخمية بيف المساىميف والتي تعطي لفكرة الجمعية مفيوما سمبيا، والحؿ ىو 
 اعتماد مبدأ معاممة المساىميف عمى قدر مف المساواة وتحديد حقوقيـ وواجباتيـ.

 كيف يمكن توضيح العالقات بين المساىمين والمسيرين غير المساىمين؟ 
يف أو غير المنتميف لمعائمة يطرح العديد مف المشاكؿ منيا الثقة إف وجود المسيريف غير المساىم

واالمتياز واألجر، وىذا يظير الحاجة إلى توضيح العبلقات بيف المساىميف والمسيريف، وتحديد ىيئات 
 مجمس اإلدارة والمراقبة لمجنة المديريف وغيره.

 كيف يمكن توضيح المسؤوليات داخل الفريق؟ 
الراشد يسمح بتحديد أفضؿ لممسؤوليات التنفيذية التي تعاني؛ إما مف تمييعيا أو  إف تبني قواعد الحكـ

مف تركيزىا المبالغ فيو، وىذا يؤدي إلى ظيور األزمات الداخمية سواء لدى الفريؽ التنفيذي أو بينو وبيف 
 المساىميف.

 :1ومف أجؿ الوصوؿ إلى ترسيخ مفيـو الحوكمة في المؤسسات الجزائرية يجب
 ية مظاىر الفساد بمختمؼ أشكالو.مواج -
نشر ثقافة النزاىة وتوعية المجتمع والشركات بضرورة االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات، مف خبلؿ  -

تأسيس ىيئات خاصة وجمعيات تعمؿ عمى تنظيـ ندوات ومؤتمرات مف أجؿ نشر الوعي بأىمية 
 الحوكمة.

                                                           
 .54، ص: مرجع سابقبشير زبيدي ،   1
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 االستفادة مف خبرة البمداف الرائدة في ىذا المجاؿ. -
 تفعيؿ األدوات الرقابية المختمفة. -
 تفعيؿ وسائؿ اإلعبلـ في إطار حوكمة الشركات خاصة في مجاؿ تنشيط األوراؽ المالية. -
 تأسيس نظاـ حوكمة المؤسسات يكوف قائما عمى أساس القواعد ال عمى أساس العبلقات. -
 التأكيد عمى ضرورة االلتزاـ بأخبلقيات العمؿ في الشركات. -

د يقترح الخبراء ثبلث نواحي عامة تعتبر ناضجة ومعدة لئلصبلح، مف أجؿ تشجيع وفي ىذا الصد 
الحوكمة، األولى ىي ما يتعمؽ باإلطار القانوني، والثانية تتصؿ بالييئة القائمة بالرقابة، والثالثة ىي ميمة 

 .1بعض البلعبيف الرئيسييف في السوؽ

لتفاعؿ بيف األنظمة الخارجية والداخمية، بيف وباختصار فإف قوة حوكمة المؤسسات تتطمب ايجاد ا  
متطمبات نظاـ الشركات والمعايير المينية الصادرة مف جية، وبيف مجالس إدارات الشركات ولجاف المراجعة 
مف جية أخرى، كما يجب أف تقـو الشركة بتوفير الشفافية واإلفصاح وتزويد المستثمريف والجميور بكافة 

 .2يحتاجيا المستثمر في اتخاذ قراره االستثماري المعمومات الضرورية التي

مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف ىناؾ بعض المساعي لتطبيؽ حوكمة المؤسسات في الجزائر، مف  
خبلؿ جممة االصبلحات الييكمية والمبادرات الفعمية؛ لتفعيؿ إطار الحوكمة ورغـ كؿ ذلؾ تعتبر الجزائر مف 

زالت تسير بخطى بطيئة. لذا فمف الميـ العمؿ عمى زرع ثقافة الحوكمة، الدوؿ المتأخرة في ىذا المجاؿ، وال
 وزيادة جيود الدولة لتفعيؿ الحوكمة في بيئة األعماؿ الجزائرية.

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
، دنٍم ارساء حىكمت انشركاث فً انقرن انحذي وانعشرٌه، مركس حوكمة الشركبت في مصر مقبرنة ببألسواق النبشئةت فىزي، سمٍح 

 .368، ص:2003انمشروعاث انذونٍت انخاصت، واشىطه، 
2

نذونً حىل مهىت انمحاسبت انمؤتمر ا مذى ارتببط الشفبفية واالفصبح ببلتقبرير المبلية وحوكمة الشركبت،مصطفى حسه بسٍىوً انسعذوً،  

 .27، ص:2007وانمراجعت وانتحذٌاث انمعاصرة، جمعٍت انمحاسبٍه وانمذققٍه، االماراث انعربٍت انمتحذة،  دٌسمبر
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 خالصة الفصل:
 

يعد موضوع حوكمة المؤسسات مف الموضوعات اليامة التي القت قبوال كبيرا مف طرؼ كبرى 
ا اإليجابية التي يمكف تحقيقيا مف ورائيا، وخاصة ما يتعمؽ بمواجية األزمات الشركات؛ نظرا ألىميتيا ولممزاي

المالية والحد مف اآلثار السمبية المترتبة عف الفساد المالي واإلداري. حيث أصبحت أىمية تطبيؽ مبادئ 
ف سوء الحوكمة في إدارة الشركات حاجة ممحة، في ظؿ العولمة واالنفتاح االقتصادي واألزمات الناجمة ع

ممارسات اإلدارة. وقد أظيرت السنوات السابقة أف اقتصاديات العديد مف الدوؿ قد تعثرت نتيجة افتقارىا إلى 
وأصبحت مبادئ حوكمة الحوكمة الجيدة، مما ألحؽ أضرار بالغة بالمساىميف والدائنيف والمورديف والغير، 

 المؤسسات طرفا محوريا في عممية اإلصبلح. 
مفيوـ حوكمة المؤسسات تعزيز اإلفصاح والشفافية، األمر الذي يساعد في محاربة  وينتظر مف تبني 

الفساد ومنع األزمات واالنييارات المالية، ويمكف القوؿ أف أىمية الحوكمة تتضح مف خبلؿ أىدافيا؛ التي 
لممساىميف  تتمثؿ في تحقيؽ الشفافية والعدالة ومنح حؽ مساءلة إدارة المؤسسة، وبالتالي تحقيؽ الحماية

وحممة السندات جميعا، مع مراعاة مصالح العمؿ والعماؿ والحد مف استغبلؿ السمطة في غير المصمحة 
العامة. أما نجاحيا فيعتمد عمى تضافر جيود األطراؼ المرتبطة بتطبيقيا، الذي يختمؼ مف دولة إلى أخرى 

 حسب ظروؼ وبيئة أعماؿ كؿ دولة.  
التأكد مف توفر  الفصاح والشفافية كأحد أىـ مبادئ الحوكمة، ىووالشؾ أف اليدؼ األساسي مف ا

المعمومات المالية وغير المالية لكافة المتعامميف، بالشكؿ الذي يساعد في اتخاذ قرارات االستثمار، واالفصاح 
سبة المحا عف المعمومات المرتبطة بالقوائـ المالية، وأداء الشركة وىيكؿ الممكية وفقا لمعايير بشكؿ عاـ

والمراجعة الدولية، لذلؾ يخصص الفصؿ الموالي لدراسة العبلقة التبادلية بيف معايير المحاسبة الدولية 
وحوكمة المؤسسات، مف جية وكيفية تحقيؽ اليدؼ اليدؼ المشترؾ بينيما في جمب االستثمار األجنبي 

 المباشر، مع اإلشارة لحالة الجزائر. 



 

 
 

 
 
 

 الفصل الثالث

 

حوكمة    ادلة بينالعالقة المتب
ة  المؤسسات ومعايير المحاسب

الدولية ودورىما في جلب  
االستثمار األجنبي المباشر
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 :تـمـيــــــيــــد

إف األزمات المالية التي حدثت بسبب افتقار اإلدارة إلى الممارسة السميمة في الرقابة واإلشراؼ، وعدـ 
ح والشفافية في إظيار حقيقة األوضاع المالية التي تحقؽ اإلفصا ؛االىتماـ بتطبيؽ المبادئ المحاسبية

والتي أدت الى إفبلس العديد مف الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى، أثارت مسألة ميمة جدا  .لمشركات
  تتعمؽ بنوعية وجودة المعمومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية.

مف خبلؿ تطبيؽ حوكمة  ،ة ثقة المستثمريفالبحث عف وسيمة لتغيير ىذه الصورة واستعادمما حتـ 
. المؤسسات والتي تمكف مف إبراز سياسات الشركات واالستراتيجيات المتبعة في عمميات اتخاذ القرارات

وبما أف ، اعتمادا عمى المعمومات المحاسبية باعتبارىا وسيمة لقياس حجـ المخاطر بأنواعيا المختمفة
خص إلى آخر، فإف النظاـ المحاسبي ألي مؤسسة يجب أف يكوف المعمومات المطموبة قد تختمؼ مف ش

يمكف اعتبارىا أداة مف أدوات الرقابة وتقييـ األداء، والتي  قادرا عمى توفير أنواع مختمفة مف التقارير المالية،
مقبولة وحتى يتمكف الفرد مف قراءة ىذه القوائـ والتقارير المالية المعقدة ينبغي عرضيا وفؽ معايير محاسبية 

 عمى المستوى الدولي.
حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودور تمؾ العبلقة في جمب العبلقة بيف  ولتوضيح

 :التالية المباحث إلى الفصؿ المستثمر األجنبي، نقـو بتقسيـ ىذا
 : مدخؿ إلى معايير المحاسبة الدولية وتبنييا في الجزائر.المبحث األول -
 .ومعايير المحاسبة الدوليةالمؤسسات بيف حوكمة المتبادلة عبلقة : الالمبحث الثاني -
أىمية تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية والحوكمة في جمب المستثمر األجنبي مع اإلشارة  المبحث الثالث: -

 .إلى حالة الجزائر
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 المبحث األول: مدخل إلى معايير المحاسبة الدولية وتبنييا في الجزائر

مارسات المحاسبية في الدوؿ، إذ يوجد عدة أنماط لمعالجة العمميات المالية، مما أدى اختمفت الم
إلى السعي لتقميص ىذه االختبلفات والوصوؿ إلى قواعد ومبادئ محاسبية متفؽ عمييا، سعيا نحو توحيد 

حو توضيح األسباب التي جعمت مف الدوؿ تتجو نإلى محاسبي دولي. لذلؾ نسعى مف خبلؿ ىذا المبحث 
التوحيد المحاسبي ومراحؿ تطور المعايير المحاسبية الدولية، وتطبيؽ الجزائر ليا مف خبلؿ تبني النظاـ 

 المحاسبي المالي.

 المطمب األول: تعريف المعايير المحاسبية الدولية والخمفية التاريخية ليا

 ئيا وخمفيتيا التاريخية.نتناوؿ في ىذا اإلطار تعريؼ المعايير المحاسبية ومنيا الدولية، أسباب نشو 

 تعريف المعايير المحاسبية الدولية وأسباب نشوئياالفرع األول: 

تعرؼ المعايير المحاسبية بأنيا: "نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيو وترشيد الممارسة العممية 
أما الثانية فتتناوؿ  في المحاسبة والتدقيؽ، بحيث تختمؼ المعايير عف اإلجراءات فاألولى ليا صفة اإلرشاد،

  1الصيغة التنفيذية ليذه المعايير".

كما تمثؿ المعايير المحاسبية: "أحكاما خاصة بعنصر محدد مف القوائـ المالية أو بنوع مف العمميات 
أو األحداث"، ىناؾ مف يشير إلى أف المعايير تمثؿ أحكاما خاصة بعنصر محدد مف القوائـ المالية، أو بنوع 

عمميات أو األحداث. إال أف ىناؾ مف يشير إلى أف المعايير تمثؿ محاولة ىامة لتقميص فرص معيف مف ال
  2االختبلؼ بيف التطبيؽ العممي وجعؿ نتائج الوظيفة المحاسبية قابمة لممقارنة.

مف التعاريؼ السابقة يمكف القوؿ أف المعيار المحاسبي ىو مرشد لما سيكوف عميو التطبيؽ العممي، 
ى قياس األحداث وتوصيؿ المعمومات التي تفيد في اتخاذ القرار، تصدره ىيئات رسمية دولية أو يساعد عم

 جيات حكومية حتى يقبؿ ويعترؼ بو.

                                                           
 . 103، ص: 2008، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، المحاسبة الدولية ومعاييرىاحسيف القاضي ومأموف حمداف،  1

، مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، العدد لمعياري والمنيج االيجابي من تعدد بدائل القياس المحاسبيةموقف المنيج اتيجاني بالرقي،  2 
 .80، ص: 2005سطيؼ، جامعة  ،05
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 لمعظـ عاـ بقبوؿ فيي المعايير المحاسبية التي تحظى (IAS1) الدولية المحاسبية أما المعايير
"نظاـ  :العالـ. حيث تعرؼ المحاسبة الدولية بأنيا القوائـ المالية عبر مف والمستفيدة المستخدمة األطراؼ

عالمي تتبناه جميع الدوؿ، عف طريؽ وضع مجموعة مف المبادئ والمعايير المقبولة دوليا، تحديد األساليب، 
 . 2اإلجراءات وكيفية تطبيقيا في جميع الدوؿ"

ة، التي تستعمؿ عمى مما يعني أف المحاسبة الدولية ىي مجموعة مف المعايير المحاسبية المقبول
يعتبر ارتباط األسواؽ المالية العالمية العنصر الرئيسي الذي جعؿ مف الضروري التوفيؽ بيف و نطاؽ دولي.

 :3القواعد المحاسبية، إذ لوحظ في الواقع ما يمي

وكذلؾ بيف مختمؼ  ،لنفس المؤسسة ،عدـ إمكانية المقارنة بيف المعمومات المالية في نفس الوقت -
 ت.المؤسسا

عداد القوائـ المالية. -  مستوى الذاتية الياـ في مسؾ الحسابات وا 
 المعمومات المالية غير معترؼ بيا وغير مدرجة في جميع بورصات األوراؽ المالية في العالـ. -
المغة المالية غير متجانسة عمى المستوى الدولي وتتسـ في بعض األحياف بانعداـ الشفافية وتدني  -

 قدمة.نوعية المعمومات الم
ىذا أظير الحاجة إلى مرجع محاسبي دولي موضوعي يمقى القبوؿ مف الجميع، تبدأ خطاه بتوفيؽ 

عمى العموـ يمكف رصد القواعد والممارسات المحاسبية إلى حيف الوصوؿ إلى التوحيد المحاسبي الدولي. 
 :4محوريف أساسييف استدعيا العمؿ عمى تنظيـ المحاسبة دوليا

يجاد آلية لتطوير عمم المحاسبة نفسوأوال: الحاجة إلى   تقدم وا 

حاجة ممحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد  ،ظيرت في منتصؼ سبعينيات القرف الماضي
بيف المحاسبات الوطنية في مختمؼ الدوؿ. فتعددت وتناقضت  ،التناقضات القائمة في عمـ المحاسبة

                                                           
1 IAS: International Accounting Standards. 

، الطبعة األولى، دار الوراؽ لمنشر محاسبة الدوليةالمحاسبة الدولية مع التطبيق العممي لمعايير اليوسؼ محمد جربوع وسالـ عبد اهلل حمس،  2
 .28، ص: 2002والتوزيع، األردف، 

3
 Stephan BRUN, Essentiel des normes comptables internationales IAS-IFRS, Ed. GUALINO, Paris, 

2004, P:18. 

 توفرة عمى الموقع: ، وثيقة انترنيت ملماذا معايير المحاسبة الدوليةمدونة صالح محمد القرا،  4
 http://sqarra.wordpress.com/mater (.08/02/2014) تـ االطبلع عمييا يـو    
 

http://sqarra.wordpress.com/mater
http://sqarra.wordpress.com/mater
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مف دورة محاسبية إلى دورة أخرى )مخالفة مبدأ الثبات(،  ،المعالجات لنفس الظاىرة في المؤسسة الواحدة
كذلؾ الحموؿ المتناقضة بيف المؤسسات عمى المستوى الوطني )مخالفة مبدأ قابمية البيانات المحاسبية 

 لممقارنة(، ناىيؾ عف االختبلؼ الكبير القائـ عمى المستوى الدولي، نجد مثبل:

 نا يعتبر مصروفا دوف ضوابط. اإليجار التمويمي، مرة يعتبر أصبل وأحيا -
تقويـ المخزوف السمعي آخر الدورة، فقد أحصت لجنة توجيو المعايير المحاسبية وجود خمس عشر  -

 طريقة مختمفة لمتقويـ تؤدي إلى أرباح مختمفة.
  وجود اختبلفات كبيرة في شكؿ ومضموف القوائـ المالية حتى في الدولة الواحدة. -

في تحديد مفاىيـ بنود القوائـ المالية، أي االفتقار إلى لغة محاسبية ظيرت أيضا اختبلفات كبيرة 
تمقى قبوال وطنيا ودوليا، فمثبل: ىناؾ اختبلفات في تحديد مفيوـ األصوؿ، المصروفات والخسارة، األمر 

  .وغير قابمة لمتوحيد وغير قابمة لممقارنة ،الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائـ دخؿ متناقضة البيانات

 ثانيا: انفتاح البورصات وأسواق المال عالميا

فقد ألح المجتمع  ؛تماشيا مع االنفتاح االقتصادي العالمي واستقطاب مزيد مف االستثمارات الخارجية
صدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى  ،االستثماري الدولي عمى ضرورة تحسيف المعايير الدولية القائمة وا 

تـ االتفاؽ مع الييئة العالمية المشرفة عمى األسواؽ  ،1999–1994ؿ. خبلؿ سنوات التبادؿ في أسواؽ الما
عمى عدد مف المعايير الشاممة الواجب إصدارىا بغية اعتمادىا وقبوليا ألغراض ، (IOSCO1)المالية 

 : 2إلى ما يمي. فقد أدى االنفتاح االقتصادي العالمي متطمبات األسواؽ المالية

 المباشر. الدولي واالستثمار الدولية التجارة وتحرير مواالقتصاد، ن عولمة -
 .العالمية المالية األسواؽ تطور -
 .العالـ دوؿ معظـ في الخصخصة -
  الدولية. النقد أنظمة في تغيرات -
 عمى السيطرة أو والدوؿ، األقاليـ ليا في فروع إنشاء طريؽ عف سواء لمقارات، العابرة الشركات قوة تزايد -

 ى.أخر  شركات
                                                           
1
 IOSCO: International Organization of Securities Commission. 

 مسعود صديقي ومرزوؽ مرزوقي، التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود، ممتقى دولي حوؿ النظاـ المحاسبي المالي في ظؿ 2
.10-09 :، ص2010مركز الجامعي بالوادي، معايير المحاسبة الدولية، ال  



 العالقة المتبادلة بين حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودورىما في جلب االستثمار األجنبي المباشر  ........................  

143 
 

 أو المؤسسات.  الحكومات بيف سواء الدولية التجارية المعامبلت اعؼتض -
 مؤشرات أعطت التي العالمية، المالية األزمة بعد خاصة المباشرة األجنبية االستثمارات نسبة تزايد -

في  تضاعفو واحتمالية المباشر واالستثمار المالية األوراؽ في االستثمار بيف توازف إيجاد لوجوب
 الدوؿ.  فبي المستقبؿ

 التجارية، المصرفية التعامبلت تضبط أف شأنيا مف ،اإلقميمية الحدود تتعدى ومعايير أسس إلى الحاجة -
 والمالية.

التضخـ  وخاصة ،األخرى االقتصادية والظواىر والمالية االقتصادية األزمات مف العدوى نسبة تزايد -
 الصرؼ. وتقمب أسعار

  الدولية. والشركات العالـ دوؿ بيف تبادلياسرعة و  األجنبية العمبلت -
 الدولية. المحاسبية لممشاكؿ الحموؿ إيجاد إلى تدعو دولية مالية محاسبية ومنظمات ظيور ىيئات -
 واالتصاؿ. المعموماتية أنظمة في الكبير التطور -
 عف الناتجة القارات، مختمؼ بيف األمواؿ رؤوس حركة خاصة اإلنتاج لعوامؿ المقيد غير الدولي التنقؿ -

  .مف االستثمارات ممكف قدر أكبر جمب أجؿ مف الدوؿ تمنحيا التي التحفيزات
 

  الفرع الثاني: الخمفية التاريخية لممعايير

، وىناؾ اتفاؽ عمى أف تطورىا يتـ تمخيصو في ثبلث مراحؿ، حيث أف 1973بدأت فكرة ظيورىا سنة 
ريخية التي بمورت فمسفتيا، ونحاوؿ في ىذا كؿ مرحمة ليا مميزاتيا الخاصة بيا، واألحداث والوقائع التا

 العنصر التعمؽ أكثر في دراسة ىذه المراحؿ، لما لذلؾ مف أىمية في معرفة كيفية صناعة ىذه المعايير.

 )مرحمة تأسيسية( 1992الى غاية عام  1973المرحمة األولى: من عام 

في لندف، بموجب اتفاؽ  1973جواف  29بتاريخ IASC1 تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية  
دوؿ ىي "استراليا، كندا، فرنسا، المانيا، الياباف،  10أبـر بيف ممثمي المنظمات المحاسبية المينية لػػػ:

، والتي شكؿ ممثموىا أوؿ مجمس إدارة 2المكسيؾ، ىولندا، بريطانيا، ايرلندا والواليات المتحدة األمريكية"
 3تمؾ المرحمة مقتصرا عمى ما يمي:لمجنة، وقد كاف ىدؼ تأسيس المجنة في 

                                                           
1
 IASC: International Accounting Standards Committee.  

2
 Robert Obert ,Pratiques des normes,Normes IFRS et USGAAP ,5

e
 édition, DUNOD ,2013, p:08.   

ىيئة المحاسبة التطور ودور المجالس والييئات الوطنية والدولية، -، صناعة معايير المحاسبة الدوليةمركز الدراسات والمعمومات 2  
 . 13، ص:2005والمراجعة لدوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية، 
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 مناقشة القضايا المحاسبية الوطنية فيما بيف الدوؿ المشاركة عمى نطاؽ دولي. -
صدارىا كمعايير محاسبية دولية تخدـ المصمحة العامة. -  طرح أفكار محاسبية يمكف تبنييا وا 
 سمح بالقابمية لممقارنة.تحقيؽ قدر مف التوافؽ بيف الممارسات المحاسبية فيما بيف الدوؿ المشاركة ي -
 العمؿ عمى تحقيؽ قدر مف القبوؿ الدولي لما يصدر عف المجنة مف معايير. -
يرجع لنفس السنة التي تـ فييا تأسيس  ،نو عمى الرغـ مف أف تاريخ تأسيس المجنةأونشير ىنا إلى      

اسبي منافس، كما لـ إال أف الغرض منو لـ يكف خمؽ كياف مح ،FASB1مجمس معايير المحاسبة األمريكي
 اآلفنو سيكوف لو ذلؾ الوزف والقبوؿ العالمي الذي يحظى بو أ ،يكف في تصور مؤسسيو في ذلؾ الوقت

في صناعة وتطوير المعايير المحاسبية، كما تميزت ىذه الفترة بضعؼ القبوؿ الدولي ليذه المعايير 
 :2مياويمكف إرجاع ذلؾ إلى عدة عوامؿ أى وانتشارىا المحدود نسبيا،

 الدور التنسيقي والتوفيقي في إصدار المعايير، والخمؿ في إجراءات إصدارىا. -
 عدـ استقبللية لجنة معايير المحاسبة الدولية وتبعيتيا لبلتحاد الدولي لممحاسبيف. -
طراؼ المستفيدة الخمؿ الييكمي في عضوية لجنة معايير المحاسبة الدولية وعدـ شموليا عمى كافة األ -

 ة.مف المحاسب
 عدـ وجود جية تنفيذية قادرة عمى إلزاـ الشركات بتطبيؽ المعايير. -

تجدر اإلشارة إلى أف ىذه الفترة ميزتيا بعض األحداث التي ساىمت في زيادة قبوليا ولو بشكؿ كما  
 :3نسبي، نذكر منيا

 تـ اصدار أوؿ معياريف محاسبييف في صيغتيما النيائية. 1975سنة  -
 عضوا. 17لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى  تـ توسعة مجمس 1982سنة  -
إصدارا يشير إلى أف المصالح األوروبية  ،أصدرت جمعية الخبراء المحاسبيف األوروبية 1989سنة  -

وربية عمى المزيد مف المشاركة الفعالة في ويحث الدوؿ األ ،يخدميا تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية

                                                           
 1

 FASB: Financial Accounting Standards Board.  

دار  عرض البيانات المالية، :الجزء االوؿ المحاسبية الدولية، المعايير موسوعة حسيف يوسؼ القاضي وسمير معذى الريشاني، 2 
  .25-20، ص: 2012الثقافة،عماف،

3 Guide de référence sur les IFRS , Deloitte, Edition 2014, P17.  
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منشورا يحث فيو  ،IFAC1صدر االتحاد الدولي لممحاسبيف أنشطة  المجنة، وفي نفس السنة كذلؾ أ
 الشركات الممموكة لمقطاع العاـ عمى تبني معايير المحاسبة الدولية.

تـ اعتماد ألوؿ مرة إطار مفاىيمي  ،1989نشير كذلؾ إلى أنو خبلؿ ىذه الفترة وبالضبط سنة  
 يانات المالية.إطار إعداد وعرض الب :تحت مسمى ،لمعايير المحاسبة الدولية

 )مرحمة انتقالية( 2001لى غاية سنةإ 1993المرحمة الثانية: من سنة 

تميزت ىذه الفترة ببدء األنشطة الرامية إلى زيادة قبوؿ الييئات النظامية الدولية وأىميا المنظمة  
ايير بدأت ىذه المنظمة في دراسة مع 1993، حيث وبداية مف سنة IOSCOالدولية لمبورصات العالمية 

قرار قبوليا، وأوؿ معيار تـ قبولو ىو  قائمة التدفقات النقدية، وخاطبت المنظمة  IAS7المحاسبة الدولية وا 
حيث طمبت منيا ضرورة العمؿ عمى تطوير مجموعة مف معايير  ؛رسميا لجنة معايير المحاسبة الدولية

 ،يفي بأغراض التقرير المالي .تشكؿ في مجموعيا ىيكبل متكامبل أطمؽ عميو عصب المحاسبة ،المحاسبة
 2حتى يمكف مطالبة الشركات المقيدة في األسواؽ المالية الدولية بااللتزاـ بمعايير المحاسبة الدولية.

 )مرحمة عادة الييكمة( إلى غاية اآلن 2001المرحمة الثالثة: من عام 

ؿ لجنة معايير مح ،IASB3حؿ مجمس معايير المحاسبة الدولية  2001الشير األوؿ مف سنة  في
 المعايير أما ،4IFRSالمحاسبة الدولية، وتـ تسمية المعايير الجديدة بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

حيث صدر أوؿ معيار سنة  األمر، لـز إذا تعديميا حيف إلى IAS باسـ تحتفظ تبقى المعدلة غير القديمة
2003 :IFRS1والذي صدر لتغطية اإلجراءات  ،الدولية ألوؿ مرة" : "تبني معايير التقارير المالية

 عدد بمغت وقد 5الواجب إتباعيا عند تبني أي مؤسسة لمعايير التقارير المالية الدولية ألوؿ مرة. ،المحاسبية
 معايير في المعايير بعض دمج ذلؾ بعد ، ليتـ2000 سنة حتى معيارا  41عف المجنة الصادرة المعايير
لغاء أخرى  تـ فقد المالية التقارير إلعداد المعايير الدولية أما معيارا، 22 إلى عددىا لينخفض نيام بعض وا 
 .2020 غاية سنة إلى وذلؾ  16لدينا  أصبح التأميف( )عقود المعيار الرابع الغاء ومع معيارا، 17 اصدار

                                                           
1
IFAC: International Federation of Accountants .  

 .27ص: ،) مرجع سابؽ(،، موسوعة معايير المحاسبة الدوليةمعذى الريشاني وسمير يوسؼ القاضيحسيف   2
3 IASB: International Accounting Standards Board 
4
 IFRS: International Financial Reporting Standards 

 .11:، ص2016لمنشر، عماف، األردف، وؿ، دار وائؿ ، الجزء األالمحاسبة المتوسطة محمد أبو نصار،   5
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لمحاسبة وقد ساىمت عدة عوامؿ في الحاجة إلى تبني ىذا المدخؿ الجديد في صياغة معايير ا  
 :1الدولية، تتمثؿ في

 النمو السريع في أسواؽ رأس الماؿ الدولية. -
وربي، واتفاقية )مثؿ منظمة التجارة العالمية( والييئات االقميمية )مثؿ االتحاد األ جيود المنظمات العالمية -

 ماـ التجارة الدولية.أالتجارة الحرة في دوؿ امريكا الشمالية...( إلزالة الحواجز 
 المتزايد لمعايير المحاسبة الدولية عمى متطمبات المحاسبة وممارساتيا عمى المستوى القومي. التأثير -
 طمب المستخدميف المتزايد عمى األنواع الجديدة مف المعمومات المالية ومعمومات األداء األخرى. -
 التطورات الجديدة في التوزيع االلكتروني لممعمومات المالية ومعمومات األداء األخرى. -

 ويمكف تمخيص أىـ أحداث ىذه المرحمة، نحو تحقيؽ معايير المحاسبة الدولية فيما يمي: 

عمى  ،وافؽ مجمس معايير المحاسبة الدولية ومجمس معايير المحاسبة المالية األمريكية :2001في سنة  -
 برنامج مشترؾ مف أجؿ تحسيف معايير كؿ منيا وتحقيؽ التقارب فيما بينيما.

وافؽ االتحاد األوروبي عمى اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بدءا مف : ي2002في سنة  -
 .2005عاـ 

يوافقاف عمى  ،: مجمس معايير المحاسبة الدولية ومجمس معايير المحاسبة في الياباف2004في سنة  -
 اباف.تقارب معايير  التقارير المالية الدولية ومبادئ المحاسبة المقبولة عموما في الي

 شركة مف االتحاد األوروبي دفعة واحدة إلى تطبيؽ المعايير الدولية 7.000انتقمت نحو  :2005عاـ  -
  .لممحاسبة

 الفرع الثالث: التطور المستمر لممعايير

ى التغير في الظروؼ إلاستنادا  ،يريإف المعايير المحاسبية تتميز بالمرونة وقابمية التعديؿ والتغ 
عماؿ لمعايير وتحديثيا عبارة عف عممية مستمرة، تستجيب لممستجدات عمى ساحة األاالقتصادية، فوضع ا

في البيئة الدولية وتواكب التغيرات والتطورات عمى الساحة االقتصادية باعتبار المحاسبة جزء ال يتجزأ منيا ، 
 ف مواضيع العمـو االنسانية االخرى.أبعيدة عف الجمود شأنيا في ذلؾ شبالتالي فيي 

                                                           
براىيـ ولد محمد فاؿ، دار المريخ لمنشر، الرياض، السعودية، نظرية المحاسبةريتشارد شرويدر وآخروف،  -1 ، تعريب خالد عمي أحمد وا 

 .119: ، ص2006
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كالمعايير  ،وقد يحدث التغير في المعايير المحاسبية الدولية بسبب ظيور معايير محاسبية محمية  
جؿ االرتقاء بمستوى االفصاح في أو مف أمور المستجدة، مريكية، تعالج بعض األالبريطانية والمعايير األ

 التقارير المالية وزيادة الموثوقية والدقة في المعمومات المالية.

 :1شكاال عديدة يمكف ادراجيا فيما يميأالتطور المستمر في المعايير المحاسبية الدولية ويأخذ    

و الغاء بعض أو تعديؿ التعريفات أتعديؿ المعايير الموجودة، وذلؾ بإلغاء بعض البدائؿ المحاسبية  -
 الممارسات المحاسبية.

 دمج التفسيرات في المعايير. -
 عامؿ مشترؾ بينيا. دمج بعض المعايير ببعضيا البعض لوجود -
 سحب بعض المعايير لعدـ وجود اتفاؽ عالمي عمى صيغة تطبيقيا. -
 الغاء بعض المعايير بمعايير الحقة. -

 

   الدولية المحاسبية المعايير تطبيق وخصائص أىميةالمطمب الثاني: 

يصا المالية لممؤسسة األحداث وقياس تحديد إلى عاـ بشكؿ المحاسبة تيدؼ أف المعروؼ مف  ؿوا 
بموجبيا،  القياس يتـ معايير محددة وجود يستوجب الذي األمر المالية، القوائـ مستخدمي إلى القياس نتائج

 مف ثـ تظير أىمية ومزايا تطبيقييا.

 IAS-IFRSالفرع األول: أىمية ومزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

لمالية عمى الصعيد الدولي وتستمد أىميتيا تعد المعايير المحاسبية الدولية األساس إلعداد القوائـ ا
 الدولية المالية األسواؽ في المتعامميف ثقة مف تزيد أنيا عمى عبلوة مف القبوؿ الدولي واالعتراؼ بيا عالميا،

 تعامبلت عف االقتصادي الواقع وتقديـ تمؤسسا عدة عمى المقارنات بإجراء المالية، كما تسمح القوائـ اتجاه
 .المؤسسة

 االقتصادية التطورات مع وتتوافؽ العمميات كؿ تعالج التي لممحاسبة مشتركا لغويا مجاال توفركما 
لمعايير  بتوفيرىا  المحاسبي نظاـ المعمومات ينتجيا التي المعمومات جودة تحسيف إلى تؤدي اكم .باستمرار

                                                           
 .36-34: ، ص2007مكتبة الجامعة، الشارقة، ، معايير التقارير المالية الدوليةخالد جماؿ الجعارات،  - 1
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 تسيؿ ميمة نسيات. كماالج المتعددة لمشركات مجمعة مالية قوائـ بإعداد تسمح ،موحدة دولية محاسبية
  .1والتكاليؼ باإليرادات االعتراؼ أساليب تطبيؽ في لمتنسيؽ نظرا الدوؿ مختمؼ في الضرائب مصالح

 :2يمكف تمخيص مزايا تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية في النقاط التالية

ر الدولية لمشركات الدخوؿ إلى أسواؽ الماؿ )البورصات( العالمية والعربية، فقد سمح تطبيؽ المعايي -
في  WALL STREETاألوروبية مثبل باالستفادة مف أسواؽ الماؿ األمريكية خصوصا بورصة 

نيويورؾ. كذلؾ بدأت بوادر تداوؿ بيني في أسواؽ الماؿ لمشركات المساىمة في دوؿ الخميج، نظرا 
 .ماليةلكونيا تعتمد عموما معايير المحاسبة والتدقيؽ الدولية في إعداد تقاريرىا ال

تحسيف جودة المعمومات التي ينتجيا نظاـ المعمومات المحاسبي وفؽ المعايير الدولية، األمر الذي يرفع  -
 .مف كفاءة أداء اإلدارة بالوصوؿ إلى معمومات مبلئمة التخاذ القرارات

إف تأسيس معايير محاسبية دولية تمقى قبوال عاما عمى المستوى الدولي يؤدي إلى تأىيؿ محاسبيف  -
  قادريف عمى العمؿ قي األسواؽ العربية وحتى الدولية؛

توفر معايير دولية يسمح بإعداد قوائـ مالية موحدة لمشركات المتعددة الجنسيات، مما يشجع عمى انفتاح  -
  وزيادة االستثمارات المالية واإلنتاجية عربيا ودوليا.  أسواؽ الماؿ الوطنية

 لممحاسبة الدولية المعايير خصائصالفرع الثاني: 

 :3إيجازىا فيما يمي تتميز المعايير المحاسبية الدولية بخصائص يمكف

 الممارسيف مف طرؼ معدة األنكموساكسوني، المحاسبي التوحيد نموذج مف مستمد مرجعي بإطار تتميز -
 المحاسبة. لمينة

                                                           
(، ممتقى دولي حوؿ النظاـ IAS/IFRSالمحاسبة العامة والمعايير الدولية لممحاسبة والمعمومة المالية )عاشور كتوش وبمعزوز بف عمي،  1

 .16، ص: 2009المحاسبي المالي في ظؿ معايير المحاسبة الدولية، المركز الجامعي بالوادي، 
، وثيقة انترنيت متاحة عمى الموقع: 03-02، صفحة لية والبيئة الجزائرية: متطمبات التطبيقالمعايير المحاسبية الدو بف عيشي بشير،  2

content/uploads/2011/04/10.rtf-www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp     (.08/02/2010يوـ )تـ اإلطبلع عمييا 
3 Stephan BRUN, Op.cit, Page 37. 

 

   

http://www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/10.rtf
http://www.eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/10.rtf
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 عمى جوىر العممية بتغميب لمعمميات، االقتصادي الواقع تعكس مقارنة عمى باالعتماد يتـ المعايير إعداد -
 القانوني. شكميا

 في المؤسسة. والدائنيف المساىميف المستثمريف، مصمحة تفضيؿ -
 تصوري. إطار وفؽ أي متطابقة، محاسبية مبادئ خبلؿ مف المحاسبية العمميات معالجة تتـ -
 الممحؽ. وأىمية المالية القوائـ وعناصر المحاسبية لمقواعد شامؿ توحيد -
 لممؤسسة. الحقيقية لموضعية الجيد التقدير مف لمتمكيف العادلة القيمة مفيـو إدخاؿ -
 تقييـ األصوؿ عممية عمى الزمف عنصر أثر معرفة بيدؼ الحالية القيمة أو االستحداث مفيـو إدخاؿ -

 والخصوـ.
 األصوؿ. قيمة في والتناقص الخسارة قياس االعتبار بعيف األخذ -
 .قبؿ مف مطبقة المعايير كانت لو اكم أي المحاسبي، لمتوحيد رجعي بأثر التطبيؽ -

 

 المحاسبية  لممعمومات خصائص النوعيةال :لثالثالفرع ا

تعد التقارير المالية بمثابة المنتج النيائي لمخرجات النظاـ المحاسبي لموحدة االقتصادية، والذي 
تسجيؿ بيانات مدخبلتو بيانات المعامبلت واألحداث االقتصادية، حيث يتـ عمؿ المعالجات المحاسبية و 

المعامبلت واألحداث االقتصادية، التي تدخؿ النظاـ المحاسبي ويتـ الحصوؿ عمى المخرجات في صورة 
 .1التقارير المالية، في حيف تعد ىذه األخيرة مدخبلت لعممية اتخاذ القرارات االستثمارية بعد دراستيا وتحميميا

ية نقوـ أوال بتعريؼ المعمومات المحاسبية، التي قبؿ أف نتعرؼ عمى المقصود بجودة المعمومات المحاسب
يمكف القوؿ بأنيا: "كؿ المعمومات الكمية المالية، التي تخص أحداث اقتصادية ماضية، حاضرة ومستقبمية، 
التي تتـ معالجتيا والتقرير عنيا بواسطة نظاـ المعمومات المحاسبي في شكؿ كشوؼ وتقارير مالية مقدمة 

 . 2قواعد محددة" لمجيات الخارجية وفؽ
أما جودة المعمومات فيقصد بيا الخصائص التي يجب أف تتسـ بيا المعمومات المحاسبية. ىذه 
الخصائص تكوف ذات فائدة بالنسبة لممسؤوليف عف وضع المعايير المناسبة، والمسؤوليف عف إعداد التقارير 

                                                           
: )، articles.aspx.htm ، األىراـ االقتصادي، متاح عمى الموقع، جودة التقارير المالية حمد شوقي،أ 1  . (12/07/2018تـ االطبلع  يـو

2
 Nadédjo BIGOU-LARE, Le Syscoa et la pertinence de l’information comptable: Une analyse de La 

pratique dans les entreprises togolaises, P: 04, Document internet disponible sur le site :    

www.afc-cca.com/archives/docs.../BIGOU-LARE.pdf   (Consulté le 21/10/2010).  

http://www.afc-cca.com/archives/docs.../BIGOU-LARE.pdf
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األساليب المحاسبية البديمة. كما تستمد المالية، في تقييـ نوعية المعمومات التي تنتج عف تطبيؽ الطرؽ و 
 .1المعمومات قيمتيا مف تأثيرىا عمى القرارات مف جية، ومف تكمفة الحصوؿ عمييا مف جية أخرى"

وما تحققو مف  ،والجودة تعني مصداقية المعمومات المحاسبية والمالية التي تتضمنيا التقارير المالية 
وأف تعد في ضوء مجموعة مف  ،تخمو مف التحريؼ والتضميؿ ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف ،منفعة لممستخدميف

 .2المعايير القانونية والرقابية والمينية والفنية، بما يحقؽ اليدؼ مف استخداميا
يؤدي التركيز عمى أىمية التقارير المالية، كمصدر أساسي لمحصوؿ عمى المعمومة المحاسبية 

الخارجييف،  في اتخاذ القرارات المناسبة، وحتى يتحقؽ ىذا  الضرورية التخاذ القرارات، لمساعدة المستفيديف
البد وأف تتصؼ المعمومات المحاسبية بمجموعة مف الخصائص والتي تمثؿ المعايير التي تحدد مف خبلليا 
درجة جودتيا، وقد حاولت عدة جيات متخصصة تحديد وتوضيح ىذه الخصائص، غير أف ما اعتمد عالميا 

. وىذه 3يير التي وضعت وتـ تعريفيا مف قبؿ مجمس معايير المحاسبة الماليةىي الخصائص أو المعا
 الخصائص تتمثؿ في ما يمي:

إف إحدى الخصائص األساسية لممعمومات الظاىرة بالتقارير المالية ىي قابميتيا لمفيـ . القابمية لمفيم: 1
وؿ مف المعرفة في األعماؿ المباشر مف قبؿ المستخدميف، مع افتراض أف لدى المستخدميف مستوى معق

والنشاطات االقتصادية والمحاسبية لممؤسسة، ويجب عدـ استبعاد المعمومات المتعمقة بالمسائؿ المعقدة في 
 .  4التقارير المالية إذا كانت مبلئمة التخاذ القرارات بحجة أنو مف الصعب فيميا مف قبؿ بعض المستخدميف

مف خبلؿ معرفة مدى استفادة متخذ القرار مف المعمومة  يمكف تحقيؽ ىذه الخاصية . المالءمة:2
 : 5المحاسبية والتقميؿ مف البدائؿ المتاحة أمامو، وحتى تكوف مبلئمة يجب أف تستوفي الشروط التالية

                                                           
، الممتقى الدولي حوؿ صنع القرار في دور المعمومات المحاسبية في ترشيد قرارات االستثمار في األسواق المالية الناشئةتيجاني بالرقي،  1

 .501، ص: 2009المؤسسة االقتصادية، جامعة المسيمة، أفريؿ 
، رسالة ماجستير، جامعة غزة، وجودة التقارير المالية أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبيماجد إسماعيؿ أبو حماـ،  2

 . 54، ص: 2009
، 04، العدد 26، مجمة التقني، المجمد ثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات عمى جودة التقارير الماليةأ، وآخروف عمي عبد الغني البليذ 3

 . 103 :، ص2013
 -89، ص: 2000جامعة عيف شمس، مصر،  الدار الجامعية،العرض والتحميل، التقارير المالية، أسس اإلعداد و طارؽ عبد العاؿ حماد،  4

90. 
السابع حوؿ  الدولي العممي ، المؤتمرالعالمية المالية األزمة في إدارة المحاسبية المعمومات أمن جودة دوربوشوشة،  وىبة مبارؾ بوعشة 5

 .03، ص: 2009 ،ألردف، االخاصة الزرقاء ، جامعة"واآلفاؽ الفرص ديات،التح "األعماؿ  منظمات عمى العالمية االقتصادية األزمة تداعيات
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 مف التأكد مدى أو القياس عممية في الدقة حساب عمى ذلؾ كاف لو حتى المناسب الوقت في أف تتوفر -
 فأجؿ الحصوؿ عمى المعمومة يكوف عمى حساب فائدتيا.المقاييس الناتجة،  صحة

 التوقعات أو تصحيح وتعزيز المستقبؿ في المتوقعة بالنتائج التنبؤ عمى القرار متخذ مف قدرة أف تحسف -
 والحالية. السابقة

 أف تتميز بإمكانية التحقؽ مف التوقعات وذلؾ عف طريؽ الرقابة والتقييـ مف خبلؿ التغذية العكسية. -
 .الدراسة محؿ لمقرار بالنسبة التأكد درجة تغيير إلى ؤديت أف -
لكي تكوف المعمومات مفيدة يجب أف تكوف موثوؽ فييا ويعتمد عمييا، وتتميز  :الموثوقية(. المصداقية )3

المعمومات بالمصداقية إذا كانت خالية مف األخطاء والتحيز وبإمكاف المستخدميف االعتماد عمييا، وحتى 
ويمكف االعتماد عمييا والوثوؽ بيا يجب أف تكوف خالية مف الخطأ ات المالية بالمصداقية تتسـ المعموم

 1والتحيز، معروضة بأمانة، قابمة لمتحقيؽ ومكتممة وىي الخصائص الفرعية لخاصية الموثوقية.
يف أداء إف ىذه الخاصية تسمح بإجراء المقارنة ومعرفة أوجو التشابو واالختبلؼ ب. القابمية لممقارنة: 4

في حالة السكوف، كما تسمح  المؤسسة وأداء المؤسسات األخرى خبلؿ نفس الفترة وىذا ما يعرؼ بالمقارنة
بإجراء المقارنة بيف أداء نفس المؤسسة خبلؿ حقب زمنية مختمفة وىو ما يعرؼ بالمقارنة في حالة الحركة، 

 يا.واليدؼ مف ىذه المقارنة ىو معرفة مدى تطور المؤسسة أو تراجع
ويحتاج المستخدموف لمقارنة القوائـ المالية لموحدات المختمفة إلى معرفة السياسات المحاسبية 
المستخدمة في إعداد ىذه القوائـ وأي تغيير في تمؾ السياسات وأثار ذلؾ التغيير، وبما أف المستخدميف 

سة عبر الزمف فإنو مف الضروري يرغبوف بمقارنة المركز المالي واألداء والتغيرات في المركز المالي لممؤس
 .2أف تعرض القوائـ المالية المعمومات لفترات سابقة

نما  . الثبات في السياسات المحاسبية:5 إتباع الثبات ال يعني الجمود ورفض التعديبلت المنطقية المفيدة، وا 
حدة مف دورة نفس الطرؽ المحاسبية في تسجيؿ وتثبيت األحداث االقتصادية واإلفصاح عنيا بطريقة مو 

مالية إلى أخرى، و تطبيؽ نفس المفاىيـ وطرؽ القياس واإلجراءات بالنسبة لكؿ عنصر أو بند مف عناصر 
 وبنود القوائـ المالية.

                                                           
، الممتقى الدولي حوؿ صنع القرار في المؤسسة االقتصادية، جامعة دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ قرار االستثمار الماليسميمة نشنش،  1

 .545، ص: 2009المسيمة، أفريؿ 
 . 50ص: )مرجع سابؽ(،  لمالية، أسس اإلعداد والعرض والتحميلالتقارير اطارؽ عبد العاؿ حماد،  2
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إف تطبيؽ خاصية الثبات تجعؿ القوائـ المالية أكثر قابمية لممقارنة، وأكثر فائدة ومنفعة لممستخدميف 
تصادية،  فالتزاـ المحاسب بخاصية الثبات في تطبيؽ الطرؽ المحاسبية ومساعدتيـ عمى ترشيد قراراتيـ االق

ليس مطمقا إذ يجوز لو أف يغير طريقة تسعير المواد أو طريقة حساب اإلىتبلؾ، وغيرىا مف الطرؽ ولكف 
 :1بشرط توفر ما يمي

 .وجود ضرورة مقنعة لمتغيير 
 ة.أف يتـ اإلفصاح التاـ عف أثار التغيير في القوائـ المالي 

 .أف يستمر في تطبيؽ الطرؽ الجديدة 

 

 المطمب الثالث: تبني معايير المحاسبة الدولية في الجزائر 
، والذي يندرج 1975المحاسبي الوطني لسنة  يعتبر النظاـ المحاسبي المالي إعادة صياغة لممخطط

يعتبر في الحقيقة  اإلصبلح االقتصادي الذي باشرتو الجزائر، كما في إطار عمميات التحديث التي تصاحب
، التي  IFRSالمحاسبية الحالية ومحاولة التقارب مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في الثقافة اتغيير 

دولة مف بينيا دوؿ االتحاد األوربي  100أكثر مف  تشكؿ المرجع العالمي. باعتبار أنيا مطبقة مف طرؼ
 .العالـ منظمة مينية في 120وأكثر مف 

 

 في الجزائر لفرع األول: االصالحات المحاسبيةا

طار تحديث إالمحاسبية في  قاـ المشرع الجزائري بإحداث نقمة نوعية فيما يخص االصبلحات 
المالي الذي يستجيب ولو جزئيا لممعايير المحاسبية  نظاميا المحاسبي، تمثمت في اعتماد النظاـ المحاسبي

الذي  األمر ر.نظمتيا المحاسبية والمالية بما يتوافؽ وىذه المعاييأمف أجؿ ضماف وتعزيز  الدولية، وذلؾ
االستثمار خارج  مف خبلؿ ؛يسمح لممؤسسات الجزائرية بصفة خاصة في االندماج في االقتصاد العالمي

داخؿ الجزائر، حيث تـ اصدار  جنبيةالجزائر، وبصفة عامة مف خبلؿ تسييؿ استثمار المؤسسات األ
عداد النظاـ المحاسبي إوذلؾ مف خبلؿ  ،2008ماي  26المؤرخ في  156-08رقـ  المرسوـ التنفيذي

صبح اجباري التطبيؽ عمى كؿ المؤسسات االقتصادية أو  ،2010المالي الذي شرع العمؿ بو في بداية سنة 

                                                           

 .296، ص2004، دار وائؿ لمنشر، األردف، مقدمة في نظرية المحاسبةكماؿ عبد العزيز النقيب، 1 
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، وترجع 1975لسنة  PCN1التجاري، ليحؿ محؿ المخطط المحاسبي الوطني  التي تحكميا قواعد القانوف
 :2لى ما يميإ سباب ىذا االصبلحأىـ أ

العالمية، وفؽ ركيزة ومرجعية ومبادئ أكثر  تقريب الممارسات المحاسبية في الجزائر مف الممارسات -
 .مبلءمة مع االقتصاد المعاصر

المعبرة عف الوضعية المالية لممؤسسات  التمكيف مف إعداد معمومات دقيقة تعكس الصورة الصادقة -
 .االقتصادية الجزائرية

داري بالقواعد والمبادئ المحاسبية، وتسييؿ اإل داري وغيرالتقميؿ مف األخطار المتعمقة بالتبلعب اإل -
 .كثر وضوحاأ مراجعة الحسابات مف خبلؿ تبني قواعد

 .الحتياجات المستثمريف الحالية والمستقبمية جابات المبلئمةتوفر النظاـ المحاسبي المالي عمى اإل -
المالية والمحاسبية، لوقايتو مف المشاكؿ في  جنبي مف خبلؿ تدويؿ االجراءاتمحاولة جمب المستثمر األ -

 .اختبلؼ النظـ المحاسبية
 

 لمنظام المحاسبي المالي الفرع الثاني: الخمفية الفكرية
لمتحوؿ إلى تطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  نو ىناؾ أربع استراتيجياتأنشير ىنا إلى 

التقارب المدروس  ،Endorsementالمصادقة  ، Convergence ، التقارب Adoption بنيوىي: الت
Condorsement، وبالتالي عمى كؿ دولة ،وكؿ استراتيجية مف ىذه االستراتيجيات ليا مزاياىا وعيوبيا 

 3.اختيار االستراتيجية التي تراىا مناسبة لظروفيا السياسية واالقتصادية
التوافؽ المحاسبي ىو: "محاولة ؛ فالتمييز بيف التوافؽ والتوحيد المحاسبيأو  لذلؾ البد مف التفريؽ

لجمع األنظمة المحاسبية المختمفة مع بعضيا البعض لمزج وتوفيؽ الممارسات المحاسبية المتنوعة في ىيكؿ 
 منيجي مرتب يعطي نتائج متناسقة، عف طريؽ التخمص مف العمميات غير الضرورية الموجودة بيف دوؿ
العالـ مف خبلؿ تخفيض مجاؿ االختيار بيف السياسات المحاسبية، بالتالي إحداث نوع مف التقارب بيف 
                                                           
1
  PCN: Plan Comptable National. 

مقدـ لمممتقى الدولي حوؿ  ، بحثحالة الجزائر–ة المحاسبية في اعادة ىيكمة المنظمات المحاسبية الميني دور االصالحات ياقوت مصباح، 2
 اتجاىات النظاـ المحاسبي الجزائري )المالي -والحكومات في تفعيؿ اداء المؤسسات (IAS-IFRS-IPSAS)معايير المحاسبة الدولية

 .434، ص: 2014والعمومي( عمى ضوء التجارب الدولية، جامعة ورقمة، 
لتجارب الدول القائمة عمى  دراسة تحميمية-المعايير الدولية العداد التقارير الماليةعمى ادارة االرباح يقتأثير تطب والء ربيع عبد العظيـ، 3 

في تفعيؿ أداء المؤسسات والحكومات، جامعة ورقمة،  (IAS IFRS IPSAS)، الممتقى الدولي حوؿ دور معايير المحاسبة الدوليةالتطبيق
 .122: ، ص2014نوفمبر 
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. مما يعني أف التوافؽ ىو عممية تقميؿ الفروؽ 1بيف مختمؼ الدوؿ" األنظمة والسياسات المحاسبية المطبقة
 ية مقارنة القوائـ المالية.في تطبيقات التقرير المالي فيما بيف الدوؿ، مما يؤدي إلى زيادة إمكان

أما التوحيد فيو يعني تطبيؽ معيار واحد وقاعدة واحدة في كؿ الحاالت، لذلؾ فإف التوحيد ينطوي 
 عمى فرض مجموعة مف القواعد الموحدة الصارمة والضيقة. فالتوحيد عبارة عف: "نظاـ موحد موجو لمجموع

األمـ، ميما كاف القطاع الذي تنتمي إليو، بذلؾ محاسبات المؤسسات المنتجة في األمة أو مجموعة مف 
 . 2فالتوحيد المحاسبي يشمؿ سف جممة مف القواعد التي تسمح بتنظيـ أدوات ونواتج العمؿ وتبسيطيا"

بالتالي يمكف القوؿ بأف التوافؽ أكثر واقعية مف التوحيد التاـ لممعايير؛ حيث أف لكؿ دولة قواعدىا، 
عمى المستوى الوطني، فالتوافؽ يسعى لبلعتراؼ باالختبلفات النظرية ومحاولة  ثقافتيا، فمسفتيا وأىدافيا

تسويتيا مع أىداؼ الببلد األخرى كخطوة أولى، أما الخطوة الثانية فتكوف بتصحيح أو حذؼ بعض ىذه 
كما القيود لتحقيؽ درجة مقبولة مف التوافؽ. فالتوافؽ المحاسبي يعتبر خطوة مف خطوات التوحيد المحاسبي، 

 يعتبر صيغة مخففة لمتوحيد. 

 :3التوحيد المحاسبي يجري عمى المستويات الثبلثة التاليةتجدر اإلشارة ىنا إلى أف 

في ىذا المستوى يقتصر التوحيد عمى األسس، المبادئ المحاسبية والمعايير : عمى مستوى المبادئ -أ
 األساسية التي يتـ اعتمادىا )تطبيقيا(. 

؛ يشمؿ توحيد القواعد واإلجراءات والوسائؿ المحاسبية، تتطمب ىذه العممية: عدعمى مستوى القوا -ب
حصر القواعد واإلجراءات واألساليب المحاسبية المستخدمة أو التي يمكف استخداميا لتحقيؽ أىداؼ 

، االختيار مف بيف ىذه القواعد واإلجراءات األفضؿ تماشيا مع متطمبات المبادئ الموضوعية، و المحاسبة
 الحذر عند استخداـ القواعد واإلجراءات البديمة.و 

                                                           
، أطروحة دكتوراه في العمـو االقتصادية، كمية أىمية إصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، مداني بف بمغيث 1

 .104 :، ص2004العمـو االقتصادية وعموـ التسيير، جامعة الجزائر، 
 . 52: ، ص2002، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، العدد األوؿ، إشكالية التوحيد المحاسبيمداني بف بمغيث،  2
 .68-67: مرجع سابؽ، صأىمية إصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية، مدني بف بمغيث،  3
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 يقوـ عميو وما بأسره المحاسبي النظاـ توحيد المستوى ىذا في التوحيد يشتمؿ : التنظيم مستوى عمى -ج
جراءات. يمتد وسائؿ قواعد، أسس، مبادئ، مف  باإلضافة إلى المالية، والقوائـ المحاسبية النتائج تنميط إلى وا 
  .عمييا تقـو التي والمبادئ واألسس التكاليؼ نظـ

 :1إذا تحقؽ التوحيد المحاسبي فإنو يترتب عميو فوائد نذكر منيا ما يمي

زيادة داللة البيانات المحاسبية، لقياميا عمى أسس موحدة ومفاىيـ مشتركة بما يزيد مف إمكانية االعتماد  -
 .عمييا لتحقيؽ أىداؼ المحاسبة

ة بيف الوحدات االقتصادية المختمفة بيدؼ قياس كفايتيا النسبية أو لغرض زيادة إمكانية وسيولة المقارن -
 .اتخاذ القرارات

زيادة قابمية البيانات المحاسبية المستخرجة عمى أساس موحد لمتعديؿ، بما يتفؽ مع االحتياجات  -
 .والمفاىيـ االقتصادية

ومفاىيـ محددة لما قد يطرأ مف إمكانية وسيولة تعديؿ البيانات المحاسبية القائمة عمى أسس موحدة  -
 .تقمبات في المستوى العاـ لؤلسعار

إذا تـ االتفاؽ عمى أسس ومبادئ محاسبية عالميا، فإف ذلؾ سيكوف لو جميؿ األثر في توجيو البحث  -
األكاديمي المحاسبي عمى تحسيف أداء المحاسبة لوظائفيا عف طريؽ البحث في الوسائؿ البديمة بدال مف 

 .الجدؿ في مزايا و عيوب البدائؿ المحاسبية الموحدةالتركيز حوؿ 
 توفير إمكانية التجميع المرحمي لمبيانات المحاسبية بما يخدـ احتياجات المستويات االقتصادية. -

( SCF2الجزائر عمى أف النظاـ المحاسبي المالي ) عمى الرغـ مف إصرار السمطات المحاسبية فيو 
الصادرة عف المجمس الوطني  02الوزارية رقـ  حسب التعميمة  IAS/IFRS متوافؽ ومعايير المحاسبة الدولية

، إال أف المتمعف في خمفيتو الفكرية يبلحظ أنو مف المحاسبي المالي لممحاسبة المتضمنة أوؿ تطبيؽ لمنظاـ
ة الجوىر متوافؽ مع معايير المحاسبة الدولية بوجود إطار مفاىيمي، ولكف مف حيث الشكؿ وبني حيث
حيث نبلحظ  ،3القارية والتي تعتمد عمى مخطط محاسبي-بات نجده متكيؼ مع المحاسبة األوروبيةالحسا

                                                           
، ممتقى وطني حوؿ المؤسسة عمى ضوء التطورات االقتصادية الحديثة المؤثرة عمى اإلطار العممي لمنظرية المحاسبيةقي، ر التيجاني ب 1

 .06-05، ص: 2007الدولية، جامعة باجي مختار، عنابة،  التحوالت المحاسبية
2

  SCF: Système Comptable Financier.  
3
 Smail Ouldameur ,la normalisation comptable en Algérie, présentation du SCF, revue des sciences 

économiques et de gestion,  Université de Sétif, N°10, 2010, p:42. 
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الفرنسي، حيث تـ اقتباس أغمب  (PCG1) المخطط المحاسبي العاـ عمى اعتماد بنية حساباتو بشكؿ كبير
ت عميو ، رغـ أف ىذا األخير أجري1999 سنة ، المعدؿ1983حسابات المخطط الفرنسي في نسختو لسنة

أف المحاسبة في فرنسا تتميز بالتحفظ مف رغـ ، بال2007إلى  2002تعديبلت أخرى في الفترة الممتدة مف 
بالمحاسبة األنجمو سكسونية، التي ىي مرجعية لمعايير المحاسبة الدولية،  والسرية وىي غير متطورة مقارنة

 .بالشفافية المطمقة والتي تتميز
األمور الغامضة غير ببعض المحاسبي المالي يتسـ  ؿ النظاـما جع ؛وىو في حقيقة األمر 

العاـ الفرنسي  المخطط المحاسبيبيف المحاسبية لبعض العمميات بسبب الخمط  الواضحة، وصعوبة المعالجة
 .ومعايير المحاسبة الدولية

 

  جاء بيا النظام المحاسبي المالي الفرع الثالث: المستجدات التي
والتي يجب  ،المالي جممة مف التغيرات الناجمة عف الدور المنوط بالمحاسبة حمؿ النظاـ المحاسبي 

المحاسبي المالي بأربعة  تميز النظاـ بالواقع االقتصادي لممعامبلت أكثر مف طبيعتيا القانونية، وقد ف ترتبطأ
 :2استحداثات جديدة

 والذي ،ارسات المحاسبية العالميةالذي يقرب الممارسة المحاسبية الجزائرية مع المم اعتماد الحؿ الدولي -
نتاج معمومة  مع االقتصاد الجديد ايسمح لممحاسبة بالسير مع قاعدة مفاىيمية ومبادئ أكثر تكيف وا 

 .مفصمة
عداد  إيضاح المبادئ والقواعد - التي يجب أف تسير العمؿ المحاسبي ال سيما تسجيؿ المعامبلت، تقييميا وا 

وكذا  ،القواعد اطر التدخؿ اإلرادي والبلإرادي بالمعالجة اليدوية فيالمالية، والذي يحد مف مخ القوائـ
 .تسييؿ فحص الحسابات

 المستثمريف، الحالية أو المحتممة، الذيف يممكوف معمومة مالية عف المؤسسات عمى حد التكفؿ باحتياجات -
 .سواء منسقة، قابمة لمقراءة وتسمح بالمقارنة واتخاذ القرار

 .صغيرة تطبيؽ نظاـ معموماتي قائـ عمى محاسبة مبسطةال إمكانية الكيانات -
 :3المالي عف الممارسات المحاسبية السابقة بما يمي إضافة إلى تميز النظاـ المحاسبي 

                                                           
1
  PCG: Plan Comptable General.   

تتضمن أول تطبيق لمنظام المحاسبي   2009أكتوبر 29مؤرخة في  2تعميمة وزارية رقم  الوطني لممحاسبة، وزارة المالية، المجمس  2
 2.0ص: ،المالي

 .27ص: ،1520، منشورات كميؾ، الجزائر، في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية الواضح حنيفة بف ربيع، 3 
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 .االقتصادية عف الظاىر أي الحقيقة القانونية أولوية الحقيقة -
 .والخصـو مثؿ ادخاؿ مفيـو القيمة العادلة صؿطرؽ جديدة لتقييـ األ -
 .و االيرادات: تغير طرؽ االىتبلؾ والمؤونات مثبلأوالنواتج  جديدة لؤلعباء مفاىيـ -
يظير خاصة في مخرجات النظاـ )شكؿ تقديـ القوائـ  عمى المحاسبة، ىذا ما ضفاء الصبغة الماليةإ -

 (.المالية
 .المالية ضمف التثيبتات، بينما كانت في السابؽ ضمف الحقوؽ دراجو لبلستثماراتإ -
 .بالميزانية االفتتاحية اعدة المساسالتخمي عف ق -

 المينييف والمستثمريف، لمختمؼ احتياجات يستجيب كونو بالغة أىمية المالي المحاسبي النظاـ يكتسي
 1الدولية، وكاف ييدؼ إلى: المحاسبية المعايير تطبيؽ في ىامة خطوة يشكؿ أنو كما
 موحدة. محاسبية بمغة المالية القوائـ قراءة تبسيط -
 .  األـ الشركة وفروع التابعة الشركات عمى ابةرق فرض -
 الذي لمبمد المحاسبي النظاـ مف المالية القوائـ تحويؿ أو ترجمة عممية عف الناتجة التكاليؼ تقميص -

 .األـ لمشركة المحاسبي النظاـ إلى أو الفروع التابعة الشركات تعمؿ بو
الميزانية،  تقييـ عناصر إعادة بالمخزونات، اصةالخ التقييـ عممية في المعتمدة المحاسبية الطرؽ توحيد -

قوائـ  إلى الوصوؿ بيدؼ اإلجراءات المحاسبية وتوحيد المؤونات، معالجة كيفية ، االىتبلكات حساب
 .موحدة مالية

 التوحيد تحقيؽ بيدؼ الجزائر انتيجتيا ىامة خطوة سبؽ أف استحداث ىذا النظاـ يعتبر مما يتضح
 الوطنية المحاسبية الممارسة يقرب النظاـ فيذا الدولية. المحاسبة معايير اعتماد ؿمف خبل الدولي المحاسبي

 كما المعاصر، االقتصاد مع مبلءمة أكثر ومبادئ مرجعية، ركيزة عمى فيو يعمؿ العالمية، الممارسات مف
 دقيقة، مالية معمومات عمى الحصوؿ بخصوص والمرتقبيف، المستثمريف الحالييف الحتياجات يستجيب أنو

 .القرارات التخاذ المقارنات بإجراء وكفيمة المالية لمشركات الوضعية عف صادقة صورة تعكس

 

 

                                                           
1

، أطروحة دكتوراه عمـو في عمـو التسيير، جامعة دوافع توحيد المعايير المحاسبية الدولية في ظل العولمة )حالة الجزائر(فتيحة بكطاش،  
 .158ص:  ،2011-2010 ،3الجزائر
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 ومعايير المحاسبة الدولية المؤسسات حوكمة بينالمتبادلة المبحث الثاني: العالقة 
 

لدى يرجع إلى محاولة إعادة الثقة  ،إف زيادة االىتماـ بحوكمة المؤسسات مف الناحية المحاسبية
مستخدمي المعمومات المحاسبية، مف داخؿ وخارج الوحدة االقتصادية في التقارير المالية. ولتحقيؽ جودة 
المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا تمؾ التقارير، يجب أف تكوف معدة وفؽ معايير مقبولة عالميا، لذلؾ 

 بة الدولية وحوكمة المؤسسات. نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث ابراز طبيعة العبلقة بيف معايير المحاس
 

 المطمب األول: األبعاد المحاسبية لحوكمة المؤسسات 

يتضح جميا أف لمحوكمة أبعادا  ،مف خبلؿ دراسة مبادئ حوكمة المؤسسات في الفصؿ السابؽ
محاسبية تظير مف خبلؿ جممة مف المتطمبات المحاسبية، التي تتحقؽ مف خبلؿ توفير المعمومات 

بلزمة لذلؾ، لذلؾ يمكف القوؿ أف لمحوكمة أبعادا محاسبية، يتـ تناوؿ تمؾ األبعاد بناء عمى المحاسبية ال
 منظور بعض الييئات.

 OECDفي مبادئ الفرع األول: األبعاد المحاسبية لحوكمة المؤسسات 

 لحوكمة المحاسبي البعد والتنميةاالقتصادي  التعاوف منظمة عف الصادرة المبادئ تناولت 
 ، ويمخص الجدوؿ الموالي البعد المحاسبي لكؿ مبدأ:المؤسسات
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 (: األبعاد المحاسبية لمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال الحوكمة1-3الجدول رقم )

 البعد المحاسبي لممبدأ المبدأ
إطار فعال لحوكمة 

 المؤسسات
 لمحوكمة في الوحدة وتقويـ تطبيقو بشكؿ سميـ.مف واجبات المراجعة الداخمية التأكد مف وجود نظاـ  -
 تمثؿ المحاسبة بأدواتيا وأىدافيا جزءا ىاما مف إطار الحوكمة. -

 
 

حماية حقوق 
 المساىمين

وعمى أساس منتظـ وىذا ما توفره  ،الحصوؿ عمى المعمومات المادية ذات الصمة بالشركة في الوقت المناسب -
 وظيفة العرض واإلفصاح المحاسبي.

 نصيب مف أرباح الشركة وىذا ما تظيره قائمة الدخؿ.في  الحؽ -
الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات عف العمميات االستثنائية التي تؤثر عمى الشركة، وىذا ما توفره متطمبات  -

 االفصاح المحاسبي عف األحداث اليامة.
ه قائمة التغيرات في حقوؽ الحؽ في الحصوؿ عمى المعمومات التي تبيف التغيرات في حقوقيـ، وىذا ما تظير  -

 الممكية.
المعاممة 
المتساوية 
 لممساىمين

 حماية حقوؽ األقمية مف خبلؿ االفصاح عف حقوقيـ في القوائـ المالية. -
 االفصاح عف مخاطر تركيز األسيـ في يد فئة قميمة مف كبار المساىميف. -
 اىميف. االفصاح عف المعامبلت مع األطراؼ ذوي العبلقة بما فييـ كبار المس -

دور أصحاب 
 المصالح

تعمؿ المحاسبة عمى توفير المعمومات ألصحاب المصالح بالشكؿ الذي يمكنيـ مف اتخاذ القرارات التي  -
 تحفظ حقوقيـ.

 مف جوانب االفصاح المحاسبي، االفصاح عف األداء االجتماعي لمشركة. -
اإلفصاح 
 والشفافية

ر الذي يمكف معو القوؿ أف ىذا المبدأ بكامؿ قواعده تحققو يعتبر االفصاح مف أىـ الوظائؼ المحاسبية األم -
حيث يتـ االفصاح محاسبيا عف: نتائج العمميات في قائمة الدخؿ، والحقوؽ وااللتزامات في قائمة  ؛المحاسبة

المركز المالي، والمعامبلت مع األطراؼ ذوي العبلقة وعوامؿ المخاطرة، والموضوعات المتعمقة بالعامميف 
 المصالح األخرى في االيضاحات وممحقات القوائـ المالية.وأصحاب 

ينبغي القياـ بمراجعة الحسابات بواسطة مراجع خارجي مستقؿ كؼء ومؤىؿ لتأكيد صدؽ البيانات المالية،  -
 ماـ المساىميف، والمراجعة إحدى فروع المحاسبة. أويكوف مسؤوال 

مسؤوليات 
 مجمس اإلدارة

 مومات كاممة ودقيقة.اتخاذ القرارات عمى أساس مع -
 إعداد الموازنات التقديرية. -
 الرقابة المالية بناء عمى التقارير المحاسبية. -
ضماف نزاىة الحسابات ونظـ إعداد القوائـ المالية مف خبلؿ االعتماد عمى معايير محاسبية معتمدة ونظاـ  -

 رقابة داخمي سميـ، ومراجعة خارجية.
 راجعة الداخمية مف وجوده وتطبيقو.وجود نظاـ إلدارة المخاطر تتحقؽ الم -

دور النظام المحاسبي المالي في تحقيق المتطمبات المحاسبية لحوكمة الشركات في ظل بيئة خميصة مجيمي،  المصدر:
رسالة دكتوراه لمطور الثالث في العمـو التجارية،  – دراسة تطبيقية عمى بعض الشركات بوالية سطيف -األعمال الجزائرية 

 .44ص: ،2018 -2017يؼ، جامعة سط
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يتضح مف الجدوؿ أعبله أىمية الوظيفة المحاسبية في تحقيؽ كؿ مبدأ مف مبادئ الحوكمة الستة، وأف 
يؤكد أىمية الدور المحاسبي في حوكمة المؤسسات   ،تبني ىذه المبادئ لمعديد مف الجوانب المحاسبية

ة إحدى اآلليات األساسية في حوكمة المؤسسات والعبلقة الوطيدة التي تربط بينيما، فالمعايير المحاسبي
 وخاصة فيما يتعمؽ بمبدأ االفصاح والشفافية.

 الفرع الثاني: األبعاد المحاسبية في االصدارات الدولية األخرى لحوكمة المؤسسات 

، احتوت االصدارات الدولية األخرى لحوكمة المؤسسات عمى OECDإلى جانب ما أكدتو مبادئ 
، Sarbanes Oxley actطمبات التي تبرز الدور المحاسبي في الحوكمة، فقد أكد قانوف مجموعة مف المت

مف خبلؿ نظاـ الرقابة  ،عمى أف االدارة العميا ممزمة بتأكيد سبلمة وصدؽ القوائـ والتقارير المالية لمشركات
ة ضرورة تفعيؿ الداخمي. وأكد نفس القانوف الصادر عقب فضائح مالية اجتاحت كبرى الشركات األمريكي

حوكمة المؤسسات، مف خبلؿ ضرورة تفعيؿ عممية الرقابة، فاحتوى فصبل عنوف بػ "تعزيز االفصاح 
المحاسبي"، فقد أكد عمى ضرورة االفصاح بشكؿ مفصؿ عف تعامبلت المديريف مع الشركة سواء مباشرة أو 

مديريف. كما تضمنت مبادئ مف خبلؿ التعامؿ في أسيميا، وضرورة إصدار قواعد تحدد آداب وسموؾ ال
ىي األخرى مبدأ خاصا بالمحاسبة والمراجعة والذي أكد  IIFحوكمة الصادرة عف معيد التمويؿ الدولي ال

  1بدوره ضرورة إتباع معايير المحاسبة الدولية أو معايير المحاسبة األمريكية بغية ضماف جودة لمقوائـ المعدة.

ى قياـ المساىميف بمساءلة إل 0770الصادر سنة  Cadburyأشار تقرير لجنة مف جية أخرى، 
دارة يقوـ بتوفير المعمومات الجيدة دارة، ودور كبل منيما في تفعيؿ تمؾ المساءلة، فمجمس اإلمجمس اإل

يضاؼ إلى ذلؾ ما  لممساىميف، وعمى المساىميف القياـ بإبداء رغبتيـ في ممارسة مسؤوليتيـ كمبلؾ،
والخاصة بحوكمة المؤسسات، إلى ضرورة  0111ويورؾ لؤلوراؽ المالية عاـ أشارت إليو معايير بورصة ني

 .2ساسية لممؤسسةتفعيؿ الدور الرقابي لممساىميف مف خبلؿ المشاركة في جميع القرارات األ

 

 
                                                           

اإلدارية،  لمتنمية العربية المنظمة ،ةالمالي األوراق سوق كفاءة في الشركات حوكمة تطبيق أثر لقياس مقترح نموذج عبد المطمب محمود، 1 
 .163ص: ، 2015، العربية الدوؿ جامعة

-192، ص: 2010، الدار الجامعية، االسكندرية، حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسل األموالإبراىيـ سيد أحمد،  2
197. 
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 الفرع الثالث: األبعاد المحاسبية في ميثاق الحكم الراشد بالجزائر 

لمتطمبات التي تعكس األبعاد المحاسبية في حوكمة تناوؿ ميثاؽ الحكـ الراشد في الجزائر بعض ا
المؤسسات، فقد تناوؿ الجزء الثاني منو االلتزامات القانونية المرتبطة باإلفصاح والشفافية ومنيا إلزاـ 
الشركات بنشر الوضعية المالية السنوية، أما عف تمؾ المساىمة في البورصة فيي مطالبة بنشر حالتيا 

وكذا كؿ المعمومات التي ليا أثر مادي عمى تقييـ الشركة، وأف تكوف ىذه المعمومات  المالية في كؿ ثبلثي،
كاممة وصحيحة وفي الوقت البلـز بحيث يتسنى إطبلع الشركاء المالييف عمى الفور بكؿ التغيرات التي قد 

طراؼ الفاعمة تؤثر عمى العبلقات فيما بينيـ. باإلضافة إلى أف الشركة ممزمة بنشر المعمومات لفائدة األ
)كالمؤسسات المالية، المورديف، الزبائف، العماؿ، األعضاء المشاركة( في إطار االلتزامات التعاقدية أو بنية 

دارية. كما أشار الميثاؽ إلى ضرورة أف يحدد مجمس اإلدارة سياسة واضحة لنشر وتوزيع إبداء الشفافية اإل
المعتمديف ونص عمى أف سياسة نشر المعمومة يجب أف  المعمومة، وسياسة العبلقة مع األطراؼ الفاعمة

 1تدقؽ في نوع المعمومة القابمة لمنشر، وتحديد رزنامة النشرات والمواحؽ التي تستعمؿ في كؿ حالة.

 الفرع الرابع: األبعاد المحاسبية في تقييم مدى تطبيق المؤسسات لمحوكمة 

بل لبلستثمار، ويتـ االستناد في ذلؾ عمى أصبحت جودة الحوكمة بالمؤسسات معيارا حتى تكوف مح
الدراسات التي قامت بيا العديد مف المؤسسات الدولية وكذا العديد مف الباحثيف، حيث تـ تقييـ مستوى 
تطبيؽ حوكمة المؤسسات، وقد قامت مؤشرات حوكمة المؤسسات ىذه عمى بعد محاسبي، نأخذ منيا بعض 

 2األمثمة:

ؾ مع صندوؽ النقد الدولي، بإعداد تقارير عف مستوى حوكمة المؤسسات في قياـ البنؾ الدولي باالشترا -
ROSC)الدوؿ المتخمفة عف طريؽ برنامج 

3
. كما تضمف "نموذج شرؽ OECDوذلؾ في ضوء مبادئ  (

آسيا لحوكمة المؤسسات" مبدأ مستقبل لئلفصاح والشفافية يحتوي عمى مجموعة مف المعايير في مجاؿ 
دارة والمخاطر وتنبؤات اإلدارة واالفصاح اإللكتروني، كما احتوى أعضاء مجمس اإلىيكؿ ممكية الشركة و 

نموذج الفمبيف لحوكمة المؤسسات عمى أوزاف ترجيحية لكؿ بعد مف األبعاد المحاسبية لحوكمة 

                                                           
 .46، مرجع سبؽ ذكره ، ص سسة في الجزائرميثاق الحكم الراشد لممؤ وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،   1
كيفية استخدام نظم التصنيف و قوالب التقسيم لتعزيز الحوكمة الجيدة لمشركات، حوكمة الشركات في القرن كاتريف ؿ. كوشتا ىمبيمنج،  2

 .203-174، ص: 2003يكية، واشنطف ،، مركز المشروعات الدولية الخاصة، غرفة التجارة األمر الحادي والعشرين 
3
 ROSC: Reports on the Observance of Standards and Codes. 
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المؤسسات، حيث تضمف مبدأ الشفافية مجموعة مف المؤشرات المرتبطة بمدى معاممة المستثمريف 
ادلة فيما يتعمؽ بنشر المعمومات، مدى االفصاح عبر شبكة االنترنيت، مدى والمحمميف المالييف معاممة ع

عداد، ومدى توفير المعامبلت في مسايرة التقارير المالية لممستويات العالمية مف حيث الشكؿ واإل
 التقارير بشكؿ يمكف مف تقييـ الموقؼ المالي وغير المالي لمشركة.

ات، مؤسسبوضع سبعة معايير تستخدـ لتقييـ حوكمة ال ( Credit Lyonnais)قاـ بنؾ الكريدي ليونيو  -
ومنيا مبدأ الشفافية الذي يحتوي بدوره عمى عدة مؤشرات منيا تقديـ الحسابات طبقا لممبادئ المحاسبية 

دارة اشرافي إلى أف دور مجمس اإل 0110عاـ  Lyonaisكما أشار تقرير بنؾ العامة المقبولة دوليا، 
 .نو قادر عمى القياـ بالمراجعة الفعالةأكثر منو تنفيذي وأ

بوضع تسعة مؤشرات لتقييـ حوكمة المؤسسات، منيا مؤشرات تحت مسمى   (Mckinsey)قاـ ماكينزي -
"المعايير المحاسبية " كما حدد ستيفف ديفيز عشرة مؤشرات ميمة تضمف الحوكمة الجيدة في األسواؽ 

 1.الدولية ار، ومنيا االلتزاـ بمعايير المحاسبةالمتقدمة والتي تحمي الشركات مف الفشؿ واالنيي
 :2إف األبعاد المحاسبية لعممية الحوكمة تغطي ثبلث مراحؿ مف العمؿ المحاسبي

وتشمؿ نوعيف مف الرقابة أحدىما الرقابة القبمية واألخرى الرقابة مرحمة الرقابة عمى العمل المحاسبي:  .1
 البعدية لمعمؿ المحاسبي.

بداية مف االلتزاـ بتطبيؽ معايير المحاسبة وتقييـ ومتابعة عمية لمعمل المحاسبي: مرحمة الممارسة الف .2
 األداء وانتياء باإلفصاح عف نتيجة ىذه الممارسة في شكؿ تقارير وقوائـ مالية.

وتشمؿ دور لجنة المراجعة، والمراجعة الخارجية وما تحققو مف اضفاء مرحمة ما بعد الممارسة الفعمية:  .3
 داقية في المعمومات المحاسبية المفصح عنيا.الثقة والمص

وبذلؾ يتضح أف النتيجة النيائية لؤلبعاد المحاسبية السابقة ىي انتاج معمومات محاسبية، حيث 
يمكف عف طريؽ ىذه المعمومات المحافظة عمى حقوؽ األطراؼ أصحاب المصالح اتجاه المؤسسة 

وى شامؿ مف الجودة، بحيث يمكف االعتماد عمييا ويزيد االقتصادية، لذلؾ يجب أف تعد ىذه المعمومات بمست
 مف ثقة مختمؼ األطراؼ فييا.

 
                                                           

 . 164- 163ص  ، مرجع سابق،عبد المطمب محمود  1
، رسالة ماجستير في أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات عمى جودة القرار االستثماري بسوق األوراق المالية المصريةعبير بيومي محمود،  2

 .122، ص: 2011امعة القاىرة، المحاسبة، كمية التجارة، ج
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 في دعم حوكمة المؤسسات  الدولية المطمب الثاني: دور المعايير المحاسبية

عداد القوائـ المالية، وبما أف  تعتمد آليات الحوكمة ومراقبة أنشطة الشركات عمى التقرير المالي وا 
ائـ والتقارير المالية، فيناؾ احتماؿ بأف تشوه اإلدارة تمؾ البيانات باستخداـ معايير محاسبية اإلدارة تعد القو 

غير مبلئمة أو مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بالمعايير المقبولة. مف ىنا تبرز أىمية اعتماد معايير المحاسبة 
 فيما يمي: الدولية في تحقيؽ متطمبات الحوكمة مف خبلؿ بعض العناصر، التي يتـ تناوليا

  1الفرع األول: معايير المحاسبة الدولية وتضييق الفجوة بين طرفي الوكالة

يسعى القائموف عمى الشركة مف إدارييف ومالييف ومحاسبيف إلى االختيار بيف البدائؿ المحاسبية التي 
كانية مف خبلؿ إمفيستطيعوف مف خبلليا إظيار نتائج الشركة ومركزىا المالي بأفضؿ صورة ممكنة. 

االختيار بيف البدائؿ المحاسبية المتاحة والتي ال تتعارض في الظاىر مع المبادئ المحاسبية المتعارؼ 
عمييا، يتـ المجوء إلى التضميؿ والتبلعب بالبنود المحاسبية بطريقة تؤدي إلى إظيار األداء المالي بشكؿ 

فجوة بيف طرفي الوكالة ممثمة مف جية في مما أدى إلى ظيور  .طبيعي وال يثير الشكوؾ نحو إدارة الشركة
 .اإلدارة ومصالحيا الذاتية، ومف جية أخرى المساىميف أصحاب المصمحة المباشرة في الشركة

جممة مف العوامؿ والتشريعات التي تحكـ الممارسات المحاسبية، حيث أف غياب التنسيؽ بيف ىناؾ 
دارة الشركة والمساىميف ناتجة عف االختبلؼ في خبلقي بيف إأىذه العوامؿ يؤدي إلى مشكمة وجود خمؿ 

داللة األىداؼ بيف اإلدارة. فالشؾ في مقدرة المعايير المحاسبة الدولية عمى حؿ ىذه المشكمة بيف اإلدارة 
والمساىميف، انطبلقا مف االختبلفات في الممارسات المحاسبية والخيارات المتاحة فيما يخص تقييـ المخزوف 

أدى  ؛واحتساب مخصصات االىتبلؾ، والطرؽ المتعددة لمعالجة تكمفة االقتراض وغيرىا واألصوؿ الثابتة
إلى جممة مف المشاكؿ اإلجرائية والفكرية، وقادت كميا إلى وجود مجموعة مف الثغرات في الممارسات 

جاءت المحاسبية ووجود خمؿ أخبلقي بيف االدارة والمساىميف وباقي أصحاب المصمحة في الشركة، مف ىنا 
معايير المحاسبة الدولية والتشريعات واألنظمة المحمية، وتدخمت في وضع الضوابط لتنظيـ العبلقة بيف 
اإلدارة والمساىميف. وذلؾ بيدؼ وضع قيود عمى سموؾ اإلدارة واألطراؼ أصحاب المصمحة الميتمة 

  بالمعمومات المالية.

                                                           
 .182-180ص:  مرجع سابق،محمد سفير،  1
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 قبؿ مف اإلتباع الواجبة عمييا المتعارؼ اسبيةالمح والضوابط الدولية المحاسبية المعايير طريؽ فعف
 والبدائؿ السياسات اختيار يخص فيما اإلدارة بسموؾ والتنبؤ وتحميؿ وتفسير يمكف وصؼ الشركات،
 والسياسات البدائؿ بيف االختيار حرية أف فيو شؾ مما ال. األرباح إدارة االختيار عمى ىذا وتأثير المحاسبية
 الحد ىذا عند يقؼ لـ واألمر والمساىميف. اإلدارة بيف األخبلقية اتساع الفجوة في ساىيـ قبؿ مف المحاسبية

 العممية عمى القائـ الذاتي التفضيؿ عمى باالعتماد الواحد لمعالجة الحدث المحاسبية السياسات تعدد في
 لممفاضمة عممي أساس وجود مف المحاسبي الفكري خمو اإلطار خبلؿ مف ذلؾ األـ تجاوز بؿ المحاسبية،

 نتيجة أو أرباح إلى يؤدي معينة وظروؼ أوقات في محاسبية معينة، سياسة اختيار السياسات، فعند تمؾ بيف
 .محاسبية أخرى سياسة اختيار يتـ عندما تماما مخالفة أعماؿ

لذلؾ فاف دور المعايير المحاسبية كمدخؿ أساسي لتفعيؿ اإلطار العاـ لمحوكمة، بمثابة معالج لكثير 
األمور الناجمة مف الخمؿ األخبلقي المؤثر عمى تطبيؽ أىـ خصائص نظـ الحوكمة في الكثير مف مف 

الشركات، والتي تنعكس بشكؿ مباشر عمى كفاءة جودة المعمومات المحاسبية المستخدمة وتأثيرىا عمى 
ؽ المسار االسواؽ، حيث أف الرفع مف جودة المعمومات المحاسبية المطموبة ىي اليدؼ الرئيسي لتحقي

  .1االستراتيجي لمشركة في ظؿ إطار الحوكمة

 االفصاح والشفافية دعم في الدولية المحاسبة معايير أىمية الفرع الثاني:

 تيدؼ والتي عنيا، المفصح المحاسبية المعمومات خبلؿ مف المؤسسات، في حوكمة المحاسبي الدور يتجمى
 وأصحاب المساىميف وحماية المالية القوائـ تخدميمس ثقة زيادة اإلفصاح بيدؼ زيادة إلى خبلليا مف

 وأصحاب المساىميف حماية عمى يركز حوكمة المؤسسات، الذي جوىر مع تتفؽ بذلؾ وىي المصالح،
 وبالتالي المالية، القوائـ في عنيا اإلفصاح الواجب المعمومات عف منفردا جزء فكؿ معيار يتضمف المصالح
 الصورة عمى االعتماد أف كما والشفافية، اإلفصاح وىو المؤسسات مةحوك مف مبادئ أساسي مبدأ تحقيؽ

 معايير عميو تنص الذي القانوني الشكؿ عمى االقتصادي الجوىر تغميب مف خبلؿ العادؿ والعرض الصادقة
 تييئة وبالتالي االبداعية، الممارسات مف والتقميؿ الشركات نتائج التبلعب في مف لمحد الدولية المحاسبة

  2المساىميف. حقوؽ الحوكمة وحماية مبادئ إلرساء البلزمة المحاسبية يئةالب

                                                           
، رسالة قياس تأثير اليات الحوكمة عمى زيادة القدرة التنبؤية لممعمومات المحاسبية لمشركات المقيدة في البورصة المصريةالسواح، سمر  1

 .68-67، ص: 2015ماجستير، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، 
 .179-178، ص: مرجع سابق، محمد سفير 2



 العالقة المتبادلة بين حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودورىما في جلب االستثمار األجنبي المباشر  ........................  

165 
 

 : 1ويظير دور معايير المحاسبة الدولية في إضفاء الشفافية عمى القوائـ المالية مف خبلؿ ما يمي

شفافية المعامبلت واألحداث االقتصادية الجوىرية التي تمت خبلؿ الفترة المحاسبية، والتي يمكف أف  -
 مى وضعية وأداء الشركة.تؤثر ع

شفافية المبادئ والطرؽ المحاسبية التي تـ استخداميا في تحديد وقياس أثر المعامبلت؛ واألحداث  -
 االقتصادية عمى وضعية وأداء الشركة.

 شفافية التقديرات واألحكاـ الشخصية اإلدارة ذات التأثير الجوىري عمى الشركة. -
تكوف القوائـ المالية وما تحتويو مف معمومات متاحة أماـ شفافية الحصوؿ عمى المعمومات؛ أي أف  -

  الجميع بدوف تمييز، بما يحقؽ تكافؤ فرص الحصوؿ عمى المعمومات بيف جميع المستثمريف.
الشفافية في مجاؿ ىيكؿ الممكية وحقوؽ المستثمريف فالقوائـ المالية يجب أف تتضمف إفصاحا كافيا عف  -

 ريف وأسماء كبار المستثمريف في األسيـ.أنواع األسيـ،  أنواع المستثم
الشفافية في مجاؿ ىيكؿ وعمميات اإلدارة، بحيث يجب أف تتضمف القوائـ إفصاح كافيا عف رئيس  -

وأعضاء مجمس اإلدارة والمجاف التابعة لممجمس والتفاصيؿ عف عمؿ أعضاء مجمس اإلدارة، وما تقاضوه 
 حدود؛ فيناؾ أنواع مف المعمومات قد يكوف اإلفصاح مف مكافآت، وال يعني ذلؾ أف يكوف اإلفصاح ببل

عنيا مف األمور الضارة بالشركة مف حيث تأثيرىا السمبي عمى الوضع التنافسي لمشركة في السوؽ، 
ومف ىذه المعمومات عمى سبيؿ المثاؿ ،المتعمقة بالتجديدات التكنولوجية في عممية اإلنتاج؛ وفنوف 

  .ومداخؿ التسويؽ وخطط تطوير المنتجات واألسواؽ الجديدة المستيدفة اإلنتاج، وفنوف تحسيف الجودة،
 

 : جيود تحسين المعايير المحاسبية لتحقيق متطمبات حوكمة المؤسساتلثالفرع الثا

مما سبؽ تتجمى ضرورة تحقيؽ الجودة المطموبة في المعايير المحاسبية مف أجؿ جودة التقارير المالية 
كمة المؤسسات، ونتيجة لقصور المعايير المحاسبية في تعبير التقارير المالية ومف ثـ تحقيؽ متطمبات حو 

لمفشؿ واالنييار وىو ما أدى إلى الشؾ حوؿ جودة  ياات، فقد تعرضت بعضمؤسسعف الواقع االقتصادي لم
لية . لذلؾ نتطرؽ فيما يمي إلى بعض الجيود المبذولة مف قبؿ الييئات الدو المعايير المحاسبية المستخدمة

                                                           
 التسيير، عمـو فيعمـو  دكتوراه أطروحة ،النظام المحاسبي ومدى تأثيره في دعم الشفافية واإلفصاح ببورصة الجزائر عبد القادر بكحيؿ، - 1

 .113-112ص: ، 2017-2016 الشمؼ، جامعة
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لتحسيف جودة المعايير، كاف الغرض منيا تضييؽ المعالجات البديمة وتوفير معمومات قابمة لممقارنة والحد 
 1مف التبلعب في القوائـ المالية مما يخدـ متطمبات الحوكمة:

( مشروعا ييدؼ إلى مراجعة المعايير IASC، أعدت لجنة معايير المحاسبة الدولية )1989في سنة  -
لؾ الوقت ومحاولة تضييؽ المعالجات المحاسبية البديمة المسموح بيا، وكاف المشروع تحت القائمة في ذ

مسمى "التحسينات/القابمية المقارنة". وعمى الرغـ مف نجاح ىذا المشروع في تضييؽ المعالجات 
 ديمة.المحاسبية البديمة، إال أنو لـ يقض عمييا تماما، فقد بقي ىناؾ معالجة معيارية أساسية وأخرى ب

( بعد إعادة ىيكمتو مشروعا آخر IASB، تبني مجمس معايير المحاسبة الدولية )2001في سنة  -
لتطوير وتحسيف المعايير المحاسبية القائمة، وقد تضمف ىذا التحسف إلغاء الكثير مف المعالجات البديمة 

ية في اإلفصاح في المعايير مما يزيد مف القابمية لممقارنة، كما تضمف التحسيف متطمبات إضاف
 .المحاسبي

( إلى تفاىـ مف أجؿ العمؿ عمى إصدار مجموعة FASB( و)IASB، توصؿ كؿ مف )2002في سنة  -
واحدة مف المعايير ذات الجودة العالية يمكف تطبيقيا في كؿ دوؿ العالـ، ونظرا ألىمية اإلطار التصوري 

، تـ فيو 2004جمسيف في أكتوبر وفاعميتو في عممية إصدار المعايير عقد اجتماع مشترؾ بيف الم
يستخدـ كأساس إلعداد المعايير المحاسبية في  ،االتفاؽ عمى إعداد إطار مفاىيمي محسف ومشترؾ

إطار مشروع التقارب بيف المعايير الدولية والمعايير األمريكية، وقد تـ االتفاؽ عمى االنتياء مف ىذا 
 .20102المشروع عمى مراحؿ حتى سنة 

فإف توفير معمومات مفيدة التخاذ القرار ىو اليدؼ  2010طار المستحدث لسنة وحسب ىذا اإل
األساسي لمقوائـ المالية، مف ىنا يمكف القوؿ بأف تطوير المعايير المحاسبية وتحقيؽ الجودة المنتظرة منيا 

نسيؽ يتضمف ضرورة أف يكوف ىناؾ تطويرا في ضوء االحتياجات الفعمية والظروؼ البيئية ومتطمبات الت
 عمى المستوييف اإلقميمي والدولي وتحديد األسموب المناسب إلصدارىا.

مف جية أخرى، فإف تطوير المعايير المحاسبية يتطمب ضرورة أف تعكس المعايير المحاسبية مف 
ف تعكس  جية وجية نظر مستخدمي المعمومات المحاسبية باعتبارىـ المستفيد النيائي مف التقارير المالية، وا 
                                                           

 .50-49، ص: مرجع سابقخميصة مجيمي،  1
 –حدثيا النظام المحاسبي المالي عمى القوائم المالية وأثرىا في تحسين جودة المعمومة المحاسبية أالتي  لتغيراتصبلح الديف بولعراس، ا  2

، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه في العموـ التجارية جامعة  -دراسة استقصائية لمجموعة من الخبراء و المختصين في المحاسبة بالجزائر 
 .99-96 :، ص2016-2015 ،سطيؼ
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تحقؽ متطمبات ىذه  ،عف طريؽ توافر خصائص معينة في المعيار ؛ة أخرى وجية نظر معدييامف جي
كما يجب أف تعكس  .الجيات باعتبارىـ الجية التي تتحمؿ المسؤولية عف مدى صدؽ وكالة القوائـ المالية

معايير خرى وجيات نظر سوؽ األوراؽ المالية عمى طريؽ تقييـ جودة الأالمعايير المحاسبية مف جية 
المحاسبية عمميا بدراسة تأثير المعمومات المحاسبية عمى قرارات المستثمريف وانعكاس ذلؾ عمى مؤشرات 

 أداء األسيـ في السوؽ.

 : دور النظام المحاسبي المالي في ارساء الحوكمة بالجزائررابعالفرع ال

-07تاريخ صدور القانوف إف المتتبع لؤلحداث المتعمقة باإلصبلح المحاسبي في الجزائر يبلحظ أف 
وىي نفس السنة التي تبمورت فييا فكرة  2007نوفمبر  25المتضمف النظاـ المحاسبي المالي كاف في  11

"إعداد ميثاؽ جزائري لمحكـ الراشد لممؤسسة"؛ خبلؿ انعقاد الممتقى الدولي األوؿ حوؿ "الحكـ الراشد 
، ىذا مف 2010ظاـ المحاسبي المالي كاف سنة ، بالرغـ مف أف تطبيؽ الن2007لممؤسسات" في جويمية 

وىي نفس السنة التي  ،2009مارس  11جية، ومف جية أخرى تاريخ إصدار ميثاؽ الحكـ الراشد كاف في 
كاف مقررا فييا بداية تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، وىذا دليؿ عمى وجود عبلقة متداخمة ومتكاممة بيف 

 الحكـ الراشد، فكبلىما يدعـ وجود اآلخر.  النظاـ المحاسبي المالي وميثاؽ

 أوال: توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير المحاسبية الدولية

طار ف النظاـ المحاسبي المالي مستمد مف معايير المحاسبة الدولية، حيث تعتبر ىذه المعايير اإلإ
متوافؽ تماما مع المعايير الدولية، بؿ  ونأىذا النظاـ، لكف ىذا ال يعني  يوساس الذي بني عمالمرجعي واأل

طار ىناؾ اختبلفات عمى عدة مستويات، حيث قاـ مجمس معايير المحاسبة الدولية بتغيير تسميتو مف اإل
طار المفاىيمي إلعداد التقارير المالية، حيث توسع ىدفو لى اإلإالمفاىيمي إلعداد وعرض القوائـ المالية، 

بعد أف كاف ييتـ فقط بالقوائـ المالية، والمشرع الجزائري لـ يأخذ بيذا  ،الماليليشمؿ جميع مكونات التقرير 
، ولـ يأخذ بعيف االعتبار تمؾ 2003نو اعتمد عمى معايير المحاسبة الدولية الصادرة في سنة أالتعديؿ، بما 

الي يتطابؽ طار التصوري لمنظاـ المحاسبي المف اإلأ، ورغـ ىذا نجد 20101سنة التعديبلت التي صدرت 
السيما فيما يخص تعاريؼ كؿ مف االصوؿ،  ،لى حد بعيد مع ما جاءت بو معايير المحاسبة الدوليةإ

، االيرادات، األ مواؿ الخاصة، إضافة الى القواعد والمبادئ المحاسبية باستثناء بعض عباء واألالخصـو
                                                           
1 Djelloul Boubir, Les Provisions Comptables En SCF- IFRS, Manuel1,ITCIS Editions, 2010, P: 17. , 
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ف النظاـ المحاسبي أ، كما الفروقات المسجمة فيما يخص بعض المصطمحات التي تختمؼ بيف المرجعيف
لـ تتعرض لو معايير المحاسبة الدولية  وىو ما ؛المالي تعرض لكؿ مف الوحدة االقتصادية والوحدة النقدية

 .طارىا التصوريإضمف 

أما مف حيث مجاؿ التطبيؽ فإف النظاـ المحاسبي المالي يطبؽ في جميع المؤسسات ذات الشكؿ    
وف التجاري والتعاونيات(، وذلؾ بصفة اجبارية بينما تطبؽ معايير المحاسبة )مؤسسات خاضعة لمقان القانوني
خرى فيي مخيرة نظرا في الشركات المدرجة في البورصة، أما الشركات األ  -وبصفة اجبارية ايضا -الدولية

القانوف لغياب القوة االلزامية لمعايير المحاسبة الدولية، وبيذا يتضح خضوع النظاـ المحاسبي المالي إلى 
 .1التجاري بينما ال ترتبط معايير المحاسبة الدولية بأية تشريعات خاصة

 ثانيا: مساىمة النظام المحاسبي المالي في ارساء مبدأ اإلفصاح الشفافية

مالية أفضؿ نوعية، فضبل عمى تحقيؽ درجة  ساىـ النظاـ المحاسبي المالي في إصدار معمومات
عمؿ عمى إحداث تحسيف جوىري في  ،محاسبية ذات جودة عالية معايير أكبر مف الشفافية، حيث أف تطبيؽ
عمى الشركة مف خبلؿ تقديـ تقارير يمكف الوثوؽ بيا ومقارنتيا وتحسيف  قدرة المستثمريف عمى اإلشراؼ

كبيرة عمى  أداء الشركة، وتعتمد نوعية المعمومات والبيانات التي يتـ اإلفصاح عنيا في درجة النظرة إلى
 .يير المحاسبية التي تدعـ مبادئ حوكمة المؤسساتالمعا

المتضمف النظاـ المحاسبي المالي عمى أنو "يجب أف  11-07مف القانوف  10صت المادة رقـ فقد ن
تستوفي المحاسبة التزامات االنتظاـ والمصداقية والشفافية المرتبطة بعممية مسؾ المعمومات التي تعالجيا 

الذي يشكؿ  ؛وىو بالتحديد ما تنص عميو الحوكمة مف خبلؿ بعدىا المحاسبي .ورقابتيا وعرضيا وتبميغيا"
فيو مبدأ اإلفصاح والشفافية ركيزة أساسية. يجب التنويو بأف ىذا النظاـ أعطى أولوية لممعايير المتعمقة 

لمالية ( عرض القوائـ اIAS 01بإعداد وعرض القوائـ المالية، والتي تتمثؿ في المعيار المحاسبي الدولي )
 ؛( قائمة التدفقات النقدية، وأىمؿ باقي المعايير المرتبطة باإلفصاحISA 07والمعيار المحاسبي الدولي )

حيث تطرؽ إلييـ بشكؿ جد مختصر في المبلحؽ. لكف حقيقة أف معايير المحاسبة الدولية ىي المرجعية 
يا في باقي معايير اإلفصاح التي تـ التي يستند عمييا النظاـ المحاسبي المالي يمكننا مف االعتماد عمي

                                                           
منشر والتوزيع، الجزائر، ، دار جسور لتقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديدأحمد طرطار وعبد العالي منصر،  1

 .25: ، ص2015
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وفيما يمي يتـ توضيح أىمية النظاـ المحاسبي المالي في إرساء  ـ.التطرؽ إلييا بشكؿ مختصر في ىذا النظا
 :1مبدأ اإلفصاح والشفافية

 .توفير معمومات مالية مفصمة ودقيقة تعكس الصورة الصادقة لموضعية المالية لمشركة -
الواجب مراعاتيا عند التسجيؿ المحاسبي والتقييـ؛ وكذا إعداد القوائـ المالية،  توضيح المبادئ المحاسبية -

 .مف حاالت التبلعب مما يقمص
تدعيـ شفافية الحسابات وتكريس الثقة في الوضعية المالية لمشركة، وتسييؿ عممية مراقبة الحسابات التي  -

 .يرتكز إعدادىا عمى مبادئ محددة بوضوح
الوضعية المالية لمشركة مف خبلؿ اعتماد القيمة العادلة في تقييـ أصوؿ الشركة تقديـ صورة وافية عف  -

باإلضافة إلى التكمفة التاريخية، األمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة المساىميف مف ناحية متابعة التطورات 
  .الحقيقية المسجمة عمى أمواليـ في الشركة

 2:صالح األمور التاليةالنظاـ لجميع أصحاب الم ولعؿ أىـ ما يوفره ىذا

 .اتخاذ القرارات المالية والتقارير المالية التي تخدـ المساىميف وأصحاب المصالح األخرى في يوفر القوائـ -
 .التي تحقؽ عنصر الشفافية واإلفصاح عف األداء المالي لمشركة يوفر المعمومات -
 .والضوابط المالية لممحافظة عمى أصوؿ الشركة يوفر الوثائؽ -
 .في تحديد حصة كؿ فئة منيا مف أرباح الشركة المساىميف، األكثرية واألقميةيخدـ  -
 .المستندية البلزمة لتوثيؽ جميع معامبلت الشركة مع الغير يوفر المجموعة -

استمرارية الشركة وتحقيؽ العدالة والمساواة في كيفية  مف خبلؿ توفير العناصر السابقة يساىـ في
ف، ويساعدىـ في الحصوؿ عمى حقوقيـ ويوفر ليـ اإلرشادات في اتخاذ المساىمي توزيع األرباح عمى

 االستثمارية. قراراتيـ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1   ، رساء مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر  IAS / IFRSيق المعايير الدولية لممحاسبة أىمية تطبىشاـ دغمـو دراسة  -'في  د وا 
 .61-60، ص: 2015، 10، العدد 3، مجمة جديد االقتصاد؛ جامعة الجزائر  ميدانية استقصائية

 .192-191محمد بوطبلعة، مرجع سابؽ، ص:   2
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 المطمب الثالث: التكامل بين الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية

عداد القوائـ المالية، وبما أف  تعتمد آليات الحوكمة ومراقبة أنشطة الشركات عمى التقرير المالي وا 
لقوائـ والتقارير المالية، فيناؾ احتماؿ بأف تشوه اإلدارة تمؾ البيانات باستخداـ معايير محاسبية دارة تعد ااإل

ىـ إجراءات الحوكمة والمراقبة أغير مبلئمة أو مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بالمعايير المقبولة، وليذه األسباب فإف 
 :1طراؼ، تكمف فيلتحقيؽ وحماية مصالح جميع األ

 بية مقبولة تحقؽ المصمحة العامة لكافة األطراؼ الميتمة بالشركة.وجود معايير محاس -
 وجود مراجعة مستقمة لمقوائـ المالية قبؿ تقديميا لممستفيديف منيا. -

حيث أف اعتماد الشركات في إعداد التقارير والقوائـ المالية، بناء عمى ما تـ إصداره مف معايير  
، باإلضافة إلى تطبيؽ القواعد (IFRS)ة إلعداد التقارير المالية، والمعايير الدولي(IAS)المحاسبة الدولية

ما ىي إال عممية تنظيمية متكاممة بيف أىداؼ كؿ مف المعايير المحاسبية  ؛التنفيذية لنظـ حوكمة المؤسسات
الدولية ومخطط نظـ حوكمة المؤسسات، إال أف عدـ االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية أثناء ممارسة نظـ 

وبالتالي تيتز جودة القوائـ والتقارير  .يؤثر بشكؿ عاـ عمى جودة المعمومات المفصح عنيا ،الحوكمة آلياتو 
المالية، لذلؾ الترابط بيف المعايير المحاسبية والحوكمة جزء ال يتجزأ مف تفعيؿ المقومات األساسية المتمثمة 

 المحمي والدولي وقياس الفجوة بينيما. ات عمى النطاؽمؤسسداء االداري( لمداء المالي واألفي ) األ

فتطبيؽ معايير محاسبية ذات مستوى جيد يؤدي الى تحسيف جوىري في قدرة المستثمريف عمى  
االشراؼ عمى الشركة مف خبلؿ موثوقية التقارير المالية، ويتوافؽ ىذا مع العمؿ عمى تدعيـ مبادئ حوكمة 

لى ذلؾ مبادئ إشارت أكما  .ـ العبلقات داخؿ الشركةعالية الجودة تعمؿ عمى تحسيف الشفافية وتنظي
في بحثيا ودعميا ارساء معايير محاسبية عالية ، الحوكمة الصادرة عف منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية

صراحة الشركات باتباع المعايير  2015صت في نسختيا المعدلة لسنة أو حيث  .ومعترؼ بيا دوليا الجودة
، وىذا التقارب بيف المعايير المحاسبية الدولية ومبادئ الحوكمة يتجمى IFRS رير الماليةالدولية إلعداد التقا

 :2يةالتلمف خبلؿ العمؿ عمى تدعيـ العناصر ا

                                                           
 .51: ، صمرجع سابق ،يحسيف يوسؼ القاضي و سمير معذى الريشان 1
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، دوف IASBالصادرة عف مجمس  IFRSتدعيـ االتجاه الى التوحيد المحاسبي الذي تسعى اليو معايير  -
، فيسمح لنا بإمكانية  IASC الصادرة عف ىيئة IAS التوافؽ المحاسبي الذي كانت تسعى اليو معايير

 المقارنة بيف القوائـ المالية لمشركات بصورة صادقة وصحيحة ألجؿ حماية المستثمريف.
لى زيادة فاعمية االفصاح المحاسبي وىذا يتجمى في ثنايا معايير المحاسبة الدولية حيث يتضمف إاالتجاه  -

الواجب االفصاح عنيا في القوائـ المالية، وبالتالي تحقيؽ مبدأ كؿ معيار جزءا مفردا عمى المعمومات 
 ات وىو االفصاح والشفافية.لمؤسسساسي مف مبادئ حوكمة اأ
االعتماد عمى الصورة الصادقة والعرض العادؿ، مف خبلؿ تغميب الجوىر االقتصادي عمى الشكؿ  -

بلعب في نتائج الشركات والتقميؿ مف لمحد مف الت ،القانوني الذي تنص عميو معايير المحاسبة الدولية
مبادئ الحوكمة وحماية حقوؽ  إلرساءالممارسات االبداعية، وبالتالي تييئة البيئة المحاسبية البلزمة 

 المساىميف.
بمثابة معالج لكثير   ،طار العاـ لمحوكمةلذلؾ فإف دور المعايير المحاسبية كمدخؿ أساسي لتفعيؿ اإل

المؤثر عمى تطبيؽ أىـ خصائص نظـ الحوكمة في الكثير مف  ،خبلقيمؿ األالخ عفمف األمور الناجمة 
والتي تنعكس بشكؿ مباشر عمى كفاءة جودة المعمومات المحاسبية المستخدمة وتأثيرىا عمى  .الشركات

األسواؽ، حيث أف الرفع مف جودة المعمومات المحاسبية المطموبة ىو اليدؼ الرئيسي لتحقيؽ المسار 
يمكف تمخيص العبلقة معايير المحاسبة الدولية ومبادئ و .1لمشركة في ظؿ إطار الحوكمة االستراتيجي

 حوكمة المؤسسات مف خبلؿ الشكؿ التالي: 
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 (: التقارب بين المعايير المحاسبية وحوكمة المؤسسات1-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مف إعداد الطالبة بناء عمى ما سبؽ.المصدر 

 :ىي يمخص الشكؿ السابؽ ثبلث نقاط أساسية

إف تبني معايير المحاسبة الدولية،  التقارب بين المعايير المحاسبية وتوفير معمومات قابمة لممقارنة: -
مف خبلؿ تمكينيـ مف تحقيؽ  المقارنة بيف مختمؼ الشركات خاصة في ظؿ  ؛يحفظ حقوؽ المستثمريف

قوائـ مالية مستندة إلى معايير محاسبية موحدة ومعترؼ بيا دوليا  عولمة األسواؽ المالية. كما أف توفير
يقمؿ تكاليؼ الحصوؿ عمى المعمومات ويضمف تماثميا مما يخفض بدرجة كبيرة مف مشكؿ ىاـ مف 

 مشاكؿ الوكالة وىو عدـ تماثؿ المعمومات.
المبادئ األساسية ضمف : يعتبر اإلفصاح مف بيف المالية زيادة فاعمية االفصاح المحاسبي في التقارير -

حوكمة المؤسسات، فعدـ القدرة عمى كشؼ تبلعب المسيريف بنتائج الشركة قائـ أساسا عمى ضعؼ في 
االفصاح عف معموماتيا وعدـ شفافيتيا. إذف فاعتماد معايير محاسبية معتمدة دوليا يزيد الشفافية 

 أىداف ومبادئ حوكمة المؤسسات-
 طار المفاىيمي لممعايير المحاسبيةاإل-

 حوكمة المؤسسات      + 
 معايير المحاسبة الدولية 

الدور المحاسبي في حوكمة 
 المؤسسات

توفير المعمومات محاسبية ذات جودة من خالل 
 التقارير والقوائم المالية 

 ر المحاسبية وتوفير معمومات قابمة لممقارنة.التقارب بين المعايي-
 زيادة فاعمية االفصاح المحاسبي في التقارير المالية. -
 الحد من التالعب في التقارير المالية.-

 حمايتيم.و  (أصحاب المصمحة)توفير المعمومات الالزمة لمختمف األطراف 
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 أخرى فاإلفصاح المحاسبي يعتبر ، مما يحقؽ ىذا المبدأ. ومف جيةةواإلفصاح ضمف مخرجات المحاسب
مف خبلؿ ، المبدأ الرابط بيف باقي مبادئ حوكمة المؤسسات، مما يسمح بتحقيؽ ممارسات فعالة لمحوكمة

توفيره المعمومات المحاسبية لكافة حممة األسيـ واآلخريف مف أصحاب المصمحة، فاإلفصاح المحاسبي 
وبالتالي حماية استثماراتيـ فييا، باإلضافة إلى تقييـ  يمنح المساىميف القدرة عمى الرقابة عمى الشركة

األداء اإلداري والمالي لمشركة، مما يسمح ليـ باتخاذ أفضؿ القرارات اإلدارية واالستثمارية، كما يسمح 
اإلفصاح المحاسبي عمى تعزيز التعاوف بيف أصحاب المصمحة والشركة مف أجؿ العمؿ عمى تنميتيا 

 فيره لممعمومات البلزمة.وديمومتيا مف خبلؿ تو 
إف اعتماد معايير محاسبية معترؼ بيا عمى الصعيد الدولي  التقارير المالية:الحد من التالعب في  -

يتيح إمكانية الكشؼ عف تبلعبات المسيريف؛ مف خبلؿ الشفافية، خاصة في ظؿ توفر المعرفة البلزمة 
 ا.بالقوائـ المالية وكيفية إعدادىا في ظؿ اىتماـ دولي بي

في األخير يتضح بأف لمعايير المحاسبة الدولية دور في تدعيـ حوكمة المؤسسات، وذلؾ مف خبلؿ 
إرساء أىـ مبادئيا المتمثمة في اإلفصاح والشفافية، فالمعايير المحاسبية الدولية تسمح بتوفير مستوى جيد مف 

حوكمة المؤسسات أما التطبيؽ الجيد لالمعمومات الكافية والكاممة والعادلة بما تتوافؽ ومتطمبات الحوكمة، 
فيضمف اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتنظيـ درجة الشفافية والرقابة عمى األداء المالي واإلداري في الشركات 

حمايتيا مف و  التقارير الماليةوتوليد الثقة في جودة وشفافية المعمومات المحاسبية المفصح عنيا في 
 وأصحاب المصالح.  بما يعزز ثقة المساىميفالتبلعب، 
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مع  حوكمة في جمب المستثمر األجنبيوال معايير المحاسبة الدوليةأىمية تطبيق  المبحث الثالث:
 اإلشارة إلى حالة الجزائر

سواؽ األ زاد االىتماـ بحوكمة المؤسسات بيدؼ زيادة الثقة في االقتصاديات الوطنية، وتعميؽ دور 
ومف الناحية  .الستثمارات مف خبلؿ الحفاظ عمى حقوؽ ومصالح كافة األطراؼالمالية، وتشجيع زيادة ا

ممثميف في  ؛المحاسبية زاد االىتماـ بالحوكمة في محاولة جادة الستعادة ثقة مستخدمي المعمومات المحاسبية
مف مف جانب إدارة المؤسسة  ،في مدى دقة وسبلمة المعمومات المفصح عنيا ،كافة األطراؼ ذوي المصالح

يتـ مف خبلؿ ىذا المبحث التطرؽ إلى اآلليات التي مف خبلؿ القوائـ المالية المعتمدة مف المراجع الخارجي. 
خبلليا، يمكف أف يؤثر كؿ مف تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية وحوكمة المؤسسات في جمب االستثمار 

سسات وتدفقات االستثمار األجنبي في األجنبي، باإلضافة إلى تحميؿ واقع المعمومة المحاسبية وحوكمة المؤ 
 الجزائر، مف خبلؿ بعض المؤشرات، كما يتـ التطرؽ إلى تحميؿ واقع المناخ المحاسبي في الجزائر. 

  جنبيفي جمب االستثمار األ وحوكمة المؤسسات معايير المحاسبة الدوليةدور : ولالمطمب األ 

مبادئ الحوكمة، وتطبيؽ الحوكمة يؤدي إلى تفعيؿ المعايير المحاسبية يدعـ أف تطبيؽ ما سبؽ رأينا في
 سنتطرؽ إلى كيفية تأثير كؿ منيما في جمب المستثمر األجنبي المباشر.   طمبدور المعايير، وفي ىذا الم

 الفرع األول: دور المعايير في جمب المستثمر األجنبي

 ائـ المالية، المتضمنة لممعموماتعمى التقارير والقو  كبير وبشكؿ االستثماري القرار اتخاذ عممية تعتمد
 وسيمة لترشيد عممية اتخاذ تمؾ التقارير جودة، بقدر ما تصبح مف ما توفره ىذه المعمومات وبقدر المحاسبية،

 .المطمب ىذا في تناولو يتـ ما وىذا االستثماري، القرار

 أوال: أىمية المعمومات المحاسبية بالنسبة لممستثمر

ارية مف أىـ القرارات االقتصادية وأخطرىا الرتباطيا بالعديد مف المتغيرات تعتبر القرارات االستثم
االقتصادية التي يصعب التنبؤ بسموكيا أحيانا، فيي قرارات تتميز بدرجة كبيرة مف المخاطرة وعدـ التأكد، 

ف فييا فإنو يحتاج إلى دراسة مبنية عمى أسس عممية تكو  ،وباعتبار القرار االستثماري قرار استراتيجي
القاعدة األساسية التي يعتمد عمييا في اتخاذ القرارات االستثمارية،  ،المعمومات عموما والمحاسبية خصوصا
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أىمية دور المعمومات الواردة في القوائـ المالية " بأف المعمومات  فمقد أوضحت جمعية المحاسبة األمريكية
 . 1المستثمر الخارجي يواجيياد التي المحاسبية تعد الوسيمة الرئيسة لتخفيض ظروؼ عدـ التأك

إال أف ىناؾ اتفاؽ عاـ عمى أف اليدؼ األساسي ليا ىو توفير  ،بالرغـ مف تعدد أىداؼ القوائـ المالية
لخدمة المستثمريف الحالييف والمحتمميف  ،إلمكانية اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة معمومات محاسبية مبلئمة

شادة أي قرار استثماري تعتمد عمى ما توفره القوائـ المالية مف جودة في ، وعميو فإف ر 2بالدرجة األولى
 المعمومات المحاسبية.

عمى ىذا األساس تعتبر جودة المعمومات المحاسبية عامبل ذات صمة في اتخاذ القرارات المتعمقة 
معمومات عالية  ، فالمستثمروف األجانب يفضموف األسواؽ التي تتوافر فييا3باالستثمار األجنبي المباشر

الجودة، والتي تمكنيـ مف تقييـ آفاؽ استثماراتيـ وبتكمفة أقؿ، ففائدة المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات 
أف حجـ ، Volpinو Rossi  االستثمارية عبر الحدود معترؼ بيا مف قبؿ االقتصادييف، حيث وجد كؿ مف

ثير في الدوؿ ذات المعايير المحاسبية األفضؿ، كما أف عمميات االندماج واالستحواذ عبر األقطار أكثر بك
ذلؾ أف عوائد  4الشركات ذات محاسبة جيدة غالبا ما تكوف محؿ استحواذ مف قبؿ المستثمريف األجانب.

المستحوذ أعمى عندما تتمتع الشركة المستيدفة بجودة معمومات محاسبية أعمى، ىذه األخيرة تسمح بتقييـ 
ستيدفة ىذا مف جية، ومف جية أخرى الجودة العالية لممعمومات المحاسبية تزيد مف أكثر دقة لمشركة الم

كفاءة قرارات تخصيص رأس الماؿ عف طريؽ تخفيض عدـ تماثؿ المعمومات بيف األطراؼ المشاركة في 
 .5المعاممة

ألجنبية ألنو فعدـ تماثؿ المعمومات الناتج عف االختبلفات في القوائـ المالية يؤثر عمى االستثمارات ا
 المحاسبية المعمومات توفر فمما يعني أ  6يؤثر عمى أداء الشركات في تحديد مكاف االستثمار في الخارج.
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، حيث المستثمريف لدى رارالق اتخاذ بعممية المحيطة التأكد عدـ درجة تخفيض إلى يؤدي والموثوقة المبلئمة
 مف يمكنو مما البلزمة المقارنات اءر واج لممؤسسات، ةالمختمف المالية الوضعيات ى دراسةعم المستثمر ساعدت

 بالمعمومات لبلىتماـ المستثمر فسيميؿ قائمة المؤسسة كانت فإذا 1ؿ.بدي أحسف نحو استثماراتو توجيو
 اإلنشاء فسينصب قيد كانت إذا أما وغيرىا، األسيـ وعوائد والسيولة حاألربا وتوزيعات بالربحية المتعمقة
  .االقتصادية الجدوى وكذا المتوقعة، والعوائد أىدافيا، نشاطيا، بطبيعة المتعمقة عموماتالم عمى اىتمامو

 ثانيا: اسيامات معايير المحاسبة في تحقيق جودة التقارير المالية وجمب المستثمر األجنبي

ت المستثمروف األجانب إلى الدوؿ التي تتوفر فييا أنظمة محاسبية قادرة عمى مدىـ بالمعمومايتجو 
ىذا مف جية ومف  ،في أي مرحمة مف مراحؿ المشروع االستثماري ،التي تساعدىـ عمى اتخاذ أفضؿ القرارات

سيؤدي إلى عدـ تماثؿ  ،جية أخرى، وجود اختبلفات كبيرة بيف مختمؼ األنظمة المحاسبية المحمية
وائؽ معموماتية مانعة وبناء عمى ذلؾ تحدث ع .المعمومات لممستثمر المحمي عمى حساب المستثمر األجنبي

يمكف أف ينجـ عنو  ،، كما أف ضرورة فيـ مجموعات عدة لمعايير محاسبية محمية2لبلستثمار عبر الحدود 
تكاليؼ المعامبلت، فاالستثمار بثقة في دولة أجنبية مع قوائـ مالية مختمفة يكبد المستثمريف مبالغ مالية، 

يير األجنبية، والطريقة المناسبة لمحد مف ىذه التكمفة المضافة إضافة إلى الوقت، والجيد المبذوؿ لفيـ المعا
3المحاسبة الدولية ىو اعتماد معايير

 (IFRS/IAS) .  في جميع أنحاء العالـ  ممعاييرلإف االعتماد التدريجي
يقمؿ ويزيؿ مف تكاليؼ الحصوؿ عمى المعمومات التخاذ القرار، حيث تستخدـ الشركات نفس نظاـ معايير 

باعتبارىا معايير محاسبية ، IFRS/IASئـ المالية بغض النظر عف موطنيا، وبيذه  الطريقة فإف معاييرالقوا
عالية الجودة تسيـ في حسف سير أسواؽ رأس الماؿ العالمية، وتشجع تدفقات رأس الماؿ األجنبي إلى الدوؿ 

يجب أف  يا،بني الواسع لبأف الت  Mc Creevey ، وىذا ما أعمف عميو المفوض األوروبي4المعتمدة ليا
  5.يؤدي إلى كفاءة لرأس الماؿ، واستثمار أكبر عبر الحدود وبالتالي تعزيز النمو والعمالة في أوروبا

                                                           
 .14، ص: مرجع سابؽ، دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرار االستثماري المالي، نشنش سميمة  1

2
 David Prochazka, Cristina Prochazkova Ilinitchi, Op.Cit, P:93 

-دراسة قياسية–مى جذب االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية أثر اعتماد معايير المحاسبة الدولية ععمار لمزاودة، و جمعة ىواـ  3
 .416 :، ص2014، تشريف األوؿ،  34مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات، جامعة القدس، العدد 

4
 David Prochazka, Cristina Prochazkova Ilinitchi, Op.Cit, P:94 . 

5
 Charles J.P.Chen and al, Op.Cit, P:55.  
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، المقارنة فمقد كاف الغرض الرئيسي العتماد ىذه المعايير في االتحاد األوروبي ىو تحسيف قابمية
ي المتمثؿ في زيادة  المعامبلت عبر الحدود، وعمى أساس وعمى العمـو جودة القوائـ المالية مع اليدؼ النيائ

إذا توقع بأف  ،IFRS/IASفإنو مف الممكف أف يكوف لممستثمريف األوروبييف رد فعؿ ايجابي نحو تبني  ؛ذلؾ
تطبيقيا يؤدي إلى معمومات في القوائـ المالية ذات جودة أعمى، وبالتالي الحد مف عدـ تماثؿ المعمومات، 

اقد مع الجيات الخارجية، باإلضافة إلى ذلؾ ستكوف أسواؽ رأس الماؿ األوروبية أكثر تنافسية وزيادة التع
 1عمى مستوى العالـ، وبالتالي ستزداد سيولة الشركات األوروبية.

أشارت إحدى الدراسات عمى أىمية الممارسات المحاسبية الجيدة كعامؿ ميـ يزيد مف فرص و 
باالستثمار األجنبي المباشر  ،IFRS/IASأكدتو دراسة حوؿ عبلقة االستثمار عبر الحدود، وىذا ما 

فمقد أكدت ىذه الدراسة عمى أف أحد العوامؿ التي تؤثر سمبا عمى القدرة عمى جذب رأس الماؿ  2.بروسيا
األجنبي ىو االفتقار إلى مصداقية المعمومات المحاسبية المفصح عنيا، حيث بدأت بعض الشركات الروسية 

ضافة إلى صعوبة إرداءة نوعية قوائميا المالية تجعؿ مف الصعب جذب رأس الماؿ األجنبي، تدرؾ بأف 
اقتراض األمواؿ دوليا، أو وضع أسيميا في البورصات األجنبية، فقوائميا المالية الحالية ال تمبي احتياجات 

ذييف ليذه يف التنفالمستثمريف الحالييف والمحتمميف عمى حد سواء، نتيجة لذلؾ فقد أدرؾ بعض المديري
عداد قوائـ مالية تستجيب لمتطمبات معايير المحاسبة الدولية، ذلؾ أف أحد األسباب في إالشركات ضرورة 

لماـ بيا، بينما تردد المستثمريف الدولييف في وضع الكثير مف الثقة في معايير المحاسبة الروسية ىو عدـ اإل
يتـ اعدادىا وفقا لمعايير المحاسبة  القوائـ المالية، التي يشعر المستثمروف بمزيد مف االرتياح في قراءة

الدولية، كوف ىذه المعايير تحظى بالقبوؿ الدولي، كما أنيا تممؾ خصائص معينة تكوف مرغوبة مف قبؿ 
 المستثمريف األجانب مقارنة مع معظـ معايير المحاسبة الوطنية، وىذه الخصائص تشمؿ ما يمي:

عكس الواقع االقتصادي أكثر مف الواقع القانوني، لتعكس المكاسب تل  IFRS/IASمعايير تـ تصميـ -
والخسائر االقتصادية في الوقت المناسب، إضافة إلى تقميص قدرة اإلدارة عمى التبلعب باألحكاـ بإنشاء 

خفاء الخسائر احتياطات ظيار األرباح، وا  ا يجعؿ حقوؽ المستثمريف األجانب تحظى م، 3سرية، وا 

                                                           
1 Laura Márquez-Ramos, Op.Cit, P: 4 
2
 Galina G, and Robert W. The Role of International Accounting Standards in Foreign Direct 

Investment: A Case Study of Russia, Presented at the Thirteenth Conference of the International Trade and 

Finance Association, Vaasa, Finland, 28-31 May, 2003, P: 10-12. 
3
 Charles J.P .Chen, Op. Cit, P: 63.  
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، كما أف اتخاذ أفضؿ القرارات اإلدارية التي تعتمد عمى الواقع االقتصادي، ستؤدي إلى بحماية أفضؿ
 1.زيادة كفاءة استخداـ رأس الماؿ

ا يمكف مف ميزيؿ حاجز عدـ قابمية المقارنة لمقوائـ المالية بيف الدوؿ، ، IFRS/IASمعايير  اعتمادإف  -
عامبلت االقتصادية عبر الحدود، كما يخفض مف التخفيؼ مف تكاليؼ معالجة المعمومات، ويزيد مف الم
 .2عدـ تماثؿ المعمومات بيف المستثمر المحمي واألجنبي

بإنتاج قوائـ مالية أكثر دقة، وفي الوقت المناسب، ما  ا تقوـأني IFRS/IAS معاييرالميزة األساسية لإف  -
ادخاؿ مفيوـ القيمة العادلة ف. يؤدي إلى تقييـ أفضؿ، مع تخفيض المخاطر بالنسبة لممستثمريف األجانب
مف خبلؿ تأثيرىا ، IFRS/IAS واحد مف العوامؿ الرئيسة التي أثرت عمى جودة المحاسبة بعد اعتماد

يجعؿ تشخيص  ،المحاسبي فاعتماد القيمة العادلة كأساس لمقياس ،االيجابي عمى خاصية المبلءمة
  .الشفافية، والثقة لدى المستثمريف ا يخمؽ نوعا ما مفمالوضعية المالية الحقيقية أكثر دقة؛ 

عمى  القدرة عمى التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية، باعتبار التنبؤ أحد أىـ جوانب اتخاذ قرار االستثمار. -
مف  عداد قوائـ مالية عمى درجة عاليةإيساىـ في  IFRS/IASأساس ذلؾ فإف التحوؿ إلى معايير

وسيمة   وتذاب االستثمار األجنبي المباشر، فاعتماد ىذه المعايير ىا يعزز قدرة أي دولة عمى اجمالجودة 
لتخفيض تكمفة الحصوؿ عمى المعمومات لممستثمريف األجانب، إضافة إلى توفير معمومات في شكؿ 

 . تمثؿ عنصرا محددا لبلستثمار األجنبيحيث ا يدعـ ثقة المستثمريف األجانب فييا، مأكثر فائدة، 
واألسباب، التي تجعؿ مف اعتماد معايير  الوقائع مف العديد ح بأف ىناؾمف خبلؿ ما سبؽ يتض

 المحاسبة الدولية، محفزا لجمب االستثمار األجنبي المباشر. 
 

 جمب المستثمر األجنبيإسيامات الحوكمة في  :الفرع الثاني

ناصر مف خبلؿ بعض الع ،إلى جمب االستثمار األجنبي المباشر المؤسسات يمكف أف تؤدي حوكمة
 :ما يميفي نتناوليا

 

 

                                                           
1

  Galina G, and Robert W. Op.Cit, P:04. 
2
 Charles J.P.Chen and al, Op. Cit , P: 55. 
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 1: دور الحوكمة في الحد من مشكمة عدم تماثل المعموماتأوال

حالة عدـ تماثؿ المعمومات ىي الحالة التي تكوف فييا المعمومات متاحة ومعروفة لطرؼ واحد، لكف 
ف معظـ ألالطرؼ الثاني ال تتوفر لديو مثؿ ىذه المعمومات، وتؤدي ىذه الحالة إلى عدـ كفاءة األسواؽ 

التي يحتاجوف إلييا في عممية اتخاذ  ،المستثمريف سيكونوف غير قادريف عمى الوصوؿ إلى المعمومات
ويؤثر عدـ تماثؿ المعمومات عمى الكثير مف القرارات المالية مثؿ سياسات توزيعات األرباح، . القرارات

، احتفاظ اإلدارة بالممكية في إصدارات التمويؿ، قرارات التكويف الرأسمالي، اإلفصاح االختياري لممعمومات
ف عدـ إوبالتالي ف األسيـ الجديدة، واالنتقاء االختياري لممدققيف الخارجييف، فالمعمومات ليا محتوى إعبلمي،
 .تماثؿ المعمومات المحاسبية سيؤدي لئلضرار بكفاءة السوؽ وقدرتيا عمى تشجيع االستثمار

األطراؼ ألرباح غير عادية عمى حساب األطراؼ األخرى  ىذا ما يترتب عميو إمكانية تحقيؽ بعض
ضرار بالسوؽ، حيث التي ليس لدييا معمومات، وتحقيؽ ىذه األرباح غير العادية سيؤدي بالطبع إلى اإل

يترتب عميو انسحاب بعض المتعامميف منيا خوفا مف تحقيؽ خسائر وىذا ما سيؤدي إلى انكماش السوؽ 
مما يؤدي إلى التأثير السمبي عمى االقتصاد القومي، ويعتبر  ؛كمفة المعامبلتوانخفاض السيولة وارتفاع ت

المستثمروف أكثر األطراؼ المرتبطة بالشركة تعرضًا لممخاطرة، كما أنيـ أكثر األطراؼ التي تجني المكاسب 
حتاج في حاؿ نجاح الشركة وفي نفس الوقت أكثر األطراؼ تحمبًل لمخسائر في حاؿ فشؿ الشركة، لذلؾ ي

المستثمروف الحاليوف والمرتقبوف إلى معمومات بصفة مستمرة لتمكنيـ مف تقييـ فرص االستثمار المتاحة 
كما أنيـ  .والمفاضمة بيف البدائؿ االستثمارية واتخاذ القرارات المتعمقة بتوظيؼ مواردىـ بصورة ناجحة

شركة لتقييـ وضع الشركة وتحديد ما إذا كاف يحتاجوف إلى المتابعة المستمرة وتقدير االحتماالت المستقبمية لم
سوؼ يزيد مف استثماراتو أو يخفضيا أو يتحوؿ إلى شركة أخرى . إف اليدؼ  األساسي ألسواؽ ذات طابع 
المستثمر ىو حماية المستثمريف مف خبلؿ توفير المعمومات في الوقت المناسب وحمايتيـ مف خبلؿ المراقبة 

ًا بما يسمح لممستثمريف مقارنة الشركات بعضيا ببعض بحسب الصناعات ، ويجب أف يكوف اإلفصاح كافي
أو المكاف، ويفترض أف الشفافية في القوائـ المالية واإلفصاح الكامؿ يشجع عمى اكتساب ثقة المستثمر والتي 

 ستؤدي إلى زيادة السيولة ويخفض مف تكمفة التبادؿ ويرفع مف الجودة الكمية لمسوؽ.

 
                                                           

1
، مجمة دراسات وأبحاث اقتصادية في شردور حوكمة الشركات في جذب االستثمار األجنبي المبا محمد خميسي بف رجـ وسعاد صبلح، 

 .89-88، ص: 2015الطاقات المتجددة، العدد الثاني، جواف 
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 كمة في تحقيق جودة التقارير المالية: دور الحو ثانيا

إف االىتماـ المتزايد لممحاسبة بحوكمة المؤسسات يرجع إلى محاولة زيادة ثقة مستخدمي التقارير 
والقوائـ المالية المعروضة مف قبؿ المؤسسات في المعمومات المحاسبية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي 

 رير والقوائـ المالية.الخاص بيا، والسعي لتحقيؽ جودة تمؾ التقا

  تأثير اإلفصاح والشفافية عمى ثقة ومصداقية التقارير المالية 18
يتطمب اإلفصاح تجميع معمومات شاممة عف المؤسسة، وأف يتـ نشر ىذه المعمومات بطريقة تسمح 
 بوصوليا لكافة المستخدميف، ويعتبر وجود نظاـ إفصاح قوي يشجع عمى الشفافية الحقيقية أحد المبلمح

و يعتبر اإلفصاح أمر في غاية األىمية لتحديد قدرة المساىميف في المحورية لئلشراؼ والرقابة عمى الشركات، 
ممارسة حقوقيـ عمى أسس مدروسة ألف اإلفصاح أداة تمعب دورًا ميمًا في التأثير عمى سموؾ المؤسسات 

مواؿ والمستثمريف حيث  يساعد وقرارات المستثمريف،  فنظاـ اإلفصاح القوي يساعد عمى جمب رؤوس األ
لموصوؿ إلى معمومات منتظمة وموثوقة تمكنيـ مف اتخاذ قرارات رشيدة، ويجب التركز عمى ضرورة اإلفصاح 

وبث التقارير المالية لكافة المساىميف مما يدعـ ثقة المستخدميف  وفي الوقت المناسب عمى كافة التطورات المادية
 .1ماليةبالشركة وبالتالي بتقاريرىا ال

ويمكف القوؿ أف زيادة ثقة المستخدميف بمصداقية التقارير المالية التي تقدميا المؤسسات مف خبلؿ 
 : 2سعي المؤسسة إلى تحسيف بيئة الشفافية واإلفصاح وذلؾ عف طريؽ تركيزىا عمى النقاط التالية

ؤسسات لتوظيؼ كافة التركيز عمى أخبلقيات العمؿ والدقة المحاسبية والتي دفعت بالكثير مف الم -
الوسائؿ البلزمة لتأميف سبلمة أخبلقيات طواقـ اإلدارة ومراعاة الدقة المحاسبية واختيار الموظفيف األكفاء 

 ذوي الخبرة والسمعة الحسنة.
 إيجاد آليات تحث عمى العدالة واإلتقاف في العمؿ وااللتزاـ بأخبلقيات وآداب المينة. -
ف الموظفيف مف اإلببلغ عمى التصرفات الخاطئة بدؿ السكوت عنيا، العمؿ عمى بناء بيئة مناسبة تمك -

أو اإلببلغ عف ذلؾ بعد فوات األواف، كأف تقوـ المؤسسة بتنظيـ لقاءات بيف موظفييا ومجمس إدارتيا 
 لحثيـ عمى توصيؿ المعمومات عف أي تجاوزات قد تقـو بيا اإلدارة وتأميف الحماية الكاممة ليـ.

                                                           
حاسبة، جامعة ، رسالة ماجستير، كػمية االقتصػاد قسـ المدور الحوكمة في تعزيز الثقة والمصداقية في التقارير المالية عماد أحمد الشرع، 1

 . 70 :، ص2008دمشؽ، سوريا، 
 .71-70 :، صنفس المرجع 2
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 الدخؿ ومراقبة عمميات التحكـ في توقيت المناسب وشروطيا. التركيز عمى جودة -

التركيز عمى تحسيف فيـ جميور المستخدميف لييكؿ ونشاط المؤسسة وأدائيا فيما يتعمؽ بالمعايير البيئية  -
 واألخبلقيات وفتح قنوات لتسييؿ اتصاؿ ىؤالء المستخدميف بالمؤسسة.

معترؼ بيا دوليًا عند إعداد المعمومات المالية واإلفصاح إتباع معايير مالية ومحاسبية عالية الجودة و  -
 عنيا، وضماف فيـ ىذه المعايير وحسف استخداميا والعدالة في تطبيقيا.

اإلفصاح الفوري عف المعمومات الحساسة والجوىرية وبث المعمومات عمى شبكة االنترنت وتحديثيا  -
 عنيا. بشكؿ فوري وضماف عدـ أي تسريب لممعمومات قبؿ اإلعبلف

لزامو لمعمؿ طبقًا لما  - التركيز عمى جودة أعماؿ المراجعة مف خبلؿ حماية استقبللية المراجع الخارجي وا 
 تقتضيو العناية واألصوؿ المينية. 

 

 حوكمة المؤسسات كآلية لمقضاء عمى ظاىرة إخفاء الحقائق  28
وىذا بيدؼ تحقيؽ اليدؼ مبدأ اإلفصاح والشفافية يعد مطمبا أساسيا أفرزتو ضروريات الحوكمة إن 

األساسي الذي تسعى إليو وىو الحفاظ عمى مصالح المساىميف واألطراؼ األخرى، وكؿ شركة ممزمة قانونيا 
بإعطاء معمومات ضرورية، وصادقة وكافية لكؿ المتعامميف، فإخفاء المعمومات يعد إجياضا لمتطمبات 

ختمفة إلخفاء الحقائؽ بيدؼ التأثير عمى اتجاه ، فعندما يتعمد البعض النتياج أساليبا وطرؽ مالحوكمة
السوؽ وقرارات المستثمريف، كإخفاء الديوف وتضخيـ األرباح مف أجؿ رفع قيمة سيـ الشركة عمى مستوى 
السوؽ، وفي ىذه األوضاع يستفيد أصحاب المعمومات الحقيقيف مف تحقيؽ صفقات رابحة وبيع حصصيـ 

الشركة تغرؽ ببطء. وبوجود نظاـ جيد لحوكمة المؤسسات يوفر إطارا بأغمى األسعار في الوقت الذي كانت 
حاميا ومانعا لظيور مثؿ ىذه التصرفات والحد مف محاوالت التضميؿ ىذه وخاصة إمكانية التواطؤ مع 
مراجعي الحسابات الخارجييف، فحوكمة المؤسسات تسعى لتحسيف الصورة الذىنية لمشركات ومصداقيتيا 

 .1االعتبارات األخبلقية وتحسيف درجة الوضوح والشفافيةوتدعو إلى إدخاؿ 
 :والشكؿ التالي يوضح بعض طرؽ إخفاء الحقائؽ

 
 
 

                                                           
 .53 -52، ص: مرجع سابق ماجد إسماعيؿ أبو حماـ، 1



 العالقة المتبادلة بين حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودورىما في جلب االستثمار األجنبي المباشر  ........................  

182 
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 أثر تطبيق قواعد الحوكمة عمى اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية،عيؿ أبو حماـ، ماجد إسما المصدر:
 .30، ص 0117، غزة اإلسبلمية الجامعة، رسالة ماجستير

 

 عمى اعتمادا ،المحاسبية المعمومات لتحسيف مدخؿ أنيا عمى إلييا ينظر الحوكمة فإف مختصر بشكؿ
 ما وىو المعمومات، ىذه التي تضـ المالية القوائـ مستخدمو يحتاجيا التي المعمومات كؿ عف اإلفصاح مبدأ
 الوكالة نزاعات عف الحديث إلى جديد مف التي تجرنا ،المعمومات تماثؿ عدـ مشكمة مف تحد شفافية يتيح
 في الثقة إعادة ىو لمحوكمة المباشر األثر فإف وبالتالي ظيور الحوكمة، في الرئيسية األسباب أحد

 .االقتصادية والمجاالت القطاعات كؿ عمى بعد ما في تؤثر التي األخيرة ىذه ،المحاسبية تالمعموما

  أىمية حوكمة المؤسسات كمكسب لالقتصاد الوطني وجذب االستثمار األجنبي المباشر: ثالثا

الحوكمة ذات أىمية بالنسبة لبلقتصاد كمو، حيث أف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف حوكمة المؤسسات  تعد
ـ االقتصاد المطبؽ في كؿ دولة، فالمشاكؿ الناجمة عف ضعؼ حوكمة المؤسسات ال تعود فقط إلى ونظا

نما تمتد إلى أبعد مف ذلؾ متمثمة في ضعؼ مستويات الثقة العامة في األعماؿ كميا . فشؿ االستثمارات، وا 
ر إلى فقداف المصداقية بؿ إف المسألة تشي ،حيث أف المسألة ال تعد مجرد انييار سمعة القميؿ مف الشركات
حوكمة المؤسسات وكأنو يمثؿ كسبا لكافة  في النظاـ االقتصادي كمو، وعميو يجب النظر إلى تحسيف

األطراؼ ذات الصمة، فيو يعد كسبا لمشركة مف خبلؿ تحسيف األداء وتخفيض تكاليؼ الحصوؿ عمى رأس 

ضبابية البيانات 

غموض المصطمحات 

ازدواجية المعايير 

ات المبيمة الكمم 

اختبلؼ األسس المحاسبية 

 شراء الذمـ 

  اإلرىاب الوظيفي 

 طمس الحقائق وتزٌٌف الواقع إخفاء الحقائق 
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المدى الطويؿ يعد مكسبا لبلقتصاد الوطني الماؿ، ويعد مكسبا لحممة األسيـ مف خبلؿ تعظيـ القيمة، وفي 
 1المستقر والمستمر واألكثر كفاءة لمشركات التي تعمؿ في ظمو. مف خبلؿ النشاط

كما تبرز أىمية حوكمة المؤسسات في كونيا أسموب لجذب االستثمار في شركات أسواؽ رأس الماؿ 
ؿ عمى عوائد الستثماراتيـ، كما فيي األسموب الذي يستطيع  مف خبللو صغار المساىميف ضماف الحصو 

زالة الحواجز التجارية وتزايد حركة انتقاؿ  أف الحوكمة تؤدي إلى زيادة التنافسية خاصة في ظؿ  العولمة وا 
 بالنسبة ليس فقط ، فمفيـو حوكمة المؤسسات يعد كجزء ىاـ مف صناعة القرار االستثماري 2رؤوس األمواؿ

بؿ األكثر أىمية بالنسبة لبلستثمارات األجنبية المباشرة عمى األمد  لمستثمري المحافظ عمى األمد القصير
دارة  الطويؿ، وذلؾ لكوف حوكمة المؤسسات تركز عمي قيـ الشفافية واإلفصاح والعدالة والمساءلة وا 

، وعمى ىذا األساس فإف االلتزاـ 3المخاطر، فيي تيدؼ إلى إيجاد نظاـ حماية ضد الفساد و سوء اإلدارة
الحوكمة يعد أحد المعايير األساسية التي يضعيا المستثمروف في اعتبارىـ عند القياـ باتخاذ قرارات  بتطبيؽ

االستثمار وال سميا في ظؿ النظاـ االقتصادي العالمي الحالي الذي يتسـ بالعولمة واشتداد المنافسة بيف 
بميزة تنافسية لجذب رؤوس الحوكمة تتمتع  الشركات مف أجؿ االستثمار، لذا فاف الشركات التي تطبؽ
 مريف فييا.ثاألمواؿ مف تمؾ التي ال تطبؽ الحوكمة في خبلؿ ثقة المست

إف الشركات التي تطبؽ مبادئ الحوكمة ترفع مف قدرتيا التنافسية عمى المدى الطويؿ نظرا لتمتعيا 
يات التي تقوـ بيا، بالشفافية في معامبلتيا وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية، وفي جميع العمم

الشيء الذي سيدعـ حتما رصيد الثقة مف جانب المستثمريف المحمييف واألجانب عمى حد سواء، ومف ثـ 
االستثمار في ىذه الشركات، مما يؤدي إلى خفض تكمفة رأس الماؿ ويسمح بتحقيؽ المزيد مف االستقرار 

 . 4لمصادر التمويؿ

                                                           
متطمبات ضرورية إلدارة المخاطر في -تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات والمنيج المحاسبي السميم ، رضا جاوحدو وعبد اهلل مايو 1

 .06-05، جامعة أـ البواقي، ص: 2010ديسمبر ، الممتقى الدولي "الحوكمة المحاسبية لممؤسسة واقع، رىانات وآفاؽ، المؤسسات االقتصادية
، رسالة ماجستير دور تطبيق حوكمة الشركات في منع حدوث التعثر المالي في الشركات المدرجة في بورصة فمسطين، رامي حسيف الغزالي 2

 40، ص: 2015في المحاسبة والتمويؿ ، الجامعة اإلسبلمية غزة، 
 في ترقية مناخ جذب االستثمار األجنبي المباشر دراسة حالة IFRS / IAS ىشاـ دغمـو ، دور تطبيق المعايير الدولية لممحاسبة ) 3
 الجزائر - أطروحة دكتوراه عمـو في العموـ التجارية ، تخصص مالية ومحاسبة ، جامعة الجزائر 3 ، الجزائر ، 2014/2015 ، ص:142.

الممتقي الدولي الحوكمة المحاسبية لممؤسسة واقع  ،ودة المعمومات المحاسبيةدور حوكمة الشركات في تحقيق ججمعة ىواـ ونواؿ لشعوري،  4
 . 7، جامعة أـ البواقي ، الجزائر ، ص:  2010ديسمبر  8رىانات وأفاؽ، 
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  SCFحوكمة وتدفق االستثمار األجنبي بالجزائر في ظل تطبيق جودة المعمومة والواقع المطمب الثاني: 

كما رأينا سابقا فإف اليدؼ الرئيسي مف تبني نظاـ محاسبي جديد في الجزائر، ىو تحسيف جودة 
المعمومات وصدؽ التقارير المالية وتعزيز الشفافية واالفصاح، بيدؼ حماية حقوؽ المستثمريف، ومف ثـ 

 لمبمد، لذلؾ سيتـ فيما يمي تقييـ ىذه العناصر فيما يمي:   جمب االستثمار األجنبي 

 الفرع األول: واقع جودة المعمومات المحاسبية في الجزائر

 ،ىناؾ مؤشر يعبر عف جودة القوائـ المالية بصفة عامة، يسمى قوة التدقيؽ ومعايير اعداد التقارير
سات، والجدوؿ الموالي يوضح تطور ضمف مؤشر فرعي لمؤشرات التنافسية والمتمثؿ في مؤشر المؤس

 : 2019-2006المؤشر خبلؿ الفترة 

 مؤشر حسب المالية إعداد التقارير ومعايير التدقيق مؤشر قوةن ضم الجزائر (: مكانة2-3الجدول رقم )
 2019-2006لمفترة  التنافسية العالمية

 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات
 144/143 142/130 139/104 133/120 134/125 - 125/101 الترتيب

 2,8 3,5 4 3,6 3,5 3,4 3,7 (7-0قيمة المؤشر )
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات
 141/120 140/131 137/129 138/135 140/135 144/134 148/141 الترتيب

 3,8 3,4 3,4 3,1 3,2 3,4 3 قيمة المؤشر
 ( المتاحة عمى الموقع:2019-2006اعتمادا عمى تقارير التنافسية العالمية لمسنوات ) مف إعداد الطالبةالمصدر: 

https://www.weforum.org. 
 

يبيف الجدوؿ أعبله تأخر الجزائر الواضح ضمف الترتيب العالمي في ىذا المؤشر، رغـ تطبيؽ النظاـ 
وىي سنة  2010ماعدا سنة  ، وبقيت قيمة المؤشر قريبة مف المتوسط،2010المحاسبي المالي سنة 

، ليشيد 2012دولة، وعرفت أسوء ترتيب وتنقيط سنة  139مف ضمف  104التطبيؽ، حيث احتمت المرتبة 
ذا ما قارنا الجزائر ببعض الدوؿ العربية بالنسبة ليذا المؤشر )قوة  بعد ذلؾ تحسنا في السنوات البلحقة. وا 

مف  5.4المغرب عمى تحصؿ  2019ا متأخرة، ففي تقرير سنة التدقيؽ ومعايير إعداد التقارير المالية( نجدى
 نقطة.  5.3واإلمارات عمى  4.2وتونس عمى  5.7، كذلؾ بالنسبة لقطر، السعودية تحصمت عمى 7

القوؿ بأف مؤشر جودة القوائـ المالية متوسط عمى العموـ في المؤسسات الجزائرية،  نا مفمما يمكن
عط قيمة مضافة لجودة المعمومة المحاسبية المتاحة في الجزائر، وربما يعود وأف تطبيؽ النظاـ المحاسبي لـ ي
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السبب لممشاكؿ التي أدت إلى عرقمة تطبيؽ النظاـ المحاسبي الجديد، باإلضافة إلى النقائص التي اعترتو 
  مف البداية.

أعدت في  بما أف أغمب مفاىيـ النظاـ المحاسبي المالي المستمدة مف معايير المحاسبة الدولية
األصؿ لتتبلءـ مع البيئة االقتصادية لمدوؿ المتقدمة، والتي تفترض اقتصاديات تطورت فييا مساحة 
المساىمة؛ وذلؾ بازدياد أشكاؿ شركات المساىمة، وانتشار فروعيا في مناطؽ متعددة مف العالـ، واعتمادىا 

ساسية التي يجب إدارتيا وتسييرىا عمى في التمويؿ عمى األسواؽ المالية الدولية، مما يجعؿ العبلقة األ
مستوى ىذه الشركات ىي العبلقة الموجودة بيف المستثمريف )حممة األسيـ( في األسواؽ المالية بكونيـ 
أصحاب رؤوس األمواؿ، والمديريف باعتبارىـ مفوضيف مف المستثمريف لتسيير أعماليـ، وىذا ما يفسر توجيو 

 .األولى إلى المستثمريف، وىذا عكس ما تتصؼ بو البيئة االقتصادية لمجزائر محتويات القوائـ المالية بالدرجة

قائمة عمى مزيج مف الشركات العمومية، البنية االستثمارية لمبيئة االقتصادية الجزائرية نجد أف 
ؿ وشركات القطاع الخاص غالبيتيا شركات عائمية، والتي تعتمد عمى التمويؿ الذاتي، مع المجوء إلى التموي

البنكي الداعـ، بينما التمويؿ عف طريؽ السوؽ المالي يكاد ال يذكر. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الخاصة في الجزائر تتسـ بخاصية اجتماعية صمبة وعمى نطاؽ واسع كونيا شركات عائمية مزودة بقوانيف 

ركة ذات المسؤولية أساسية تفضؿ الشركة ذات الشخص الوحيد وذات مسؤولية محدودة وبنسبة أقؿ لمش
المحدودة، أما بالنسبة لمشركة ذات أسيـ فتبقى قمية االنتشار، فحسب احصائيات الوكالة الوطنية لتطوير 

مف مجموع الشركات في الجزائر، وفي  %6، نجد نسبة شركات المساىمة ال تصؿ 2018االستثمار لسنة 
، مما قد يؤثر عمى تحقيؽ األىداؼ %52مف المقابؿ بمغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة أكبر 

 المرجوة مف تطبيؽ ىذا النظاـ.
 

 بعض المؤشرات: واقع حوكمة المؤسسات بالجزائر حسب ثانيالفرع ال

 أوال: الحوكمة في الجزائر وفق مؤشر التنافسية

تثمارية نظرا ألىمية مؤشر التنافسية العالمي بالنسبة لممستثمريف األجانب في اتخاذ قراراتيـ االس
المتعمقة بتحديد وجية االستثمار، ارتأينا أف نقوـ بتقييـ وضعية حوكمة المؤسسات بالجزائر باالستعانة 
بمؤشر فرعي ضمف مؤشر التنافسية؛ وىو مؤشر المؤسسات الذي يضـ بدوره مؤشر حوكمة المؤسسات، 
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تحصمت الجزائر  2019نة الذي يضـ مجموعة مف المؤشرات. يأخذ المؤشر الدرجة مف مائة. بالنسبة لس
دولة. ويمخص الشكؿ  141( مف ضمف 133درجة مف مائة في مرتبة جد متأخرة )المرتبة  39.1عمى 

 حسب تقارير مؤشر التنافسية العالمي:  2019-2007الموالي تطور مؤشر حوكمة المؤسسات لمفترة 

 (2019-2007(: تطور مؤشر حوكمة المؤسسات في الجزائر لمفترة )3-3الشكل رقم )

 
 ( المتاحة عمى الموقع:2019-2007مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقارير التنافسية العالمية لمسنوات )المصدر: 

https://www.weforum.org. 
 

 ضعيؼ الجزائرية المؤسسات في المؤسسات حوكمة مؤشر مستوى أف يتضح مف خبلؿ الشكؿ أعبله
وتمت  المالي، المحاسبي النظاـ ، وىي السنة التي تـ فييا تطبيؽ2010سنة  لو قيمة أعمى حيث بمغ لمغاية،

، ليبدأ 2012سنة  لو مستوى إلى أدنى ويصؿ ذلؾ بعد . لينخفض2009صدور ميثاؽ الحكـ الراشد سنة 
إلى أحسف مستوى لو. ويعود تأخر الجزائر في ىذا المؤشر لتدني  2019مجددا في االرتفاع، ليصؿ سنة 

نقطة مف عشرة في مؤشر تنظيـ تضارب المصالح،  3.3فمثبل تحصمت الجزائر عمى  مؤشراتو الفرعية،
 . 2019في مؤشر حوكمة المساىميف في تقرير سنة  3.7و

ولمعرفة مكانة الجزائر في مؤشر حوكمة المؤسسات مقارنة ببعض الدوؿ العربية، ضمف مؤشر 
 نستعرض الشكؿ الموالي: 2019التنافسية لتقرير سنة 
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 2019(: مكانة الجزائر في مؤشر حوكمة المؤسسات مقارنة ببعض الدول العربية لسنة 4-3ل رقم )الشك

 

 متاح عمى الموقع: 2019 ةمف إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقرير التنافسية العالمية لسنالمصدر: 
https://www.weforum.org. 

 
أعبله يتضح جميا تأخر الجزائر في مؤشر الحوكمة مقارنة بالدوؿ العربية والتي رأينا  مف خبلؿ الشكؿ

سابقا )في الفصؿ األوؿ(، أف ىاتو الدوؿ محؿ المقارنة كانت متفوقة عمى الجزائر بكثير، مف حيث حجـ 
لمغرب عمى تحصؿ ا 2019التدفقات الواردة إلييا مف االستثمارات األجنبية المباشرة. فحسب تقرير سنة 

عالميا في مؤشر حوكمة المؤسسات، بفضؿ تحسف المؤشرات الفرعية خاصة مؤشر جودة  46المرتبة 
عالميا(. بالنسبة لمسعودية فقد قطعت شوطا كبيرا في مجاؿ الحوكمة حيث  30التقارير المالية )المرتبة 

حتؿ المرتبة الثانية عالميا، تحصمت عمى المرتبة السادسة عالميا، فمؤشر حوكمة المساىميف الخاص بيا ا
عالميا. مما  63عالميا ومصر المرتبة  16كذلؾ الشأف بالنسبة لئلمارات، احتؿ مؤشر الحوكمة المرتبة 

يثبت أف الجزائر ال زالت بعيدة جدا عف مثيبلتيا مف الدوؿ العربية والجارة المغرب في مجاؿ حوكمة 
 ستثماري، يعطي نظرة سمبية لممستثمر المحمي واألجنبي.المؤسسات، وأف ىناؾ تشوه كبير يشوب مناخيا اال

 سيولة أداء األعمال: الحوكمة في الجزائر وفق مؤشر ثانيا

فيما يخص المؤشرات التي تقيس جوانب أخرى لمحوكمة مثؿ اإلفصاح والشفافية، فقد أخذنا بعضيا 
ؿ، الذي يصدر عف البنؾ مف مؤشر حماية المستثمر؛ وىو مؤشر فرعي ضمف مؤشر سيولة أداء األعما

. يقيس عدة جوانب تدور كميا حوؿ مبادئ حوكمة المؤسسات، اخترنا بعضيا 2004الدولي سنويا منذ سنة 
 ، كما ىو موضح بالشكؿ الموالي:2019بغية مقارنة الجزائر ببعض الدوؿ العربية والخاص بتقرير سنة 
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 2019ة لمؤشر حماية المستثمر حسب تقرير سنة (: مكانة الجزائر ضمن المؤشرات الفرعي5-3الشكل رقم )

 

 متاح عمى الموقع: 2019لسنة سيولة أداء األعماؿ مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقرير المصدر: 
https://www.doingbuiness.org( 

 
ة قد تجاوزت قضية اإلفصاح، فقد تحصمت اإلمارات يبدو مف الشكؿ أف الدوؿ العربية المختارة لممقارن

مف  4، في حيف تتذيؿ الجزائر المجموعة، بمعدؿ 10مف  9عمى العبلمة الكاممة، والمغرب والسعودية عمى 
مقابؿ تحصؿ السعودية عمى العبلمة  0، أما بالنسبة لمؤشر الشفافية فقد تحصمت الجزائر عمى عبلمة 10

(، في مؤشر سيولة 10مف 5سبة لباقي المؤشرات، فأحسف نقطة تحصمت عمييا )الكاممة، كذلؾ الشأف بالن
قياـ المساىميف بإقامة الدعاوي. ويعرض الشكؿ الموالي تطور بعض المؤشرات في الجزائر )االفصاح، 

 :2020-2006مسؤولية مجمس اإلدارة ومؤشر سيولة إقامة الدعاوي( خبلؿ الفترة 
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 بالجزائر االفصاح، مسؤولية مجمس اإلدارة ومؤشر سيولة إقامة الدعاويؤشر (: تطور م6-3الشكل رقم )
 2020-2006خالل الفترة 

 
 متاح عمى الموقع:قاعدة بيانات البنؾ الدولي المتعمقة بسيولة أداء األعماؿ مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى المصدر: 

ww.doingbuiness.orghttps://w( 
 

يتبيف مف الشكؿ أعبله بوضوح بأف؛ مؤشر االفصاح ومؤشر مسؤوليات مجمس اإلدارة لـ يتغير ولـ 
يتطور بعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، وتطور مؤشر سيولة القياـ بإقامة الدعاوي مف طرؼ المساىميف 

 :1إلىبب والذي يمكف ارجاعو ، مما يجعمنا نتساءؿ عف الس2014بتحسف بدرجة واحدة سنة 

 المؤسسات بعض باستثناء القرارات واتخاذ لمتسيير كوسيمة لممحاسبة الداخمي االستخداـ ثقافة ابغي -
 .الكبيرة الخاصة

 األغراض عمى كبير بشكؿ ومقتصر جدا محدود المحاسبة واستخداـ المحاسبي اإلفصاح ثقافة يابغ -
 .الجبائية

 .القرارات اتخاذ في المحاسبية مةالمعمو  عمى الطمب ثقافة غياب -
 .المعمومات نشر ومحدودية بسرية يتميز إطار في طويمة لمدة عممت الجزائرية الشركات غالبية -

ولعؿ مف بيف أىـ أسباب ضعؼ تطبيؽ الحوكمة بالمؤسسات الجزائرية بصفة عامة ىو انتشار 
 2الشركات العائمية؛ والذي يؤدي إلى:

 ومستوى الشركة، إدارة ومسؤوليات التنفيذية اإلدارة وميمة اإلدارة سمجم ميمة بيف الفصؿ صعوبة -
 المجمس. اجتماعات الرقابة، وعدد

                                                           
1
 .169، ص: مرجع سابقفريد عوينات،  

 .12، ص: مرجع سابقنواؿ صبايحي،  2
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 عمى القدرة لدييـ تكوف بحيث مناسب، بعدد اإلدارة مجمس في تنفيذييف غير مستقميف أعضاء توفر عدـ -
 بالمسؤولية. احساسيـ مف نابعة مستقمة واجتيادات تقديـ آراء

 لجنة وجو، خاصة أكمؿ عمى بدورىا القياـ عمى وقادرة مستقمة اإلدارة مجمس لجاف تشكيؿ صعوبة -
 والترشيحات. المكافآت التدقيؽ، ولجنة

 أغمب أف ذلؾ واإلدارة، الممكية بيف الفصؿ عدـ عف ناتج الشركة، مجمس إدارة فعالية مستوى فضعؼ
 في االمكاف قدر تبتعد أف تحاوؿ فعاال المؤسسات حوكمة فييا تطبيؽ يكوف التي العالمية االقتصاديات

 العائمية. الشركات عف شركاتيا تأسيس
 ، مف%97.21المصغرة بنسبة  المؤسسات عميو يغمب الجزائر في المؤسساتي النسيج بما أف طبيعة

 غير العاممة، وىي اليد عدد حسب الشركات الجزائر، بتصنيؼ في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مجموع
والمتوسطة الموجو إلييا  الصغيرة المؤسسات اؽ الحكـ الراشد، وال بمبادئ حوكمة المؤسسات. أمامعنية بميث

 مؤسسات األغمب في باعتبارىا تسييرىا، بنمط أغمبيا في ترتبط مشاكؿ أساسا ميثاؽ الحكـ الراشد تواجييا
 ابتعدت كمما فعاال المؤسسات يكوف حوكمة فتطبيؽ واإلدارة، الممكية بيف الفصؿ فييا يصعب عائمية

 بداياتيا في ال تزاؿ الجزائر في المؤسسات حوكمة فإف وعميو العائمية، الشركات عف تأسيسيا عند الشركات
 الراشد ميثاؽ الحكـ حسب بقواعدىا االلتزاـ أف ذلؾ مبادئيا، بتطبيؽ ممزمة قوانيف وجود عدـ ظؿ في خاصة

 .وتطوعي حر مسعى يعد لممؤسسة
 

 scfحميل واقع تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر قبل وبعد تطبيق : تلثالفرع الثا

يتـ في الجدوؿ الموالي عرض حجـ التدفقات مف االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر، قبؿ وبعد 
تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي. حيث يتـ تقسيـ الجدوؿ إلى فترتيف متساويتيف )عشر سنوات قبؿ تطبيؽ 

SCF بسبب 2000شر سنوات أخرى بعد التطبيؽ( مف أجؿ المقارنة، وقد تـ استثناء فترة ما قبؿ سنة وع ،
 األوضاع األمنية والسياسية االستثنائية التي مرت بيا الببلد:

 

 

                                                           
1
 Ministère de l’industrie et des mines, Bulletin d’information statistique de la PME, N 35, données du 1er 

semestre, Algérie, 2019, P: 07. 
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 SCF(: مقارنة تطور تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر قبل وبعد تطبيق 3-3الجدول رقم )

المحاسبي الماليقبل تطبيق النظام   بعد تطبيق النظام المحاسبي المالي 
حجم تدفقات االستثمار األجنبي  السنة

 المباشر )مميون دوالر(
حجم تدفقات االستثمار األجنبي  السنة

 المباشر )مميون دوالر(
2000 280.1 2010 2301.2 
2001 1131 2011 2580.4 
2002 1065 2012 1499.5 
2003 637.9 2013 1696.9 
2004 881.9 2014 1506.7 
2005 1145.3 2015 -584.5 
2006 1888.2 2016 1637 
2007 1743.3 2017 1232.3 
2008 2631.7 2018 1461 
2009 2753.8 2019 1381.2 

 1471.17 المتوسط 1415.22 المتوسط

 الستثمار المحممة مف الموقع:مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى قاعدة بيانات المؤسسة العربية لضماف ا المصدر:
fdi/-tools/data-studies/data-http://dhaman.net/ar/research 

 

تقريبا ي يساو  ،متوسط حجـ التدفقات بعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالييتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أف 
النظاـ المحاسبي المالي لـ يحقؽ غايتو في جمب تدفقات معتبرة مف  أفسط حجميا بعد التطبيؽ. أي متو 

 حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة، ولـ نمحظ أية إضافة.

( سنة 49/51تطبيؽ قاعدة )ربما يعود السبب إلى المناخ العاـ لبلستثمار بالجزائر، بما في ذلؾ 
العوائؽ التي تقؼ أماـ المستثمر األجنبي، وانخفاض حجـ االستثمار العالمي  ؛ والتي تشكؿ أحد أىـ2009

بعد األزمة المالية العالمية وأزمة أسعار النفط. كما قد يعود السبب إلى جودة المعمومة المحاسبية التي لـ 
ما يدفعنا إلى  وىذاتشيد تحسنا ممحوظا بعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي )كما رأينا في الفرع السابؽ(. 

تحميؿ أسباب ضعؼ جودة المعمومة المحاسبية في ظؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي المستمد مف معايير 
باعتبار المحاسب (المحاسبة الدولية. انطبلقا مف تحميؿ واقع التعميـ المحاسبي بشقيو األكاديمي والميني 

http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
http://dhaman.net/ar/research-studies/data-tools/data-fdi/
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ة إلى التطرؽ ألىـ الصعوبات التي تواجو التطبيؽ ، باإلضاف)المسؤوؿ عف إعداد القوائـ المالية وجودتيا
 الفعمي ليذا النظاـ.

 

 : واقع المناخ المحاسبي في الجزائرلثالمطمب الثا

 .المحاسبي بيدؼ تشخيص نقاط الضعؼ الخاصة بو في ىذا المطمب سيتـ تحميؿ واقع المناخ

 الجزائر في الميني واألكاديمي المحاسبي التعميم : واقعولالفرع األ 

أولت الجزائر اىتماما بيذا الجانب مف خبلؿ تنظيـ وتطوير مينة المحاسبة، إذ أشارت التشريعات 
إلى ضرورة توافر التأىيؿ العممي لؤلشخاص الراغبيف في الحصوؿ عمى االعتماد كمينييف.  ،المنظمة لممينة

المحاسبة في الجزائر،  في ظؿ اإلصبلحات المحاسبية التي قامت بيا الجزائر، بيدؼ إصبلح وتنظيـ مينة
بعد تبني النظاـ المحاسبي المالي وذلؾ مف خبلؿ إصدار مجموعة مف النصوص القانونية، بعد ما عرفتو 
المينة مف اختبلالت وانتكاسات عديدة منذ فترة طويمة، والتي يمكف إرجاعيا إلى عدة أسباب أىميا ضعؼ 

 1تأىيؿ المينييف.

والمتعمؽ بمينة الخبير  01-10انونية، أىميا: القانوف رقـ وذلؾ بصدور العديد مف النصوص الق
ويتضمف ىذا إعادة تنظيـ مينة المحاسبة في الجزائر،  .المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

عادة تنظيـ المنظمات المينية. ثـ توالت بعد ذلؾ  وكذا تحديث اإلطار العاـ لممجمس الوطني لممحاسبة، وا 
لمنصوص التشريعية والتنظيمية المتعمقة بمينة المحاسبة وذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف عممية اإلصدار 

والمتعمقة أساًسا بالتغيرات التي مست السمطة التي تحكـ مينة المحاسبة في  2011المراسيـ التنفيذية سنة 
التعميـ العالي الجزائر وتوضيح الصبلحيات، باإلضافة إلى مراسيـ متعمقة بتنظيـ مسابقات االلتحاؽ بمعيد 

الحسابات وأشكاليا وآجاؿ إرساليا.  المتخصص لمينة المحاسب، ومرسوـ يحدد معايير تقارير محافظ
ومرسوـ يحدد شروط وكيفيات سير التربص الميني واستقباؿ ودفع أجر الخبراء المحاسبيف ومحافظي 

 2الحسابات والمحاسبيف المتربصيف.

                                                           
 .236، ص: مرجع سابقصبلح الديف سوالـ،  1
2
 .238ص:  مرجع سابق،صبلح الديف سوالـ،  
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عودة لتنظيـ االمتحاف النيائي بصفة انتقالية لمحصوؿ عمى ال 2013شيدت المينة ابتداء مف سنة  
والمبلحظ ىو زيادة كبيرة في عدد المينييف، لكنيـ كانوا غائبيف عف التأثير في  شيادة خبير محاسب. 

  1الممارسة مف خبلؿ:

غياب االىتماـ والقياـ بممارسات خاطئة خاصة في السنوات األولى لبلنتقاؿ، حيث اكتفى معظـ  -
اسبوف لضماف االنتقاؿ؛ باالعتماد عمى نفس قواعد المخطط السابؽ، مع تحويؿ حسابات المدونة المح

 القديمة وما يقابميا في المدونة الجديدة.
غياب الوعي الكافي بأىمية التأىيؿ الميني الدولي، واكتفاء اإلطارات المحمية بالتأىيؿ األكاديمي المحمي  -

 خير.التقميدي، وأحيانا انعداـ ىذا األ
غياب سيطرة الييئات المينية المشرفة عمى تنظيـ المينة في تحديد المعرفة المتخصّصة التي يجب أف  -

 يكتسبيا المرشح لممارسة المينة سواء في المرحمة الجامعية أو بعدىا.
أما بالنسبة لمتعميـ يتـ حاليا تدريس مجموعة مف المقاييس بالجامعة الجزائرية، تتعمؽ بالممارسة 

اسبية الوطنية مثؿ المحاسبة المالية، ومقاييس أخرى تتعمؽ بالممارسة المحاسبية الدولية مثؿ المعايير المح
المحاسبية الدولية، معايير المراجعة الدولية. لكف ضعؼ الحجـ الساعي لمدروس بحيث أف السداسي 

منتجات البحث  بالجامعة يمثؿ عمى األكثر شيريف، وعدـ وجود طمب اقتصادي واجتماعي حقيقي عمى
 2المحاسبي سواء مف القطاع العاـ أو القطاع الخاص أدى إلى ضعؼ مردود التعميـ المحاسبي بالجزائر.

مع العمـ أف المسار التعميمي لمينة محاسب معتمد في الجزائر ال يتوافؽ مع معايير التعميـ الدولي، 
خاصة بعد تبني الجزائر  ،لمقياـ بميامو والتي مف المفروض أف تكوف المرجعية األساسية لتأىيؿ المحاسب

لمعايير المحاسبة الدولية، ىذا مف جية، ومف جية أخرى ال وجود لسياسة تكويف حقيقية تعد المحاسب 
لمعمؿ وفؽ قواعد المينة بشكؿ جيد؛ فالمسار التعميمي ليذه المينة يشوبو العديد مف النقائص، والتي تعد 

ث لـ يتـ تحديد مكونات برامج التعميـ المناسبة والتي يتـ مف خبلليا تحديد أساس تأىيمو لممارسة المينة، حي
مخرجات التعمـ مطموبة اإلظيار مف المحاسب الميني المحتمؿ، كما لـ يتـ تحديد طبيعة الكفاءات مطموبة 
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الميني اإلظيار مف المتربص كما أف التنظيـ الحالي لممينة ال يمـز المحاسبيف المينييف بأنشطة التطوير 
 1المستمر.

 صعوبات تواجو تطبيق النظام المحاسبي المالي : ثانيالفرع ال

 2ىناؾ صعوبات تحوؿ دوف التطبيؽ الفعمي لمضموف ىذا النظاـ نجد مف أىميا:كانت وال تزاؿ 

 والنظام جية من التجاري القانون عمى تعديالت بإجراء الجديد المحاسبي النظام تبني ترابط عدم .1
دراج األصوؿ في اإليجار قرض تسجيؿ ذلؾ عمى كمثاؿ أخذنا فإذا: جية أخرى من الضريبي  وا 

 القانوف النظاـ، فإف ىذا عميو نص كما الدورة أعباء ضمف ،المستأجر باألصؿ المتعمقة اإلىتبلكات
 أف كما. فقط المؤسسة تممكيا ألصوؿ تعود التي االىتبلكات بإدراج لممؤسسات يسمح الحالي الضريبي

 ماليا االجتماعي، غير رأس ( مف75%فقدت ) إذا المؤسسة تصفية عمى ينص الحالي التجاري فالقانو 
 وىذا والخصـو األصوؿ بيف ىامشيا، فيو عبارة عف الفرؽ عنصرا يعتبره الجديد المحاسبي النظاـ أف

 مزاولة وبإمكانيا عف التسديد العجز خطر في المؤسسة تقع ال أف آلخر، فاألىـ وقت مف يتغير الفرؽ
 .االجتماعي ماليا رأس استيمكت ولو عادي بشكؿ نشاطيا

 العادية المنافسة ظؿ في يتـ القيمة ىذه تحديد إف :المادية الثابتة لألصول العادلة القيمة تحديد صعوبة .2
 األصوؿ أسواؽ بعض حاؿ مع يتطابؽ ال ما وىذا الكافية، المعمومات عمى البائع والمشتري وحيازة
 البائعوف يتحكـ احتكارية منافسة ظؿ في يعمؿ الذي العقارات مثؿ سوؽ، الجزائر في يةالماد الثابتة

 .السوقية قيميا في لمعقارات
 يحتاج العادلة القيمة وفؽ فالتقييـ :والشمولية بالمصداقية يتميز الوطني لالقتصاد معمومات نظام غياب .3

 فيو نسجؿ الذي الوقت في والمتداولة، تةالثاب لؤلصوؿ الحالية األسعار عف كافية توفر معمومات إلى
 .قمتيا عف الرسمية، فضبل الييئات قبؿ مف الجزائري االقتصاد حوؿ المعمومات المنشورة في تضاربا

 .المالي المحاسبي بالنظاـ العمؿ تحريؾ في فعاال عنصرا تعتبر التي المالية المؤسسات ضعؼ .4
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 الحكومة، وفي يد في تكوف فأ إلى تميؿ الشركات كيةمم أف نجد الجزائر في :االقتصادي التقدم مستوى .5
 المينة يزاولوف الذي القانونييف المحاسبيف مف كبير عدد وجود في ،ضئيؿ االحتماؿ أف نفسو نرى الوقت

 إعداد عمى المقدرة وعدـ الحاجة غياب أف نرى المحاسبة. وىكذا في المينية تطوير الروح عمى ويعمموف
 محاسبية معايير تطوير عمى الجزائر قدرة مف الحد عمى قوي تأثير مستوى ليماال رفيعة مالية تقارير
 .لمكممة الحقيقي بالمعنى

 يستياف ال أثر تشريعات مف يرافقو وما الضريبي لمنظاـ يكوف قد الحاالت بعض في  :الضريبي النظام .6
ات الرئيسية التي تعيؽ تعد قوانيف الضرائب مف المعوق حيث .والمالي المحاسبي تطوير النظاـ عمى بو

التي تؤثر عمى وضع وتطوير النظاـ  ،عوامؿ اليامةالتطبيؽ النظاـ المحاسبي والمالي، ألنيا مف 
أي أف  ،النظاـ المحاسبي والمالي يجب أف يتطابؽ مع القوانيف الضريبية إفومف ثـ ف .المحاسبي والمالي

ىو تحصيؿ الضرائب  ،لمالية الدوليةارير قالتر اياليدؼ األساسي لمنظاـ المحاسبي والمالي وكذا معاي
سيكوف ىناؾ تعارض بيف الربح المقبوض ضريبيا وبيف  ،وبالتالي عند تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية

الشؾ فيو أف تضارب النصوص مما الربح الحقيقي الناتج عف تطبيؽ المعايير المحاسبية الدولية. و 
سيجعؿ النظاـ المحاسبي والمالي والمعايير المحاسبية  ،محاسبية الدوليةالقانونية النافذة مع المعايير ال

مستجدات  لمواكبة الجبائي النظاـ مستوى عمى تمت التي االصبلحات مف بالرغـف صعبة التطبيؽ.
 الجبائي النظاـ قبؿ مف مرفوضة بقيت المحاسبية المعالجات مف الكثير أف إال المالي المحاسبي النظاـ
 تغميب ظؿ وفي االىتبلكات. والتطوير، البحث مصاريؼ االقتراض، تكاليؼ ير التمويمي،التأج مثؿ:

 القوانيف مع تعارضيا عدـ شريطة المالي المحاسبي النظاـ قواعد بكؿ يتـ القبوؿ فإنو الجبائية القاعدة
 1.الجبائية القواعد لتطبيؽ فاألولوية بيف القاعدتيف تعارض وجود حالة وفي الجبائية،

 2مثؿ:المالي:  المحاسبي النظام في المطموبة القيم بعض حساب وبةصع .7
حساب منحة الذىاب إلى التقاعد، الذي يتطمب بورصة نشطة، خاصة فيما يتعمؽ بتحديد االفتراضات   -

المالية، وكوف بورصة الجزائر ال ترقى إلى ىذا المستوى، باإلضافة إلى إمكانية حدوث تغييرات في 
غرافية التي تؤدي بالضرورة إلى تغيير التقديرات، ما يجعؿ األمر أكثر تعقيدا، االفتراضات الديمو 

وبالتالي فإنو مف الصعوبة حساب ىذه المنحة في ظؿ ىذه الظروؼ. حيث ينص قانوف النظاـ 
إثبات في شكؿ أرصدة مبمغ التزامات الشركة في مجاؿ المعاش، وتكميبلت التقاعد،  المحاسبي المالي
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مة بسبب االنصراؼ إلى التقاعد، وتحدد ىذه األرصدة عمى أساس القيمة المحينة وتعويضات مقد
 لمجموع التزامات الشركة حياؿ المستخدميف لدييا باستعماؿ فرضيات حسابية وطرؽ حسابية مبلئمة. 

اشكالية تطبيؽ طريقة التقدـ في األشغاؿ أو طريقة اإلتماـ في العقود طويمة األجؿ؛ فالطريقة التي  -
مدىا النظاـ المحاسبي المالي، تجبر الشركات الجزائرية التي تعمؿ في مجاؿ البناء واألشغاؿ اعت

عمى تطبيؽ المحاسبة التحميمية حتى تستطيع المعالجة المحاسبية وفؽ النظاـ المحاسبي غير ، العمومية 
المشتريات،  أف اليدؼ مف ىذا النظاـ ليس حساب التكاليؼ بدقة وطرؽ توزيعيا بؿ ىو متابعة تحرؾ

 والمخزونات ما يجعؿ مف الصعوبة معالجة العقود طويمة األجؿ. 
جمود النظاـ المحاسبي وعدـ مسايرتو لمعايير المحاسبة الدولية، يفقد التوافؽ أىميتو ويطرح مشكمة  .8

جديدة يجب حميا قبؿ أف تتطور وتؤدي عمى إصبلح شامؿ أخر. فمعايير المحاسبة الدولية تتميز بالتغير 
لمستمر لتتماشى مع التطورات والتحوالت عمى الساحة الدولية، مثبل القيمة العادلة واالنتقادات التي  وجيت ا

صدار باالنظر في المعايير الخاصة  تمت إعادة .2008ليا بعد األزمة المالية لسنة  ألدوات المالية وا 
اسبة الدولية في النظاـ . كما توجد معايير مستوحاة مف معايير المح2011سنة  13IFRSالمعيار 

المحاسبي المالي قد ألغيت أو عدلت، كما ال يحتوي عمى المعايير الجديدة )المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والتفسيرات والشروحات الخاصة بيا(. لذا وجب العمؿ عمى تعديؿ النظاـ المحاسبي المالي بما يتماشى 

بة الدولية، ولما ال فقد يساعد ىذا في وضع معايير والتغيرات التي حدثت، وستحدث، في معايير المحاس
محاسبة جزائرية تتبلءـ مع بيئتيا المحاسبية تشارؾ كافة الفاعميف في مجاؿ المحاسبة )مينييف، أكاديمييف 

 . 1وجيات حكومية(
التطوير المحاسبي الدولي كاف نتيجة لعولمة  غياب سوق مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة: .9

الية، التي تتميز بالكفاءة، مما يجعؿ تقييـ األسيـ والسندات ومشتقاتيا وفقا لطريقة القيمة العادلة األسواؽ الم
ممكنا. وىو ما ال يتحقؽ في حالة بورصة الجزائر، األمر الذي يؤكد ضرورة ربط اعتماد النظاـ المحاسبي 

  الجديد بإجراء إصبلح جاد وعميؽ عمى النظاـ المالي لمجزائر.
لشركات التي تـ إدراجيا في بورصة الجزائر قميؿ جدا، كما ال يوجد اختبلؼ في عددىا قبؿ إف عدد ا

وبعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، ويرجع ذلؾ إلى أف معظـ الشركات االقتصادية العمومية نشأت في 
جية ومف اقتصاد مغمؽ موجو ومدعوـ بمساعدات الدولة مما خمؽ نوعا مف الركود في نشاطيا، ىذا مف 
لمسيطرة،  اجية أخرى غالبية شركات القطاع الخاص ىي شركات عائمية ترى في دخوليا لمبورصة فقدان

وزيادة الشفافية واإلفصاح، وىو ما يتعارض مع الذىنية المتقوقعة لمعظـ مبلؾ ىذه الشركات، حيث 
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وغياب نشاط البورصة ورصة. يفضموف االستعانة بالقروض البنكية عالية الفوائد عمى التمويؿ عف طريؽ الب
  1يرجع لعدة أسباب منياػ:

تتمثؿ أساسا في الخوؼ مف اإلفصاح والشفافية وأيضا إمكانيات الحصوؿ عمى  بالنسبة لممؤسسات: -
قروض وتمويؿ دوف المجوء إلى السوؽ المالي، ىذا فضبل عف النسيج المؤسساتي الذي يغمب عميو 

 شركات فردية وعائمية تمويميا ذاتي.
تتمثؿ في صعوبة الوصوؿ إلى المعمومة عف المؤسسات ومدى مصداقيتيا،  النسبة لممستثمرين:ب -

وأيضا تدىور القدرة الشرائية لمفرد ىذا فضبل عف التعامؿ بالسندات التي يعترييا بعض الحرج مف 
 الناحية الدينية.

لمطموب، بسبب غياب إف موضوع اإلفصاح والشفافية في بورصة الجزائر لـ يرؽ بعد إلى المستوى ا
 نصوص قانونية واضحة وصريحة تنظـ عممية اإلفصاح عف المعمومات المتعمقة بالمؤسسات المسعرة 

ورصة، وبالرغـ مف أف النظاـ المحاسبي المالي جاء ليدعـ اإلفصاح المحاسبي والشفافية ألىميتيما، إال بالب
 .ي بورصة الجزائر تدعـ ىذا االتجاهأنو لغاية اليـو لـ تصدر أية قوانيف أو لوائح تنظيمية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .166، ص: مرجع سابقفريد عوينات،  



 العالقة المتبادلة بين حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودورىما في جلب االستثمار األجنبي المباشر  ........................  

198 
 

 خالصة الفصل:
تبيف لنا في ىذا الفصؿ أف لتطبيؽ معايير المحاسبة دور كبير في إرساء مبادئ الحوكمة وخاصة ما 
يتعمؽ باإلفصاح والشفافية، كما أف التطبيؽ الجيد لحوكمة المؤسسات لو دوره في تفعيؿ الدور األساسي 

معايير المحاسبة الدولية وىو إعطاء صورة صادقة وواضحة عف الوضعية الحقيقية  الذي جاءت مف أجمو
 لممؤسسة، عف طريؽ انتاج معمومات محاسبية ذات جودة عالية.

كما تعرفنا في ىذا الفصؿ عمى أسباب تبني الجزائر لمعايير المحاسبة الدولية، مف خبلؿ تطبيؽ نظاـ 
تقريب الممارسات المحاسبية في الجزائر مف اسي منو ىو محاسبي مالي جديد، فقد كاف اليدؼ األس

وفؽ ركيزة ومرجعية ومبادئ أكثر مبلءمة مع لتفادي مشاكؿ اختبلؼ النظـ المحاسبية، العالمية،  الممارسات
عداد االقتصاد المعاصر المعبرة عف الوضعية المالية لممؤسسات  معمومات دقيقة تعكس الصورة الصادقة، وا 

الحتياجات المستثمريف واالستجابة  ي والماليالتبلعب اإلدار  التقميؿ مف أخطار، و جزائريةاالقتصادية ال
  .جمب المستثمر األجنبي ة، كؿ ىذا بيدؼالحالية والمستقبمي

 النظاـ تطبيؽ ظؿ في الجزائرية الشركات في المالية القوائـ فجودة التنافسية، مؤشر لكف وحسب
وأف مستوى حجـ التدفقات مف االستثمار األجنبي الوارد  المتوسط، المستوى مف المالي بقيت قريبة المحاسبي

 محاسب لمينة التعممي إلى الجزائر لـ يعكس المستوى المرجو منو. وبالبحث عف األسباب وجدنا أف المسار
 تعد حقيقية تكويف سياسة غياب عف فضبل الدولي، المحاسبي معايير التعميـ مع تتوافؽ ال الجزائر في معتمد

 تتولد الذي المسار أىممت المحاسبي اإلصبلح عممية أف كما بشكؿ جيد؛ المينة قواعد وفؽ لمعمؿ المحاسب
 عمى يعتمد األخير ىذا المالي؛ المحاسبي لتطوير النظاـ ضروري أمر وىو المحاسبية، المعايير عنو

الدولية.  المحاسبة معايير مجمس ايحدثي التي المستمرة تحييف التعديبلت دوف ،2003 سنة الصادرة المعايير
كما أف السوؽ المالي الجزائري لـ يساعد في نشر ثقافة اإلفصاح والشفافية، وبورصة الجزائر ال تزاؿ 

 األضعؼ عمى المستوى العربي واإلقميمي.
 المتعمؽ التنافسية لمؤشر الفرعي المؤشر أما بالنسبة لواقع حوكمة المؤسسات في الجزائر، فحسب

المؤسسات، وبعض المؤشرات الفرعية لمؤشر حماية المستثمر المرتبطة بقياس حوكمة المؤسسات   بحوكمة
خاصة بالمقارنة مع بعض الدوؿ العربية، خاصة  المجاؿ، في ىذا المتأخرة الدوؿ الجزائر مف زالت ما بالبمد،

 فيما يتعمؽ بمؤشر الشفافية واإلفصاح ومسؤوليات مجمس اإلدارة.



 العالقة المتبادلة بين حوكمة المؤسسات ومعايير المحاسبة الدولية ودورىما في جلب االستثمار األجنبي المباشر  ........................  
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 يصعب وعائمية فردية مؤسسات ىي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات غالبية أف إلى السبب ويرجع 
 المؤسسات حوكمة قواعد لتطبيؽ ممزمة قوانيف وجود عدـ عف فضبل واإلدارة، الممكية بيف فييا الفصؿ

 وتطوعي. حر مسعى القواعد بيذه االلتزاـ يعد لممؤسسة الراشد ميثاؽ الحكـ فحسب
صؿ الموالي دراسة حالة بعض المؤسسات الجزائرية، وىي شركات ذات لذلؾ نسعى مف خبلؿ الف

أسيـ، فالحكـ عمى حوكمة المؤسسات بالجزائر عف طريؽ مؤسسات أغمبيا مؤسسات مصغرة غير صائب، 
ألف حوكمة المؤسسات في األصؿ مخصصة لشركات المساىمة. بغية تحديد مدى تأثير التزاـ تمؾ 

 جمب االستثمار األجنبي المباشر إلييا.المؤسسات بمبادئ الحوكمة في 
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 تـمــيـــيد:

ي راسػػة، وبعػػد فحػػص المنػػاىج المسػػتخدمة فػػدال اتر يػػر مػػف متغيػػبعػػد توضػػيح اإلطػػار الّنظػػري لكػػؿ متغ
قمنػػػا باختيػػػار عّينػػػة لدراسػػػتيا واإلجابػػػة عمػػػى األسػػػئمة  ،راسػػػات الّسػػػابقة والّدراسػػػات المشػػػابية ليػػػذه الّدراسػػػةدال
تحديػد األطػر المنيجيػة والوسػائؿ األنسػب لجمػع وتحميػؿ البيانػات باإلضافة إلػى ، بداية الدراسةة في طروحالم

 .واإلجابة عمى إشكاليتيا راسةدلموصوؿ إلى أىداؼ ال

ـ اختيار مجموعة مف المؤسسات االقتصادية وىي عبارة عف شركات مساىمة تضـ رأسماؿ مف ت وقد
مصدر أجنبي، إلجراء الدراسة بيا، يساىـ في رأسماليا األجنبي مؤسسات رأس الماؿ المخاطر؛ وقد تـ 

جيد، وحتى اختيار ىذا النوع مف المؤسسات ألنيا تيتـ باالستثمار في المؤسسات التي تتمتع بنظاـ حوكمة 
أنيا تشترط عمييا تطبيؽ الحوكمة عند االتفاؽ عمى الشراكة، حيث كثيرا ما تثار مشاكؿ الوكالة بيف شركات 

 مف مؤسسة أكبر معمومات يممؾ المشروع رأسماؿ المخاطر والمؤسسات المستثمر فييا؛ حيث صاحب
)مشكمة عدـ  المشروع ىذا فييا ينشأ سوؼ التي والبيئة لمتمويؿ، المقترح مشروعو حوؿ المخاطر رأسماؿ

 تماثؿ عدـ نتائج العقد؛ فتتمثؿ تماثؿ المعمومات(، ىذا في مرحمة االتفاؽ عمى الشراكة. أما بعد إمضاء
 عمييا المتفؽ بااللتزامات األطراؼ أحد إخبلؿ: في وتتمخص المعنوي، األخبلقي أو الخطر في المعمومات

 .سموؾ المسير مراقبة عمى المخاطر( الماؿ رأس )مف مؤسسة ىـالمسا قدرة عدـ حالة في العقد وتحدث في
لذلؾ البد مف تنظيـ العبلقة بيف الطرفيف عف طريؽ تطبيؽ حوكمة المؤسسات مف طرؼ المؤسسات 

 المستثمر فييا.

والذيف ليـ عبلقة مباشرة  اء آراء عينة مف المتخصصيفصاستقولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، يتـ 
، لتحديد مدى التزاميا بمبادئ الحوكمة مف وجية نظرىـ، وعبلقة ذلؾ بحجـ رأس بالمؤسسات محؿ الدراسة

و أجابات واستخبلص النتائج التي تؤكد ونقوـ بدورنا بتحميؿ اإل الماؿ الممنوح مف قبؿ المموليف األجانب.
 سس عمييا ىذا العمؿ.أتنفي الفرضيات التي 

 عمى النحو التالي:إلى ثبلث مباحث  نقـو بتقسيـ ىذا الفصؿ ألجؿ ذلؾ

 تصميـ الدراسة الميدانية. المبحث األول:
 عرض وتحميؿ نتائج االستبياف.المبحث الثاني: 
 دراسة العبلقات بيف المتغيرات واستخبلص النتائج. المبحث الثالث:
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 تصميم الدراسة الميدانية المبحث األول:

سػػماؿ مػػف مصػػدر أجنبػػي إلجػػراء تضػػـ رأ ذات أسػػيـ،تػػـ اختيػػار مجموعػػة مػػف المؤسسػػات االقتصػػادية 
يتـ االعتماد في اعتبار االستثمار األجنبي مباشرا أو غير مباشر، عمى أساس المعيار الذي عمييا، و الدراسة 
بالمشػاركة، بنسػبة  أو مطمقة بصفة المشروع عمى يسيطر األجنبي المستثمر كاف . فإذاOCDEو IMFقدمو 
عػدـ وجػود بنػؾ لممعمومػات بسػبب اسػتثمار أجنبػي مباشػر. و % فما فوؽ، نقوؿ أف المشػروع يحتػوي عمػى 10

، يػػتـ االعتمػػاد فػػي الدراسػػة عمػػى مجموعػػة شػػركات المسػػاىمة ات الناشػػطة فػػي الجزائػػرمؤسسػػخػػاص بكافػػة ال
 الناشطة بالجزائر والتي تساىـ في رأسماليا شركات رأسماؿ المخاطر األجنبية والمختمطة بشكؿ مباشر. 

لمجتمع والعينة لمتعريؼ بالمؤسسات التي أجريت عمييا الدراسة، اؽ مف خبلؿ ىذا المبحث نتطر 
، األداة المستخدمة، وطرؽ جمع البيانات واإلجراءات البلزمة لذلؾ وأساليب تحميؿ معتمدمنيج ال، الالمدروسة

 البيانات وتفسيرىا.
  

 المطمب األول: التعريف بالمؤسسات محل الدراسة
بالجزائر؛ والممولة بالكامؿ أو جزئيا مف طرؼ شركات رأسماؿ تعتبر شركات المساىمة المقيمة 

المخاطر األجنبية وذات رأس الماؿ المختمط أجنبي وجزائري كميا معنية بالدراسة. بالنسبة ليذا األخير يوجد 
 .Asicom شركة أسيكوـو  Africinvestشركتيف وىما: شركة أفريؾ انفست 

ثؿ في عشر مؤسسات، خمس مؤسسات تساىـ في رأسماليا أما المؤسسات التي شممتيا الدراسة فتتم
)شركات . وقد تـ اختيار ىذا النوع شركة أفريؾ انفست، وخمس مؤسسات تساىـ في رأسماليا شركة أسيكوـ

 بالذات لمدراسة لبعض األسباب التالية:رأسماؿ المخاطر( 
ثمار، أو المستثمر فييا بتطبيؽ ييتـ ىذا النوع مف المؤسسات بمدى التزاـ المؤسسات المستيدفة باالست -

 الحوكمة. حيث تثار مشاكؿ الوكالة كثيرا في ىذا النوع مف االستثمارات.
 حصر مجاؿ الدراسة لتسييؿ عممية جمع البيانات. -
 سيولة الحصوؿ عمى بعض المعمومات، بسبب اإلفصاح عنيا بالمواقع اإللكترونية الخاصة بيا. -

ب ألنيـ يمثموف نقطة مشتركة بالنسبة لممؤسسات الممولة مف نفس تيسير االتصاؿ بالمستثمريف األجان -
 الجية.
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 1الفرع األول: التعريف بشركة أفريك انفست
وىي جزء مف مجموعة إنتغرا، وىي شركة خدمات  0772تأسست شركة أفريؾ إنفست في عاـ 

مكتًبا. جمعت  متخصًصا في أحد عشر 61استثمارية ومالية مقرىا تونس. تركز عمى إفريقيا، وتوظؼ 
صندوًقا واستفادت مف الدعـ القوي طويؿ األجؿ مف  06مميار دوالر مف خبلؿ  0.5أفريؾ إنفست 

 المستثمريف المحمييف والدولييف، بما في ذلؾ مؤسسات تمويؿ التنمية الرائدة في الواليات المتحدة وأوروبا.
ة في مجموعة متنوعة مف القطاعات دولة أفريقي 03شركة في  041استثمرت أفريؾ إنفست في أكثر مف 

 عالية النمو وتحافظ عمى شبكة واسعة مف المديريف التنفيذييف ذوي الجودة العالية في جميع أنحاء إفريقيا.
تستيدؼ شركة أفريؾ إنفست استثمارات نمو رأس الماؿ في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ 

ع إمكانية توسيع نطاؽ أنشطتيا خارج حدود بمدىا. تحقؽ التي تتمتع بمكانة جيدة في أسواقيا المحمية م
 أفريؾ إنفست قيمة مضافة كبيرة لمشركات المستثمرة فييا مف خبلؿ:

 .تقوية فرقيـ اإلدارية ومواءمة مصالح جميع المساىميف مع مصالح اإلدارة 
 .خمؽ التعاوف مف خبلؿ االستفادة مف شبكتيا الواسعة في جميع أنحاء إفريقيا 

 بيف النيج المالي والصناعي، والتركيز عمى خمؽ قيمة حقيقية مف خبلؿ النمو طويؿ األجؿ  الجمع
 وتحسيف األعماؿ التجارية.

  دارة المخاطر وتضارب المصالح والتعويضات تعزيز ىياكؿ الحوكمة القوية والرقابة في التدقيؽ وا 
 رة.والسياسات التي تيدؼ إلى مواءمة مصالح المساىميف مع مصالح اإلدا

  االلتزاـ بالمسؤولية البيئية واالجتماعية، حيث تضمف شركة أفريؾ إنفست امتثاؿ الشركات المستثمر
 فييا لموائح البيئية المعموؿ بيا وقوانيف العمؿ والمشاركة بشكؿ إيجابي مع مجتمعاتيا المحمية.

 مى إمكانية ضماف النمو واالستدامة طويمة األجؿ لصالح جميع أصحاب المصمحة، مع الحفاظ ع
 الوصوؿ واالستجابة والمساءلة.

  تمتـز أفريؾ إنفست بتوفير معمومات شفافة وفي الوقت المناسب، وذات صمة حوؿ استثماراتيا عمى
 مدار دورة حياتيا.

تمت الدراسة الميدانية بخمس مؤسسات يساىـ في رأسماليا أجانب عف طريؽ شركة أفريؾ انفست، 
 لموالي:يتـ التعريؼ بيا في الجدوؿ ا

                                                           

1 https://www.africinvest.com/site/en/index.php 
 

https://www.africinvest.com/site/en/index.php
https://www.africinvest.com/site/en/index.php
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 (: المؤسسات الجزائرية محل الدراسة المستثمر فييا من طرف أفريك انفست1-2الجدول رقم )
 

-31في  حجم رأس المال اسم المؤسسة
 )دج( 10-0212

 تنسبة مساىمة أفريك انفس
 (%) 0212-10-31في 

 SNAX  49881898000 43سنبكس 

Sodinco 22985838000 16 

Tmf 285008000 23 

NCA-ROUIBA 84981958000 28 

ICOSNT 32783628500 43 

 وبيانات السجؿ الوطني التجاري مف إعداد الطالبة بناء عمى وثائؽ المؤسساتالمصدر: 
  

؛ وقد تـ استبعاد Africinvestمع العمـ أنو تـ استبعاد عدد مف الشركات الجزائرية الممولة مف طرؼ 
 لبعض اآلخر ألنيا لـ تبد استعدادا لمتعاوف.بعضيا ألنيا شركات ذات مسؤولية محدودة، وا

 

 1الفرع الثاني: شركة أسيكوم
" بموجب االتفاقية الموقعة في بيف  0112 سنة أنشئت الشركة الجزائرية السعودية لبلستثمار "أسيكـو

. حدد 0116يونيو  حكومتي الجميورية الجزائرية والمممكة العربية السعودية. باشرت نشاطيا في شير
يتمثؿ غرض  (، بالتساوي بيف الدولتيف.USDمميوف  53دج )حوالي  6.111.111.111ؿ الشركة بػ رأسما

 :الشركة في تمويؿ االستثمار في كؿ المجاالت وجميع القطاعات، وذلؾ عف طريؽ
 المساىمة في رأسماؿ مشاريع )شركات( جديدة أو اقتناء حصص في شركات قائمة. 

 الشركة عف طريؽ حساب المساىميفالمشاريع التي تساىـ فييا  تمويؿ. 

الموالي يمخص المؤسسات الخمس التي تمت بيا الدراسة، والتي يساىـ في رأسماليا أجانب والجدوؿ 
 مف خبلؿ شركة أسيكوـ:

 

 

                                                           
1 http://www.asicom.dz/index.php/ar/ 

 

http://www.asicom.dz/index.php/ar/
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 (: المؤسسات الجزائرية محل الدراسة المستثمر فييا من طرف أسيكوم0-2الجدول رقم )
 

في  حجم رأس المال اسم الشركة
 )دج( 31-10-0212

 في نسبة مساىمة أسيكوم 
31-10-0212 (%) 

نسبة المساىمة 
 )%( األجنبية  

EPRA 16.5 33 87080008000 "مؤسسة المواد الحمراء أوراس 

 27.5 55 3880080008000 شركة المنشآت األكوى فندقية  
ATA 25.5 51  83380008000 أرمتور تكنينؾ ألجيري 

 25.5 51 5881338000 أوسيانو سانتر

 13 26  72080008000 ىايبر توزيع الجزائر
 مف إعداد الطالبة بناء عمى وثائؽ المؤسساتالمصدر: 

نفس الشيء بالنسبة لممؤسسات الممولة مف طرؼ أسيكـو تـ اسػتبعاد بعضػيا مػف الدراسػة ألنيػا عبػارة 
ويوجػد منيػا مػا لػـ يصػؿ  والػبعض اآلخػر ألنيػا لػـ تبػد اسػتعدادا لمتعػاوف، عف شػركات ذات مسػؤولية محػدودة

 .  %01رأس الماؿ األجنبي بيا إلى 
 

 المطمب الثاني: اإلطار المنيجي لمدراسة
جمع وأدوات  متغيرات الدراسة ،الدراسةالمتبع في منيج ال ،مجتمع وعينة الدراسة يتناوؿ ىذا المطمب

 .الدراسة بيانات

 

 الفرع األول: مجتمع وعينة الدراسة
وأعضاء  ،المحاسبيفو المديريف الفرعييف و  المديرمف باالستبياف المستيدفة يتكوف مجتمع الدراسة 
المحمييف واألجانب، وكؿ مف ليـ مصمحة وكذلؾ المساىميف  المؤسسات العشرمجمس اإلدارة، الموظفيف في 
 في تمؾ المؤسسات العشر.

أينا أف تتكوف عينة محؿ الدراسة، ارت ونظرا لصعوبة االتصاؿ بالمتعامميف المختمفيف مع المؤسسات
عبلقة مباشرة ودائمة بالمؤسسة، وأف تكوف لدييـ الدراية الكافية بموضوع  تربطيـ الدراسة مف األفراد الذيف

، لذلؾ تـ التركيز عمى فئة معينة، تمثمت في أعضاء مجالس اإلدارة، المديريف، رؤساء المصالح البحث
استبانات لكؿ مؤسسة )مع استخداـ االستبياف  10تـ توزيع والمحاسبيف والمساىميف األجانب والمحمييف، وقد 
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 7استبانات صالحة لممعالجة عمى األقؿ مف كؿ مؤسسة، لذلؾ تـ اعتماد  7اإللكتروني(، وقد تـ استرجاع 
 استبانات لكؿ مؤسسة. 

 

 الفرع الثاني: منيج الدراسة
ء عينة الدراسة التطبيقية بشأف عمى اتجاىات وآراالمتمثمة في التعرؼ الدراسة  أىداؼ تحقيؽ ألجؿ

واقع تطبيؽ مبادئ حوكمة المؤسسات بمجموعة مف المؤسسات المتضمنة موضوع البحث، والتعرؼ عمى 
 يتـ اتباع عبلقة تطبيؽ تمؾ المبادئ بحجـ رأس الماؿ األجنبي المستثمر بيا،، و استثمار أجنبي مباشر

 الواقع في كما توجد الظاىرة دراسة يعتمد عمى ء والذياستطبلع اآلرا عمى القائـ التحميمي الوصفي المنيج

 موضوع في البلزمة المعمومات وتجميع وحصر البحث لدراسة مفردات استبانات توزيع تـ حيث بدقة، ووصفيا

إلى  والوصوؿ النتائج، تحميؿ يتـ ضوئيا في ومعمومات بيانات إلى يحتاج عممي بحث أي وكوفالدراسة. 
 "االستمارة"وىي  والمعمومات، البيانات جمع أدوات أبرز بأحد واالستعانة المتعددة بلتلممشك عممية تفسيرات

 لمعمـو اإلحصائية "الحزمة اإلحصائي: مجباستخداـ البرنا وتحميميا تفريغيا ثـ أو االستبانة، ومف  أو االستبياف
SPSSاالجتماعية" 

1 . 
 

 الفرع الثالث: متغيرات الدراسة
 سة إلى مجموعتيف:تنقسـ متغيرات الدرا

يتمثؿ المتغير التابع لمدراسة في االستثمار األجنبي المباشر، ويتـ قياسو بػحجـ االستثمار  المتغير التابع:
األجنبي أي حجـ رأس الماؿ مف مصدر أجنبي الذي تقدمو شركة رأسماؿ المخاطر في المؤسسة المستثمر 

وقد تـ اعتماد ىذا القياس بناء  .0107-00-10في تاريخ  فييا )الفرع التابع ليا( مقومة بالدينار الجزائري
 Suwaidan et)3( ودراسة 01062عمى ماجاء ببعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة )ربا ماجد باصوؿ، 

al,2013) .باإلضافة إلى قابمية ىذا العنصر لمقياس، واعتباره أكثر واقعية ، 
 

الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسات، حيث تـ اعتماد  عبر عف التزاـ المؤسسات محؿي المتغير المستقل: .1
 يمي:المبادئ الستة التي جاءت بيا منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية وىي كما 

                                                           
1
 SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.  

 
المنظمة العربية لمتنمية ، في جذب االستثمارات العربية واألجنبية "دراسة تحميمية" أثر كفاءة االفصاح وحوكمة الشركاتربا ماجد بصول،   2

 .2018اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، 
3  Suwaidan, M., Abed, S & Al-khoury ,A, Corporate Governance and Non- Jordanian Share Ownership 

: the Case of Amman Stock Exchange . International Journal of Business and Management, Vol 8(20),2013, 

P: 14-24 . 
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 االلتزاـ بمبدأ ضماف إطار فعاؿ لمحوكمة. 
  .االلتزاـ  بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف 
 االلتزاـ بمبدأ المساواة بيف المساىميف. 
 الرسمية، البنوؾ الزبائف...إلخ الجيات الموردوف، العماؿ،(اة أصحاب المصالح االلتزاـ بمبدأ مراع( 
  االلتزاـ بمبدأ اإلفصاح والشفافية. 
 .االلتزاـ بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة 

 

 يمكف تمخيص المتغيرات في نموذج موضح بالشكؿ التالي:

 

 نموذج متغيرات الدراسة (:1-4الشكل رقم )
 

 لمتغير المستقل                                                    المتغير التابع  ا                
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 الطالبة ف تصورم لمصدر:ا
 

جراءاتيا اة: أدالفرع الرابع  الدراسة وا 

رات المستقمة لمدراسة؛ فقد استخدمنا االستبياف كأداة لجمع البيانات البلزمة نظرا لمطبيعة الوصفية لممتغي
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، أما المتغير التابع فنستطيع قياسو كميا، وفي ىذا الفرع سيتـ تناوؿ طريقة جمع 

 .البيانات والمصادر المستخدمة في ذلؾ، كما يتـ وصؼ األساليب المستخدمة لمعالجة تمؾ البيانات

 االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات االستثمار األجنبي المباشر

  ضمان إطار فعال لمحوكمةااللتزام بمبدأ 
  حماية حقوق المساىمينااللتزام بمبدأ 

  لمساىمينالمساواة بين اااللتزام بمبدأ 

  مراعاة أصحاب المصالحااللتزام بمبدأ 

 االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية 

 االلتزام بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة 

حجم رأس المال األجنبي 
 بالمؤسسات محل الدراسة

 القٌاس من خالل القٌاس من خالل
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  أوال: أداة الدراسة
لجمع  وسيمةاسة، باعتبارىا ر أىداؼ الد لتحقيؽاستمارة األسئمة ىي األداة األكثر مبلءمة وبما أف 

مف أجؿ  المستجوبيفعمى  توزيعياعند  الشخصية،بالمقاببلت والمبلحظات  تدعيمياالبلزمة مع  لمعموماتا
الدراسة  استبيافببناء وتصميـ  طالبةال تامقعمييا، المتحصؿ  لمبياناتأكثر  ومصداقيةجودة  ضماف
مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ  ةعرضيا عمى مجموعو مف األدبيات السابقة المشابية،  ةمستفيد

، وقد تـ توزيع االستبانات الورقية وااللكترونية. بالنسبة لموظفي النصح واإلرشاد وتعديؿ وحذؼ ما يمـز
نيـ بطريقة مباشرة، أما المساىميف وأعضاء مجالس اإلدارة سواء األجانب أو الشركات فقد تـ التقرب م

المحمييف، فقد التواصؿ معيـ بطريقة غير مباشرة وتـ الحصوؿ عمى البيانات عف طريؽ االستبانات 
، مع العمـ أف ىناؾ مؤسسات تـ التعامؿ معيا بالياتؼ والبريد اإللكتروني، بسبب الظروؼ اإللكترونية

مقة بالوضع الصحي الذي اجتاح العالـ بسبب وباء كورونا، وما سببو مف اجراءات حالت دوف اجراء المتع
، وعزوؼ الكثير مف المؤسسات عف استقباؿ الطمبة والباحثيف.  المقاببلت كما يمـز

 

 إلى مجموعتيف:  االستبانةوقد تـ تقسيـ 
 السف والمتمثمة في: يف )المستجوبيف(ممبحوثتتكوف مف جميع البيانات الشخصية ل ى:المجموعة األول -

 .المينية سنوات الخبرة ،الحالي المنصب الوظيفيالمؤىؿ العممي، 

، وتـ تقسيميا اتمؤسسمة التتناوؿ مدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ حوك: المجموعة الثانية -
مف المبادئ الستة أ واقع تطبيؽ مبدمحور كؿ ، حيث يناقش عبارة (47تكوف مف )ت محاورستة إلى 

المعتمدة مف قبؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، وتعبر ىذه المحاور عف المتغيرات المستقمة 
 كما يمي:مقسمة  فقراتمجموعة مف الوكؿ مبدأ يتكوف مف  لمدراسة.

 ،المؤسسات مدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ ضماف إطار فعاؿ لحوكمة األول المحور يقيس -
 ( عبارات.4يشتمؿ ىذا المحور عمى )و 

ويشتمؿ ىذا ، مدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف الثاني يقيس المحور -
 ( عبارات.9المحور عمى )

ويشتمؿ ىذا  ،بمبدأ المساواة بيف المساىميفمدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة  الثالثيقيس المحور  -
 رات.( عبا6المحور عمى )
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 العماؿ،(مراعاة أصحاب المصالح مدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ  الرابعالمحور يقيس  -
 ( عبارات.7ويشتمؿ ىذا المحور عمى ) ،)الرسمية، البنوؾ الزبائف...إلخ الجيات الموردوف،

ؿ ىذا اإلفصاح والشفافية، ويشتممدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ  الخامسيقيس المحور  -
 ( عبارة.14المحور عمى )

ويشتمؿ ىذا مسؤوليات مجمس اإلدارة، مدى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ  السادسيقيس المحور  -
 ( عبارات.7المحور عمى )

 قدر حاولنا وقد المحددة، البدائؿ ذات المغمقة األسئمة أسموب وفؽ االستبانة أسئمة صياغة تمت
 المستجوبيف. قبؿ مف لمفيـ والقابمية بالسيولة تتصؼ بحيث سيطة،ب تكوف األسئمة أف اإلمكاف
ليكرت الخماسي المكوف مف خمس درجات لتحديد أىمية كؿ  (scale  likert)ـ استخداـ مقياس ويت 

قؿ درجة مف الموافقة، أتعني  0عمى درجة مف الموافقة، والدرجة أ 3 ، بحيث تمثؿاالستبياففقرة مف فقرات 
 تالي:حسب الجدوؿ ال

 (: درجات مقياس ليكارت الخماسي 3-2الجدول رقم )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة ) الوزن(

 .003، ص0114، داؿ وائؿ لمنشر، عماف، البحث العممي: الدليل التطبيقي لمباحثين محمد عبد الفتاح الصيرفي، المصدر:
 

 كما يمي: المدى حساب تـ( يوالعميا الدنيا الحدود) الخماسي ليكارت مقياسا لالخبلي طوؿ ولتحديد
 

 2=  0-3الحد األدنى =  –= الحد األعمى المدى 
 

(، ثـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس 1,6= 2/3تقسيـ المدى عمى عدد الخبليا )ليتـ 
 مخمية، والجدوؿ التالي يفسر النتائج:وىي الواحد الصحيح وذلؾ لتحديد الحد األعمى ل

 

 الموافقة ومستوى الحسابي الوسط مجاالت (:2-2الجدول رقم )
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي الرمز اإلجابة

 %36أقؿ مف  1.80 مف أقؿ إلى 1 مف 1 تماماغير موافق 

 %52% أقؿ مف 36 2.60 مف أقؿ إلى 1.80 مف 2 غير موافق

 %68مف  أقؿ  52% 3.40 مف أقؿ لىإ 2.60 مف 3 محايد

 %84مف  أقؿ% 68 4.20  مف أقؿ إلى 3.40 مف 4 موافق

 % فأكثر84 فأكثر   4.20 5 تماماموافق 

 .003، ص0114، داؿ وائؿ لمنشر، عماف، البحث العممي: الدليل التطبيقي لمباحثينمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  المصدر:        
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 ئية المستخدمة في الدراسةاالحصا ثانيا: األساليب
دخاليا لمحاسب اآللي، وتجميع  بعد أف تـ تحصيؿ العدد النيائي لبلستبيانات الصالحة لمتحميؿ وا 

 االجتماعية لمعموـ اإلحصائية الحزمة برنامج باستخداـ وتحميميا تفريغيا ثـ المعمومات البلزمة، ومف
نستخدـ عدة أساليب  ،(Statistical Package For Social Sciences –SPSS25) "03اإلصدار"

 إحصائية واختبارات أىميا ما يمي:
الخصائص  وصؼ في المئوية والنسب المطمقة التكرارات استخداـ : يتـوالنسبية المطمقة التكرارات .1

النسبية أو الوزف  األىمية تحديد أجؿ مف وكذلؾ الدراسة، محؿ العينة ألفراد والوظيفية الديموغرافية
 ابات المبحوثيف.النسبي إلج

 أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة المتوسط ىذا استعماؿ تـي المرجح: الحسابي المتوسط .2
 .الدراسة متغيرات عبارات مف كؿ عبارة عمى الدراسة عينة

 الدراسة، عينة أفراد استجابات انحراؼ مدى لمعرفة المقياس ىذا ستخدـي المرجح: المعياري االنحراف .3
 قيمتو الحسابي، وكمما اقتربت متوسطيا محاورىا عف مف محور ولكؿ ،ياعبارات متغيرات مف عبارة لكؿ
 االنحراؼ كاف وكمما الدراسة، عينة أفراد استجابات تشتت وانخفاض تركز عمى ذلؾ دؿ كمما الصفر مف
 اإذ ةحال في يحصح والعكس الدراسة، عينة أفراد استجابات بيف التشتت قؿ كمما الصحيح الواحد مف أقؿ

 الصحيح. الواحد تفوؽ أو تساوي االنحراؼ قيمة كانت
ـّ استخداـ ىذا االختبار لتحديد مدى داللة : ي(One Sample T- TesT)الواحدة  لمعينة ت اختبار .4 ت

ـّ الحكـ عمى مستوى  البيانات في خانة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري، وبالتالي فإذا ما ت
بي مف خبلؿ جدوؿ الفئات في مقياس ليكرت؛ فإّف الحكـ عمى مدى إجماع الباحثيف مف المتوّسط الحسا

 t خبلؿ االنحراؼ المعياري يكوف باختبار معنوية المتوّسطات واالنحرافات، وىذا ما يمكّننا منو اختبار
 لمتوسط عينة واحدة.

المتغيرات المستقمة والتابعة في بيف  ةالعبلقات االرتباطي يبيف ىذا المعامؿبيرسون:  االرتباط معامل  .5
 ، الختبار مدى االتساؽ الداخمي.وكذلؾ درجة االرتباط بيف المتغيرات المستقمة ببعضيا البعض ،الدراسة

 يستخدـ ىذا المعامؿ الختبار مدى ثبات ومصداقية إجابات مفردات عينة الدراسةكرونباخ:  ألفا معامل .2
 ثبات الخاصالا المعامؿ عمى اختبار الصدؽ لممحتوى، و ، حيث يركز ىذاالستبيافقائمة  عمى أسئمة

ويكوف ىذا المقياس ذو مصداقية  الصحيح، ويتراوح معامؿ الثبات بيف الصفر والواحد ،باالتساؽ الداخمي
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( فأكثر، أما معامؿ الصدؽ فيتـ حسابو عمى أساس الجذر 41%(إذا كانت القيمة المحسوبة تساوى 
 طمؽ عميو الصدؽ الذاتي.التربيعي لمعامؿ الثبات، وي

ّكد مف مدى صبلحية تطبيؽ نموذج انحدار أىناؾ شروط معّينة لمت: F-Testاختبار المعنوية الكّمية  .7
التحّقؽ منو مف يتـ  لمتغّيريف، ومف بيف ىذه الّشروط أف تكوف ىنالؾ معنوية كّمية في النموذج، وىو ما

 .F-Testخبلؿ اختبار 
تتبع  البياناتستخدـ بغرض التأكد مف أف يُ Kolmogrov-Simernov:  سيمرنوف -اختبار كولموغروف .2

 الطبيعي. التوزيع
تقدير تأثير المتغير المستقؿ ككؿ عمى المتغير مف خبلؿ Simple Regression): االنحدار البسيط )   .9

، ويتـ حدى مع المتغير التابع في المعادلة أبعاد المتغير المستقؿ كؿ واحد عمىالتابع مف جية، وادخاؿ 
 تقييـ كؿ متغير مستقؿ بناء عمى قدرتو التنبؤية بالمتغير التابع.

الختبار الفرؽ بيف متوسطي  (:Independent sample T Test) تين مستقمتينلمتوسط عينT اختبار  .12
 عينتيف مستقمتيف.

 

 المطمب الثالث: صدق وثبات أداة الدراسة
ة السػتمار ا إعػداديجػب عنػد  ،الصػبلحية مػف عاليػة بدرجػة تتمتػع قيػاس بػأداة لخػروجا عمػى حرصػا

ثبػات رىػا،ااختب تـحيػث يػ السػابقة، اتدراسػال مػف العديػد فػي اسػتخداميا سػبؽ قيػاس أدوات عمػى االعتمػاد  وا 
ودقتيػػػا؛  النتػػػائج فػػػي الوثػػػوؽ مػػػف الباحػػػث لتمكػػػيف الصػػػدؽ والثبػػػات، وذلػػػؾ خاصػػػيتي مػػػف بالتأكػػػد اصػػػبلحيتي
االعتمػاد  الدراسػة، يػتـ متغيػرات لقيػاس وعباراتيػا مبلءمػة محاورىػا ومدى االستمارة وثبات صدؽ مف ولمتحقؽ

 .ثبات أداة الدراسةصدؽ االتساؽ الداخمي لؤلداة و ، الظاىري لؤلداةعمى الصدؽ 
 

 

 الصدق الظاىري لألداةالفرع األول: 
إتباع أسموب صدؽ تـ يلمتعرؼ عمى مدى صدؽ أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسو، 

حيث تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى بعض األساتذة األكاديمييف المتخصصيف،  المحكميف،
طبلع في مجاؿ الحوكمة والمحاسبة، مف أجؿ التأكد مف صدؽ األداة، واالسترشاد بآرائيـ  ومف ليـ خبرة وا 

جراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ ، حتى تـ حوؿ الفقرات التي تضمنتيا االستبانة، وا 
وفي ضوء تصويبات المحكميف قمنا بإعداد أداة ىذه الدراسة )االستبانة( التوصؿ لمصورة النيائية لبلستبانة. 



 استقطاب االستثمار  األجنبي المباشر إلى مجموعة من المؤسساتدراسة ميدانية لمدى مساىمة مبادئ حوكمة المؤسسات في   .................    

 

212 
 

 (،03)( يوضح االستبانة في صورتيا النيائية، والممحؽ رقـ 02و) (01)بصورتيا النيائية والممحؽ رقـ 

 يعرض قائمة باألساتذة المحكميف لؤلداة.
 

 دق االتساق الداخمي لألداةالفرع الثاني: ص
حيث قمنا . بعد التأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة الدراسة تـ تطبيقيا ميدانيا عمى بيانات العينة الكمية

لمعرفة درجة االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المحور الذي ، بحساب معامؿ االرتباط )بيرسوف(
 اوؿ الموالية: ، ويتـ عرض النتائج في الجدتنتمي إليو

 

 (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكمية لممحور5-2الجدول رقم )
 

 مستوى الداللة Rقيمة  العبارات
 0000. 0**511. العبارة األولى

515. عبارة الثانيةال
**

0 .0000 

654. العبارة الثالثة
**

0 .0000 

752. العبارة الرابعة
**

0 .0000 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

لجميع عبارات المحور األوؿ موجبة ودالة عند مستوى  يبيف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط
 وضعت لما (، وبالتالي جميع العبارات صادقة1.530و  1.300( تتراوح قيمة المعامؿ بيف )1.11داللة )
 .لقياسو
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 بالدرجة الكمية لممحورالثاني  (: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور2-2الجدول رقم )
 

 مستوى الداللة Rقيمة  العبارات
356. العبارة األولى

**
0

 
.0020 

433. عبارة الثانيةال
**

0 .0000 

574. العبارة الثالثة
**

0 .0000 

570. العبارة الرابعة
**

0 .0000 

690. العبارة الخامسة
**

0 .0000 

604. العبارة السادسة
**

0 .0000 

451. العبارة السابعة
**

0 .0000 

269. العبارة الثامنة
*

0 .0240 

319. العبارة التاسعة
*

0 .0070 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات لمصدر: ا

لجميع عبارات المحور الثاني موجبة ودالة عند مستويات  يبيف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط
 1.047(، تتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف )1.13الداللة المعتمدة في الدراسة ) داللة أقؿ مف مستوى

 .لقياسو وضعت لما جميع العبارات صادقة(، وبالتالي 1.471و
 

 بالدرجة الكمية لممحور ثالث(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال2-2الجدول رقم )
 

 مستوى الذاللة Rقيمة  العبارات

545. العبارة األولى
**

0 .0000 

472. عبارة الثانيةال
**

0 .0000 

395. العبارة الثالثة
**

0 .0010 

388. رابعةالعبارة ال
**

0 .0010 

357. العبارة الخامسة
**

0 .0020 

390. العبارة السادسة
**

0 .0010 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
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محور الثالث موجبة ودالة عند مستويات لجميع عبارات ال يبيف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط
 1.135(، تتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف )1.13الداللة المعتمدة في الدراسة ) داللة أقؿ مف مستوى

 .لقياسو وضعت لما (، وبالتالي جميع العبارات صادقة1.323و
 

 لكمية لممحوربالدرجة ا رابع(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال2-2الجدول رقم )
 

 مستوى الداللة Rقيمة  العبارات
533. العبارة األولى

**
0 .0000 

649. العبارة الثانية
**

0 .0000 

516. العبارة الثالثة
**

0 .0000 

314. العبارة الرابعة
**

0 .0080 

343. العبارة الخامسة
**

0 .0040 

371. العبارة السادسة
**

0 .0020 

308. العبارة السابعة
**

0 .0100 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

موجبة ودالة عند  رابعلجميع عبارات المحور ال أف قيمة معامؿ االرتباطنجد الجدوؿ أعبله مف 
(، تتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف 1.13لدراسة )مستويات داللة أقؿ مف مستوى الداللة المعتمدة في ا

 (، وبالتالي جميع العبارات صادقة لما وضعت لقياسو.1.427و 1.116)
 

 بالدرجة الكمية لممحور خامس(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال2-2الجدول رقم )

 مستوى الداللة Rقيمة  العبارات
343. العبارة األولى

**
0 .0040 

474. عبارة الثانيةال
**

0 .0000 

373. العبارة الثالثة
**

0 .0010 

568. العبارة الرابعة
**

0 .0000 

371. العبارة الخامسة
**

0 .0020 

538. العبارة السادسة
**

0 08000 

458. العبارة السابعة
**

0 08000 

636. العبارة الثامنة
**

0 08000 

300. العبارة التاسعة
*

0 .0120 
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736. اشرةالعبارة الع
**

0 08000 

397. العبارة الحادية عشر
**

0 .0010 

636. العبارة الثانية عشر
**

0 08000 

686. العبارة الثالثة عشر
**

0 08000 

405. العبارة الرابعة عشر
**

0 08000 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  SPSS 03د عمى مخرجات مف إعداد الطالبة باالعتماالمصدر: 

موجبة ودالة عند  خامسلجميع عبارات المحور ال يبيف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط
 1.1(، تتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف )1.13مستويات داللة أقؿ مف مستوى الداللة المعتمدة في الدراسة )

 سو.(، وبالتالي جميع العبارات صادقة لما وضعت لقيا1.464و

 

 بالدرجة الكمية لممحور سادس(: معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال12-2الجدول رقم )

 مستوى الداللة Rقيمة  العبارات
403. العبارة األولى

**
0 .0010 

522. العبارة الثانية
**

0 .0000 

637. العبارة الثالثة
**

0 .0000 

640. العبارة الرابعة
**

0 .0000 

331. مسةالعبارة الخا
**

0 08005 

548. العبارة السادسة
**

0 08000 

468. العبارة السابعة
**

0 08000 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

موجبة ودالة عند  لسادسحور الجميع عبارات الم يبيف الجدوؿ أعبله أف قيمة معامؿ االرتباط
(، تتراوح قيمة معامؿ االرتباط بيف 1.13مستويات داللة أقؿ مف مستوى الداللة المعتمدة في الدراسة )

 (، وبالتالي جميع العبارات صادقة لما وضعت لقياسو.1.415و 1.110)
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 صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيانالفرع الثالث: 

 مف منيا، وذلؾ المرجوة األىداؼ تحقيؽ مدى ويقيس األداة، صدؽ مقاييس أحد بنائيال الصدؽ يعتبر
 ىذه لجميع عبارات الكمي المعدؿ مع االستبياف محاور مف محور كؿ ارتباط مدى عمى التعرؼ خبلؿ

 :التالي الجدوؿ في موضحة والنتائج المحاور،

 لالستببنة لكليةا والذرجة محور كل بين االرتببط معبمل(:11-4جدول رقم )
 مستوى الداللة Rقيمة  المحاور 
633. لمحوكمة فعال إطار ضمان بمبدأ االلتزام

**
0 .0000 

578. المساىمين حقوق حماية بمبدأ  االلتزام
**

0 .0000 

555. المساىمين بين المساواة بمبدأ االلتزام
**

0 .0000 

473. المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام
**

0 .0000 

458. والشفافية اإلفصاح بمبدأ االلتزام
**

0 .0000 

784. اإلدارة مجمس مسؤوليات بمبدأ االلتزام
**

0 .0000 

 (.1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

 (12)الممحؽ رقـ  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

رتبػػاط بػػيف معػػّدؿ كػػؿ محػػور مػػف محػػاور االسػػتبياف مػػع معػػدؿ المحػػور الكمػػي يظيػػر الجػػدوؿ معػػامبلت اال
وعميػػو  ،%78.4و %45.8(، تراوحػػت بػػيف 0.000والػػذي يبػػّيف معػػامبلت ارتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )

 صػادقة االستبانة محاور جميع بذلؾ وتعتبريمكف الحكـ عمى أّف ىناؾ اتساؽ بنائي جيد لمحاور االستبياف 
 .لقياسو وضعت لما

 ثبات أداة الدراسةالفرع الرابع: 

 موثوقية أداة مف التأكد مف البد الدراسة، فرضيات لتحميؿ المناسبة اإلحصائية باالختبارات القياـ قبؿ
بثبات االستبانة أف تعطي  قصدالقياس. ي أداة ثبات درجة ىنا الموثوقية تعكس حيث المستخدمة، الدراسة

الظروؼ والشروط، أي أف تكوف  نفس أكثر مف مرة تحت عيايحالة تـ إعادة توز االستبانة نفس النتائج في 
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 إحصائيا مؤشرا ويعتبرالدراسة.  نةينفس ع عمى عياياالستبانة متقاربة إذا تـ تكرار توز  يايالنتائج التي تعط

 1التالية: بالصيغة المعامؿ ىذا عف الدراسة، ويعبر نتائج اعتمادية مدى  عمى دقيقا
 

 
 تمثؿ:حيث 

n: االستبياف. فقرات عدد 
vtلبلستبياف. الكمي : التبايف 
viالفقرات. نتيجة : تبايف 

 البيانات في يكف ىناؾ ثبات لـ فإف الصحيح، والواحد الصفر بيف تتراوح قيما الثبات معامؿ يأخذ
 تاـ في ثبات ىناؾ كاف إذا العكس وعمى لمصفر، مساوية تكوف المعامؿ قيمة فإف المكونة لبلستمارة،

 تعني كرونباخ ألفا معامؿ قيمة في زيادة أي وبالتالي الصحيح، الواحد تساوي المعامؿ فإف قيمة البيانات
  .المدروس لممجتمع العينة نتائج عكس إمكانية وبالتالي البيانات، في مصداقية زيادة

 

 

 (Cronbach's Alpha)ألفا كرونباخ معامل الثبات  (:12-4الجدول رقم )
 

 المحور الكمي عدد الفقرات ألفا كرونباخ معامل

 واقع االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات في المؤسسات محل الدراسة 47 0.712
 (13)الممحؽ رقـ  03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

 

 أكبر مف(، 1.500ككؿ يساوي )الجدوؿ أف معامبلت الثبات لمجموع فقرات االستبانة خبلؿ نبلحظ مف 
 تكوف ألف تؤىميا الثبات عالية مف درجة لبلستبانة أف القوؿ يمكننا (، ومنو1.4النسبة المقبولة إحصائيا )

الفرضيات. أما عف معامبلت الثبات  الختبار البلزمة البيانات وجمع الميدانية الدراسة لبناء جيدة وسيمة
 . 13(، وىذا ما يوضحو الممحؽ رقـ 1.6لجميع فقرات االستبياف، فقد بمغت كميا أكبر مف )

 
 
 

                                                           

 :ص ،  1999اإلسكندرية األزريطة، الحديث الجامعي المكتب األولى، الطبعة ،النفس وعمم التربية في اإلحصاء ،الطيب محمد أحمد 1 
.301 
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 المبحث الثاني: عرض وتحميل نتائج االستبيان 
 

بعد تحديد األطر المنيجية لمّدراسة وتوضيح مختمؼ األدوات اإلحصائية التي يجب استخداميا 
صؼ بو  سنقوـ مف خبلؿ ىذا المبحثوالتأكد مف ثبات واتساؽ أداة الدراسة. لموصوؿ إلى أىداؼ الدراسة، 

لوصوؿ إلى بيدؼ ا وذلؾ يـ.وتحميؿ نتائج المعالجة اإلحصائية إلجابات المتغيرات الشخصية لممبحوثيف،
واختبار الفرضية الثالثة، والتي  المطروح في بداية الّدراسة الخاص بالدراسة الميدانية إجابة عف السؤاؿ األوؿ

 ت"."تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسامفادىا: 
 

 النتائج المتعمقة بوصف خصائص عينة الدراسةالمطمب األول: 

حسب توزيعيـ عمى المؤسسات االقتصادية التابعيف ليا،  يتـ فيما يمي تحميؿ خصائص عينة الدراسة
وحسب خصائصيـ وبياناتيـ الشخصية المتمثمة في أربعة عناصر ىي: سف المبحوث، الخبرة المينية، 

 الذي يشغمو حاليا. المؤىؿ العممي والمنصب
 

 المؤسسات االقتصادية المبحوثين حسب الفرع األول: توزيع
مؤسسات، خمسة منيا جزء مف رأسماليا  01كما رأينا سابقا، فإف عينة الدراسة موزعة عمى 

)األجنبي( تمولو شركة رأس الماؿ االستثماري أسيكوـ، وخمسة أخرى جزء مف رأسماليا )األجنبي( تمولو 
 ؾ انفست، ويوضح الجدوؿ والشكؿ الموالييف كيفية توزيع العينة عمى حسب المؤسسات:شركة أفري

 

 (: توزيع المبحوثين حسب شركات رأسمال المخاطر الممولة13-2الجدول رقم )

 

 النسبة المئوية التكرارات توزيع المبحوثين 
 Africinvest  35 50طرؼ مف الممولة المبحوثيف في الشركات  األولى المجموعة
 Asicom 35 50المبحوثيف في الشركات الممولة مف طرؼ   الثانية المجموعة

 100 70 المجموع 
 SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
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 (: توزيع المبحوثين حسب الشركات محل الدراسة2-4الشكل رقم )

 
 SPSSت برنامج مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجا المصدر:

 

يتبيف بأف الطالبة أخذت عدد المبحوثيف مف الشركة (، 2-4) والشكؿ رقـ (13-4) مف الجدوؿ رقـ
لمشركات الممولة  مف المبحوثيف تابعيف %50األـ )الممولة( والشركة التابعة بقدر متساو مف األفراد، حيث 

، وكؿ  طرؼ مفلة تابعيف لمشركات الممو  اآلخريف %50شركة أفريؾ انفست ومف طرؼ  شركة أسيكـو
 مف المبحوثيف. %10مؤسسة تابعة أخذنا منيا 

 
 الفرع الثاني: توزيع المبحوثين حسب السن

 النحو الموضح عمى فئات عمى أربع السف، متغير حسب المبحوثيف توزيع اإلحصائية النتائج أظيرت
 التالي:  الجدوؿ في

 

 السنمتغير  حسب (: توزيع عينة الدراسة14-4الجدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرارات سنال
 1.4 1 سنة 30 من أقل
 15.7 11 سنة 35 إلى 30 من
 38.6 27 سنة 40 إلى 36 من

 44.3 31 سنة 40 من أكبر
 100 70 المجموع

 SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
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 13سنة، بتكرار  04تتجاوز  أعمارىـ ممف العينةفئات  نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف أغمب
سنة بنسبة  04و 13مف المجموع الكمي، تمييا الفئة التي أعمارىـ ما بيف  %00.1مبحوثا، تمثؿ نسبتيـ 

سنة، أما  15إلى  14الفئة العمرية مف  %35.1مف مجموع المبحوثيف، في حيف تمثؿ نسبة  %3..1قدرىا 
 مف المجموع الكمي.  %3.0وف سوى سنة فبل يمثم 14مف ىـ أقؿ مف 

 

 الفرع الثالث: توزيع المبحوثين حسب سنوات الخبرة المينية
 يوضح الجدوؿ الموالي كيفية تقسيـ أفراد العينة حسب الخبرة المينية:

 

 الخبرة المينيةحسب متغير  (: توزيع عينة الدراسة15-4الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات المينية الخبرة

 2.9 2 سنوات05 من أقل
 27.1 19 سنوات 10 إلى 05 من
 30 21 سنة 15 إلى 11 من

 40 28 سنة 15 من أكثر
 100 70 المجموع

 SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

 الخبرة المينيةحسب متغير  توزيع عينة الدراسة(: 3-4الشكل رقم )
 

 
 SPSSالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج مف إعداد الط المصدر:

 

مف عينة الدراسة كانت  %40نسبة  أف يتضح لنا، (3-4)والشكؿ رقـ  (15-4)مف خبلؿ الجدوؿ رقـ 
 ، كانت27.1%، ونسبة سنة 03ة وسن00كانت خبرتيـ تتراوح بيف منيـ  %30 ، ةسن 15مف أكبر خبرتيـ 
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أقؿ مف خمس  كانت خبرتيـمنيـ فقط  %2.9 نسبتو ماو سنة،  15و سنوات 12بيف ما خبرتيـ تتراوح 
، نابعة مف تجربة وخبرات جيدة ،وىذا ما يدؿ عمى أف النتائج التي سنحصؿ عمييا مف إجاباتيـ ،سنوات

  مشكمة الدراسة.   حوؿ تمكنيـ مف إبداء آرائيـ بموضوعية ومينية
 

 الفرع الرابع: توزيع المبحوثين حسب المؤىل العممي
 :المؤىؿ العمميمتغير  حسببالدراسة  نةيأفراد ع عيلنتائج الخاصة بتوز الموالي اؿ الجدو  ضحيو 
 

 حسب متغير المؤىل العممي (: توزيع عينة الدراسة33-0الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات العممي المؤىل
 47.1 33 سانسيل

 27.1 19 ماستر
 2.9 2 ماجستير
 2.9 2 دكتوراه
 8.6 6 ميندس

 11.4 8 سامي نيتق
 100 70 المجموع
 25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 

معظـ عينة الدراسة مف حممة شيادة ليسانس ونسبتيـ نبلحظ أف  ،(16-4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
دكتوراه ونفس النسبة لحممة ال ماجستيرمف حممة  2.9%ونسبة  ماسترمف حممة  27.1%نسبة ، و 47.1%

 فقط مف أفراد العينة %8.6 نسبتوما وتوضح النتائج أيضًا أف  مبحوثا. 70بتكرار شخصيف مف ضمف 
لدييـ القدرة وىذا ما يعني أف افراد العينة  ،يحمموف شيادة تقني سامي %11.4أما، عبارة عف ميندسيف

 ا مف خبلؿ التحميؿ إلجاباتيـ. ويمكف الوثوؽ في النتائج التي نحصؿ عمييلئلجابة عمى أسئمة االستبانة، 
 

 الفرع الخامس: توزيع المبحوثين حسب المنصب الحالي
المنصب الحالي الذي  متغير حسب، الدراسة نةيأفراد ع عيالخاصة بتوز  النتائج الموالي الجدوؿ ضحيو 

 يشغمو المبحوث:
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 المنصب الحاليحسب متغير  (: توزيع عينة الدراسة31-0الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات الحالي المنصب
 4.28 3 محمي مساىـ
 7.14 5 أجنبي مساىـ
 7.14 5 إدارة مجمس عضو

 5.71 4 عاـ مدير
 28.57 20 مصمحة رئيس

 47.1 33 محاسب
 100 70 المجموع

 SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  طالبةمف إعداد ال المصدر:
 

شريحة معتمد عمييا في مؿء محاسبيف يمثموف أكبر الأف  لنايتضح  ،(17-4مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
. يمييـ منصب رئيس المصمحة أو القسـ بنسبة عينة الدارسة مف( %4781االستبياف، ويمثموف نسبة )

عمى  (%5.2،  %7)فيمثموف نسبة أما أعضاء مجمس اإلدارة والمديريف العاميف مف عينة الدراسة.  (02.52%)
ميف أو المستثمريف في شركات الدراسة فقد مثؿ المساىموف األجانب نسبة أكبر مما مثمو ىأما المسا التوالي.
عمى التوالي، ويعود السبب إلى أف المساىميف األجانب في الشركات محؿ الدراسة  (%4، % 7) المحميوف

 يساىـ في رأسماليا عنصر مشترؾ. 
 

 

 ينة حول االستبيان  تفسير وتحميل اتجاىات آراء أفراد الع :ثانيالمطمب ال
عبارات االستبياف المتعّمقة بالمتغّير المستقّؿ نقوـ مف خبلؿ ىذا المطمب بعرض وتحميؿ نتائج 

ـّ تقسيمو إلى ستة محاور تكّوف المعايير التي يمكف مف خبلليا المؤسسات مبادئ حوكمةااللتزاـ ب) (، والّذي ت
لتالي اختبار الفرضية الثالثة، والتي مفادىا: "تمتـز ، وباالحكـ عمى مستوى تطبيؽ مبادئ حوكمة المؤسسات
 "، ويقاس كؿ مبدأ منيا بمحور مف محاور االستبانة. المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسات

لمعينة الواحدة، والذي يقتضي صياغة  tيتـ االعتماد في اختبار الفرضية وأبعادىا الستة عمى اختبار 
 ضية البديمة لمفرضية الرئيسية كما يمي:الفرضية الصفرية والفر 

0H:  تساوي ادئ حوكمة المؤسسات(بمبااللتزاـ الكمي )محور الحوؿ متوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05) داللةغير دالة عند مستوى ال tتكوف قيمة (، 3المتوسط الفرضي )
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1:H  تختمؼ عف  ادئ حوكمة المؤسسات(بمبالمحور الكمي )االلتزاـ حوؿ متوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05) داللةدالة عند مستوى ال tتكوف قيمة  (،3المتوسط الفرضي )

فقرات  ولتحميؿإف أثبتنا صحة الفرضية البديمة نحدد االتجاه، إف كاف موجبا أو سالبا. t وبعد اختبار 
ومستوى الداللة لكؿ   T، قيمة حساب المتوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري، الوزف النسبي االستبانة يتـ

 دالة وموجبة Tفقرة، وتكوف الفقرة ايجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة 
المتوسط الحسابي ) %60مف  والوزف النسبي أكبر (69عند درجة حرية  0.05أقؿ مف  داللةمستوى ال)

سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا  . وتكوف الفقرة(مف المتوسط الفرضيأكبر يكوف 
، والوزف النسبي أقؿ مف (69عند درجة حرية  0.05)مستوى المعنوية أقؿ مف سالبة ودالة  Tكانت قيمة 

العينة في الفقرة موافقة بدرجة  أفراد . وتكوف آراء(مف المتوسط الفرضيأقؿ المتوسط الحسابي يكوف ) 60%
أو أف المتوسط الحسابي يكوف قريب مف المتوسط  0.05أكبر مف  داللةكاف مستوى المتوسطة إذا 

  .الفرضي
 :التالية بالعبلقة يحسب ( والذيμ = 3) في الدراسة المعتمد الفرضي المتوسط مع العمـ أف

μ = (1  +2  +3  +4  +5)/ 5  =3 
 

 الطبيعي اختبار التوزيعالفرع األول: 

 الطبيعي التوزيع إجراء اختبار يجب باستخداـ اختبار ت، اإلحصائية المعالجة نتائج عرض قبؿ
 سيتـ طبيعيا التوزيع كاف إذا بحيث طبيعي، الغير تتبع التوزيع أـ الطبيعي البيانات التوزيع تتبع ىؿ لمعرفة
ذا االختبارات المعممية، استخداـ ومف أجؿ . البلمعممية االختبارات استخداـ فسيتـ طبيعي غير التوزيع كاف وا 
 Test de Kolmogorov-Smirnov à un سمير نوف"-"كمموجروف اختبارتـ اجراء ذلؾ 

échantillon بني ىذا االختبار عمى يحيث . الطبيعي أـ ال لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع
 الصفرية والبديمة كما يمي: فرضيتيفال

H0:  كانت قيمة طبيعي، وذلؾ إذا التوزيع التتبع البياناتZ  0.05غير داّلة عند مستوى الداللة. 
:H1  غير طبيعي، وذلؾ إذا كانت قيمة ال توزيعالبيانات التتبعZ 0.05 الداللة داّلة عند مستوى. 

 ونتائج االختبار يمخصيا الجدوؿ الموالي:  
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 الطبيعي لمتوزيع سمرنوف-كولموغروف اختبار نتائج (:18-4م )رق الجدول
 القرار مستوى الداللة Zقيمة  المحور

 )غير داؿ( توزيع طبيعي 1200. 1.186 المحور األوؿ
 )غير داؿ( توزيع طبيعي 3300. 0.948 المحور الثاني
 )غير داؿ( توزيع طبيعي 1200. 1.186 المحور الثالث
 )غير داؿ( توزيع طبيعي 4100. 8880. المحور الرابع

 وزيع طبيعي)غير داؿ( ت 5130. 8190. المحور الخامس
 )غير داؿ( توزيع طبيعي 3650. 9210. المحور السادس

 )غير دال( توزيع طبيعي 5420. 8020. االلتزام بمبادئ الحوكمة
 (06)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 

)غير  0.05وى داللة أعمى مف أف جميع محاور االستبانة تحقؽ مست مف خبلؿ الجدوؿ أعبله نبلحظ
التي مفادىا أف بيانات الدراسة تتبع  صفريةمما يعني قبوؿ الفرضية الوكذلؾ بالنسبة لممحور الكمي، داؿ(، 

التوزيع الطبيعي، األمر الذي يسمح لنا في المراحؿ التالية مف استخداـ االختبارات المعممية الختبار صحة 
 الفرضيات.

 

 مدى التزام المؤسسات محل الدراسة بالمبادئ الستة لمحوكمةالفرع الثاني: تقييم 
 ضمان إطار فعال لمحوكمةأوال: االلتزام بمبدأ 

نعتمد عمى نتائج ، ضماف إطار فعاؿ لمحوكمةالمؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ مدى التزاـ  بغية اختبار
 :التاليتيف فرضيتيفالعمى ، المبني (T-Test)فقرات المحور األوؿ، حيث نقوـ باختبار 

H0:  تساوي المتوسط ضماف إطار فعاؿ لمحوكمةبمبدأ حوؿ محور االلتزاـ متوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05(، غير دالة عند مستوى الخطأ )3الفرضي )

:H1  تختمؼ عف   ضماف إطار فعاؿ لمحوكمةبمبدأ حوؿ محور االلتزاـ متوسطات إجابات أفراد العينة
 (.0.05(، دالة عند مستوى الخطأ )3المتوسط الفرضي )

 واتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور األوؿ: t يوضح الجدوؿ الموالي نتائج اختبار
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 لممحور األول  (T-Test)نتائج االستبيان واختبار  (:19-4جدول رقم )ال

 (07)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

( 4)وسو ىوالذي كاف عدد األسئمة التي تقي معالجة المحور األوؿنتائج  (19-4يعرض الجدوؿ رقـ )
التزاـ  قيمة المتوسطات الحسابية لمدى أف نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ . كما جاء في أداة الدراسة ،أسئمة

 (0.46( بانحراؼ معياري قدره )03.79قدر بػ )ت لمحوكمة فعاؿ إطار المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ ضماف
ولكف ىذا ال ينفي ىذا المحور. موافؽ عمى  بػ وىذا يعني أف المبحوثيف أجابوا (%75.8بنسبة موافقة قدرىا )

 وجود اختبلفات في إجابات المبحوثيف حوؿ عبارات ىذا المحور مف عبارة ألخرى مقسومة إلى مستوييف:

" لتمؾ t( وقيمة "03أكبر مف المتوسط الفرضي ) لمعبارات متوسطات الحسابيةال :المستوى األول. 1
جاب أوىي تمثؿ العبارات التي ، (0.05( ومستوى الخطأ )69رية )العبارات موجبة ودالة عند درجات الح

أي أف ، (4,74)قدره ، بمتوسط حسابي العبارة األولىتأتي في المرتبة األولى  ؛بموافق جداعمييا المبحوثيف 
أفراد العينة يوافقوف عمى أف المؤسسات محؿ الدراسة تحتوي عمى ىيكؿ تنظيمي يوضح الصبلحيات بما 

 العبارة الثانيةنتائج االستبياف حوؿ ، مما يخدـ المبدأ األوؿ مف مبادئ الحوكمة. كما أف %94.8نسبتو 
فأفراد عينة الدراسة يوافقوف بشدة  (،0.646) قدره ( وانحراؼ معياري4.60بمتوسط حسابي ) كانت موجبة

محؿ الدراسة تشجع  ، فيناؾ الئحة بالقوانيف والتنظيمات الداخمية لممؤسسات%92عمى ىذا العنصر بنسبة 
 الشفافية، التي ىي أحد أىـ مبادئ الحوكمة وتضمف وجود إطار فعاؿ لمحوكمة. 

المتوسط  ىل توفر المؤسسة العناصر التالية؟
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

الوزن  
 "tقيمة " ٪ النسبي

مستوى 
 الترتيب القرار الداللة

 العبارات

 دال  000, 30,894 94.8 472, 4,74 .واضح بشكؿ الصبلحيات يحدد تنظيمي ىيكؿ
 01 جدا( موافق)

 دال 000, 20,720 92 646, 4,60 .الشفافية لتشجيع واضحة وتشريعات قوانيف
 02 موافق جدا

غير دال  795, 261,- 59.4 916, 2,97 .طرفيا مف نشره يتـ وكمةلمح مكتوب دليؿ
 03 (محايد)

 جوانب كافة تضبط ورقابية تنظيمية ىيئات
غير دال  224, 1,227- 56.8 1,072 2,84 .الحوكمة

 04 (محايد)

 - دال )موافق( 000, 14.305 75.8 462, 3,79 لمحوكمة فعال إطار ضمان بمبدأ االلتزام
 [.5(/5+4+3+2+1(])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69القرار عند درجات الحرية ) * يتـ اتخاذ
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( وقيمة 03قريبة جدا مف المتوسط الفرضي )لمعبارات متوسطات الحسابية ىنا نجد ال :المستوى الثاني. 2
"t( بمست0.05( ومستوى الخطأ )69" لتمؾ العبارات غير دالة عند درجات الحرية )( 0.05وى داللة تفوؽ ،)

ا(، دليؿ مكتوب لمحوكمة يتـ نشره مف طرفي) ة الثالثةالعبار في العبارتيف األخيرتيف لممحور،  مثؿتوىي ت
 الرابعة والعبارة، (0.916( وانحراؼ معياري )2.97) قدره ، بمتوسط حسابيالمبحوثيف يياالتي أجاب عمو 
 (،1,072( وانحراؼ معياري )2,84بمتوسط حسابي ) (كمةالحو  جوانب كافة تضبط ورقابية تنظيمية ىيئات)

 فكانوا محايديف. 

 فعاؿ إطار : تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بتطبيؽ مبدأ ضمافإذا بصفة عامة يمكف القوؿ أنو
فبحكـ المقاببلت الشخصية ببعض المؤسسات، نجد بعضيا تممؾ إطارا فعاال لمحوكمة دوف ، لمحوكمة

 طبيؽ الحوكمة لدييا ضمني مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي وبعض الموائح والقوانيف. إدراكيا، بمعنى أف ت

( ومستوى 69( وىي دالة عند درجات الحرية )14.305" المحسوبة المقدرة بػ)tما يؤكد ذلؾ ىي قيمة "
؛ (، وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة0.00( بمستوى داللة قدره )0.05الخطأ )

ضماف إطار فعاؿ لمحوكمة تختمؼ عف المتوسط بمبدأ حوؿ محور االلتزاـ متوسطات إجابات أفراد العينة ف
أكبر مف  (03.79)باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي المرجح  (.0.05(، دالة عند مستوى )3الفرضي )

 لحوكمة فعال إطار تمتزم بدرجة عالية بمبدأ ضمان وعميو فالمؤسسات محؿ الدراسة المتوسط الفرضي.
  المؤسسات.

 بمبدأ حماية حقوق المساىمين االلتزام: ثانيا
يجب  ، لذلؾبمبدأ حماية حقوؽ المساىميف المؤسسات محؿ الدراسة يقيس المحور الثاني مدى التزاـ

تـ صياغة الفرضية حيث ي (T-Test8)نقوـ باختبار  تحميؿ نتائج اإلجابات المتعمقة بو، ولتحقيؽ ذلؾ
  لفرضية البديمة كما يمي:الصفرية وا

0H:  تساوي بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف( )االلتزاـالثاني حوؿ المحور متوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05غير دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )

1:H  تختمؼ حقوؽ المساىميف( بمبدأ حمايةااللتزاـ ) ثانيحوؿ المحور المتوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3عف  المتوسط الفرضي )

 :ثانيواتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور ال t يوضح الجدوؿ الموالي نتائج اختبار
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  لثانيممحور ال (T-Test)واختبار االستبيان نتائج : (20-4جدول رقم )ال

 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

عبارات عبارة مف حوؿ كؿ موجبة  تجاءكؿ إجابات المبحوثيف  أعبله أف نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
" لتمؾ العبارات موجبة ودالة t( وقيمة "03وسطاتيا الحسابية أكبر مف المتوسط الفرضي )فمت ،ىذه المحور

(، وىي تمثؿ العبارات التي 0.00)قدرىا ( بمستويات داللة 0.05( ومستوى الخطأ )69عند درجات الحرية )
 الحسابي: ونقسـ نتائج إجاباتيـ بالترتيب وفؽ المتوسطوموافق،  بموافق جداجاب عمييا المبحوثيف أ

عمى أنو توجد بالمؤسسات  %92.2في المرتبة األولى، فأفراد العينة يوافقوف بنسبة  ألولىأتت العبارة ا
قدره بمتوسط حسابي يا، المشاركة في القرارات األساسية المتعمقة بمحؿ الدراسة آليات تضمف لممساىميف 

ليات في المؤسسة تكفل ىل توجد آ
المتوسط  لممساىمين الحق في؟

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  "tقيمة " ٪ النسبي

 الترتيب القرار الداللة
 العبارات

 المتعمقة األساسية القرارات في المشاركة
 دال 000, 21,759 92.2 621, 4,61 .بالمؤسسة

 01 (موافق جدا)

 في بلشتراؾل آخر شخص توكيؿ
 دال  000, 13,134 85.8 819, 4,29 .العامة الجمعية اجتماعات

 03 (موافق جدا)

 دال  000, 16,557 86.8 679, 4,34 .اإلدارة مجمس أعضاء عزؿ أو تعييف
 02 (موافق جدا)

 اجتماع في تناقش إضافية بنود اقتراح
 دال  000, 9,829 80 851, 4,00 .العامة الجمعية

 06 (موافق)

 08 (موافقدال ) 000, 9,603 77.8 772, 3,89 .اإلدارة مجمس مساءلة
 في الخارجي المراجع تقرير مناقشة
 دال  000, 18,906 85.4 563, 4,27 .العامة الجمعية

 (موافق جدا)
04 

 07 (موافقدال ) 000, 10,682 79.4 761, 3,97 .المكافآت سياسات وضع في المشاركة

 ممكية حويؿت تسجيؿ أساليب تأميف
 09 (موافقدال ) 000, 3,873 65.8 617, 3,29 .األسيـ

 الوقت في المعمومات عمى الحصوؿ
 دال  000, 13,443 84.6 765, 4,23 .المناسب

 (موافق جدا)
05 

 - )موافق(دال  000, 26,884 82 342, 4,10 المساىمين حقوق حماية بمبدأ  االلتزام

 [.5(/5+4+3+2+1(])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69حرية )* يتـ اتخاذ القرار عند درجات ال
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بمتوسط حسابي ، الثالثةتمييا العبارة  (.21,759" قدرىا )t(، وقيمة "0.621( وانحراؼ معياري )4.61)
وىذا يعني أف المبحوثيف يوافقوف  (.16,557" قدرىا )t(، وقيمة "0,679( وانحراؼ معياري )4,34)قدره 

تعييف أو عزؿ أعضاء مجمس  عمى أف المؤسسات محؿ الدراسة تكفؿ لممساىميف %86.8بشدة وبنسبة 
" قدرىا t(، وقيمة "0.819( وانحراؼ معياري )4.29)قدره  بمتوسط حسابي العبارة الثانيةأما  .اإلدارة

 آخر شخص توكيؿ المؤسسات تكفؿ لمساىمييا، فاحتمت المرتبة الثالثة، وأكد أفراد العينة أف (13.134)
العبارة السادسة،  تمييا مف المبحوثيف.% 85.8مف وجية نظر ،ةالعام الجمعية اجتماعات في لبلشتراؾ

مف  %85.4، أي أف (18,906" قدرىا )t(، وقيمة "5630,وانحراؼ معياري ) (4,27بمتوسط حسابي )
مناقشة ف المؤسسات محؿ الدراسة توفر لممساىميف اآلليات التي تمكنيـ مف وف بشدة عمى أالمبحوثيف يوافق

اؼ ( وانحر 4.23) قدره بمتوسط حسابي ،العبارة التاسعة بعدىا .تقرير المراجع الخارجي في الجمعية العامة
 الحصوؿفالمساىموف تتوفر لدييـ آليات تمكنيـ مف  (.13.443" قدرىا )t(، وقيمة "0.765) قدره معياري
 مف المبحوثيف.  %84.6مف وجية نظر  ،المناسب الوقت في المعمومات عمى

بمتوسط المرتبة األولى العبارة الرابعة ، احتمت بموافقبالنسبة لمعبارات التي أجاب عمييا المبحوثيف 
وف عمى ف المبحوثيف يوافقأي أ (.9,829" قدرىا )t( ، وقيمة "8510,( وانحراؼ معياري )4,00حسابي )

 اجتماع في تناقش إضافية بنود اقتراح ف المؤسسات محؿ الدراسة توفر لممساىميف اآلليات التي تمكنيـ مفأ
" t( ، وقيمة "7610,عياري )( وانحراؼ م3,97بمتوسط حسابي )، العبارة السابعة تمييا .العامة الجمعية
ف المؤسسات محؿ الدراسة توفر وف عمى أمف المبحوثيف يوافق % 79.4أي أف (.10,682قدرىا )

، حيث العبارة الخامسةتمييـ  .المكافآت سياسات وضع في المشاركةف لممساىميف اآلليات التي تمكنيـ م
 مجمس مساءلةيستطيع المساىموف فييا بأنو في المؤسسات محؿ الدراسة  %77.8يرى المبحوثوف بنسبة 

وفي المرتبة  (.9,603" قدرىا )t( ، وقيمة "7720,( وانحراؼ معياري )3,89، بمتوسط حسابي )اإلدارة
 األسيـ ممكية تحويؿ تسجيؿ أساليب تأميفتستطيع المؤسسات محؿ الدراسة "والقائمة:  العبارة الثامنةاألخيرة 

" t(، وقيمة "6170,( وانحراؼ معياري )3,29، بمتوسط حسابي )%65.8 لممساىميف"، بنسبة موافقة قدرىا
 (.3,873قدرىا )

حماية حقوؽ إذا بصفة عامة يمكف القوؿ أنو: تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بتطبيؽ مبدأ 
قيمة مف المبحوثيف. ف %82المساىميف، مف خبلؿ مجموعة مف اآلليات توفرىا المؤسسات بإجماع 

( 4.10يقدر بػ ) ،التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ حماية حقوؽ المساىميفبية لمدى المتوسطات الحسا
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(، وىذا يعني أف االتجاه 03( وىي أكبر مف المتوسط الفرضي المقدر بػ )0.342بانحراؼ معياري قدره )
 العاـ إلجابات المبحوثيف كاف موجبا.

( 69وىي دالة عند درجات الحرية )( 26,884بػ )" المحسوبة المقدرة tوما يؤكد ذلؾ ىي قيمة "

(، وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية 0.00بمستوى داللة قدره ) ،(0.05ومستوى الخطأ )
تختمؼ عف  بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف حوؿ محور االلتزاـمتوسطات إجابات أفراد العينة البديمة؛ ف

(. باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي المرجح 0.05) الخطأ ىدالة عند مستو وىي (، 3المتوسط الفرضي )
حماية  تمتزم بدرجة عالية بمبدأ ( أكبر مف المتوسط الفرضي. وعميو فالمؤسسات محؿ الدراسة04.10)

  .حقوق المساىمين

 بمبدأ المساواة بين المساىمين االلتزام ثالثا:

محؿ الدراسة بمبدأ المساواة بيف  ـ المؤسساتاتز تتعمؽ عبارات المحور الثالث بقياس مدى ال
 ،(T-Testنقـو باختبار )"، ولمتعرؼ عمى اتجاه آراء أفراد العينة حوؿ عبارات ىذا المحور، المساىميف

  حيث يتـ صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديمة كما يمي:
0H:  تساوي المساىميف(ة بيف المساوابمبدأ  )االلتزاـ لثحوؿ المحور الثامتوسطات إجابات أفراد العينة ،

 (.0.05غير دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )
1:H  تختمؼ المساىميف(المساواة بيف بمبدأ )االلتزاـ  ثالثحوؿ المحور المتوسطات إجابات أفراد العينة ،

 (.0.05دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3عف  المتوسط الفرضي )
 :لثواتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور الثا t الجدوؿ الموالي نتائج اختباريوضح 
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 لثالثلممحور ا (T-Test)نتائج االستبيان واختبار (: 21-4الجدول رقم )

 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

 توفي نفس االتجاه جاء(، 21-4رقـ ) الجدوؿيوضحو  يتكوف المحور الثالث مف ست عبارات كما
متوسطاتيا الحسابية أكبر مف حيث  فكميا كانت إيجابية، المحور اإجابات المبحوثيف حوؿ عبارات ىذ

( ومستوى الخطأ 69" لتمؾ العبارات موجبة ودالة عند درجات الحرية )t( وقيمة "03المتوسط الفرضي )
بموافق جاب عمييا المبحوثيف أ(، وىي تمثؿ العبارات التي 0.01يساوي ) ( بمستويات داللة أقؿ أو0.05)

إلى األصغر حسب قيمة المتوسطات الحسابية. فقد احتمت ، وىي: ترتب العبارات مف األكبر وموافق جدا
 % 90.2حيث أجمع المبحوثوف حوؿ ىذه العبارة بموافقتيـ بشدة بنسبة ، المرتبة األولىالعبارة السادسة 

( وانحراؼ 4,51بمتوسط حسابي ) ، في المؤسسات محؿ الدراسةاألجانب قبؿ مف التصويت سيولة حوؿ
، والتي تؤكد إجابات المبحوثيف حوليا العبارة األولىلتمييا  (.19,381" قدرىا )t( ، وقيمة "654,معياري )

 األضرار عف يضالتعو  في الصغار المستثمريف حؽ تحمي آلياتتتوفر عمى  بأف المؤسسات محؿ الدراسة

المتوسط  ىل توفر المؤسسة العناصر التالية؟
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 "tقيمة " ٪ النسبية

ى مستو 
 الترتيب القرار الداللة

 العبارات
 في الصغار المستثمريف حؽ تحمي آليات

 سموؾ عف الناتجة األضرار عف التعويض
 .المستثمريف كبار

 دال 000, 12,373 87.8 937, 4,39
 (موافق جدا)

02 

 إلى المنتميف المساىميف كافة معاممة يتـ
 دال  000, 15,420 86.2 713, 4,31 .متكافئة معاممة الفئة نفس

 03 (موافق جدا)

 عمى يحصموا بأف المساىميف لكافة يحؽ
 باجتماعات والخاصة متساوية معمومات
 .العامة الجمعية

 دال 000, 14,107 84.2 720, 4,21
 04 (موافق جدا)

 عممية عمى باإلشراؼ محايدة جية تقـو
 دال 000, 7,281 72 689, 3,60 .األصوات وفرز التصويت

 06 ق()مواف

 إدارة قبؿ مف المساىميف جميع استشارة
 عمى تؤثر قرارات اتخاذ حاؿ في المؤسسة
 .مصالحيـ

 دال 000, 6,945 73.8 826, 3,69
 05 )موافق(

 دال 000, 19,381 90.2 654, 4,51 .األجانب قبؿ مف التصويت سيولة
 01 )موافق جدا(

   (موافقدال ) 000, 28,813 82.4 325, 4,12 المساىمين بين المساواة بمبدأ االلتزام
 [.5(/5+4+3+2+1(])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69* يتـ اتخاذ القرار عند درجات الحرية )
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( وانحراؼ 4,39بمتوسط حسابي ) مف المبحوثيف،% 87.8حسب رأي  ،المستثمريفر كبا سموؾ عف الناتجة
، وىاتيف العبارتيف تقيساف جانبا ذو أىمية كبيرة بالنسبة (12,373" قدرىا )t( ، وقيمة "9370,معياري )

 والعبارةالعبارة الثانية ة تحصمت عمييا لممستثمريف أو المساىميف، وخاصة األجانب، ونفس درجة الموافق
 ، عمى التوالي.%84.2، %86.2حسب رأي أفراد العينة المستقصاة بنسبة  الثالثة،

( وانحراؼ 3,69بمتوسط حسابي )، %73.8 وافؽ عمييا المبحوثوف بنسبة، فأما العبارة الخامسة
 تقـووالتي تنص ىذه العبارة عمى أنو: عة، العبارة الراب تمييا، (6,945" قدرىا )t( ، وقيمة "826,معياري )

بالمؤسسات محؿ الدراسة، وقد وافؽ  ،األصوات وفرز التصويت عممية عمى باإلشراؼ محايدة جية
" قدرىا t( ، وقيمة "6890,( وانحراؼ معياري )3,60بمتوسط حسابي )، %72المبحوثوف عمييا بنسبة 

(7,281.) 

تمتزم بتطبيق مبدأ  عمى أف المؤسسات محؿ الدراسة % 82.4يوافؽ المبحوثوف بنسبة  بصفة عامة
 ويعتبر ىذا المبدأ مف بيف أكثر المبادئ التي تمس مصمحة المستثمر األجنبي، المساواة بين المساىمين

 بيف التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ المساواةوكانت قيمة المتوسطات الحسابية لمدى بصفة مباشرة. 
(، وىذا يعني أف المبحوثيف أجابوا بموافؽ عمى 3250,( بانحراؼ معياري قدره )4,12) تقدر بػ المساىميف

( 69وىي دالة عند درجات الحرية ) ،(28,813" المحسوبة المقدرة بػ)tىذا المحور. وما يؤكد ذلؾ ىي قيمة "
جة عالية بمبدأ تمتـز بدر  (، إذا فالمؤسسات محؿ الدراسة0.00( بمستوى داللة قدره )0.05ومستوى الخطأ )

متوسطات إجابات يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة؛ ف ، وبالتاليالمساواة بيف المساىميف
 tو قيمة (، 3تختمؼ عف المتوسط الفرضي ) المساىميف بيف المساواةبمبدأ  حوؿ محور االلتزاـ أفراد العينة

وعميو   أكبر مف المتوسط الفرضي. سابي المرجحباتجاه موجب فالمتوسط الح، (0.05دالة عند مستوى )
 .تمتزم بدرجة عالية بمبدأ المساواة بين المساىمين فالمؤسسات محؿ الدراسة

 مراعاة أصحاب المصالح رابعا: االلتزام بمبدأ
يجب معالجة عبارات  ،ـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ مراعاة أصحاب المصالحالتز لقياس مدى ا

  حيث يتـ صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديمة كما يمي: (.T-Testباختبار )القياـ المحور الرابع، و 
0H:  تساوي (مراعاة أصحاب المصالح بمبدأ )االلتزاـ رابعحوؿ المحور المتوسطات إجابات أفراد العينة ،

 (.0.05غير دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )
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1:H تختمؼ (مراعاة أصحاب المصالح بمبدأ)االلتزاـ  لرابعحوؿ المحور اابات أفراد العينة متوسطات إج ،
 (.0.05دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3عف  المتوسط الفرضي )
 واتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور: t نتائج اختبارنعرض الموالي  مف خبلؿ الجدوؿ

 

  رابعلممحور ال (T-Test)نتائج االستبيان واختبار  :(22-4) الجدول رقم

 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

وجود اختبلفات في إجابات المبحوثيف حوؿ عبارات ىذا نبلحظ  أعبله الجدوؿبناء عمى معطيات 
 إلى مستوييف: المحور مف عبارة ألخرى مقسومة

" لتمؾ العبارات t( وقيمة "03متوسطاتيا الحسابية أكبر مف المتوسط الفرضي ) :المستوى األول -
( وىي 0.01( بمستويات داللة أقؿ أو يساوي )0.05( ومستوى الخطأ )69موجبة ودالة عند درجات الحرية )

المتوسط تمية ليذه الحالة حسب قيمة ، وىي ترتب العبارات المنوفعمييا المبحوثوافؽ تمثؿ العبارات التي 

ىل تراعي المؤسسة أصحاب المصالح بالطرق 
المتوسط  التالية؟

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

٪ 
مستوى  "tقيمة "

 الترتيب القرار الداللة
 العبارات

 ارتباطيـ قبؿ القانونية بحقوقيـ إعبلميـ يتـ
 دال  000, 26,817 93.8 526, 4,69 .بالمؤسسة

 01 (موافق جدا)

 ارتباطيـ قبؿ القانونية بالتزاماتيـ إعبلميـ يتـ
 دال  000, 19,015 89.8 654, 4,49 .بالمؤسسة

 03 (موافق جدا)

 04 جدا( موافق) 000, 12,689 84 791, 4,20 .حقوقيـ انتياؾ عند تعويض عمى يحصموف

 واألنظمة قوانيفال تكفمو بما حقوقيـ احتراـ
 06 موافق 000, 6,736 70.8 674, 3,54 .المفعوؿ السارية

 غير دال 124, 2,361 64.2 759, 3,21 .مالية والغير المالية المعمومات عمى الحصوؿ
 07 ()محايد

 الممارسات حوؿ شكاوييـ إيصاؿ عمى القدرة ليـ
 مجمس إلى األخبلقية غير أو القانونية غير

 .بحرية  اإلدارة
 05 (موافقدال ) 000, 9,595 76.8 735, 3,84

 دال  000, 26,344 93.4 531, 4,67 .واالجتماعية البيئية القضايا دعـ في تشارؾ
 02 (موافق جدا)

 - )موافق(دال  000, 31,626 81.8 289, 4,09 المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام
 [.5(/5+4+3+2+1( ])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05وى الخطأ )( ومست69* يتـ اتخاذ القرار عند درجات الحرية )
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المرتبة األولى، مما يعني أف المؤسسات محؿ العبارة األولى ، حيث احتمت ألصغرإلى امف األكبر الحسابي 
ىذا ما وافؽ  ،بالمؤسسة ارتباطيـ قبؿ القانونية بحقوقيـ إعبلميـ يتـالدراسة تراعي أصحاب المصالح، حيث 

" قدرىا t( ، وقيمة "526,( وانحراؼ معياري )4,69بمتوسط حسابي ) ينة،مف أفراد الع% 93.8عميو بشدة 
 القضايا دعـ في تشارؾ المؤسسات محؿ الدراسة، التي تؤكد عمى أف العبارة السابعةتمييا  (.26,817)

أصحاب  إعبلـ يتـعمى العبارة الثانية، حيث  ،%89.8وافؽ المبحوثوف بشدة بنسبة كما . واالجتماعية البيئية
( وانحراؼ 4,49، بمتوسط حسابي )سات محؿ الدراسةبالمؤس ارتباطيـ قبؿ القانونية بالتزاماتيـالمصالح 
( وانحراؼ 4,20بمتوسط حسابي )العبارة الثالثة، تمييـ  (.19,015" قدرىا )t( ، وقيمة "6540,معياري )
د وافؽ البمبحوثوف عمى ىذه فق ،العبارة السادسةبعدىا  ،(12,689" قدرىا )t( ، وقيمة "7910,معياري )

 (.9,595" قدرىا )t( ، وقيمة "7350,( وانحراؼ معياري )3,84بمتوسط حسابي )، %76.8العبارة بنسبة 
أصحاب  حقوؽ احتراـحول ، %70.8بنسبة  الرابعةوقد وافؽ أفراد عينة الدراسة عمى محتوى العبارة 

( ، 674,( وانحراؼ معياري )3,54، بمتوسط حسابي )ؿالمفعو  السارية واألنظمة القوانيف تكفمو بماالمصالح 
  (.6,736" قدرىا )tوقيمة "

مف المتوسط الفرضي قريبة متوسطاتيا الحسابية تتضمف العبارات التي تكوف المستوى الثاني:  -
 الحصوؿالمؤسسات محؿ الدراسة تمكف أصحاب المصالح مف  وىي العبارة الخامسة المتمثمة في أف( 03)

( 0.05كانت إجابة المبحوثيف محايدة بشأنيا، بمستوى داللة أكبر ) ،مالية والغير المالية وماتالمعم عمى
 . ني أف المبحوثيف غير متأكديف بشأف ىذه العبارةمما يع (.3,21بمتوسط حسابي )

مراعاة أصحاب  إذا بصفة عامة يمكف القوؿ أنو: تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بتطبيؽ مبدأ
التزاـ قيمة المتوسطات الحسابية لمدى  .مف المبحوثيف يوافقوف عمى ذلؾ %81.8 ؾ لكوف، وذلالمصالح

(، 2890,( بانحراؼ معياري قدره )4,09تقدر بػ ) المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح
وبة المقدرة " المحسtعمى ىذا المحور. وما يؤكد ذلؾ ىي قيمة "موافؽ وىذا يعني أف المبحوثيف أجابوا بػ 

(، إذا 0.00( بمستوى داللة قدره )0.05( ومستوى الخطأ )69( وىي دالة عند درجات الحرية )31,626بػ)
 .تمتزم بدرجة عالية بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح فالمؤسسات محؿ الدراسة

ؿ محور حو متوسطات إجابات أفراد العينة وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة؛ ف
دالة عند مستوى t وقيمة (، 3تختمؼ عف المتوسط الفرضي ) بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح االلتزاـ

  أكبر مف المتوسط الفرضي. (. باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي المرجح0.05)
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 بمبدأ اإلفصاح والشفافية االلتزامخامسا: 
سسات، ويتـ التركيز عميو كثيرا عند تقييـ يعتبر مبدأ اإلفصاح والشفافية مف أىـ مبادئ حوكمة المؤ 

سؤاال، عمى  14الحوكمة عمى جميع المستويات، لذلؾ أخذ المحور الخاص بو حيزا كبيرا مف أداة الدراسة بػ 
"، لذلؾ يجب تحميؿ اإلفصاح والشفافيةبمبدأ  تمتـز المؤسسات محؿ الدراسةأساسيا يمكف قياس إف كانت 

حيث يتـ صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديمة كما  (.T-Testباختبار )نقـو إجابات تمؾ األسئمة، و 
  يمي:

0H:  تساوي اإلفصاح والشفافية( بمبدأ )االلتزاـ خامسحوؿ المحور المتوسطات إجابات أفراد العينة ،
 (.0.05غير دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )

1:H تختمؼ عف  بمبدأ اإلفصاح والشفافية()االلتزاـ  خامس حوؿ المحور الالعينة  متوسطات إجابات أفراد ،
 (.0.05دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )

 :ىذا المحورواتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات  t يوضح الجدوؿ الموالي نتائج اختبار
 

 

  خامسلممحور ال (T-Test)واختبار  نتائج االستبيان :(23-4) الجدول رقم
المتوسط  ىل تمتزم المؤسسة بما يمي؟

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 "tقيمة " ٪ النسبي

مستوى 
 الترتيب القرار الداللة

 العبارات

 متاحة المالية وقوائميا المؤسسة تقارير
 دال  000, 4,243- 48.8 1,099 2,44 .العاـ لمجميور

 14 وافق()غير م

 العميا اإلطارات مؤىبلت عف االفصاح
 07  (موافقدال ) 000, 9,872 80.02 860, 4,01 .بالمؤسسة

 والتعويضات المكافآت سياسة عف االفصاح
 08  (موافقدال ) 000, 8,147 77.8 910, 3,89 .التنفيذييف والمدراء اإلدارة مجمس ألعضاء

 المحاسبة معايير متطمبات وفؽ االفصاح
 دال 000, 21,408 93.4 653, 4,67 .لدوليةا

 01 (موافق جدا)

 األصوؿ حوؿ ىاـ تغيير أي عف االفصاح
 05 (موافقدال ) 000, 11,110 82.6 850, 4,13 والخصـو

 مختمؼ مع المالية االرتباطات عف االفصاح
 09  (موافقدال ) 000, 6,541 73.8 877, 3,69 .األطراؼ

 المحاسبية تالسياسا مضموف عف االفصاح
 10  (موافقدال ) 000, 5,755 71.2 810, 3,56 .المالية القوائـ بإعداد المتعمقة
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 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:
 

المحور اختبلفات في إجابات المبحوثيف حوؿ عبارات ىذا ، أف ىناؾ نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدوؿ
 مستويات:ثبلث مف عبارة ألخرى مقسومة إلى 

( وقيمة 03أكبر مف المتوسط الفرضي ) لمعبارات متوسطات الحسابيةال تكوف فيو: المستوى األول .1
"t( وىي تمثؿ العبارات التي 0.05( ومستوى الخطأ )69" لتمؾ العبارات موجبة ودالة عند درجات الحرية )
، وىي: ترتب العبارات المنتمية ليذه الحالة حسب قيمة وموافق جدابموافق جاب عمييا المبحوثيف أ

، حيث يوافؽ المبحوثوف بشدة عمى أف بالعبارة الرابعة، بداية مف األكبر لؤلصغرالمتوسطات الحسابية 
بمتوسط  93.4%ة، بنسبة الدولي المحاسبة معايير متطمبات وفؽ االفصاحالمؤسسات محؿ الدراسة تقوـ ب

وىذا يتجسد مف خبلؿ إجبارية  (.21,408" قدرىا )t(، وقيمة "6530,( وانحراؼ معياري )4,67حسابي )
العبارة ، والذي يستمد مف معايير المحاسبة الدولية. بعدىا 2010تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي منذ سنة 

بمتوسط و  %92,8بما نسبتو  ،"الخارجي المراجع مياـ ألداء البلزمة االستقبللية منحبشأف الرابعة عشر 
، ىذه العبارة التي تجسد مستوى (20,161" قدرىا )t( ، وقيمة "6820,( وانحراؼ معياري )4,64حسابي )

( وانحراؼ معياري 4,59) قدره بمتوسط حسابي العبارة الثالثة عشر: الشفافية في القوائـ المالية. ثـ
شدة عمى أف المؤسسات محؿ الدراسة كما يوافؽ المبحوثوف ب (.19,798( ، وقيمة "ت" قدرىا )6700,)

 في الجوىرية التغييرات عف االفصاح
 11 ق(موافدال ) 028, 2,245 65.2 958, 3,26 .الممكية

غير دال  133, 1,522 62.8 785, 3,14 المتوقعة المخاطر عف االفصاح
 12 )محايد(

 دال  039, 2,108- 56.6 680, 2,83 .بدقة المستقبمية خططيا عف االفصاح
 13 )غير موافق(

 بالمسؤولية المتعمقة أعماليا عف االفصاح
 دال 000, 18,072 85.2 582, 4,26 .والبيئية االجتماعية

 04 )موافق جدا(

 06  (موافقدال )  000, 12,082 82.2 772, 4,11 .الشركة أىداؼ عف اإلفصاح

 دال 000, 19,798 91.8 670, 4,59 .كؼء خارجي حسابات مراجع اعتماد
 03 (موافق جدا) 

 المراجع مياـ ألداء البلزمة االستقبللية منح
 دال 000, 20,161 92.8 682, 4,64 .الخارجي

 02 (موافق جدا) 

   (موافقدال ) 000, 20,966 76 320, 3,80 والشفافية اإلفصاح بمبدأ االلتزام
 [.5(/5+4+3+2+1( ])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69القرار عند درجات الحرية ) يتـ اتخاذ* 
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. مما يزيد مف الثقة في مصداقية القوائـ %91,8بنسبة  كؼء خارجي حسابات مراجع د عمىعتماتقوـ باال
تمييا عبارات تحصمت  .%85.2بنسبة يوافؽ عمييا المبحوثوف بشدة العبارة الحادية عشر، أما  المالية.

بأف  ،82.6%يرى المبحوثوف بنسبة ، حيث العبارة الخامسة عمى الموافقة أيضا لكف بدرجات أقؿ، أوليا
 لعبارة الثانية عشر، ثـ اوالخصوـ األصوؿ حوؿ ىاـ تغيير أي عف االفصاحالمؤسسات محؿ الدراسة تمتـز 

، بمتوسط حسابي ياأىداف عف اإلفصاح، بأف المؤسسات محؿ الدراسة تمتـز ب%82.2بنسبة موافقة قدرىا 
، العبارة الثالثة العبارة الثانية، لتمييـ  (.12,082( ، وقيمة "ت" قدرىا )7720,اري )( وانحراؼ معي4,11)

، عمى %71.8،  %73.8، %77.8،  %80.02بنسبة موافقة قدرىا  العبارة السابعة، العبارة السادسة
 التوالي.

( 03ضي )قريبة جدا مف المتوسط الفر لمعبارة متوسطات الحسابية ال تكوف فيو :نيالمستوى الثا  .2
( بمستوى داللة تفوؽ 0.05( ومستوى الخطأ )69" لتمؾ العبارات غير دالة عند درجات الحرية )tوقيمة "

التاسعة المتمثمة في  العبارة  ، وىيبمحايدالتي أجاب عمييا المبحوثيف  ة(، وىي تمثؿ العبار 0.05)
( ، وقيمة "ت" قدرىا 0,785) ( وانحراؼ معياري3,14بمتوسط حسابي )اإلفصاح عف المخاطر المتوقعة، 

(، فالمبحوثوف غير متأكدوف بشأف ىذه العبارة، مما يدؿ عمى التحفظ 1330,عند مستوى داللة ) (1,522)
 الذي بقي مبلزما المؤسسات الجزائرية، حتى بعد تبني معايير المحاسبة الدولية.

" t( وقيمة "03توسط الفرضي )مف الملمعبارة أقؿ متوسطات الحسابية ال تكوف فيوالمستوى الثالث:  .3
(، 0.05)أقؿ مف ( بمستوى داللة 0.05( ومستوى الخطأ )69عند درجات الحرية )سالبة لتمؾ العبارات 

، التي مضمونيا: :  العبارة األولىوىما بغير موافقأجاب عمييا المبحوثيف  فتيمال تيفوىي تمثؿ العبار 
( وانحراؼ معياري 2,44) ي، بمتوسط حسابالعاـ رلمجميو  متاحة المالية وقوائميا المؤسسة تقارير

، لـ يوافؽ أفراد العينة عمى ىذه العبارة وكانت نسبة الموافقة قدرىا (4,243-(، وقيمة "ت" قدرىا )1,099)
، مما يعني أف أغمبية تمؾ المؤسسات ال تقوـ بنشر قوائميا المالية لمجميور. كما لـ يوافؽ 48.8%

، بمتوسط حسابي االفصاح عف خططيا المستقبمية بدقةوالمتعمقة ب لثانية عشرالعبارة االمبحوثوف عمى 
(. 0.03، عند مستوى داللة )(2,108-قدرىا ) سالبة (، وقيمة "ت"6800,( وانحراؼ معياري )2,83)

فالمؤسسات محؿ الدراسة ال تنشر قوائميا وتقاريرىا المالية، عبر صفحات االنترنيت، فيي غير ممزمة 
 ذلؾ؛ ما عدا مؤسسة رويبة، والتي ىي مدرجة ببورصة الجزائر. قانونا ب
. يمكف القوؿ أنو: تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة بتطبيؽ مبدأ االفصاح والشفافيةلكف بصفة عامة  

( 3,80يقدر بػ ) التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ االفصاح والشفافية حورقيمة المتوسطات الحسابية لمف
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وما يؤكد ذلؾ  .محورىذا العمى  بموافق( وىذا يعني أف المبحوثيف أجابوا 3200,ري قدره )بانحراؼ معيا
( 0.05( ومستوى الخطأ )69( وىي دالة عند درجات الحرية )20,966" المحسوبة المقدرة بػ)tقيمة " وى

سطات إجابات متو (، وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة؛ ف0.00بمستوى داللة قدره )
دالة  tفقيمة (، 3تختمؼ عف المتوسط الفرضي ) اإلفصاح والشفافيةبمبدأ  حوؿ محور االلتزاـأفراد العينة 

وعميو   أكبر مف المتوسط الفرضي. (. باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي المرجح0.05عند مستوى )
  .ةاإلفصاح والشفافي تمتزم بدرجة عالية بمبدأ فالمؤسسات محؿ الدراسة

 مسؤوليات مجمس اإلدارة بمبدأ االلتزامسادسا: 

، ـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارةالتز خصص المحور السادس لقياس مدى ا
قياس مدى االلتزاـ بيذا المبدأ نقوـ بتحميؿ نتائج االستبياف وقد خصصت سبعة عبارات لذلؾ، حيث يتـ 

  حيث يتـ صياغة الفرضية الصفرية والفرضية البديمة كما يمي: (.T-Testنقوـ باختبار )لممحور السادس و 
0H:  تساوي مسؤوليات مجمس اإلدارة( بمبدأ )االلتزاـ سادسحوؿ المحور المتوسطات إجابات أفراد العينة ،

 (.0.05غير دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3المتوسط الفرضي )
1:H تختمؼ بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة()االلتزاـ  سادسحوؿ المحور الة متوسطات إجابات أفراد العين ،

 (.0.05دالة عند مستوى الخطأ ) t(، تكوف قيمة 3عف  المتوسط الفرضي )
 :سادسواتجاىات إجابات أفراد العينة حوؿ فقرات المحور ال t يوضح الجدوؿ الموالي نتائج اختبار
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 سادسلممحور ال (T-Test)االستبيان واختبار : نتائج (24-4) الجدول رقم

 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات برنامج  المصدر:

 

ا في نفس االتجاه حوؿ كؿ عبارات ىذ تإجابات المبحوثيف جاء يتضح أف مف خبلؿ ىذا الجدوؿ
ند " لتمؾ العبارات موجبة ودالة عt( وقيمة "03فمتوسطاتيا الحسابية أكبر مف المتوسط الفرضي ) ،المحور

(، وىي تمثؿ العبارات 0.01( بمستويات داللة أقؿ أو يساوي )0.05( ومستوى الخطأ )69درجات الحرية )
وىي ترتب العبارات المنتمية ليذه الحالة حسب قيمة  وموافؽ جاب عمييا المبحوثيف بموافؽ جداأالتي 

حوؿ العبارة األولى عمى أف ، فقد أكدت إجابات المبحوثيف بشدة ألصغرإلى امف األكبر  المتوسط الحسابي
بمتوسط حسابي  ،الحسنة والسمعة السيرة ذويالمؤسسات محؿ الدراسة تختار أعضاء مجمس اإلدارة مف 

العبارة بعدىا الفقرة أو  .كمرتبة أولى (38,754(، وقيمة "ت" قدرىا )3920,( وانحراؼ معياري )4,81)
العبارة وتمييا  (.27,813" قدرىا )t( ، وقيمة "5030,( وانحراؼ معياري )4,67، بمتوسط حسابي )الثانية

تحرص المؤسسة عمى أن يتوفر في 
المتوسط  مجمس اإلدارة ما يمي؟

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األىمية 
٪النسبية مستوى  "tقيمة " 

 الترتيب القرار الداللة
 العبارات

 دال 000, 38,754 96.2 392, 4,81 .الحسنة والسمعة السيرة ذوي مف يكونوا أف
 01 (موافق جدا)

 دال 000, 27,813 93.4 503, 4,67 .والعممية العممية المؤىبلت فييـ تتوفر
 (موافق جدا) 

02 

 وانتخاب لترشيح واضح رسمي نظاـ تطبيؽ
 05 (موافقدال ) 000, 7,587 79.2 1,055 3,96 .إدارتيا مجمس

 المؤسسة أماـ مسؤوليتيـ عف محاسبتيـ تتـ
 07  (موافقدال ) 000, 6,337 74.6 962, 3,73 .فوالمساىمي

 مف لممؤسسة المحاسبية األنظمة شفافية
 دال 000, 12,139 84 827, 4,20 .الداخمية الرقابة إجراءات خبلؿ

 (موافق جدا)
03 

 واستراتيجية ىداؼأ وضع في المساىمة
 04  (موافقدال ) 000, 9,367 79.4 868, 3,97 .المؤسسة

 06  (موافقدال ) 000, 8,657 75.8 759, 3,79 .ومتابعتيـ التنفيذيف وليفالمسؤ  اختيار
 / )موافق(دال  000, 24,180 83.2 402, 4,16 مسؤوليات مجمس اإلدارة بمبدأ االلتزام

 [.5(/5+4+3+2+1( ])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69* يتـ اتخاذ القرار عند درجات الحرية )
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، بمتوسط الداخمية الرقابة إجراءات خبلؿ مف لممؤسسة المحاسبية األنظمة شفافية التي تؤكدالخامسة، 
  (.12,139" قدرىا )t( ، وقيمة "827,( وانحراؼ معياري )4,20حسابي )

 فجاءت بالمرتبة الرابعة ،"المؤسسة جيةواستراتي ىداؼأ وضع في المساىمة" أما العبارة السادسة،
العبارة الثالثة،  تمييا (.9,367(، وقيمة "ت" قدرىا )8680,( وانحراؼ معياري )3,97بمتوسط حسابي )

( ، 9620,( وانحراؼ معياري )3,73بمتوسط حسابي ) العبارة الرابعة:وفي األخير العبارة السابعة،  بعدىا
 (.6,337وقيمة "ت" قدرىا )

تقدر بػ  .مسؤوليات مجمس اإلدارةالتزاـ  المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ لمتوسطات الحسابية لمدى قيمة ا
(، وىذا يعني أف 03( وىو أكبر مف المتوسط الفرضي المقدر بػ )4020,( بانحراؼ معياري قدره )4,16)

ذلؾ نسبة لوجية نظر أفراد مسؤوليات مجمس اإلدارة. و  االلتزاـ  بمبدأالمبحوثيف أجابوا بالموافقة عمى محور 
 عمى ذلؾ. %83.2العينة الذيف يوافقوف بنسبة 

( ومستوى 69( وىي دالة عند درجات الحرية )24,180" المحسوبة المقدرة بػ)tوما يؤكد ذلؾ ىي قيمة " 
(، وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة؛ 0.00( بمستوى داللة قدره )0.05الخطأ )

تختمؼ عف المتوسط  مسؤوليات مجمس اإلدارةبمبدأ  حوؿ محور االلتزاـطات إجابات أفراد العينة متوسف
أكبر مف (. باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي المرجح 0.05دالة عند مستوى ) tوقيمة (، 3الفرضي )

  اإلدارة.مسؤوليات مجمس  تمتزم بدرجة عالية بمبدأ المتوسط الفرضي. وعميو فالمؤسسات محؿ الدراسة
 

  One Sample T - testالمطمب الثالث: قياس االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات باستخدام 

والمتمثمة في مبادئ حوكمة الستة بعد تفسير وتحميؿ اتجاىات آراء أفراد العينة نحو المحاور 
محؿ  بالمؤسسات اتمؤسسحوكمة المبادئ مستوى تطبيؽ  المتمثؿ في ؛ات لممحور الرئيسيمؤسسال

يتـ التأكد مف المحور حوكمة، المبادئ مبدأ مف لكؿ المؤسسات وبعدما تـ التأكد مف تطبيؽ . الدراسة
 الجدوؿ التالي: الرئيسي وترتيب عناصره بحسب األىمية النسبية مف خبلؿ 
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 كميلممحور ال (T-Test)نتائج االستبيان واختبار  (:25-4جدول رقم )

 (15)الممحؽ رقـ  25SPSSمى مخرجات برنامج مف إعداد الطالبة باالعتماد ع المصدر:

فمتوسطاتيا الحسابية المتغير،  اىذ مفالمحاور إجابات المبحوثيف حوؿ كؿ  تفي نفس االتجاه جاء
( ومستوى 69" لتمؾ العبارات موجبة ودالة عند درجات الحرية )t( وقيمة "03أكبر مف المتوسط الفرضي )

 يتـ، و بالموافقةف و جاب عمييا المبحوثأوىي تمثؿ العبارات التي  (،0.00( بمستويات داللة )0.05الخطأ )
)حسب  ألصغرإلى امف األكبر المتوسطات الحسابية المنتمية ليذه الحالة حسب قيمة المحاور ب يترت

 أىميتيا النسبية(: 

 متوسط  حيث حصؿ عمى أعمى ،مسؤوليات مجمس اإلدارة بمبدأ االلتزاـ: يقيس المحور السادس
األكثر تطبيقا في المؤسسات محؿ الدراسة، مما يعني أف فقد كاف ىذا المبدأ حسب رأي أفراد العينة  ،حسابي

أعضاء مجالس اإلدارة يقوموف بوظائفيـ مف خبلؿ إجراءات الرقابة الداخمية، والمساىمة في وضع األىداؼ 
رضيـ لممحاسبة مف طرؼ االستراتيجية وىذا بفضؿ اختيار أعضاء مف ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة وتع

فشركات رأسماؿ المخاطر تعتمد عمى مجمس اإلدارة كميكانيـز لحوكمة العبلقة بيف المسير المساىميف. 
لممسير، ومف جية  وشركة رأس الماؿ المخاطر، فيي عبارة عف مفتاح لمرقابة يقمؿ مف التصرفات االنتيازية

اذ القرارات الفعالة التي تساىـ في تحسيف أداء أخرى تحسيف تسيير المؤسسة، وذلؾ بالمساىمة في اتخ
Eric Stephanyالمؤسسة، فحسب دراسة لػ )

(، فإف تكويف مجمس اإلدارة في حالة المؤسسات الصغيرة 1
والمتوسطة والمشاريع الناشئة بصفة عامة ينبغي أف يحظى باىتماـ أكبر، بحيث يدخؿ في تكوينيا وتنظيميا 
                                                           
1
 Eric Stephany, la relation capital-risque/PME : Fondements et pratiques, Ed : De Boeck, Bruxelles, 

2003. 

 المحاور
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال 
 المعياري

األىمية 
 "tقيمة " % النسبية

مستوى 
 الترتيب القرار الداللة

 06  (موافقدال ) 000, 14,305 75.8 462, 3,79 لمحوكمة فعاؿ إطار ضماف بمبدأ االلتزاـ
 03 موافق(دال ) 000, 26,884 82 342, 4,10 المساىميف حقوؽ حماية بمبدأ  االلتزاـ
 02 موافق(دال ) 000, 28,813 82.4 325, 4,12 المساىميف بيف المساواة بمبدأ االلتزاـ
 04 موافق(دال ) 000, 31,626 81.8 289, 4,09 المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزاـ
 05 موافق(دال ) 000, 20,966 76 320, 3,80 والشفافية اإلفصاح بمبدأ االلتزاـ
 01 موافق(دال ) 000, 24,180 83.2 402, 4,16 مسؤوليات مجمس اإلدارة بمبدأ االلتزاـ

 / موافق(دال ) 000, 39,990 80.2 211, 4,01 المؤسسات حوكمة بمبادئ االلتزام
 [.5(/5+4+3+2+1( ])03(، استنادا إلى المتوسط الفرضي )0.05( ومستوى الخطأ )69* يتـ اتخاذ القرار عند درجات الحرية )
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شراؾ قوي لممدراء مبادئ أساسية لحوكمة المؤسس ات كػحضور المدراء المستقميف واألجانب عف المؤسسة، وا 
 في حياة المؤسسة. 

 :( وانحراؼ 4,12، بمتوسط حسابي )المساىميف بيف المساواة بمبدأ االلتزاـيقيس  المحور الثالث
انب نسبة موافقة مف طرؼ المبحوثيف عمى أف المساىميف األج %82.4أي أف ىناؾ (، 3250,معياري )

والمحمييف، الكبار والصغار في المؤسسات محؿ الدراسة، يتـ معاممتيـ بطريقة متساوية مف حيث مدىـ 
 بالمعمومات، التصويت، االستشارة والتعويضات وغيرىا، مما يمنح الثقة لدى المساىميف.

 تطبيؽ ىذا  كذلؾ أثبتت االستبانة ،المساىميف حقوؽ حماية بمبدأ االلتزاـيدور حوؿ  :المحور الثاني
حيث تقوـ تمؾ (، 3420,( وانحراؼ معياري )4,10بمتوسط حسابي ) المبدأ بالمؤسسات محؿ الدراسة،

المؤسسات بحماية حقوؽ مساىمييا المحمييف واألجانب، عف طريؽ عدة آليات أىميا المشاركة في صنع 
 إلدارة. القرارات والسياسات المختمفة، تأميف أساليب تحويؿ األسيـ ومساءلة مجمس ا

 ( 4,09، بمتوسط حسابي )المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزاـ : يدور حوؿالمحور الرابع
فالمؤسسات محؿ الدراسة تراعي أصحاب المصالح، مف حيث إعبلميـ بحقوقيـ (، 2890,وانحراؼ معياري )

دعـ القضايا البيئية والتزاماتيـ قبؿ االرتباط معيـ، وتعويضيـ في حالة انتياؾ حقوقيـ، ومشاركتيا في 
 .%81.8واالجتماعية، وىذا ما أجمع عميو المبحوثوف بنسبة 

  :تحصؿ ىذا المبدأ عمى المرتبة الخامسة، والشفافية اإلفصاح بمبدأ االلتزاـيقيس المحور الخامس ،
 مف المبحوثيف عميو، إال %76فرغـ موافقة ما نسبتو  (،3200,( وانحراؼ معياري )3,80بمتوسط حسابي )

أف ىذه النسبة منخفضة مقارنة بالمبادئ السابقة، بالنظر إلى أىمية ىذا المبدأ وعبلقتو بالمبادئ األخرى، 
والحظنا مف خبلؿ عرض اإلجابات، أف المؤسسات محؿ الدراسة ال تقوـ بنشر قوائميا المالية لمجميور، وال 

يتعمؽ بالشفافية مف خبلؿ التعامؿ  خططيا المستقبمية، في حيف نجدىا تتمتع بمستوى جيد فيماتفصح عف 
مع المراجعيف الخارجييف، كما يبلحظ مف خبلؿ عباراتو أف المبحوثيف، قد وافقوا بشدة عمى أف المؤسسات 

 . 4,67بمتوسط حسابي قدره  %93.4محؿ الدراسة تقوـ باإلفصاح وفؽ معايير المحاسبة الدولية بنسبة 
 :عمى  لمحوكمة فعاؿ إطار ضماف بمبدأ االلتزاـيس تحصؿ ىذا المحور الذي يق المحور األول

بنسبة جد مقاربة لما تحصؿ عميو (، 0,462وانحراؼ معياري ) (3,79)، بمتوسط حسابي المرتبة األخيرة
المحور الخاص باإلفصاح والشفافية، فبالرغـ مف وجود قوانيف وىيكؿ تنظيمي يفصؿ الصبلحيات ويوضحيا، 

ف كانت ىناؾ تطبيقات لمحوكمة، فيي مطبقة  إال أف المؤسسات تفتقر إلطار مخصص فعبل لمحوكمة وا 
 بشكؿ ضمني غير مسمى بالحوكمة.
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التزاـ  المؤسسات محؿ قيمة المتوسطات الحسابية لمدى  ، أف(25-4)رقـ  نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
مف المتوسط  وىو أكبر (2110,)بانحراؼ معياري قدره ( 4,01)قدر بػ ت المؤسسات الدراسة بمبادئ حوكمة

 المؤسسات. االلتزاـ  بمبادئ حوكمة محور عمى(، وىذا يعني أف المبحوثيف وافقوا 03الفرضي المقدر بػ)

( 69( وىي دالة عند درجات الحرية )39,990" المحسوبة المقدرة بػ)tوما يؤكد ذلؾ ىي قيمة "
راسة كميا إيجابية حوؿ واقع أف اتجاىات عينة الدو  ،(0.00( بمستوى داللة قدره )0.05ومستوى الخطأ )

وىي المؤسسات الممولة مف ، %80.2تطبيؽ مبادئ حوكمة المؤسسات في المؤسسات محؿ الدراسة بنسبة 
وبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية  طرؼ شركات رأسماؿ المخاطر برأسماؿ جزء منو مف مصدر أجنبي.

 المؤسسات بمبادئ حوكمة محور االلتزاـ حوؿمتوسطات إجابات أفراد العينة الفرضية البديمة؛ ف وقبوؿ
(. باتجاه موجب فالمتوسط الحسابي 0.05) الخطأ دالة عند مستوى  tو(، 3تختمؼ عف المتوسط الفرضي )

ادئ حوكمة تمتـز بدرجة عالية بمب وعميو فالمؤسسات محؿ الدراسة أكبر مف المتوسط الفرضي. المرجح
 :الثالثة المطروحة في بداية الدراسة مما يجعمنا نؤكد صحة الفرضية .المؤسسات

  

 
توفر فيي ت، تمتزم المؤسسات محل الدراسة بتطبيق مبادئ الحوكمةبصفة عامة يمكف القوؿ أنو: 

عمى بيئة قانونية وتنظيمية مبلئمة باإلضافة إلى توفر عوامؿ أخرى كأخبلقيات األعماؿ والمسؤولية 
محاربة لتحقيؽ النتائج و حتى لو كانت غير مقصودة،  مبادئ الحوكمةاالجتماعية، تساعد عمى تطبيؽ 

ومف ثـ ، مؤسساتالفسػاد وسوء اإلدارة والوقاية مف األزمات وتنظيـ مصالح كؿ األطراؼ ذوى العبلقة مع ال
 . الحفاظ عمى حقوؽ أصحاب المصالح

 
 
 
 

 

 

المؤسسات بمبادئ حوكمةمحل الدراسة : تمتزم المؤسسات 3ف  
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 المبحث الثالث: دراسة العالقات بين المتغيرات واستخالص النتائج

لمبحث تحديد العبلقة بيف متغيرات الدراسة، واختبار الفرضية الرابعة المطروحة في بداية يتـ في ىذا ا
يوجد أثر ذو داللة احصائية لمدى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ الدراسة، والتي مفادىا: "

ائية. حتى نتمكف "، مرورا ببعض االختبارات اإلحصاالستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة
مف تحديد األثر الذي يمثؿ العبلقة بيف االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات، واالستثمار األجنبي المباشر 
بالمؤسسات محؿ الدراسة، عف طريؽ معادلة االنحدار. كما يتـ اختبار الفرضية الخامسة، باستخداـ اختبار 

 "ت" لعينتيف مستقمتيف.
 

 االنحدار الخطي البسيطتطبيق المطمب األول: شروط 

ـّ االكتفاء  ـيت االعتماد عمى نماذج االنحدار لدراسة العبلقة السببية بيف متغّيريف، حيث ال يت
بمعامبلت االرتباط التي تبّيف وجود عبلقة بينيما، بؿ تتعّداه إلى محاولة تمثيؿ ىذه العبلقة واستنتاج معادلة 

العبلقة السببية بيف التزاـ المؤسسات بمبادئ  اتو تبحث فية رياضية، وبما أّف دراستنا ىالتأخذ شكؿ د
فكاف البّد الحوكمة واستقطاب االستثمار األجنبي المباشر إلييا )تأثير المتغير المستقؿ في المتغير التابع(، 

ومحاولة الوصوؿ إلى مدى تأثير العنصر المستقؿ في المتغير التابع، مف استخداـ نموذج االنحدار لتوضيح 
وفؽ معادلة خطية مف الدرجة األولى تعكس المتغير التابع كدالة في  ّلة رياضية تعّبر عف ىذه العبلقة.دا

      Y= ax+b           المتغير المستقؿ كما يمي:

 أف: حيث

y:  ىو المتغير التابع 

  ىو المتغير المستقؿ :

b :ىو الجزء المقطوع مف المحور الرأسيy)وىػو يعكػس قيمػة المتغيػر التػابع فػي حالػة انعػداـ ، )الثابػت
 0x أي في حالة،  المستقؿ المتغير قيمة

a :.معامؿ المتغير المستقؿ 

 
 

x

x
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 الفرع األول: خطوات توفيق نموذج االنحدار

ّوليا الّشرط الّنظري، والّذي يبّيف وجود ر جممة مف الّشروط وأفيستوجب تو  االنحدار نموذجإف استخداـ 
عبلقة نظرية تربط بيف المتغّيريف، فبل يمكف أف نربط بيف متغّيريف ال توجد بينيما عبلقة منطقية نظرية، 

بحاث الّنظرية ونتائج مختمؼ الّدراسات الّسابقة التي بحثت في نفس وتأتي ىذه العبلقة مف خبلؿ األ
ف وجود عبلقة نظرية مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة والجزء النظري ، )وقد تـ التأكد مالمواضيع

 1باإلضافة إلى مجموعة مف الشروط: مف ىذه الدراسة في الفصوؿ السابقة(. 

 تكوف العبلقة خطية بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ) تحميؿ معامبلت االرتباط(. أف -
(، R-Sq adj( و)R-Sq) االعتماد عمى معاممي الّتحديد في الّنمػوذجتكوف لمنموذج قدرة تفسيرية، بأف  -

  .ويقيس ىذا المعامؿ نسبة تفسير المتغّير المستقّؿ لمتغّير في المتغّير التابع
 2لمتأكد مف صبلحية النموذج يجب القياـ ببعض االختبارات أىميا:

األقػػّؿ واحػػدا مػف المعػػامبلت ال يسػػاوي والػّذي يفتػػرض أّف ىنالػػؾ عمػى : اختبــار المعنويــة الكميــة لمنمــوذج -
، وبالتّػػالي فػػإذا توّصػػمنا إلػػى انعػػداـ المعػػامميف معػػا فيػػذا يعنػػي عػػدـ (a, b)الّصػػفر، ىػػذه المعػػامبلت ىػػي:

أي اختبػار فيشػر  Fصبلحية تطبيؽ الّنموذج أصبل، ولمتأّكد مف المعنوية الكّمية لمّنمػوذج نسػتخدـ اختبػار 
(F- test). 

: باختبػار معنويػة معػامبلت االنحػدار لكػؿ متغيػر مػف المتغيػرات التفسػيرية عمػى جزئيـةاختبار المعنوية ال -
 .(t-testحدى، باإلضافة إلى ثابت االنحدار مف خبلؿ اختبار ت )

العادية "  المربعات الصغرى النموذج "طريقة معممات الشروط لتقدير مف مجموعة باإلضافة إلى توفر 
(OLS3أىميا اعتدالية التوزيع ،)  .االحتمالي لمبواقي، االستقبلؿ الذاتي لمبواقي 

 

 
                                                           

 1
، مجمة عمـو األداء الرياضي، المجمد ضمن بحوث عموم الرياضة SPSSتحميل االنحدار الخطي باستخدام برنامج محمد الشريؼ ناصري،  
 .2021، جامعة سوؽ أىراس، جواف 01، العدد 03

  ، كتاب إلكتروني متاح عمى الموقع:107-105، ص: SPSSبرنامج لمتعددة باستخدام التحميل االحصائي لممتغيرات ا أسامة ربيع أميف، 2 
book.com-.noorhttps://www 

3 OLS: Ordinary Least Squares.  

 

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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 الفرع الثاني: تحميل االرتباط بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة

المتغيػػػػر المسػػػػتقؿ )االلتػػػػزاـ بمبػػػػادئ حوكمػػػػة  خطيػػػػة بػػػػيف عبلقػػػػةإف كانػػػػت ىنػػػػاؾ مػػػػف أجػػػػؿ معرفػػػػة 
بػيف الجػدوؿ ي، حيػث االرتبػاطتحميػؿ نقػوـ ب (،حجػـ االسػتثمار األجنبػي المباشػرالمتغير التابع )و  المؤسسات(،

وبمػػا أننػػا أمػػاـ حالػػة االرتبػػاط مػػف  والمتغيػر التػػابع، المسػػتقؿالمتغيػػر بػػيف لبيرسػػوف  االرتبػػاطالمػوالي معػػامبلت 
 :يمي كما البديمة والفرضية العدـ طرؼ واحد، فيتـ صياغة فرضية

بادئ حوكمة المؤسسات وحجـ االستثمار مدى االلتزاـ بم معامؿ االرتباط بيف :(H0)الصفرية  الفرضية
أقؿ أو يساوي صفر )يوجد ارتباط سالب أو ال يوجد ارتباط(،  األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة

 (.0.05عند مستوى الخطأ )

مدى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات وحجـ االستثمار معامؿ االرتباط بيف  (:1Hالفرضية البديمة )
أكبر مف الصفر. )ارتباط موجب داؿ إحصائيا( عند مستوى  باشر في المؤسسات محؿ الدراسةاألجنبي الم

 (.0.05الخطأ )

)أبعاد المتغير المستقؿ(،  يتـ تقسيـ ىذه الفرضية إلى ست فرضيات فرعية بحسب مبادئ الحوكمة
 بأبعاده الستة: ويمخص الجدوؿ الموالي قيمة معامؿ االرتباط بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ

 المتغير التابع والمتغيرات المستقمةاالرتباط بين (: معامل 26-4جدول رقم )
 

 القرار مستوى الداللة Rقيمة  المتغيرات المستقمة المتغير التابع
 
 

حجم رأس المال 
 األجنبي

 داؿ )ارتباط طردي(  0,00 0.407** ضمان إطار فعال لمحوكمةااللتزام بمبدأ 
 داؿ )ارتباط طردي( 0,00 0.578** بمبدأ حماية حقوق المساىمينااللتزام 

 داؿ )ارتباط طردي( 0,00 0.414** االلتزام بمبدأ المساواة بين المساىمين
 داؿ )ارتباط طردي( 0,016 0.256** االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح

 باط طردي(داؿ )ارت 0,02 0.336 ** االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية

 داؿ )ارتباط طردي( 0,00 0.628** االلتزام بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة

 داؿ )ارتباط طردي( 0,00 0.738** المؤسسات االلتزام بمبادئ حوكمة 
 (1.10دال عند مستوى الخطؤ ) **
 (.1.15دال عند مستوى الخطؤ ) *

 (16 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
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 الجدوؿ أعبله نستنتج ما يمي:مف خبلؿ 

  قيمة معامؿ االرتباط"R" والتزاميػا بمبػدأ ضػماف إطػار  األجنبػيمحػؿ الدراسػة  بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات
بيف ، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط طردي (0,00)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.407)فعاؿ لمحوكمة يقدر بػ

يمػػا(. ممػػا يجعمنػػا نػػرفض الفرضػػية العدميػػة ونقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة بينخطيػػة موجبػػة عبلقػػة  يف )ىنػػاؾالمتغيػػر 
وحجػػـ ضػػماف إطػػار فعػػاؿ لمحوكمػػة إحصػػائيا بػػيف مػػدى االلتػػزاـ بمبػػدأ  داؿ موجػػبيوجػػد ارتبػػاط "القائمػػة بأنػػو: 

 ".االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة
  قيمة معامؿ االرتباط"R حمايػة حقػوؽ والتزاميػا بمبػدأ األجنبي، " بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة

متوسط ، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط طردي (0,00)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.578)يقدر بػ المساىميف
خطيػػة قػػة توجػػد عبل) حمايػػة حقػػوؽ المسػػاىميف والتزاميػػا بمبػػدأ محػػؿ األجنبػػي بػػيف حجػػـ رأس مػػاؿ المؤسسػػات

موجػػب يوجػػد ارتبػػاط " بػػيف المتغيػػريف(. وبالتػػالي نػػرفض الفرضػػية العدميػػة ونقبػؿ الفرضػػية البديمػػة وأنػػو: ةموجبػ
وحجػػػػـ االسػػػػتثمار األجنبػػػػي المباشػػػػر فػػػػي بمبػػػػدأ حمايػػػػة حقػػػػوؽ المسػػػػاىميف داؿ إحصػػػػائيا بػػػػيف مػػػػدى االلتػػػػزاـ 

 ."المؤسسات محؿ الدراسة
 " قيمة معامؿ االرتباطR والتزاميػا بمبػدأ المسػاواة بػيف األجنبػي مػاؿ المؤسسػات محػؿ الدراسػة " بػيف حجػـ رأس

، وىػػذا يعنػػي أنػػو يوجػػد ارتبػػاط طػػردي بػػيف (0,00)وىػػو داؿ بمسػػتوى داللػػة قػػدره  (،0.414)المسػػاىميف يقػػدر بػػػ
)عبلقػػػة خطيػػػة  والتزاميػػػا بمبػػػدأ المسػػػاواة بػػػيف المسػػػاىميفاألجنبػػػي حجػػػـ رأس مػػػاؿ المؤسسػػػات محػػػؿ الدراسػػػة 

يوجػػد " وبالتػػالي نػػرفض الفرضػػية العدميػػة ونقبػػؿ الفرضػػية البديمػػة والتػػي مفادىػػا بأنػػو: يف المتغيػػريف(.موجبػػة بػػ
داؿ إحصػػػائيا بػػػيف مػػػدى االلتػػػزاـ بمبػػػدأ المسػػػاواة بػػػيف المسػػػاىميف وحجػػػـ االسػػػتثمار األجنبػػػي موجػػػب ارتبػػػاط 

 ."المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة
 " قيمة معامؿ االرتباطR" اؿ المؤسسات محؿ الدراسة والتزاميا بمبدأ مراعاة أصحاب بيف حجـ رأس م

(، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط طردي 0,016)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.256ـ)المصالح يقدر ب
وعميو نستنتج  .مراعاة أصحاب المصالح بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة والتزاميا بمبدأضعيؼ 

وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية المتغيريف. بيف ، لكنيا ضعيفة يةأنو توجد عبلقة إيجاب
داؿ إحصائيا بيف مدى االلتزاـ بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح  موجب يوجد ارتباط البديمة والتي مفادىا بأنو:

 وحجـ االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة.
 " قيمة معامؿ االرتباطRوالتزاميا بمبدأ اإلفصاح األجنبي يف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة " ب

)عبلقة ، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط طردي (0,02)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.336)والشفافية يقدر بػ
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 ة.اإلفصاح والشفافي والتزاميا بمبدأاألجنبي بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة خطية موجبة(، 
بيف مدى االلتزاـ بمبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارة وحجـ االستثمار األجنبي  داؿ إحصائياموجب يوجد ارتباط 

وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة والتي مفادىا  المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة.
وحجـ االستثمار األجنبي  اإلفصاح والشفافية داؿ إحصائيا بيف مدى االلتزاـ بمبدأموجب يوجد ارتباط " بأنو:

 . "المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة
 " قيمة معامؿ االرتباطR مسؤوليات مجمس " بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة والتزاميا بمبدأ

بيف حجـ  ، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط طردي(0,00)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.628)يقدر بػ اإلدارة
وبالتالي نرفض  .مسؤوليات مجمس اإلدارة والتزاميا بمبدأ األجنبي رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة

داؿ إحصائيا بيف مدى  موجب "يوجد ارتباط :الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة والتي مفادىا بأنو
  مباشر في المؤسسات محؿ الدراسة".وحجـ االستثمار األجنبي ال مسؤوليات مجمس اإلدارةبمبدأ االلتزاـ 

  الجدوؿ أف قيمة معامؿ االرتباط "يبرزR بيف حجـ رأس ماؿ المؤسسات محؿ الدراسة والتزاميا بمبادئ "
، وىذا يعني أنو يوجد ارتباط (0,00)، وىو داؿ بمستوى داللة قدره (0.738)يقدر بػ )المحور الكمي(، الحوكمة
 .المؤسسات والتزاميا بمبادئ حوكمة المؤسسات محؿ الدراسةجنبي باألماؿ البيف حجـ رأس  قوي طردي

المؤسسة ب حجـ رأس الماؿ األجنبي  ، أي أفالمتغيريفإيجابية بيف خطية وعميو نستنتج أنو توجد عبلقة 
 وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة والتي مفادىا بالتزاميا بمبادئ الحوكمة.را يمرتبط كث

"يوجد ارتباط دال إحصائيا بين مدى االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات وحجم االستثمار األجنبي  بأنو:
  المباشر في المؤسسات محل الدراسة".

 

 المطمب الثاني: اختبار صالحية نموذج االنحدار وعرض النتائج 

بتطبيؽ  )بأبعاده الستة( التابع والمستقؿ الّدراسة بيف متغّيريخطية عبلقة أف ىناؾ بعد أف وجدنا 
االنحدار الخطي البسيط واختبار صبلحية النموذج. فبعد معالجة نموذج  الـتقدير معيتـ ، معامؿ االرتباط

، تحصمنا عمى معادلة االنحدار التي تمثؿ العبلقة بيف المتغير المستقؿ SPSSالبيانات مف خبلؿ برنامج 
التابع )حجـ االستثمار األجنبي المباشر(. لكف قبؿ عرضيا  )االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات( والمتغير

 يجب التأكد مف صبلحية النموذج.
 

 



 استقطاب االستثمار  األجنبي المباشر إلى مجموعة من المؤسساتدراسة ميدانية لمدى مساىمة مبادئ حوكمة المؤسسات في   .................    

 

248 
 

 الفرع األول: اختبار صالحية النموذج 

 حيث سميمة وغير مضممة لنتائج الوصوؿ إلى إف عدـ التأكد مف صبلحية نموذج االنحدار يؤدي
 تبارات األكثر استخداما:لمتطبيؽ، لذلؾ نقـو ببعض االخ قابؿ غير النموذج يصبح

 أوال: القدرة التفسيرية لمنموذج: 
نقـو بحساب معاممي الّتحديد في الّنموذج، ويقيس ىذا المعامؿ نسبة تفسير المتغّير المستقّؿ لمتغّير 

 (R-Sq adj)ويفضؿ بالطبع معامؿ التحديد المصحح  في المتغّير التابع.
 

 وذج االنحدارالقدرة التفسيرية لنم(:27-4الجدول رقم )

 معامل االرتباط المعامل
R 

 معامل التحديد
R-Sq 

معامل التحديد المصحح 
R-Sq adj 

 الخطأ المعياري لمتقدير
Std. Er Es 

 197504981.16 5380. 5450. 7380. القيمة

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

وىػو مػا  %53.8، وبتصػحيح المعامػؿ بمػغ %54.5تػو قيم تؿ الّتحديػد بمغػّف معامأ أعبله يظير الجدوؿ
مػػف التغّيػػرات  54% مػػا يقػػارب يعنػػي وجػػود قػػدرة تفسػػيرية جّيػػدة فػػي نمػػوذج االنحػػدار، وبتعبيػػر آخػػر نقػػوؿ أفّ 

الحوكمػػة محػػّؿ الّدراسػػة تفّسػػرىا ممارسػػات المؤسسػػات فػػي حجػػـ االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر التػػي تحػػدث فػػي 
 مف التغّيرات في المتغّير التابع ُتعزى لممتغّير المستقّؿ.  %54، أي أّف زاـ بمبادئيا()االلت

 (F-Testثانيا: اختبار المعنوية الكمية )

اختبػػػار المعنويػػػة الكّميػػػػة يفتػػػرض أّف ىنالػػػؾ عمػػػػى األقػػػّؿ واحػػػػدا مػػػف المعػػػامبلت ال يسػػػػاوي الّصػػػفر، ىػػػػذه 
نا إلػى انعػداـ المعػامميف معػا فيػذا يعنػي عػدـ صػبلحية تطبيػؽ (، وبالتّػالي فػإذا توّصػمa, bالمعػامبلت ىػي: )

أي اختبػػػار فيشػػػر، وينطمػػػؽ ىػػػذا  Fالّنمػػػوذج أصػػػبل، ولمتأّكػػػد مػػػف المعنويػػػة الكّميػػػة لمّنمػػػوذج نسػػػتخدـ اختبػػػار 
 االختبار مف صياغة الفرضية العدمية والفرضية البديمة:

H0( قيمة : جميع معامبلت االنحدار غير معنويةF  ّ0.05ة عند مستوى غير دال) 
:H1 ( قيمة واحد عمى األقؿ مف معامبلت االنحدار معنويF  0.05داّلة عند مستوى)  
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 (F -اختبار) ANOVAجدول تحميل التباين : (28-4) الجدول رقم
درجة  

 الحرية

 الذاللة Fقيمة متوسط المربعبت مجموع المربعبت

 *3175614580015 1 االنحذار
3175614580015* 81.409 08000 

 - - 39008217586* *2652558795911 68 الخطأ

 - - -- *5828173375926 69 الكلي

 الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *
 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

ّنو أوىو ما يعني   .0,05 الخطأ عند مستوىدالة وىي  81.409 تبمغ Fيظير الجدوؿ أّف قيمة 
 . وبذلؾ نرفص الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية ىناؾ عمى األقؿ واحد مف معامبلت االنحدار غير معدـو

 وبالتالي ىناؾ معنوية كمية في النموذج. البديمة )واحد عمى األقؿ مف معامبلت االنحدار ال يساوي الصفر(
 

 ختبار المعنوية الجزئيةثالثا: ا
في الخطوة السابقة توصمنا إلى نتيجة مؤداىا أنو يوجد واحد عمى األقؿ مف معامبلت االنحدار ال يساوي 
الصفر، وفي ىذه الخطوة يتـ تحديد أي مف ىذه المعامبلت تكوف معنوية، نقوـ باختبار المعنوية الجزئية 

 وض التالية:. يقوـ ىذا االختبار عمى الفر t-testباستخداـ 
 :b بالنسبة لػ الثابت

H0: الثابت b  غير معنوي، وذلؾ إذا كانت قيمةt 0,05 الخطأ غير داّلة عند مستوى. 
H1الثابت : b  معنوي، وذلؾ إذا كانت قيمةt 0,05 الخطأ داّلة عند مستوى. 
 :aمعامؿ االنحداربالنسبة لػ   

H0 :معامؿ االنحدار a يمة غير معنوي، وذلؾ إذا كانت قt 0,05 الخطأ غير داّلة عند مستوى. 
H1 : معامؿ االنحدارa  معنوي، وذلؾ إذا كانت قيمةt 0,05 الخطأ داّلة عند مستوى. 

 

 (: نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار29-4الجدول رقم )
 

 مستوى الداللة tقيمة  القيمة االحصائية لممعممات المعممات
B 3856

*
 8.537 08000 

A 1015
*

 9.023 08000 

 لكبر حجـ المبالغ الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
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وبالتالي  1.13معنوية عند مستوى الداللة  bالخاصة بالثابت  tأف قيمة  (29-4)يوضح الجدوؿ رقـ 
 tمعنوي. ونفس النتائج بالنسبة لقيمة  bالفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة القائمة بأف الثابت نرفض 

وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية ونقبؿ ، 0.05فيي دالة عند مستوى الداللة ،  aالخاصة المعممة 
 8معنوي aالفرضية البديمة والتي مفادىا بأف معامؿ االنحدار 

 لية التوزيع: اختبار اعتدارابعا

 ويتـ الطبيعي، التوزيع شكؿ أف يأخذ يجب التقدير عف الناتجة لمبواقي االحتمالي التوزيع أف يعني وىو
 الرياضية:  البيانية، والطريقة الرسوـ طريقة طريقتيف، باستخداـ لمبواقي الطبيعي التوزيع مف التأكد

 (Histogram) ارلمبواقي باستخدام اختب الطبيعي التوزيع(: 4-4) رقم الشكل

 
  03SPSSمخرجات المصدر: 

 كبير بيف تشابو فيناؾ الطبيعي )شكؿ جرس(، التوزيع شكؿ تأخذ يوضح الشكؿ أعبله بأف البواقي
، فقد كاف (Normal Probability Plot)بمنحنى  يتعمؽ فيما الطبيعي. أما التوزيع ومنحنى التكراري المنحنى

 بالشكؿ التالي: 
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 Plot Normal Probability باستخدام اختبار (: التوزيع الطبيعي لمبواقي5-4شكل رقم )

 
  03SPSSمخرجات المصدر: 

 

 الطبيعػي، التوزيػع منحنػى يمثػؿ والػذي المائػؿ الخط تتوزع بشكؿ منتظـ عمى النقاط أفيوّضح ىذا الّشكؿ 
، وىػو مػا يؤّكػد النتيجػة السػابقة الطبيعػي التوزيػع تتبػع البػواقي أف بوضػوح يظيػر بأف المنحنى القوؿ يمكف لذا

 بأّف البيانات تتّبع التوزيع الّطبيعي.
( Shapiro-Wilk)اختبار  عمى اعتمدنا حيث الرياضية الطريقة أيضا وبغية التأكد استخدمنا

 حالة كوف في الطبيعي التوزيع تتبع البواقي أف إلى منيما كؿ يشير ، بحيث(Kolmogrov-Smirnovو)
(، ويعرض الجدوؿ النتائج المتحصؿ عمييا %5مف مستوى الداللة ) أكبر االختباريف حدأل المعنوية مستوى

 مف االختبار:

 (Kolmogrov-Smirnov( و)Shapiro-Wilk) اختبار نتائج(: 30-4) رقم الجدول

 Kolmogrov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 الداللة جة الحريةدر  حصائية القيمة اإل مستوى الداللة درجة الحرية القيمة اإلحصائية

 08240 70 7230. 08130 70 2880. توزيع البواقي

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
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ذا مػػا نظرنػػا إلػػى الجػػدوؿ أعػػبله سػػنجد أّف قيمػػة اإلحصػػائية فػػي اختبػػار كولػػومجروؼ سػػميرنوؼ بمغػػت -وا 
، عنػػد  0.723يمػة اإلحصػػائية فػي اختبػار شػابيرو وويمػؾ قيمػة ، وبمغػت ق0.13عنػد مسػتوى داللػة  0.288

، وعميو فيي قيـ غير دالة، وبالتالي كبل االختباريف يشيراف إلػى كػوف البػواقي تتبػع 0,240بمستوى داللة بمغ 
 التوزيع الّطبيعي.

 ( Autocorrelation) الذاتي االرتباط خامسا: اختبار

 بيف ارتباط وجود حالة في المشكمة ىذه وتظير بيف البواقي يذات ارتباط وجود عدـ مف التأكد ويعني
اختبار  ويعد المتجاورة، المشاىدات بيف ارتباط وجود حالة في المشكمة ىذه وتظير المتجاورة، المشاىدات
Watson-Durbin فإف  المشكمة، ىذه عف الكشؼ في الباحثيف قبؿ مف استخداما األكثر االختبارات مف

 بيف ذاتي إرتباط وجود عدـ ذلؾ فمعنى(،  2.5( و)  1.5ختبار المحصؿ عمييا بيف ) تراوحت قيمة اال
 المدى مف أكبر أو أقؿ قيمة عمى تحصمنا إذا أما الذاتي، االرتباط مشكمة مف النموذج بخمو يفيد بما البواقي
 ىذا معالجة يتطمب واألمر الذاتي االرتباط مشكمة مف يعاني النموذج أف ذلؾ فمعنى الذكر السالؼ القيمي
-Durbin( في الجدوؿ الذي يحتوى عمى معامؿ التحديد، نجد قيمة 09وبالنظر إلى الممحؽ رقـ ) .االشكاؿ
watson ( 1.950تساوي) بيف ذاتي ارتباط وجود عدـ  مما يؤكد .( 2.5( و)  1.5) ، وىذه القيمة تقع بيف 
 .لذاتيا االرتباط مشكمة مف االنحدار نموذج خمو ومنو البواقي
 

 الفرع الثاني: تفسير نموذج االنحدار واختبار الفرضية الرابعة

بعد التأكد مف القوة التفسيرية لمنموذج ومعنويتو الكمية والجزئية، والتأكد مف أىـ االختبارات التي تدؿ 
ى تأثير عمى صبلحيتو، يتـ تفسيره بما يخدـ أىداؼ الدراسة. بغرض اختبار الفرضية الرابعة، والتي تقيس مد

المتغير المستقؿ )االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات(، في المتغير التابع )االستثمار األجنبي المباشر(، 
 والتي يتـ صياغة الفرضية الصفرية الخاصة بيا، والفرضية البديمة كما يمي:

0H: األجنبي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى الخطأ 

1H:  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر
 .0.05 الخطأبالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى 

 نموذج االنحدار البسيط المقدر: نتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿوالجدوؿ الموالي يمخص أىـ ال
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 االنحدار لمعالقة بين االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات واالستثمار األجنبي المباشر : نموذج(31-4) الجدول رقم

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

3850 (bالثابت )
*

 - 8.537 08000 
.5380 0.738 81.409 08000 

X(a) 1015 معامل
*

 .7380 9.023 08000 

 3856االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات+  1015االستثمار األجنبي المباشر= : معادلة االنحدار
 .الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSالبة باالعتماد عمى مخرجات مف إعداد الطالمصدر: 

المستقؿ ) االلتزاـ بمبادئ حوكمة إلى وجود دور لممتغير  (31-4)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ 
وىي  (2.203)التي بمغت  Tاستنادا إلى أف قيمة  (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع المؤسسات( في 

مما يقتضي رفض الفرضية  .(2.25)في الدراسة  المعتمد )الخطأ( أقؿ مف مستوى الداللة ،(=2.222Sig)دالة 
يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبادئ حوكمة التي تنص عمى أنو  وقبوؿ الفرضية البديمة، يةصفر ال

، 0.05الخطأ المؤسسات عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى 
(؛ حيث 0.738والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب والقوي )وىذا األثر موجب؛ 

 بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير بػ  االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات توضح أف كؿ تغير في (Beta)قيمة 
 بمعنى أو جيدة، الدراسة لنموذج يريةالتفس والقدرة حجـ االستثمار األجنبي المباشر.في  وحدة (0.738)

 فالنتائج. جيد مستوى ذات التابع المتغير في تحدث التي تفسير التغيرات عمى المستقؿ المتغير قدرة آخر
 يفسر المستقؿ المتغير أف يعني ما وىو ،(Adjusted R Square)المعدؿ  التحديد معامؿ قيمة أف إلى تشير

، أما %53.8ستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة بنسبة لنا التغيرات الحاصمة في حجـ اال
 وعمى. النموذج ضمف أخرى متغيرات إدراج عدـ أو العشوائي الخطأ إلى ، فترجع%46.2باقي التغيرات 

حجـ االستثمار  في التغيرات تفسير عمى النموذج قدرة يعني مما جيدة، نسبة ىذه النسبة تعتبر فإف العموـ
  عمييا. المحصؿ لمنتائج وفقا ي جيدةاألجنب

 

 

 

ف4: يوجد أثر ذو داللة احصائية لمدى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار 
 األجنبي المباشر في المؤسسات محؿ الدراسة.
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 الفرع الثالث: نموذج االنحدار ألبعاد المتغير المستقل

وبغية معرفة أي  لقد رأينا سابقا أف المؤسسات محؿ الدراسة تمتـز بجميع مبادئ حوكمة المؤسسات،
ى في الخطوات المبادئ أكثر تأثيرا في حجـ االستثمار األجنبي، نمجأ إلى تفسير كؿ متغير عمى حد

 حيث يتـ اختبار تأثير كؿ مبدأ مف المبادئ الستة عمى المتغير التابع بشكؿ منفصؿ: البلحقة.

 أوال: نموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأ األول واالستثمار األجنبي المباشر

ر يقـو عمى صياغة يقيس ىذا االختبار تأثير االلتزاـ بالمبدأ األوؿ في المتغير التابع، واالختبا
 الفرضية الصفرية والفرضية البديمة كما يمي:

0H:  عمى حجـ االستثمار األجنبي  بمبدأ ضماف إطار فعاؿ لمحوكمةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى الخطأ 

1H : عمى حجـ االستثمار األجنبي طار فعاؿ لمحوكمة اف إضمبمبدأ يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

 :نتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدروالجدوؿ الموالي يمخص أىـ ال

واالستثمار األجنبي  فعال لمحوكمةطار ضمان إبمبدأ االنحدار لمعالقة بين االلتزام  : نموذج(32-4) لجدول رقما
 المباشر

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

756 (bالثابت )
*

 - 28841 .0060 
.1530 .4070 13.478 08000 

X(a) 256 معامل
*

 .4070 38671 08000 

 756االلتزام بمبدأ ضمان إطار فعال لمحوكمة +  256ر األجنبي المباشر= االستثما: معادلة االنحدار
 الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *
 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر:  

دالة، مما يؤكد أف ىناؾ معنوية كمية  F شر أف قيمةفي مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله، يؤكد اختبار
دأ ضماف إطار فعاؿ ) االلتزاـ بمب الفرعي المستقؿدور لممتغير لمنموذج. كما نستنتج مف خبللو، أنو يوجد 

وىي  (3.222)التي بمغت  Tاستنادا إلى أف قيمة  ،(االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع حوكمة( في لم
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. مما يقتضي رفض الفرضية العدمية، وقبوؿ (2.25)مستوى الداللة المعتمد عند ، (=2.222Sig)دالة 
، وكمةضماف إطار فعاؿ لمح دأيوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبالفرضية البديمة التي تنص عمى أنو 

 ىذا األثرواتجاه . 0.05عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 
(؛ حيث قيمة 0.407)لكنو متوسط ، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب موجب

(Beta) بوحدة واحدة يؤدي إلى تغير بػ بمبدأ وجود إطار فعاؿ لمحوكمة، االلتزاـ  توضح أف كؿ تغير في 
نتائج إلى أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ تشير ال. في حجـ االستثمار األجنبي المباشر وحدة (0.407)
(Adjusted R Square،)  يفسر لنا التغيرات الحاصمة في  الفرعي )المبدأ األوؿ( أف المتغير المستقؿإلى

أما باقي التغيرات، فترجع إلى  ،15.3% حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة بنسبة
 .ضمف النموذج خرى الغير مدرجةاأل متغيراتوالالخطأ العشوائي 

 واالستثمار األجنبي المباشر ثانينموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأ ال :ثانيا

 صياغة الفرضية العدمية والفرضية البديمة كما يمي:الختبار العبلقة يتـ و  

0H:  ى حجـ االستثمار األجنبي عم حماية حقوؽ المساىميفبمبدأ ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

1H:  عمى حجـ االستثمار األجنبي  بمبدأ حماية حقوؽ المساىميفيوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

 : لمتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدروالجدوؿ الموالي يمخص أىـ النتائج ا

 االنحدار لمعالقة بين االلتزام بمبدأ حماية حقوق المساىمين واالستثمار األجنبي المباشر نموذج :(33-4)الجدول رقم

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

1620 (bالثابت )
*

 - 48495 08000 
.2670 .5260 26.071 08000 

X(a) 447 معامل
*

 .5260 58106 08000 

  1620 +حماية حقوق المساىمينااللتزام بمبدأ 447: االستثمار األجنبي المباشر=  معادلة االنحدار
 جـ المبالغالوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ بسبب كبر ح *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
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(، مما يؤكد أف 0...دالة، عند مستوى الداللة المعتمد في الدراسة ) Fفيشر أف قيمة  يؤكد اختبار
مستقؿ الفرعي النستنتج أنو يوجد دور لممتغير  مف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله،ىناؾ معنوية كمية لمنموذج. و 

، استنادا إلى أف قيمة (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع ( في حماية حقوؽ المساىميف )االلتزاـ بمبدأ
T  وىي دالة  (58106)البالغة(2.222Sig=) مما يقتضي رفض (2.25)، عند مستوى الداللة المعتمد .

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبدأ ى أنو الفرضية العدمية، وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عم
عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى ، حماية حقوؽ المساىميف

، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب لكنو اموجب كافواتجاه ىذا األثر . 0.05داللة 
، بوحدة حماية حقوؽ المساىميفااللتزاـ بمبدأ  توضح أف كؿ تغير في (Beta)يمة (؛ حيث ق0.526متوسط )

 في حجـ االستثمار األجنبي المباشر.  وحدة (0.526) واحدة يؤدي إلى تغير بػ 

إلى أف المتغير المستقؿ  (،Adjusted R Square)قيمة معامؿ التحديد المعدؿ  تشير نتائجكما 
ر لنا التغيرات الحاصمة في حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ ( يفسثانيالفرعي )المبدأ ال
، أما باقي التغيرات، فترجع إلى الخطأ العشوائي والمتغيرات األخرى الغير مدرجة 26.7%الدراسة بنسبة 
 التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبدأ حماية حقوؽ المساىميف لو أثر موجبمما يعني أف  ضمف النموذج.

 .عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بيا

 واالستثمار األجنبي المباشر ثالث: نموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأ الثالثا

 كما يمي: الختبار العبلقة بيف المتغيريف  يتـ صياغة الفرضية العدمية والفرضية البديمة

0H:  عمى حجـ االستثمار  مبدأ المساواة بيف المساىميفبال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

1H عمى حجـ االستثمار بمبدأ المساواة بيف المساىميف : يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

والجدوؿ الموالي يمخص أىـ النتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدر، حتى 
 عبلقة بيف المتغيريف:نتمكف مف اختبار ال
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 االنحدار لمعالقة بين االلتزام بمبدأ المساواة بين المساىمين واالستثمار األجنبي المباشر : نموذج(34-4) الجدول رقم

المعبمل Bملالمعا المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

1312 (bالثابت )
*

 - 3.217 08002 
.1590 .4140 14.083 08000 

X(a) 370 معامل
*

 .4140 3.753 08000 

 1312+ مساىمين المساواة بين الااللتزام بمبدأ 370: االستثمار األجنبي المباشر= معادلة االنحدار
 الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

(، مما يؤكد أف 0...دالة، عند مستوى الداللة المعتمد في الدراسة ) Fفيشر أف قيمة  يؤكد اختبار
المستقؿ الفرعي معنوية كمية لمنموذج. ومف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله، نستنتج أنو يوجد دور لممتغير  ىناؾ

، استنادا إلى أف قيمة (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع المساىميف( في المساواة بيف )االلتزاـ بمبدأ 
T  وىي دالة  (3.753)البالغة(2.222Sig=)مما يقتضي رفض (2.25)لة المعتمد ، عند مستوى الدال .

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبدأ الفرضية العدمية، وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو 
المساىميف، عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة المساواة بيف 

جبا، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب لكنو . واتجاه ىذا األثر كاف مو 0.05
، بوحدة المساواة بيف المساىميفااللتزاـ بمبدأ  توضح أف كؿ تغير في (Beta)(؛ حيث قيمة 4140.متوسط )

تشير نتائج قيمة معامؿ في حجـ االستثمار األجنبي المباشر.  وحدة (4140.) واحدة يؤدي إلى تغير بػ 
( يفسر لنا التغيرات لثإلى أف المتغير المستقؿ الفرعي )المبدأ الثا (،Adjusted R Square)حديد المعدؿ الت

، أما باقي التغيرات، %15.9ة الحاصمة في حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة بنسب
 ذج.فترجع إلى الخطأ العشوائي والمتغيرات األخرى الغير مدرجة ضمف النمو 

 واالستثمار األجنبي المباشر رابع: نموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأ الرابعا

 يتـ صياغة الفرضية العدمية الخاصة بيا والفرضية البديمة كما يمي: الختبار العبلقة بيف المتغيريف،

0H:  عمى حجـ االستثمار  بمبدأ مراعاة أصحاب المصالحال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 
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1H:  عمى حجـ االستثمار  بمبدأ مراعاة أصحاب المصالحيوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

لنتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدر، حتى والجدوؿ الموالي يمخص أىـ ا
 نتمكف مف اختبار الفرضيتيف أعبله:

 االنحدار لمعالقة بين االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح واالستثمار األجنبي المباشر : نموذج(35-4) الجدول رقم

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

838 (bالثابت )
*

 - 1.734 
.087 

.0520 .2560 4.758 08033 
X(a) 257 معامل

*
 .2560 2.181 

.033 

 838+ أصحاب المصالح مراعاة االلتزام بمبدأ 257: االستثمار األجنبي المباشر= معادلة االنحدار
 ذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغالوحدة بالمميوف دج وقد تـ ح *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 

(، مما يؤكد أف 0...دالة، عند مستوى الداللة المعتمد في الدراسة ) Fفيشر أف قيمة  يؤكد اختبار
المستقؿ الفرعي بله، نستنتج أنو يوجد دور لممتغير ىناؾ معنوية كمية لمنموذج. ومف خبلؿ نتائج الجدوؿ أع

، استنادا إلى أف (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع ( في بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح )االلتزاـ
. مما يقتضي رفض (2.25)، عند مستوى الداللة المعتمد (=2.222Sig)وىي دالة  (2.181)البالغة  Tقيمة 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبدأ ، وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو الفرضية العدمية
، عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى مراعاة أصحاب المصالح

اط الموجب لكنو . واتجاه ىذا األثر كاف موجبا، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتب0.05داللة 
، بوحدة مراعاة أصحاب المصالحااللتزاـ بمبدأ  توضح أف كؿ تغير في (Beta)(؛ حيث قيمة 2560.)ضعيؼ 

تشير نتائج قيمة معامؿ في حجـ االستثمار األجنبي المباشر.  وحدة (2560.) واحدة يؤدي إلى تغير بػ 
( يفسر لنا التغيرات لرابعقؿ الفرعي )المبدأ اإلى أف المتغير المست (،Adjusted R Square)التحديد المعدؿ 

، أما باقي التغيرات، %5.2 ةالحاصمة في حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة بنسب
 فترجع إلى الخطأ العشوائي والمتغيرات األخرى الغير مدرجة ضمف النموذج.
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 واالستثمار األجنبي المباشر خامسال : نموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأخامسا

 والتي يتـ صياغة الفرضية العدمية الخاصة بيا، والفرضية البديمة كما يمي:

0H:  عمى حجـ االستثمار األجنبي الفصاح والشفافيةابمبدأ ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ ،
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

1H:  عمى حجـ االستثمار األجنبي  الفصاح والشفافيةابمبدأ يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

والجدوؿ الموالي يمخص أىـ النتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدر، حتى 
 ضيتيف أعبله:نتمكف مف اختبار الفر 

 االنحدار لمعالقة بين االلتزام بمبدأ االفصاح والشفافية واالستثمار األجنبي المباشر : نموذج(36-4) الجدول رقم

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

946 (bالثابت )
*

 - 2.389 
.0200 

.1000 .3360 88638 08004 
X(a) 305 معامل

*
 .3360 2.939 

.0040 

 946+ االفصاح والشفافيةااللتزام بمبدأ  305: االستثمار األجنبي المباشر= معادلة االنحدار
 الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSخرجات مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مالمصدر: 
 

، مما يؤكد أف (1010)دالة، عند مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  Fفيشر أف قيمة  يؤكد اختبار
المستقؿ الفرعي ىناؾ معنوية كمية لمنموذج. ومف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله، نستنتج أنو يوجد دور لممتغير 

 T، استنادا إلى أف قيمة (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع ( في االفصاح والشفافية )االلتزاـ بمبدأ
. مما يقتضي رفض الفرضية (2.25)، عند مستوى الداللة المعتمد (=2.222Sig)وىي دالة  (2.939)البالغة 

 االفصاحيوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبدأ العدمية، وقبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو 
. 0.05، عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة والشفافية

 ضعيؼ واتجاه ىذا األثر كاف موجبا، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب لكنو
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، بوحدة واحدة يؤدي افيةاالفصاح والشفااللتزاـ بمبدأ  توضح أف كؿ تغير في (Beta)(؛ حيث قيمة 3360.)
تشير نتائج قيمة معامؿ التحديد المعدؿ في حجـ االستثمار األجنبي المباشر.  وحدة (3360.) إلى تغير بػ 

(Adjusted R Square،) ( يفسر لنا التغيرات الحاصمة في خامسإلى أف المتغير المستقؿ الفرعي )المبدأ ال
، أما باقي التغيرات، فترجع إلى 10%ة محؿ الدراسة بنسبحجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات 

 الخطأ العشوائي والمتغيرات األخرى الغير مدرجة ضمف النموذج.

 واالستثمار األجنبي المباشر سادسنموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام بالمبدأ ال :سادسا

 كما يمي:والتي يتـ صياغة الفرضية العدمية الخاصة بيا والفرضية البديمة  

0H عمى حجـ االستثمار مسؤوليات مجمس اإلدارةبمبدأ : ال يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ ،
 .0.05األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة 

1H: عمى حجـ االستثمار  مسؤوليات مجمس اإلدارةبمبدأ  يوجد أثر موجب ذو داللة إحصائية لبللتزاـ
 .0.05جنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عند مستوى داللة األ

والجدوؿ الموالي يمخص أىـ النتائج المتوصؿ إلييا مف خبلؿ نموذج االنحدار البسيط المقدر، حتى 
 نتمكف مف اختبار الفرضيتيف أعبله:

 اإلدارة واالستثمار األجنبي المباشرمسؤوليات مجمس بمبدأ (: نموذج االنحدار لمعالقة بين االلتزام 37-4الجدول رقم )

المعبمل Bالمعامل المتغير

Beta 
مستوى  Tقيمة 

 Tداللة 

R-Sq 

adj 
معامل 
 االرتباط

مستوى  Fقيمة 
 Fداللة 

1677 (bالثابت )
*

 - 5.883 
08000 

.3860 .6280 44.398 08000 
X(a) 454 معامل

*
 .6280 6.663 

08000 

 1677+ مسؤوليات مجمس اإلدارةااللتزام بمبدأ 454جنبي المباشر= : االستثمار األمعادلة االنحدار
 الوحدة بالمميوف دج وقد تـ حذؼ ستة أرقاـ مقارنة بالمبلحؽ لكبر حجـ المبالغ *

 (17 )الممحؽ رقـ 03SPSSمف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات المصدر: 
 

(، مما يؤكد أف 0...لة المعتمد في الدراسة )دالة، عند مستوى الدال Fفيشر أف قيمة  يؤكد اختبار
المستقؿ الفرعي ىناؾ معنوية كمية لمنموذج. ومف خبلؿ نتائج الجدوؿ أعبله، نستنتج أنو يوجد دور لممتغير 
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، استنادا إلى أف (االستثمار األجنبي المباشر)المتغير التابع ( في مسؤوليات مجمس اإلدارة )االلتزاـ بمبدأ
. مما يقتضي رفض (2.25)، عند مستوى الداللة المعتمد (=2.222Sig)وىي دالة  (6.663)البالغة  Tقيمة 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبللتزاـ بمبدأ التي تنص عمى أنو  ،الفرضية العدمية وقبوؿ الفرضية البديمة
د مستوى داللة عمى حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، عن مسؤوليات مجمس اإلدارة

القوي ، والذي يؤكد ذلؾ معادلة االنحدار، ومعامؿ االرتباط الموجب . واتجاه ىذا األثر كاف موجبا0.05
، بوحدة واحدة مسؤوليات مجمس اإلدارةااللتزاـ بمبدأ  توضح أف كؿ تغير في (Beta)(؛ حيث قيمة 6280.)

تشير نتائج قيمة معامؿ التحديد بي المباشر. في حجـ االستثمار األجن وحدة (6280.) يؤدي إلى تغير بػ 
( يفسر لنا التغيرات سادسإلى أف المتغير المستقؿ الفرعي )المبدأ ال (،Adjusted R Square)المعدؿ 

، أما باقي التغيرات، %38.6ة الحاصمة في حجـ االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة بنسب
 لمتغيرات األخرى الغير مدرجة ضمف النموذج.فترجع إلى الخطأ العشوائي وا

مف خبلؿ اختبار العبلقة بيف المبادئ الستة واالستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة، 
بمعامؿ  مبدأ مسؤوليات مجمس اإلدارةوجدنا أف أكثر المبادئ تأثيرا عمى حجـ االستثمار األجنبي ىو 

 مبدأ حماية حقوق المساىمين(. يميو %38.6ر تفسيرا لو مف غيره )(، واألكث%62.8ارتباط موجب قدره )
مبدأ المساواة بين (، يميو %26.7(، وبمعامؿ تفسير قدره )%52.6بمعامؿ ارتباط موجب قدره )

مبدأ اإلفصاح ، ليأتي في المرتبة الخامسة مبدأ وجود إطار فعال لحوكمة المؤسسات، ثـ المساىمين
الرابع، مبدأ مراعاة أصحاب المصالح المرتبة األخيرة مف حيث التفسير والتأثير،  . ليحتؿ المبدأوالشفافية

(، مما يعني أف المستثمر األجنبي في ىذه المؤسسات أكثر ما يجمبو %25.6بمعامؿ ارتباط ضعيؼ قدره )
رأسماؿ ىو مدى قياـ مجمس اإلدارة بمسؤولياتو اتجاه المؤسسة والمساىميف؛ كما ذكرنا سابقا بأف شركات 

المخاطر تستخدـ مجمس اإلدارة كألية لحماية مصالحيا، وحماية حقوؽ المساىميف ومساواتيـ مع غيره مف 
المساىميف المحمييف. وآخر ما ييمو )مف حيث المبادئ( ىو مراعاة تمؾ المؤسسات لمصالح مختمؼ 

األجنبي ييتـ بو لكف بدرجة  المتعامميف معيا، وكذا الشأف فيما يخص مبدأ االفصاح والشفافية، فالمستثمر
أقؿ ألنو يعمـ قبؿ جمب استثماراتو بأف معدالت االفصاح والشفافية منخفضة بالجزائر، فحسب تقارير سيولة 
أداء األعماؿ تحتؿ الجزائر مراتب جد متأخرة فيما يخص ىذا المؤشر. وكذلؾ تقارير التنافسية أثبتت تأخر 

مف مائة، فيناؾ عدة  47.4ومعايير إعداد التقارير المالية بدرجة  الجزائر في مؤشر قوة معايير المراجعة
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معايير محاسبية ال يمكف تطبيقيا كمعايير القيمة العادلة وكذا معايير األدوات المالية بسبب غياب شبو كمي 
 لبورصة الجزائر، وبالتالي انعداـ سوؽ كؼء وشفاؼ. 

 

 المطمب الثالث: اختبار الفرضية الخامسة

ال " ي ىذا المطمب اختبار الفرضية الخامسة المطروحة في إشكالية الدراسة والتي تنص عمى:نحاوؿ ف
في الشركات محؿ الدراسة توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط حجـ االستثمار األجنبي المباشر 

عمى حجـ  ". ونقصد ىنا أننا نحاوؿ أف نعرؼ إف كاف ىناؾ متغيرا اخر، يؤثرتعزى إلى )الشركة األـ(
االستثمار األجنبي المباشر بالمؤسسات محؿ الدراسة سببو شركة رأس الماؿ المخاطر الممولة )أي منيما 

اختبار ت لعينتيف تمنح رأسماؿ أجنبي أكثر( في المؤسسات محؿ الدراسة، والختبار ىذه الفرضية نقوـ ب
 ، ويقـو االختبار عمى الفرضيتيف التاليتيف:مستقمتيف

 0H: حجـ االستثمار األجنبي في الشركات الممولة مف طرؼ أفريؾ انفست يساوي متوسط حجـ  متوسط
 (0.05، )مستوى الداللة أكبر مف أسيكوـ طرؼ االستثمار األجنبي في الشركات الممولة مف

1H : يساوي متوسط حجـ ال متوسط حجـ االستثمار األجنبي في الشركات الممولة مف طرؼ أفريؾ انفست
 (0.05، )مستوى الداللة أصغر مف أسيكوـطرؼ األجنبي في الشركات الممولة مف  االستثمار

والذي عمى أساسو ، Test Levene'sقبؿ اإلجابة عمى ىاتو الفروض يجب القياـ باختبار التجانس 
 يتـ الحكـ عمى اختبار ت لعينتيف مستقمتيف، حيث نصادؼ حالتيف:

 ى نتائج اختبار ت لعينتيف مستقمتيف، في حالة التجانس.، ومف ثـ فإننا سنعتمد عمحالة وجود تجانس -
نقارف بيف متوسط العينة األولى ومتوسط العينة الثانية لتحديد أييما أكبر، حالة عدـ وجود تجانس،  -

 لعينتيف مستقمتيف في حالة عدـ التجانس.  tعمى نتائج اختبار واالعتماد
 بالشكؿ التالي:تكوف  Test Levene'sوالفروض اإلحصائية الختبار 

0H :د)يوج، الثانية العينة منو ع المسحوبالمجتم تبايف يساوى األولى العينة منو المسحوب معالمجت تبايف 
 .0.05أي مستوى الداللة أكبر مف  ،تجانس(

1H: ال ) ةالثاني العينة منو ع المسحوبالمجتم تبايف يساوى ال األولى العينة منو المسحوب معالمجت تبايف
 .0.05، مستوى الداللة أصغر مف جانس(ت يوجد
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 نتائج اختبار )ت( في حالة عينتين مستقمين (:38-4الجدول رقم )

Test Levene's T-test المتوسطات الحسابية 

القيمة 
 F االحصائية 

مستوى 
 الداللة

مستوى  Tالقيمة االحصائية 
 الداللة

 **العينة الثانية  *األولى العينة درجة الحرية

 * * * 3018 * * * 126 68 0100. 2.638 في حالة التجانس 0.000 27.456
   38.210 0120. 2.638 في حالة عدم التجانس  

 الشركات الممولة من طرف أفريك انفست  *
 الوحدة )مميون دج( * * *الشركات الممولة من طرف أسيكوم                    **

 (01 )الممحؽ رقـ 03SPSSخرجات مف إعداد الطالبة باالعتماد عمى مالمصدر: 

مستوى الداللة دالة عند  Test Levene's بناء عمى بيانات الجدوؿ أعبله يتبيف أف احصائية اختبار
، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة، التي تنص عمى عدـ التجانس. ومنو نعتمد 0,05

اإلحصائية دالة عند  Tكما يبيف الجدوؿ أعبله، أف قيمة في حالة عدـ التجانس.  Tعمى بيانات اختبار 
متوسط حجـ االستثمار ، وبذلؾ نرفض الفرضية العدمية ونقبؿ الفرضية البديمة التي مفادىا: 0.05مستوى 

يساوي متوسط حجـ االستثمار األجنبي في ال األجنبي في الشركات الممولة مف طرؼ أفريؾ انفست 
، فيناؾ فروؽ ذات داللة احصائية تـ نفي صحة الفرضية الخامسة. و بالتالي ـالشركات الممولة مف أسيكو 

بيف المتوسطات الحسابية لحجـ االستثمار األجنبي المباشر في الشركات محؿ الدراسة تعزى لمشركة األـ. 
نب فقد وجدنا أف حجـ رأس الماؿ الذي يمنحو األجانب مف خبلؿ شركة أسيكوـ يفوؽ بكثير ما يمنحو األجا

 عف طريؽ شركة أفريؾ انفست. 
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 الصة الفصل:خ

حوكمة ة، حيث يمثؿ االلتزاـ بمبادئ اسر ات الدر العبلقة بيف متغيتمثيؿ تـ خبلؿ ىذا الفصؿ 
واالستثمار األجنبي المباشر ممثبل بحجـ رأس الماؿ األجنبي؛ المستقؿ،  المتغيرات )بأبعادىا الستة( المؤسس

( لمجموعة مف المؤسسات الممنوح مف قبؿ شركات رأ المتغير س الماؿ المخاطر)أفريؾ انفست وأسيكـو
اء المؤسسات ورؤساء ر إلى مد. وقد تـ قياس المتغيرات المستقمة عف طريؽ االستبانة والتي وجيت التابع

 األدرىالفئة والمساىميف المحمييف واألجانب، وأعضاء مجمس اإلدارة والمحاسبيف، باعتبارىـ  األقساـ
  الحوكمة.وع بموض

المؤسسات،  مف عمييا المتحصؿ البيانات تحميؿ في اإلحصائية األساليب مف وباالستعانة بجممة
التي طرحت في بداية الدراسة. وقد  الفرضيات عمى اإلجابة تمت المتغيرات، بيف العبلقة واختبار لقياس

 توصمت أىـ نتائج الدراسة الميدانية إلى ما يمي: 

التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة بمبادئ الحوكمة، تـ التوصؿ إلى أف المؤسسات  فيما يخص قياس مدى -
مسؤوليات . مع العمـ أف مبدأ %80.2تمتـز بتمؾ المبادئ؛ فقد وافقت عينة الدراسة عمى ذلؾ بنسبة 

إطار فعاؿ  مجمس اإلدارة كاف المبدأ األكثر تطبيقا بالمؤسسات، وكاف المبدأ األوؿ الذي يخص وجود
كمة األقؿ تطبيقا، لكف عمى العموـ كانت إجابات أفراد العينة إيجابية فيما يخص جميع المبادئ، لمحو 

 وبالتالي يمكف القوؿ بأف المؤسسات محؿ الدراسة تمتـز بمبادئ الحوكمة.
فيما يخص العبلقة بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ، فقد كانت موجبة وما أكد ذلؾ ىو معامؿ  -

لموجب القوي بينيما، باإلضافة إلى إثبات وجود أثر موجب لبللتزاـ بمبادئ الحوكمة بحجـ االرتباط ا
االستثمار األجنبي بالمؤسسات محؿ الدراسة، عبر عنو بمعادلة االنحدار، وأف لكؿ مبدأ مف المبادئ أثر 

ف خبلؿ موجب في المتغير التابع، إال أف ىذا األثر تختمؼ درجتو مف مبدأ آلخر. فقد توصمنا م
معادالت االنحدار لكؿ مبدأ مع المتغير التابع، إلى أف المبدأ األكثر تأثيرا ىو مبدأ مسؤوليات مجمس 
اإلدارة، واألقؿ تأثيرا ىو مبدأ مراعاة أصحاب المصالح. مما يوصمنا إلى نتيجة مفادىا أف المستثمر 

أف تكوف ستثمار أموالو بيا ىو األجنبي في ىذه المؤسسات )شركات رأسماؿ المخاطر( أكثر ما ييمو ال
رقابة فعالة لمجمس اإلدارة عمى إدارة المؤسسة ومحاسبة مجمس اإلدارة لمسؤولياتو أماـ المساىميف ىناؾ 

 .والمؤسسة



 استقطاب االستثمار  األجنبي المباشر إلى مجموعة من المؤسساتدراسة ميدانية لمدى مساىمة مبادئ حوكمة المؤسسات في   .................    
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فيما يخص الفرؽ بيف ما تمنحو مؤسسة أقريؾ انفست مف تمويؿ أجنبي لممؤسسات محؿ الدراسة أقؿ   -
، وىذا  ما اثبتو اختبار ت لعينتيف مستقمتيف.  بكثير مما تمنحو شركة أسيكـو
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بعض االصبلحات االقتصادية  مف خبلؿ ما تـ تناولو ضمف ىذه الدراسة، توصمنا إلى أنو بالرغـ مف
والتشريعية، والتنظيمية التي قامت بيا الجزائر؛ بما فييا تبني نظاـ محاسبي جديد مستوحى مف معايير 

، إضافة إلى إصدار ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة الجزائرية، فإف تدفقات االستثمار األجنبي المحاسبة الدولية
المباشر الواردة إلى الجزائر لـ تصؿ إلى المستوى المطموب. فيي نتيجة حتمية لعدـ وجود مناخ استثماري 

قد احتمت الجزائر مراتب عاـ مبلئـ يحفز المستثمريف األجانب عمى توجيو أمواليـ لبلستثمار في الجزائر، ف
جودة القوائـ المالية في الشركات متأخرة في أغمب المؤشرات الدولية لقياس جاذبية االستثمار، بما فييا 

 الجزائرية في ظؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، وجميع المؤشرات التي تقيس الحوكمة. 

و االلتزاـ بمبادئ الحوكمة عمى مستوى وبما أف ىدؼ ىذه الدراسة ىو محاولة لقياس الدور الذي يمعب
المؤسسات في جمب المستثمر األجنبي، وبما أف الحوكمة جاءت أساسا لحؿ مشاكؿ الوكالة التي قد تحدث 
بيف المبلؾ والمسيريف، فيي موجية لمشركات ذات األسيـ، فبل يمكف الحكـ عمى مستوى تطبيؽ مبادئ 

مستوى العاـ، فالنسيج المؤسساتي الجزائري يغمب عميو طابع حوكمة المؤسسات عبر مؤشرات دولية تقيس ال
المؤسسات المصغرة والشركات العائمية، لذلؾ كاف البد مف إجراء دراسة ميدانية لمجموعة مف المؤسسات 

ختبار مدى التزاـ ال المؤسسات مجموعة مف اختيار وقد تـذات األسيـ تحتوي عمى استثمار أجنبي مباشر، 
مبادئ حوكمة المؤسسات عف طريؽ تصميـ استبياف، وأثر ذلؾ االلتزاـ في حجـ االستثمار تمؾ المؤسسات ب

األجنبي المباشر بتمؾ المؤسسات. وعمى ضوء ما تقدـ في الفصوؿ األربعة يتـ مناقشة فرضيات الدراسة 
 ا يمي:واستخبلص أىـ نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية، باإلضافة إلى توصيات وآفاؽ الدراسة، فيم

 
 أوال: مناقشة فرضيات الدراسة

 بناء عمى ما تتقدـ يمكف إثبات أو نفي صحة الفرضيات المطروحة في بداية الدراسة، كما يمي:
ساىم تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ممثمة بالنظام المحاسبي : "والتي مفادىاالفرضية األولى:  .1

مف خبلؿ ما تـ ، تعمقة بحوكمة المؤسسات"المالي في تحسين ترتيب الجزائر في المؤشرات الم
استعراضو في الفصؿ الثالث، والمتعمؽ بمكانة الجزائر في بعض المؤشرات المتعمقة بحوكمة 
المؤسسات،  ضمف مؤشر التنافسية العالمية وضمف مؤشر سيولة أداء األعماؿ، وجدنا أف جميع 

صاح ومؤشر حماية أقمية المساىميف، المؤشرات أخذت درجات مف ضعيفة إلى متوسطة مثؿ مؤشر االف
أما الشفافية فكانت معدومة، كما لـ يتحسف مؤشر جودة التدقيؽ ومعايير التقارير المالية. باإلضافة إلى 
أف المؤشر العاـ الخاص بحوكمة المؤسسات لـ يعرؼ تحسنا بعد تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، أي 
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، لـ يحسف لنظاـ المحاسبي المالي بصفة عامة في الجزائر، مما يشير إلى أف تطبيؽ ا2010بعد سنة 
 ننفي صحة الفرضية األولى.مف صورة الجزائر مف حيث تطبيؽ حوكمة المؤسسات، مما يجعمنا 

 

لم يساىم تطبيق معايير المحاسبة الدولية، ممثمة بالنظام " تقوؿ الفرضية الثانية بأنو:الفرضية الثانية:  .2
 لقد تـ التحقؽ مف، "حصة الجزائر من تدفقات االستثمار األجنبي المباشرالمحاسبي المالي في رفع 

فمف خبلؿ ما تـ معالجتو في الفصؿ الثالث، حيث وبالمقارنة بيف التدفقات الواردة   ،صحة ىذه الفرضية
إلى الجزائر، قبؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي وبعده؛ وجدنا تقارب كبير في حجـ التدفقات، مما 

أنو لـ تتحسف جودة المعمومة المالية المتاحة مف خبللو، بسبب المشاكؿ المتعمقة بتطبيقو،  يعني
والمستوى الميني والتعميمي لممحاسب الجزائري ال يرؽ لممعايير الدولية، كما أف ضعؼ السوؽ المالي 

الحكـ عمى  الجزائري   والنسيج المؤسساتي الذي يغمب عميو طابع المؤسسات المصغرة، ال يمكننا مف
 جودة المعمومة المالية وال حوكمة المؤسسات بشكؿ قطعي عمى المستوى الكمي لممؤسسة الجزائرية.

 

 اثبات صحة الفرضية الثالثة مف خبلؿ الفصؿ الرابع الذي يضـ الدراسة الميدانية، تـالفرضية الثالثة:  .3
حيث أثبتت المعالجة ات"، : "تمتزم المؤسسات محل الدراسة بمبادئ حوكمة المؤسسوالتي مفادىا

عمى التزاـ المؤسسات محؿ الدراسة  %80.2اإلحصائية لبلستبانة، أف أفراد العينة قد وافقوا بنسبة 
بمبادئ حوكمة المؤسسات. وكذا الشأف بالنسبة لممبادئ الستة؛ حيث وافؽ أفراد العينة عمى التزاـ 

 تة، لكف بنسب متفاوتة.المؤسسات محؿ الدراسة بجميع مبادئ حوكمة المؤسسات الس

 

: "يوجد أثر ذو داللة احصائية والتي تنص عمى أنو إثبات صحة ىذه الفرضيةلقد تـ الفرضية الرابعة:  .4
لمدى االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجم االستثمار األجنبي المباشر في المؤسسات محل 

ب االنحدار البسيط، وجدنا أف ىناؾ أثر مف خبلؿ الدراسة الميدانية وباالعتماد عمى أسمو  ،الدراسة"
، لمستوى االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات عمى حجـ االستثمار 0.05موجب عند مستوى الداللة 

األجنبي بالمؤسسات محؿ الدراسة، كما وجدنا أف ىناؾ أثر موجب لكؿ مبدأ مف مبادئ حوكمة 
 راسة. المؤسسات عمى حجـ االستثمار األجنبي بالمؤسسات محؿ الد

 

ال توجد فروق ذات داللة : "والتي مفادىا ،نفي صحة الفرضية الخامسة تـالفرضية الخامسة:  .5
احصائية، بين متوسط حجم االستثمار األجنبي المباشر في الشركات محل الدراسة تعزى إلى )الشركة 
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ف أنو ىناؾ فروؽ ذات حيث أثبتت الدراسة الميدانية عف طريؽ إجراء اختبار "ت" لعينتيف مستقمتي، األم("
داللة إحصائية بيف متوسط حجـ االستثمار في الشركات محؿ الدراسة، بيف الشركات التي تموليا شركة 

الذي أسيكوـ والشركات التي تموليا شركة أفريؾ انفست، حيث وجدنا أف حجـ االستثمار )رأس الماؿ( 
 ألجانب عف طريؽ شركة أفريؾ انفست،يمنحو األجانب مف خبلؿ شركة أسيكوـ يفوؽ بكثير ما يمنحو ا

 مما يجعؿ ىذا المتغير متغيرا ميما في التأثير عمى حجـ االستثمار األجنبي بتمؾ المؤسسات.

 

 ثانيا: نتائج الدراسة
 مف خبلؿ ما تـ عرضو في الفصوؿ األربعة توصمنا إلى عدة نتائج، نعرض أىميا فيما يمي:

 خاصة باالستثمار بعدـ استقرار القوانيف وكثرة تغييرىا، وغياب رؤية تميزت البيئة القانونية والتشريعية ال
استراتيجية واضحة فيما يتعمؽ باالستثمار األجنبي المباشر، مما وضع المشرع في حيرة مف أمره، 

 (، التي ألغيت واسترجعت عدة مرات. 51-49خاصة فيما يتعمؽ بقاعدة الشراكة )
 لداخمي والخارجي مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات في األسواؽ االستقرار االقتصادي عمى المستوى ا

 ، وبالتالي ال يمكف الوثوؽ بو.العالمية

  احتمت الجزائر مراتب متأخرة في أغمب المؤشرات الدولية لقياس جاذبية االستثمار، فحسب مؤشر سيولة
حيف يشير مؤشر الحوكمة أداء األعماؿ، تعد الجزائر وجية صعبة لممستثمريف المحمييف واألجانب، في 

إلى أنيا مف الدوؿ ذات المستويات العالية مف الفساد والرشوة، وصنؼ مؤشر الحرية االقتصادية الجزائر 
ضمف خانة االقتصاديات معدومة الحرية، واعتبر مؤشر التنافسية الجزائر مف أسوأ اقتصاديات العالـ 

 ستثمارات، وىذا عمى مدار عدة سنوات.تنافسية ما يؤكد بأف الببلد ال تزاؿ دولة منفرة لبل

  بسبب تشوه مناخ االستثمار، لـ تصؿ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر إلى
المستوى المطموب. وبالتالي تضييع فرص تمويؿ ىامة، بالنسبة القتصاد ىش يعتمد في مداخيمو عمى 

 ايا األخرى التي يتمتع بيا االستثمار األجنبي المباشر. قطاع وحيد وىو المحروقات، باإلضافة إلى المز 

  يعتبر اإلفصاح والشفافية في تقديـ المعمومات المالية بالجودة البلزمة التي تعكس الواقع االقتصادي، مف
العوامؿ المشتركة بيف أىداؼ معايير المحاسبة الدولية وأىداؼ حوكمة المؤسسات، مف ىنا جاء التكامؿ 

 لتزاـ بأحدىما يسيؿ ميمة اآلخر.بينيما، واال
  يساىـ تطبيؽ معايير المحاسبة الدولية، في إضفاء الثقة عمى القوائـ والتقارير المالية، التي تعرضيا

يزيؿ حاجز عدـ قابمية المقارنة و  وبالتالي تخفيض المخاطر بالنسبة لممستثمريف األجانب،المؤسسات، 
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يؼ معالجة المعمومات، ويزيد مف المعامبلت االقتصادية عبر بيف الدوؿ، ما يمكف مف التخفيؼ مف تكال
 مما يساعد في جمب المستثمر األجنبي. الحدود

  ،ويعتبر اإلفصاح أداة يساعد تطبيؽ الحوكمة عمى وجود نظاـ إفصاح قوي يشجع عمى الشفافية الحقيقية
فنظاـ اإلفصاح القوي يساعد عمى تمعب دورًا ميمًا في التأثير عمى سموؾ المؤسسات وقرارات المستثمريف،  

جمب رؤوس األمواؿ والمستثمريف حيث  يساعد لموصوؿ إلى معمومات منتظمة وموثوقة تمكنيـ مف اتخاذ 
 قرارات رشيدة، مما يساعد عمى جمب المستثمر األجنبي.

  ،تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي، لـ يحقؽ األىداؼ المرجوة منو بخصوص دعـ حوكمة المؤسسات
خصوص جمب المزيد مف االستثمارات األجنبية المباشرة، ربما يعود السبب إلى المناخ االستثماري وب

المنفر بشكؿ عاـ، واألزمة العالمية التي مست قطاع الطاقة، وانخفاض حجـ االستثمار عمى مستو 
 لـ يتحسف بتبنيو. العالـ. لكف ىذا ال ينفي وجود نقائص وعراقيؿ في تطبيقو فمستوى جودة القوائـ المالية 

  نقص المؤسسات المدرجة بالبورصة، وتخمؼ بورصة الجزائر باعتبارىا أضعؼ بورصة عمى المستوى
اإلقميمي والعربي، ناىيؾ عف النسيج المؤسساتي الجزائري الذي يغمب عميو طابع المؤسسات المصغرة، 

طريؽ المؤشرات المنشورة ال نستطيع الحكـ عمى مستوى الحوكمة بشركات المساىمة الجزائرية عف 
حسب التقارير الصادرة عف الييئات الدولية. كما أننا نجد ممارسات الحوكمة مطبقة ضمنيا داخؿ العديد 

 مف المؤسسات دوف تدرؾ ذلؾ، لذلؾ كاف البد مف إجراء دراسة ميدانية تتعمؽ بالموضوع.

  االلتزاـ بمبدأ مسؤوليات مجمس تمتـز المؤسسات محؿ الدراسة، بجميع مبادئ حوكمة المؤسسات، لكف
فشركات رأسماؿ المخاطر تعتمد عمى األكثر تطبيقا. ، قد كاف المبدأ حسب رأي أفراد العينة اإلدارة

مجمس اإلدارة كميكانيـز  لحوكمة العبلقة بينيا وبيف المسير؛ فيي عبارة عف مفتاح لمرقابة يقمؿ مف 
 لممسير. التصرفات االنتيازية

 طار فعاؿ لمحوكمة المرتبة األخيرة في ترتيب االلتزاـ بالمبادئ، بالرغـ مف وجود حصؿ مبدأ ضماف إ
قوانيف وىيكؿ تنظيمي يفصؿ الصبلحيات ويوضحيا، إال أف المؤسسات تفتقر إلطار مخصص فعبل 

ف كانت ىناؾ تطبيقات لمحوكمة، فيي مطبقة بشكؿ ضمني غير مسمى بالحوكمة.  لمحوكمة وا 

 ذات داللة احصائية بيف االلتزاـ بمبادئ حوكمة المؤسسات جمب االستثمار  ىناؾ عبلقة طردية بيف
 األجنبي المباشر إلى المؤسسات محؿ الدراسة.

  تؤثر جميع المبادئ عمى االستثمار األجنبي بالمؤسسات محؿ الدراسة، لكف بنسب متفاوتة؛ حيث نجد
دأ األقؿ تأثيرا ىو مبدأ مراعاة أصحاب مسؤوليات مجمس اإلدارة، والمب المبدأ األكثر تأثيرا ىو مبدأ
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المصالح، مما يعني أف المستثمر األجنبي في ىذه المؤسسات أكثر ما يجمبو ىو مدى قياـ مجمس 
 اإلدارة بمسؤولياتو اتجاه المؤسسة والمساىميف، وحماية حقوقو وآخر ما ييمو مصالح بقية األطراؼ.

 
 ثالثا: توصيات الدراسة
تي تـ التوصؿ إلييا، وخصوصا التي تثير بالذىف عدد مف التساؤالت ولمتمكف مف بناًء عمى النتائج ال

رفع ثقافة الحوكمة بالمؤسسات الجزائرية، وتحسيف جودة المعمومة، التي تساعد عمى رفع الثقة في قوائميا 
 المالية، وتحسيف المناخ االستثماري، يمكننا الخروج بالتوصيات التالية:

 ت ولقاءات بيف الييئات المينية ومجالس إدارة المؤسسات قصد زيادة المعرفة وتنمية الدعوة إلى عقد ندوا
 الفكر اإلداري والتعرؼ عمى جميع المستجدات التي تحدث في ما يتعمؽ بحوكمة المؤسسات.

  ،رفع كفاءة المحاسبيف مف خبلؿ تبني برامج تعميـ محاسبي مستمر تيدؼ إلى تطوير معارفيـ وخبراتيـ
عادة ا  لنظر في منظومة التعميـ المحاسبي مف خبلؿ تبني معايير التعميـ المحاسبي الدولية.وا 

  ضرورة وضع ىيئة مستقمة وذات كفاءة لرصد التغييرات التي تطرأ عمى معايير المحاسبة الدوليةIFRS 

IAS   ودمجيا ضمف النظاـ المحاسبي المالي. بمعنى تحييف النظاـ حسب التطورات المحاسبية عمى
 لمستوى الدولي.ا

  يعتبر وجود دليؿ لحوكمة المؤسسات أمرا ضروريا لضبط األداء لكافة الشركات المدرجة في السوؽ
 المالي، وغير المدرجة.

  ضرورة تطوير السوؽ المالي، والتوعية بأىميتو في تنشيط االقتصاد الوطني، وتكييؼ نظامو مع ما
 االعتبار التعامبلت وفؽ الشريعة اإلسبلمية.يتماشى مع قيـ المجتمع الجزائري، كاألخذ بعيف 

  ضرورة تضافر جيود المنظمات المينية والجيات المعنية لتنمية الوعي لدى المساىميف والمستثمريف
 لتحسيف جودة التقارير المالية وزيادة مصداقيتيا وشفافيتيا لجمع المستفيديف.

  البيئة االقتصادية لعمؿ أليات السوؽ مف إف نجاح حوكمة المؤسسات مرىوف بقدرة الدولة عمى تييئة
خبلؿ تحرير االسعار والسياسات النقدية والمالية؛ ناىيؾ عف التنويع االقتصادي واالبتعاد عف قيود سوؽ 
الطاقة الذي يرىـ االقتصاد الجزائري، خاصة فيما يتعمؽ بالسياحة فالثروات والمناظر الطبيعية التي 

 مف استغبلليا.تممكيا الجزائر ميمة جدا البد 

  إلزاـ المؤسسات التي تعمؿ بالجزائر بقوة القانوف عمى نشر قوائميا وتقاريرىا المالية، لتعميـ االفصاح
 والشفافية خاصة، مما يعزز تطبيؽ الحوكمة وتحقيؽ متطمبات معايير المحاسبة الدولية.
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 رابعا: آفاق الدراسة
األعماؿ البحثية يحتاج إلى دراسات أخرى إلثرائو، وفي األخير يمكف القوؿ أف ىذا العمؿ كغيره مف   

لذلؾ ىناؾ جوانب أخرى لـ نتطرؽ إلييا يمكف أف تكوف كمواضيع لمدراسة والبحث مستقببل والتي نذكر منيا 
 ما يمي:

 .آليات تحسيف مناخ االستثمار المحاسبي في الجزائر 
 .أىمية االستثمار األجنبي المباشر في قطاع السياحة 

 ط السوؽ المالي في جمب االستثمار األجنبي المباشر.دور تنشي 

 .ضرورة توسيع واجبارية االفصاح المحاسبي كخطوة نحو حوكمة المؤسسات الجزائرية
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 غة العربيةلم(: االستبيان با01الممحق رقم )

 

-سطيف–جامعة فرحات عباس   

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير

 
 إلى السادة األفاضؿ

 تحية طيبة وبعد ...

رية، تخصص دراسات مالية تقـو الباحثة بإعداد بحث استكماال لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو التجا
"دور االلتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات في استقطاب االستثمار األجنبي ومحاسبة معمقة، تحت عنواف 

ويعد ىذه االستبياف جزءا مف  ،" -دراسة حالة الجزائر– المباشر في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية
 وجيات بأىمية منا إيمانا االستبياف، ىذا عمى بةلئلجا المحترفيف مف كمجموعة اختياركـ تـ وقدالبحث 

وتؤكد الباحثة أف إجاباتكـ  يساعدني في الوصوؿ إلى النتائج المطموبة.الدراسة، مما  موضوع نظركـ حوؿ
 لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي، وأنيا ستحظى بالسرية التامة ولسيادتكـ خالص الشكر والتقدير.

 
 المشرف                                                                      الباحثة

 د. تريش نجود              بولعجيف فايزة                                                 
 د. رممي حمزة                                                                            

 

 

 مة:البيانات العا
 40أكبر مف             40-36مف            35-30مف          30أقؿ مف    العمر:

 15أكثر مف       15-11مف      10 -5مف       5:   أقؿ مف   الخبرة المينية
 أخرى، حدد:  ......       دكتوراه       ماجستير       ماستر       ليسانس  المؤىل العممي:

      عضو مجمس إدارة                مساىـ أجنبي               :  مساىـ محمينصب الحاليالم

                     محاسب              رئيس مصمحة                 مدير عاـ    
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 في املكان املناشب: xالرجاء وضع عالمت 

 

 ل للحوكمتاملحو ر ألاول: مدى الالتزام بمبدأ ضمان إطار فعا

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

 موافق  موافق محايد
 جدا

 الرقم ىل توفر المؤسسة العناصر التالية؟

 1 ىيكؿ تنظيمي يحدد الصبلحيات بشكؿ واضح.     

 2 قوانيف وتشريعات واضحة لتشجيع الشفافية.     

 3  يا.مف طرف نشره يتـ مكتوب لمحوكمة دليؿ     

 4 الحوكمة. جوانب كافة تضبط ورقابية ةتنظيمي ىيئات     

 

 املحور الثاني: مدى الالتزام  بمبدأ حمايت حقوق املصاهمين

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 جدا

 الرقم ىل توجد آليات في المؤسسة تكفل لممساىمين الحق في؟

 5 المشاركة في القرارات األساسية المتعمقة بالمؤسسة.     

اجتماعات الجمعية  توكيؿ شخص آخر لبلشتراؾ في     
 .العامة

6 

 7 تعييف أو عزؿ أعضاء مجمس اإلدارة.     

 8 الجمعية العامة. في اجتماع إضافية تناقش بنود اقتراح     

 9 مساءلة مجمس اإلدارة.     

 10 مناقشة تقرير المراجع الخارجي في الجمعية العامة.     

 11 مشاركة في وضع سياسات المكافآت.ال     

 12 تأميف أساليب تسجيؿ تحويؿ ممكية األسيـ.     

 13 الحصوؿ عمى المعمومات في الوقت المناسب.     

 

 املحور الثالث: مدى الالتزام بمبدأ املصاواة بين املصاهمين 

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 جدا

 الرقم ة العناصر التالية؟ىل توفر المؤسس

 عف التعويض في المستثمريف الصغار تحمي حؽ آليات     
 المستثمريف. كبار عف سموؾ الناتجة األضرار

14 

يتـ معاممة كافة المساىميف المنتميف إلى نفس الفئة معاممة       15 
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 متكافئة.
يحؽ لكافة المساىميف بأف يحصموا عمى معمومات متساوية      

 اصة باجتماعات الجمعية العامة.والخ
16 

 وفرز عممية التصويت عمى باإلشراؼ محايدة جية تقـو     
 .األصوات

17 

 حاؿ في إدارة المؤسسة قبؿ مف المساىميف جميع استشارة     
 .عمى مصالحيـ تؤثر قرارات اتخاذ

18 

 19 سيولة التصويت مف قبؿ األجانب.     

 

 )الرشميت، البنوك الزبائن...إلخ الجهاث املوردون، العمال،(ام بمبدأ مراعاة أصحاب املصالح املحور الرابع: مدى الالتز 

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 جدا

 الرقم ىل تراعي المؤسسة أصحاب المصالح بالطرق التالية؟

 20 .يتـ إعبلميـ بحقوقيـ القانونية قبؿ ارتباطيـ بالمؤسسة     

 21 .يتـ إعبلميـ بالتزاماتيـ القانونية قبؿ ارتباطيـ بالمؤسسة     

 22 يحصموف عمى تعويض عند انتياؾ حقوقيـ.     

 23 احتراـ حقوقيـ بما تكفمو القوانيف واألنظمة السارية المفعوؿ.     

 24 الحصوؿ عمى المعمومات المالية والغير مالية.     

 غير الممارسات حوؿ شكاوييـإيصاؿ  عمى القدرة ليـ     
 .بحرية  اإلدارة مجمس إلى األخبلقية أو غير القانونية

25 

 26 تشارؾ في دعـ القضايا البيئية واالجتماعية.     

 

 املحور الخامض: مدى الالتزام بمبدأ إلافصاح والشفافيت

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 جدا

 الرقم ما يمي؟ىل تمتزم المؤسسة ب

 27 تقارير المؤسسة وقوائميا المالية متاحة لمجميور العاـ.     

 28 االفصاح عف مؤىبلت اإلطارات العميا بالمؤسسة.     

االفصاح عف سياسة المكافآت والتعويضات ألعضاء      
 مجمس اإلدارة والمدراء التنفيذييف.

29 

 30 ة الدولية.االفصاح وفؽ متطمبات معايير المحاسب     

 31 األصوؿ والخصـو حوؿ ىاـ تغيير االفصاح عف أي     

 32 االفصاح عف االرتباطات المالية مع مختمؼ األطراؼ.     
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االفصاح عف مضموف السياسات المحاسبية المتعمقة      
 بإعداد القوائـ المالية.

33 

 34 في الممكية. الجوىرية االفصاح عف التغييرات     

 35 المتوقعة االفصاح عف المخاطر     

 36 االفصاح عف خططيا المستقبمية بدقة.     

االفصاح عف أعماليا المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية      
 والبيئية.

37 

 38 اإلفصاح عف أىداؼ الشركة.     

 39 اعتماد مراجع حسابات خارجي كؼء.     

 40 ياـ المراجع الخارجي.منح االستقبللية البلزمة ألداء م     

 املحور الصادس: مدى الالتزام بمبدأ مصؤولياث مجلض إلادارة

غير موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 جدا

 الرقم تحرص المؤسسة عمى أن يتوفر في مجمس اإلدارة ما يمي؟

 41 .الحسنة والسمعة السيرة ذوي يكونوا مف أف     

 42 والعممية. العممية لمؤىبلتا تتوفر فييـ     

 43 تطبيؽ نظاـ رسمي واضح لترشيح وانتخاب مجمس إدارتيا.     

 44 والمساىميف. المؤسسة تتـ محاسبتيـ عف مسؤوليتيـ أماـ     

 إجراءات خبلؿ مف لممؤسسة المحاسبية شفافية األنظمة     
 الرقابة الداخمية.

45 

 46 راتيجية المؤسسة.المساىمة في وضع اىداؼ واست     

 47 اختيار المسؤوليف التنفيذيف ومتابعتيـ.     
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 غة الفرنسيةم(: االستبيان بال02الممحق رقم )

 

Faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion 

 

                                                                      Aux distingués messieurs 

  Mes salutations…                                 

La chercheuse prépare une recherche pour compléter l'obtention d'un doctorat en sciences 

commerciales, spécialisé dans les études financières et comptables approfondies, sous le titre 

«Le rôle du respect des principes de la gouvernance des entreprises pour attirer l'investissement 

étranger direct à la lumière de l'application des normes comptables internationales -Etude le cas 

d'Algérie- » 

Ce questionnaire fait partie de la recherche et vous avez été sélectionné en tant que groupe de 

professionnels pour répondre à ce questionnaire, sur la base de notre conviction en l'importance 

de votre point de vue sur le sujet de l'étude, ce qui m'aide à atteindre les résultats souhaités. La 

chercheuse affirme que vos réponses ne seront utilisées qu'à des fins de recherche scientifique, 

et qu'elles seront totalement confidentielles, et a Votre Excellence mes sincères remercies et 

appréciations. 

 

Chercheuse                                                                                                Encadreur  

Bouladjine Faiza                                                                                Terriche Noudjoud 

                                                                                                             Remli Hamza 

 

Données générales: 

Âge:       moins de 30          De 30 à 35           De 36 à 40         plus de 40 
 

L'expérience professionnelle:      Moins de 5           De 5 à 10        De 11 à 15 

   Plus de 15. 
 

Diplôme universitaire:         Licence            Master           Magister        Doctorat                

Autres, précisez   

                                       

Poste actuel: Actionnaire étranger         Actionnaire local      Membre du conseil 

d'administration                             Directeur général                 Chef de service         

Comptable                        
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Mettez le signe (X) à l'endroit approprié 
 

Le premier axe: L'étendue de l'engagement envers le principe d'assurer un cadre de gouvernance 

efficace. 

 L'entreprise fournit-elle les éléments 

suivants? 

Tout à 

fait 

d’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

d'accord 

 

Pas 

d’accord 

du tout 

1 Une  structure organisationnelle qui définit 

clairement les pouvoirs. 

     

2 Des lois et réglementations claires pour encourager la 

transparence. 
     

3 Un guide écrit sur la gouvernance à publier par elle.       

4 Des organes de régulation et de surveillance 

définissent tous les aspects de la gouvernance. 
     

 
Le deuxième axe: L'étendue de l'engagement envers le principe de la protection des droits des 

actionnaires. 

 Y a-t-il des mécanismes dans l'entreprise qui 

garantissent le droit aux actionnaires à: 

Tout à 

fait 

d’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

d'accord 

 

Pas 

d’accord 

du tout 

5 Participer aux décisions de base liées à l'entreprise. 

 

     

6 Confiez à une autre personne la participation aux 

réunions de l'Assemblée générale. 

 

     

7 Nomination ou révocation des membres du conseil 

d'administration. 
     

8 Proposer des points supplémentaires à discuter lors 

de la réunion de l'Assemblée générale. 
     

9 Interroger le conseil d'administration.      

10 Discuter le rapport de l'auditeur externe à 

l'Assemblée générale. 
     

11 Participer à la définition des politiques de 

rémunération. 
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12 Sécuriser les modalités d'enregistrement du transfert 

la propriété des actions. 
     

13 Obtenir des informations au bon moment.      

 

Le troisième axe: L'étendue de l'engagement envers le principe de l'égalité entre les actionnaires 

 

 L'entreprise fournit-elle les éléments suivants? Tout à 

fait 

d’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

d'accord 

 

Pas 

d’accord 

du tout 

14 Des mécanismes qui protègent le droit des petits 

investisseurs à une indemnité pour les dommages 

causés du comportement des grands investisseurs. 

 

     

15 Tous les actionnaires appartenant à la même 

catégorie sont traités de la même manière. 
     

16 Tous les actionnaires ont le droit de recevoir des 

informations égales sur les réunions de l'assemblées 

générale. 

     

17 Un organe neutre supervise le processus de vote et de 

dépouillement. 
     

18 Tous les actionnaires sont consultés par la direction 

de la société en cas de prendre des décisions affectant 

leurs intérêts. 

     

19 La facilité de vote pour les étrangers.      

 

Le quatrième axe: L'étendue de l'engagement sur le principe de prise en compte des parties prenantes 

(travailleurs, fournisseurs, autorités officielles, banques, clients ... etc.) 

 

 L'entreprise prend-elle en compte les parties 

prenantes selon les manières suivantes? 

Tout à 

Fait 

D’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

d'accord 

 

Pas 

d’accord 

du tout 

20 Ils sont informés de leurs droits légaux avant d'être 

associés à l'organisation. 
     

21 Ils sont informés de leurs obligations légales avant 

d'être associés à l'organisation.  
     

22 Ils reçoivent une indemnité en cas de violation de 

leurs droits. 
     

23 Respecter leurs droits, tels que garantis par les lois 

et règlements applicables. 
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24 Obtenir les informations financières et non 

financières.  
     

25 Ils ont le pouvoir de communiquer librement leurs 

plaintes concernant des pratiques illégales ou 

contraires à l'éthique au conseil d'administration.  

     

26 Participer à soutenir les problématiques 

environnementales et sociales. 
     

 
Le cinquième axe: L'étendues de l'engagement envers le principe de la divulgation et de la transparence 

  

 L'entreprise respecte-t-elle ce qui suit? Tout à 

fait 

d’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

D’accord 

Pas 

d’accord 

du tout 

27 Les rapports et les états financiers de la Fondation 

sont accessibles au grand public. 
     

28 Divulgation des qualifications des cadres 

supérieurs de l'entreprise. 
     

29 Publication de la politique des indemnités et des 

rémunérations des administrateurs et des 

dirigeants. 

     

30 Divulgation conformément aux exigences des 

normes comptables internationales. 
     

31 Divulgation de tout changement significatif 

concernant les actifs et les passifs. 

     

32 Divulgation des engagements financiers avec 

diverses parties. 
     

33 Divulgation du contenu des méthodes comptables 

liées à la préparation des états financiers. 
     

34 Divulgation des changements importants de la 

propriété. 
     

35 Divulgation des risques attendus      

36 Divulgation précise de ses projets futurs.      

37 Divulgation de ses actions liées à la responsabilité 

sociale et environnementale. 
     

38 Divulgation des objectifs de l'entreprise.      

39 Accréditation d'un auditeur externe compétent.      

40 Accorder l'indépendance nécessaire pour exercer 

les taches de l'auditeur externe. 
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Le sixième axe: L'étendue de l'engagement envers le principe des responsabilités du conseil 

d'administration 

 

 L'entreprise tient à ce que le conseil 

d'administration ait les éléments suivants? 

Tout à 

fait 

d’accord 

D'accord 

 

Neutre 

 

Pas 

d'accord 

 

Pas 

D’accord 

Du tout 

41 Être de bonne conduite et de bonne réputation.      

42 Avoir des qualifications scientifiques et pratiques.      

43 Mettre en œuvre un système formel clair pour la 

nomination et l'élection de son conseil 

d'administration. 

     

44 Ils sont tenus responsables devant la société et les 

actionnaires. 
     

45 La transparence des systèmes comptables de 

l’organisation travers à des procédures du contrôle 

interne.  

     

46 Contribuer à la définition des objectifs et de la 

stratégie de l'établissement. 
     

47 Sélection des dirigeants et les suivre.      
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 قائمة األساتذة المحكمين(: 30الممحق رقم )
 

 

 الرقم اسم ولقب المحكم الرتبة العممية الجامعة

-أـ البواقي -جامعة العربي بف لمييدي  كواشيمراد  أستاذ تعميـ عالي   1 

-سطيؼ –جامعة فرحات عباس  -أ –ر أستاذ محاض   2 مراد سكاؾ 

ميمة –المركز الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوؼ  -أ –أستاذ محاضر   بوىبللة سعاد   3 

ميمة –المركز الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوؼ  -أ –أستاذ محاضر    4 وسيمة بوفنش 

ميمة –المركز الجامعي عبد الحفيظ  بوالصوؼ  -أ –أستاذ محاضر   رمميحمزة    5 

ميمة –عبد الحفيظ  بوالصوؼ المركز الجامعي  -أ –أستاذ محاضر    6 محمد بوطبلعة 
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 (: اختبار االتساق04الممحق رقم )

Correlations 

 

 بمبادئ االلتزام

 حوكمة

 المإسسات

 بمبدأ االلتزام

 إطار ضمان

 للحوكمة فعال

 بمبدأ  االلتزام

 حقوق حماٌة

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

نبٌ المساواة  

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

 مراعاة

 أصحاب

 المصالح

 بمبدأ االلتزام

 اإلفصاح

 والشفافٌة

 بمبدأ االلتزام

 مسإولٌات

 اإلدارة مجلس

 حوكمة بمبادئ االلتزام

 المإسسات

Pearson 

Correlation 

1 .633
**
 .578

**
 .555

**
 .473

**
 .458

**
 .784

**
 

Sig. (2-

tailed) 
 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 ضمان بمبدأ االلتزام

 للحوكمة فعال إطار

Pearson 

Correlation 

.633
**
 1 .026 .065 .291

*
 .189 .415

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 
 

.830 .593 .015 .118 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 حماٌة بمبدأ  االلتزام

 المساهمٌن حقوق

Pearson 

Correlation 

.578
**
 .026 1 .516

**
 .028 .035 .476

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .830 
 

.000 .816 .771 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 المساواة بمبدأ االلتزام

 المساهمٌن بٌن

Pearson 

Correlation 

.555
**
 .065 .516

**
 1 -.070- .190 .329

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .593 .000 
 

.563 .115 .005 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 مراعاة بمبدأ االلتزام

 المصالح أصحاب

Pearson 

Correlation 

.473
**
 .291

*
 .028 -.070- 1 .186 .324

**
 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .015 .816 .563 
 

.122 .006 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 اإلفصاح بمبدأ االلتزام

 والشفافٌة

Pearson 

Correlation 

.458
**
 .189 .035 .190 .186 1 .116 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .118 .771 .115 .122 
 

.337 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 مسإولٌات بمبدأ االلتزام

 اإلدارة مجلس

Pearson 

Correlation 

.784
**
 .415

**
 .476

**
 .329

**
 .324

**
 .116 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .005 .006 .337 
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 الممحق رقم )05(: اختبار ثبات االستبيان
 

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 70 100.0 

Exclus
a
 0 .0 

Total 70 100.0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 

procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

.712 47 

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Variance de 

l'échelle en cas de 

suppression d'un 

élément 

Corrélation 

complète des 

éléments corrigés 

Alpha de Cronbach 

en cas de 

suppression de 

l'élément 

حٌاتالصال ٌحدد تنظٌمً هٌكل  706. 261. 88.638 183.00 .واضح بشكل 

 699. 384. 86.153 183.14 .الشفافٌة لتشجٌع واضحة وتشرٌعات قوانٌن

 712. 112. 88.411 184.77 .طرفها من نشره ٌتم للحوكمة مكتوب دلٌل

 جوانب كافة تضبط ورقابٌة تنظٌمٌة هٌئات

 .الحوكمة

184.90 86.961 .154 .711 

اراتالقر فً المشاركة  المتعلقة األساسٌة 

 .بالمإسسة

183.13 84.838 .521 .694 

 اجتماعات فً لالشتراك آخر شخص توكٌل

 .العامة الجمعٌة

183.46 90.745 -.015- .718 

 706. 210. 88.041 183.40 .اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعٌٌن

N 70 70 70 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 الجمعٌة اجتماع فً تناقش إضافٌة بنود اقتراح

 .العامة

183.74 89.150 .081 .713 

 699. 357. 85.487 183.86 .اإلدارة مجلس مساءلة

 الجمعٌة فً الخارجً المراجع تقرٌر مناقشة

 .العامة

183.47 87.499 .320 .703 

 702. 298. 86.382 183.77 .المكافآت سٌاسات وضع فً المشاركة

 714. 024. 90.513 184.46 .األسهم ملكٌة تحوٌل تسجٌل أسالٌب تؤمٌن

لحصولا  707. 204. 87.674 183.51 .المناسب الوقت فً المعلومات على 

 فً الصغار المستثمرٌن حق تحمً آلٌات

 كبار سلوك عن الناتجة األضرار عن التعوٌض

 .المستثمرٌن

183.36 85.334 .287 .701 

 نفس إلى المنتمٌن المساهمٌن كافة معاملة ٌتم

 .متكافئة معاملة الفئة

183.43 89.582 .081 .712 

 على ٌحصلوا بؤن المساهمٌن لكافة ٌحق

 باجتماعات والخاصة متساوٌة معلومات

 .العامة الجمعٌة

183.53 87.006 .272 .703 

 عملٌة على باإلشراف محاٌدة جهة تقوم

 .األصوات وفرز التصوٌت

184.14 88.240 .190 .707 

 إدارة قبل من المساهمٌن جمٌع استشارة

ذاتخا حال فً المإسسة  على تإثر قرارات 

 .مصالحهم

184.06 88.518 .127 .711 

 717. -040.- 91.251 183.23 .األجانب قبل من التصوٌت سهولة

 ارتباطهم قبل القانونٌة بحقوقهم إعالمهم ٌتم

 .بالمإسسة

183.06 87.939 .300 .704 

 ارتباطهم قبل القانونٌة بالتزاماتهم إعالمهم ٌتم

 .بالمإسسة

183.26 84.455 .524 .693 

 716. 018. 90.281 183.54 .حقوقهم انتهاك عند تعوٌض على ٌحصلون

 واألنظمة القوانٌن تكفله بما حقوقهم احترام

 .المفعول السارٌة

184.20 89.554 .092 .712 

 720. -062.- 91.499 184.53 .مالٌة والغٌر المالٌة المعلومات على الحصول

 حول شكاوٌهم إٌصال على القدرة لهم

 إلى األخالقٌة غٌر أو القانونٌة غٌر الممارسات

 .بحرٌة  اإلدارة مجلس

183.90 89.425 .087 .712 

 715. -018.- 91.082 183.07 .واالجتماعٌة البٌئٌة القضاٌا دعم فً تشارك

 متاحة المالٌة وقوائمها المإسسة تقارٌر

 .العام للجمهور

185.30 90.068 -.005- .722 

 العلٌا اإلطارات مإهالت عن االفصاح

 .بالمإسسة

183.73 85.708 .297 .701 

 والتعوٌضات المكافآت سٌاسة عن االفصاح

 .التنفٌذٌٌن والمدراء اإلدارة مجلس ألعضاء

183.86 84.936 .323 .699 

 المحاسبة معاٌٌر متطلبات وفق االفصاح

 .الدولٌة

183.07 87.980 .226 .706 
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ولح هام تغٌٌر أي عن االفصاح  األصول 

 والخصوم

183.61 84.443 .385 .696 

 مختلف مع المالٌة االرتباطات عن االفصاح

 .األطراف

184.06 86.345 .249 .704 

 المحاسبٌة السٌاسات مضمون عن االفصاح

 .المالٌة القوائم بإعداد المتعلقة

184.19 89.052 .096 .712 

 709. 169. 87.239 184.49 .الملكٌة فً الجوهرٌة التغٌٌرات عن االفصاح

 712. 106. 88.997 184.60 المتوقعة المخاطر عن االفصاح

 710. 140. 88.920 184.91 .بدقة المستقبلٌة خططها عن االفصاح

 بالمسإولٌة المتعلقة أعمالها عن االفصاح

 .والبٌئٌة االجتماعٌة

183.49 87.645 .293 .704 

 716. 024. 90.237 183.63 .الشركة أهداف عن اإلفصاح

 717. -028.- 91.091 183.16 .كفء خارجً حسابات مراجع اعتماد

 المراجع مهام ألداء الالزمة االستقاللٌة منح

 .الخارجً

183.10 89.280 .111 .711 

 702. 447. 87.748 182.93 .الحسنة والسمعة السٌرة ذوي من ٌكونوا أن

 702. 362. 87.517 183.07 .والعملٌة العلمٌة المإهالت فٌهم تتوفر

 وانتخاب لترشٌح واضح رسمً نظام تطبٌق

 .إدارتها مجلس

183.79 82.982 .368 .695 

 المإسسة أمام مسإولٌتهم عن محاسبتهم تتم

 .والمساهمٌن

184.01 83.522 .383 .695 

 خالل من للمإسسة المحاسبٌة األنظمة شفافٌة

 .الداخلٌة الرقابة إجراءات

183.54 87.962 .163 .709 

 واستراتٌجٌة اهداف وضع فً المساهمة

 .المإسسة

183.77 85.773 .290 .702 

 710. 139. 88.621 183.96 .ومتابعتهم التنفٌذٌن المسإولٌن اختٌار
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 الممحق رقم )06(: اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات االستمارة 
 
 

Tests non paramétriques 

 

 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 بمبدأ االلتزام 

 إطار ضمان

 للحوكمة فعال

 بمبدأ  االلتزام

 حقوق حماٌة

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

 بٌن المساواة

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

 مراعاة

 أصحاب

 المصالح

 بمبدأ االلتزام

 اإلفصاح

 والشفافٌة

 بمبدأ االلتزام

 مسإولٌات

 اإلدارة مجلس

 االلتزام

بادئبم  حوكمة 

 المإسسات

N 70 70 70 70 70 70 70 

Paramètres 

normaux
a,b

 

Moyenne 3.7893 4.0984 4.1190 4.0918 3.8010 4.1612 4.0101 

Ecart-type .46164 .34184 .32495 .28884 .31964 .40180 .21134 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue .142 .113 .142 .106 .098 .110 .096 

Positive .142 .113 .142 .096 .070 .110 .066 

Négative -.100- -.099- -.100- -.106- -.098- -.093- -.096- 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.186 .948 1.186 .888 .819 .921 .802 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

.120 .330 .120 .410 .513 .365 .542 

a. La distribution à tester est gaussienne. 

b. Calculée à partir des données. 
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 (: اختبار "ت" " الخاص بقٌاس الفرضٌة الثالثة ومحاور االستبٌان41الملحق رقم )

 

 
Test-t 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 056. 472. 4.74 70 .واضح بشكل الصالحٌات ٌحدد تنظٌمً هٌكل

 077. 646. 4.60 70 .الشفافٌة لتشجٌع واضحة وتشرٌعات قوانٌن

 110. 916. 2.97 70 .طرفها من نشره ٌتم للحوكمة مكتوب دلٌل

 جوانب كافة تضبط ورقابٌة تنظٌمٌة هٌئات

 .الحوكمة

70 2.84 1.072 .128 

انضم بمبدأ االلتزام  05518. 46164. 3.7893 70 للحوكمة فعال إطار 

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 الصالحٌات ٌحدد تنظٌمً هٌكل

 .واضح بشكل

30.894 69 .000 1.743 1.63 1.86 

 لتشجٌع واضحة وتشرٌعات قوانٌن

 .الشفافٌة

20.720 69 .000 1.600 1.45 1.75 

 من نشره ٌتم للحوكمة مكتوب دلٌل

 .طرفها

-.261- 69 .795 -.029- -.25- .19 

 كافة تضبط ورقابٌة تنظٌمٌة هٌئات

 .الحوكمة جوانب

-1.227- 69 .224 -.157- -.41- .10 

لتزاماال  فعال إطار ضمان بمبدأ 

 للحوكمة

14.305 69 .000 .78929 .6792 .8994 

 

Test-t 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 
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 المتعلقة األساسٌة القرارات فً المشاركة

 .بالمإسسة

70 4.61 .621 .074 

 اجتماعات فً لالشتراك آخر شخص توكٌل

 .العامة الجمعٌة

70 4.29 .819 .098 

 081. 679. 4.34 70 .اإلدارة مجلس أعضاء عزل أو تعٌٌن

 الجمعٌة اجتماع فً تناقش إضافٌة بنود اقتراح

 .العامة

70 4.00 .851 .102 

 092. 772. 3.89 70 .اإلدارة مجلس مساءلة

 الجمعٌة فً الخارجً المراجع تقرٌر مناقشة

 .العامة

70 4.27 .563 .067 

 091. 761. 3.97 70 .المكافآت سٌاسات وضع فً المشاركة

 074. 617. 3.29 70 .األسهم ملكٌة تحوٌل تسجٌل أسالٌب تؤمٌن

 091. 765. 4.23 70 .المناسب الوقت فً المعلومات على الحصول

 04086. 34184. 4.0984 70 المساهمٌن حقوق حماٌة بمبدأ  االلتزام

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 األساسٌة القرارات فً المشاركة

 .بالمإسسة المتعلقة

21.759 69 .000 1.614 1.47 1.76 

 فً لالشتراك آخر شخص توكٌل

 .العامة الجمعٌة اجتماعات

13.134 69 .000 1.286 1.09 1.48 

 مجلس أعضاء عزل أو تعٌٌن

 .اإلدارة

16.557 69 .000 1.343 1.18 1.50 

 فً تناقش إضافٌة بنود اقتراح

 .العامة الجمعٌة اجتماع

9.829 69 .000 1.000 .80 1.20 

 1.07 70. 886. 000. 69 9.603 .اإلدارة مجلس مساءلة

 فً الخارجً المراجع تقرٌر مناقشة

 .العامة الجمعٌة

18.906 69 .000 1.271 1.14 1.41 

 سٌاسات وضع فً المشاركة

 .المكافآت

10.682 69 .000 .971 .79 1.15 

 ملكٌة تحوٌل تسجٌل أسالٌب تؤمٌن

 .األسهم

3.873 69 .000 .286 .14 .43 

 الوقت فً المعلومات على الحصول

بالمناس . 

13.443 69 .000 1.229 1.05 1.41 

 حقوق حماٌة بمبدأ  االلتزام

 المساهمٌن

26.884 69 .000 1.09841 1.0169 1.1799 
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Test-t 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 عن التعوٌض فً الصغار المستثمرٌن حق تحمً آلٌات

ضراراأل  .المستثمرٌن كبار سلوك عن الناتجة 

70 4.39 .937 .112 

 الفئة نفس إلى المنتمٌن المساهمٌن كافة معاملة ٌتم

 .متكافئة معاملة

70 4.31 .713 .085 

 معلومات على ٌحصلوا بؤن المساهمٌن لكافة ٌحق

 .العامة الجمعٌة باجتماعات والخاصة متساوٌة

70 4.21 .720 .086 

اٌدةمح جهة تقوم  التصوٌت عملٌة على باإلشراف 

 .األصوات وفرز

70 3.60 .689 .082 

 فً المإسسة إدارة قبل من المساهمٌن جمٌع استشارة

 .مصالحهم على تإثر قرارات اتخاذ حال

70 3.69 .826 .099 

 078. 654. 4.51 70 .األجانب قبل من التصوٌت سهولة

 03884. 32495. 4.1190 70 المساهمٌن بٌن المساواة بمبدأ االلتزام

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 المستثمرٌن حق تحمً آلٌات

 األضرار عن التعوٌض فً الصغار

 .المستثمرٌن كبار سلوك عن الناتجة

12.373 69 .000 1.386 1.16 1.61 

 المنتمٌن المساهمٌن كافة معاملة ٌتم

 .متكافئة معاملة الفئة نفس إلى

15.420 69 .000 1.314 1.14 1.48 

 ٌحصلوا بؤن المساهمٌن لكافة ٌحق

 والخاصة متساوٌة معلومات على

 .العامة الجمعٌة باجتماعات

14.107 69 .000 1.214 1.04 1.39 

 على باإلشراف محاٌدة جهة تقوم

 .األصوات وفرز التصوٌت عملٌة

7.281 69 .000 .600 .44 .76 

 قبل من المساهمٌن جمٌع استشارة

 اتخاذ حال فً المإسسة إدارة

 .مصالحهم على تإثر قرارات

6.945 69 .000 .686 .49 .88 
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 1.67 1.36 1.514 000. 69 19.381 .األجانب قبل من التصوٌت سهولة

 بٌن المساواة بمبدأ االلتزام

 المساهمٌن

28.813 69 .000 1.11905 1.0416 1.1965 

 

 
Test-t 

 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 ارتباطهم قبل القانونٌة بحقوقهم إعالمهم ٌتم

 .بالمإسسة

70 4.69 .526 .063 

 ارتباطهم قبل القانونٌة بالتزاماتهم إعالمهم ٌتم

 .بالمإسسة

70 4.49 .654 .078 

 095. 791. 4.20 70 .حقوقهم انتهاك عند تعوٌض على ٌحصلون

 واألنظمة القوانٌن تكفله بما حقوقهم احترام

 .المفعول السارٌة

70 3.54 .674 .081 

 091. 759. 3.21 70 .مالٌة والغٌر المالٌة المعلومات على الحصول

 حول شكاوٌهم إٌصال على القدرة لهم

 إلى األخالقٌة غٌر أو القانونٌة غٌر الممارسات

 .بحرٌة  اإلدارة مجلس

70 3.84 .735 .088 

 063. 531. 4.67 70 .واالجتماعٌة البٌئٌة القضاٌا دعم فً تشارك

 03452. 28884. 4.0918 70 المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 قبل القانونٌة بحقوقهم إعالمهم ٌتم

 .بالمإسسة ارتباطهم

26.817 69 .000 1.686 1.56 1.81 

تمٌ  قبل القانونٌة بالتزاماتهم إعالمهم 

 .بالمإسسة ارتباطهم

19.015 69 .000 1.486 1.33 1.64 

 انتهاك عند تعوٌض على ٌحصلون

 .حقوقهم

12.689 69 .000 1.200 1.01 1.39 

 القوانٌن تكفله بما حقوقهم احترام

 .المفعول السارٌة واألنظمة

6.736 69 .000 .543 .38 .70 
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معلوماتال على الحصول  المالٌة 

 .مالٌة والغٌر

2.361 69 .021 .214 .03 .40 

 شكاوٌهم إٌصال على القدرة لهم

 أو القانونٌة غٌر الممارسات حول

  اإلدارة مجلس إلى األخالقٌة غٌر

 .بحرٌة

9.595 69 .000 .843 .67 1.02 

 البٌئٌة القضاٌا دعم فً تشارك

 .واالجتماعٌة

26.344 69 .000 1.671 1.54 1.80 

 أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام

 المصالح

31.626 69 .000 1.09184 1.0230 1.1607 

 

 
Test-t 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 متاحة المالٌة وقوائمها المإسسة تقارٌر

 .العام للجمهور

70 2.44 1.099 .131 

 العلٌا اإلطارات مإهالت عن االفصاح

 .بالمإسسة

70 4.01 .860 .103 

 والتعوٌضات المكافآت سٌاسة عن االفصاح

 .التنفٌذٌٌن والمدراء اإلدارة مجلس ألعضاء

70 3.89 .910 .109 

 المحاسبة معاٌٌر متطلبات وفق االفصاح

 .الدولٌة

70 4.67 .653 .078 

 األصول حول هام تغٌٌر أي عن االفصاح

 والخصوم

70 4.13 .850 .102 

 مختلف مع المالٌة االرتباطات عن االفصاح

 .األطراف

70 3.69 .877 .105 

 المحاسبٌة السٌاسات مضمون عن االفصاح

 .المالٌة القوائم بإعداد المتعلقة

70 3.56 .810 .097 

 115. 958. 3.26 70 .الملكٌة فً الجوهرٌة التغٌٌرات عن االفصاح

متوقعةال المخاطر عن االفصاح  70 3.14 .785 .094 

 081. 680. 2.83 70 .بدقة المستقبلٌة خططها عن االفصاح

 بالمسإولٌة المتعلقة أعمالها عن االفصاح

 .والبٌئٌة االجتماعٌة

70 4.26 .582 .070 

 092. 772. 4.11 70 .الشركة أهداف عن اإلفصاح

 080. 670. 4.59 70 .كفء خارجً حسابات مراجع اعتماد

 المراجع مهام ألداء الالزمة االستقاللٌة منح

 .الخارجً

70 4.64 .682 .081 

 03820. 31964. 3.8010 70 والشفافٌة اإلفصاح بمبدأ االلتزام
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Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 المالٌة وقوائمها المإسسة تقارٌر

 .العام للجمهور متاحة

-4.243- 69 .000 -.557- -.82- -.30- 

 اإلطارات مإهالت عن االفصاح

 .بالمإسسة العلٌا

9.872 69 .000 1.014 .81 1.22 

 المكافآت سٌاسة عن االفصاح

 مجلس ألعضاء والتعوٌضات

ارةاإلد  .التنفٌذٌٌن والمدراء 

8.147 69 .000 .886 .67 1.10 

 معاٌٌر متطلبات وفق االفصاح

 .الدولٌة المحاسبة

21.408 69 .000 1.671 1.52 1.83 

 حول هام تغٌٌر أي عن االفصاح

 والخصوم األصول

11.110 69 .000 1.129 .93 1.33 

 مع المالٌة االرتباطات عن االفصاح

 .األطراف مختلف

6.541 69 .000 .686 .48 .89 

 السٌاسات مضمون عن االفصاح

 القوائم بإعداد المتعلقة المحاسبٌة

 .المالٌة

5.755 69 .000 .557 .36 .75 

 الجوهرٌة التغٌٌرات عن االفصاح

 .الملكٌة فً

2.245 69 .028 .257 .03 .49 

 33. -04.- 143. 133. 69 1.522 المتوقعة المخاطر عن االفصاح

حاالفصا  المستقبلٌة خططها عن 

 .بدقة

-2.108- 69 .039 -.171- -.33- -.01- 

 المتعلقة أعمالها عن االفصاح

 .والبٌئٌة االجتماعٌة بالمسإولٌة

18.072 69 .000 1.257 1.12 1.40 

 1.30 93. 1.114 000. 69 12.082 .الشركة أهداف عن اإلفصاح

 خارجً حسابات مراجع اعتماد

 .كفء

19.798 69 .000 1.586 1.43 1.75 

 مهام ألداء الالزمة االستقاللٌة منح

 .الخارجً المراجع

20.161 69 .000 1.643 1.48 1.81 

 8772. 7248. 80102. 000. 69 20.966 والشفافٌة اإلفصاح بمبدأ االلتزام

 
Test-t 

 

Statistiques sur échantillon unique 
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 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 047. 392. 4.81 70 .الحسنة والسمعة السٌرة ذوي من ٌكونوا أن

 060. 503. 4.67 70 .والعملٌة العلمٌة المإهالت فٌهم تتوفر

 وانتخاب لترشٌح واضح رسمً نظام تطبٌق

 .إدارتها مجلس

70 3.96 1.055 .126 

 المإسسة أمام مسإولٌتهم عن محاسبتهم تتم

 .والمساهمٌن

70 3.73 .962 .115 

 خالل من للمإسسة المحاسبٌة األنظمة شفافٌة

 .الداخلٌة الرقابة إجراءات

70 4.20 .827 .099 

 واستراتٌجٌة اهداف وضع فً المساهمة

 .المإسسة

70 3.97 .868 .104 

 091. 759. 3.79 70 .ومتابعتهم التنفٌذٌن المسإولٌن اختٌار

 04802. 40180. 4.1612 70 اإلدارة مجلس مسإولٌات بمبدأ االلتزام

 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 والسمعة السٌرة ذوي من ٌكونوا أن

 .الحسنة

38.754 69 .000 1.814 1.72 1.91 

 العلمٌة المإهالت فٌهم تتوفر

 .والعملٌة

27.813 69 .000 1.671 1.55 1.79 

 لترشٌح واضح رسمً نظام تطبٌق

 .إدارتها مجلس وانتخاب

7.587 69 .000 .957 .71 1.21 

 أمام مسإولٌتهم عن محاسبتهم تتم

 .والمساهمٌن المإسسة

6.337 69 .000 .729 .50 .96 

ةالمحاسبٌ األنظمة شفافٌة  للمإسسة 

 .الداخلٌة الرقابة إجراءات خالل من

12.139 69 .000 1.200 1.00 1.40 

 اهداف وضع فً المساهمة

 .المإسسة واستراتٌجٌة

9.367 69 .000 .971 .76 1.18 

 التنفٌذٌن المسإولٌن اختٌار

 .ومتابعتهم

8.657 69 .000 .786 .60 .97 

 مجلس مسإولٌات بمبدأ االلتزام

 اإلدارة

24.180 69 .000 1.16122 1.0654 1.2570 
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Test-t 

 

Statistiques sur échantillon unique 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 05518. 46164. 3.7893 70 للحوكمة فعال إطار ضمان بمبدأ االلتزام

 04086. 34184. 4.0984 70 المساهمٌن حقوق حماٌة بمبدأ  االلتزام

 03884. 32495. 4.1190 70 المساهمٌن بٌن المساواة بمبدأ االلتزام

 03452. 28884. 4.0918 70 المصالح أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام

 03820. 31964. 3.8010 70 والشفافٌة اإلفصاح بمبدأ االلتزام

 04802. 40180. 4.1612 70 اإلدارة مجلس مسإولٌات بمبدأ االلتزام

مبادئب االلتزام  02526. 21134. 4.0101 70 المإسسات حوكمة 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 3 

t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de 

la différence 

Inférieure Supérieure 

 فعال إطار ضمان بمبدأ االلتزام

 للحوكمة

14.305 69 .000 .78929 .6792 .8994 

 حقوق حماٌة بمبدأ  االلتزام

 المساهمٌن

26.884 69 .000 1.09841 1.0169 1.1799 

 1.1965 1.0416 1.11905 000. 69 28.813 المساهمٌن بٌن المساواة بمبدأ االلتزام

 أصحاب مراعاة بمبدأ االلتزام

 المصالح

31.626 69 .000 1.09184 1.0230 1.1607 

 8772. 7248. 80102. 000. 69 20.966 والشفافٌة اإلفصاح بمبدأ االلتزام

 مجلس مسإولٌات بمبدأ االلتزام

 اإلدارة

24.180 69 .000 1.16122 1.0654 1.2570 

 1.0605 9597. 1.01014 000. 69 39.990 المإسسات حوكمة بمبادئ االلتزام
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 (: معامل االرتباط08الممحق رقم )
 

Correlations 

 المال رأس حجم 

 حوكمة بمبادئ االلتزام

 المإسسات

Pearson Correlation 1 .738 المال رأس حجم
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 70 70 

Pearson Correlation .738 المإسسات حوكمة بمبادئ االلتزام
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Correlations 

 

 رأس حجم

 المال

 بمبدأ االلتزام

 فعال إطار ضمان

 للحوكمة

 بمبدأ  االلتزام

 حقوق حماٌة

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

 بٌن المساواة

 المساهمٌن

 بمبدأ االلتزام

 أصحاب مراعاة

 المصالح

 بمبدأ االلتزام

 اإلفصاح

 والشفافٌة

لتزاماال  بمبدأ 

 مجلس مسإولٌات

 اإلدارة

 Pearson المال رأس حجم

Correlation 

1 .407
**
 .526

**
 .414

**
 .256

*
 .336

**
 .628

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .033 .004 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 ضمان بمبدأ االلتزام

 للحوكمة فعال إطار

Pearson 

Correlation 

.407
**
 1 .026 .065 .291

*
 .189 .415

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .830 .593 .015 .118 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 حماٌة بمبدأ  االلتزام

 المساهمٌن حقوق

Pearson 

Correlation 

.526
**
 .026 1 .516

**
 .028 .035 .476

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .830  .000 .816 .771 .000 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 بمبدأ االلتزام

 بٌن المساواة

 المساهمٌن

Pearson 

Correlation 

.414
**
 .065 .516

**
 1 -.070- .190 .329

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .593 .000  .563 .115 .005 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 بمبدأ االلتزام

 أصحاب مراعاة

 المصالح

Pearson 

Correlation 

.256
*
 .291

*
 .028 -.070- 1 .186 .324

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .015 .816 .563  .122 .006 

N 70 70 70 70 70 70 70 
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 بمبدأ االلتزام

 والشفافٌة اإلفصاح

Pearson 

Correlation 

.336
**
 .189 .035 .190 .186 1 .116 

Sig. (2-tailed) .004 .118 .771 .115 .122  .337 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 بمبدأ االلتزام

 مجلس مسإولٌات

 اإلدارة

Pearson 

Correlation 

.628
**
 .415

**
 .476

**
 .329

**
 .324

**
 .116 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005 .006 .337  

N 70 70 70 70 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 الممحق رقم )09(: مخرحات نماذج االنحدار البسيط

 
Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Standardized Residual .288 70 .010 .723 70 .240 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

213945894.000 حجم رأس المال

0 

290630832.518

74 

70 

 70 21134. 4.0101 االلتزام بمبادئ حوكمة المإسسات

 

 Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

االلتزام بمبادئ حوكمة  1

المإسسات
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .738
a
 .545 .538 197504981.16994 0.951 

a. Predictors: (Constant), االلتزام بمبادئ حوكمة المإسسات 

b. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3175614580015

097900.000 

1 3175614580015

097900.000 

81.409 .000
b
 

Residual 2652558795911

773200.000 

68 3900821758693

7840.000 
  

Total 5828173375926

871000.000 

69 
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a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبادئ حوكمة المإسسات 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3856715463.678 451775655.651 

 
8.537 .000 

االلتزام بمبادئ حوكمة 

 المإسسات

1015092601.416 112504481.379 .738 9.023 .000 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

أس المالحجم ر  213945894.0000 290630832.51874 70 

 70 46164. 3.7893 االلتزام بمبدأ ضمان إطار فعال للحوكمة

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .407
a
 .165 .153 267451877.19044 

a. Predictors: (Constant), ضمان إطار فعال للحوكمة االلتزام بمبدأ  

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9640989262638

47940.000 

1 9640989262638

47940.000 

13.478 .000
b
 

Residual 4864074449663

023100.000 

68 7153050661269

1520.000 
  

Total 5828173375926

871000.000 

69 
   

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ ضمان إطار فعال للحوكمة 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 756326217.638 266214797.789 
 

2.841 .006 

االلتزام بمبدأ ضمان إطار 

 فعال للحوكمة

256056730.687 69746279.690 .407 3.671 .000 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

213945894.000 حجم رأس المال

0 

290630832.518

74 

70 

المساهمٌنبمبدأ حماٌة حقوق   االلتزام  4.0984 .34184 70 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .526
a
 .277 .267 248907476.512

73 

a. Predictors: (Constant), بمبدأ حماٌة حقوق المساهمٌن  االلتزام 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1615238009179395070.000 1 1615238009179395070.000 26.071 .000
b
 

Residual 4212935366747476000.000 68 61954931863933472.000   

Total 5828173375926871000.000 69    

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), بمبدأ حماٌة حقوق المساهمٌن  االلتزام 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1620442815.802 360491491.035  4.495 .000 

 000. 5.106 526. 87658767.334 447585161.571 بمبدأ حماٌة حقوق المساهمٌن  االلتزام

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 70 290630832.51874 213945894.0000 حجم رأس المال

 70 32495. 4.1190 االلتزام بمبدأ المساواة بٌن المساهمٌن

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .414
a
 .172 .159 266464686.972

56 

a. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ المساواة بٌن المساهمٌن 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9999401764967

33180.000 

1 9999401764967

33180.000 

14.083 .000
b
 

Residual 4828233199430

137900.000 

68 7100342940338

4384.000 
  

Total 5828173375926

871000.000 

69 
   

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ المساواة بٌن المساهمٌن 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1312030283.603 407876263.201  3.217 .002 

االلتزام بمبدأ المساواة بٌن 

 المساهمٌن

370468204.967 98719647.192 .414 3.753 .000 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 70 290630832.51874 213945894.0000 حجم رأس المال

 70 28884. 4.0918 االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .256
a
 .065 .052 283025512.38374 

a. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 381139411041641470.000 1 381139411041641470.000 4.758 .033
b
 

Residual 5447033964885229600.000 68 80103440660076912.000   

Total 5828173375926871000.000 69    

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 838933720.691 483867347.759  1.734 .087 

 033. 2.181 256. 117962529.398 257312225.037 االلتزام بمبدأ مراعاة أصحاب المصالح

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

213945894.000 حجم رأس المال

0 

290630832.518

74 

70 

اللتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافٌةا  3.8010 .31964 70 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .336
a
 .113 .100 275768823.45892 

a. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافٌة 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 656879184476589060.000 1 656879184476589060.00

0 

8.638 .004
b
 

Residual 5171294191450282000.000 68 76048443991915904.000   

Total 5828173375926871000.000 69    

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافٌة 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 946301596.752 396151682.731  2.389 .020 

االلتزام بمبدأ اإلفصاح 

 والشفافٌة

305246319.715 103861084.409 .336 2.939 .004 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 70 290630832.51874 213945894.0000 حجم رأس المال

 70 40180. 4.1612 االلتزام بمبدأ مسإولٌات مجلس اإلدارة

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

R Square 

Change F Change 

1 .628
a
 .395 .386 227712984.97222 .395 44.398 

a. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ مسإولٌات مجلس اإلدارة 

b. Dependent Variable: حجم رأس المال 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2302155536229628930.000 1 2302155536229628930.000 44.398 .000
b
 

Residual 3526017839697242100.000 68 51853203524959440.000   
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Total 5828173375926871000.000 69    

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 

b. Predictors: (Constant), االلتزام بمبدأ مسإولٌات مجلس اإلدارة 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1677756009.518 285206689.100  5.883 .000 

االلتزام بمبدأ مسإولٌات مجلس 

 اإلدارة

454602223.013 68226331.569 .628 6.663 .000 

a. Dependent Variable: حجم رأس المال 
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 لعينتين مستقمتين "ت"(: اختبار 10الممحق رقم )

 

 
 

 
 

 

 

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean المجموعة 

 من ممولة شركات :األولى المجموعة المال رأس حجم

ندوقص طرف  ( invest) استثماري 

35 126014005.0000 95388051.39405 16123523.49719 

 طرف من ممولة شركات :الثانٌة المجموعة

 (sicom) مخاطر شركة

35 301877783.0000 382621385.84690 64674818.43973 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 رأس حجم

 المال

Equal 

variances 

assumed 

27.456 .000 2.638 68 .010 -

1758637

78.00000

- 

66654333.3188

2 

-

30887042

9.28284- 

-

42857126.

71716- 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2.638 38.210 .012 -

1758637

78.00000

- 

66654333.3188

2 

-

31077406

9.80014- 

-

40953486.

19986- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


