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 كلمة شكر
 

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 

 .91النمل. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين"

"من لم يشكر الناس لم يشكر هللا، و من  : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 أسدى لكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا فادعوا له".    

نتقدم بخالص عبارات الشكل والعرفان إلى كل من ساعدني وشجعني على انجاز هذه 

 : املذكرة ونخص بالذكر

ي ف ألاستاذ املشرف فرج شعبان الذي أشكره خاصا على توجهاته ونصائحه القيمة

 مساعدته الكبيرة في انجاز هذا العمل.

 اعيل، صبا يحي نوال، سفير محمد، رزقي إسمأكما نشكر كل من ألاساتذة ، 

 الذي نحترم فيهم نموذج ألاساتذة .بوسبعين تسعديت،  

ول لهم بقبكما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير مسبقا ألعضاء لجنة املناقشة لتفض

 عليها و اثرائها بأرائهم السديدة. ذكرة و الحكمهذه املمناقشة 

كما نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري 

اللذين ساعدوني كثيرا في إتمام هذا العمل ونخص الذكر دراج أعراب واملؤطر 

 .و عكوش اسماعيل مصطفى

بيد املساعدة من  كما نشكر كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية وكل من أمدنا 

 قريب أومن بعيد ولم يتسنى لنا ذكر أسمائهم.

_يعبارك هللا فيكم جم_



 
 

 الاهداء
  العاملني                د قماام  عزييي لطااه   هل بي ا ىل من اذلي ال يكفي امحل                 

يداعي تسكن بعيح عبطسام  تما زل ا ىل ما اكهت ع ،عاكهت أ عل من حملت زيين ،الطؤلؤة اليت تنري دبيا ىل 

ها عمدى يف بمح  أ شهرمشعة حترتق لتافئ طرياي ا ىل من محطتين تسعة  ع ،جرعيح عنشوة ترسي يف زرعيق

 هبا الرحامن عجعل حتت أ قداهما اجلنان. العمر يف قطهبا ا ىل اليت

 احلبيبة الغالية ـ ـ أ يم أ يم أ يم

 مقر أ انب مفهد يل دبي. ،هللا، ا ىل ضياء قطيب عهوب حيايت ل ندي عقويت عمطجيئ بعد ا ىل

 ـ أ ي احلبيب الغايل ـ

 أ متىن هلم حياة لعيدة.ميني فريد ع كامل ع لك عائطهتام اىل العمني الكر 

قمثابة  بشري التوفيق يف ابيق مشوابمه، ع هلم لك النجاح، عدفء العائةل ممتنية ا ىل من تاامسوا معي بمح أ يم

 ،اليت قمثابة ا خويت حكمية، هوبة ، عزعجاهتمبعاف  ع زاائ  محمد ،احلنون ممدعح ع ،برزاهت  مراد ع ،ال ب الثاين

 تسعديت ، تسعديت.

 الصغرية ش اميء. لوعةا ىل أ يخ الصغري عالغايل عىل قطيب بضوان أ متىن هل النجاح عادل

 زبد الودعد. ،الرؤعفزين ادلين ،زبد  ، ل يف هللا ،صابر : يتأ عالد أ خوا كتاكيت الصغابا ىل ال 

 ان.أ يوب عزعهجا الكرمي شعب ا ىل أ خيت العييية كثريا عىل قطيب عهوب زيين هوبة عأ عالدها كزنه، أ مياس،

 كذكل أ خيت الثاهية الغالية عىل قطيب هندة.

 

ميان، صربينة ا   صدياايت الغاليات عىل قطيب تسعديت ،ا ىل من عجدت فهيم معىن الصداقة عالوفاء عاحملبة 

 ، لهيةل، هوال.أ منة هبيةل، لكوبة، ليندة، أ نسة، ،لهام، فاطمة، لامية،

 ا ىل الصديق العييي عالويف اذلي لاهدين طيةل مشواب دبال يت لفيان.

 أ هدي مثرة هجدي اىل لك من يعرفين ـ

 
 

 



 
 

  

 ملخص الدراسة

حاولت هذه املذكرة معاجلة موضوع أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح احملاسيب مع      

مت التعرض إىل مفهوم حوكمة الشركات ومدى  ريهنظ من جهة فرع البويرة، ديوان الرتقية والتسيري العقاريلدراسة تطبيقية 

فعاليتها على جودة اإلفصاح احملاسيب، ومن خالل هذه الدراسة خلصنا إىل أن نظام حوكمة الشركات هو املدخل 

الفعال لتحقيق جودة اإلفصاح للمعلومات وذلك من خالل كسب الثقة املستثمرين مما ينعكس باإلجياب على السوق 

 املايل.

ا النظام التسيري العقاري، فقد توصلنا إىل أن هذ ديوان الرتقية وليف الدراسة التطبيقية  لكذو من جهة اخري،  

 يطبق بشكل نسيب كتطبيق آليات حوكمة الشركات اليت من أمهها آلية املراجعة الداخلية.

املدراء التنفيذيني  يف مسؤولياتلكن هناك تقصري يف تطبيق هذا النظام مثال ال يوجد يف قوانني الديوان تفعيل 

داخل جملس اإلدارة كذلك عدم وجود قنوات لإلفصاح احملاسيب عن القوائم املالية، أما فيما خيص تعيني جلنة التدقيق 

 داخل جملس اإلدارة غري متوفر تفتقر للشفافية واملصداقية.

لس اإلدارة، جم جعة الداخلية، املراجعة اخلارجية ،الكلمات االفتتاحية: حوكمة الشركات، جودة اإلفصاح احملاسيب، املرا

 املعلومات احملاسبية.



 
 

 

Résumé   

  Ce mémoire a tenté d'aborder la question de l'impact de l'application des mécanismes de 

gouvernance d'entreprise sur la qualité de l'information comptabilise avec étude empirique 

d’Office de Promotion et de Gestion Immobilière agence de Bouira. 

  D'une part une étude théorique a été expose les notions de gouvernance d'entreprise et l'efficacité 

de la qualité de l'information comptabilise, et à travers cette étude, nous avons conclu que le 

système de gouvernance d'entreprise l'entrée est efficace pour atteindre la qualité de la divulgation 

d'informations par gagner la confiance des investisseurs, ce qui se reflète positivement sur le 

marché financier. 

 D'autre part, dans une étude pratique sur l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière, nous 

avons conclu que ce système est appliqué proportionnellement à l'application des mécanismes de 

gouvernance d’entreprise, au premier rang desquels le dispositif de contrôle interne. 

 Mais il a un échec à mettre en œuvre ce système, par exemple, n'existe pas dans les lois de l'ISC 

activer les responsabilités des cadres au sein du conseil d'administration ainsi que le manque de 

canaux pour la divulgation de la comptabilisation des états financiers, soit à l'égard de la 

nomination du Comité d'Audit au sein du conseil d'administration est disponible manque de 

transparence et de crédibilité 

Les mots clé : la gouvernance d’entreprise, la qualité de l'information de la comptabilities, de 

l'audit interne, l'audit externe, conseil d'administration, l'information comptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    قائمة ألاشكال

     و                  

 الجداول      



 
 

 فهرس األشكال و الجداول
 فهرس األشكال .1
 

رقم       العنوان الرقم

 الصفحة

 00 األطراف املعنّية بتطبيق حوكمة الّشركات 10

 01 حلوكمة الّشركاتاحملددات الداخلية و اخلارجية  10

 48 معايري جودة املعلومات احملاسبية 10

 51 اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية 14

 86 قواعد احلوكمة واإلفصاح وجودة التقارير وانعكاساته على قرار املستثمرين 15

 88 طرق إخفاء احلقائق 15

 94 دور احلوكمة يف ختفيض مشكلة تضارب املصاحل 11

 014 أثر جودة املعلومة احملاسبية على كفاءة السوق املايل يف ظل حوكمة الشركات  18

 001 اهليكل التنظيمي لديوان الرتقية و التسيري العقاري 09

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 فهرس الجداول. 2 
 

    رقم    لعنوانا الرقم
 الصفحة

 49 :الدولية املؤسسات حسب احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص 10

 61-59 .    12/...........11/11 يف امليزانية 10

 61 (املباشرة الطريقة) النقدية التدفقات قائمة 10

 68 (مباشرة الغري الطريقة) النقدية تدفقات قائمة 14

 005 .للديوان اإلدارة جملس أعضاء 15

 006 .العقاري والتسيري الرتقية لديوان اإلدارية اإلطارات 16

 009 املختصرة السيولة نسبة 11

 001 (اجلاهزة أو احلالية) الفورية السيولة نسبة 18

 001 العامة السيولة نسبة 19

 000 (RF) املالية املردودية 01

 000 الدائم التمويل نسبة 00

 000 اخلارجي التمويل نسبة 00

 000 املالية االستقاللية نسبة 00

 000 اخلاص التمويل نسبة 04

 000 تغريها إبراز مع( 0100-0100) لسنيت املايل التوازن مؤشرات يبني 05
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 رقم الصفحة العنوان الرقم

 054_050 امليزانية العامة لديوان الرتقية و التسيري العقاري  10

 055 العقاري التسيري و الرتقية بات النتائج لديواناجدول حس 10

 056 االجيارات استيفاء شهادة 10

 051 العقاري التسيري و الرتقية لديوان اخلزينة تدفقات جدول 14
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المحتوياتفهرس  

 
  العنوان

  ملخص الدراسة

  شكر وعرفان 

  اإلهداء

  قائمة األشكال واجلداول 

  قائمة املالحق 

   فهرس احملتويات

 أ مقدمة عامة

 اإلطار العام لحوكمة الشركات الفصل األول:
 

 

 10 متهيد الفصل

 10 و أسباب ظهورها حوكمة الشركاتمفهوم املبحث األول: 

 10 املطلب األول: أسباب ظهور نظام حوكمة الشركات

 11  املطلب الثاين: ماهية حوكمة الشركات

 08 جهود املنظمات الدولية يف وضع قواعد حوكمة الشركات املطلب الثالث

 00 املبحث الثاين: اجلوانب التقييمية واألبعاد التنظيمية حلوكمة الشركات

 00 اجلوانب التقييمية حلوكمة الشركاتاملطلب األول: 

 04 املطلب الثاين: األبعاد التنظيمية حلوكمة الشركات

 08 املبحث الثالث: حوكمة الشركات يف بيئة االعمال الدولية

 08 املطلب األول: جتربة الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة يف حوكمة الشركات

 01 الدول اآلسيوية يف جمال حوكمة الشركاتاملطلب الثاين: جتارب بعض 

 00 املطلب الثالث: حوكمة الشركات يف الدول العربية



 المحتوياتفهرس 
 

 06 خالصة الفصل

 نظرة عامة حول اإلفصاح المحاسبي الفصل الثاني:
 

 

 08 متهيد الفصل

 09 ماهية اإلفصاح احملاسيب: املبحث األول

 09 اإلفصاح احملاسيب فهوماملطلب األول: م

 40 اإلفصاح احملاسيب )أسباب، أنواع( والعوامل املؤثرة فيه املطلب الثاين:

 44 املطلب الثالث: املقومات األساسية وأساليب اإلفصاح احملاسيب

 41 املبحث الثاين: جودة املعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرة فيها

 84 ية(املطلب األول: جودة املعلومات احملاسبية )مفهوم، خصائص، أمه

 49 املطلب الثاين: خصائص جودة املعلومات احملاسبية8

 50 املطلب الثالث: معايري جودة املعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرة يف جودة التقارير املالية

 55 املعلومات احملاسبية يف حتقيق جودة  IFRS-IASاملبحث الثالث: دور معاير احملاسبة الدولية 

 55 األسس العامة لعرض املعلومات يف القوائم املالية واحملتوى املعلومايت هلا املطلب األول:

 69 املطلب الثاين: اإلفصاح عند السياسات احملاسبية األخرى

 IFAS/IAS 10الدولية  املطلب الثالث: قواعد التقييم تسجيل عناصر القوائم املالية وفق معاير احملاسبة

 11 خالصة الفصل

 : حوكمة الشركات وإسهامها في تحقيق جودة اإلفصاح المحاسبيالثانيالفصل 
 

 

 19 متهيد الفصل

 81 املبحث األول: أثر حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب

 81 املطلب األول: حوكمة الشركات وعالقاهتا باإلفصاح احملاسيب

 80 اإلفصاحاملطلب الثاين: متطلبات تطبيق حوكمة الشركات وأثرها على 

 84 املطلب الثالث: انعكاسات حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب

 91 املبحث الثاين: حوكمة الشركات وفعاليتها يف حتقيق جودة ملعلومات احملاسبية

 91 املطلب األول: حوكمة الشركات وعالقاهتا باملعلومات احملاسبية

 94 ختفيض جودة املعلومات احملاسبيةاملطلب الثاين: آليات حوكمة الشركات يف 
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 98  تأثري قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة املعلومات احملاسبية: املطلب الثالث

املبحث الثالث: دور اإلفصاح عن جودة املعلومات احملاسبية يف الرفع من كفاءة السوق املايل يف ظل 
 حوكمة الشركات

011 

 011 يف ومتطلبات كفاءة السوق املايلاملطلب األول: تعر 

 010 املطلب الثاين: أثر جودة املعلومة احملاسبية على كفاءة السوق املايل

 015 املطلب الثالث: عالقة حوكمة الشركات بكفاءة السوق املايل

 019 خالصة الفصل

 الدراسة التطبيقية لديوان الترقية والتسيير العقاريالفصل الرابع: 
 

 

 000 الفصل متهيد

 000 العقاري التسيري و الرتقية ديوان تقدمي:  األول  املبحث

 000 ديوان الرتقية و التسيري العقاري األول: نشأةاملطلب 

 004 اإلطار التنظيمي لديوان الرتقية والتسيري العقاري املطلب الثاين:

 006 العقاري دراسة اهليكل التنظيمي لديوان الرتقية و التسيري املطلب الثالث:

 004 املبحث الثاين: مكانة حوكمة الشركات وأهم األطراف الرئيسية يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري

 004 املطلب األول: حوكمة الشركات يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري  

 005 املطلب الثاين: األطراف الرئيسية حلوكمة الشركات

 009 نهاالوضعية املالية لديوان الرتقية والتسيري العقاري باالعتماد على قوانياملبحث الثالث: تشخيص 

 009 املطلب األول: حساب النسب املالية لديوان الرتقية والتسيري العقاري

 000 املطلب الثاين: حساب مؤشرات التوازن املايل لديوان الرتقية والتسيري العقاري

 005 سسةاملطلب الثالث: تشخيص وضعية املؤ 

 001 خالصة الفصل

 009 خاتمة عامة

 044 قائمة املراجع

 050 املالحق



 

  

                   

 



 المقدمة العامة 
 

 

 أ

 المقدمة
لقد أصبحت حوكمة الشركات من املوضوعات اهلامة لدى كافة الشركات واملنظمات اإلقليمية والدولية وذلك 
بعد سلسلة من األزمات املختلفة اليت حدثت يف الكثري من الشركات وخاصة يف الدول املتقدمة مثل االهنيارات 

( اليت كانت Enron)، وأزمة شركة أنرون 0991ة املالية اليت حدثت يف عدد من دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية سن
، وكذا شركة وورلدكوم 0110تعمل يف جمال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

(WorldCom األمريكية لالتصاالت عام )حيث ترجع هذه االهنيارات يف معظمها الفساد اإلداري واملايل.0110 ، 
اهلامة حلدوث اهنيار الكثري من الشركات االقتصادية هو عدم تطبيق املبادئ احملاسبية ونقص ومن األسباب 

اإلفصاح والشفافية وعدم إظهار البيانات واملعلومات احلقيقية لألوضاع املالية هلذه الشركات االقتصادية، وقد انعكس 
ومات أهم عناصر حملاسبية وبالتايل فقدت هذه املعلذلك يف جمموعة من اآلثار السلبية أمهها فقد الثقة يف املعلومات ا

 متيزها أال وهو جودهتا.
وهلذا ازداد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات وأصبحت من الركائز األساسية اليت جيب أن تقوم عليها الوحدات 

املفهوم واحلث على  ااالقتصادية ومل يقتصر األمر على ذلك بل قامت الكثري من املنظمات واهليئات بتأكيد مزايا هذ
 تطبيقه يف الوحدات االقتصادية املختلفة.

 : طرح التساؤل الرئيسي التايل وعلى أثر ما تقدم ذكره ميكن
 يف حتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب؟"تساهم  أن وكمة الشركاتكيف ميكن حل"

 األسئلة الفرعية التالية:صياغة استعنا بالتساؤل الرئيسي لإلجابة على 
  املقصود حبوكمة الشركات وما مضموهنا؟ما 
 ما عالقة املعلومة احملاسبية وكذا اإلفصاح احملاسيب حبوكمة الشركات؟ 
  حوكمة الشركات وحتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب؟اىل أي مدى ترتبط 
 ؟الرتقية و التسيري العقاري هل اصدار اجلزائر مليثاق حوكمة الشركات كان له أثر على ديوان 
 فرضيات الدراسة: .1

 بغية اإلجابة على األسئلة السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:
  إجراءات تتضمن وجود جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني  و مبادئهي إن مفهوم حوكمة الشركات

 أطراف عديدة منها إدارة الشركة ومسامهيها وأصحاب املصاحل فيها.
  املعلومات احملاسبية وكذا اإلفصاح احملاسيب من احملددات الرئيسية لدرجة حوكمة الشركات.تعد كل من 
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 .هناك عالقة وطيدة وإجيابية بني حوكمة الشركات واإلفصاح احملاسيب  
 اصدار اجلزائر مليثاق حوكمة الشركات للمؤسسات اجلزائرية له أثرا كبريا على الديوان رغم ضعف البنية التشريعية 

 والتنظيمية حلوكمة الشركات.
 أسباب اختيار الموضوع:. 2

 تعود أسباب اختيار هذا املوضوع إىل:
 .الرغبة الذاتية وامليل الشخصي يف معاجلة ودراسة مواضيع احلوكمة 
 .أمهية املوضوع وأثره على الساحة االقتصادية 
 بة املهتمني مبجال اجلامعية وتقدمي معلومات أكثر للطل قلة البحوث املتعلقة هبذا املوضوع والرغبة يف إثراء املكتبة

 حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية.
 حدود الدراسة:. 3
  :اقتصرت على ديوان الرتقية والتسيري العقاري الذي ميارس نشاطه يف البويرة والذي له فروع الحدود المكانية

 .الرئيسيعدة مع الرتكيز على املركز 
  :اعتمادا يف الدراسة التطبيقية للديوان بدراسة املؤشرات و النسب املالية فقد مت االعتماد على الحدود الزمانية

 .0100-0100سنيت 
 أهمية الموضوع: . 4

ا ملمهية مسامهة حوكمة الشركات يف العديد من اجلوانب االقتصادية املتمثلة يف رفع مستوى الكفاءة االقتصادية أ    
هلا من أمهية يف املساعدة على استقرار األسواق املالية ورفع مستوى اإلفصاح والشفافية، باإلضافة إىل تقليل املخاطر 

 وكسب ثقة املسامهني ومحاية استثماراهتم من التعرض للخسارة بسبب سوء استخدام السلطة يف جملس اإلدارة.
األزمات املالية  نمسامهة احلوكمة يف محاية املؤسسات االقتصادية ته أيضا اليوم  من أمهية محث أمهيالبيكتسي كما 

 والفساد املايل وما تبعه من حديث حول مدى جودة املعلومات احملاسبية املفصح عنها.
  أهداف الدراسة:. 5

 يهدف هذا البحث إىل حتديد أمهية حوكمة الشركات يف حتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب وذلك من خالل:
 .التعرف على مفهوم حوكمة الشركات ودوافع تطبيقها 
 .اجلهود والتجارب الدولية يف جمال حوكمة الشركات 
 .بيان فهم أثر حوكمة الشركات على املعلومات احملاسبية وكذا اإلفصاح احملاسيب 
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 .بيان مدى تأثري حوكمة الشركات على حتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب 
 لمستخدمة في الدراسة:المنهج واألدوات ا. 6

تستدعي طبيعة موضوع الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل وصف وحتليل العالقة 
اليت تربط بني حوكمة الشركات وجودة اإلفصاح احملاسيب، وكذا الدراسة امليدانية لديوان التسيري العقاري من خالل 

 ليل الوضعية املالية له.وصف مكانة حوكمة الشركات يف الديوان وحت
أما األدوات املستعملة يف الدراسة فتتمثل يف املسح املكتيب هبدف التعرف على خمتلف املراجع والبحوث املتناولة 
ملوضوع الدراسة إضافة إىل االنرتنيت كأداة حبث هي األخرى، ومن بني األدوات املستخدمة أيضا املقابلة الشخصية 

لية لديوان التسيري العقاري ملعرفة مكانة حوكمة الشركات وأهم املعلومات املفصح عنها يف مع مسؤول احملاسبة واملا
 .الرتقية و التسيري العقاري ديوان

 الدراسات السابقة:. 7
أهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة كإطار لتفعيل حوكمة "حسباين عبد احلميد، 

 .0119، رسالة ماجستري، حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر "الشركات
هدفت الدراسة إىل أمهية معايري احملاسبة من حيث مدى مسامهتها يف تفعيل حوكمة الشركات مع دراسة ميدانية 
لواقع اجلزائر، وذلك من خالل تقدمي تصورات كفيلة اليت جترى هبا لتعزيز مبادئ حوكمة الشركات اليت متارس دورها 

 بفاعلية وذلك عن طريق زيادة إفصاح وشفافية املعلومات.
حيث أظهرت الدراسة امليدانية أمهية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات اجلزائرية، وذلك باالعتماد على جمموعة 

 من اآلليات والتشريعات واملعايري املناسبة لتحقيق هذه املبادئ.
أثره على جودة و   IAS/IFRS محاسبة الدوليةاإلفصاح المحاسبي في ظل معايير النوال، "صباحيي 
 .0101حماسبة، جامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، رسالة ماجستيري،المعلومة"، 

التطرق  وذلك من خالل ،أمهية معايري احملاسبة الدولية و األسباب اليت أدت اىل ظهورها هدفت الدراسة إىل 
 هذه املعايري و أثرها على جودة املعلومات الواردة يف القوائم املالية. اىل متطلبات اإلفصاح وفق

حيث أظهرت الدراسة امليدانية أمهية تطبيق معايري احملاسبة الدولية على التجربة اجلزائرية، وذلك باالعتماد     
 الذي يتوافق اىل حد كبري مع هذه املعايري.على تبين النظام احملاسيب املايل الذي 

أما يف دراستنا فقد تناولنا آليات حوكمة الشركات ودورها يف حتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب ومن خالل ذلك   
خلصنا إىل أن حوكمة الشركات تساهم بشكل كبري يف تعزيز دور اإلفصاح احملاسيب، حيث توصلنا أيضا أن التطور 
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ك أهنا واستمرارها حنو بلوغ أهدافها، كذل نظام حوكمة الشركات انعكس بشكل رئيسي على حتسني موقع الشركات
احلل املتكامل السرتجاع الثقة يف املعلومات مما يكسبها مصداقية وجودة أكثر وينعكس ذلك باإلجياب على السوق 

 املايل.
 هيكل البحث:. 8

ر صبغية اإلملام بكل جوانب املوضوع، قمنا بتقسيم البحث إىل أربعة فصول تسبقهم املقدمة تضمنت العنا
املنهجية اليت تتطلب أن حتتويها كل مقدمة حبث علمي، وأخريا خامتة احتوت على تلخيص عام ونتائج اختبار 
الفرضيات املقرتحة، مث عرضنا النتائج املتوصل إليها ويف األخري، قدمنا بعض التوصيات بناءا على هذه النتائج، على 

 اقرتاح مواضيع يف نفس املوضوع.
لألبعاد  ،لشركات حوكمة، حيث يتناول نظرة عامة حول اإلطار العام حلوكمة الشركات دراسةب الفصل األوليهتم 

 وكمة الشركات يف بيئة األعمال الدولية.ح ،التنظيمية واجلوانب التقسيمية حلوكمة الشركات
املعلومات  أسبابه و خمتلف أنواعه، مث التطرق اىل جودة، اإلفصاح احملاسيبالذي تناول مفهوم  الفصل الثاينأما      

 ية.دور معايري احملاسبة الدولية يف حتقيق جودة املعلومة احملاسباحملاسبية، خصائصها و أمهيتها، باإلضافة اىل 
، احملاسيباح حتقيق جودة اإلفص يف حوكمة الشركات مسامهةالذي جاء حتت عنوان  لثالثا الفصليف حني اهتم      

عريف و متطلبات كفاء ، و كذا تجودة املعلومات احملاسبيةو فعاليتها يف حتقيق  على اإلفصاح احملاسيبها أثر بدراسة 
 السوق املايل و عالقته حبوكمة الشركات.

حوكمة  مكانةويرة، ملعرفة لوالية الب التسيري العقاري الرتقية و دراسة تطبيقية لديوانفخصصناه ل الفصل الرابعأما 
، فيه  وكمة الشركاتحل أهم األطراف الرئيسيةالتعريف باملؤسسة حمل الدراسة، إضافة اىل  فيه، أينا تناولنا الشركات

  ديوان الرتقية والتسيري العقاري.تشخيص الوضعية املالية لللنقوم يف األخري ب
 منها: عند إعداد هذا البحث صادفتنا جمموعة من الصعوبات نذكرصعوبات البحث: .9
نقص املراجع اليت ترتبط حبوكمة الشركات وجودة اإلفصاح احملاسيب.   
 شركات على ديوان التسيري العقاريصعوبة إسقاط اجلانب النظري حلوكمة ال.  
 نقص اخلرباء يف هذا اجملال.
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 تمهيد:
و أصبح يعطي أمهية كبرية على املستوى احمللي و العاملي و هذا  الشركات كمةحو لقد ازداد االهتمام مبوضوع 

حجم  ربك الرأمسايل )يف العديد من االقتصاديات املتقدمة و الناشئة خاصة يف ظل حتول النظام االقتصادي 
 ، و كذلك يف أعقاب االهنيارات الكبرية من الشركات.( املؤسسات ، منو املؤسسات الكبرية و اخلاصة

 كمةأثري حو تأدت هذه األحداث اىل اهتمام العديد من االقتصاديني و احملللني و اخلرباء بدراسة أمهية و مدى 
يف العديد من النواحي االقتصادية و االجتماعية و القانونية ملا حيقق املصلحة العامة لألفراد و املؤسسات  الشركات

  و اقتصاديات الدول ككل.

الشركات يف عامل األعمال ميكنها من ممارسة اقتصاد سوق وفق أطر سلمية هلذا املنهج  كمةحو مبادئ تبين ان 
اجلديد للمؤسسة يتوجب الرتكيز على ضبط بدقة حقوق و واجبات و مسؤوليات األطراف الفعالة الداخليني و 

مات واهليئات به املنظحثت  وهو مااخلارجيني عن املؤسسة مما يؤدي هبا إىل التقليل من املخاطر اليت تواجهها. 
 اصة.مة اليت تشري عليها املؤسسات ألهنا اخللية املؤثرة على االقتصاد بصفة خيالسل ئاالهتمام باملبادالدولية إىل 

 الفصل مت تقسيمه كما يلي: ولإلملام هبذا  

 .و أسباب ظهورها حوكمة الشركاتمفهوم : المبحث األول

 حلوكمة الشركات. التنظيميةواألبعاد التقييمية  اجلوانب :المبحث الثاني

 الدولية.الشركات يف بيئة األعمال  وكمةح المبحث الثالث:
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 و أسباب ظهورها حوكمة الشركاتمفهوم المبحث األول: 

لقد حظي مفهوم حوكمة الشركات بقدر كبري من االهتمام يف خمتلف أحناء العامل، نتيجة العديد من حاالت 
رين و املسامهني يملدمباشرة بالشركات املعينة أي االفشل اليت منيت هبا الشركات، و اليت مل تؤثر فقط يف من هلم صلة 

هذا من  فني و العمالء و املوردين و البيئة على وجه اخلصوصملتأثرين بوجودها مثل املوظا أيضا نو احملاسبني، و لك
االقتصادي الذي شهد العامل نتائجه من خالل األزمة االقتصادية األخرية، فكل  بأخرى االضطراجهة و من جهة 

هذه العوامل اجتمعت لتعطي دفعة قوية لظهور موضوع حوكمة الشركات و تضعه يف املقدمة، و من خالل هذه 
فافية و جمالس إدارات شاألزمات االقتصادية تبني أنه حىت بالنسبة لالقتصاديات القوية فإن افتقاد إجراءات الرقابة، ال
 الشركات املسؤولة و حقوق املسامهني جيعلها تنهار بسرعة مبجرد ضياع ثقة املستثمرين فيها.

 ظهور نظام حوكمة الشركات أسباب األول: المطلب
 المال:عولمة أسواق رأس  :أّوالا 

حلر إىل فتح ملوجه إىل االقتصاد امن الدول من االقتصاد ا وحتول العديداملالية  وحترير األسواقلقد أدت العوملة 
 ما هلذاو أسواق جديدة ميكن من خالهلا أن حتقق الشركات أرباحا مرتفعة متكنها من التوسع يف جمال نشاطها، 

لدول اليت تنتمي ا وتقدم اقتصادياتالتوسع من أثر يف خلق فرص استثمارية جديدة بالشكل الذي يؤدي إىل منو 
 1. إليها تلك الشركات

وباملقابل أدت هذه العوامل إىل تعرض تلك الشركات إىل املنافسة الشرسة و لقدر كبري من التذبذبات الرأمسالية، 
فأصبحت الشركات تدرك أنه يف سبيل أن تكون قادرة على كسب مزايا العوملة و حترير األسواق املالية  و جتنب 

بح عدم ت رأمسال تتعّدى مصادر التمويل التقليدية، فأصتلك املنافسة الشرسة، ال بّد عليها من البحث من مستويا
لك وجود تلك الشركات، بل ميتد األثر سلبيا على اقتصاديات ت دتكلفة يهدالقدرة على جذب مصادر متويل بأقل 

الدول اليت تنتمي إليها، فعدم متكنها من زيادة رأمساهلا عن طريق جذب استثمارات جديدة جيعل منها جمرد شركات 
ذا من هعة إىل الشركات املتعددة اجلنسيات، و أكثر من ذلك فإهنا قد تواجه خطر خروجها من األسواق املالية تاب

فإن ما يشهده العامل اآلن من حترير القتصاديات السوق و ما يتبعها من حترير لألسواق  جهة، و من جهة أخرى
حجم الشركات، و انفصال امللكية عن اإلدارة كل ذلك تزايد انفصال رؤوس األموال و التوسع يف  املالية يرتتب عنها

                                                           

 .11، ص1222الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري"حممد مصطفى سليمان،  -1
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ال يف الشركات س األمو يؤدي إىل ضرورة االستعانة بآليات جديدة للرقابة، من خالل هيكل تنظيمي يضمن محاية رؤو 
 1 ت.و املشروعا
 الوكالة: ةثانيا: نظري

لة تنشأ من 2املبادئ أن عالقة الوكا وأول هذه وواضحة نسبياتعترب الفروض األساسية لنظرية الوكالة مباشرة 
 .واختاذ القرارات وسلطة الرقابةخالل انفصال امللكية عن اإلدارة 

 : الوكالةتعريف نظرية  1. 
 Jensenetيعود الفضل يف تطوير نظرية الوكالة إىل االقتصاديني األمريكيني أصحاب جائزة نوبل لالقتصاد 

Mecking  وجبها مبم، حيث قدما تعريفا لنظرية الوكالة على الشكل التايل: " تعرف نظرية الوكالة كعالقة 0916سنة
خلدمات شخص آخر لكي يقوم بدله ببعض املهام، هذه املهمة تستوجب نيابته يف يلجأ إليها صاحب رأمسال 

 2 ."السلطة
  املساهم( شخصا آخر واملوكل أكما تعترب نظرية الوكالة عن عقد يلزم مبوجبه شخص أو عدة أشخاص )

ختاذ ة اويض )املوكل الرئيسي( جزء من سلطفباألعمال بنفسه، مبا يؤدي إىل ت )الوكيل أو املسري( من أجل القيام
 بصفة عامةو ة واملردوديحتاول أيضا نظرية الوكالة حتليل آثار بعض القرارات املالية من منظور اخلطر  3.للوكيل القرار

طراف على حساب أطراف أخرى، فهي حتاول أن توضح تأثري بعض القرارات األحة ملختلف من منظور املصل
 4 األطراف.املتخذة اليت تكون يف فائدة طرف واحد على حساب تعظيم الثروة جلميع 

قل، حيث ميكن تقدمي األ ىعن عالقة توكيل تقع بني شخصني علمما سبق يتبني أن مفهوم نظرية الوكالة ينتج 
 أطراف الوكالة كاآليت:

 ."الطرف األول: يسمى املوكل "األصيل 
  الطرف الثاين: يسمى الوكيل "العون" الذي لديه التوكيل عن طريق الطرف األول يف إدارة شؤونه مبا فيها سلطة

 .واختاذ القرارالرقابة 
 

                                                           

ر متطلبات ، حبوث وأوراق عمل مؤمت"الرشيد من أجل استراتيجية وطنية لحوكمة من منظور إدارة الدولة ولتمتع والحكم"اليل، هحسني مصطفى  -1
 .11، ص1222حوكمة الشركات وأسواق املال العربية املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، 

 .91ص ،1111جملة العلوم اإلدارية، العدد األول،  ،"نظرية الوكالة ودورها في تطوير نماذج الرقابة على األداء"جناين إبراهيم عبد العليم،  -2
3-Michael Jensen and Chifford Smith, "Stockholder manager and creditor interest : applications of agency 

theory", Harvard business school,p 02. 
4 - PIERRE VERMIMMEN  ", finance d’entreprise", serme édition, dalloz paris 2002,p 628 – 629. 
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 : روض الوكالةف2. 
 1: هيأساسية و  فرضياتتقوم نظرية الوكالة على ثالثة 

  صراع منفعة يف  لقإىل خ، تؤدي واملسامهنيبني املسريين  هدافوالتكوينية وكذا األإن اختالف الطبيعة السلوكية
 ؛األخرداه فيما بعد لباقي األطراف البداية بني االثنني لتتع

نفوذه، عن طريق  حقوقه عن طريق استغالل وحتفظ له هيلجأ املسري حسب هذه النظرية لوضع اسرتاتيجيات حتمي
يفضل  بذلك فهوو اليت يستقبلها املسري قبل غريه،  املعلومات والعمالء وكذلك حجمشبكة العالقات باملوردين 

 ؛احلفاظ على قيمته يف سوق العمل" خاصة"املؤسسة أوال قبل مصاحل  وأهدافه الشخصيةحتقيق مصاحله 
  ملواجهة هذا االحنراف الذي تعتربه النظرية إخالل بشرط العقد الذي يربط املسري بالشركة، يلجأ املسامهون لتعديل

حوكمة الشركات م ، عن طريق إنشاء نظاورقابيةسلوك املسري السليب للحفاظ على مصاحلهم باختاذ تدابري تقوميية 
ذا الرقابة كسريين و لرقابة التبادلية بني املعلى جمالس اإلدارة، ا عتمدداخلية ت يهإشرافالذي ميلك آليات وأدوات رقابية و 

 خارجية ممارسة من طرف األسواق.املباشرة للمسامهني و 
 : مشاكل الوكالة  3.

بالتايل قد ميارس الوكالء سياسات الوكيل، و و املوكل  تنشأ مشاكل الوكالة انطالقا من اختالف أهداف
اثل املعلومات مترمبا متكن الوكالء من فعل هذا لعدم ما يرجوه املاّلك "املوكلون"، و  ال حتقق أفضل واسرتاتيجيات
   2 .املوكلني املتاحة للوكيل

كذلك مشكلة انفصال حتمل املخاطر و وظائف صنع القرار و املراقبة على أداء الوكالء، حيث إذا تصرف 
أطراف عالقة الوكالة حسب مصاحلهم الذاتية فإن عملية االنفصال سوف تتسبب يف وجود صراعات مما يؤدي 

  كاليفها، تذلك احلافز لتخفيض  بأطراف هذا الصراع إىل حتمل تكاليف الوكالة، و يكون لدى هؤالء األفراد بعد
مما يزيد من فرص حدوث هذا األمر هو أن املوكل ليس لديه وسائل الرقابة املباشرة لقياس  و يف حالة تعرض املوكل

             جمهودات الوكيل، كما أن هذا األخري هو الذي يقدم إليه املعلومات و يطلق عليها مشكلة التخلخل اخللقي 
أيضا مشكلة االختيار العكسي أو املناقض و تنشأ هذه املشكلة نتيجة االختالف يف كمية و نوعية و يرتبط هبا 

املعلومات املتاحة لكل املوكل و الوكيل، و تظهر يف احلاالت اليت ال ميكن للموكل أن يالحظ أداء الوكيل بصورة 
 ل قد اختارع املوكل أن حيددها إذا كان الوكيمباشرة و التحقق من نتائج قراراته، حيث انه يف هذه احلالة ال يستطي

                                                           

 .12إبراهيم عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص جنايت  -1
الرياض،  ،يل علي بسيوين، دار املريح للنشر، تعريب ومراجعة حممد أمحد، إمساعمدخل متكامل "،اإلدارة اإلستراتيجية"شارل زهل، جارديت جونز،  -2

 .918، ص 1229
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البديل املناسب أم ال عند عملية اختاذ القرارات املختلفة فيتضح أن مشكلة الوكالة تنشأ من خالل عدم قدرة املوكل 
 1 .و عدم متاثل املعلومات لكال طريف التعاقد على مراقبة عمل الوكيل

 :االنهيارات المالية: ثالثا
ك ة الشهرية لبنك االعتماد و التجارة الدويل، و كارثة بنو حيضل الفمث املذهلة ملنشآت األعمالإن االهنيارات 

  يذيني يف الشركات ولني التنفؤ لكبرية بني مرتبات ومكافئات املساالدخار و اإلقراض يف الواليات املتحدة والفجوة ا
  اليت تعرضت هلا الكثري من الشركات و خاصة يف الدول املتقدمة   فالساإلو كذلك  2 و بني أداء تلك الشركات،

و أزمة شركة  م 0999و مثال ذلك االهنيارات املالية اليت حدثت يف عدد من دول شرق آسيا و أمريكا الالتينية عام 
م 0110كية عام ياليت كانت تعمل يف جمال تسويق الكهرباء و الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمر  Enron انرن

ا مازلنم، و األزمة املالية العاملية اليت 0110األمريكية لالتصاالت عام  Worldcomم  رلدكو و و كذلك أزمة شركة 
رجع معظمها إىل االهنيارات ت نعيشها اليوم و نراقب تداعياهتا املختلفة، و إذا نظرنا إىل األسباب اليت أدت إىل هذه

الفساد اإلداري و احملاسيب بصفة عامة و الفساد املايل بصفة خاصة، مع مراعاة أن الفساد احملاسيب يرجع يف احد 
جوانبه إىل دور مراقيب احلسابات و تأكيدهم على صحة القوائم املالية و ما تتضمنه من معلومات حماسبية، ذلك 

قية اليت تعرب عنها األوضاع املالية هلذه الشركات و املؤسسات االقتصادية، و قد نتج على خالف املعلومات احلقي
 متيزهار صالثقة يف املعلومات احملاسبية، وبالّتايل فقداهنا ألبرز عناعن ذلك جمموعة من اآلثار السلبية أصحها فقدان 

  .جودهتا وهي أال

ت، و أصبحت من الركائز األساسية اليت جيب أن تقوم نتيجة لكل هذا ازداد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركا
و اهليئات  عليها املؤسسات و الشركات االقتصادية و مل يقتصر األمر على ذلك بل قامت العديد من املنظمات
 Cadburyبتأكيد مزايا هذا املفهوم و احلث على تطبيقه يف الشركات و املؤسسات االقتصادية املختلفة، مثل جلنة 

best practice سمبا اليت مت تشكيلها لوضع إطار حوكمة الشركاتCadbury Commity  م يف اململكة 0990عام
   م 0999حوكمة الشركات سنة  اليت قامت بوضع مبادئ OECDاملتحدة، و منظمة التعاون االقتصادي و التنمية 

 (Ribbon Commity Blue)يف الواليات املتحدة األمريكية، كذلك جلنة  (Calper)املعاشات العامة  و صندوق

                                                           

ة، لدار اجلامعيا"، ( ، شركات قطاع عام وخاص ومصارفالمتطلبات، المبادئ، التجارب )مفاهيمحوكمة الشركات "طارق عبد العال محاد،  -1
  .22، ص 1229 -1222مصر، 

 القرن دليل إلرساء حوكمة الشركات يف ،"االنفعاليةمة الشركات االقتصادية النامية والصاعدة و حوك سغر "لبلينغ وآخرون، هاترين لكوشتا ك  -2
 .111، ص 1221دولية اخلاصة، واشنطنال دار مركز املشروعات، إص1احلادي والعشرين، ط
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م. ملا مت إنشاء املعهد الربازيلي حلوكمة الشركات 0999يف الواليات املتحدة األمريكية و اليت أصدرت مقرتحاهتا عام 
 1 .0110و يف تركيا مّت إنشاء املعهد الرتكي حلوكمة الشركات عام 

  حوكمة الشركاتماهية  الثاني: المطلب
 :المحددات(و م و هلشركات )المف ةأّوالا: حوكم

 : حول حوكمة الشركات هوممف 1.
م من 0900أّول من اهتّم مبفهوم حوكمة الشركات و كان ذلك سنة   Means et Berleاألمريكّيان يعترب الباحثان 

 خالل قيامها بدراسة تركيبة رأمسال كربيات الشركات األمريكية و توّصال إىل ضرورة فصل امللكية عن اإلدارة و إىل 
 2 .املسامهنيإلزامية فرض رقابة على تصرفات املسريين محاية حلقوق صغار 

 أتتو منها  ي حيكم،أ Governاإلجنليزية من الكلمة  مشتق  Gouvernanceو لفظ احلوكمة
 Gouvernement, Governore Governance,احلوكمة بتتابع، وهبذا جتدر  و اليت تعين حوكمة، حاكم، ،.. اخل

اإلشارة أن هذا املصطلح قد مّت اقرتاحه من قبل األمني العام جملمع اللغة العربية و قد استحسنه عدد من متخصصي 
ة باجلامعة األمريكّية بالقاهرة و لذلك مّت اقرتاح استخدام "حوكماللغة العربية و منهم مركز دراسات اللغة العربية 

بذلك استقر رأي االقتصاديني و اخلرباء على مصطلح  Corporate Governance . 3الشركات" ملرادف ملفهوم
Governance corporate  هي أسلوب فأي حوكمة الشركات، أّما الرّتمجة العلمّية اّليت متّ االتّفاق عليها هلذا املصطلح

 اهليئاتو  الباحثنيو حلوكمة الشركات من طرف الكّتاب فتعددت التعاريف املقدمة  ممارسة سلطات اإلدارة الّرشيدة.
االجتماعية لذلك ال ة و واملاليواالقتصادية املنظمات الدولية حبيث تنوعت لتتدخل يف الكثري من األمور التنظيمّية و 

 4 النواحي التالية.يوجد تعريف موحد نتيجة تداخلها يف 
  :من أجل لس اإلدارةجمداخليا بإشراف إلدارة الشركة حتدد احلوكمة القواعد اليت تتم بناء عليها الناحية الّرقابية ،

محاية املصاحل و االستشارات املالية للمسامهني، كما أهنا حتدد توزيع احلقوق و املسؤوليات بني خمتلف املشاركني يف 
رارات قاإلجراءات الالزمة الختاذ الصاحل، عالوة على بيان القواعد و أصحاب املاإلدارة واملسامهني و من جملس  الشركة،

مكافحة الفساد اإلداري املايل، كما أهّنا تؤّدي ، و على كفاءة األداء هو ما يساعد على الرّقابةاملتعلقة بأمور الشركة، و 
                                                           

 .1_1،ص 1221 ،21العدد،لة العلوم االنسانية جم"، ورصة عمان بخدمة تداعيات األرض المالية على دور الحاكمية ال"أمحد زكريا الصيام،  -1
2  - GERARED CHARREAUX . "Vers une théorie du governement des entreprises", mai 1996 
iaedijon_crego/latec,p 03.          

إصدارات مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة  "، التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية بلس الشركاتحوكمة "نرمني أبو العطاء،  -3
 .1، ص 1221واشنطن األمريكية،التجارة 

 .91، صمرجع سبق ذكرهاليل، هحسني مصطفى  -4
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ظهار إسليمة للشركة، لتخفيض املخاطر و  اسرتاتيجية وضع املسؤولني يف إىل حتسني إدارة الشركة عن طريق مساعدة
 الّشفافّية.

 :الّتنافسي،  كزهاتدعيم مر مة على كفاءة استخدام املوارد، وتعظيم قيمة الشركة و تعمل احلوك الناحية االقتصادية
 و.النممصادر التمويل الالزمة للتوسع و  مبا ميكنها من جذب

 :سواق املال، أ و احلوكمة بالعديد من القوانني، مثل قوانني تنظيم الشركاتمبادئ تتداخل  الناحية القانونية
 حتسني األطراف القانونية للشركات.كما تساعد احلوكمة على تقنني و   الّضرائباحملاسبة، التدقيق و 

 :اجملتمع بصفة و ّن احلوكمة سبيل التقدم لكل من األفراد واملؤسسات والشركات واهليئات إ الناحية الجتماعّية
 ذلك ألن الشركة تعترب النواة لالقتصاد ككل، حبيث ميتّد تأثريها ليشمل عدد كبري من فئات اجملتمع.عامة، و 

     الكّتاب  اليت قدمت من طرف بعض الباحثني وفيما يلي السرد لبعض التعاريف املتعلقة حلوكمة الشركات 
 حوكمة الشركات على أهّنا: Cadbury  ةات و اهليئات الّدولية، تعرف جلنو املنّظم

تسّمى بإجياد الّتوازن  اّليت تعتين بإعطاء الوسائل الاّلزمةرقابة املؤسسة و و النظام الذي وفقا له يتم تسيري  ذلك
إدارة دقيق و هي جملس اإلدارة، الت تقوم على ثالثة ركائز و و املنطقي للسلطة تفاديا لكل االحنرافات الشخصّية،

 1 .املؤسسةأعمال 
 .التحكم يف أعماهلا" و بأهّنا "النظام اليت تتم من خالله إدارة الشركات IFCتعرفها مؤسسة التمويل الدولية 

 ما تعرف على أهّنا:  2
             اليت تساعد على ممارسة السلطة  اإلطار العام اّلذي جيمع القواعد، العالقات، النظم، املعايري العمليات

 3 :حوكمة الّشركات هي يف الّشركات، فيتبنّي أنالتحّكم  و
 اخلارج.و  املنظمة لعمل الشركة من الّداخل والّلوائح والقيود التنظيمّيةمن القوانني  ةجمموع :القواعد 

                                                           

1 - JAQUES RENARD,  " theorie et pratiques de l’audit interne" édition d’organisation 6 éme édition paris, 

2007،p 439. 
2 - A LAMGIR, M,  "Corporate governance – a risk perspective, paper presented to ; corporate governance 

and reform : pawing the way to financial stability and development" a conference organized by the Egyptian 

banking institute, Cairo, 7/8 may 2007 p 07.  

كلمة األقتصاد ر السابع ل، املؤمت"التجربة الماليزيةالمالية  " حوكمة المؤسسات المالية ودورها في التصدي ألزماتسناء عبد الكرمي اخلالق،  -3
 .22، ص 1221 األردن،( األفاق-الفرص-التحدياتتداعيات األزمة االقتصادية العاملية على املنضمات األعمال ) االدارية، والعلوم
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 :ركة،عمل الشتشمل مجيع العالقات املتداخلة مع األطراف ذات العالقة كافة أو ذات املصلحة ب العالقات 
و القانونيني و احلكومة و العاملني  جملس اإلدارة، فضال عن العالقة مع املنظمني املالكني واإلدارة العليا وخاصة بني 

 و اجملتمع الكبري احمليط بالشركة.
 جمموعة النظم اليت توظفها الشركة ملمارسة عملها و حتقيق أهدافها، مثل نظم القياس و معايري  و المعايير: النظم

 و غريها. األداء و املعايري احملاسبية الدولية و معايري التدقيق الدولية، و أخالقّيات و سلوكّيات املهنة
 :للّتحّكم يف مفهوم احلوكمة هناك عنصران مهّمان مها: العملّيات 
 ابعة و الرّقابة أو عنصر التفتيش الكتشاف االحنرافات و الّتجاوزات.املت 
 .تعديل و تطوير عمل الّشركة عن طريق الّضبط و الّتحّكم هبدف تصحيح االحنرافات 

يف الّشركات  ةفأالكتعريف آخر: هي حقل من حقول االقتصاد و اليت تبحث بكيفّية ضمان أو حتفيز اإلدارة 
 1 .الّتنظيمّيةاملسامهة باستخدام ميكانيكية احلوافز، مثل العقود، التشريعات، و تصميم اهلياكل 

تعرف أيضا بأهّنا: جمموعة من العالقات الّتعاقديّة اّليت تربط بني إدارة الّشركات واملسامهني وأصحاب املصاحل  
تستخدم إلدارة شؤون الّشركة و توجيه أعماهلا من أجل ضمان فيها، و ذلك عن طريق اإلجراءات واألساليب اّليت 

و املساءلة هبا، و تعظيم فائدة املسامهني على املدى الّطويل و مراعاة مصاحل  تطوير األداء و اإلفصاح و الّشفافّية
 2األطراف املختلفة. 

 3 أهدافها املسطّرة.كذلك تعرف بأهّنا: جمموعة من اآلليات اليت تساعد املنظمة للوصول إىل حتقيق 
روفة حتكم حمددة و معت ااءيف تعريف آخر: ميّثل مفهوم حوكمة الّشركات نظاما واسعا لتطبيق آلّيات و إجر 

 عمل املنظمات، و يف إطار هذه اإّلجراءات يتّم الرّتكيز على تعزيز الثّقة بني خمتلف الفئات، و تبىن مفاهيم الّشفافّية
 4 و املوضوعّية لتحقيق األهداف البعيدة املدى. ساءلة و الرّقابةو الّنزاهة و العدالة و امل

 5 تعرف بأهّنا جمموعة العالقات اّليت تربط بني مسريي املؤّسسات و مسامهيه. و 

                                                           

وامكانية تطبيقها على أرض الواقع في الشركات المدرجة في األسواق  المنظومالحاكمية المؤسسية بين "حازم اخلطيب،  ظاهر القشيب، -1
 .22، ص 1222ة العاشر، العدد األول جملة أريد للبحوث العلمي"، المالية

 ة نظريةلدراس"، دورة حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسات على سوق األوراق المالية"حممد أمحد ابراهيم،  -2
 .22، ص1228األول،  العدد-بنها-الزقازيق، جامعة جملة الدراسات والبحوث التجارية

3 - BENOIT PIGE, "Gouvernance, contrôle et audit des organisations", édition econoinca, paris 2008, p 07. 
 .818، ص 1222 ،، عمانوائل للنشر دار ،"االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل"، ريساد سن الغايل، وائل حممدطاهر حم -4

5 - Grégory Abate et autre, "Etude du gouvernement d’entreprise aux Etats unis au Roganne uni et en 

France", Ecole des vines de paris, juin 2000, P03. 
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حوكمة الّشركات بأهّنا " ذلك الّنظام اّلذي يتم من خالله  OECD الّتنمية وتعرف منظمة الّتعاون االقتصادي 
 ينو املدير   ةطراف مثل جملس اإلدار من خالله احلقوق و املسؤولّيات بني خمتلف األرة الّشركات، و حيّدد توجيه و إدا

و املسامهني و غريهم من أصحاب املصاحل، كما أنه حيّدد قواعد و إجراءات اخّتاذ القرارات املتعّلقة بشؤون الّشركة 
        1 الّشركة و وسائل حتقيقها و آليات الرّقابة على األداء.خالله وضع أهداف  و كذلك حتديد اهليكل اّلذي يتّم من

 من الّتعاريف الّسابقة نستنتج أّن حوكمة الّشركات هي: 
 ؛يرون مسؤولّياهتم جتاه املسامهنياآللية و الطّريقة اليت مبوجبها يدبر املد  
 ؛طراف األخرى ذات املصلحةاأللصاحل املسامهني و  نظاما جيب إتباعه 
 ؛يتم هبا رفع و ضبط أداء الشركات املمارسات و الكيفّية اليت 
  إدارة الّشركات خالهلا متابعة أداء   من طريق جمموعة الّتدابري اليت يتم  هتتم مبعاجلة املشكالت و مواجهتها عن

 ؛و الرّقابة عليها
  لى حقوق محلة إدارة الّشركة، مبا حيافظ عهتتم بإجياد و تنظيم الّتطبيقات و املمارسات الّسليمة للقائمني على

 رياألسهم و أصحاب املصاحل، و ذلك من خالل حتّري تنفيذ صيغ العالقات الّتعاقديّة اّليت تربط بينهم وفقا ملعاي
 ؛اإلفصاح و الّشفافّية الواجبة

 أهداف الّشركة بناء  لتحقيقني و حماسبتهم على أدائهم يابة عن املستثمرين مبساءلة املدر أن يقوم جملس اإلدارة ني
 وّضح يف الّشكلت كما هو معلى الّتعاريف املقدمة نستنتج أن هناك أربعة أطراف تتأثّر و ترتبط حبوكمة الّشركا

  1.رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

1 - OECD, "Principles of corporate governance", 1999, p 02. 
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  .الّشركات حوكمة بتطبيق المعنّية األطراف: 1 رقم الّشكل

 
رية، ر اجلامعّية، اإلسكند، الّدا"عولمة أسواق رأس المال المراجعة الّدولية و"سيد أمحد لطفي، ال: أمني المصدر

 .696 ص ،0115
  خصائص حوكمة الّشركات: .2

من خالل املفاهيم املقّدمة حلوكمة الّشركات، نستنتج أّن هذا املفهوم يرتبط بشكل أساسي بسلوكّيات األطراف 
ات حىّت اّليت جيب أن تتوافر فيهذه الّسلوكيّ  ذات العالقة مبنظمة األعمال، و بالّتايل هناك جمموعة من اخلصائص

 1 يتحّقق الغرض من وراء تطبيق هذا املفهوم.
 ؛لوك األخالقي املناسب و الّصحيحإتباع السّ  االنضباط:أ. 

 ؛تقدمي صورة حقيقّية لكّل ما حيدث الّشفافّية: ب.
 ؛الّتنفيذيّةس اإلدارة و اإلدارة إمكان تقييم و تقدير أعمال جمل المساءلة:ت. 
 ؛مة نتيجة ضغوطال توجد تأثريات غري الز  االستقاللّية:ث. 
 ؛األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة املسؤولّية أمام مجيع المسؤولّية:ج. 

                                                           

 الدار اجلامعية، اإلسكندرية،، "تطبيقات الحوكمة في المصارف -حوكمة الشركات المفاهيم، المبادئ التجارب"طارق عبد العال محاد،  -1
 .11ص1228

األطراف 
المعنية بتطبيق 

حوكمة 
الشركات

أصحاب 
المصالح

يم احتماالت خاصة املقرضني حيث مصلحتهم ترتكز يف تعظ
رد القروض، و هناك أطراف معنية أخرى هامة تتضمن 

املوظفني و املوردين و املواطنني بصفة عامة

إلدارةا
هي املسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة و قيمة األسهم لصاحل

املسامهني

مجلس 
اإلدارة 

األخرى ميثل املصاحل األساسية للمسامهني و بعض األطراف
دمي أحيانا، و جملس اإلدارة يقوم باختيار اإلداريني و تق

ةالتوجيهات العامة للمديرين و يشرف على أداء الشرك

المساهمين
حيث أهنم يقدمون رأس املال مقابل احلصول على األرباح و 

زيادة قيمة الشركة



 اإلطار العام لحوكمة الشركات                                                                                الفصل األول
 

 

12 

 ؛موعات أصحاب املصلحة يف املنشأةجيب احرتام حقوق خمتلف اجمل العدالة:ح. 
 ة.ملواطن جّيد: الّنظر إىل الّشركة المسؤولّية االجتماعّيةخ. 

 الّشركات:حوكمة  ئثانيا: مباد 
نظرا لالهتمام املتزايد ملفهوم حوكمة الّشركات، هناك العديد من املبادرات الرّامية إىل وضع مبادئها فإضافة إىل 
الّدول و احلكومات، حرصت العديد من املنظمات و اهليئات الّدولية إىل إرساء أفضل ملمارسات احلوكمة اّليت تدعو 

 إىل بناء مؤّسسات على أسس صحيحة.
      OECDحوكمة الّشركات جند منّظمة التنمية و الّتعاون االقتصادي  فمن املنظمات الرّائدة يف وضع مبادئ

 UAB  و احّتاد املصارف العربّية IFC  ، و املؤّسسة املالّية الّدولّيةCIPE  و مركز املشروعات الّدولّية اخلاّصة
 حيث هتدف هذه املبادئ إىل تعزيز اإلصالحات و الّتطبيق الّسليم هلا. 

 : مبادئ منظمة الّتنمية و الّتعاون االقتصادي1. 
                    و تشمل حق نقل ملكّية األسهم، و الّتصويت يف اجلمعّية و اختيار جملس اإلدارة،  :المساهمين أ. حقوق

 و تدقيق القوائم املالّية. و احلصول على عائد من األرباح،
لة األسهم داخل كل فئة و أيضا حقهم يف مجو يقصد هبا املساواة بني  ب. المعاملة المتساوية للمساهمين:

املعلومات  يها، أو من االجّتار يففعملّيات االستحواذ أو دمج مشكوك الّدفاع عن حقوقهم القانونّية، و محايتهم من 
 االّطالع على مجيع املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين الّتنفيذّيني. الّداخلّية و كذلك حقهم يف

و يتضّمن احرتام حقوقهم القانونّية، و الّتعويض على انتهاك لتلك احلقوق، كذلك  . دور أصحاب المصالح:ت
 يف الرّقابة على الّشركة، و حصوهلم على املعلومات املطلوبة. آلّيات تعزيز مشاركتهم

     ي للّشركة و الّتشغيل و يشمل اإلفصاح عن املعلومات ذات األمهية مثل األداء املايل اإلفصاح و الّشفافّية: .ث
ناسب بدون يف الوقت املاح عن كل تلك املعلومات و أهدافها و األحداث اهلاّمة و عوامل املخاطر حبيث يتّم اإلفص

 تأخري و بدقّة كافية.
تتضّمن هيكل جملس اإلدارة و واجباته القانونّية و كيفّية اختيار أعضائه، و مهامه  اإلدارة:مسؤولّيات مجلس . ج

  األساسّية و دوره يف اإلشراف على اإلدارة الّتنفيذيّة.
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يتضّمن إطار حوكمة الّشركات كّل من تعزيز شفافّية  . ضمان وجود أساس إلطار فّعال لحوكمة الّشركات:ح
ّيات فيما بني لاألسواق و كفاءهتا، كما جيب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، و يبنّي بوضوح تقسيم املسؤو 

 1 .و الّتنظيمّية و الّتنفيذيّة املختلفة افيةالّسلطات اإلشر 
 : مبادئ لجنة بازل2.

م إرشادات خاّصة باحلوكمة اخلاّصة يف املؤّسسات املصرفّية و هي تركز 0999وضعت جلنة بازل يف عام  
 2: على الّنقاط الّتالية

 يتحقق يتالسليمة و غريها من املعايري للتصرفات اجلّيدة و النظم ال تصرفاتلل رفقيم الّشركة و مواثيق الش 
 ؛باستخدامها تطبيق هذه املعايري

 ؛ا الكلي و مسامهة األفراد يف ذلكللشركة معدة جيدا، و اليت مبوجبها ميكن قياس جناحه اسرتاتيجية 
 ؛من األفراد للمجلس فقات املطلوبةالتوزيع السليم للمسؤوليات و مراكز اختاذ القرار متضّمنا تسلسال وظيفيا للموا 
 ؛دارة العليامدقق احلسابات و اإل وضع آلّية للتعاون الفعال بني جملس اإلدارة و 
  توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي و اخلارجي و إدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط

 ؛عاة تناسب السلطات مع املسؤولياتالعمل مع مرا
  ضني مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل مبا يف ذلك عالقات العمل مع املقرت

 ؛خذي القرارات الرئيسية يف الشركةاملرتبطني باملصرف و كبار املسامهني و اإلدارة العليا أو مت
   احلوافز املالية و اإلدارية لإلدارة العليا اليت حتقق العمل بطريقة سليمة، و أيضا بالنسبة للمديرين أو املوظفني سواء

 ؛كل تعويضات أو ترقيات عناصر أخرىكانت يف ش
 مناسب سواء من الداخل أو اخلارج تدفق املعلومات بشكل. 
 : مبادئ مؤسسة التمويل الدولية3. 

عامة تراها أساسية لدعم  معايري و موجهات و قواعد م0110وضعت مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدويل عام 
 3 يل:كالتاأو غري مالية، و ذلك على مستويات أربعة   احلوكمة يف الشركات على تنوعها سواء كانت مالية

 ؛املمارسات املقبولة للحكم اجليد .أ

                                                           

 .12، ص"مرجع سبق ذكره"حسني مصطفى هاليل،  -1
 ،، القاهرة88، النشرة االقتصادية، العدد الثاين، اجمللد "أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركات"، البنك األصلي املصري -2

 .11، ص1221
 . 11، ص املرجع نفسه -3
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 ؛إضافية لضمان احلكم اجليد اجلديدخطوات  .ب
 ؛أساسية لتحسني احلكم اجليد حملياإسهامات  .ت
 .القيادة .ث

 أهمية حوكمة الشركات: ثالثا:
ح نتيجة للعديد من االهنيارات و الفضائمن االهتمام، و ذلك بقدر كبري حظي مفهوم حوكمة الشركات لقد 

املالية اليت شهدها العامل و بوجه اخلصوص االضطرابات االقتصادية احلالية املستمرة اليت تشهدها العديد من الدول،  
كلها عوامل ساعدت على ظهور مفهوم حوكمة الشركات و جتعله يف الزيادة باإلضافة إىل إجراءات العوملة مثل 

 .زادت احلاجة إىل حوكمة الشركات د و التطّور يف وسائل االتصاالت و تكامل أسواق املال ،حترير االقتصا
  1. و فيما يلي أهم العوامل اليت أدت إىل أمهية و حتمية حوكمة الشركات

 جترب العوملة العديد من الشركات للدخول إىل األسواق املالية العاملية، حيث تواجه منافسة أكرب و قد أدى هذا 
أكرب الندماج الشركات و عمليات االستحواذ و التوسع يف األسواق لتحقيق السيطرة  دورإىل إعادة اهليكلة و وجود 

على الشركات حباجة للدخول إىل أسواق املال احمللية و العاملية من أجل رأس املال و االستثمار، و جودة قواعد 
رارات ون املؤسسون يف اعتباراهتم عند القيام باختاذ القإدارة الشركات اليت أصبحت عامل واضح يضعه املستثمر 

خاصة باالستثمار و خماطر امللكية، كما أن املستثمرين الدوليني مقنعون بأن قواعد حوكمة الشركات تقلل من 
     املخاطر و تشجع األداء و أن مشاركة املسامهني حتفز جمالس اإلدارة على حتقيق عوائد أكرب على املدى البعيد، 
و الشركات اليت لديها قواعد إدارة جيدة تتمتع مبيزة تنافسية جلذب رؤوس األموال أكثر من تلك الشركات اليت ال 

 ؛جع قواعدها على مشاركة املسامهنيتش
 لى من النمو و مستوى أع بالنسبة إىل االقتصاد ككل فإن قواعد اإلدارة األفضل تعين قطاع شركات أكثر كفاءة

فاإلدارة النشطة اليت تتمتع خبيال واسع تدفع الشركات لدخول أسواق جديدة و تقدم خدمات جيدة االقتصادي، 
 ؛يع مواجهة الضغوط اخلارجية بسرعةأو رخيصة للمستهلكني كما تستط

  أجربت اخلصخصة احلكومات و الشركات على مستوى العامل، على تلبية احتياجات مستثمري القطاع اخلاص
 ؛قواعد إدارة جّيدةلذين يطالبون با

 ؛ستثماراتب املزيد من االتشجع قواعد إدارة الشركات على مزيد من إجراءات اإلدارة اليت تتسم بالشفافية جلذ 

                                                           

 .219 -212، مرجع سبق ذكره، ص لطفيأمني السيد أمحد  -1
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  الشركة  يجياتاسرتاتحتسني إجراءات حوكمة الشركات تساعد على حتسني إدارة الشركات، فيما يتعلق بوضع  
عكس ، و أن نظم املرتبات تاالستحواذ تتم ألسباب سليمة تتعلق بالعملو التأكد من أّن عمليات االندماج و 

 ؛األداء
؛ النظم املتبعةى جتنب األزمات يفإن تبىن معايري للشفافية يف التعامل مع املستثمرين و املقرضني يساعد عل 

 تحقيق النمو الستمرار ل حاجة االقتصاديات الناشئة لقطاع شركات قوي وقادر على املنافسة شيء ضروريو يزداد
 املستمر الذي يتحمل الصدمات االقتصادية و يعود بالنفع على اجملتمع ككل.

من خالل ما سبق جند أن املمارسات اجليدة حلوكمة الشركات سوق تساهم يف تقليل املخاطر و حتسني األداء 
 دي و القدرة على املنافسة يفو فرض التطور لألسواق و تساعد على جذب االستثمارات و دعم األداء االقتصا

 1 .املدى الطويل، و ذلك من خالل حتقيق األهداف التالية
  ن أالعدالة و الشفافية يف معامالت الشركة و حق املساءلة مبا يسمح لكل ذات مصلحة مراجعة اإلدارة حيث

 ؛احلوكمة تقف يف مواجهة الفساد
 م ملنع حدوث األزماتالتعامل معه ك بتبين معايري الشفافية يفمحاية املسامهني بصفة عامة و تعظيم عائدهم و ذل 
 ام ا حماسبة اإلدارة أممنع املتاجرة و السلطة يف الشركة و ذلك من خالل ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معه

 ؛املسامهني
 ؛دقيقل تكامل نظم احملاسبة و التضمان تدقيق األداء املايل و حسن استخدام أحوال الشركة من خال 
 ؛اإلشراف على املسئولية االجتماعية للشركة يف ضوء قواعد احلوكمة الرشيدة 
 حتسني اإلدارة داخل الشركة و املساعدة على تطوير االسرتاتيجيات و زيادة كفاءة األداء. 

 محددات حوكمة الشركات: رابعا:
دات اليت أن تتوافر جمموعة من احملدلكي تتمكن الشركات من االستفادة من مزايا تطبيق قواعد احلوكمة جيب 

 2 .قسم هذه احملددات إىل جمموعتنينلسليم لقواعد حوكمة الشركات، و تتضمن التطبيق ا
 : المحددات الخارجية 1.

 متثل البيئة أو املناخ الذي تعمل من خالله الشركات، وقد خيتلف من دولة ألخرى و هي تتمثل يف:

                                                           

 .21، ص 1221 ،"الصاعدة دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق المالية"، مركز املشروعات اخلاصة الدولية -1
 .12ص  حممد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، -2
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  العمل يف األسواق مثل قوانني الشركات و قوانني سوق املايل و القوانني املتعلقة القوانني واللوائح اليت تنظم
 ؛سة و اليت تعمل على منع االحتكارباإلفالس، و أيضا القوانني اليت تنظم املناف

 توجود نظام مايل جيد حبيث يضمن توفري التمويل الالزم للمشروعات، بالشكل املناسب الذي يشجع الشركا 
 ؛ع و املنافسة الدوليةعلى التوس

   كفاءة اهليئات و األجهزة الرقابية مثل هيئات سوق املال و البورصات، و ذلك عن طريق إحكام الرقابة على
الشركات و التحقق من دقة و سالمة البيانات و املعلومات اليت تنشرها و أيضا وضع العقوبات املناسبة و التطبيق 

 ؛الشركاتهلا يف حالة عدم التزام  الفعلي
    دور املؤسسات غري احلكومية يف ضمان التزام أعضائها بالنواحي السلوكية و املهنية و األخالقية و اليت تضمن

عمل األسواق بكفاءة، و تتمثل املؤسسات احلكومية يف مجعيات احملاسبني و املدققني و نقابات احملاسبني على 
 سبيل املثال.

 : المحددات الداخلية2. 
القوانني و اللوائح داخل الشركة و تتضمن وضع هياكل إدارية سليمة توضح كيفية اختاذ القرارات داخل تشمل 

 املسؤوليات و السلطات و الواجبات بني األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات مثل جملس  الشركة، و توزيع
 حتقيق مصاحل املستثمرين على املدىاإلدارة و املسامهني و أصحاب املصاحل، و ذلك بالشكل الذي يؤدي إىل 

 الطويل.
من املالحظ أن هذه احملددات سواء الداخلية أو اخلارجية هي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى من العوامل املرتبطة 
بثقافة الدولة و النظام السياسي و االقتصادي هبا و مستوى التعليم و الوعي لدى األفراد، فهي ختتلف من دولة 

بيل املثال سياسات االقتصاد الكلي و درجة املنافسة يف السوق، مبعىن أنه ليس هناك نظام موحد ألخرى على س
 ميكن أن يطبق يف مجيع الدول و يؤدي تطبيقه إىل احلصول على نفس النتائج.
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 المحددات الداخلية و الخارجية لحوكمة الشركات :22شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القطاع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ك مصر، بن ،"محددات الحوكمة و معايرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها"حممد حسني يوسف،  المصدر:
  ،متاح علي: 8، ص 0111اإلستثمار القومي، 

www.saail.net/Doat/hasan/hawkama doc, le 12/01/2014 à 11 :30h  
 

 

 

 أصحاب المصالح

 معاير
المحاسبة 
المراجعة 
 القوانين القواعد وأخري 

 المحددات الخارجية

 مؤسسات خاصة
محاسبون 
تصنيف التماني 
بنوك اإلستثمار 
تحليل مالى 
اإلعالم المالي 

 

 المحددات الداخلية

 المساهمون 

 مجلس اإلدارة

يعين و يراقب يرفع تقرير 
 إلي

 الوظائف الرئسية

 القطاع المالي
قروض 
مساهمين، رأس مال 

 األسواق
تنافسية األسواق 
إستثمار أجنبي مباشر 
الرقابة علي الشركات 

 اإلدارة
 

 تقوم

 جملتمعا، و وسائل اإلعالم و الذاتيةعناصر القطاع اخلاص و كيانات اإلدارة  اخلاصة تشري إىلاملؤسسات 
وء علي ضاملدين، وتلك اجلهات اليت تقلل من عدم توافر املعلومات و ترفع من درجة مراقبة الشركات وتلقي ال

 ةالسلوك اإلنتهازي لإلدار 

http://www.saail.net/Doat/hasan/hawkama
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 جهود المنظمات الدولية في وضع قواعد حوكمة الشركات:المطلب الثالث:
دولية بذلت جهودا ملموسة يف وضع قواعد حوكمة الشركات هي البنك الدويل، صندوق هناك ثالث منظمات 

النقد الدويل و منظمة التعاون االقتصادي و التنمية، باإلضافة إىل جلنة بازل املختصة باإلشراف على البنوك حيث 
د احلوكمة اخلاصة وضع قواعتعترب املعايري اليت وضعتها تلك املنظمات هي األساس الذي تتبناه معظم الدول عند 

 هبا.
 لجنة بازل:: أّوالا 

م نشرة بعنوان "حتسني احلوكمة املؤسسية 0999أصدرت جلنة بازل لإلشراف على البنوك يف شهر سبتمرب 
ول على اخلربة ذه اللجنة للحصللبنوك" كجزء من اجلهود املستمرة للتطرق ملواضيع اإلشراف البنكي و قد نشطت ه

اجملمعة من أعضائها و غريهم و اليت متثلت يف إصدار توجيه إشرايف من أجل تسريع معامالت بنكية آمنة رافية شاإل
و معقولة حيث ال ميكن أن يعمل اإلشراف بشكل جيد إذا مل تكن احلوكمة املؤسسية تعمل حسب اإلطار املخطط 

ل منظمة بنكية، حوكمة مؤسسية فعالة يف كهلا و بالتايل فإن املشرفني يف البنوك هلم مصلحة قوية يف ضمان وجود 
 و اخلربة اإلشرافية تشدد على ضرورة وجود املستويات املناسبة للمساءلة و فحص األرصدة يف كل بنك.

فاحلوكمة املؤسسية املقبولة جتعل من عمل املشرفني أكثر سهولة، كما أهنا ميكن أن تساهم يف إجياد عالقات 
و املشرفني، و قد أصدرت جلنة بازل عدة أوراق عمل حول مواضيع حمددة، حيث مت  عمل تعاونية بني إدارة البنك

سني شفافية و تشمل هذه األوراق مبادئ إدارة خماطر معدل الفائدة، حت فيها الرتكيز على أمهية احلوكمة املؤسسية
  ن.بة الداخلية يف املنظمات البنكية، مبادئ إدارة خماطر االئتمااقالبنك إطار لنظم الر 

 الدولي: البنك ثانيا:
 على الرغم من أن البنك الدويل يشجع دائما الدول النامية على تبين أفضل املمارسات الدولية و القيام باإلصالحات

القانونية و التشريعية، إال أنه ال يعمل يف جمال وضع املعايري أو حتديد القواعد، ذلك أنه يعطي الدعم املناسب على  
 1 و العاملي. و اإلقليمياملستوى احمللي 

 : على المستوى المحلي 1. 
  دعم البنك الدويل جمموعة من التقوميات اليت تقوم هبا الدولة بنفسها و اليت حتدد على أساسها مواطن القوة 
و الضعف فيما خيتص حبوكمة و إدارة الشركات، مما يساعد تلك الدول على ترتيب أولوياهتا، و اهلدف من التقومي 
دعم اإلصالح التشريعي و يف الوقت ذاته تبىن األعمال التطوعية من القطاع اخلاص، األمر الذي يتفق مع إطار 

                                                           

 .282-221، ص1221، القاهرة، ، الدار اجلامعية"والمحاسبينأساليب المراجعة لمراقبي الحسابات "أمني السيد أمحد لطفي،  -1
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طار ارة اجليدة للشركات كعامل أساسي للتنمية، و يؤكد اإلالبنك الدويل العام للتنمية الشاملة، الذي يؤكد على اإلد
العام على أمهية القطاع اخلاص "احمللي و األجنيب" كأحد العناصر األساسية يف عملية التنمية أيضا يدعو إىل إشراك 

 األطراف املعنية يف وضع و تنفيذ إسرتاتيجية شاملة لإلصالح.
 : على المستوى اإلقليمي2.

لدويل مع بعض الوكاالت الدولية األخرى يف رعاية جمموعة من النقاشات اليت ختاطب املسؤولني اشرتك البنك ا
 رأي املستثمرين و وكاالت التصنيف، ملساعدة الوصول إىل و احلكوميني و املنظمني و الشركات احمللية و األجنبية

 يتفق عليه باإلمجاع خبصوص اإلصالح.
 : على المستوى العالمي3. 

فقد عمل البنك مع منظمة التعاون االقتصادي و التنمية لتوسيع دائرة قواعد إدارة الشركات خارج دول املنظمة 
م 0999و قد وقع البنك الدويل و منظمة التعاون االقتصادي و التنمية مذكرة تفاهم يف احلادي و العشرين من جوان 

كان اهلدف الرئيسي للمنتدى هو مساعدة الدول ذات   و ذلك لرعاية املنتدى الدويل لقواعد حوكمة الشركات، و
الدخول املنخفضة و املتوسطة على حتسني املعايري اليت تستخدمها إلدارة الشركات، بتبين روح املغامرة يف جمال 
األعمال و املساءلة و تشجيع العدل و الشفافية و حتمل املسؤولية، كما توصل البنك الدويل بعد مشاورات مع 

ت األخرى إىل وضع منوذج لتقوية نظم حوكمة الشركات يف الدول النامية، و قد صمم هذا النموذج حبيث املنظما
يتيح فرصة تقومي نقاط القوة و الضعف يف خمتلف األسواق، و هذا التقومي سوف يسهم يف التقرير الذي يعده البنك 

قارير حول احرتام املواصفات و القوانني اليت و هي ت  ROSCالدويل و صندوق النقد الدويل عن املعايري و القواعد
 يلخص املدى الذي وصلت إليه الدول يف االلتزام ببعض املعايري املعرتف هبا دويل.

  تتخلص املكونات األساسية لقواعد حوكمة الشركات حسب البنك الدويل يف اإلعسار و حقوق الدائنني جبانب
 1: الشفافية

نظم اإلعسار توفر جمموعة من القواعد املنصوص عليها مسبقا، و املؤسسات اليت  اإلعسار و حقوق الدائنين: أ.
تعمل يف جمال اإلعسار و عمليات التصفية أو إعادة التأهيل اليت تنتج عن ذلك للشركة املعسرة و توزيع النتائج 

قة على خماطر السعر أكثر د املالية بني األطراف املعنية، كما تتيح نظم اإلعسار أيضا للمقرضني احلصول على تقرير
و تشجع على أن يكون اإلقراض يف صورة تدفق لألموال بدال من أن يكون عملية إقراض توجهها العالقات أو 

 السياسة و توجه املديرون لتخصيص املوارد القليلة بكفاءة.

                                                           

 .282-281ص  ،"المراجعة الدولية وعولمة أسواق العمال"أمني السيد أمحد لطفي،  -1
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 من أجل احلصول على تقارير مالية للشركة تكون شفافة و تقدم يف الشفافية في نظم المحاسبة و التدقيق: ب.
(، يقوم البنك الدويل ROSCوقتها و يعتمد عليها و كجزء من التقارير اخلاصة مببادرة االلتزام باملعايري و القواعد )

ساس ملقارنة ع أمدى االلتزام مبعايري احملاسبة و التدقيق يف عدد من الدول و يهدف هذا العمل إىل وض مبراجعة
( و هي عضو يف جمموعة IFCاألكثر من ذلك أن شركة التمويل الدولية ) األساليب املتعبة يف عدد من الدول.

لاللتزام باملعايري و القواعد، فقد وضع قواعد املمارسات اجليدة اخلاصة بشكل أساسي ألجل شفافية  البنك الدويل
قام بإصدار قانون السياسات املالية و قانون املمارسات اجليدة حول  و النقدية احلكومية، حيث السياسات املالية

 1 .شفافية السياسات املالية و النقدية
 : الماليةقانون السياسات 1.

يقوم صندوق النقد الدويل بتشجيع الدول األعضاء على تطبيق املدونة القانونية للممارسات اجليدة اخلاصة بالشفافية 
على أن مسئوليات احلكومة جيب أن تكون واضحة كما جيب توفري املعلومات اخلاصة باألنشطة املالية، اليت تؤكد 

احلكومية للمواطنني، و أن تتبع املعلومات املالية معايري اجلودة املتفق عليها و إن ختضع لنظام النزاهة، و تؤكد املدونة 
 القانونية للسياسات املالية على أربعة موضوعات هي:

    من خالل التمييز بني القطاع احلكومي و اهليئات التابعة له يف القطاع العام  دوار و المسووليات:أ. وضوح األ
و سائر قطاعات االقتصاد كما جيب أن تكون أدوار السياسة و اإلدارة يف القطاع العام واضحة و يفصح عنها 

 .ليةونيو إداري واضح لإلدارة املاعالنية، و جيب أن يكون هناك إطار قان
: من خالل توفر املعلومات الكاملة للمواطنني حول األنشطة املالية احلكومية توافر المعلومات للجماهير ب.

 .املاضية و احلالية و املتوقعة و االلتزام بنشر املعلومات املالية يف وقتها
ف السياسة املالية يزانية أهداإلزامية حتديد وثائق امل إعداد الميزانيات و تقديم التقارير عنها بطريقة واضحة: .ت

و إطار االقتصاديات الكربى و أسس السياسة بالنسبة للميزانية باإلضافة إىل املخاطر املالية األساسية اليت ميكن 
و جيب أن تقدم املعلومات اخلاصة بامليزانية بطريقة تسهل السياسات و تشجع املساءلة و اإلجراءات  حتديدها،

متابعة املصروفات املتفق عليها و كذا مجع اإليرادات حبيث جيب أن تكون حمددة بكل وضوح مع اخلاصة بتنفيذ و 
 .تقدمي تقارير مالية دورية للهيئة التشريعية للمواطنني

من خالل توافق البيانات املالية و معايري جودة البيانات املتفق عليها و املعلومات املالية جيب تأكيد النزاهة:  .ث
  .لفحصأن ختضع ل

                                                           

 .11 ، ص1221 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات"،مركز املشروعات الدولية اخلاصة، " -1
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 قانون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات المالية و النقدية:2. 
قام صندوق النقد الدويل بإعداد قانون املمارسات اجليدة اخلاصة بشفافية السياسات النقدية و املالية، و قد وضعت 

صبح أكثر املالية من املمكن أن تو  إجراءات الشفافية اجليدة يف القانون على أساسني:  أوهلما أن السياسة النقدية
ما ألزمت احلكومة نفسها هبا، و أيضا اإلدارة اجليدة  أدواهتا و إذا و فعالية إذا ما عرف املواطنون أهداف السياسة

املالية  و و اهليئات املالية اخلاضعة للمساءلة خاصة عندما تعطى السلطات النقدية تدعو ألن تكون البنوك املركزية
من االستقاللية و قد وضع القانون يف سياق تطوير املعايري و قواعد اإلفصاح العلين للجماهري و إجراءات  عالية درجة

الشفافّية اليت وضعت لدعم النظم النقدية و املالية الدولية، كما تدعو لدرجة أعلى من الشفافية يف البنوك التجارية 
 .و شركات السندات و شركات التأمني و البنوك املركزية

 االقتصادية:منظمة التعاون و التنمية  رابعا:
مساعدة الدول األعضاء و حكومات  OECDتستهدف املبادئ اليت وضعتها منظمة التعاون االقتصادية  
، باإلضافة و التنظيمية ملوضوع حوكمة الشركات الدول غري األعضاء يف تقييم و حتسني األطر القانونية و املؤسسية

و املقرتحات ألسواق األوراق املالية و املستثمرين  و الشركات و غريها من األطراف  اإلرشاديةإىل توفري اخلطوط 
اليت هلا دور هام يف عملية وضع أساليب سليمة حلوكمة الشركات، و ترتكز املبادئ على الشركات اليت يتم تداول 

 تتداول حوكمة الشركات األخرى اليت أسهمها يف البورصات، و لكن تعد أيضا يف حدود معينة أداة مفيدة لتحسني
أسهمها يف البورصات، و متثل تلك املبادئ أساسا مشرتكا تعتربه الدول األعضاء يف منظمة التعاون و التنمية 
  االقتصادية مبثابة ضرورة لتطوير أساليب احلوكمة، و الغاية األساسية منها هي أن تكون املبادئ موجزة و مفهومة

من جانب اجملتمع الدويل، حيث صاغت املبادئ اليت ختص كل من حقوق املسامهني و املعاملة  يسهل الوصول إليها
 1 و الشفافية و يف األخري مسئوليات جملس اإلدارة. املتكافئة للمسامهني و دور أصحاب املصاحل و اإلفصاح

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11-19 مرجع سبق ذكره، ص طارق عبد العال محاد،  -1
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 الجوانب التقييمية و األبعاد التنظيمية لحوكمة الشركات الثاني: المبحث

احلوكمة الفعالة تضمن للشركة األداء اجليد، إال أن هناك عوامل أخرى تؤثر بشكل كبري على أداء الشركات كما أن 
 تزيد من سرعة استجابة الشركة اسرتاتيجياحلوكمة اجليدة من خالل إشراف و رقابة و سلوك أخالقي و بعد 

 للتغريات يف بيئة األعمال و األزمات.

 التقييمية لحوكمة الشركات جوانبال األول: المطلب
 حوكمة الشركات فاعلية أّوالا:
باعتبار أن التمويل هو شريان احلياة بالنسبة لبقاء و استمرار الشركات و املؤسسات يف اقتصاد السوق إال أن      

توافره يعتمد على كفاءة ختصيص املوارد من خالل الوسطاء يف األسواق املالية لغايات استثمارية و إنتاجية، و تعتمد 
مة و تطبيق رين، يف ضوء اعتقاداهتم و رؤيتهم ملستوى احلوكعملية التخصيص على العائد املتوقع من قبل املستثم

قواعدها يف الشركة، و يرى قابلية الشركة لالستمرار و البقاء و الذي ميكن احلكم عليه من خالله أساليب حتليل 
   قانونية لالعالقة بني العائد و املخاطر، إضافة إىل درجة ثقة املستثمر اليت تعتمد على جمموعة واسعة من العوامل ا

و من هنا تأيت قاعدة احلوكمة للتعامل مع الطرق اليت من خالهلا حتقيق  1 .و املؤسساتية اليت تضمن محاية استثماراته
 اآليت:
 ؛يطمئن املمولون على احلصول على عائد استثماراهتم 
 ؛يتمكن املمولون من جعل املديرين يعيدون إليهم بعض األرباح 
  ؛املال الذي يستثمرونه يف الشركة املديرين لن يصدروايتأكد املستثمرون أن 
 ؛لشركة ال تستثمر يف مشاريع فاشلةالتأكد من أن ا 
  م املمولون مبراقبة عمل املديرينكيف يقو. 

 يتضح مما سبق أن مبادئ و قواعد حوكمة الشركات جيب أن تتميز مبا يلي:
 مع  برامهالقرارات اليت تتوافق مع روح العقد الذي مت إ القدرة على توفري الضمان من خالل قيام الوكيل بتقييم

 ؛املالك )املسامهني( و الوكيل
  ؛يعترب أحد املؤشرات لنجاح الشركةضمان استمرار تدفق رأس املال و الذي 

                                                           

ملدرجة يف ، دراسة ميدانية على الشركات ا"تطبيق قواعد الحوكمة على االفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية ثرأ"ماجد امساعيل أبو محام،  -1
 .12-18 ، ص1221غزة، ،اجلامعة االسالمية  ،ماجيسرترسالة ق فلسطني لألوراق املالية، سو 
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 لذي داع االقدرة على محاية مصاحل املسامهني و احلد من التالعب املايل و اإلداري و مواجهة التحايل و اخل
 ؛تتعرض له أموال الشركة

 ثانيا: مقومات فاعلية حوكمة الشركات:
 1 :فيما يلي أهم املبادئ و القواعد الالزمة لضمان فعالية حوكمة الشركات

  ؛أصحاب املصلحة على أعمال املنشأةتفعيل رقابة 
 ؛العام مالئمة و موثوقية و كافية ضمان تقارير لالستخدام 
 ؛اإلدارة العليا للمنشأةطلقة يف جتنب السلطة امل 
 ؛تكوين متوازن جمللس اإلدارة 
  ؛على اإلدارة من قبل جملس اإلدارةضمان فعالية الرقابة 
 ؛ضمان الكفاءة و االلتزام 
 ؛تقدير و رقابة املخاطر 
  تواجد قوى للتدقيق. 
 الربط بين قواعد حوكمة الشركات و األداء المالي: :ثالثا

عملية الربط بني مبادئ و قواعد حوكمة الشركات و األداء املايل هلدف جذب  بإمكان الشركة حتقيق
االستثمارات و زيادة الدخل و تعزيز القدرة على املنافسة يف سوق العمل مما ينعكس على كفاءة األداء، و يتم ذلك 

 2 من خالل عدة طرق و أساليب.
  ؛ملايلبية و املراجعة و التدقيق ااإلجراءات احملاسمن خالل التأكيد على الشفافية يف معامالت الشركة مثل 
 اءة أداء الشركة و حتسني كف تطوير خطة إسرتاتيجية مبنية على أسس سليمة مما يساعد على جذب االستثمارات

 ؛و العاملني معها
 ؛مالية و مصرفّية منع حدوث أزمات تبىن معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين و املوظفني مما يساعد على 
 واب عدد أكرب من أسواق رأس املالالدول اليت تطبق قواعد حوكمة الشركات تفتح أمامها أب. 

                                                           

 . 11-19صلعال محاد، مرجع سبق ذكره، طارق عبد ا -1
 .12ماجد إمساعيل أبو محاد، مرجع سبق ذكره، ص -2
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و يف حتليل العالقة بني احلوكمة و األداء املايل حدد األدب املايل جمموعة من القنوات اليت من خالهلا ميكن للحوكمة 
 1: تتمثل هذه القنوات يف الفعالة أن تؤثر على األداء و

  زيادة فرص الوصول إىل مصادر التمويل اخلارجي الذي يقود بدوره إىل فرص استثمارية أكرب و منو ارتفاع يف
 ؛استخدام العمالة نسبة
 ؛اخنفاض تكلفة رأس املال و اليت ترتبط بارتفاع قيمة الشركة مما جيعل االستثمار أكثر جذبا للمستثمرين 
 ؛تشغيلي أفضل ناجم عن أفضل حتصيص للمواردأداء 

 ؛خفض خماطر األزمات املالية 

   الةكل من اجملتمع احمللي و العمعالقة أفضل مع كل أصحاب املصاحل مما يساعد على حتسني العالقات مع. 

 ألبعاد التنظيمية لحوكمة الشركاتا الثاني: المطلب
 الرقابي:اإلشرافي و  البعد أّوالا:

حيث حتتاج احلوكمة إىل تفعيل الدور اإلشرايف و الرقايب الذي متارسه اجلمعيات العمومية للمسامهني و حلملة 
األسهم، و زيادة مسامهته يف حتسني درجة الشفافية و اإلفصاح، من خالل ما متارسه اجلمعيات العمومية من ضغوط 

ليكون نشاطهم أحسن، و من مث إجياد قدر مالئم على جملس اإلدارة اخلاصة بالشركات ليكون عملهم أفضل، و 
من الطمأنينة و الثقة للمستثمرين و محلة األسهم و تأكدهم من حتقيق عائد مناسب الستثماراهتم، مع العمل على 
احلفاظ على حقوقهم و بصفة خاصة األقلية احلائزة لألسهم كما إن تقرير منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

 م أشار يف املبدأ اخلامس اخلاص مبجلس اإلدارة بأن هذا األخري، هو املنوط بعملية تنفيذ احلوكمة0999 الصادر عام
و اإلشراف عليها و التعامل هبا، و السعي إىل حتقيقها، و هو من أصدر فواعل و منفذي احلوكمة فهو صانع 

سؤول انه املراقب لألعمال اليت تتم و هو املللضوابط و القرارات و املعتمد للنظم و اإلجراءات و الرتتيبات. كما 
 2 عن الشفافية و نشر املعلومات و البيانات.

 لداخليو اخلارجي، فعلى املستوى افيتعلق هذا بتدعيم و تفعيل الرقابة سواء على املستوى الداخلي أ
ارجي فيتناول املستوى اخلتدعيم و تفعيل الرقابة بتناول نظم الرقابة الداخلية و نظم إدارة املخاطر، أما على  

 القوانني و اللوائح و قواعد التسجيل يف البورصة، و إتاحة الفرصة حلملة األسهم و األطراف ذات املصلحة يف الرقابة

                                                           

 ة دكتوراه،أطروح ،"أثر فاعلية الحاكمة المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية"قباجة عدنان،  -1
 .12 ، ص1229جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، 

 .112 ، ص1228الطبعة األوىل، ،جمموعة النيل العربية ـ، القاهرة  ،"حوكمة الشركات "، اخلضريد مححمسن أ -2
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 األخالقـــــــــــــــي: دثانيا: البع
عب يف تالأصبح من املرجح أن غياب الضمري كجوهر األخالق و ما ترتب على ذلك من تزوير و اختالس و 

احلسابات و القوائم املالية كان من أهم األسباب وراء األزمات اليت مست دوال يف العامل و اهنيار كربيات الشركات 
و خروجها من السوق االقتصادي، فإذا كانت احلوكمة هي جمموعة القوانني و النظم و القرارات اليت هتدف إىل 

 ختبار األساليب املناسبة و الفعالة لتحقيق األهداف.حتقيق اجلودة و التميز يف األداء عن طريق ا
أهداف الشركات و االقتصاديات، وهو األمر الذي يتطلب وجود نظم حتكم تلك العالقات بني األطراف 
  األساسية اليت تؤثر يف األداء و ال جدال من أن حتقق سياسة و نظم احلوكمة اجليدة يف كافة ميادينها و عناصرها 

رهن كفاءة اإلدارة املنفذة، و املشروعة لتلك السياسات و النظم و مستويات األخالق للقوى البشرية، و إمنا هو 
             لقد اتضح أنه من أسباب ظاهرة اهنيار الشركات و املؤسسات هو شيوع الفساد األخالقي للقائمني باإلدارة

 ارية، و افتقاد املمارسة السليمة الرقابة و عدم االهتمامو املؤسسات سواء يف اجلوانب املالية أو احملاسبية أو اإلد
بسلوكيات و أخالقيات األعمال و آداب املهنة، فإذا كانت احلوكمة اجليدة هتدف إىل مقاومة أشكال الفساد املايل 

 ميكناإلطار األكثر مناسبة لتدعيم هذا اهلدف، كما أن حوكمة الشركات ال  و اإلداري، فإن األخالق احلميدة هي
 1 تطبيقها مبعزل عن اجلانب األخالقي لألشخاص أنفسهم و الذين يقصد هبم أعضاء جملس اإلدارة.

نظرا ألمهية السلوك األخالقي داخل الشركات و دوره يف تفعيل الدور الرقايب داخل الشركات، فإن أغلب 
ركز على القيم السلوك األخالقي ي اهليئات العلمية و املهنية املتخصصة تطالب بضرورة أن يتواجد بالشركة دليل

 ؛و النزاهةاألخالقية 
             لشركة ضمن حسن مسعة او جيب أن يركز هذا الدليل على ضرورة التزام العاملني بالقيم األخالقية اليت ت     

لشركات، ا   ية وجود دليل للسلوك مع ضرورة التزامهم بالقيم و اللوائح الداخلية للشركة، و نظرا ألمه و مصداقيتها
املهنية النظر يف جمالس إدارة الشركات على أمهيته و دوره يف حتسني مسعة  و حيث وجهت تلك اهليئات العلمية

املؤسسة و القضاء على التالعبات يف أسواق املال اليت تنشأ نتيجة تسريب املعلومات من قبل العاملني، و هناك 
 من طرف جملس اإلدارة عند وضع سياسة السلوك األخالقي االعتبارليت جيب أن تؤخذ بعني جمموعة من اإلرشادات ا

 بالشركة، حيث يتمثل اهلدف من سياسة السلوك األخالقي يف:
 ؛ق مستوى عال من السلوك األخالقيااللتزام بتحقي                                                    

                                                           

من امللتقى ، مداخلة ض" الماليةار األزمة ثالشركات ودورها في التقليل عن آ البعد السلوكي واألخالقي حوكمة"بريش عبدالقادر، محو حممد،  -1
 .28ص  1221/  أكتوبر 11-12 يومي العلمي الدويل، األزمة املالية ، واالقتصادية العاملية واحلوكمة العاملية ، جامعة فرحات عباس، سطيف
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  ؛خالقي و معاقبة عدم االلتزام بهبالسلوك األتشجيع االلتزام 
 .تنمية ثقافية أخالقية داخل الشركة 

ركة و القوانني الداخلية، فإن الش وعن طريق ارتفاع هذه السياسة بشكل دوري مع كل من مبادئ حوكمة الشركات
 قيد مببادئها و عدم التجيب أن تؤكد رغبتها يف إرساء و حتسني السلوك األخالقي هبا حبيث أن جتاهل احلوكمة 

 1 األزمة املالية العاملية الراهنة. ل فاقمالبتعاد عن ضوابط و سلوكيات العمو ا
 :االستراتيجي البعد ثالثا:

ودة إحدى النظم اليت تستند إليها حوكمة الشركات للتقليل من مشاكل الوكالة املوج االسرتاتيجيةتعترب الرقابة 
بني مستويات اإلدارة املختلفة يف الشركة، و تشمل هذه النظم التحديد الرمسي لألهداف، و قياس األداء و التغذية 

ا كانت تؤدي إىل ، و التأكد ما إذاليت تتبعها االسرتاتيجياتالعكسية، و هي الوسائل اليت متكن اإلدارة من تقييم 
اليت  اتيجياتاالسرت حتسني العائد على رأس املال املستثمر يف األجل الطويل أم ال، و التأكد بالذات مما إذا كانت 

تتبعها الشركة تؤدي إىل مستويات عالية من الكفاءة و اجلودة و االبتكار، و االستجابة لرغبات و احتياجات 
الرقابة االسرتاتيجية إىل تنمية األهداف و املعايري ليقارن هبا أداء الشركات و تنمية نظام لقياس العمالء، كما تصدق 

 األداء باستمرار مقارنة األداء الفعلي باملعايري و األهداف، مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية إذ تطلب الوضع ذلك.
هداف اإلدارية الدنيا كوكيل تعمل بطريقة تتفق مع أاحلوكمة فإن اهلدف هو التأكد من أن املستويات  بلغت و

 2اإلدارة العليا كموكل، مبعىن العمل على تعظيم ثروة أصحاب األسهم يف ظل الظروف القانونية و األخالقية املوجودة.
  ة واحدة مع الدعائم األساسية يف كل شركة أو مؤسس وثيقةيف كذلك حلوكمة الشركات أبعاد خمتلفة تنصهر 

  3 : إمنا هو ثالثي األبعاد تتمثل يفتنحصر يف بعد واحد و هو الربح و اخلسارة و  و ال
و الذي يتضمن السياسات االقتصادية على املستوى الكلي، و درجة  :أو االستثماري االقتصاديالبعد رابعا.

املنافسة يف السوق و توفر نظام املعلومات املالية و املعلومات غري املالية اليت تساعد الشركة يف احلصول على التمويل 
 :أيتما ي ا البعدو إدارة املخاطر و تضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة و استمرارها يف األجل الطويل و يتضمن هذ

 

                                                           

،ص 1229االسكندرية،  "،الدار اجلامعية،مجلس االدارة و المدريين التنفذيينحوكمة الشركات ودور أعظاء "ان، حممد  مصطفى سليم -1
182-181. 

 .922 ، صيت جونز، " مرجع سبق ذكره"د، جار زهري شارل -2
)حالة دراسية للشركات املسامهة اهلامة العمانية(، ، التعليمات" الشركات المساهمة ما بين الحوكمة و القوانين ومها حممود رمزي رحياوي، "  -3

 .11 ، ص1229 ،، العدد األول12اجمللد ق للعلوم االقتصادية و القانونية، جملة دمش
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 : المالياإلفصاح .1
 و يشمل التقارير السنوية، السياسات احملاسبية املتبعة، تقارير التدقيق اخلارجي و مقياس اإلجناز، 

 : الرقابة الداخلية2. 
 و يشمل التدقيق الداخلي، جلان التدقيق، إدارة املخاطر، املوازنة التقديرية و تدريب املوظفني. 

 القانوني:االجتماعي و  البعد :خامسا
 الذي يشري إىل طبيعة العالقة التعاقدية و اليت حتدد حقوق و واجبات محلة األسهم و أصحاب املصاحل املختلفة من 

       و تتمثل املسؤولية االجتماعية يف محاية حقوق األقلية و صغار املستثمرين  ناحية، و املديرين من ناحية أخرى.
 االقتصادية و يتضمن هذا البعد ما يأيت:و حتقيق التنمية 

    و يشمل حتديد الواجبات، توزيع املسئوليات، خطوط التفويض للسلطات، تعني اإلدارة  الهيكل التنظيمي:. 1
 .فيذية ... اخلو اإلدارة التن

          و يشمل التحكم بقيم املؤسسة و أخالقياهتا و مبستوى عال من السلوك املثايل فيها السلوك األخالقي:. 2
 .ينو التقيد بقواعد السلوك امله

 البيوي: البعد سا:ساد
 اخلدمة. تقدميأو العمل على محاية البيئة من انتاج السلعة أو بيعها  

ظل هذه التحديات  ه و يفنالثالثة للتنمية املستدامة، فإ جتدر اإلشارة إىل أنه مع تنامي و زيادة الوعي باألبعاد
 توليفةال باراالعتال ميكن الوقف عند احلوكمة اجليدة، و إمنا جيب جتاوزها إىل احلوكمة الشاملة اليت تأخذ بعني 

 جمتمعة بالنسبة ملؤسسات االعمال.االقتصادية و االجتماعية و البيئية 
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 الشركات في بيوة االعمال الدولية ةالثالث: حوكمالمبحث 

                   دول بإصدار العديد من التقارير نتيجة لالهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة الشركات، قامت العديد من ال
  التوصيات اخلاصة بتطبيق حوكمة الشركات عن طريق املؤسسات العلمية أو عن طريق بورصة األوراق املالية هبا  و

وضعية كل دولة سواء من الناحية االقتصادية و الثقافية و السياسية، سوف تعرض لتجارب بعض  و باختالف
 الدول يف تطبيق مفهوم حوكمة الشركات.

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية و المملكة المتحدة في حوكمة الشركات األول: المطلب
  :ركاتتجربة الواليات المتحدة األمريكية في حوكمة الش أّوالا:

إن التطورات اليت شهدهتا سوق املال يف الواليات املتحدة األمريكية، و وجود هيئات رقابية فعالة تعمل على  
وصلت  اليت الشركات، باإلضافة إىل التطورات و املعلومات اليت تصدرها  مراقبته و تشرف على شفافية البيانات

بتطبيق  الشركاتو التدقيق كل هذا أدى إىل زيادة االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات و إلزام  إليها مهنة احملاسبة
  1.شركات املسجل امسها لدى البورصاتالأفضل املمارسات اليت تضمن التطبيق السليم له، و خاصة تلك 

  
 040أصوال تبلغ قيمتها أكثر من  أكرب صندوق للمعاشات العامة يف أمريكا حيث يدير Calpersو قد قام  

ليون دوالر، بتعريف حوكمة الشركات على أهنا متثل "العالقة بني املسامهني ذوي قيمة عاملية يف حتديد اجتاه أداء م
لة األسهم و إدارة الشركات و جملس اإلدارة، و لكن التعريف مل يذكر على مج همشركات" و املسامهون املباشرون ال

موعات أصحاب املصاحل اآلخرين )مثل اجملتمع احمللي و مستخدمي الشركة و املوردين و العمالء(، وجه التحديد جم
و يرى الصندوق أن الشركات اليت يكون هدفها املباشر هو حتقيق عائد طويل األمد حلملة األسهم هي الشركات 

 اليت ستمكن يف هناية املطاف من حتقيق الفائدة ألصحاب املصاحل اآلخرين.
            م بدأ الصندوق يعمل جنبا إىل جنب مع جلنة مراقبة عمليات البورصة األمريكية، 0989يف أواخر سنة و 

م، كما أدت إىل تقوية 0990و أدت هذه العالقة إىل اإلصالحات اليت تعرضت هلا مراقبة مكافآت التنفيذيني سنة 
استقالل  حلوكمة الشركات اليت قام الصندوق بتحديدها: اإلفصاح و التوكيالت القانونية و تشمل املبادئ الرئيسية

 اجمللس القيادة، عمليات اجمللس، التقييم، خصائص الدير كفرد، و حقوق محلة األسهم.
للجنة ا و منذ ذلك احلني مت تكوين عدة جلان يف الواليات املتحدة األمريكية، و صدرت عدة تقارير منها تقرير

( و تقوية Commission Treadwayم )0981الوطنية بشأن االحتيال و التدليس يف التقارير املالية جلنة تريداوي 
من  AICPAللمحاسبني القانونيني  مهنة املدقق املستقل و تقرير إىل مكتب املراجعة العامة و اجملمع األمريكي

                                                           

 .22حممد مصطفي سليمان، مرجع سبق دكره، ص  -1 
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 ribbon  Commission Blueم0999رير جلنة بلويريبون م، و تق0994اجمللس االستثماري الستقالل احملاسبة 
م و الذي جاء رمسيا 0110جويلية عام  01باإلضافة إىل القانون املربم يف  1 لتحسني فعالية جلان حماسبة الشركات.

م 0110و الذي أطلق عليه أحيانا بشكل غري رمسي بقانون مسئولية الشركة عام  Sarbarce-Oxleyباسم القانون 

Corporate Responsibility ق، و الذي تتمثل و منشآت احملاسبة و التدقي ملهنة) اعتباره ممثل )حوكمة جيدةب
: إعادة النظر أو تعديل معايري حوكمة الشركة، إضافة متطلبات جديدة لإلفصاح و كشف جرائم أهدافه يف اآليت

لس إشراف جلوهرية لقوانني األوراق املالية، و خلق جمجديدة مرتبطة بالغش زيادة العقوبات اجلنائية عن االنتهاكات ا
 2 قوي على املراجع.

 تجربة المملكة المتحدة في حوكمة الشركات: ثانيا:
يف اململكة املتحدة نشأ و تطور مفهوم حوكمة الشركات حبيث صار جزء من املفهوم السائد داخل الشركات 
سواء كانت مسجلة ألسهمها ببورصة األوراق املالية أم و ادت املشاكل املالية املرتتبة على قيام بعض املؤسسات 

داية املقدمة إىل املسامهني و اليت انتشرت يف بإلفصاح معلومات و بيانات مالية باحلسابات أو القوائم املالية 
و جهات حماسبية أخرى  FRCالتسعينات، إىل قيام كل من بورصة األوراق املالية و كذلك جملس التقارير املالية 

 جملتمع األعمال الشركات و كانت الفرصة األوىل بدراسة كيفية توافر الثقة مرة أخرى يف التقارير املالية اليت تصدرها
يف اململكة املتحدة لالهتمام بإجراء حوار جدي و مفتوح عن موضوع حوكمة الشركات، و قد أسفر هذا عن ظهور 
تقرير كادبوري و الذي يعترب حىت اآلن من أهم التقارير اليت تناولت مفهوم حوكمة الشركات يف اململكة املتحدة بل 

الذي أوصى بأنه جيب على الشركات املقيدة يف  Rutteman م ظهر تقرير رومتان0990و العامل، و يف أكتوبر 
البورصة أن يكون ضمن تقريرها تقرير عن نظم الرقابة الداخلية اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصول 

و الذي اهتم مبوضوع املكافآت و املزايا اليت حيصل  Green Buryم تقرير 0995عام  الشركة، و ظهر بعد ذلك يف
 ء جملس إدارة الشركات.عليها أعضا

و أوصى التقرير بضرورة إنشاء جلنة املكافآت، و تكون من ضمن مسؤولياهتا مراجعة و تقييم األسس اليت يتم على 
أساسها حتديد تلك املكافآت، و تكون من ضمن مسؤولياهتا مراجعة و تقييم األسس اليت يتم على أساسها حتديد 

 Code Combinedم ظهر  الكود املوحد 0998تلك املكافآت حبيث تتناسب مع األداء اخلاص هبم، و غي عام 

م يشتمل 0110ام ع و الذي اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنتها التقارير السابقة له، و أصبح هذا الكود يف

                                                           

 .218-212 ، صمرجع سبق ذكره " المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال"،، أمني السيد محد لطفي -1
 .211-222، ص مرجع سبق ذكره " التطورات الحديثة في المراجعة"،أمني السيد لطفي،  -2
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 على أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف ضوء االهنيارات املالية اليت حدثت يف الواليات املتحدة األمريكية

 1 م.0110

 اآلسيوية في مجال حوكمة الشركات بعض الدول تجارب لثاني:ا المطلب
 الشركات في ماليزيا: حوكمة أّوالا:

 تعترب جتربة ماليزيا يف احلوكمة من التجارب البشرية خاصة و أهنا ذات بعد جترييب منذ انشاء املعهد املاليزي 
ارة عن ماليزيا معىن حوكمة الشركات "هي عبحلوكمة الشركات، و أوضح تقرير جلنة التمويل حلوكمة الشركات يف 

 عمليات و هياكل تستخدم لتوجيه و إدارة شؤون الشركات لتحسني و زيادة ازدهار األعمال و مسؤولية الشركات
وحتقيق األهداف النهائية على املدى الطويل لتعظيم القيمة حلملة األسهم"، و قد اعتمدت ماليزيا على تطوير 

عتماد على عدة مصادر منها القانون املاليزي حلوكمة الشركات، الذي وضع جمموعة من املبادئ حوكمة الشركات باال
و املساءلة و املسامهني و التدقيق، و مت وضع خطة سوق  اليت ختص جملس اإلدارة من حيث مكافأة جملس اإلدارة

جناز األهداف ال شيء حيوي و هام إلالرأمسال الرئيس اليت تعترب أن احلوكمة اجليدة للشركات املسجلة يف سوق رأمس
    املوضوعة مسبقا، باإلضافة إىل وضع خطة القطاع املايل الرئيسي و أوضحت هذه اخلطة أن التنمية األكثر مرونة

و املنافسة و النظام املايل املتحرك آليات تساهم إجيابا يف النمو االقتصادي و التوجه حنو التكنولوجيا و تتضمن 
ة اليت أوصت هبا هذه اخلطة إعالم املساهم و املستهلك بأنشطة الشركة الذي يهدف إىل زيادة الوعي احلوكم عناصر

و املمارسة اجليدة حلوكمة الشركات يف ماليزيا و يكرس جهوده لتسهيل األعمال و تطوير الشركات يف الدولة من 
وكمة، النظر إىل نوعني من آليات احل خالل حتسني و حتقيق أفضل ممارسة حلوكمة الشركات، و يف ماليزيا ميكن

آليات داخلية متمثلة يف جملس اإلدارة و امللكية، األجنبية أ, االشرتاك و التحالف االسرتاتيجي مع املنشآت احمللية 
و االحتادات تتم يف الشركات أو  تاالندماجيااو األجنبية و يقدم ذلك للمنشأة منافع كبرية حيث أن هذه 

 2 املؤسسات املالية مثل البنوك و شركات إنتاجية، أو املؤسسات و الشركات الصناعية.
 اليابان:الشركات في  حوكمة ثانيا:

 حلوكمة الشركات يف اليابان أبعادها اخلاصة هبا نظرا لطبيعة بيئة األعمال اليابانية من جهة و فلسفة االقتصاد الياباين

                                                           

ع االشارة مزمات األ الوقوع د منقليل من التضليل لألسواق المالية والحتحوكمة الشركات ودورها من ال، " بوعظم كمال زايدي عبد السالم -1
 .12، ص1221يف املؤسسات، عنابة ، األعمال  أخالقيات و احلوكمة امللتقى الدويل حول ،الدولية " األعمالوة حوكمة الشركات في بيقع واالى 

دور أليات  ،اجلزء الثالث المراجعة الخارجية الحديثة وفق للمعايير المراجعة العربية والدولية األمريكية"، " موسوعةالوهاب نصر علي،  عبد -2
 .222-212 ، ص1221راجعة ال تفعيل حوكمة الشركات، الدار اجلامعية، القاهرة، امل
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 Okubeجهة أخرى، يف دراسة قام هبا ) و حالة نظام الدولة املايل و ثقافة الشعب و وضع املهنة يف هذا البلد من 

( يف اختبار العالقة بني حوكمة الشركات و النظام املايل. و ركزت هذه الدراسة على عدة نقاط منها دراسة 2004.
م، محلة األسهم )مدخل الوكالة( املديرين يعتربون وكالء عنهجوهر حوكمة الشركات يف اليابان. فاحلوكمة من منظور 

لشركات يف ا و يتم وضع ضوابط االنضباط و الثواب و العقاب للشركة من خالل سوق رأمسال و هذا النظام تتبعه
احلوكمة من منظور أصحاب املصاحل فالشركة يف ظل هذا املنظور مملوكة لكل صاحب حق أو  أمريكا و اجنلرتا، أما

ما يعرف بأصحاب املصاحلة و يتم وضع االنضباط و الثواب و العقاب للشركة من خالل املقرض )البنك و هذا 
النظام تتبعه الشركات يف أملانيا و اليابان(، أما خصائص التمويل الياباين تسيطر عليه البنوك، لذلك فإن قواعد 

بالتايل  ئع البنكية تسيطر على حمفظة األوراق املالية والضبط و الثواب و العقاب تتم من خالل البنك، كما أن الودا
فاحلوكمة يف الشركات اليابانية تتم من خالل رقابة البنك الرئيسي و ما تربطه من عالقة قريبة و طويلة األجل مع 
الشركات، حيث يعترب أكرب مقرض و مساهم قوي يف الشركات يسيطر على كل الصفقات املالية، حيث أشارت 

ات السياسية أن وظيفة البنك كانت فعالة بعد احلرب و يف مرحلة النمو االقتصادي و من أسباب ضعف الدراس
حوكمة الشركات يف اليابان أن مراقبة الشركات ال توضع هلا ضوابط من خالل البنك، حيث هذه األخرية تفتقد إىل 

 آليات الضبط اخلاصة بعملياهتا.
هي عبارة عن جمموعة من الشركات  و Kereitsuقابة املتمثلة يف نظام باإلضافة إىل أن هناك آلية أخرى للر 

الصناعية اليابانية تراقب الشركات من خالل حقوق التصويت ألهنا تستطيع مراقبة الشركات من خالل مراقبة كل 
إلدارة اال يتصرف بانتهازية و بالتايل تعترب آلية للرقابة على الشركات و على  هنأعلى حدى للتأكد من  مدير

 1 التنفيذية العليا.

 العربية:الشركات في الدول  حوكمة الثالث: المطلب
بالنسبة للمنطقة العربية فقد اهتمت العديد من هذه الدول يف السنوات األخرية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، 

     وكمة الشركاتو قواعد ححيث مت تنظيم العديد من املؤمترات يف العديد من الدول العربية و اليت تناولت مفهوم 
          و قواعدها حبيث تتماشى و الظروف االقتصادية و السياسية و االجتماعية  و أوصت بضرورة تطبيق مبادئها

العربية، و قد قامت العديد من الدول العربية خبطوات جادة بالتعاون مع الكثري من ل و الثقافية لكل دولة من الدو 
لدولية لتقييم تشريعاهتا اخلاصة حبوكمة الشركات، و يف ظل التحول من االقتصاد املوجه إىل املؤسسات و اهليئات ا

                                                           

، ص بق ذكرهمرجع س ،"الحديثة، وفقاا لمعايير المراجعة العربية والدولية و األمريكية " موسوعة المراجعة الخارجيةعبد الوهاب نصر علي،  - 1
222. 
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اقتصاد السوق تغريات يف اجملتمع تشمل النواحي االقتصادية بالدرجة األوىل و خاصة يف عملية اخلصخصة أو مبا 
در كمة الشركات يف املنطقة صيسمى توسيع قاعدة امللكية، و من ضمن املبادرات اليت قدمت إلرساء قواعد حو 

م بعنوان "حوكمة الشركات يف 0114تقرير املنتدى اإلقليمي الثاين حلوكمة الشركات الذي عقد يف بريوت يف يونيو 
منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا: حتسني اإلفصاح و الشفافية" حيث مت اعتبار حوكمة الشركات املفتاح الرئيسي 

الشرق األوسط و مشال إفريقيا و من ضمن التوصيات اليت أوصى هبا املنتدى أن يتم  لتحديث الدول يف منطقة
إنشاء منتدى سنوي على املستويني القومي و اإلقليمي وفقا ألفضل املعايري و املستويات و املمارسات الدولية لتنفيذ 

ء من الدول املشاركة و إجراقواعد حوكمة الشركات، و تشكيل جمموعة عمل قومية حلوكمة الشركات يف كل دولة 
    عملية مسح حلوكمة الشركات يف كافة دول املنطقة كما أوصى بإتباع مبادئ و قوانني و معايري حوكمة الشركات

 1  .و معايري احملاسبة و التدقيق الدولية
(  يف تونس وبالتعاون مع املعهد العريب  CIPEعقد مركز املشروعات الدولية اخلاصة ) 0118أفريل  05-04يف 

( ورشة عمل للصحفيني االقتصاديني حول موضوع حكومة الشركات ودور الصحفيني  IACE) لرؤساء املؤسسات
يف اإلبالغ عن التقدم امللموس يف جمال احلكومة حتت قيادة حممد لفويري أستاذ التسيري جبامعة تونس وكمال الصادق 

 1 خبار.رئيس حترير صحيفة األ
واقتداء منه بأّن الطريقة السليمة يف حكومة الشركات تزيد من قيمتها وتدعم ثقة املستثمرين فإّن املعهد العريب 
لرؤساء املؤسسات، بالتعاون  مع مركز املشروعات الدولية اخلاصة قام بإعداد مشروع يهدف إىل نشر دليل يف 

وهلذا الغرض مجع العهد العريب لرؤساء  05/0118س وهذا يف جويلية احلكومة السليمة للشركات التونسية وهذا يف تون
املؤسسات ممثلني عن أمهية الفاعلني االقتصاديني يف تونس، ومنهم خلية الشباب للمعهد العريب لرؤساء وممثلني عن 

ققني الداخليني واجلمعية دهيئة السوق املالية والبنك املركزي التونسي وبورصة تونس، وزارة املالية واجلمعية التونسية للم
املهنية التونسية للبنوك واملؤسسات املالية وبذلك يكون الدليل قد انبثق عن أطراف سوف حيرصون على تطبيقه فيما 
بعد، حيث يهدف هذا الدليل إىل جعل نظام حكومة املؤسسات أكثر شفافية ووضوح وإعادة وزيادة الثقة 

ونسية، فيني واألجراء وعامة الناس يف التصرف ويف الرقابة على الشركات التللمستثمرين الوظيفيني واألجانب واحلر 
ومن أهم حماور دليل حكومة الشركات يف تونس، التدقيق اخلارجي الشافية اجلبائية  األخالقيات واملسؤولية 

يازات املدرين    امتاالجتماعية، دور املديرين العالقات بني املوظفني وأرباب العمل جملس اإلدارة، وحقوق املسامهني
                .ذا لطبيعة نسيج الشركات التونسيةكما  مت إدراج حمور خاص بشأن احلكومة يف الشركات العائلية وه

                                                           

، دور أليات الث، اجلزء الث" موسوعةالمراجعة الخارجية الحديثة وفق للمعايير المراجعة العربية والدولية األمريكية"عبدد الوهاب نصر علي،  - 1
 .212 -222، ص1221الدار اجلامعية ، القاهرة ، املراجعة ال تفعيل حوكمة الشركات ، 

 ري غري منشورة، اجلامعةرسالة ماجست حكومة الشركات وأثرها على كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية"،أشرف درويش أبو موسى، " - 1
 .09، ص1229اإلسالمية، غزة، 
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 :: تجربة الجزائرثانيا
ألجل االستفادة من عوملة األسواق املالية حيث لشركات املسامهة دور اقتصادي كبري و يتطلب جناحها أن    

بوجود هيئات حكومية و خاصة لضمان ذلك و لنجاح  مجلة من املعلومات الصحيحة و هذاتوفر تلك الشركات 
 كات.ر لشركة كان لزاما تبىن نظام حكومة او مصاحل مجيع األطراف املتعلقة بالش ات املسامهة و حتقيق أهدافالشرك

و اجلزائر كغريها من الدول ليست مبعزل عن التحول االقتصادي العاملي وجدت نفسها إمام حتديات البيئة 
الداخلية و ضعف مؤسساهتا و البيئة اخلارجية اليت فرضت عليها التكيف مع املستجدات احلديثة حيث أن  التكيف 

 0118صغرية واملتوسطة يف املغرب جانفي ال بد أن خيدم مصلحتها بدرجة أوىل وعقب إطالق مدونة املنشآت ال
أصبح موضوع حكومة  1، 8011كومة الشركات يف تونس جويلية وكذلك اإلرشادات اخلاصة بأفضل ممارسات ح

الشركات من املواضيع اليت تستقطب اهتمام اجلزائر يف الوضع الراهن وهذا لدعم القدرة التنافسية للشركات الوطنية 
 واالستفادة من األسواق املالية ورؤوس األموال الدولية.

برية إلجياد زائرية جهود كومن هذا املنطق ورغبة اجلزائر يف التكامل مع االقتصاد العاملي بذلك احلكومة اجل   
إطار حلكومة الشركات، وهذا من خالل سعيها إىل تشجيع عمليات اخلوصصة والسماح بقدر أكرب من احلرية 
وإتاحة الفرصة للقطاع اخلاص وحتفيزه على النمو، وكذلك تسهيل املعامالت الدولية، فحاولت اجلزائر يف السنوات 

بالغ ق واملستجدات الدولية الراهنة ومع املعايري احملاسبية الدولية ومعاير اإلاألخرية تبين نظام حماسيب جديد يتواف
نوفمرب  05ه املوافق ل 1219ذي القعدة سنة  05املؤرخ يف  00-11ذلك مبوجب القانون رقم  ) IAS/IFRS)املايل 
ى نظام كان يعتمد عل، كما تسعى اجلزائر من خالل هذا النظام إىل تطوير نظام احلكومة احملاسبية، من 0111

أساليب تقليدية مبنية على أساس وطنية تتوافق والنظام املوجه إىل أسس ومعايري دولية متكن من حتقيق  الشفافية 
واملصداقية للمعلومات املالية واحملاسبية املقدمة من طرف الشركات اجلزائرية واملوجهة خاصة األطراف اخلارجية وأمهها 

عترب املعلومات احملاسبية الصادقة والشفافة من بني املداخالت األساسية وعلى مدى صحتها األسواق املالية اليت ت
 1 .وسالمتها تتوقف مصداقية السوق املالية أمام املستثمرين سواء احملليني أو األجانب

جنيب ونظرا إلدراك مجعيات واحتادات األعمال حقيقية وأمهية حوكمة املؤسسات ودورها يف جذب االستثمار األ
بإنشاء جمموعة عمل حلكومة الشركات تعمل  0111املباشر قام أصحاب املصاحل  يف القطاع العام و اخلاص سنة

وضع دليل حلوكمة  ( لJFCالتمويل الدولية) ( و مؤسسةGC GFجنبا إىل جنب مع املنتدى العاملي حلوكمة الشركات)
 1 ائر.ز الشركات يف اجل

                                                           

 .12 ، ص1221، 11"، العدد الخاصةمجلة تصدر عن مركز المشروعات الدولية جملة اإلصالح االقتصادي،"  - 1
مداخلة  ،، الحوكمة المؤسسية في الجزائر من خالل نظام المحاسبية المالية الجديد ودورها بالنهوض بالسوق المالي"قورين حاج قويدر – 1

 .21 ، ص1212ديسمرب  29-22مبلتقى احلوكمة املؤسسية واقع ورهانات وآفاق، جامعة أم البواقي 
، 11 العدد،"نشرة دورية يصدرها مركز املشروعات الدولية اخلاصة القاهرة " حوكمة الشركات قضايا واتجاهاتاملشروعات الدولية اخلاصةمركز  - 1

 .21 ، ص1229
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ان ك "احلكم الراشد للمؤسسات" و انعقدت باجلزائر أول ملتقي دويل حول 0111ففي شهر جويلية من سنة
هذا فرصة لتالقي األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة وإثراء اهلدف اجلوهري هلذا امللتقى والذي يتمثل يف حتسني 

ء من خالل دااملشاركني قصد فهم مصلح وإشكالية حوكمة املؤسسات من زاوية املمارسة العلمية وكذلك تطوير األ
التوعية بأمهية حوكمة املؤسسات يف تعزيز التنافسية للمؤسسات اجلزائرية واالستفادة من التجارب الدولية، حيث 
تبلورت فكرة إعداد ميثاق اجلزائري للحكم الراشد للمؤسسة وقد تفاعلت مع هذه الفكرة كل من مجعية حلقة 

سسات وكذلك السلطات العمومية ممثلة يف وزارة املؤسسات العمل والتفكري حول املؤسسة ومنتدى رؤساء املؤ 
الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية من خالل رعايتها للمشروع ودمه ماليا والتكفل بتحليل امليثاق، ليشارك يف 

وبرامج مبدأ (  JFCاملبادرة اجملموعة من اهليئات واملؤسسات الدولية املقيمة باجلزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية ) 
( ويف هذا السياق تشكل GC GFالتطوير للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املنتدى العاملي حلوكمة املؤسسات )

 0118إىل نوفمرب  0111" ويف الفرتة نوفمرب COAL08"  حتت تسمي" 0118"فريق العمل للحكم الراشد باجلزائر
أجرى فريق العمل سلسلة من املشاورات مع األطراف الفاعلة وباالعتماد على مبادئ منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات املؤسسات اجلزائرية فيما يتعلق بإعداد ميثاق احلكم الراشد 

 1 للمؤسسات يف اجلزائر.

ة اجلزائرية حلوكمة الشركات وقد الحظ سليم عثماين، رئيس جملس مت إصدار املدون 0119مارس  00يف  و   
إدارة فريق العمل اجلزائري حلوكمة الشركات " أّن غياب احلوكمة يف نطاق الشركة ذاهتا حيد من إمكانات االبتكار 

لذا فإّن و  والتطور، ولن يقوم رجال املصارف أو الشركاء أو املستثمرون باالستثمار يف مشروعات ضعيفة احلوكمة،
االلتزام بقانون حوكمة الشركات سيخلق موارد أكرب ويساعد على تنمية اإلعمال" كما أكد السيد )مصطفى بن 
بادا( الوزير اجلزائري للمنشئات الصغرية واملتوسطة والصناع املهنيني،" إّن االلتزام اجلماعي من جانب منشآت 

 أّن لق رؤية أفضل من جانب األسواق اخلارجية هذا باإلضافة إىلاألعمال يستعمل على حتسني القدرة التنافسية وخي
احلكومة ستعمل عمل على حتسني العالقات بني البنوك ومنشآت األعمال من خالل تعزيز الثقة املتبادلة املفتقدة 

 1 يف الوقت احلايل، وذلك من خالل املزيد من الشفافية".
ة صرف املؤسسات اجلزائرية اخلاصة جزئيا أو كليا وسيلحيث يهدف موضوع هذا امليثاق إىل وضع حتت ت  

عملية مبسطة تسمح خبصم املبادئ األساسية للحكم الراشد قصد الشروع يف مسعى يهدف إىل تطبق هذه املبادئ 
شفافية، ف، العلى أرض الواقع كي يقوم احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر على أربعة مبادئ أساسية: اإلنصا

  1. حملاسبةاملساءلة، ا

                                                           

 .11 ، اجلزائر، ص1221ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، إصدار    - 1
 .12 جملة اإلصالح االقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص_  1
 .22 ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة باجلزائر، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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احلقوق والواجبات اخلاصة باألطراف الشريكة، وكذا االمتيازات وااللتزامات املرتبطة هبم، جيب أن  اإلنصاف:أ. 
 توزع بصورة منصفة.

 : احلقوق وكذا الصالحيات ما ملسؤوليات املرتتبة عن ذلك، جيب أن تكون واضحة وصرحية للجميع.الشفافيةب. 
 مسؤولية كل طرف حمددة على حدى بواسطة أهداف حمددة وغري متقامسة . لمساءلة:ت.
 كل طرف شريك يكون حماسبا أمام طرف آخر عن الشيء الذي هو سؤول عنه.   المحاسبة:ث.
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 خالصة الفصل

اق رأس و نتيجة لفتح العوملة و حترير أسو  ،ظهرت احلاجة حلوكمة الشركات نتيجة لفصل امللكية عن اإلدارة 
ة عندما أصبحت الشركات أكثر عرضة لألزمات نتيج ،املال أبواب جديدة أمام املستثمرين لتحقيق أرباح كبرية

املنافسة الشرسة و التذبذبات احلادة ألسواق رأس املال العاملية، و قد سامهت األزمات العاملية األخرية الناجتة عن 
ىل إتفاقم أزمات الشركات العاملية الكربى نتج عنها خسائر مبليارات الدوالرات مما أدى يف الفساد و سوء التسيري 

الظروف يف  تلكساعدت قد ارتفاع فاتورة الفساد، و أصبحت عبئا على الشركات و االقتصاد العاملي ككل، و 
سواق و و فرص التطور لأل املخاطر و حتسني األداءتقليل تؤدي إىل تضمن السري احلسن و البحث عن مبادئ 

اب املصاحل  هور املستثمرين و حتقيق أهداف أصحزيادة القدرة التنافسية و البحث عن القواعد اليت تزيد من ثقة مج
كما بذلت اهليئات و املنظمات الدولية جهود ملموسة يف وضع قواعد حوكمة الشركات اخلاصة هبا و سعيها 

 الدول يف تطبيق هذه القواعد. ملساعدة
ؤسسة حنو ة و املولني إدارة الشركؤ سمليفرض عناية خاصة الذي كات( اجليد التحكم املؤسسي )حوكمة الشر  يعد 

 .يع حقوق اإلنسان و مواضيع البيئةاجملتمع من حيث عدم التميز يف املعاملة و التقيد مبواض
الفعالة و السليمة مساعدة املستثمرين يف األسواق املالية يف اختاذ القرارات الرشيدة من خالل  ميكن للحوكمة

ما ترسله من إرشادات حول األداء املايل مما ميكنها من زيادة فرص احلصول على مصادر التمويل اخلارجي، و 
دوره يساعد ع أصحاب املصاحل و بختفيض تكلفة رأمسال من خالل ختصيص األمثل للموارد مما يوفر أفضل عالقة م

افة ليس هناك نظام واحد حلوكمة الشركات ميكن تطبيقه يف ك و، العالقة مع كل اجملتمع بصفة عامةعلى حتسني 
الدول و على كافة املؤسسات، إذ أن ممارسات احلوكمة تتباين و ختتلف تبعا للظروف االقتصادية و السياسية و 

 ن حلوكمة الشركات أن تتسم باملرونة أثناء تطبيقها من دولة ألخرى.الثقافية لكل دولة، حبيث ميك
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 تمهيد:
يف السنوات األخرية مبوضوع الشفافية واإلفصاح، ألّن العديد من اجلهات ذات املصلحة تعتمد ازداد االهتمام 

بشكل كبري يف قراراهتا على ما تنشره املؤسسات من معلومات، حيث ال متلك هذه الفئات سلطة احلصول على ما 
الواردة يف القوائم  يانات واملعلوماتحتتاجه منها مباشرة وممّا ال شك فيه أّن القصور يف متطلبات اإلفصاح جيعل الب

املالية مضللة وذلك نتيجة عدم إظهار البيانات واملعلومات اليت تعرب عن األوضاع احلقيقية للمؤسسات االقتصادية، 
ممّا يؤدي إىل فقدان الثقة يف هذه املعلومات بالتايل فقداهنا ألهم عناصرها، ال وهي جودهتا، األمر الذي ينعكس 

 القرار من جانب املساهم أو املستثمر املهتم هبذه املعلومات والبيانات. على اختاذ
الصادر  احملاسبة البيان األساسي لنظرية و تأكيدا على أمهية اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات احملاسبية فقد ورد 

حالة من  ليلتقاحملاسبية الوسائل األساسية لل " تعترب املعلومات ما يلي: ((AAAعن مجعية احملاسبني األمريكيني 
 ئل أساسية للتقدير عن املمارسة "عدم التأكد لدى املستخدمني اخلارجيني، إضافة إىل كوهنا وسا

  إثراء قيمةن أن تسهم بفعالية يفهذا ويعترب اإلفصاح يف الوقت الراهن من أهم املبادئ احملاسبية اليت ميك 
داقية  تظهرها القوائم املالية، كما يؤدي إىل املسامهة الفعالة يف توفري خاصييت املالئمة واملصاملعلومات احملاسبية اليت
 يف املعلومات احملاسبية.

 ولإلملام هبذا الفصل مت تقسيمه كما يلي:   
 : نظرة عامة لإلفصاح احملاسيب.المبحث األول
 فيها. : جودة املعلومات احملاسبية والعوامل املؤثرةالمبحث الثاني
 ( يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية.(IAS-IFRS: دور معايري احملاسبة الدولية المبحث الثالث
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 ث األول: ماهية اإلفصاح المحاسبيالمبح

 إثراء قيمة ومنفعة يفيعد اإلفصاح احملاسيب من أهم املفاهيم واملبادئ احملاسبية املهمة اليت تلعب دورا هاما  
  .املالية القوائم تظهرملعلومات احملاسبية اليت ا البيانات و

 المطلب األول: مفهوم اإلفصاح وطبيعته أهدافه
 واليت تستخدم ألغراض عدة منها:  أوال: مفهوم اإلفصاح المحاسبي:

اختاذ قرارات االستثمار واالئتمان يف املنشآت، كذلك يساهم يف حتقيق فعالية وكفاءة استغالل املوارد  
دية املتاحة على مستوى املنشأة، وعلى املستوى القومي لالقتصاد. ويعترب اإلفصاح احملاسيب أيضا روح أي االقتصا

سوق مالية وأساس جناحه، فهو حيقق يف حال توفره جوا من الثقة بني املتعاملني من خالل قيام اجلهات املعنية مبراقبة 
دخل ائل إلعالم املختلفة اليت تشكلها هذه الشركات، والتميزانيات الشركة املتعاملة يف السوق واإلشراف على وس

هذا وختتلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود  اء معلومات غري صحيحة للمسامهني.إلزالة الغش ومنع إعط
اإلفصاح عن املعلومات الواجب توافرها يف القوائم املالية املنشورة، وذلك نتيجة الختالف مصاحل األطراف املستفيدة 

فمثال خيتلف مفهوم اإلفصاح عند معدي  ذه املعلومات فكل طرف ينظر إىل معلومات وجهة نظر اخلاصية.من ه
القوائم املالية عن مفهومه لدى مدققي احلسابات، كما أّن وجهة نظرمها معا قد ترضي املستثمرين واملسامهني 

اإلشرافية الرمسية مثل: البنوك املركزية  الرقابية واملستخدمني هلا وقد ال تتفق وجهة نظر كل هؤالء مع رأي اجلهات 
 لقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم اإلفصاح احملاسيب، فقد عرفه البعض بأنّه: واجلامعة املهنية املتخصصة.

أّن  ا"الوضوح وعدم اإلهبام يف عرض املعلومات احملاسبية عند إعداد احلسابات والقوائم املالية والتقارير احملاسبية، كم
احملاسبية إىل املهتمني بشكل قوائم وبيانات ختتلف باختالف املنفعة املنشودة واليت  اإلفصاح هو تقدمي املعلومات

كما يعين إظهار القوائم  1 تتأثر باختالف مستواهم الثقايف ومعرفتهم حبقيقة الظروف االقتصادية من جهة أخرى.
      2.اختاذ القرارات الرشيد ينها علىالفئات اخلارجية يف املشروع حبيث تع املالية جلميع املعلومات احملاسبية اليت هتم

حة ضكذلك يعين مشول التقارير املالية مجيع املعلومات الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة وا
وقد تنوعت واختلفت اآلراء ووجهات النظر بشأن مفهوم اإلفصاح احملاسيب إذ  وصحيحة عن الوحدة احملاسبية.

ُعرف اإلفصاح احملاسيب: "على أنّه الدعوة إىل تقارير مالية عن احلقائق اجلوهرية اليت تؤثر بدرجة كافية على التقي 
 الذي يقوم به املستفيد من هذه املعلومات".

                                                           

   .22ماجد امساعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، ص - 1

حملاسبة املؤمتر الدويل األول بكلية االقتصادية والتجارية وعلوم التسري، ا فاعلية اإلفصاح في تقليل الفساد المالي واإلداري"،مؤيد الساعدي، " -  2
 .21 ص ،1211،املسيلة،واملراجعة يف ظل بيئة األعمال الدولية 
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، ات للمستخدمني بشكل مضمون ومالئم ملساعدهتم على اختاذ القراراتفاإلفصاح هو تقدمي املعلومات والبيان 
لذلك فهو يشمل املستخدمني الداخلني واخلارجيني يف آن واحد كما ُعرف اإلفصاح احملاسيب أيضا بأّن إظهار كافة 

ات يف القوائم أو ماملعلومات اليت تؤثر يف موقف متخذ القرار املتعلق بالوحدة احملاسبية وهذا يعين أّن تظهر املعلو 
 التقارير احملاسبية بّلغة مفهومة للقارئ دون أي لبس أو تضليل.

مما سبق يتضح أّن اإلفصاح يركز على موضوع توصيل املعلومات إىل املستفيدين هبدف توضيح حقيقة الوضع 
لك الربط بني كذاملايل للمنشأة دون تضليل بشكل يسمح باالعتماد  على تلك املعلومات يف اختاذ القرارات، و 

درجة اإلفصاح وختفيض حالة عدم التأكد لدى املستفيدين من خالل نشر كل املعلومات االقتصادية اليت هلا عالقة 
باملشروع، سواء كانت كمية أو معلومات أخرى تساعد املستثمر على اختاذ قراراته، زمن املشار إليه ظهور الكثري 

 د أن من النادر ورود كلمة اإلفصاح مبفردها بل غالبا ما تقرتن بألفاظمن التفسريات املرافقة لإلفصاح، حيث جن
 .أخرى
يعين اإلفصاح إعالم متخذي القرارات باملعلومات املهمة هبدف ترشيد عملية اختاذ القرارات واالستفادة من  

ة ذاهتا أو يف األساليب الياستخدام املوارد بكفاءة وفعالية وخيتص اإلفصاح باملعلومات سواء تلك اليت يف القوائم امل
 .األخرى لتقدمي املعلومات املالية. ويعد اإلفصاح عموما يف إعداد التقارير املالية عن املعلومات الضرورية اليت تكفل

 ثانيا: أهداف اإلفصاح المحاسبي:
  1 يهدف اإلفصاح احملاسيب إىل ما يأيت:

م املتعلقة املواد املالية حاضر يف املستقبل وذلك لرتشيد قراراهتبيان املعلومات املفيدة للذين يقومون بتوفري 1. 
 بتخصيص املوارد فيما بني الشركات.

 ضمان تفسري معلومات البيانات املالية الواردة يف تلك البيانات إىل مستخدميها وتوضيحها.2. 
ات سلمية مبنية قرارات يف قرار إزالة الغموض وجتنب التضليل يف عرض املعلومات احملاسبية ومساعدة متخذي ال 3. 

 على معلومات دقيقة.
إّن اإلفصاح حيقق الكفاءة املعلوماتية يف اختاذ القرار الكفء وتوفري درجة عالية من التأكد، أما جملس املعاير  4. 

 احملاسبية والرقابية يف مجهورية العراق حدد جمموعة من األهداف استنادا على القاعدة:
  ؛موثوق هبا ملستخدمي البياناتمات توفري معلو 
   ؛كافية تساعدهم يف اختاذ قراراهتممتكني مستخدمي املعلومات من احلصول على معلومات 
 ؛س القانوين لصحة التعاقد وسالمتهيساهم اإلفصاح يف توفري األسا 

                                                           

 .21 ، صنفسهرجع املمؤيد الساعدي،  - 1
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 ؛لية وإدارة الشركة مصدرة القوائمتعزيز الثقة بني مستخدمي البيانات املا 
  إّن توحيد معاير اإلفصاح تتيح ملستخدمي البيانات املالية تسهل عملية املقارنة هذا فضال عن اإلفصاح احملاسيب

يهدف إىل توفري عدالة ومناخ مناسبني ملستثمرين املرتقبني واحلاليني وفرص متكافئة أيضا لغرض احلصول على 
 ؛املعلومات ومن مث اختاذ قراراهتم

  اق رأس املال الكفء مما يتعني اإلفصاح عن املعلومات إذا كان من شأن إغفاهلا تشويه مغزى األداء األمثل ألسو
ما تقدمه للمستنفدين واملستخدمني للتقارير املالية، كذلك عرض للمعلومات اهلامة للطوائف املستفيدة كاملستثمرين 

ا على سداد التزاماهتا، اح يف املستقبل وقدرهتوالدائنني  وغريهم بطريقة تسمح بالتنبؤ مبقدرة املنشاة على حتقيق أرب
هذا وقد عكس الفكر احملاسيب واالقتصادي ضرورة وأمهية اإلفصاح من خالل توضيح الطريقة اليت تتالءم مع كمية 
املعلومات وأمهيتها حيث تقتضي متطلبات اإلفصاح العامة ضرورة اشتمال التقارير املالية جملموعة من القوائم املالية 

 يت يتم إعدادها يف ضوء مبادئ حماسبية متعارف عليها.ال

 العوامل المؤثرة فيه و ( ، أنواعأسباب محاسبي )المطلب الثاني: اإلفصاح ال
 :أوال: األسباب المرتبطة باإلفصاح في القوائم المالية

   1 :ترجع أمهية اإلفصاح بالقوائم املالية للمستخدمني إىل ثالثة عوامل أساسية هي 
 أهّنا تفصح عن متغريات ذات اهتمام مباشر للعديد من األطراف. 1.
 تعترب القوائم املالية أكثر مصادر املعلومات اعتمادية مما ميّكن االعتماد عليها. 2.
 تكلفة احلصول على املعلومات بالقوائم املالية رخيصة جدا، حيث أّن تكلفة إعداد تقارير خاصة للمستخدمني  3.

حالة  ميكن القول أّن دور اإلفصاح بالقوائم املالية هو تقليل  ن تفوق العوائد املتوقعة من وراءها.خمتلفني ممكن أ
وآخرون من خالل إشهارهم  Iqbalاملساعدة يف اختاذ قرارات رشيدة، ويؤكد موض بالنسبة ملتخذي القرار بغرض الغ

    1 إىل سببني رئيسيني لإلفصاح مها:
نهم من (، حبيث استخدام املعلومات ميّك الدائنني املستثمرين و ختفيض عدم التأكد على ممثلي رأس املال ) أ.

 ترجيح العوائد املوقعة لكّل بديل يف مواجهة مستوى املخاطر املرتبطة.
 توفري معلومات مالئمة لألفراد واجملموعات اللذين يتأثرون باألنشطة التشغيلية للمؤسسات.   ب.
 

                                                           

ة العلوم رسالة نيل شهادة املاجستري، كلي"، اإلفصاح المحاسبي في ّظل معاير المحاسبة الدولية وأثره على جودة المعلومة"صباحيي نوال،  - 1
 .   21،ص 1212حماسبة، اجلزائر،االقتصادية والتجارية و التسيري، 

 .199،ص1222، الدار اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة الدولية و الشركات المتعددة الجنسيات"امني السيد امحد لطفي، " -  1
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 : انيا: أنواع اإلفصاحث
 ميكن تقسيم اإلفصاح احملاسيب إىل عدة أنواع وذلك كاآليت:   

: ويقصد به توفري احلد األدىن من املعلومات اليت يطلبها مستخدمو القوائم املالية، ومبا أّن اإلفصاح الكافي1.
ة لقرارات اإلفصاح يكون كافيا عند توفر املعلومات الضروري فغن املستثمر من أهم فئات مستخدمي البيانات املالية

 االستثمار وتشكل املعلومات الالزمة لقرار االستثمار احلد األدىن الذي من املفروض أّن التقارير املالية.
 ال: يرتبط هذا املستوى بالنواحي األخالقية واألدبية عند نشر املعلومات، ولكن اإلفصاح عداإلفصاح العادل 2. 

عند معاملة كافة فئات مستخدمي البيانات املالية اخلارجية بصورة متماثلة ومتساوية، مما يعين تزويدهم بنفس كمية 
 املعلومات ويف نفس الوقت.

: يرتبط هذا النوع من اإلفصاح بنشر مجيع املعلومات املالئمة ملستخدمي التقارير املالية، وقد اإلفصاح التام 3. 
 اإلفصاح العديد من السلبيات اليت قد تؤثر على املنشأة ومسامهيها.يرتتب على هذا 

: هو اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف املنشأة و طبيعة نشاطها إذ اإلفصاح المالئم 4.
ت اأنّه ليس من املهم فقط اإلفصاح عن املعلومات املالية بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة بالنسبة لقرار 

  2 املستثمرين والدائنني وتتناسب مع نشاط املنشأة وظروفها الداخلية.
 : هو اإلفصاح عن املعلومات املناسبة ألغراض اختاذ القرار مثل: اإلفصاح عن( اإلفصاح التثقيفي ) اإلعالمي 5.

التنبؤات املالية من خالل الفصل بني العناصر املادية وغري العادية يف القوائم املالية واإلفصاح عن االتفاق الرأس  
مايل احلايل واملخطط ومصادر ومتويله، ويالحظ أّن هذا النوع من اإلفصاح من شأنه احلد من اللجوء إىل املصادر 

ب غري رمسية يرتتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حسا الداخلية للحصول على املعلومات اإلضافية بطرق
 . أخرى

يقوم هذا النوع من اإلفصاح على ضرورة اإلفصاح عن التقارير املالية حبيث تكون غري مضللة اإلفصاح الوقائي:  6.
خدام تألصحاب الشأن واهلدف األساسي لذلك محاية اجملتمع املايل)املستثمر العادي( ذو القدرة احملددة على اس

املعلومات لذا جيب أن تكون املعلومات على درجة عالية من املوضوعية، فاإلفصاح الوقائي يتفق مع اإلفصاح 
   1  .نيالكامل ألهنما يفصحان عن املعلومات املطلوبة جلعلها غري مضللة للمستثمرين اخلارجي

                                                           

لة جامعة جم،"في األردن  المتشابهة المندمجةمستوى اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والشركات المالية "حسني علي خشارمة،   -1
 .11، ص1221: 21، العدد12النجاح لألحباث، اجمللد

. 1،العدد 112جملة رأس اجلامعة األردنية، اجمللة  "تقسيم مستوى اإلفصاح المنصوص عليها من أصول المحاسبة الدوليةحممد مطر"  - 1
 112-112،ص1111
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عملية  هاتقضيومما سبق يتضح أّن اإلفصاح عن كافة املعلومات بشكل موضوعي وشامل أصبح ضرورة مهمة   
 توصيل املعلومات املناسبة وبالنوعية املطلوبة ملستخدميها يف الوقت املناسب، وبالتايل فإن اإلفصاح حيقق ما يلي:

 ؛خلاصة باألموال العامة أو اخلاصةمحاية االستثمارات ا 
 ؛ة االستثماراتتنمي 
 ؛ذه االستثمارات داخلية أو خارجيةجذب املزيد من االستثمارات لالقتصاد الوطين سواء أكانت ه 
  ؛العاملني وخلق املزيد من الوظائفمحاية 
 ؛لى األوضاع املالية هلذه الشركاتإطالع املقرضني احلاليني واملستقبلني ع 
  املفاجئة.جتنيب االقتصاد الوطين خماطر اهلزات املالية 

 :ثالثا: العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي
 يوجد عدد من العوامل اليت تؤثر على درجة اإلفصاح بالتقارير املالية وقد أمكن تقسيمها إىل: 

 اح عنها، عوامل بيئية تتعلق باجملتمع الذي تعد فيه التقارير املالية، وأخرى تتعلق باملعلومات املالية اليت يتعني اإلفص
 .تتعلق بال وحدة االقتصادية ذاهتاوأخريا هناك عوامل 

  1 يتضح دلك يف ما يلي: و

ناجتة من  اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعوامل: ختتلف التقارير املالية من دولة ألخرى ألسباب عوامل بيوية .1
حاجة املستفيدين إىل مزيد من املعلومات اإلضافية عن التغريات البيئية وأثرها على املشروع، بغرض املقارنة بني 

 الوحدات االقتصادية مع بعضها البعض وحتديد املسؤولية االجتماعية شكل منها.
قانون  املالية اليت تعد يف كل من إجنلرتا والواليات املتحدة األمريكية حيث حيددويبدو ذلك من املقارنة بني التقارير 

 املؤسسات يف إجنلرتا التقارير اليت جيب إعدادها وطرق عرض املعلومات املالية يف القوائم املالية.
والثقة هبده  ة: حيث تتأثر درجة اإلفصاح باملعلومات و خاصة يف مدى توفر املالئمعوامل تتعلق بالمعلومات.2

 املعلومات، إضافة إىل القابلني للتحقيق واملقارنة.
ط مثل حجم املؤسسة، درجة هيمنة املسامهني القوانني املعمول هبا، الضواب :عوامل تتعلق بالمؤسسة االقتصادية.1

  اليت ستلزمها مالية التدقيق.
اصة باإلفصاح احمللية واحملاسبية التعليمات اخلفضال عن عوامل أخرى توفر اإلفصاح مثل: التشريعات والقوانني  

واإلفصاح ليس له معىن حماسيب أو قانوين دائما بشكل جزء من  وألغراض الضريبة الرقابة...إخل. داخل املؤسسات

                                                           

، البليدة ،لتسيرياكلية العلوم االقتصادية وعلوم ،  المالي" المحاسبي النظاماإلفصاح المحاسبي بين متطلبات االنتقال الي ،"خليل عبد الرزاق  - 1
 .22،ص1211ديسرب12و 11يومي 
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املسؤولية االجتماعية هلذا ظهر ما يسمى باإلفصاح االجتماعي الذي يعرب عن النشاط بشكل مُيكن من خالله 
االجتماعي للوحدة، حيث ظهر الضعف يف القائم املالية التقليدية كوهنا غري مالئمة لقياس صحة األداء تقومي األداء 

االجتماعي للمؤسسات ويف ظل بيئة االستثمار أصبح اإلفصاح كمسؤولية اجتماعية وقانونية تساعد كافة األطراف 
لية والقوانني اللتزام باملعايري احملاسيب الدولية واحملعلى معرفة حقائق مُتكن من اختاذ القرار، ولقد زاد الوعي بأمهية ا

 والتعليمات ودورها يف حتديد مستوى اإلخضاع املطلوب ومدى االلتزام به.

 المطلب الثالث: المقومات األساسية وأساليب اإلخضاع المحاسبي:
ن املقومات توجد جمموعة مميكن القول أّن اإلفصاح عن املعلومات بالقوائم املالية ليس عملية عشوائية بل   

 واألساليب والطرق اليت جيب مراعاهتا واليت سوف نتطرق إليها بنوع من اإلجياز:
 : يرتكز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املاليةلإلفصاح عن المعلوماتأوال: المقومات األساسية 

  1 املنشورة على املقومات الرئيسية التالية:

ف : تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات احملاسبية، كما ختتلالمستهدف للمعلومات المحاسبيةالمستخدم  1.
طرق استخدامها هلذه املعلومات، فمنها من يستخدمها بصورة مباشرة، ومنها من يستخدمها بصورة غري مباشرة، 

ون واجلهات دائنون، احملللون املاليومن األمثلة على مستخدمي املعلومات احملاسبية املالك احلاليون واحملتملون، ال
 احلكومية اليت هتتم بالشؤون االجتماعية وغريها.

جيب ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات احملاسبية  :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية 2.
ي، الذي حيدد بعنصر الكم أساسي هو ما يعرف مبعاير أو خاصية املالئمة حيث تعترب األمهية النسبية مبثابة املعيار

بيعة أو نوع حيدد ط  رب املالئمة املعيار النوعي الذيحجم أو كمية املعلومات احملاسبية الواجبة اإلفصاح، وتعت
املعلومات احملاسبية الواجبة اإلفصاح، لذا تتطلب خاصية املالئمة وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد املعلمات 

 رض الرئيسي الستخدام املعلومات من جهة أخرى.واإلفصاح عنها من جهة، والغ
تتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها  تحديد طبيعة ونوع المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها: 3.
 يف القوائم املالية التقليدية وهي: احملتويةيا، يف البيانات املالية حال

يف  رة، قائمة التغريات يف املركز املايل، إضافة إىل معلومات أساسية تعرضقائمة املركز املايل، قائمة األرباح املتحج 
املالحظات املرفقة بالقوائم املالية، و اليت يتم إعدادها وفق جمموعة من املبادئ واالفرتاضات واألعراف يرتتب على 

 ائم.ملعلومات اليت تظهر تلك القو ذلك نشوء جمموعة من القيود واحملددات على نوع وكمية ا
                                                           

منشورات األكادميية العربية  ،"االجتماعية المعاصر ليشمل المحاسبةاإلفصاح المحاسبي في ضل توسع المنهج المحاسبي "وليد احليايل،   -1
 . org-academy-www.do على، متاح (2121 /21/21) املفتوحة يف الدانيمارك،
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 قة يتطلب اإلفصاح املناسب اليت يتم عرض املعلومات يف القوائم املالية بطري:تحديد أساليب وطرق اإلفصاح. 4
،  1 يسهل فهمها، كما يتطلب أيضا ترتيب وتنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية تركز على األمور بطريقة جوهرية

 حبيث ميكن للمستخدم املستهدف قراءهتا بيسر وسهولة.
 :ثانيا: أساليب اإلفصاح المحاسبي

توجد العديد من األساليب اليت ميكن استخدامها لغرض اإلفصاح عن املعلومات املالية وبيان أثر األحداث  
االقتصادية يف التقارير املالية أو املالحق، وهي أساليب مكملة لبعضها البعض حيث يتوقف استخدام أي من هذه 

ودرجة وأمهية املعلومات، فهناك معلومات تعترب أساسية وجيب إظهارها ضمن املكونات  األساليب على طبيعة ونوعية
األساسية للقوائم املالية أو يف اهلوامش وحىت ال تكون عملية اإلفصاح غري منظمة وعشوائية، هناك جمموعة من 

واملستخدمني لألوضاع  احملاسبني األساليب العامة لإلفصاح، واليت تتمتع بدرجة عالية من القبول واالتفاق بني أوساط
  1 املالية منها:

إّن جزءا مهما من اإلفصاح احملاسيب يف عرض القوائم املالية، وترتيب  :إعداد القوائم المالية وترتب بنودها 1.
رف طمكوناهتا وفق القواعد واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، تسهل عملية قراءهتا وفهمها وإمكانية مقارنتها من 

 املستخدمني واستخالص املعلومات.
: يتم استخدام املالحظات اهلامشية لتوضيح أو تفسري أو إضافة معلومات أقل أمهية، المالحظات الهامشية 2.

املتعلقة بعناصر القائم املالية، واليت ميكن أن حتتوي على معلومات كمية أو وضعية كاإلفصاح عن األحداث الالحقة 
 اإلفصاح عن االلتزامات احملتملة.أو الطرق واملبادئ احملاسبية املتبعة، إضافة إىل لتاريخ امليزانية 

: وتشتمل على قوائم إضافية ترفق مع القوائم األصلية، يتم من خالهلا إعطاء عن بعض البنود الواردة المالحق. 1
قائمة املركز املايل  ثابتة وطرق االمتالك،بالقوائم املالية، واليت ال تستوعبها املالحظات اهلامشية ومثال ذلك األصول ال

على أساس التغري يف املستوى العام لألسعار، قائمة املدينني وخمصص الديون املشكوك فيها، قائمة املخزون 
 السلعي...إخل.

 :المعلومات الموجودة من خالل األقواس4. 
ب فهم طرق احتساهبا اليت يصع و تستخدم األقواس يف القوائم املالية لتوضيح بعض األرقام الظاهرة بالقوائم املالية 

 أو ظهورها من قبل املستخدمني غري امللمني باحملاسبة، مثل بيان املبدأ تقييم خمزون هناية الفرتة.

                                                           

 .121، ص1221، 1، دار النشر، عمان، األردن، ط"النظريات المحاسبية"السيد عطا اهلل السيد،    -1

 .22ذكره، صخليل عبد الرزاق ،مرجع سبق  - 1
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ر جملس واملتفق عليها تقرير املراجع اخلارجي وتقري يعترب من ضمن وسائل اإلفصاح املستخدمة :تقرير المراجع 5. 
 إدارة املؤسسة، حيث يتم من خالل تقرير املراجع إعطاء رأي حمايد عن موضوعية وسالمة األرقام الظاهرة بالقوائم

 املالية وذلك بغرض تعزيز ثقة املستخدمني يف املعلومات املنشورة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظرة عامة حول اإلفصاح المحاسبي   ل الثاني                                                                     الفص
 

 

47 

 جودة المعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني: 
تعترب اجلودة أحد العوامل الرئيسية اليت تساهم يف رفع روح التنافسية بني الشركات واملصانع واخلدمات املختلفة 
وبالتايل النظر إىل وعي املستهلكني يف اختيار اخلدمات ذات اجلودة األفضل لنجد أن هناك بني النظام احملاسيب 

 وجودة التقارير املالية هي وثيقة الصلة بالعملية اإلدارية. 

 )مفهوم، خصائص، أهمية(: المطلب األول: جودة المعلومات المحاسبية 
 :مفهوم جودة المعلومات المحاسبية  أوال:

رات هو نقطة البداية يف تطبق منهج فائدة املعلومات احملاسبية يف ترشيد قرا إّن حتديد أهداف التقارير املالية    
املستفيدين، حيث ميكن االعتماد على التقارير املالية يف أخذ القرارات إذا كانت املعلومات الواردة فيها ذات جودة 

ال ترشيد األكثر فائدة يف جمعالية مما يعطي ثقة لدى املستخدمني، أي أّن املعلومات اجليدة هي تلك املعلومات 
 القرارات وهلذا جيب التعرف على مفهوم اجلودة يف التقارير املالية.

 مفهوم الجودة في التقارير المالية: 1.
مصطلح اجلودة بشكل عام يعين صالحية الشيء للغرض الذي أعد من أجله، أو مطابقة السلعة أو اخلدمة  

للمواصفات املطلوبة كما أّن جودة اخلدمة تعين مالءمتها للغرض الذي تعد من أجله، وبذلك فاجلودة مسألة نسبية 
  للحاجة يف حدود املقابل الذي يتحمله وحدودها أن تكون اخلدمة مقبولة من جانب العميل، ومن حيث إشباعها

 كما أشار آخرون بأّن مفهوم اجلودة قد تطور عرب الزمن فقد كان ينظر إليها البعض على أهّنا الكمال ولكن يعاب
يعاب  على هذا املفهوم أنّه حمدود الفائدة، وقد نظر إليه البعض اآلخر على أهّنا شيء غري ملموس ومعنوية، ولكن

 1 مفهوم غامض وغري واقعي، يف حني نظر إليها آخرون على أهّنا املالئمة لالستخدامعلى ذلك أنّه 
يقصد مبفاهيم جودة املعلومات تلك اخلصائص اليت جيب أن تتسم هبا املعلومات احملاسبية، اليت تنتج عند   

زمنة يتضح من ذلك أن مفهوم اجلودة مرن ويتطور مع تطور العصور واأل رق واألساليب احملاسبية البديلة.تطبيق الط
ت اويستجيب ملختلف التغريات ويتالءم مع جماالت االستخدام املختلفة، كما أنّه ميكن أن يتضمن الكثري من التغري 

تضمنها التقارير ت وتعين اجلودة يف هذا اجملال مصداقية املعلومات احملاسبية اليت اليت حتقق اهلدف من استخدامه.
هي جمموعة من ف املالية، وما حتققه من منفعة للمستخدمني، ولتحيق ذلك جيب أن ختلو من التحريف والتضليل.

                                                           
انعكساتها على السوق المالية، دراسة  دور حوكمة اَلشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية و"ل، حممد أمحد إبراهيم خلي  - 1 

                                                 .11 ص ،1222، 1 العدد جامعة الزقازيق، جملة الدراسات والبحوث التجارية ، ،"تطبيقية نظرية
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مبا حيقق اهلدف من استخدامها، ويف ضوء هذا املفهوم ميكن اقرتاح املعاير  1، املعاير القانونية والرقابية املهنية والفنية
 :10رقم  لومات احملاسبية كما يتضح من الشكلالتالية لتحقيق جودة املع

 :معايير جودة المعلومات المحاسبية: 03 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .00مرجع سبق ذكره، ص : حممد أمحد إبراهيم خليل،المصدر
من خالل هذا الشكل ميكن القول أّن مفهوم جودة املعلومات احملاسبية ال تقتصر على جانب فقط بل يتعداه  

ليشمل اجلوانب األخرى اليت ال تقل أمهية، وتؤثر بشكل مباشر يف حتقيق جودة املعلومات الفنية واملعيارية اليت 
 ر احملاسبة ومنها معاير اإلفصاحتتضمن معاي

 
 

                                                           

 .82ام، مرجع سبق ذكره، صمحماجد إمساعيل أبو  - 1

 معاير جودة

 معاير قانونية قابية  معاير  معاير مهنية  اير فنيةمع

 وتتضمن:
 المالئمة. •
الثقة وما تشتمل • 

  عليه من خصائص
 فرعية. 

 
 
 
 
 
 
 

 وتتضمن:
 معاير المحاسبة. •

 .معاير المراجعة •
 

 وتتضمن:
 دور المراجعين.• 
 دور لجان المراجعة.• 
 دور المساهمين.• 
دور األطراف ذات  •

 العالقة.
 .  دور األجهزة الرقابية• 
 

 وتتضمن:
بالقوانين  االلتزام• 

 المنظمة.
باللوائح  االلتزام• 

 المنظمة.  
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 : خصائص جودة المعلومات المحاسبيةالثانيالمطلب 
 تعددت الدراسات اخلاصة هبذا اجلانب وسوف نعرض يف اجلدول التايل أهم اخلصائص النوعية للمعلومات  

 احملاسبية الصادرة عن هيئات ومنظمات علمية ومهنية رمسية ملا تتمتع به من مصداقية.
 :المحاسبية حسب المؤسسات الدوليةالخصائص النوعية للمعلومات :   01الجدول رقم

 A.A.A AJPA ICAWE FACE JACE الصفة

APE TRUEBLOOD 

 \\ \\ \\ \\ \\ \\ ملالئمة
 \\ \\   \\ \\ القابلية للتحقيق

   \\ \\ \\  الوضوح
 \\ \\  \\ \\ \\ عدم التحيز
 \\ \\ \\    املوضوعية

 \\ \\ \\  \\  املناسب التوقيت
 \\ \\  \\   الثبات

 \\  \\ \\   االكتمال
       املعقولية

 \\ \\ \\ \\ \\  القابلية للمقارنة
 \\   \\   األمهية املناسبة

فوق  اجلوهر
 الشكل

  \\ \\   

  \\     القيمة التنبئية
 
وطني األول للملتقى المفاهيم جودة المعلومات المحاسبية لترشيد القرارات االقتصادية "، الشارف خوجة الطيبلمصدر:  ا

 جامعة لتسيري،ا كلية العلوم االقتصادية  وعلوم، "لمستجدات األلفية الثالثة ودور المؤسسة على ضوء التحول لمحاسبي الدول
 .04،ص0111نوفمرب  00-00باجي خمتار، عنابة، اجلزائر 

عام  FASBالصادر عن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكية  10اجلدول السابق يعترب البيان رقم  خالل من  
طية شاملة غكثر مشولية وأمهية، حيث قامت بت" الدراسية األاحملاسبية ان " اخلصائص النوعية للمعلوماتبعنو  0981
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ية عآللية االعرتاف والقياس واإلفصاح لعناصر القوائم املالية، وسوف نوضح يف الشكل أدناه اخلصائص النو 
 . FASBللمعلومات احملاسبية كما قدمها 

 :: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشر، التطبيقات العلمية، دار وائل لل -، اإلطار الفكري"مدخل النظرية المحاسبية "،رضوان حلوة حنان المصدر:

6، ص0119، 0عمان، األردن، ط

 احلياد 

 مستخدمو املعلومات
 احملاسبية

 ملسبقة( امتخذو القرارات وخصائصهم مثل )الفهم أو املعرفة 

 املنفعة < التكلفة قيد حاكم

خصائص متعلقة 
 باملستخدم

 القابلية للفهم
 

 املنفعة للقرار معيار حاكم

 املوثوقية املالئمة خصائص أساسية متعلقة بالقرار

مكونات اخلصائص 
 األساسية

 

قدرة 
 ةتنبوئي

قدرة 
تقييم 
 ارتدادي

توقيت 
 مناسب

قابلية 
 التحقيق

صدق يف 
 التعبري

 األمهية النسبية يةمتفاعلخصائص نوعية  القابلية للمقارنة الثبات
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 :وتشتمل على خاصيتني ومهاالخصائص األساسية: أوال: 
ملالئمة ا: ويقصد هبا أن تكون املعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات اليت يتم اختاذها، فاملعلومات المالئمة.1

هي تلك املعلومات اليت تؤثر يف سلوك متخذي القرار االقتصادي باملساعدة يف تقييم األحداث املاضية واحلاضرة 
  2 حتتوي على ثالثة خصائص فرعية هي: و 1 ،واملستقبلية وهي مرتبطة خباصية األمهية النسبية

 ا اإلدارية.التدفقات النقدية للمؤسسة أو بقوهت: ويقصد هبا قيمة املعلومات كأساس للتنبؤ بالقيمة التنبؤيةأ. 
 : أي املدى الذي ميكن ملتخذ القرار أن يعتمد عليه يف تعديل توقعاته السابقة.قيمة التغذية العكسية

: أي ربط مدى مالئمة املعلومة ملتخذ القرار بتوقيت إيصاهلا له، ألّن توصيل املعلومة ملتخذ التوقيت المناسبب.
 الوقت املناسب يفقدها تأثريها على عملية اختاذ القرار ومن مث افتقادها للفائدة املرجوة منها.القرار يف 

"خاصية املعلومات يف التأكيد بأّن املعلومات  FASBالصادر عن  10: ويقصد هبا حسب البيان رقم الموثوقية .2
  3 متثيله".و إمنا متثل بصدق ما تزعم  ألخطاء والتحيز بدرجة معقولةخالية من ا

ن ثالث اخلاصية  م االعتماد عليها وتتكون هذه إذن خاصية املوثوقية تتعلق بأمانة املعلومات وإمكانية 
  خصائص فرعية هي:

اسيب وتعين القدرة على الوصول إىل نفس النتائج من قبل القائمني بالقياس احمل القابلية للتحقيق)الموضوعية(:أ. 
 .ة القياسإذا ما مت استخدام نفس طريق

: تعين متثيل املعلومات احملاسبية للواقع العملي، يعكس األحداث االقتصادية و املعامالت الصدق في التعبيرب.
املالية اليت متارسها الوحدة احملاسبية، أي تشكيل التقارير املالية بصدق مضموهنا )جوهرها( و ليس جمرد متثيل شكلها 

 فقط )تغليب اجلوهر على الشكل(. 
: تتوافر للمعلومات احملاسبية خاصية احلياد، إذا كانت ختلو من أي حتيز عن طريق قياس النتائج، أو الحيادت. 

عرضها بطريقة ال تغلب مصاحل فئة معينة من فئات مستخدمي القوائم املالية على حساب غريها من املستخدمني 
 اآلخرين.

                                                           

كلية العلوم  ، 1مذكرة نيل شهادة ماسرت  ،"حكومة الشركات إسهامها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية والمالية "بودينة سليمة،  - 1  
 . 21،ص 1211البويرة، االقتصادية وعلوم التسيريم،غ،م حماسبة ،

 . 22صصباحيي نوال، مرجع سبق دكره،  - 2 
 .28، ص1119 ،اجلامعة، بريوت، الدار "،" مبادئ المحاسبة الدوليةامحد نور - 1 
.  
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ات جودة تان يلزم توفرها يف املعلومات احملاسبية حىت تكون ذإذن املالئمة و املوثوقية اخلاصيتان األساسيتان، اللّ 
 عالية، 

ولكن هناك احتمال التعارض بني هاتني اخلاصيتني نتيجة تطبيق بعض الطرق و السياسات احملاسبية، و هلذا فإنه 
علومات احملاسبية ملمن املمكن التضحية مبقدار من املالئمة يف مقابل املزيد من الثقة، و العكس فقد تقل الثقة يف ا

 مقابل املزيد من املالئمة للمعلومات.
باإلضافة إىل اخلصائص الرئيسية هناك خصائص أخرى ال تقل أمهية، أوصى هبا جملس  الخصائص الثانوية: ثانيا: 

 1 :و اليت تساهم يف جودة املعلومات اليت تتضمنها التقارير املالية و هي FASBمعايري احملاسبة الدولية األمريكي 
التقرير عنها بطريقة  و  ألحداث االقتصاديةيقصد بالثبات إتباع نفس الطرق احملاسبية يف تسجيل ا الثبات:. 1

  موحدة من دورة إىل أخرى.
لمقارنة وأكثر احملاسبية، جيعل القوائم املالية أكثر قابلية لإّن تطبيق خاصية الثبات يف استخدام املبادئ واإلجراءات 

 فائدة للمستخدمني.
ملختلفة : تعترب املعلومات احملاسبية اليت مت قياسها والتقرير عنها بصورة متماثلة يف املؤسسات االقابلية للمقارنة. 2

عرض املطبقة والقياس والتبويب وطرق اإلفصاح والقابلة للمقارنة، ويقصد بالتماثل منا أن تكون اإلجراءات احملاسبية 
 يف نفسها يف خمتلف املؤسسات.

 إضافة إىل هذا هناك قيدان رئيسيان على استخدام اخلصائص السابقة مها:
 : وهو أن تكون املنفعة املتوقعة من املعلومات أكرب من تكلفة إنتاجها وتوصيلها.قيد حاكم أو متحكم  أ.

تلعب هذه اخلاصية دورا هاما كمعيار لتحديد املعلومات اليت يتوجب اإلفصاح عنها، وذلك : األهمية النسبيةب. 
من زاوية تأثريها املتوقع على متخذي القرار كما تعد معيارها يف تنفيذ عملية الدمج لبنود املعلومات اليت يتم عرضها 

ر على القرار سبية إذا كان حذفها أو حتريفها يؤثيف القوائم املالية املنشورة، وتعد املعلومات احملاسبية ذات أمهية ن
االقتصادي اّلذي يتخذه مستخدمها عند اعتماده هذه املعلومات مبعىن أنّه كلما كان للمعلومة تأثريها على من 

 يستخدمها كلما كانت ذات أمهية نسبية.  
 
 

                                                           

ة العلوم مدكرة نيل شهادة ماجستري يف التسيري، كلي ،"خصائص المعلومات المحاسبية و اثرها في اتخاذ القرارات"، هلياجملناصر حممد على  -  1
 .22_22،ص1221_1229جامعة باتنة ، االقتصادية وعلوم التسيري 
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 .ودة التقارير الماليةمعايير جودة المعلومات المحاسبية و العوامل المؤثرة في ج المطلب الثالث:
 :ير جودة المعلومات المحاسبيةيمعا :أوال 

نظرا لعدم وجود تعريف حمدد لوجود املعلومات احملاسبية وذلك االختالف تبعا الختالف وجهات وأهداف 
 1  منتجي ومستخدمي املعلومات إال أنّه ميكن حتديد معاير عامة لقياس جودهتا على النحو التايل:

 :الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .1 
ميكن متثيل املعلومات كل من املاضي واحلاضرة واملستقبل، فكلما زادت دقة املعلومات زادت جودهتا وقيمتها  

 يف التعبري يف التعبري عن احلقائق التارخيية أو التوقعات املستقبلية.
 :المنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .2 

 تتمثل يف عنصرين مها صحة املعلومات وسهولة استخدامها، وميكن للمنفعة أن تأخذ الصورة التالية:  
 أي تطابق شكل املعلومات مع متطلبات اختاذ القرار. المنفعة الشكلية: أ.

 توفر املعلومة ملتخذ القرار يف الوقت املناسب. المنفعة الزمنية:ب. 
 أي احلصول عليها بسهولة. المنفعة المكانية:. ت
 رار.تنفيذ الققدرة املعلومة على تقيم وتصحيح نتائج  أي المنفعة التقيمية أو التصحيحية:. ث
 :الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية .3 

تعترب الفاعلية عن مدى درجة حتقيق الوحدة االقتصادية ألهدافها من خالل موارد حمددة، ولذلك ميكن   
ر من خالل اتعريف جودة املعلومات من زاوية الفعالية بأهّنا مدى حتقيق املعلومات ألهداف الشركة أو متخذ القر 

 استخدام موارد حمددة.
 :التنبؤ كمقياس لجودة المعلومات .4 

د بالتنبؤ الوسيلة اليت ميكن هبا استعمال معلومات املاضي واحلاضر يف توقع أحداث ونتائج املستقبل، وأّن يقص
تمثل يف ختفيض تهذه املعلمات تستخدم يف التخطيط واختاذ القرارات ومن مثة فإنّه من املؤكد أّن جودة املعلومات 

 حالة عدم التأكد.
  المحاسبية:الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات  .8 

 يقصد بالكفاءة حسب استخدام املوارد أي حتقيق أهداف الشركة بأقل استخدام ممكن للموارد و تطبيق مبدأ 

                                                           

 .122_128ص  ،1221عمان، ،21دار السرية للنشر و التوزيع، ط ،"المحاسبة االدرية،"مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور  - 1
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اقتصادية املعلومات الذي يستهدف تعظيم جودة املعلومات بأقل التكاليف املمكنة و اليت ال جيب أن تزيد عن 
    قيمة املعلومة. 

 .التقارير المالية العوامل المؤثرة في جودةثانيا: 
تعترب جودة التقارير املالية اهلدف الرئيسي الذي تسعى الشركات احلقيقية لكن هناك جمموعة من العوامل اليت 

  1 تؤثر يف عملية إنتاج املعلومات وتوصيلها وتوفري مقومات النظام احملاسيب ميكن بياهنا فيما يلي:
يستند النظام احملاسيب يف أساس وظائفه على جمموعة من العناصر واملقومات اليت تتمثل يف جمموعة األدوات 

 واإلجراءات املستخدمة يف النظام لتحقيق أهدافه وتتضمن هذه املقومات: 
اسبية اليدوية احمل : وتتضمن مجيع املكونات املادية مجيع املكونات املادية مثل األدوات واألجهزةالمقومات المادية.1

 واآللية اليت يتم استخدامها يف إنتاج املعلومات احملاسبية.
 : متثل جمموعة األشخاص القائمني على تشغيل النظام احملاسيب والعاملني فيه.المقومات البشرية  .2
 وظائفه.: وتشمل كافة األموال املتاحة للنظام واليت يستخدمها للقيام مبهامه المقومات المالية. 1
: وحتتوي على جموعة من اإلجراءات التطبيقية والبيانات الضرورية الالزمة لتشغيل النظام وحتقيق قاعدة بيانات.4

 أهدافه.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 88ماجد إمساعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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  المحاسبية  المعلومات في تحقيق جودة  IFRS-IASدور معاير المحاسبة الدولية  المبحث الثالث:
باعتبار أّن املعلومات احملاسبية خمرجات نظام املعلومات احملاسيب والعصب الرئيسي إلدارة مشروع اقتصادي،    

كما أهّنا متثل عنصر ربط بني الشركات وفروعها وكوسيلة اتصال بني الشركة ومستخدمي املعلومات احملاسبية عند 
ارير علومات احملاسبية من خالل القوائم املالية والتقعملية اختاذ القرارات حيث تعتمد هذه األخرية على جودة امل

املالية املتضمنة هلا، فالقوائم املالية باعتبارها إحدى الوسائل اليت ميكن من خالهلا توفري متابعة مستمرة لكّل التطورات 
ملهتمة بأمر املؤسسة، ااملالية يف الشركة كي تـُّعد مصدرا مهما للمعلومات احملاسبية اليت يعتمد عليها مجيع األطراف 

فاختالف األنظمة االقتصادية واملالية وكذا التطبيقات احملاسبية أدى إىل اختالف املعلومات احملاسبية، مما حيد من 
قدرة مستخدميها اختاذ القرارات بشأهنا وهذا ما دفع باجلمعيات العلمية والتجمعات املهنية إىل البحث التنسيق 

ني ودة بني النظام احملاسيب بني دول العامل وبالتايل كان هلذه املعاير الدور البارز يف حتسوتقليل االختالفات املوج
املعلومة احملاسبية من خالل تقدمي قوائم مالية وفق أسس خمتلفة وإجياد أسس عامة لعرض املعلومات يف القوائم املالية، 

  أن وصلت إىل ما هي اليوم.وكذلك تطور هذه املعاير وفقا للحاجات املالية واالقتصادية إىل

 المطلب األول: األسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية والمحتوى المعلوماتي لها:
 .اوال: األسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية

ذه البنود أو هقبل التطرق إىل األسس العامة لعرض العناصر يف القوائم املالية البد من التطرق أوال لتعريف 
 العناصر كما يلي:

 :عناصر القوائم المالية .1 
ميكن تعريف عناصر القوائم املالية مبوجب اإلطار العام إلعداد القوائم املالية احملددة من قبل معاير اإلبالغ املايل 

 الدولية فيما يلي:
  1يف العناصر التالية:: هي العناصر اليت حتدد األداء املايل واليت تتمثل عناصر الميزانية أ. 
  :هي موارد ميكن للمؤسسة احلصول على مزايا اقتصادية نتيجة استعماهلا لألصل بطريقة مباشرة أو غري  األصول

 مباشرة، يف شكل تدفقات اخلزينة وأشباه اخلزينة.
  ويتها وتس: اخلصم هو إلزام مايل للمؤسسة الناتج عن أحداث ماضية، الذي يتطلب عملية سدادها الخصوم

 خروج تدفقات من املوارد اليت متلكها املؤسسة ومتثل منافع اقتصادية.
  :وهي ما تبقى من أصول للمؤسسة بعد طرح كّل خصومها اجلارية وغري اجلارية. أموال خاصة 

                                                           

 .88-81، ص 1212، اجلزائر، "IAS /IFRSالمحاسبة المالية ومعاير المحاسبة الدولية "حممد بوتني،  -1
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  1 هي العناصر اليت حتدد األداء املايل للمؤسسة واملتمثل يف ما يلي: عناصر جدول النتيجة: ب. 
  :ة وهي الزيادة يف املنافع االقتصادية أثناء الفرتة احملاسبية واليت تكون يف شكل تدفقات داخلية أو زياد اإليرادات

األصول ونقص اخلصوم األمر الذي يؤدي إىل زيادة يف حقوق امللكية، ما عدا تلك املتعلقة بالزيادة يف رؤوس األموال 
 كما تشما اإليرادات كذلك املكاسب.اخلاصة الناجتة عن الزيادة يف املسامهات،  

  :وهي النقص يف املنافع االقتصادية للمؤسسة أثناء الفرتة احملاسبية واليت تكون يف شكل تدفقات  المصروفات
أو نقص يف األصول وزيادة يف اخلصوم األمر الذي يؤدي إىل نقص يف األموال اخلاصة باستثناء النقص املتعلق 

 مسامهني كما تشمل املصروفات كذلك اخلسائر.بالتوزيعات املمنوحة لل
  :متثل الزيادة يف املنافع االقتصادية للمؤسسة اليت تنتج عن النشاطات العادية أو النشاطات غري  المكاسب

 جارية.العادية مثل املكاسب الناجتة عن بيع األصول غري 
  لنشاطات غري العادية العادية أو اللمؤسسة اليت تنتج عن النشاطات متثل النقص يف املنافع االقتصادية  :الخسائر

 مثل اخلسائر الناجتة عن الكوارث )الفيضانات احلريق(.
 :قواعد إعداد القوائم المالية .2
عند إعداد القوائم املالية وعرضها جيب مراعاة جمموعة من األسس واالعتبارات لذلك وتتمثل هذه القواعد حسب  

 كما يلي:  ISA1احملاسيب الدويلاملعيار 
 :IFRS اإلبالغ المالي الدولية العرض العادل واالمتثال لمعايير أ.

جيب أن تعرض القوائم املالية املركز املايل و األداء املايل و التدفقات النقدية للشركة بشكل عادل، حيث يتطلب 
و الظروف اليت مرت هبا الشركة بشكل صادق و مبا  الية عرض أثر األحداث والعملياتالعرض العادل للقوائم امل

يتماشى مع ما حتديده و تعريفه لألصول و االلتزامات و النتيجة و املصاريف مبوجب اإلطار العام إلعداد القوائم 
لقوائم ل املالية احملددة من قبل معايري اإلبالغ املايل الدولية هذا و باإلضافة إىل توفري اإلفصاح سيحقق التمثيل العادل

 املالية. 
: يتوجب على الشركة االتساق )ثبات( و يف عرض و تصنيف بنود القوائم املالية خالل االتساق في العرض .ب

 الفرتات املالية املتتالية، و ميكن اخلروج عن هذا االتساق يف إحدى احلالتني:    

                                                           

 .111-111ص، 1222، األردن، والتوزيع للنشروائل ، دار "IAS  /IFRSمعاير التقارير المالية الدولية "خالد مجال اجلعارات،  - 1  

 



 نظرة عامة حول اإلفصاح المحاسبي   ل الثاني                                                                     الفص
 

 

57 

  يانات تغيري سيؤدي إىل عرض و تقدمي ب إذا تطلب معيار حماسيب دويل آخر إجراء هذا التغيري أو عند حدوث
1  أكثر موثوقّية و مالئمة ملستخدمي القوائم املالية.

 

يكون عنصرها ذو أمهية نسبية إذا كانت معرفة من طرف مستخدمي القوائم املالية تؤثر يف  األهمية النسبية: .ت
د ال يكون  لنسبة لوحدة حماسبية معينة ققراراهتم املتخذة، و أمهية عنصر معني هي مسألة نسبية فما يكون مهما با

كذلك بالنسبة لوحدة أخرى، فأمهية عنصر ما ال تقدر بقيمته و مقداره و لكن أيضا بطبيعته، فمثال دراسة األوراق 
 و سلة املهمالت؟ 

 تاجلواب طبعا ال، ألن هذا يصبح مكلف بينما تأثريه على النتائج معدوم و هلذا تعترب هذه العناصر كمصروفا 
 طبقا هلذا املبدأ فيمكن مجعها يف بند واحد. 

إجراء املقاصة بني أي من األصول وااللتزامات واملصاريف واإليرادات  0IAS: لقد منع املعيار احملاسيب المقاصة .ث
ما مل يسمح ذلك أحد معاير احملاسبة الدولية، ألّن املقاصة يؤدي يف بعض احلاالت إىل غموض املعلومات املقدمة 

ايف املبيعات الصافية صملستخدمي املعلومات احملاسبية، فمثال إجراء املقاصة بني املبيعات ومردودات املبيعات وإظهار 
ومردودات ميكن االعتماد عليها لتقدير جودة إنتاج الشركة وكفاءة سياستها التسويقية وبالتايل بإخفاء مردودات 

  1 .ة اختاذ مستخدمي القوائم املالياملبيعات سيتغري منحىن
تقدمي القوائم املالية للفرتة املالية احلالية والفرتة السابقة، كما يوجد  0IAS: يتطلب املعيارمات المقارنةو المعل. ج

 إدراج املعلومات املقارنة يف اإليضاحات عندما تكون مالئمة لفهم حمتويات القوائم املالية للفرتة احلالية، وهذا مُيكن
مساعدهتم  أو مع شركات أخرى وبالتايل مستخدمي القوائم املالية من مقارنة القوائم املالية احلالية مع فرتات سابقة

 1 يف تقيم أداء الشركة والتنبؤ مبستقبلها كما أّن إعداد القوائم املالية تقوم على فرضيتني اثنني واملتمثلة يف:
 :جيب على املؤسسة إعداد قوائمها املالية مبوجب أساس االستحقاق االعرتاف  فرضية األساس االستحقاق

املصروفات اليت ختص الفرتة سواء مت دفعها أم مل يتم ذلك وكذلك االعرتاف باإلجراءات املكتسبة واملكاسب األخرى 
يؤدي إىل حتقيق  اقسواء مت قبضها أم مل يتم ذلك، بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض وتطبيق أساس االستحق

 أهداف القوائم املالية يف تقدمي معلومات حول املركز املايل للمنشأة ونتائج أعماهلا خالل فرتة معينة.
 :عند وجود غري حمدد يف املدى املستقبلي املنظور و  اض أّن املؤسسة مستمرة إىل أجلأي افرت  فرضية االستمرارية

شكوك حول استمرارية املؤسسة و لدى اإلدارة نية بتصفيتها أو تقليص أعماهلا بشكل جوهري، عندما جيب 

                                                           

 .19-12، ص1229 ،دار وائل للنشر والتوزيع، األردن"، IAS /IFRS"معاير المحاسبة واإلبالغ المالي  ، حممد أبو نصار ومجعة محيدات  - 1
 .11 ،ص 1212اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "IAS-AFRS الواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدولية" بن ربيع حنيفة،  - 1
 . 122، ص1229دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المحاسبة الدولية ومعاييرها"،"حسني قاضي، مأمون محدان،   - 1
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اإلفصاح عن احلاالت عدم التأكد املتعلقة بعدم االستمرارية وال يتم إعداد القوائم املالية على أساس أهّنا مستمرة بل 
 اس آخر أساس التصفية.على أس

 :المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية: ثانيا 
ميكن إبراز أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها كحد أدىن يف القوائم املالية وفقا ملعاير احملاسبة الدولية وفق 

 ما يلي:
 :الميزانية .1

ا ودرجة ا حتتوي على ملخص نشاط املؤسسة وقوهت"إّن امليزانية هي املرآة العاكسة للحالة املالية للمؤسسة، إذ أهنّ 
تطورها، كما حتتوي على موجودات)أصول( وحقوق املؤسسات من جهة أخرى، فامليزانية عن قياس ثروة املؤسسة 

  1 واإلفصاح عنها يف وقت معني".
تعرض امليزانية على جانب األصول إىل أصول جارية وأصول غري جارية مع األخذ بعني  0IASحسب املعيار 

االعتبار درجة السيولة، ومن جانب اخلصوم إىل خصوم جارية وخصوم غري جارية مع األخذ بعني االعتبار درجة 
 ما يلي: لعموميةاالستحقاق باإلضافة إىل حقوق امللكية.  وتنص القواعد اخلاصة باإلفصاح يف امليزانية ا

 التميز بين األصول والخصوم الجارية وغير الجارية:  .أ 
أن تعرض األصول اجلارية وغري اجلارية واخلصوم اجلارية وغري اجلارية يف صلب  0IASيشرتط معيار احملاسبة الدويل 

 امليزانية العمومية، ويصنف األصل على أنّه متداول يف احلاالت التالية:
  أن يتحقق نقدا أو حيتفظ به للبيع أو االستهالك أثناء الدورة التشغيلية العادية للمؤسسة.عندما يتوقع 
 عندما حيتفظ به بشكل رئيسي ألغراض املتاجرة. 
  هرا من تاريخ امليزانية العموميةش 00أن يتحقق خالل  يتوقععندما. 
  ى قيود على استعماله وتصنيف مجيع األصول األخر عندما يكون نقدا أو أصال معادال للنقد على أهّنا وال يوجد

أصول غري متداولة، وتشمل األصول امللموسة ولألصول غري امللموسة واألصول التشغيلية واملالية اليت هي بطبيعتها 
 أما اخلصوم فإهّنا تصنف على أهّنا متداولة يف احلاالت اآلتية:  طويلة األجل.

 ؛التشغيلية العادية للمؤسسة لدورةعندما يتوقع تسديده أثناء ا 
 ؛ما يكون ناشئا عن أغراض املتاجرةعند 
  ؛تاريخ إعداد امليزانية العمومية شهرا من 00عندما يستحق التسديد خالل 

                                                           

1 – JEAN-FRANCEAICES REGNARD, "Live bilane c’est simple", édition chiron, paris, 2007, p 37. 
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  بتأجيل سدادها ألكثر من اثين عشر شهرا من إعداد امليزانية وتصنف مجيع  مشروط ال يكون للمؤسسة حق غري
  االلتزامات األخرى على أهنا التزامات غري متداولة.

     .01/...........00/00امليزانية يف  :22 الجدول رقم

إجمالي  مالحظة األصول
N° 

امتالك 
 °N الرصيد

 °Nصافي °Nصافي 

 أصول غري جارية.
 أو املنتوج اإلجيايب -االقتناءفارق بني 

 السليب.
 تثبيتات غري مادية.

 تثبيتات ممنوح امتيازها.
 تثبيتات جيرى اجنازها.

 سندات موضوعة موضع املعادلة.
 مسامهات أخرى وديون دائنة مرتبطة هبا.

 سندات أخرى مثبتة.
 قروض وأصول أخرى غري جارية.

 ضرائب مؤجلة عن األصل

     

 اجلارية. الغري  جمموع األصول
     

 أصول جارية.
 خمزونات ومستحقات.

 ديون دائنة واستخدامات مماثلة.
 املدينون اآلخرون والضرائب وما شاهبها.

 ديون دائنة واستخدامات مماثلة.
 املوجودات وما شاهبها. 

 األموال املوظفة األصول اجلارية األخرى.

     

 جمموع األصول اجلارية. 
     

 العام لألصول.اجملموع 
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 .60ص، مرجع سبق ذكرهعزوز زكية،  دينة سليمة،و ب المصدر:

 N N-1 املالحظة خلصوما

 أموال خاصة.
 رأس مال.

 عالوات واحتياطات.
 ارق التقييم.فو 

 نتيجة الصافية
أخرى/ ترحيل  أموال خاصةرؤوس 

 من جديد.
 حصة ذوي األقلية

 
 

   

 (0جملموع)
   

 الخصوم غير الجارية
 قروض وديون مدينة مالية .

 جارية.ديوان مدينة وأخرى غري 
 مؤونات ومنتجات ثابتة سالفا.

   

 (2مجموع الخصوم غير الجارية)
 

   

 اخلصوم اجلارية.
 ملحقة. ؤونات وحساباتم

 ضرائب.
 ديون مدينة أخرى.

 خزينة سليب.

   

 مجموع الخصوم الجارية.
   

 مجموع عام للخصوم.
   



 نظرة عامة حول اإلفصاح المحاسبي   ل الثاني                                                                     الفص
 

 

61 

دىن : جيب أن حتتوي امليزانية العمومية يف صلبها كحد أالمعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية. ب
 1 على البنود التالية:

  املمتلكات واملصانع واملعدات، االستثمارات العقارية، األصول غري امللموسة األصول املالية، املخزون، الذمم
التجارية املدنية والذمم املدنية األخرى والنقد ومعادالت النقد الذمم التجارية الدائنة األخرى، املخصصات، 

 لية، حقوق األقلية املعروضة ضمن حقوق امللكية، رأس املالااللتزامات املالية االلتزامات واألصول الضريبية احلا
 ملوزعة على حاملي حقوق امللكية. املصدر واالحتياطات ا

 :المعلومات التي يجب عرضها في صلب الميزانية أو في اإليضاحات. ت
 التكلفة أو ذج إما حسب منو  املعدات، تصنيفات جزئية للبنود املعروضة كتصنيف بنود املمتلكات املصانع و

 ؛IAS16منوذج إعادة التقييم وفق املعيار احملاسيب
 القة ع تصنف الذمم املدنية إىل مدنيني جتاريني وأعضاء آخرين يف اجملموعة، وذمم مدينة على أهداف ذات

 ؛ودفعات مقدمة ومبالغ أخرى
  0يصنف املخزون حسب معيار احملاسبة الدويل رقمIAS؛ 
 تصنيف املخصصات واالحتياطات وعالوة اإلصدار مع وصف لطبيعة وغرض كّل احتياطي ضمن حقوق 

 ؛املالكني
 بة لكل فئة من رأس املال املساهماإلفصاح عن األمور اآلتية بالنس: 
؛عدد األسهم املصرح هبا 
 ؛بالكاملم املصدرة وغري املدفوعة عدد األسهم املصدرة واملدفوعة بالكامل، وعدد األسه 
 ألسهم ا القيمة الكلية لكّل سهم أو أّن األسهم والقيود اخلاصة بكل فئة مبا يف ذلك القيود على توزيع أرباح  

 ؛و إعادة تسديد رأس املال
 .األسهم اليت متلكها املؤسسة ذاهتا أو فروعها أو مؤسسات زميلة 

لى فقد يتم عرضها على شكل قائمة أو يتم عرضها ع مل يتضمن املعيار إلزاما بشكل معني لقائمة املركز املايل،
 شكل ميزان

 
 

                                                           

 .112، ص1222، ة"، الدار اجلامعية، اإلسكندرياالعداد والعرض والتعليلمالية أسس التقارير ال"طارق عبد العال محاد،  -  1
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  النتيجة وقائمة التغير في األموال الخاصة: قائمة .2 
ميكن إبراز أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف كل من قائمة النتيجة املعربة عن األداء املايل وقائمة التغري  

 وفق ما يلي:يف األموال اخلاصية أو احلقوق امللكية 
ة تعرف النتيجة بأهنا" الزيادة يف املنافع االقتصادية خالل الفرتة احملاسبية واليت تؤدي إىل زياد قائمة النتيجة:. أ

اّلك"
ُ
  1 .حقوق امللكية ماعدا املسامهات اليت تتم من قبل امل

 0 احملاسيب الدويل: نص املعيار المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة النتيجة كحد أدنىIAS  مع
  2 قواعد خاصة يف القائمة النتيجة كما يلي:

 ؛اإلجراءات 
 ؛تكاليف التمويل 
 ا بطريقة حقوق ت حماسبتهنصيب املؤسسة من أرباح أو خسائر املؤسسات الزميلة أو املشاريع املشرتكة اليت مت

 ؛امللكية
 ؛املصروف الضرييب 
 ؛سارة الفرتةربح أو خ 
 ؛توزيعات األرباح 
    0كما نص املعيار احملاسيب الدويلIAS :املعلومات اليت جيب عرضها يف صلب بيان النتيجة أو يف اإليضاحات 

اإلفصاح عن حجمها وطبيعتها  0IASإذا كانت بنود النتيجة واملصروفات مادية )قيمتها مهمة نسبيا( يتطلب املعيار  
 بشكل منفصل ومن أمثلة هذه البنود:

 ؛أو زيادة قيمة األصول أو املخزونعمليات خفض  
 ؛مليات إعادة هيكلة أنشطة املؤسسةع 
 ؛عمليات التخلص من بعض األصول 
  ؛عمليات التخلص من االستثمارات 
 ؛العمليات املوقفة 
 ؛تسويات املنازعات القضائية 

                                                           

1  – JEANE-JACQUES JULIANE, "les normes comptables internationales JAS/IFAS", édition Foucher 2008, 

p 28.  
 .069،ص محمد مطر، مرجع  سبق ذكره - 2
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 عمليات عكس املخصصات. 
 0: مبوجب عرض قائمة النتيجةIAS :1 تصنيف املصاريف وحتليلها بناء على وظيفتها كما يلي   
  ،تصنيف األعباء حسب الطبيعة إّن حوصلة األعباء حبسب طبيعتها ميكن من خالهلا حساب اهلامش اإلمجايل

 القيمة املضافة، الفائض اخلام لالستغالل النتيجة الوظيفية النتيجة املالية، النتيجة العادية وغري العادية.
 تصنيف األعباء حسب الوظيفة وذلك حسب الوظيفة وذلك حسب  :تصنيف األعباء حسب الوظيفة

خصوصيات كل مؤسسة من النشاط واحلجم، حبيث جند عدة طرائق وصور يف تصنيف األعباء حسب الوظيفة 
 وذلك كما يلي: 

 دارية واملالية...اخل.لتوزيع الوظيفة اإلتصنيف األعباء من الزاوية االقتصادية أو النشاط، جند وظيفة اإلنتاج وظيفة ا 
 .تصنيف األعباء حسب املنتوج أو نوعية اخلدمات: جند املنتوج أ، املنتوج ب، ...اخل 
  تصنيف األعباء حسب مراكز املسؤولية: جند املديرية العامة، اإلدارة العامة اإلدارة املالية، املديرية التجارية، مصاحل

 قنية، ...اخل.الدراسات، املصاحل الت
 .تصنيف األعباء حسب املناطق اجلغرافية: حبيث جند املنطقة أ، املنطقة ب املنطقة ج، ...اخل 
 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية .ب
 (:تعريف قائمة التغيرات في حقوق الملكية )األموال الخاصة 

ة باألرباح حماسبية معينة، وتزداد األموال اخلاص"هي قائمة توضح التغريات اليت تطرأ على األموال اخلاصة خالل دورة  
وتنقص باخلسائر الناجتة عن النشاط االقتصادي للمؤسسة، كما تنقص بتوزيع حصص األرباح كما تتأثر هذه القائمة 

  1 بتغري بعض الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء".
  ؛ربح أو خسارة الفرتة 
 ؛بنودقوق امللكية و إمجايل هذه الاملعرتف هبا بشكل مباشر يف حكّل بند من بنود النتيجة أو املصاريف 
  احملاسيب الدويل  تصحيح األخطاء اليت يتم معاجلتها وفقا للمعيار للتغيري يف السياسات احملاسبية واألثر الرتاكمي

IAS8. 
 :قائمة حقوق امللكية أو اإليضاحاتأما البنود التالية فيمكن إظهارها يف 

  ؛لتوزيعات على أصحاب حقوق امللكيةالرأمسالية مع املالكني واالعمليات 
 ؛الل الفرتةرصيد الربح أو اخلسارة املرتاكمة يف بداية و هناية الفرتة و التغريات خ 

                                                           

 .92-21ص 1221، مكتبة الشركة اجلزائرية، اجلزائر، "المحاسبية الدوليةمحاسبة المؤسسة طبق المعاير "شعيب شنوف،  - 1
 .21حنيفة بن ربيع، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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 ،الحتياطات مع ا مقارنة بني القيم الدفرتية يف بداية و هناية الفرتة لكل فئة من فئات رأس املال عالوة األسهم
 تغيري بشكل منفصل.بيان كل 

 :قائمة التدفقات النقدية .3
فرتة معينة، تبني  اخلارجية خالل و  التدفقات النقدية الداخلية: هي قائمة تبنيتعريف قائمة التدفقات النقدية .أ

األنشطة التمويلية،  ( و األنشطة االستثمارية و مصادر هذه التدفقات النقدية املرتبطة باألنشطة التشغيلية ) العملياتية
   1 ."يغطي حمتويات وأسس إعداد التدفقات بشكل منفصل IAS7"علما أّن معيار احملاسيب 

 (.   الخزينة ) المعلومات الواجب اإلفصاح عنها في قائمة التدفقات النقدية .ب
 ميكن تصنيف تدفقات اخلزينة حسب األنشطة كما يلي:

  التشغيلية وظيفة االستغالل الخزينة من األنشطة العملياتيةتدفقات ( :) 
يات املنتجة إليرادات املؤسسة ولذلك فإهّنا تنتج عن العملات النقدية من األنشطة الرئيسية يتم توليد التدفق

ألنشطة التشغيلية اواألحداث األخرى اليت تدخل يف حتديد صايف الربح أو اخلسارة ومن أمثلة التدفقات النقدية من 
 ما يلي:
  التحصيل النقدي من بيع السلع وتقدمي اخلدمات واملدفوعات النقدية للموردين مقابل احلصول سلع أو

 خدمات.
  .التحصيل النقدي الناتج عن منح حقوق االمتيازات، والرسوم والعموالت وغريها من اإليرادات 
 املدفوعات النقدية للعاملني أو نيابة عنهم. 
  التحصيالت واملدفوعات النقدية لشركات التأمني يف صورة أقساط مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن

 التأمني.
 .املدفوعات النقدية كالضرائب أو أية ضرائب مسرتجعة إال إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة استشارية أو متويلية 
  حمتفظ هبا للتعامل أو اإلجيار.التحصيل واملدفوعات النقدية املتعلقة بعقود 
  رغم أّن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد تنتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها يف صايف الربح أو

 اخلسارة إال أّن النقدية الناجتة عن مثل هذه العمليات تعترب متعلقة باألنشطة االستثمارية. 
 ون ية أو قروض ألغراض التعامل وفيها قرأنا تعبري مشاهبة للمخز املال وراقيف حالة احتفاظ إحدى املؤسسات بأ

الذي يتم احلصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإّن التدفقات النقدية املتعلقة بشراء أو بيع تلك األوراق جيب أن 
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 تتنوب كتدفقات نقدية متعلقة بأنشطة التشغيل، قياسا على ذلك فإّن القروض والسلف اليت يتقدمها املؤسسا
املالية فتنوب ضمن التدفقات النقدية املتعلقة باألنشطة التشغيلية، وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات باألنشطة 

 الرئيسية املتعلقة بتوليد اإليرادات.
  (. وظيفة االستثمار ) تدفقات الخزينة من األنشطة االستثمارية 

 ك التدفقاتاالستثمارية يف قسم منفصل بالقائمة إىل أّن تلالناجتة عن األنشطة النقدية ترجع أمهية إظهار التدفقات 
يلي بعض األمثلة  مستقبلية و فبما تدفقات نقديةمت ختصيص مصادر لتوليد أرباح و ختصيص مدى توضح إىل أي 

 املتعلقة باألنشط االستثمارية: على التدفقات النقدية
  واملوجودات ملموسة وغري ملموسة، واملوجودات طويلة املدفوعات النقدية لشراء املمتلكات واآلالت واملعدات

األجل األخرى، وتشمل هذه املدفوعات أية نفقات تتحملها املؤسسة يف سبيل التصنيع الداخلي للموجودات 
 الثابتة:
 .التحصيل النقدي من بيع املوجودات الثابتة امللموسة وغري امللموسة 
  النقدية عن بيع أدوات حقوق امللكية أو القروض اليت تصدرها املدفوعات النقدية لشراء أو املتحصالت

املؤسسات األخرى أو الدخول يف مشروعات مشرتكة وال يشتمل ذلك على املدفوعات لشراء أو املتحصالت عن 
 بيع األوراق مالية تعترب من مكونات النقدية املعادلة، وكذلك املدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض التعامل والتجار

 هبا.
 .القروض والسلف املقدمة ألطراف أخرى وال يشمل على القروض والسلف اليت تقدمها املؤسسات املالية 
 التحصيل النقدي الناتج عن سداد الغري للقروض والسلف للمؤسسة وال يشمل القروض والسلف اخلاصة

 باملؤسسات املالية.
 قود املستقلة، العقود اآلجلة اخليارات واملبادالت املدفوعات النقدية والتحصيل النقدي الناتج عن الع

واملقايضات، ويستثىن ذلك من العقود اليت يتم االحتفاظ هبا ألغراض التعامل أو املتاجرة، كما يستثين أيضا العقود 
وقف معني فإنّه وقائي لتحوط ملاعتبار أحد العقود السابقة كعقد اليت تصنف ضمن األنشطة التمويلية، ويف حال 

 يتم تصنيف التدفقات النقدية املتعلقة بالعقد حسب التصنيف اخلاص باملوقف الذي مت حتصينه أو التحوط له.
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 ( وظيفة التمويل تدفقات الخزينة من األنشطة التمويلية :)                
ال املدفوعة ومكافئات رأس املتشتمل األنشطة اليت هلا عالقة حبركة القروض ورأس املال سواء بالنقصان أو الزيادة 

وحركة التسبيقات ذلت الطبيعة املالية باإلفصاح عن األنشطة التمويلية يف قسم منفصل مفيدا يف التنبؤ باحلقوق 
وااللتزامات املتعلقة بالتدفقات النقدية املستقبلية من قبل مقدمي األموال للمؤسسة ومن أمثلة التدفقات النقدية 

 التمويلية ما يلي:الناجتة عن األنشطة 
 النقدية الناجتة عن إصدار األسهم أو غريها من أدوات حقوق امللكية.

 ؛راء أو اسرتداد أسهم سبق إصدارهااملدفوعات النقدية للمالك يف سبيل ش 
 ية قصرية رتاض مالالنقدية الناشئة عن السندات والقروض أو الكمبياالت واملرهونات العقارية أو أية أدوات اق
 ؛طويلة األجل أو
 بالغ املقرتضةاملدفوعات النقدية لسداد امل. 
  بواسطة املستأجر من أجل ختفيض االلتزامات عن موجودات ولقد تضمن املعيار احملاسيب النقدية املدفوعة

 بعض الشروط وقواعده اإلفصاح يف هذه القائمة ميكن تلخيصها يف ما يلي: IAS7الدويل 
 ؛بالعملة األجنبيةتدفقات النقدية ال 
 ؛وتوزيعات األرباح الفوائد املقبوضة واملدفوعة 
 ؛ضرائب النتيجة املدفوعة 
 ؛شراء وبيع املؤسسات التابعة 
  ق عقود تأجري ة أو عن طريالعمليات غري النقدية مثل امتالك موجودات بواسطة الشراء وحتمل االلتزامات املباشر

 ؛متويلية
  املعادمكونات النقد والنقد. 
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 (: قائمة التدفقات النقدية )الطريقة المباشرة 03 الجدول رقم

 N N-1 املالحظة 

 تدفقات أموال اخلزينة املتأنية من األنشطة التشغيلية. 
 التحصيالت املقبوضة من عند الزبائن.

 املالية األخرى املدفوعة. الفوائد واملصاريف
 غري العادية.تدفقات أموال اخلزينة قبل العناصر 

 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة العناصر غري العادية)جيب توضيحها(. 
 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من األنشطة التشغيلية )أ(.

   

   
 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية من اآلتية من األنشطة االستثمار.

 املستحقات عن اقتناء تثبيتات مادية أو غري مادية.
 التحصيالت عن اقتناء عملية بيع تثبيتات مادية و غري مادية.

التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مالية.الفوائد اليت مت حتصيلها عن 
 التوظيفات املالية.

 احلصص واألقسام املقبوضة من النتائج.
 تدفقات أموال اخلزينة املتأثرة من أنشطة االستثمار)ب(.   

   

   
 اخلزينة املتأثرة من أنشطة التمويل.تدفقات أموال 

يت ها من التوزيعات الالتحصيالت يف أعقاب إصدار أسهم احلصص وغري 
 هبا. يتم القيام

 التحصيالت املتأتية من القروض.
تسديدات القروض أو الديون األخرى املماثلة هلا يف تدفقات أموال اخلزينة 

 املتأتية من أنشطة التمويل)ج(.
والسيوالت على صرف سعر تغريات تأثريات تغري أموال السيوالت شبه 

 اخلزينة ومعادالهتا عند افتتاح  السنة املالية.
 أموال اخلزينة ومعادالهتا عند إقفال السنة املالية.

 تغري أموال اخلزينة خالل الفرتة.

   

   

   

    املقاربة مع النتيجة احملاسبية.
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 (النقدية )الطريقة الغير مباشرة: قائمة تدفقات  04 جدول رقم

امجايل  املالحظة 
N  

امتالك 
الرصيد 

N 

صايف 
N    

صايف 
N+1 

تدفقات أموال اخلزينة اآلتية من األنشطة العملياتية صايف نتيجة 
 السنة املالية.

 تصحيحات من أجل:
 اإلمتالكات واألرصدة.
 تغيري الضرائب املؤجلة .

 تغري املخزونات.
 والديون الدائنة األخرى.تغري الزبائن 

 تغري املوردين والديون األخرى. 
 تدفقات اخلزينة النامجة عن النشاط)أ(.

 تدفقات أموال اخلزينة املتأتية عن عمليات االستثمار.
 مسحوبات عن شراء تثبيتات.

 حتصيالت عن مبيعات تثبيتات.
 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بعمليات االستثمار.   

 أموال اخلزينة املتأثرة عن عمليات التمويل.تدفقات 
 احلصص املدفوعة للمسامهني.

 زيادة رأس املال النقدي)املنقودات(.
 إصدار القروض وتسديد القرض.

 تدفقات أموال اخلزينة املرتبطة بعمليات التمويل)ج(.
 تغري أموال اخلزينة للفرتة)أ+ب+ج(.

 أموال اخلزينة عند االفتتاح وعند اإلقفال.
 غري أموال اخلزينةت

 
 

    

     
     

     
     
     

      اجملموع العام لألصول

 .69بودينة سليمة، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:   
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 .السياسات المحاسبية األخرى اإلفصاح عن: المطلب الثاني
صح عنها يف تفسريية موضحة للمعلومات املفباإلضافة إىل القوائم املالية سابقة الذكر هناك قائمة أخرى تكميلية   

 امليزانية، قائمة النتيجة، تدفقات اخلزينة، تغري يف األموال اخلاصة واألخرى واملتمثلة يف:
 (:IAS24أوال: اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة )المعيار 

 ت معينة من ، وبالتايل وجوب االلتزام بإفصاحااألطراف على عالقة ببعضها البعض لبيان متى يمكن اعتبار 1.
  1 وميكن تلخيص هذه املعاير فيما يلي: .خالل قوائمها املالية

 مباشر أو غري مباشر من خالل وسيط أو أكثر. إذا كان الطرف بشكلأ.  
يسيطر على املؤسسة أو خيضع لسيطرهتا، أو خيضعان لسيطرة مشرتكة )وهذا املؤسسات األم، املؤسسات 

أكثر من حقوق امللكية يف مؤسسة  أو %50التابعة، املؤسسات املتماثلة( واليت تتعلق بامتالك مؤسسة ما هبا نسبة 
ية وكافة ياسات والقرارات التشغيلية واملالأخرى، وبذلك تكون للمؤسسة املالكة قدرة على السيطرة والتحكم بالس

 األمور األخرى اليت تتعلق باملؤسسة.
  له مصلحة يف املؤسسة ختوله بوجود تأثري هام أو فّعال عليها والتأثري الفّعال أو اهلام هو التأثري الذي تنفذه

كون التأثري على من أسهم مؤسسة أخرى مع عدم وجود سيطرة، وي % 51 إىل % 01املؤسسة عندما متلك 
 السياسات التشغيلية واملالية.

 .له سيطرة مشرتكة على املؤسسة كما هو احلال يف العقود املشرتكة 
املتعلق باالستثمارات يف  IAS28إذا كان الطرف: إّن العالقة عبارة عن مؤسسة زميلة كما هي معرفة مبعيار  ب.

 املؤسسات الزميلة.
عبارة عن عقد مشرتك واليت تكون فيه املؤسسة كمتعاقد كما هو منصوص املتعلق إذا كان الطرف ذات عالقة . ت

 ( 00IAS عليه يف املعيار باملصاحل يف العقود املشرتكة )
 إذا كان الطرف ذات العالقة واحدة من املوظفني اإلداريني الرئيسيني للمؤسسة أو مؤسساهتا األم.. ث
 رب لعائلة الشخص املذكور يف )أ(، )ج(.إذا كان الطرف ذات العالقة هو فرد مق. ح
إذا كان الطرف ذات العالقة عبارة عن مؤسسة مسيطر عليها أو مشرتك يف السيطرة عليها أو تتأثر إىل حد  . ج

 كبري بقوة تصويت هامة يف تلك املؤسسة بشكل مباشر أو غري مباشر مع أي شخص مذكور يف )د(، )ه(، )و(.

                                                           

 .129-122ص خالد مجال اجلعارات، مرجع سبق ذكره، - 1 
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ة عبارة عن خطة منافع ما بعد اخلدمة ملصلحة موظفي املؤسسة أو أي مؤسسة إذا كان الطرف ذات العالق. خ
 أخرى تكون على عالقة باملؤسسة.

ومن املعلومات األخرى الواجب اإلفصاح عنها كحد أدىن إما يف القوائم املالية سابقة الذكر أو إيضاحها يف 
 املالحق تتضمن ما يلي:

   1 :اإلفصاح كما يلي IAS24: يتطلب املعيار احملاسيب الدويل IAS24األطراف ذات العالقة في المؤسسة  .1 

اإلفصاح عن العالقات بني املؤسسات األم واملؤسسات التابعة بغض النظر عما إذا كانت هناك معامالت بني تلك 
الة عدم حاجلهات ذات العالقة أم ال، وتفصح املؤسسة عن اسم املؤسسة األم أو الطرف املسيطر األساسي، ويف 

قيام أي منها بوضع البيانات املالية املتوفرة لالستخدام العام، يتم اإلفصاح عن اسم ثاين أكرب مؤسسة أم تقوم 
 بذلك.

  تفصح املؤسسة عن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسية باإلمجال، ولكل منافع املوظفني قصرية األجل ومنافع ما
 فع هناية اخلدمة، والدفع على أساس األسهم.بعد التوظيف، واملنافع طويلة األجل ومنا

  يف حالة وجود معامالت بني األطراف ذات العالقة تفصح املؤسسة عن طبيعة العالقة، ومبلغ املعامالت ومبلغ
األرصدة، وتفاصيل حول أي ضمانات مقدمة أو مستلمة، وخمصصات الديون املشكوك فيها املرتبطة مببلغ األرصدة 

 وف املعرتف به كديون معدومة أو مشكوك يف حتصيلها املستحقة من األطراف ذات العالقة.املتعلقة، واملصر 

   عن املؤسسة األم واملؤسسات ذات السيطرة املشرتكة التأثري اهلام على املؤسسة واملؤسسات  اإلفصاحيتم تقدمي
سة أو مؤسستها األم الرئيسية للمؤسدارة ملشرتكة اليت تشارك فيها املؤسسة، وموظفي اإلاملشاريع ا التابعة و الزميلة و

 واألطراف ذات العالقة األخر.

 ثانيا: األحداث الالحقة بتاريخ الميزانية.
إذا كانت األحداث الناجتة بعد تاريخ االنتقال ال تتغري يف حالة األصول واخلصوم للفرتة السابقة لإلقفال ال 

ى القرار ملستخدمي ألحداث أمهية ويكون لعملية نسبياهتا يف التأثري علجتري قيود للتسوية يف احلالة العكسية ملا يكون ل
 القوائم املالية، فالبد من التطرق هلا يف امللحق من حيث نوع احلدث وتقدير التأثري املايل.

 ( هناك نوعني من األحداث الالحقة ومها:IAS10وحسب املعيار ) 
  األحداث اليت توفر أدلة إضافية فيما يتصل بالظروف اليت وقعت يف تاريخ امليزانية وتؤثر على التقديرات عند

 إعداد القوائم املالية، مما يستوجب إجراء تسويات للقوائم املالية، مثل اخلسارة احملققة لنتيجة إفالس زبون مشكوك 

                                                           

 .91 صاحبي نوال، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
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 ر الذي يتطلب إجراء تسوية للقوائم املالية قبل إصدارها.يف حتصيله يف تاريخ الحق إلعداد امليزانية، األم
  األحداث اليت توفر أدلة فيما يتعلق بظروف مل تكن موجودة يف تاريخ امليزانية، ولكن حدثت بعد تاريخ الحق

سوية للقوائم تإلعداد امليزانية، ومل يكن هلا إثبات على الظروف اليت وقعت يف تاريخ إعداد امليزانية، األمر الذي إجراء 
 املالية قبل إصدارها، لكن اإلفصاح عنه يكون مقبوال.

         IFAS/IAS الدولية قواعد التقييم تسجيل عناصر القوائم المالية وفق معاير المحاسبة: المطلب الثالث 
 

 باحملاسسنحاول يف هذا املطلب اإلسهام بطريقة تقييم عناصر القوائم املالية مبا يتوافق ومعاير  
 :أوال: تقييم وتسجيل عناصر األصول

إبراز تقييم وتسجيل عناصر األصول سواء غري اجلارية منها أو اجلارية وفقا للمبادئ والطرق املتعارف  ميكن
 عليها دوليا بالتطرق إىل ما يلي:

 :األصول المعنوية واألصول المادية. 1

 قابل للتحديد غري مادي وغري نقدي،" التثبيت املعنوي هو أصل  IAS38تعريف التثبيتات املعنوية حسب املعيارأ. 
 مراقب ومستخدم من قبل الكيان يف إطار نشاطه العادي."

 تسيطر عليه املنشأة نتيجة ألحداث سابقة.
 .يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة 

" هي عبارة عن أصول ملموسة مادية تتحقق فيها  IAS16 أما األصول املادية فتعرف على حسب املعيار ب.
   1 الشروط اآلتية:

  داري يف أو لالستعمال اإلموجهة لالستعمال، سواء إلنتاج منافع اقتصادية، لتقدمي خدمات، التأجري للغري
 ؛املؤسسة
 ؛عمال أكثر من دورة تدريبية واحدةتكون مدة االست 
 .أن يكون له تكلفة ميكن حتديدها مبوثوقية 
 التقييم األصول املعنوية واألصول املادية: تتمثل مراحل األصول املعنوية واألصول املادية فيما يلي: .ت
   :تقيم األصول الثابتة املادية، يف حالة توفري شروط تسجيلها بتكلفة شرائها )سعر الشراء صايف التقيم األولي 

ري قابلة ، حقوق اجلمارك وكل الرسوم الغلية، مبا يف ذلك خصم حتصيل الدفعمن كل التخفيضات، التجارية واملا
ستعمال خاصة ها لتصبح جاهزة لاللإلرجاع( ويضاف إىل تكلفة الشراء هذه التكاليف املباشرة اليت يتطلب دفع

                                                           
 .21 ، ص1221يلي، اجلزائر، ط، دار النشر ج"الدولية وفق النظام المحاسبي الماليالمحاسبة ،"ن عطية اعبد الرمح - 1  
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تكاليف إيصاهلا، الشحن و التفريغ )التسليم، مصاريف إقامتها وتركيبها(، مصاريف التخلص منها اليت تعود على 
 كان بعد نزعها(، أتعاب املهنيني.عاتق املؤسسة يف هناية املطاف )مصاريف إقالعها وهتيئة امل

ة جديدة، نفقات األحباث املنظمة اليت هتدف إىل اكتشاف وابتكار معرف بالنسبة لألصول املعنوية جيب التميز بني
ينتظر منها أن تكون مفيدة يف تطوير منتج أو خدمة جديدة، أو إدخال حتسني جوهري على منتج أو عملي 
 موجود، فإهنا تعترب كأعباء وال ميكن أن تكون كاستثمارات لعدم توفر الشروط الضرورية لتسجيلها كأصل معنوي

 (.IAS38من املعيار  45)الفقرة 
أما املصروفات اخلاصة بتطوير املشروع واملتمثلة يف ترمجة نتائج األحباث خطة وتصميم منتج أو عملية، أو  

تؤدي إىل حتسني جوهري للمنتج أو العملية احلالية سواء بعرض البيع أو االستخدام، فإهّنا تسجيل ضمن األصول، 
ومن أجل تثبيتها البد من مقارنة قيمة األصول امللموسة اليت ميكن تعينها مع سعر شراء أما فيما خيص شهرة احملل 

، والفرق ميثل قيمة يف عملية حتديد سعر شراء املنشأة والثمرة الناجتة عنها عملية صعبة، فإذا كان املقتنيةالوحدة 
ة اجليدة ناصر غري امللموسة مثل لإلدار باإلمكان حتديد القيمة العادية لألصول، فإنّه من الصعب حتديد قيمة الع

 والزبائن ومسعة الوحدة ، ومن بني الطرق الكثرية التقييم شهرة احملل طريقة األرباح الغري العادية.
أحيانا حتدث احلالة العكسية اليت تكون فيها القيمة العادية )قيمة السوق( لألصول املقتنيات أكرب من سعر 

ن بيعها عل للشركة أن تبيع األصول منفردة يكون من األفض ون شهرة احملل سالبة ه احلالة تكو شرائطها، يف هذ
 جمتمعة.

  املعيارالتقييم الالحق(عليه فإّن االستثمارات املادية واملعنوية بعد تسجيلها األويل فإنّه حسب :IAS16 تقييم  )
األمر الذي يتطلب  .تالكات اجملمعةهاإلو جمموع فرق بني االقتناء أو اإلنتاج حسب التكاليف املمتلكة املتمثلة يف ال

قيمته يف السوق.مما  ادةبقيمته العادية واليت متثل ع إعادة عملية التقييم اليت تتطلب استبدال القيمة احملاسبية لألصل
(  لتارخييةبالتكلفة ا ) يرتتب عن ذلك )فرق إعادة التقييم( وهو الفرق بني القيمة املعاد تقييمها والقيمة احملاسبية

  1 .يف حساب خاص يسجل مباشرة ضمن األموال اخلاصة

بالنسبة لالستثمارات املستبدلة تسجل بقيمتها العادية، فإذا كان االستثمار املستبدل ال ميكن حتديد قيمته 
 العادية بكل موضوعية فاالستثمار املستلم يسجل مببلغ يساوي إىل القيمة احملاسبية لألصل املتنازل عنه.

 
 

                                                           

1 - BERNARD RAFFOURNIER, "les normes comptaples internationales (JAS/IFRS) , "  édition onimisa, 

2005, paris, p140. 
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 :األصول المالية .1 
 تضم األصول املالية ما يلي:  
يندرج ضمن االستثمارات املالية املسامهات يف املؤسسات الشريكة وكذا يف الفروع، وتسجل  سندات المساهمة:أ. 

 ضمن األصول غري اجلارية فعند اقتنائها تُقيم هذه السندات بتكلفة االقتناء.
عند اقتناء سندات املسامهة تسجل بتكلفة االقتناء مضافا إليها تكاليف الصفقة، يقدم  المساهمات في الفروع: •

 طريقتان لتقييم سندات املسامهة بعد التسجيل األويل: IAS27املعيار 
 ات أي التكلفة التارخيية مطروحا منها االسرتجاع من األصل مضافا أو خمفضا اإلمتالك :التقييم بالتكلفة املمتلكة

اجملمعة من اي فرق بني القيمة األصلية والقيمة يف تاريخ االستحقاق وخمفضا منه أيضا خسائر القيمة أو غري قابلة 
 للتحصيل.

 متاشيا مع املعيار  :ةلالتقييم بالقيمة العادIAS39  الية فإّن الندات املسامهة يف الفروع املسامهة تعترب  األدوات امل
كأصول مالية جاهزة للبيع، وعليه فالقيمة العادية متثل املبلغ الذي بواسطته ميكن استبدال أصل أو تسديد دين  بني 

  1 طرفني لديهم معلومات كافية ومرتاضني عن الصفة املنجزة يف ظل شروط التنافس العادية.
: واملتمثلة يف سندات املسامهة املوجودة يف الشركات اليت متتلك يف المساهمات في المؤسسات الشريكة •    

، مبعىن أهنا ال تعترب من الفروع، هذه املسامهات تقيم بالقيمة العادية، واملتمثلة يف سعر الشهر األخري 50%املؤسسة 
 .احملتملة للخصم بالسندات األخرى بالنسبة لألسهم املسجلة يف البورصة، وبالقيمة

  1 ميكن تعريف املخزون وقواعد تسجيله وتقييمه كما يلي: المخزونات:. 3 
على أنّه األصول احملتفظ هبا من أجل البيع خالل النشاط  IAS02يعرف املخزون حسب املعيار احملاسيب الدويل 

اإلنتاج أو  مواد أولية أو اللوازم اليت تستهلك يف عمليةالعادي، أو قيد اإلنتاج لغرض البيع أو اليت تكون يف صورة 
 تقدمي اخلدمات.

: جيب أن يشمل تكلفة املخزون كل تكاليف الشراء تكاليف الشراء، تكاليف التحويل التقييم األولي للمخزونأ. 
 والتكاليف األخرى، اليت ترتتب على جلب املخزون إىل مكانه وظروفه احلالتني واليت تتمثل يف:

   تكاليف االقتناء: اليت تشمل سعر الشراء مضاف هلا حقوق اجلمارك، رسوم غري قابلة لالسرتجاع، نقل شحن
 وتفريغ، تكاليف أخرى مباشرة واجبة التحميل، مع طرح كل أنواع التخفيضات مبا يف ذلك اخلصم.

                                                           

-1   CATHERINE MAILL et ANNE LE MANH:   " normes comptaples international IAS IFRS", édition 

BERTI , 2006, p 63. 
 .129-122 مرجع سبق ذكره، ص ،"المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية"حممد بوتني،  - 1
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  تكلفة التحويل: اليت تشمل تكاليف مباشرة بالوحدات اإلنتاجية )اليد العاملة( تكاليف إنتاج غري مباشرة وثابتة
 ومتغرية. 

 وهنا منيز بني نوعني من التقسيم: التقييم الالحق للمخزون: ب.
بتقييم وفق هذه املرحلة وفق طرق   IAS02حيث يسمح املعيار  :التقييم للمخزونات عند اإلخراج من املخازن • 

 واملتمثلة يف:
  متوسط التكاليف املرجعة: ميكن استخدام هذا التقييم عندما أسعار البضاعة متقبلة صعودا وهبوطا مبا يسمح

 بتقليص أثر التقلبات.
 الصادر أوال الوارد أوالFIFO   ة.التأثريات السريع: ميكن استخدام هذه الطريقة من التقييم املخزونات ذات 
 .التكلفة احلقيقية: ميكن استخدام هذه الطريقة من التقييم للمخزونات اليت ميكن تشخيص ومتييز مفرداهتا 
تدرس مدى التدهور يف قيم املخزونات وذلك مبقارنة القيمة الصافية القابلة للتحقيق التقييم عند الجرد: . ت

هناك تدهور وتدهور ضروري إذا كانت القيمة الصافية قابلة للتحقيق للمخزون املعني مع تكلفة إدخاله، ويكون 
ما يبني املبلغني،  ملخزون عند اجلرد باملبلغ األصغريقيم ا له إىل املخازن عند احلصول عليه،أصغر من تكلفة إدخا

 مبلغ القابلة للتحقيق وتكاليف احلصول عليه.
فة املقدرة إلنتاج التكل –حيث أّن القيمة الصافية القابلة للتحصيل: سعر البيع املقدرة يف إطار النشاط العادي 

 املقدرة الضرورية لتحقيق عملية البيع.  تكاليف-املخزون
 :تقييم عناصر الخصوم ثانيا:

 ميكن إبراز طرق تقييم عناصر اخلصوم بالتطرق إىل ما يلي:  
 :األخطاء واألعباءونات ؤ م .1
ونات، الديون احملتملة واألصول احملتملة( ملّا يكون تأثري الزمن والنقود مهم، وذو داللة، ؤ )امل IAS37ينص املعيار   

 فإّن مبلغ املئونة يسامي القيمة املعينة للمنفعات املنتظرة اليت تظهر أهّنا ضرورية من أجل إطفاء االلتزام.
ققت الشروط يتم تسجيلها حماسبيا إن حت و كون استحققاقه ومبلغه غري مؤكدانن خصم يمئونة األعباء هي عبارة ع

 التالية:
 ؛سة التزام حايل ناتج عن حدث سابقللمؤس 
 ؛ية من أجل تسوية هذا االلتزامحيتمل بأن يكون هناك خروج ضروري ملواد متثل منافع اقتصاد 
 



 نظرة عامة حول اإلفصاح المحاسبي   ل الثاني                                                                     الفص
 

 

75 

  1 هبا.ميكن تقدير مبلغ االلتزام بطريقة موثوق   

 القروض والديون المالية األخرى:. 2
   عند احلصول على القرض أو حدوث الدين املايل يسجل حماسبيا بالتكلفة اليت متثل القيمة العادية للمبلغ الصايف

 املتحصل عليه بعد ختفيض التكاليف الثانوية أثناء احلصول عليه حيث التكاليف الثانوية للقرض حتتوي على:
  ؛السحب على املكشوف والقروضفوائد 
 ؛، أو التسديدات املرتبطة بالقروضاستهالك عالوات االصدار 
 ؛الية املناسبة لإلجيار التسويقياألعباء امل 
 ( فروق الصرف النامجة عن االقرتاض بالعملة الصعبة املعيارIAS17 (. 

تمثلة يف القيمة اليت التعاقد، مقدر بالتكلفة املمتلكة واملبالنسبة للديون املالية األخرى باستثناء احملتفظ هبا ألغراض 
قدرت هبا يف التسجيل األويل، خمفضا منها التسديدات من األصل، مضافا إليها أو خمفضا تراكم اإلمتالكات الناجتة 

 عن الفرق بني املبلغ األصلي واملبلغ يف تاريخ االستحقاق.
 :له حتسب الفوائد.هي املبلغ الذي من خال القيمة االسمية 
 :هو املبلغ املدفوع من طرف املكتتبني إىل املصدر. سعر اإلصدار 
 :ميثل املبلغ املسدد من طرف املقرتض يف تاريخ االستحقاق. سعر التسديد 
 هي الفرق بني القيمة االمسية وسعر اإلصدار.عالوة اإلصدار : 
 والقيمة االمسية.: متثل الفرق بني سعر التسديد عالوة التسديد 

 هذه املعلومات متثل أعباء إضافية للقرض توزع عادة على عمر القرض يف شكل إمتالكات.
على عدم رمسلة تكاليف القروض، وبالتايل تسجيلها ضمن األعباء املالية للفرتة اليت تستحق IAS23ينص املعيار  

  1 فيها.
 .تقييم وتسجيل العناصر األخرى ثالثا:

 العناصر اليت بتقييمها تسجل إما كأصول أو خصوم وذلك بالتطرق إىل ما يلي:هي تلك   
"حق استعمال أصل مقابل تسديد  على أهّنا: اإلجياريةالعقود  IAS17يعرف املعيار احملاسيب يجارية:  إلالعقود ا. 1

 أو جمموعة تسديدات، ومييز بني:

                                                           

1- PASCAL BERNETO, "norme sias/ifrs, application aux  etas financiers", édition Dunod, 2006, p148. 
1 - BERNAERD RAFFOURNIER, op.cit, p226. 
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خالل  الذي يتم فيه االتفاق بني املؤجر واملستأجر على مبلغ معني متفق عليه )العادي(:عقد اإليجار التشغيلي أ.
 فرتة اإلجيار، يكون مبثابة مصروف يتحمله املستأجر خالل الدورة ، أو إيراد بالنسبة للمؤجر.

عقد ل: الذي حيول للمؤجر خماطر ومنافع األصل املؤجر إىل املستأجر يعد انتهاء مدة اعقد اإليجار التمويلي ب.
تسجل ضمن األصول واخلصوم  اإلجياريةيف إطار العقود   1  بأقل من قيمته العادية فاالستثمارات املتحصل عليها

)ديون مالية( بالقيمة األقل بني القيمة العادية والقيمة املعينة للتسديدات املتفق عليها حسب العقد، واالمتالك 
  1 يسجل ضمن املصروفات إذا كان االستثمار ملك للمؤسسة بشرط:

 ؛صل للمستأجر يف هناية مدة العقدأن يؤدي االستئجار لنقل ملكية األ 
  ؛بسعر يتفق عليه أن يتضمن عقد االستئجار حق اختيار للمستأجر يف الشراء 
  ؛العمر االقتصادي لألصل املستأجر أو أكثر من % 75 أن تكون مدة االستئجار مساوية لنسبة 
 من القيمة العادية لألصل. 90 % إن تساوي القيمة احلالية ملدفوعات اإلجيار أو تزيد عن 
 الضريبة المؤجلة: . 2

ة يقتضي مبدأ الضريبة املؤجلة بأن يتم تسجيل حماسبيا ضمن األعباء الضريبية املستحقة على نتائج العمليات املتعلق
مؤجل( أو ضريبة على  )خصم ضرييب بالدورة فقط، واملقصود بالضريبة املؤجلة بأهنا ضريبة على األرباح سيتم دفعها

 3 ل ضرييب مؤجل( خالل الدورات السابقة، وتنشأ الضرائب املؤجلة من خالل:األرباح قابلة لالسرتجاع )أص
 بائية الدورة الحقة يف الفوارق الزمنية بني اإلثبات احملاسيب إليراد أو عبء وأخذه بعني االعتبار يف النتيجة اجل

 ؛املستقبل
 ؛اخلسائر اجلبائية املرحلة 
 .القروض اجلبائية املرحلة 

عنها  باملؤجلة سواء كانت أصول أم خصوم يف هناية الفرتة بكّل الفروق املؤقتة اليت حيتمل أن يرتت وتسجل الضرائب
 يبالحقا عبئ أو ناتج ضري

 
 
 

                                                           

 111حنيفة بن ربيع، مرجع سبق ذكره، ص - 1
1 - PASCAL BRANETO, op.cit, p131 
1 -  Conseil national de la comptabilité, Juillet 2006,les articles 334-1et 334-2 
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 خالصة
من خالل هذا الفصل خلصنا أن اإلفصاح عن املعلومة احملاسبة هي وسيلة ديناميكية تعمل على ختفيض عدم  

تثمر أن خيتار املعلومة سامل ساعدتاليت  األرقام الوقائع و يات املوضوعية واملعطيث متثل كل حبالتأكد حبالة معينة، 
 .خصائص املعلومة احملاسبيةباستخدام  ختاذ القرار املناسبإل القيمة
لالزمة اليت حيتاج اإن اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات توصلنا إىل أن مبدأ اإلفصاح يقوم على توفري املعلومات  

إليها املستثمرين وذلك عن طريق نشر املعلومات املالئمة والكافية ويف الوقت املناسب بأكرب قدر ممكن من املوضوعية 
واليت تتناسب مع قدرات املستثمر وهبذا يعترب اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات عنصر أساسي يساهم بشكل فعال 

فصاح اتضح لنا عن دراسة احملتوى أملعلومايت للقوائم املالية أهنا املصدر األساسي لإل يف اسرتجاع ثقة املستثمرين كما
ضحة عن الوضعية اعن املعلومة احملاسبية وهي الوسيلة املستخدمة لرتتيب وتوصيل املعلومات اليت تعطي لنا صورة و 

.املالية للمؤسس
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 : تمهيد
جيعلها  رحوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق عن املعلومات بالقديكفل إطار أساليب ممارسة نظام 

يق ا ملفهوم لك نتيجة حتقالنظام هو إعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية املفصحة وذهذا  أن أثر مضللة كماغري 
 جلودة اإلفصاح احملاسيب لتساعد يف اختاذ القرارات الرشيدة. الشامل

اؤالت لدى مستخدمي التقارير والقوائم املالية حول عملية إعدادها ومدى ويف هذا الصدد أثري عدة تس 
ق حوكمة لذا زاد االهتمام بتطبي ،جع اخلارجيجودة عملية مراجعتها ومدى استقاللية كل من املراجع الداخلي واملرا

فصاح عنها وهذا  مت اإلالشركات هو املخرج واحلل الوحيد املتكامل والفعال لضمان موثوقية ومصداقية املعلومات اليت
باإلضافة  ،املراجعة اخلارجية وجملس اإلدارةمن خالل استخدام آليات حوكمة الشركات واليت أمهها املراجعة الداخلية و 

 آلليات أخرى تضبط تسيري وقيادة الشركات.
 : ولإلملام هبذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالث مباحث

 حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب. أثر :األولالمبحث 
 الشركات وفعاليتها يف حتقيق املعلومات احملاسبية. حوكمة :الثانيالمبحث 
دور جودة اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف الرفع من كفاءة السوق املايل يف ظل حوكمة  :الثالثالمبحث 
 الشركات.
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 على اإلفصاح المحاسبيالمبحث األول: أثر حوكمة الشركات 
يعد اإلفصاح احملاسيب مطلبا أساسيا أفرزته ضروريات حوكمة الشركات ألن اهلدف األساسي من أنظمة حوكمة 
الشركات هو احلفاظ على مصاحل املسامهني وكذلك األطراف األخرى، وكل شركة ملزمة قانونيا باإلفصاح عن 

 لني.معلومات ضرورية وصادقة تكون كافية لكل املتعام

 حوكمة الشركات باإلفصاح المحاسبي  ة عالقالمطلب األول: 
 :في تطبيق حوكمة الشركات وظيفة اإلفصاح المحاسبي أوال:

تعد وظيفة اإلفصاح احملاسيب أحد الوظائف الرئيسية اليت يتم مبوجبها توفري املعلومات املهمة والضرورية اليت 
 أنظمة وقوانني والتقارير املالية، وترجع املتطلبات النظامية لإلفصاح احملاسيب إىلحيتاجها خمتلف املستفيدين من القوائم 

الشركات، كما لقي اإلفصاح احملاسيب اهتمام اهليئات املهنية واجلهات األكادميية البحثية عامليا وحمليا والزال كتاب 
ية واملساءلة اسيب وتعزيز األداء والشفافالنظرية احملاسبية يتعرضون إىل ماهية كفاءة وعدالة واكتمال اإلفصاح احمل

بالشركات، حيث أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات أصبحت مطلبا ضروريا من أجل اإلسهام يف إجناح ومنو السوق 
املال مبا يعود على تنمية االستثمار، ولذا فإن دور اجلهات الرقابية املسؤولة عن الشركات املسامهة واملؤسسات 

فة أشكاهلا جيب أن يتعدى االلتزام بتطبيق مواد أنظمته قوانني الشركات اليت تقوم هبا جمالس إدارة االقتصادية بكا
الشركات إىل تقدمي توصيات ومقرتحات من شأهنا أن تعمل على توفري اآللية اليت تضمن سري عمل الشركات على 

اص  هات الرمسية ومجات القطاع اخلوجه أفضل، وال شك أن توفري هذه القواعد جيب أن يتم من قبل عدد من اجل
كالغرف التجارية واليت من شأهنا أن تعمل على تعزيز وتفعيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات الذي أصبح مطلبا 
ضروريا وذلك للمسامهة يف تدعيم الثقة يف الشركات واملؤسسات من خالل تبين املبادئ والقواعد الدولية اخلاصة 

وصول ألفضل األداء اإلداري واملايل يف الشركات، عالوة على تعزيز مبدأ اإلفصاح بأفضل املمارسات لضمان ال
 والشفافية لضمان محاية حقوق املسامهني.

إن قوة حوكمة الشركات تتطلب إجياد األنظمة والقوانني ومتطلبات نظام الشركات واملعايري املهنية الصادرة من 
املراجعة من جهة أخرى، كما جيب أن تقوم الشركة بتوفري الشفافية جهة وبني جمالس إدارات الشركات وجلان 

واإلفصاح وتزويد املستثمرين واجلمهور بكافة املعلومات الضرورية اليت حيتاجها يف اختاذ قراره االستثماري، كذلك 
   1. لدوليةا وجوب تصميم اإلفصاح مبا يضمن حتسني نوعية القواعد املالية املعروضة باستخدام معايري احملاسبة

                                                           

واقع،  ، امللتقى الدويل حول احلوكمة املؤسسة"التقارير أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي وجودة"زرزار العياشي،  1-
 . 11، ص1212رهانات وأفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، اجلزائر، 
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ومما سبق نستنتج أن اهلدف األساسي من اإلفصاح احملاسيب هو التأكد من توافر املعلومات احملاسبية وغريها     
لكافة املتعاملني يف السوق يف وقت واحد وبالشكل الذي يساهم يف اختاذ قرارات االستثمار ويشمل أيضا اإلفصاح 

 حمللية.وأداء الشركة وهيكل امللكية وفقا ملعايري احملاسبة واملراجعة الدولية أو ا بشكل عام عن املرتبطة بالقوائم املالية
 :ثانيا: أهمية اإلفصاح في تطبيق حوكمة الشركات

تعد نظرية اإلفصاح القوية مبثابة مسة أساسية من مسات أساليب متابعة املؤسسات املمتدة إىل قوى السوق،      
دول مهية بالنسبة لقدرة املسامهني على ممارسة حقوقهم التصويتية، وتشري جتارب الوهي أيضا على جانب كبري من األ

اليت توجد هبا أسواق كبرية وفعالة حلقوق امللكية إال أن اإلفصاح ميثل أداة قوية للتأثري على سلوك املؤسسات ومحاية 
اق رأس احلفاظ على الثقة يف أسو املستثمرين، ومن شأن نظم اإلفصاح القوية املساعدة على جذب رؤوس األموال و 

 املال.
وحيتاج املسامهون واملستثمرون املرتقبون للحصول على املعلومات املنظمة واليت تتسم بدرجة عالية من القابلية 
للمقارنة مع البيانات األخرى املناظرة، وبدرجة التفصيل الكافية اليت متكنهم من تقييم مدى كفاءة اإلدارة، كما 

ختاذ قرارات تستند على معلومات كافية بشأن تقييم املؤسسة وحقوق امللكية وحقوق التصويت لفئات متكنهم من ا
األسهم املختلفة هبا، كما يساهم اإلفصاح يف حتسني مستويات تفهم اجلمهور هلياكل وأنشطة املشروعات عالوة 

اجملتمعات اليت تعمل قية وعالقة املؤسسات بعلى تفهم سياسات املؤسسة وأدائها فيما يتعلق باملعايري البيئية واألخال
  1 من خالهلا.

وتظهر عملية اإلفصاح أيضا يف جودة التقارير املالية من خالل زيادة حاجة الشركات املسامهة إىل التمويل عن 
طريق السوق املايل، فاإلفصاح يعد شرطا أساسيا لتأسيس أسواق املال، واليت غالبا ما تشرف على تلك األسواق 
هيئات مهنية أو شبه حكومية تلزم الشركات املدرجة يف السوق املايل باتباع إجراءات وقوانني وقواعد أساسية حتددها 
املهنة، وبذلك تكتسب التقارير املالية املنشورة مصداقية لدى املستخدمني واملسامهني وبذلك تكون هذه املعلومات 

 ذات قيمة وجودة ومنفعة جلميع مستخدميها. 
كما كان السوق املايل يلعب دورا مهيمنا يف حتقيق التنمية االقتصادية للشركات ومدى التزامها بالقوانني   وهذا

والتعليمات اليت تقرها اجلهات املسؤولة من أجل التأكد من حسن إدارهتا بأسلوب يؤدي إىل محاية أموال املسامهني 
 ويف نفس الوقت توفر أداة جيدة للحكم على أداء جملسوتوفري املعلومات العادلة جلميع األطراف ذات العالقة، 

                                                           

، "الشركات ولمةح( كإطار لتفعيل SAS/SFRSأهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية )"حسباين عبد احلميد،  1-
 .22، ص1221رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر، 
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اإلدارة وحماسبتهم، وبالتايل فإن إلزام الشركات بتطبيق نظام حوكمة الشركات يؤدي بالضرورة إىل رفع جودة القوائم 
  1 املالية وما تتضمنه من املعلومات املهمة.

علومات الشركات الفهم السريع والدقيق لكافة امل كما ان أمهية اإلفصاح احملاسيب تربز للقواعد املنظمة حلوكمة
املتعلقة باألمور املادية للشركة، مبا يف ذلك املوقف املايل واألدائي وحقوق امللكية والرقابة على الشركة، مبا ميكن 
املسامهني من ممارسة حقوقهم على أسس مدروسة، حيث يساعد اإلفصاح والشفافية على اجتذاب رؤوس األموال 

فاظ على حقوق املسامهني مما يؤدي إىل زيادة الثقة بينهم وبني جملس اإلدارة، وعلى العكس من ذلك فإن واحل
ضعف اإلفصاح احملاسيب والشفافية يؤدي إىل غياب نزاهة السوق وإىل ممارسة سلوك غري أخالقي مما يزيد من التكلفة 

 ويؤثر على األرباح.
ة لومات اجلوهرية فقط حيث جيب أن تشتمل على النتائج املاليوكذلك وجوب أال يقتصر اإلفصاح على املع

والتشغيلية للشركة وأهدافها وملكية األسهم وحقوق التصويت، ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني 
رة الشركة، اواملعلومات اخلاصة مبؤهالهتم وكيفية اختيارهم وعالقتهم باملديرين اآلخرين ومدى استقالهلم عن جملس إد

ومعامالت األطراف ذوي العالقة واملخاطرة املتوقعة وهياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون 
 حوكمة الشركات وأسلوب تنفيذه.

ومما سبق يتبني أن اإلفصاح احملاسيب يعزز من قواعد حوكمة الشركات واملؤكد أن كال من اإلفصاح والشفافية 
وجهان لعملة واحدة يؤثر كل واحد منهما يف اآلخر، فإذا كان اإلفصاح هو أحد أهم  وظاهرة حوكمة الشركات

مبادئ احلوكمة، فإن إطار اإلجراءات احلاكمة للشركات جيب أن حيقق اإلفصاح بأسلوب يتفق ومعايري اجلودة 
      2 سبية واملالية.باحملا

 المحاسبي. اإلفصاحالمطلب الثاني: متطلبات تطبيق حوكمة الشركات وأثرها على 
 تطالب مبادئ حوكمة الشركات باإلفصاح يف الوقت املناسب عن كافة التطورات األساسية اليت حتدث

فيها بني التقارير املنتظمة أو الدورية، ويطالب بتقدمي املعلومات إىل كافة املسامهني بصورة متزامنة، هبدف ضمان  
       3 طبيق ذلك املبدأ األساسي:املعاملة املتكافئة ويتعني مراعاة ما يلي لت

 النتائج المالية والتشغيلية:أوال: 
 تعد التقارير املالية املعتمدة من مراقب احلسابات واليت تبني األداء املايل للمؤسسة، وحساب األرباح واخلسائر

                                                           

 .11ماجد إمساعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، ص 1-
 .11، ص نفسهاملرجع  2-
 .22حسباين عبد احلميد، مرجع سبق ذكره، ص -  3
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وقائمة التدفقات النقدية ومالحظات مراقب احلسابات على القوائم هي املصادر األكثر استخداما لتقدمي املعلومات  
املطلوبة عن املؤسسة ويتعدى موضوع اإلفصاح إىل التعامالت اخلاصة بكل من اجملموعات املختلفة، فمن املفاهيم 

ا ما يرتبط باإلخفاق يف اإلفصاح عن الصورة احلقيقية، املؤكدة أن إخفاق أساليب ممارسة حوكمة الشركات غالب
وخاصة عندما تستخدم العناصر غري املدرجة بامليزانيات لتقدمي ضمانات أو ما شاهبها من التزامات فيما بني 

 املؤسسات اليت ترتبط فيما بينها.
 أهداف المؤسسة:ثانيا:  

التزامات  بأخالقيات املهنة والنشاط والبيئة، وما ميثلها منحتث املؤسسات على اإلفصاح عن سياساهتا املتصلة 
يف نطاق السياسة القائمة، وقد تنطوي مثل هذه املعلومات على أمهية حتسني عمليات تقييم العالقات فيما بني 

 فها.ااملؤسسات واجملتمعات اليت تعمل من خالهلا، وكذا تقييم اخلطوات اليت تتخذها املؤسسات لالطالع بتنفيذ أهد
 ملكية األغلبية وحقوق التصويت:ثالثا: 

احلقوق األساسية للمستثمرين يف احلصول على املعلومات املتصلة هبيكل ملكية املؤسسة وحقوقهم، مقارنة 
حبقوق غريهم من املسامهني وتلتزم الدول غالبا باإلفصاح عن بيانات امللكية يف حالة جتاوز إمجايل حلقوق امللكية 

 املؤسسة. ن لديهم حق السيطرة يفقد يشمل اإلفصاح عن بيانات تتصل بكبار املسامهني وغريهم ممحدا معينا، و 
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين ومرتباتهم ومبادئهم:  :رابعا

يطلب املستثمرين واملسامهني معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة كل على حدا، وأيضا كبار املديرين هبدف 
وكفاءاهتم وأية احتماالت تعارض املصاحل قد يكون من شأهنا التأثري على أحكامهم، ولذا من الضروري  تقييم خرباهتم

أن تفصح املؤسسات عن القدر الكايف من املعلومات املتصلة مبكافئات وحوافز أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسؤولني، 
حلوافز ومدى فعالية لتكاليف ومنافع خطط املرتبات واوتقدميها للمستثمرين واملسامهني ليتسىن هلم التقييم السليم 

 اخلطط املوضوعية.
 عوامل المخاطرة الملموسة في األجل القريب:: خامسا

تبدو احلاجة لدى مستخدمي املعلومات احملاسبية واملالية واألطراف املشاركة يف السوق املايل للحصول على 
ائدة قبل املنظور وباألخص املخاطر املالية متضمنة خماطر أسعار الفاملعلومات املتصلة باملخاطر امللموسة يف املست

 وأسعار العمالت وكذا املخاطر املرتتبة عن املشتقات املالية اليت ال تظهر يف امليزانية.
 



 حوكمة الشركات في تحقيق جودة اإلفصاح المحاسبي  مساهمة                                           ل الثالثالفص

 

 

84 

 المسائل األساسية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح:سادسا: 
ب باملسائل الرئيسية ذات الصلة بالعاملني وغريهم من أصحاحث املؤسسات على توفري املعلومات املتصلة 

املصاحل واليت قد تؤثر بصورة ملموسة على أداء املؤسسة، ولذا جيب أن يتم اإلفصاح عن عالقات اإلدارة والعاملني 
 وعالقاهتم مع أصحاب املصاحل مثل املقرضني واملوردين وغريهم.

 مؤسسات:هيكل وسياسات سلطات اإلدارة في السابعا: 
يعد اإلفصاح عن سياسات هياكل أساليب ممارسة السلطة يف املؤسسات وبصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة 

 فيما بني اإلدارة وجملس اإلدارة واملسامهني، مبتابعة عنصر هام لتقييم أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة باملؤسسات.
اجعة حيث عايري احملاسبية واملالية وغري املالية لإلفصاح واملر جيب إعداد املعلومات واإلفصاح عنها وفقا ألعلى امل

يؤدي ذلك إىل حتسني قدرة املستثمرين واملسامهني على متابعة املؤسسة من خالل توفري التقارير املالية اليت تتميز 
واسطة مراقب حسابات ة ببارتفاع درجة الثقة والقابلية للمقارنة مع غريها من التقارير، وينبغي إجراء املراجعة السنوي

 مستقل لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي وموضوعي بشأن األسلوب املستخدم يف إعداد التقارير املالية.
وكما جيب أن تتيح قنوات نقل املعلومات إمكانية وصول مستخدمي تلك املعلومات إليها بصورة تتسم بالعدالة 

 مات هلا من األمهية ما يوازي أمهية حمتوى املعلومات ذاته.والسالمة، التوقيت والفعالية، فقنوات نقل املعلو 

 حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي                  و أهمية المطلب الثالث: انعكاسات
 انعكاسات حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي:  أوال:

ركات املدرجة على الشفافية احلقيقية للشيعد وجود نظام إفصاح قوي وجودة املعلومات احملاسبية اجليدة يشجع 
يف السوق ويعترب أمرا رئيسيا لقدرة املسامهني على ممارسة حقوق ممتلكاهتم على أسس مدروسة، وتظهر التجارب أن 
اإلفصاح احملاسيب وجودة املعلومات احملاسبية الواردة يف القوائم املالية أداة قوية للتأكد على سلوك الشركات ومحاية 

املستثمرين، حيث ميكن للنظام اإلفصاح الكايف عن املعلومات اليت تصل يف الوقت املناسب هلم، األمر الذي  حقوق
يساهم يف اجتذاب رأس املال، واحلفاظ على الثقة يف أسواق رأس املال، وعلى النقيض فإن ضعف اإلفصاح وقلة 

 السلوك غري مرين واملمارسات غري الشفافة تساهم يفاملعلومات احملاسبية وتأخرها يف الوصول إىل املسامهني واملستث
 األخالقي، ويف خفض مستوى شفافية ونزاهة السوق.

هذا وتظهر أمهية اإلفصاح وجودة التقارير املالية أيضا من خالل ازدياد حاجة الشركات املسامهة إىل التمويل 
غالبا  أساسيا لـتأسيس أسواق املال واليت عن طريق أسواق املال وبورصات األسهم والسندات، فاإلفصاح يعد شرطا
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ما تشرف على تلك األسواق، وبورصات األسهم والسندات تلزم الشركات املدرجة يف السوق املايل باتباع إجراءات 
وقوانني وقواعد أساسية حتددها املهنة، وذلك حىت يكتسب اإلفصاح والتقارير املالية املنشورة مصداقية لدى 

  1امهني، بذلك تكون هذه املعلومات ذات قيمة وجودة ومنفعة جلميع مستخدميها.املستخدمني واملس
         الجهات المستفيدة من اإلفصاح المحاسبي: ثانيا: 

من املعلوم أن هناك جهات عديدة تستفيد من املعلومات احملاسبية وتتأثر هبا، وبالتايل فإن احتياجات املستفيدين 
           2 بعدة عوامل أمهها:من هذه املعلومات ترتبط 

 طبيعة املستخدم..1
 اهلدف والغاية من استخدام املعلومات احملاسبية..2
 نوع املعلومات احملاسبية ومستوى جودهتا وكميتها..3
 التوقيت السليم واملناسب للمعلومات احملاسبية..4

دام مثل طبيعة كثرية تتعلق مبجال االستخهذا كما أن فائدة املعلومات بالنسبة ملتخذ القرار تتوقف على عوامل  
القرارات اليت يوجهها وطبيعة منوذج القرار املستخدم وطبيعة املقدرة على حتليل املعلومات اليت حيتاجها، ومقدار 
 ونوعية املعلومات السابقة املتوفرة والقدرة على حتليل املعلومات، ومستوى الفهم واإلدراك املتوفرة لدى متخذ القرار.

ولالعتماد على املعلومات والوثوق هبا جيب أن تعرب بصدق عن الظواهر واألحداث، أن تكون قابلة لإلثبات 
وباإلمكان التحقق من سالمتها، وأن تكون حيادية وغري متحيزة، وتعرض احلقائق كاملة غري منقوصة وتكون قابلة 

عالقة املتداخلة بني احملاسبية والشكل التايل يبني الللمقارنة وما يتطلبه ذلك من الثبات يف تطبيق الطرق واألساليب 
 قواعد احلوكمة واإلفصاح وجودة التقارير وانعكاساته على قرار املستثمرين.

 

                                                           

 . 12 ص مرجع سبق ذكره، العياشي،زرزار  1-
 .21ص  ماجد إمساعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، 2-
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 المستثمرين قرار على وانعكاساته التقارير وجودة واإلفصاح الحوكمة قواعد : 50 قم الشكل ر

العلوم  ، ملتقى وطين، كلية"دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية"هوام مجعة،  المصدر:
 .00ص  ،0101 ،اجلزائر االقتصادية وعلوم التسيري جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،

 
 

 معايير قانونية

 قواعد حوكمة الشركات

 المعايير المختلفة لجودة المعلومات

 معايير فنية معايير مهنية معايير رقابية

 ينعكس على قرار المستثمر في 

 الثقة في المعلومات 
 الرشيد في اتخاذ القرار القدرة على اتخاذ القرار

 يؤثر على سوق األوراق المالية على

 ربحية األسهم حركة التداول أسعار األسهم
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 أهمية وآلية جودة اإلفصاح والشفافية في ظل حوكمة الشركات: :ثالثا
 الشفافية: . 1

ا "الشفافية هي ظاهرة تشري إىل قيام املؤسسة أو اجلهة املهنية بتوفري املعلومات والبيانات املتعلقة بنشاطها ووضعه
حتت تصرف املسامهني وأصحاب احلصص واملتعاملني يف السوق وإتاحة الفرصة ملن يريد االطالع عليها وعدم 

اظ شأهنا اإلضرار مبصاحل املؤسسة أو اجلهة املعنية، فيجوز هلا االحتف حجب املعلومات فيما عدا تلك اليت يكون من
  1بسريتها على أن تكون هذه املعلومات والبيانات معربة عن املركز احلقيقي والواقعي للمؤسسة"

كما عرفت على أهنا "ظاهرة تشري إىل تقاسم املعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة فهي تتيح ملن هلم مصلحة 
ما أن جيمعوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون هلا دور حاسم يف الكشف عن املساوئ ويف محاية  يف شأن

مصاحلهم، فالشفافية تقوم على التدفق احلر للمعلومات، وهي تتيح للمعنيني مبصاحل ما إن يطلعوا مباشرة على 
قبتها وسهولة تساعدهم على فهمها ومرا العمليات واملعلومات املرتبطة هبذه املصاحل، كما توفر هلم معلومات كافية

 الوصول إىل املعلومات، وال يتحقق ذلك إال عن طريق اإلفصاح".
لقد كشفت األزمات العاملية واالحنرافات اليت متت يف املؤسسات الكربى احلاجة املاسة إىل تدعيم مفاهيم 

ل هذه األزمات يقها حىت حنول دون تكرار مثحوكمة املؤسسات، وترسيخ تطب اإلفصاح والشفافية واملساءلة والنزاهة و
ألن افتقاد الشفافية أدى إىل افتقاد املساءلة اليت تلزم املسؤولني تقدمي التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة حول  
كيفية استخدام صالحياهتم وتصريف واجباهتم، واألخذ باالنتقادات اليت توجه هلم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم 

ل املسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن اخلداع والغش، وتتطلب املساءلة حرية الوصول إىل املعلومات وال وقبو 
 يتحقق ذلك إال عن طريق اإلفصاح.

ذلك  ية، والشفافية تؤدي إىل جودة املعلومات اليت حتتويها القوائم املال فاإلفصاح احملاسيب حيقق الشفافية، و
األطراف األخرى، فكل مؤسسة ملزمة قانونيا بإعطاء معلومات ضرورية  حل املسامهني ومن أجل احلفاظ على مصا

صادقة وكافية لكل املتعاملني، وعلى العكس من ذلك فإن إخفاء املعلومات يؤدي إىل الغموض واإلهبام أو عدم 
ائق أو طمسها فاء احلقالوضوح، مما يؤثر على جودة املعلومات، فقد يعتمد إىل انتهاج أساليب وطرق خمتلفة إلخ

 هبدف التأثري على اجتاه السوق وقرارات املستثمرين زمن هذه الطرق ما يلي: 
 

 
                                                           

بة واملراجعة ، ملتقى مهنة احملاس"مدى ارتباط الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية وحوكمة الشركات"مصطفى حسني بسيوين السعدي،  - 1
 .4، ص 1222 ،سبتمرب 5-4والتحديات املعاصرة، مجعية ومدققي احلسابات، اإلمارات العربية، 
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 : طرق إخفاء الحقائق50 الشكل رقم
 

 
مداخلة حوكمة الشركات كأداة لضمان المعلومة المالية واألنظمة "دبلة فاتح، بن عيسى بشري،  المصدر:

  يضر، بسكرة، ، جامعة حممد خ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري"المحاسبية وأثرها على مستوى أداء السوق
0119. 

إخفاء الديون و تضخيم األرباح للرفع من قيمة أسهم املؤسسة على و مثال على ذلك ما حدث يف شركة انرون 
 املؤسسة.مستوى السوق، و استفاد املسريون أصحاب املصاحل للمعلومات احلقيقية من وضع 

     1أهمية وآلية جودة اإلفصاح والشفافية في ظل حوكمة الشركات:.2
ة اإلفصاح والشفافية أحد أهم ركائز وآليات حوكمة الشركات، فتوفري املعلومات احملاسبية وغري احملاسبيمتثل آلية 

 يعد من أهم أدوات حتقيق ما يلي:
 

                                                           

ادية ، كلية العلوم االقتص"دراسة أثر حوكمة الشركات على الشفافية واإلفصاح في ظل النظام المحاسبي المالي"بن الطاهر حسني،  -  1
 . 01، ص 0100ماي  1-6والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، يومي 

 :أدوات إخفاء الحقائق
 ضبابية البيانات-
 غموض املصطلحات-
 ازدواجية املعايري-
 الكلمات املهمة-
 اختالف األسس احملاسبية-
 شراء الذمم.-
 .الوظيفي االرهاب-

طمس 
 الحقائق 

 وتزييف الواقع

أدوات 
 اإلخفاء
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 .الصحة والسالمة املالية 
 .توفري املناخ املعلومات جلميع املهتمني باملنشأة 
 .جذب اهتمام املستثمرين وتعريفهم باملنشأة 
  واليقظة فيما حيدث يف املنشأة. حتقيق االنتباه 

ومن مت حترص معظم املنشآت على بناء وتأسيس نظام جيد لإلفصاح والشفافية وتوفري املعلومات بالكم واجلودة 
ويف الوقت املناسب مع االلتزام بالقواعد واللوائح املنظمة واليت حتدد جوانب وجماالت وخصائص اإلفصاح سواء فيما 

ذي القرار العناصر اليت يتعني اإلفصاح عنها وإثباهتا بالقوائم املالية واليت تعد بغرض تزويد متخيتصل باملوضوعات أو 
 باملنشأة.

كما أن العالقة بني حوكمة الشركات واإلفصاح عالقة ذات اجتاهني حيث يتوقف حتقيق مزايا ومنافع احلوكمة 
هبا صداقية الشركات أمام مجهور املتعاملني واكتساعلى إفصاح الشركات عن ممارسات احلوكمة مبا يؤدي إىل زيادة م

مسعة حسنة، األمر الذي يعيد الثقة هبا وبسوق املال ككل، وبالتايل حتقيق معادالت منو مرتفعة، كما ميكن القول 
 أن اإلفصاح يعمل على تدعيم وزيادة فعالية حوكمة الشركات.

مشول  توفريها ملعايري اإلفصاح والشفافية تضمنكذلك تعمل حوكمة الشركات على تدعيم اإلفصاح من خالل 
التقارير املالية للشركات على مجيع املعلومات الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة عن 

 نشاط الشركة.
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 المبحث الثاني: حوكمة الشركات وفعاليتها في تحقيق جودة لمعلومات المحاسبية
التقارير  إعدادباحملاسبية و املالية و االقتصادية و املتعلقة  و خاصة من الناحية حوكمة الشركاتلقد زاد االهتمام     

تضمنها تلك التقارير و اليت ت جودة ملعلومات احملاسبيةعنها، و بالتايل السعي حنو حتقيق  و القوائم املالية املفصح
ان سوف ينعكس بشكل مباشر على تلك التقارير و بالتايل ف حوكمة الشركاتلذلك فان االلتزام بتطبيق نظام 

 العالقة بني النظام احملاسيب و جودة التقارير املالية هي عالقة وثيقة الصلة بالعملية اإلدارية.

 المطلب األول: حوكمة الشركات وعالقاتها بالمعلومات المحاسبية
 آلليات حلماية املسامهني وخاصة صغار املسامهني، واليت هلا تأثريتعرف حوكمة الشركات على أهنا جمموعة من ا

لثقة يف  ، إذ يتجلى األثر املباشر لتطبيق حوكمة الشركات يف إعادة1 على قرارات القادة وحتديدها وتوجيه سلوكهم
 املعلومات احملاسبية.

 المعلومات المحاسبية والعالقات التعاقدية: :أوال
يتم قيادة الشركات بواسطة املسريين حيث يتحكمون يف املعلومات احملاسبية واملالية من حيث طبيعتها وكيفية 
إعدادها، هذا وباإلضافة للمناصب اليت يشغلها املسريون ليس يف اجتاه ال خيدم مالكي الشركة )املسامهني( فحسب، 

جيات ختدم فون على تسيريها حلساهبم وفق اسرتاتيبل قد يؤدي إىل حتويل بعض من دخل هذه الشركات اليت يشر 
هذا الغرض، ومل يتوقف اخللل يف العالقات التعاقدية على املسريين واملسامهني بل تعداه ليشمل جمموع الشركاء 

(Partenaires/Stake hold املهتمة بأعمال املؤسسة وهذا حسب مفهوم اخليارات التسيريية الذي أدخله )
(Charreوالذي ح ) دد من خالله منطقة نفوذ سلطة املسريين، ال ختضع ألية مراقبة من قبل الشركاء وهو األمر

الذي ال يتعارض مع رغبة املسريين ومينعهم توسيع جمال احلرية الذي حيققون من خالله أهدافهم اخلاصة واليت 
 تتعارض حتما مع أهداف مالكي الشركات.

تلف األطراف ن اعتبار احملاسبة على أهنا أداة تسيري العالقات التعاقدية بني خمواستنادا للنظرية املالية احلديثة، ميك
املعنية بتمويل أو تسيري الشركة، ومن هذا املنظور ال يتوقف دور احملاسبة على إعطاء الصورة العادلة للمركز املايل 

ن تضارب املصاحل بني كالة املرتتبة عللمؤسسة ونتائجها املالية فحسب، بل تتعداها لكوهنا ميكانيزم حلل تكاليف الو 
 2 مقرض(.-مسري-)مساهم

                                                           

1- CLAIRE CHARLET et les autres,  "  Le gouvernement d’entreprise, Marchés financiers de Madame 
MERLE d’Aubigné", Juin, 2003, p 04.  

أطروحة مقدمة ، "لتطبيق على حالة الجزائربا أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية"مداين بن بلغيث،  2-
  .11-11، ص 1222االقتصادية، جامعة اجلزائر، لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم 
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 الحوكمة ودورها في تخفيض تضارب المصالح: :ثانيا
 نظرية الوكالة والعالقات المسببة لتضارب المصالح:. 1

توضح نظرية الوكالة العالقات التعاقدية اليت تعد السبب وراء تضارب املصاحل بني األطراف الفاعلة واملهتمة 
باملؤسسة واليت تكون بني املسريين واملسامهني وكذلك أيضا بني املسامهني واملسريين واملقرضني، إضافة جلميع األطراف 
اليت هلا عالقة باملؤسسة واليت قد تؤثر على نوعية املعلومات احملاسبية واملالية، وقد تكون عالقات خارجية تربط 

 راقبة.داخلية متعلقة أساسا بثقافة املؤسسة وهياكلها املكلفة بالتسيري واملاملؤسسة مع اجلمهور واملنافسة والدولة أو 
 املهتمة باملؤسسة وهذا كما يأيت:وسوف فيما يأيت تضارب املصاحل بني األطراف الفاعلة و 

 تضارب المصالح بين المساهمين والمسيرين:أ. 
كما أوضحنا سابقا ونتيجة للعالقات التعاقدية بني املسامهني واملسريين تنشأ عدة مشاكل ومن بينها تضارب 

اختالف وتباين املصاحل، فاملسريون وباعتبارهم الطرف األكثر ارتباطا باملؤسسة واإلحاطة  1املصاحل ويعود ذلك إىل: 
مارهم املعنوي ن أكثر حساسية لتغيري النتائج على اعتبار استثبأعماهلا حيرصون على الرفع من أدائها وبالتايل يكونو 

)رأس مال بشري( هبذا األداء، األمر الذي يقودهم الختيار املشاريع األقل خماطرة واألكثر مردودية، والعكس بالنسبة 
اليف إضافية كللمسامهني الراغبني يف تعظيم قيمة املؤسسة وزيادة أمواهلم اخلاصة وخوفا على مصاحلهم يتحملون ت

 ملراقبة ومتابعة حركة املسريين )تكاليف الوكالة( واليت يتوقف حجمها على:
 :ا فكلما زاد عدد املسامهني كلما زادت التكاليف اليت يتحمله حجم المؤسسة وتوزيع األسهم بين المساهمين

املسامهون ملراقبة املسريين، والعكس قلة املسامهني يعين إمكانية احلصول على املعلومات بشكل يسري وبالتايل تقليل 
 التكاليف.

 :ضون عادة شكلر ففي حالة املساهم يتمثل يف الدولة أو مستثمرين دوليني، والذين يف طبيعة المساهمين 
ونوعية املعلومات احملاسبية واملالية اليت على املؤسسة تقدميها، األمر الذي حيتم على املسريين مسايرة هذا االجتاه  

 استجابة لوزن هذه الفئات وتأثريها على الصعيدين الوطين والدويل.
 تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين والمقرضين:ب.

رية يف حصر التضارب الناشئ عن عالقة الوكالة، وتؤدي لظهور عالقة سلطة خاصة بني للمديونية أمهية كب
 املؤسسة من )خالل املسامهني واملسريين واملقرضني( انطالقا من التباين الناشئ عن مصادر التمويل حيث: 

                                                           

 .11املرجع نفسه، ص -  1
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 ئج إجيابية، كما ايقدم املسامهون متويال دائما للمؤسسة: يكافأ حبصص األرباح حيصلون عليها إذا حتققت نت
 مينحهم هذا التمويل حق االطالع على تسيري املؤسسة.

 بينما يقدم املقرضون متويال قد يكون طويل املدى حبيث يكافأ بفوائد، وال حيصل املقرضني مبوجبه على حق
 االطالع على تسيري املؤسسة.

لوكالة، فإن عادة ارتفاع يف تكاليف ا ومبا أن التمويل عن طريق الرفع من رأس املال بواسطة االكتتاب يرافقه
 املسريين عادة ما يلجؤون لتفضيل اإلقراض لعدة أسباب منها:

  حرصهم على تعظيم أرباح املؤسسة لتجنب خماطرة اإلفالس، وبالتايل تضييع فرص عملهم، وبالنتيجة ترتفع قيمة
 املؤسسة وتنخفض تكاليف الوكالة.

 ؤوليتهم، املشاريع األكثر خماطرة ألهنا يف نظرهم أكثر مردودية، على عكستفضيل املسامهني الذين تنحصر مس 
 املقرضني الذين ال ترتبط عائداهتم باألداء االقتصادي للمؤسسة، فإهنم يفضلون املشاريع األقل خماطرة.

  ساسا من ختفيض أإمكانية حتويل املسريين للثروة من املقرضني إىل املسامهني، من خالل توزيعات األرباح ممولة
 أعباء ونفقات االستثمار.

ونظرا لألسباب السابقة فإن املقرضني حيرصون عادة على العمل من أجل احلصول على املعلومات احملاسبية 
الكفيلة بتمكينهم من متابعة القدرة على التسديد اليت تتمتع هبا املؤسسة، لذلك فإهنم ميارسون ضغوطا لقيام 

م املعلومات احملاسبية، وذلك عن طريق مراقبة سلوك املسريين بواسطة عقود موثقة تسمح هلاملؤسسة بتحسني نوعية 
 مبتابعة ومراقبة القرارات التسيريية يف جمال اإلنتاج، االستثمار والتمويل.

 :               أهمية الحوكمة في تخفيض مشكلة تضارب المصالح. 2
هتمام الدول واملؤسسات الدولية مبوضوع حوكمة الشركات، فقد كما تطرقنا يف الفصل األول ونظرا لتزايد ا

حرصت العديد من املؤسسات واملنظمات على دراسة هذا املوضوع وحتليله ووضع مبادئ حمددة وهذا لتدعيم إدارة 
الشركات وجتنب تضارب املصاحل كأحد املبادئ األساسية للحوكمة، وذلك حلماية مصاحل األطراف ذات العالقة 

ملؤسسة، إذ وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قواعد جتنب تضارب املصاحل ضمن مبادئها إذ أشارت مع ا
 1 إىل:

                                                           

إلبداع ، مداخلة يف امللتقى الدويل حول ا"حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة"بتول حممد النوري، علي خلف سلمان،  - 1
  .11-11، ص 1211ماي 11و 19وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب، يومي والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية 
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  ينبغي استكمال إطار احلوكمة مبنهج فعال يتناول ويشجع على تقدمي التحليالت أو املشورة عن طريق احملللني
ن أي تعارض هام بالقرارات اليت يتخذها املستثمرون بعيدا عوالسماسرة ووكاالت التقييم والتصنيف وغريمها واملتعلقة 

 يف املصلحة قد يؤدي إىل األضرار بنزاهة ما يقومون به من حتليل أو ما يقدمونه من مشورة.
  فضال عن طلب مراجعني مستقلني أكفاء، وتسهيل إيصال املعلومات يف الوقت املناسب، فإن عددا من الدول

نزاهة هذه املهن ونواحي النشاط اليت تستعمل كموصل للتحليل والنصائح إىل السوق، قد اختذت خطوات لضمان 
وهذه الوسائط إذا ما كانت تتعامل حبرية بعيدا عن التناقضات مع النزاهة فإهنا ميكن أن تلعب دورا هاما يف توفري 

 حوافز للشركات وجمالس إدارهتا التباع ممارسات جيدة للحوكمة.
 ار القلق بشأن ما ظهر من دالئل على أن تضارب املصاحل غالبا ما ينشأ، وقد يؤثر يف الرأي ومع ذلك، فقد ث

وطريقة احلكم على األمور، وقد يكون هذا هو احلال عندما يكون من يقدم املشورة يسعى أيضا إىل تقدمي خدمات 
دف املعايري املهنية والشفافية اليت تستهأخرى إىل الشركة املعنية، وهذا االهتمام حيدد بعدا شديد الصلة بني اإلفصاح 

 حملللي سوق األوراق املالية ووكاالت التصنيف العاملية وبنوك االستثمارات وغريها.
  تشري التجارب يف نواحي أخرى إىل أن احلل األفضل هو طلب اإلفصاح التام عن التضارب الذي حيدث يف

يها الشركة عه، أما ما هو مهم فهو اإلفصاح عن الكيفية اليت تضع فاملصاحل والكيفية اليت ختتارها الشركة للتعامل م
 هيكل احلوافز للعاملني هبا حىت تلغي احتماالت التضارب يف املصاحل.   
 والشكل اآليت يوضح دور احلوكمة يف ختفيض مشكلة تضارب املصاحل:
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 مة في تخفيض مشكلة تضارب المصالح: دور الحوك27الشكل رقم

 
 .00بتول حممد نوري، علي خلف سلمان، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 .لومات المحاسبيةودة المعج حقيقني: آليات حوكمة الشركات في تالمطلب الثا
تعين آليات حوكمة الشركات، الطرق واألساليب اليت تستخدم للتعامل مع مشاكل الوكالة اليت تنشأ بني اإلدارة 
ومحلة األسهم عموما وبني األقلية واألغلبية املسيطرة من محلة األسهم، حيث أشار الرتاث األديب حلوكمة الشركات 

بيق حوكمة الشركات بشكل يتالءم وظروف املؤسسات إىل وجود العديد من اآلليات اليت ميكن استخدامها لتط

 مبادئ الحوكمة

 تخفيض مشكلة تضارب المصالح

 تحقيق التوافق بين مصالح أطراف الوكالة

الشفافية في عمل مجلس 
اإلدارة والجمعية 

 العمومية

اإلفصاح والشفافية 
في اتباع اإلجراءات 

 والطرائق المحاسبية

حماية وضمان 
حقوق المساهمين 

 بكافة أنواعهم

رفع كفاءة أداء 
نظام عناصر 

 الرقابة الداخلية

اختيار مجلس إدارة 

 ومدراء تنفيذيين أكفاء
تحقيق جودة المعلومات 

المحاسبية من خالل 
 القوائم المالية

حماية حقوق المساهمين 
والعمل على تحقيق 

 أهدافهم

لتزام العاملين والمدراء ا
باللوائح التي تصدرها 

 الوحدة االقتصادية
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وبيئة عملها، وكذلك نظام احلوكمة املطبق داخل البلد، وميكن القول إن هناك شبه إمجاع بني الباحثني يف جمال 
 1 حوكمة الشركات على تصنيف آليات حوكمة الشركات إىل فئتني داخلية وخارجية:

 اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات:     :أوال
 المراجعة الداخلية:. 1

تسطر الشركة أهدافا وتسعى إىل حتقيقها، وإذا كان حتقيق تلك األهداف يهم بالدرجة األوىل املسريين )قصد 
 خلالتسيري األحسن ما أمكن لنشاطها(، أما املالكون واملسامهون الشركاء من زبائن وموردين، سلطات عمومية...إ

فهم بعيدون عما جيري يف املؤسسة، كما أهنم حمل أنظارهم وبالتايل ينبغي تزويد هؤالء باملعلومات الالزمة حول 
، ومن بني الوسائل 2النشاطات والنتائج، ولكي تنال رضاهم ال بد أن تكون تلك املعلومات بعيدة عن الشكوك

 لتحقيق ذلك هناك وظيفة املراجعة الداخلية.
نشاط مستقل وموضوعي والذي يعطي الضمان للشركة على درجة دقة  3 عة الداخلية على أهناوتعرف املراج

العمليات وإعطاء نصائح ألجل حتسني واملسامهة يف إنشاء القيمة املضافة وهو يساعد هذه املؤسسة على تقييم 
 األهداف املتوقعة.

الئحة بضوابط حوكمة الشركات تضمنت طلبا ( SEC)، أقرت جلنة تبادل األوراق املالية 0110ويف أواخر عام 
( وذلك لتحسني مستوى تطبيق NYSEبإجراء مراجعة داخلية للوحدات االقتصادية املدرجة يف بورصة نيويورك )

 حوكمة الشركات يف تلك الشركات.
للشركات  من القانون التوجيهي 41ويف اجلزائر فقد نص املشرع اجلزائري يف هناية الثمانينات من خالل املادة 

، الذي ينص على أنه: "يتعني على الشركات االقتصادية العمومية تنظيم 0988الصادر بتاريخ جانفي  88/10رقم 
   4 وتدعيم هياكل داخلية خاصة باملراقبة يف الشركة وحتسني بصفة مستمرة أمناط سريها وتسيريها"

كن عم حوكمة الشركات ومن هذا املنظور ميونتيجة لتطور املراجعة الداخلية فقد أصبحت عامال أساسيا يف د
 القول إن التدقيق الداخلي خيدم جمموعتني مها: 

 .املسؤولون عن حوكمة الشركات من خالل فحص أساليب عملهم والتأكد من نزاهتهم 

                                                           

ريني "، حبث مقدم لوزارة مركز املدأثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على اإلداري المصري دراسة تطبيقية" هباء الدين مسري عالم، -  1
 .  11،ص 1221املصري،

 .21، ص 1229، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، "من النظرية إلى التطبيقالمراجعة ومراقبة الحسابات "مد بوتني، حم -  2
 1228،آب 22_21"، جملة املدقق، العدد "التدقيق الخارجي و التدقيق الداخلي و تدقيق السلطات الرقابية الحكوميةهيثم السعافني، -  3

 . 2،ص 
 .12، ص 11/21/1199املؤرخة يف  21رقم أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية -  4
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.اخلاضعون حلوكمة الشركات من خالل ضمان عمل املسؤولني عن حوكمة الشركات لصاحلهم 
 لجنة المراجعة:. 2

( من املفاهيم احلديثة اليت حتظى باهتمام العديد من الدول مثل الواليات Comités d’audit)تعترب جلان املراجعة 
املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا وغريها من الدول، كما توصي العديد من املنظمات املهنية بتكوينها نظرا للدور 

دعيم واإلفصاح حلملة األسهم والتأكد من مصداقيتها، وكذلك يف ت الذي تقوم به يف مراقبة عمليات التقرير املايل
  1 استقالل عملية املراجعة.

جلنة املراجعة بأهنا: "جلنة مكونة من  0990( سنة CICAوقد عرفت اهليئة الكندية للمحاسبني القانونيني )
مدراء الشركة الذين ترتكز مسؤولياهتم يف مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة، وتعد جلنة 
املراجعة كحلقة وصل بني املراجعني وجملس اإلدارة، وتتلخص نشاطاهتا يف مراجعة ترشيح املراجع اخلارجي، ونطاق 

 2 املراجعة، ومجيع املعلومات املالية املعدة للنشر" ونتائج
 وبناء على ما سبق هناك العديد من األسباب اليت تقوم على وجوب إنشاء جلنة املراجعة وهي:

 ضاء جملس يت حتتاج إىل أعحتقيق اإلشراف الفعال على عملية إعداد التقارير خاصة يف الشركات العظمى ال
 ؛اإلدارة
  والقضاء على املصاحل الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية.محاية احلقوق 
 ؛اجة إىل نشر التقارير بصفة دوريةاحل 
 .محاية مصاحل محلة األسهم من خالل قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يضر هبم 

أن ضرورة إنشاء جلان املراجعة على شاكلة الدول املنشئة هلا من أجل معاجلة  3 يرى األستاذ صديقي مسعود
 الواقع اجلزائري الذي سوف يعرف تغريات يف املستقبل القريب والتقليل من اآلثار السلبية املختلفة، حيث

 يؤكد وانطالقا من دراسته على: 
 ؛ة، وهو ما أكدته التجارب الدوليةإنشاء جلان املراجع 
 رتاوح ما بني أربعة ومخسة أعضاءد أعضائها يعد. 

                                                           

، "دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية المنشورة في بيوة األعمال المصرفية"جمدي حممد سامي،  -  1
 .11، ص 1221، يوليو 22، اجمللة 21جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية، العدد 

، جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، اجمللة "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية"عوض بن سالمة الرحيلي، -  2
 .111، ص 1229، 21، العدد 11

لتخطيط أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع ا ،"نحو متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية"صديقي مسعود،  -3
 .112، ص 1221/1222االقتصادي، جامعة اجلزائر، 
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 كما يضيف األستاذ صديقي أن حتديد األعضاء يعتمد على العناصر التالية:
 .طبيعة وحجم نشاط الشركة، رقم أعمال الشركة، التوزيع اجلغرايف للشركة 

 اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات:. ثانيا
 المراجعة الخارجية:. 1

بواسطة جهة خارجية مستقلة متاما عن املؤسسة بغية فحص البيانات والسجالت احملاسبية وهي اليت تتم 
والوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية وهذا إلبداء فيت حمايد حول صحة وصدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن 

اذ القرارات ها وتساعدهم يف اختالنظام احملاسيب املولد هلا، وذلك إلضفاء املصداقية حىت تنال قبول مستعملي
  1 االقتصادية.

كما تعرف على أهنا عبارة عن وضيفة مستقلة للمؤسسة تتمثل مهمتها يف التحقق من دقة احلسابات  
ونتائج التقارير املالية وبشكل أكثر حتديدا إذا أخذنا تعريف حمافظي احلسابات التصديق على االنتظام واإلخالص 

  2 احلسابات والقوائم املالية.والعدالة لعرض 
 3: وللمراجع اخلارجي عالقات مع عدة جهات وتتمثل فيما يلي  

وهي املسؤولة عن التخطيط والرقابة على األنشطة االقتصادية، هلذا البد أن يكون املراجع لديه حذر اإلدارة: أ. 
 .مهين، فعليه ربط املعلومات مع القرائن واألدلة وتقييمها بشكل موضوعي

من املعروف أن جملس اإلدارة مسؤول عن وضع سياسات املؤسسة ولصاحل  مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة:ب. 
 املسامهني، فإذا كان أعضاء جملس اإلدارة أغلبهم من اإلداريني، فالعالقة ستكون كما ذكرناها مع اإلدارة أعاله.

ة تنفيذيني أو ما يسمى بلجنة املراجعة فإن العالقأما إذا كان جملس اإلدارة يتكون من أعضاء خارجيني أو غري 
ستختلف، وجلنة املراجعة تتكون من أعضاء خارجيني غري تنفيذيني وهم واسطة بني املراجع اخلارجي واملراجع 

 الداخلي للمؤسسة واإلدارة، وهذه العالقة تساند استقاللية املراجع الداخلي واخلارجي وهذا من خالل:
  اجع اخلارجي على اهليئة العامة للمسامهنياقرتاح تعيني املر 
 .مناقشة برنامج املراجعة مع املراجع اخلارجي 
 .استالم املراسالت من املراجع اخلارجي ومناقشته حول األمور أو الصعوبات اليت يواجهها مع اإلدارة 
 .مناقشة البيانات املالية للمراجع 

                                                           

  .11ص  ،1212، مطبعة مزوار، الوادي، الطبعة األوىل، "المراجعة الداخلية "،صديقي مسعود، أمحد نغاز - 1
 .11املرجع نفسه، ص - 2
 .12_ 19، ص 1222"، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، األردن، الناحية النظرية و العلمية،" مدخل الى التدقيق من هادي التميمي - 3
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  عزله.يعني مدير املراجعة الداخلية، وحيدد راتبه وكذلك 
عادة املراجع اخلارجي لديه عالقة طيبة مع املراجعة الداخلية، ويوفر له مساعدة إلجناز المراجعة الداخلية: ت. 

مراجعة البيانات املالية، وكذلك إدارة املؤسسة رمبا تطلب من املراجع اخلارجي دراسة وتقييم املراجعة الداخلية كعملية 
وعمل املراجعة الداخلية ال ميكن أن تكون بديال عن املراجعة اخلارجية ولكنه منفصلة عن تدقيق البيانات املالية، 

 مكمل له.
املراجع اخلارجي هو وكيل املسامهني الذين يعتمدون على البيانات املالية املدققة، وعلى املراجع المساهمون: ث. 

 اخلارجي التحقق فيما إذا كانت اإلدارة كفؤة يف إدارة أمواهلم.  
على تنظيم ممارسة مهنة حمافظة  41إىل غاية  00ويف اجلزائر وحسب نظام احملاسبة املالية فقد نصت املواد من 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات واحملاسب  09/11/0101املؤرخ يف  21-01احلسابات من خالل القانون 
  1روط تعيينه وحقوقه.املعتمد، فحددت شخص حمافظ احلسابات وحتديد مهامه وش

 المطلب الثالث: تأثير قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المحاسبية
يعترب مصطلح احلوكمة من أهم املفاهيم اإلدارية احلديثة، وقد حضي هذا املوضوع باهتمام دويل كبري يف 
السنوات األخرية خاصة بعد املشاكل اليت عرفتها بعض الشركات األمريكية الكربى كشركة إنرون للطاقة، مما أدى 

لى ؤسسات لتفادي تكرار مثل تلك األزمات واحلفاظ عإىل ضرورة إجياد قواعد ومعايري إدارية وقانونية حتمك أداء امل
مصاحل كل األطراف املعنية، وقد بدأت خمتلف الدول تدرك الدور احليوي الذي ميكن أن تلعبه احلوكمة يف ترشيد 
استغالل الطاقات واإلمكانات املتاحة ومن بينها اجلزائر اليت عرفت يف السنوات األخرية مبادالت وممارسات جتارية 

قتصادية أدت إىل حاجتها املتزايدة إىل االنتقال من إفصاح حماسيب أساسه تقدمي معلومة ذات طابع قانوين إىل وا
إفصاح مايل مبين على الواقع االقتصادي الذي خيدم املسامهني ومتخذي القرار واملتعاملني االقتصاديني اآلخرين، 

لية األساس يكن صدفة، حيث أصبحت املعايري احملاسبية الدو  فاختيار اجلزائر لغة حماسبية متعارفة عليها عامليا مل
، وقد أدى ذلك إىل إدخال تغيريات هامة مقارنة باملخطط 10/10/0101املرجعي للنظام احملاسيب املايل اإلجباري منذ 

 .0915احملاسيب الوطين لسنة 
     2 جوانب أساسية هي:ويف هذا اإلطار ميكن إظهار أن احلوكمة تؤثر على اإلفصاح من خالل ثالث 

 

                                                           

 .9-2، ص 11/22/1212املؤرخة يف  21أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم،  - 1 
 .8 د الرزاق، مرجع سبق ذكره، صبخليل ع -2
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 االهتمام بالمعلومات غير المالية: :أوال
تعرف املعلومات غري املالية بأهنا كافة املعلومات خبالف تلك الواردة بالقوائم املالية ومعظم املالحظات املرفقة 
هبا، كما أهنا تتضمن كال من املعلومات اخلربية واملعلومات الكمية غري املالية وعلى وجه العموم فإن املعلومات غري 

صة ن صياغتها يف صورة غري مالية سواء كانت كمية مثل عدد العمالت، احلاملالية تشري إىل كافة املعلومات اليت ميك
السوقية...، أو وصفية مثل مستوى املنافسة، الكفاءة اإلدارية...، وحتظى املعلومات غري املالية باهتمام كبري من قبل 

 صانعي القرار. 
حملاسبية، كما أهنا ة عن بعض اإلجراءات اتتميز املعلومات غري املالية بأهنا ال تتعرض لتأثري التحريفات الناجت

أكثر سهولة وقابلة للفهم حىت بواسطة غري املتخصصني يف جمال احملاسبة، وتعترب املعلومات غري املالية مصدر ذو 
قيمة هائلة ليس فقط بالنسبة للمراجعني باعتبارها األساس لتدعيم العديد من أحكام املراجعة بل أضحت تلعب 

مهية يف العديد من اجملاالت حيث أن احنصار اإلفصاح احملاسيب يف البيانات املالية يف جمال تسعري دورا عظيم األ
األسهم حيث أن املعلومات املالية ما هي إال جزء من املعلومات اليت تؤثر على سوق املال الكفء وما يؤكد على 

ن املعلومات غري ة األمريكية خيتص أوهلا باإلفصاح عأمهية املعلومات غري املالية التعليمات اليت أصدرهتا جلنة البورص
 املالية.

 التحول من اإلفصاح االختياري إلى اإلفصاح اإللزامي: :ثانيا
تشري إحدى الدراسات إىل أن الفكر احملاسيب والواقع العملي قد طرح جمموعة من األفكار حول حمتوى اإلفصاح 

 ال تشملها بيانات غري املالية باإلضافة إىل البيانات املالية اإلضافية اليتاالختياري ليشمل املعلومات االسرتاتيجية وال
القوائم املالية وحىت ميكن توسيع دائرة املعلومات املتاحة جملموع املستثمرين، ولكن يتم احلد من عدم متاثل املعلومات 

رأس املال وحىت ل إىل سوق كفء لبني اإلدارة واملستثمرين أنفسهم، نتيجة اتصال بعضهم بإدارة الشركة وحىت نص
 ميكن الوصول للسعر العادل للسهم البد وأن يتحول اإلفصاح االختياري إىل إفصاح إلزامي.

 تدعيم اإلفصاح اإللكتروني: :ثالثا
يساعد اإلفصاح اإللكرتوين على نشر املعلومات املالية وغري املالية يف التوقيت املناسب واملتزامن باستمرار، 

 اإلفصاح اإللكرتوين حيقق العديد من املزايا ومنها:حيث أن 
 ؛توفري معلومات يف الوقت املناسب 
 ؛ة العكسيةحتقيق التغذي 
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 ؛حتقيق إمكانية التحديث الفوري 
 ؛ختفيض درجة عدم متاثل املعلومات 
 سهولة الوصول للمعلومات املطلوبة. 

مرين واألسواق املالية هو إعادة ثقة املتعاملني من مستث إن أهم دافع تطبيق قواعد احلوكمة بالنسبة للشركات
مسامهني وإدارة الشركات يف تلك األسواق جتنبا لتعرضها إىل اهنيارات أو حاالت فشل، بسبب عدم دقة البيانات 

 والتشريعات اليت نيواملعلومات احملاسبية واملالية وقلة الشفافية وعدم املساءلة يف التقارير املالية، جبانب االلتزام بالقوان
تصدرها الدولة واجلمعيات املهنية املتخصصة هلا أثر واضح يف تنشيط حركة سوق األوراق املالية وزيادة حركة التداول 
وأسعار األسهم، فضال عن أمهية التوقيت املالئم يف اإلفصاح عن كافة املعلومات وعلى سلوك املستثمرين احلاليني 

 واملتوقعني.
إفصاح قوي وجودة املعلومات احملاسبية واملالية اجليدة تشجيع على الشفافية احلقيقية للشركات  يعد وجود نظام

املدرجة يف السوق، ويعترب أمرا رئيسيا لقدرة املسامهني على ممارسة حقوق ممتلكاهتم على أسس مدروسة. وتظهر 
تأكد من سلوك اردة يف القوائم املالية أداة قوية للالتجارب أن اإلفصاح احملاسيب وجودة املعلومات احملاسبية واملالية الو 

الشركات ومحاية حقوق املستثمرين، حيث ميكن نظام اإلفصاح الكايف إيصال املعلومات للمستخدمني ويف الوقت 
املناسب األمر الذي يساهم يف اجتذاب رأس املال واحلفاظ على الثقة يف أسواق رأس املال، وعلى النقيض فإن 

ح وقلة املعلومات احملاسبية واملالية وتأخرها يف الوصول إىل املسامهني واملستثمرين واملمارسات غري ضعف اإلفصا 
 1الشفافة تساهم يف السلوك غري األخالقي، ويف خفض مستوى شفافية ونزاهة السوق. 

ي ظل فالمبحث الثالث: دور اإلفصاح عن جودة المعلومات المحاسبية في الرفع من كفاءة السوق المالي 
 حوكمة الشركات

 املسامهني حقوق مانلض احملاسبية املعلومة عن والشفافية اإلفصاح معاين من حتمله مبا الشركات حوكمة تعترب      
 وضح ذلك من خالل املطالب التالية:و ست املايل السوق كفاءة لرفع كآلية

 المطلب األول: تعريف ومتطلبات كفاءة السوق المالي
املالية دورا مهما يف حتقيق النمو االقتصادي، كما أن وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية متنح تلعب األسواق 

  ة. يتم التعامل بأوراقها املاليمزايا عديدة لالقتصاد ككل يف ظل توفر املعلومات عن مجيع األنشطة اليت
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 تعريف كفاءة السوق المالي: أوال:
لسوق الذي يعكس فيه سعر السهم الذي تصدره مؤسسة ما كافة " تعرف كفاءة السوق املايل على أهنا ا

املعلومات املتاحة، واليت تؤثر على القيمة السوقية للسهم وإن كان األمر كذلك فإنه ميكن القول بأنه يف ظل السوق 
 1 الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس متام القيمة املعنية اليت يتولد عنها العائد"

ويقصد هبا أيضا " أن تستجيب أسعار األسهم يف السوق املايل على وجه السرعة لكل معلومة جديدة تراه  
إىل املتعاملني فيه يكون من شأهنا تغيري نظرهتم يف الشركة املصدرة للسهم، حيث يف ظل السوق الكفء يعكس 

  2 كاسب.اطر اليت تتعرض هلا هذه املسعر السهم توقعات املستثمرين بشأن املكاسب املستقبلية وبشأن املخ
وتعرف أيضا على "السوق الذي يكون سعر األصول فيها يعكس كل املعلومات املالئمة املتوفرة عند  
  3 التقييم"

  متطلبات كفاءة السوق المالي: ثانيا:
 4 لكي تتحقق كفاءة السوق املايل جيب أن تتوفر فيه خاصيتني أساسيتني ومها كما يلي:

 كفاءة التسعير:  .1
أطلق على كفاءة التسعري بالكفاءة اخلارجية ويقصد هبا أن املعلومات اجلديدة تصل إىل املتعاملني يف السوق 
بسرعة وبدون فاصل زمين كبري مبا جيعل أسعار األسهم مرآة تعكس كافة املعلومات املتاحة، ليس هذا فقط بل أن 

ميع تكبدوا يف سبيلها تكاليف باهظة، مبا يعين أن الفرصة متاحة للجاملعلومات تصل إىل املتعاملني بدون أن ي
 للحصول على تلك املعلومات، وهبذا يصبح جلميع املتعاملني نفس الفرصة لتحقيق األرباح.

 كفاءة التشغيل:. 2
 يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ويقصد هبا قدرة السوق على خلق التوازن بني الطلب والعرض

دون أن يتحمل املتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة، وكما يبدو فإن كفاءة التسعري تعتمد على حد كبري على كفاءة 
 التشغيل فلكي تعكس قيمة الورقة املالية املعلومات الواردة، ينبغي أن تكون التكاليف اليت تكبدها املستثمرون إلمتام

                                                           

 . 291، ص 1111، دار املعارف، اإلسكندرية، مصر، "األوراق المالية وأسواق رأس المال"منري إبراهيم اهلندي،  - 1
صص يف ، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، خت"معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلها"بوكساين رشيد،  - 2

 . 122، ص 1228العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
ة رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص نقود ومالية، جامع، "أثر المعلومة المالية في السوق المالي"بوغنبوز أمينة،  - 3

 . 21، ص 1222اجلزائر 
ة، مصر ، الدار اجلامعي"أساسيات االستثمار في بورصة األوراق المالية، أسهم، سندات، وثائق استثمار، الخيارات"عبد الغفار حنفي،  - 4

 .111-111، ص 1221
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 ون اجلهد للحصول على املعلومات اجلديدة.الصفقة عند حدها األدىن، مما جيعلهم يبذل 
 1 وتوفر اخلاصيتني السابقتني مرهون بتوافر جمموعة من الشروط أمهها ما يلي:

 املنافسة الكاملة وهذا الشرط مرهون بتوفري عدد كبري من الباعة واملشرتين، تتوفر هلم حرية  أن يسود السوق املايل
 ؛ص نشوء االحتكارلسوق، حىت تقل فر الدخول واخلروج إىل ا

  أن يوفر هذا السوق املايل خاصية السيولة لألوراق املالية املتداولة فيه، وهذا الشرط هو يف حقيقة األمر نتيجة
طبيعية لتوفر الشرط السابق، وبتوفر خاصية السيولة يف سوق األوراق املالية تتحقق الفرص أمام املستثمر لبيع أو 

 ؛سبة ويف الوقت والسرعة املناسبنيبالتكلفة املناشراء األوراق املالية 
  أن يتوفر السوق املايل على وسائل وقنوات اتصال فعالة توفر للمتعاملني فيه معلومات دقيقة حول السعر وحجم

 ؛لعرض والطلب يف احلاضر واملستقبلعمليات التبادل اليت يتم فيه باإلضافة إىل مؤشرات عن ا
  والشفافية بقدر جيعل املعلومات عن أسعار األوراق املالية املتداولة فيه وما يتم على هذه توفر عنصر اإلفصاح

 ؛ل بعد عن عملية احتكار املعلوماتاألوراق من صفقات متاحة جلميع املتعاملني فيه ويشك
  ملايل، ويشرتط اكما يشرتط أن يكون السوق املايل واملتعاملني فيها حمكومني من قبل جلنة تنظيم ومراقبة السوق

 أن تكون هذه اللجنة حمايدة.
 المطلب الثاني: أثر جودة المعلومة المحاسبية على كفاءة السوق المالي

 2هناك تأثري مباشر وصريح جلودة املعلومة احملاسبية واملالية على كفاءة السوق املايل وسنوضح ذلك فيما يلي: 
ها احملاسبية واملالية على كفاءة السوق املايل سواء من جانب تأثري  هناك انعكاس واضح وصريح جلودة املعلومة : أوال 

على املستثمرين يف اختاذ القرارات املالئمة مثل قرار االحتفاظ باألوراق، ومن جانب آخر فقد أشار بعض الباحثني 
قياس حجم املخاطر عليها ل بأن املعلومات املوجودة يف التقارير والقوائم املالية هي أهم املعلومات اليت ميكن االعتماد

بأنواعها املختلفة، مثل خماطر معدل الفائدة، خماطر السوق، خماطر السيولة، خماطر سعر الصرف، خماطر اإلدارة، 
 ملالية يف السوق املايل له شقان:وخماطر األعمال والتنبؤ هبا، كما أن أثر املعلومة احملاسبية وا

 لدور التسييري:. ا1
 د املستثمرين باملعلومات عن الشركات اليت تطرح أسهمها يف البورصة مستقبال قبل اختاذوذلك عن طريق إمدا

                                                           

، ص 1111 ،، الطبعة الثانية، مؤسسة العراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن"إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقات "،حممد مطر -1
111-112. 

امللتقى الدويل  ،"دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومة المحاسبية لترشيد قرارات االستثمارات"صديقي مسعود، دريس خالد،  2-
، ص 1212 ، احملاسبية للمؤسسة واقع، رهانات، وآفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أم البواقي، اجلزائراحلوكمة 

11-12. 
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 قرار الشراء أو البيع هبدف دعم وترشيد ذلك القرار. 
 الدور التأشيري:. 2

حيقق التوازن املطلوب بني اخلواطر والعوائد وحيقق للمستثمرين الرحبية املستهدفة وحيفظ السوق املايل التوازن 
 بقدر اإلمكان لذا نشري هنا إىل بعض املالحظات وهي:

  أن معظم الدراسات السابقة اهتمت مبكونات املعلومات احملاسبية واملالية مثل اإلعالن عن توزيعات األرباح
 لومقاييس الرحبية ومقاييس التدفقات النقدية، مقاييس السيولة واملخاطر املالية وعالقاهتا باملتغريات املختلفة مث

 ؛ملالية أو أسعار األوراق املاليةحجم التداول أو العائد املتوقع على األوراق ا
  ،أن هناك دراسات أخرى اهتمت بنوعية السياسة احملاسبية واملالية املستخدمة وانعكاساهتا على السوق املايل

د للمعلومات املتداولة ة هي املصدر الوحيمشرية إىل أن النظريات املالية يف احملاسبة واليت تعتمد على أن التقارير املالي
يف السوق املايل، باإلضافة إىل املرونة املعطاة ملديري الوحدات االقتصادية يف اختيار الطرق والسياسات احملاسبية 

 ؛لية تعمل على تضليل السوق املايلالبديلة قد تؤدي إىل وجود معلومات حماسبية وما
 ا هذا الية يف التأثري على السوق املايل يعتمد على مستوى الكفاءة اليت يتمتع هبإن دور املعلومة احملاسبية وامل

السوق، باإلضافة إىل نوعية هذه الكفاءة، كما أن من أهم األركان اليت ترتكز هذه عليها كفاءة السوق املايل هو 
 ؛د نظام فعال للمعلومات احملاسبيةوجو 
  من النقاط املناسبة جند توفر يف املعلومات املناسبة واملالية مستوى اجلودة املطلوبة، وأمهية خاصة التوقيت املالئم

عند اإلفصاح عن املعلومة احملاسبية واملالية، وأثرها على أسعار االستثمارات املالية، كما أن تأخري نشر املعلومات 
لى ادها على مبادئ ومعايري حماسبية متفق عليها حيدث تأثري سليب عوعدم دقتها والتحيز يف عرضها وعدم اعتم

 ؛اليت يرغب يف حتملها وفقا لظروفهسلوك املستثمر ويؤثر يف درجة املخاطر 
  يضاف إىل ذلك أن القدرة التنبئية للمعلومات احملاسبية واملالية سواء السنوية أو املرحلية هلا دور فعال يف التأثري

 تثمر يف السوق املايل.على سلوك املس
 ثانيا: تأثير جودة المعلومة المحاسبية على كفاءة السوق المالي في إطار حوكمة الشركات:

إن األثر املباشر يف تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية وذلك نتيجة حتقيق املفهوم 
اسبية من املعايري، ينتج عنه تأثري مباشر وصريح للمعلومات احملالشامل جلودة هذه املعلومات الذي يقوم على جمموعة 

واملالية على السوق املايل، سواء من جانب تأثريها على املستثمرين احلاليني أو املرتقبني يف اختاذ القرارات الرشيدة 
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من جانب  ت جديدة، أواملالئمة مثل قرار االحتفاظ باألوراق املالية أو قرار التخلص منها أو الدخول يف استثمارا
     1 تأثريها على حجم التداول أو من جانب تأثريها على أسعار أو عائد إليهم أو تنشيط السوق املايل.

عموما إن مسامهة حوكمة الشركة يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية واملالية حيقق ثقة املستثمرين واملسامهني  
ملدخرات يف االقتصاد القومي وتعمق دور السوق املايل وزيادة قدراته على تعبئة ايف املعلومات املنشورة مما حيقق الثقة 

 ورفع معدالت االستثمار باإلضافة إىل دعم قدراته التنافسية مما ينعكس باإلجياب على حتقيق كفاءة السوق.

 سنوضح ذلك من خالل الشكل التايل: 

 ة السوق المالي في ظل حوكمة الشركات: أثر جودة المعلومة المحاسبية على كفاء28 الشكل رقم

 
 .طالبةالمن إعداد المصدر: 

 
 

                                                           

 .11-11زرزار العياشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1 

 حوكمة الشركات

 جودة المعلومات المحاسبية

 الثقة في المعلومة المحاسبية الرشد في اتخاذ القرار

تنشيط السوق العالمي وذلك بالتأثير على حركة 
 التداول، أسعار األسهم والمنافسة

 كفاءة السوق المالي
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 المطلب الثالث: عالقة حوكمة الشركات بكفاءة السوق المالي
 1 ميكن ارتباط حوكمة الشركات بكفاءة السوق املايل فيما يلي:

 حوكمة الشركات وشروط القيد بالسوق المالي: أوال.
ملالية اتعد حوكمة الشركات من أهم الشروط اليت جيب أن تتقيد هبا الشركات حىت ميكنها أن تقيد أوراقها 

بالبورصة، وهلذا الغرض يصبح من واجب سلطات الضبط املمثلة بلجنة تنظيم ومراقبة البورصة أن تلزم الشركات 
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لشرط من شروط القيد، هذه القواعد جند أهنا تطبق على املستوى العاملي على 

 الشركات وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:
  ؛جملس إدارة الشركة إىل املسامهنيضرورة تقدمي سرية ذاتية عن كل مرشح لعضوية 
  التزام الشركات بوجود نظام حمكم للرقابة الداخلية على أن يقدم مدير إدارة املراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوي أو

بأحكام  تأكد من مدى التزام الشركةحسب املدة املتفق عليها يف اللوائح إىل جملس اإلدارة وإىل جلنة املراجعة لل
 ؛لقانون والقواعد املنظمة لنشاطهاا
  تطبيق العقوبات على الشركات اليت مل تلتزم بقواعد حوكمة الشركات مع التشديد على أن الشطب من البورصة

 يعد عقوبة غري مستبعدة عن هذه الشركات. 
 ركات:لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وحوكمة الش :ثانيا

يقع على عاتق جلنة تنظيم ومراقبة البورصة حتضري لوائح وقوانني حوكمة الشركات اليت هتدف من خالهلا إلزام 
جمالس إدارات الشركات املسامهة يف البورصة بأن تضمن أفضل ممارسة ألساليب وطرق احلوكمة اليت تكفل حقوق 

 الشركات.املسامهني وحقوق أصحاب املصاحل ذوي العالقة بعمل 
 ديد احلقوق العامة للمسامهني اليت هلا عالقة بالسهم، وعلى وجه اخلصوص حصة األرباح اليت يتقرر توزيعها حت

مبا يف ذلك احلصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، كذلك حق حضور مجعيات املسامهني واالشرتاك 
ها ومراقبة  األسهم وحق االطالع على دفاتر الشركة ووثائقيف مداوالهتا والتصويت على قراراهتا وكذا حق التصرف يف

أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء اجمللس هبدف تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم وحصوهلم 
 ؛لهم ميارسون حقوقهم على أكمل وجهعلى املعلومات اليت جتع

                                                           

ري ، امللتقى الدويل حول السوق املايل بني النظ"لسوق الماليدور حوكمة الشركات في الرفع من كفاءة وأداء ا"بريش عبد القادر، محو حممد،  _ 1
 .11-12، ص 1229والتطبيق يف إطار جتارب الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة عنابة، اجلزائر 
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 يقة ارسة احلقوق بطريقة تضمن بأن تكون هذه املعلومات دقضرورة توفري املعلومات للمسامهني هبدف ضمان مم
 املسامهني يف توفري نيوشاملة مع تقدميها للمسامهني بطرق مستحدثة ومنتظمة يف املواعيد احملددة مع عدم التمييز ب

 ؛املعلومات
  ؛واإلشراف العام على أعمال الشركةضرورة وضع األنظمة وضوابط الرقابة الداخلية 
 ؛راءات اختاذ القرار ومدة التفويضالصالحيات اليت يفوضها جملس اإلدارة لإلدارة التنفيذية وإجديد حت 
  ضرورة تقدمي الشركة ملعلومات شاملة عن كل ما يتعلق بالشركة جلميع أعضاء جملس اإلدارة وعلى وجه اخلصوص
  ؛ضاء جملس اإلدارة غري التنفيذينيأع
  ؛ألعضاء يف جملس اإلدارة التنفيذيمن أشخاص غري اوجوب تشكيل جلنة مراجعة مكونة 
  اشرتاط عدم جواز ألي من أعضاء جملس اإلدارة بغري ترخيص من اجلمعية العامة أن يشرتط يف أي عمل من

 ؛فروع النشاط الذي تزاوله الشركة شأنه منافسة الشركة أو يتاجر يف أحد
  طرف سلطات الضبط هو احلفاظ على حقوق املسامهني ومجيع إن اهلدف من حتضري هذه اللوائح والقوانني من

األطراف اليت هلا عالقة بأعمال الشركة ألن ذلك من شأنه أن جينب االقتصاد واالستثمارات احمللية حدوث حاالت 
اهنيار الشركات بسبب املمارسات اخلاطئة من قبل اإلدارة واملديرين التنفيذيني كما حدث يف عدد كبري من دول 

 عامل ولعدد كبري من الشركات العمالقة.ال
 مبادئ حوكمة الشركات كضابط من ضوابط السوق المالي: ثالثا

بدأت معظم األسواق املالية التفكري يف إلزام الشركات املقيدة يف البورصة بأن تكون ملتزمة بتطبيق قواعد احلوكمة  
ار الشركات وتقوم اهليئة العامة لسوق املال بإصدكشرط أساسي من شروط القيد، هذه القواعد مطبقة عامليا على 

 قواعد احلوكمة يف صورهتا النهائية مع منح فرتة زمنية هلذه الشركات كي تنظم أمورها لتتوافق مع حوكمة الشركات.
وبدراسة أسواق رأس املال وخاصة األسواق املتقدمة، جند أن مجيعها تطبق نظام احلوكمة على الشركات املدرجة 

، وهذا يعترب شرطا أساسيا حىت تتمكن الشركات من قيد أسهمها لدى هذه البورصات، ولكن يف األسواق لديها
الناشئة هناك الكثري من تلك األسواق ال تطبق هذا النظام نظرا لعدة أسباب تتمثل يف أن هناك الكثري من اآلليات 

 يها لتطبيقها والعمل هبا.الضرورية املفقودة يف تلك األسواق واليت هي يف أشد االحتياج إل
ومن ناحية أخرى فإن تطبيق قواعد حوكمة الشركات ستزيد من ثقة املستثمرين واملسامهني يف أداء الشركات 
وتضمن هلم حقوقهم ألن أحد متطلباهتا رفع مستوى الشفافية لتحقيق كفاءة األسواق، ألهنا تضمن حقوق املسامهني 
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 يف ة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتغريات اجلوهرية يف الشركة، وحق املسامهنياألساسية كحق املسامهني يف املشارك
املشاركة بفعالية والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة وإعالمهم بالقواعد مبا يف ذلك إجراءات التصويت اليت حتكم 

 اجتماعات اجلمعية العامة ووجوب اإلفصاح عن اهليكل املايل للشركة.
ة على السوق املايل بتأثريها على الشركات من حيث حجم التداول، أسعار األسهم ودعم الثقة تؤثر احلوكم

بني األطراف املتعاملة، حيث أن التطبيق الفعلي لقواعد احلوكمة حيقق الشفافية والعدالة وجييز مساءلة اإلدارات مبا 
جيابا واحلد من استغالل السلطة مما ينعكس إحيمي املسامهني ومحلة الوثائق مجيعا، ويراعي مصاحل العمل والعمال 

على تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية املدخرات الوطنية وتعظيم الرحبية وإتاحة فرص عمل جديدة، كما يزيد 
من الثقة يف االقتصاد القومي وتعمق دور سوق املال وزيادة قدراته على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار 

على حقوق األقلية من صغار املستثمرين ، مما يشجع على منو القطاع اخلاص ويدعم قدراته التنافسية  واحملافظة
 ويساعد على متويل املشروعات وحتقيق األرباح.

إن عملية اإلفصاح عن املعلومات املالية تعترب عامال مهما يف ختفيض تكلفة رأس مال الشركة وضمان استمراريتها 
يث أن احلوكمة تساهم يف جذب االستثمارات األجنبية واحمللية، وتساعد على احلد من هروب يف أداء أعماهلا، ح

 رؤوس األموال ومكافحة الفساد املايل واإلداري.
إن احلوكمة اجليدة للشركات ترفع من معدالت اإلفصاح والشفافية وتقدم املعلومات املالية اليت تساعد على 

 لشركات مما يزيد من معدالت العائد على استثماراهتا، فمما ال شك فيه أن احلوكمةحتسني األداء وتنويع استثمارات ا
هي أحد اجملاالت اليت تؤدي إىل إنعاش االقتصاد ورفع كفاءة األسواق من خالل محاية االستثمارات الوطنية ومنح 

 باشرة وغري املباشرة.رات األجنبية املهؤالء املستثمرين الثقة يف نظام الدولة، األمر الذي جيعلها أكثر جاذبية لالستثما
 أليات تنفيذ حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة: :رابعا

إن التطور املتزايد واملتجدد آلليات األسواق املالية يفرض املزيد من الضغوط بإضافة آليات جديدة إىل دليل 
طبيق السليم السوق من شأهنا أن تضمن الت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واليت تتوافق مع إجراءات التوجه إىل

        1 : ملبادئ حوكمة الشركات وهي
  ؛لشركات بوضع سجالت مستقلة لألسهممطالبة ا 
 ؛ر املتعلقة ببيع األصول األساسيةوضع معايري الشفافية والتقاري 
  ؛ولياتهوضع قواعد تساعد على قيام جملس اإلدارة مبسؤ 

                                                           

أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية  ،"شروط بروز األسواق المالية، دراسة مقارنة لدول مصر، تونس والجزائر"سحنون مجال الدين،  -1
 .112، ص 1229 ،وعلوم التسيري، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر
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  ؛معايري دولية مقبولة للمحاسبةضع احلاجة إىل و 
 رفع كفاءة األجهزة اإلشرافية والقضائية والرقابية. 

املالحظ أن هذه اآلليات السالفة الذكر بالرغم من أمهيتها إىل أهنا مصممة بالدرجة األوىل للشركات املسجلة 
 ن التنافس.كافية ميف أسواق األوراق املالية أي تعمل يف بيئة قانونية وتنظيمية فعالة وبدرجة  
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 خالصة
ا تعترب أداة إذ جند أهن ،حاولنا يف هذا الفصل الوقوف على مدى عالقة حوكمة الشركات باملعلومات احملاسبية

فعالة للتأكد من موضوعية ومدى مصداقية املعلومات وهذا من خالل االلتزام بتطبيق مبدأ اإلفصاح، كما خلصنا 
أن من وراء هذا النظام يتم حتقيق اجلودة للمعلومات احملاسبية، وهذه اجلودة تبىن على جمموعة من املعايري اليت ميكن 

جودة  املسامهة يف حتقيق الشفافية وتوفري معلومات ذات و حوكمة الشركات طبيق  آلياتخالل ت الوصول إليها من
تخدمي ميع مستوفري اإلفصاح العادل والكايف جلو ذلك بعالية حىت ميكن االعتماد عليها الختاذ القرارات االستثمارية 

 .األعمال غري الشرعية ل الكشف عنزيادة حتسني جودة املراجعة من خالل القوائم والتقارير املالية
العمل على تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر باملؤسسة، كذلك هلا أثر مباشر يف حتقيق الكفاءة 
للسوق املايل باعتبار أن أهم دوافع حوكمة الشركات هو إعادة ثقة املتعاملني يف السوق املايل ومساعدهتم على اختاذ 

 افهم. القرارات الرشيدة لتحقيق أهد
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 تمهيد:
لنظرية اليت قمنا هبا حول موضوع أثر آليات حوكمة الشركات على جودة االفصاح احملاسيب، بعد الدراسة ا  

لشركات و أهم ا تأيت الدراسة التطبيقية و اليت تتمثل يف مدى تطبيق ديوان الرتقية و التسيري العقاري لنظام حوكمة
 ثالثة مباحث: ارتقينا أن نقسم هذا الفصل اىلا هلذا  املعلومات املفصح عنها و فيما يلي سنتطرق اىل تقدمي الديوان

 و لالملام هبذا الفصل مت تقسيمه كما يلي:   
 العقاري. التسيري و الرتقية ديوان عام تقدمي المبحث األول:
  .قاريالع التسيري و الرتقية الشركات و أهم األطراف الرئيسية يف ديوان مكانة حوكمة :المبحث الثاني
 تشخيص الوضعية املالية لديوان الرتقية و التسيري العقاري. :المبحث الثالث
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 :   ديوان الترقية و التسيير العقاريعام :  تقديم المبحث  األول
ميكن تعريف ديوان الرتقية والتسيري العقاري حسب النصوص القانونية احلالية على أهنا مؤسسة اقتصادية      

عقاري على ، يتحدد نشاطها بصفة عامة يف الرتقية و التسيري المع استقالهلا املايل و التسيريا متلك الدولة رأس ماهل
ع صناعي  ، يصطلح عليها مبؤسسة عمومية ذات طابلقانون العاممستوى القطر الوطين ختضع عالقتها مع الغري إىل ا

 .( E.P.I.Cجتاري ) و

 :  ديوان الترقية و التسيير العقاري األول: نشأةالمطلب 
لتمكيننا من تعريف دواوين الرتقية و التسيري العقاري البد من معرفة التحوالت اليت عرفتها طبيعتها القانونية  

                                                                                                                          هذا.منذ   إنشاءها إىل يومنا 
 : عرفت ثالث مراحل

إىل غاية  0914و هي املرحلة املمتدة من تاريخ إنشاء دواوين الرتقية و التسيري العقاري سنة  األولــى:المرحــــلة  
م النصوص و أه العمومية،و أهم ما ميز هذه املرحلة هو عدم استقالل الدواوين يف تسيريها اجتاه اإلدارة  0985سنة 

  يف:القانونية اليت تناولت تنظيم و عمل الدواوين خالل هذه املرحلة تتمثل 
 العقاري.املتضمن إنشاء و حتديد نظام دواوين الرتقية و التسيري  01/16/0914 املؤرخ يف 47/60األمر رقم 

واوين الرتقية و التسيري  ل داحملدد لشروط إنشاء و تنظيم و عم 00/01/0916املؤرخ يف  16/90األمر رقم  - 10
  العقاري للوالية.

 املتضمن إنشاء دواوين الرتقية و التسيري العقاري للوالية . 00/01/0916املؤرخ يف  16/040املرسوم  - 10
املتعلق بإنشاء وتنظيم وعمل دواوين الرتقية و التسيري العقاري  15/10/0981املؤرخ يف  81/10املرسوم رقم  - 14

 .16/90 من األمر رقم 10لوالية اجلزائر أحكام املادة 
 . 16/90 املعدل و املتمم لآلمر رقم 05/00/0980املؤرخ  91/821املرسوم رقم - 15
 لدواوين الرتقية و التسيري العقاري للوالية .التنظيم  الداخلي  10/16/0985األمر الوزاري املشرتك املؤرخ يف  - 16
. عرفت ديوان الرتقية و التسيري العقاري 0990إىل غاية  0985متدة من سنة و هي املرحلة امل :المرحــــلة الثـــانـــيــة   

رقم من املرسوم  10تعديال يف طبيعتها حيث أصبحت مؤسسة اقتصادية عمومية حملية و هذا مبوجب أحكام املادة 
 املتضمن حتويل و تنظيم أعمال دواوين الرتقية و التسيري العقاري للوالية. 15/00/0985املؤرخ يف  85/011

  :يوان الرتقية و التسيري العقاري، مايليو أهم النصوص القانونية اليت تناولت تنظيم و عمل د 
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أعمال دواوين الرتقية و التسيري العقاري .) املتضمن حتويل و تنظيم 15/00/0985املؤرخ يف  85/011 املرسوم- 10 
 للوالية(

  .و تنظيم و عمل املؤسسات العموميةاحملدد لشروط إنشاء  09/10/0980املؤرخ يف  80/011املرسوم  - 10
 :المرحــــلة الثـــالــثــة  

إىل يومنا هذا و خالل هذه املرحلة عرفت دواوين ت.ت.ع  1111و هي املرحلة احلالية و املمتدة منذ سنة     
حتوال أساسيا، ذلك أهنا أصبحت مؤسسة عمومية جتمع بني خصائص الشركات اخلاصة  و املؤسسات العمومية 

 .00/15/0990املؤرخ يف  90/041من املرسوم التنفيذي رقم  21وهذا تنفيذا ملقتضيات املادة 
 تناولت تنظيم و عمل ديوان الرتقية و التسيري العقاري  خالل هذه املرحلة ما و من النصوص القانونية اليت 
 يلي : 

  يةالرتقاملتضمن حتويل الطبيعة القانونية لدواوين  00/15/0990املؤرخ يف  90/041املرسوم التنفيذي رقم  - 10
 .احملددة لكيفيات تنظيمها و عملهاي و التسيري العقار  
 .90/041املتضمن تعديل و تتميم املرسوم التنفيذي رقم  02/10/0990املؤرخ يف  90/18املرسوم التنفيذي رقم  - 10 
        يتضمن حتديد االيطار القانوين للهيكل التنظيمي لدواوين الرتقية  09/01/0998مؤرخ يف  40قرار رقم  - 10 

 .و التسيري العقاري
  .0998   /09/01يتضمن تطبيق أحكام القرار الوزاري املؤرخ يف  08/00/0998منشور مؤرخ يف - 14

املثبت  0916أكتوبر  00الصادر يف  60/16ومت تأسيس ديوان الرتقية و التسيري العقاري بالبويرة طبقا لألمر رقم 
الصادر يف  040/16تسيري العقاري بالوالية للمرسوم رقم لشروط التأسيس املنظمات و سري وكاالت الرتقية و ال

قم . و مت تغيري الطبعة الثانية لديوان الرتقية و التسيري العقاري لوالية البويرة طبقا للمرسوم  التنفيذي ر 11/01/0916
 وقد نص هدا األخري اىل املواد التالية : 00/15/0990الصادر يف  90

ة و جتارية شأة عمومية ذات طبيعة صناعي:" أن ديوان الرتقية و التسيري العقاري لوالية البويرة نصب كمن10 المادة
تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقاللية املالية و متارس و ظائفها على مستوى الوالية حتت وصاية وزارة السكن و 

 العمران ".
 : املقر االجتماعي لـديوان حيدد يف مقر الوالية.10المادة 
الكراء يف ممتلكات حقوق و واجبات الغرفة العمومية للسكن ب : ديوان الرتقية والتسيري العقاري يتصرف10المادة 

 معتدل لتواجد على مستوى الوالية.
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 أن ديوان الرتقية و التسيري العقاري لوالية البويرة مسري من طرف املدير العام املعني يف فرتة أقصاه مخس سنوات 
 و يدار عن طريق جملس اإلدارة املكون من:

 رئيسا  (CUEران )ممثل لوزير السكن والعم
 عضوا ( CECIمدير السكن والتجهيزات االجتماعية لوالية البويرة )
 عضوا   CIPDمدير التهيئة و التخطيط على مستوى والية البويرة )

 عضوا أمني خزينة والية البويرةعضوا  (CAPDن العامة لوالية البويرة )مدير تنظيم الشؤو 
 عن عمال  الديوان لوالية البويرة . باإلضافة اىل ممثلني

 اإلطار التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري المطلب الثاني:
 تعريف لديوان الترقية والتسيير العقاري.: أوال

على أهنا مؤسسة اقتصادية متلك  حسنب النصوص القانونية احلالية،ديوان الرتقية والتسيري العقاري ميكن تعريف 
ستوى العقاري على م يتحدد نشاطها بصفة عامة يف الرتقية والتسيري التسيري، رأمساهلا مع استفادهتا املايل والدولة 

 وختضع عالقتها مع الغري اىل القانون العام يصلح عليها مبؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وجتاري. ،القطر الوطين
 . ديوان الترقية والتسيير العقاري مهام: ثانيا

 مهام التي أوكلت إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري نذكر: من ال
 ىل اختيار األرض إ تلبية حاجات السكن للوالية، حتمل املسؤولية الكاملة يف نوعية البناءات و املراقبة باإلضافة

 ؛املناسبة لذلك
 مراقبة أشغال ما بعد البناء و هتيئة الظروف الالزمة للسكن االجتماعي؛ 
 ات البيئية من طرف الوكالة ذاهتاإليها أعمال الرتميم و اإلصالح الالزم للسكن تسند. 

 العمرانية لسكن و التهيئةكما تراعي الوكاالت املكلفة احملددة من طرف وزير التخطيط و التجهيز و وزير ا 
 نوع من السكنات عند إجراء العقود. لكل

 : مبتابعة برناجمها املخطط من حيثأيضا ديوان الرتقية و التسيري العقاري مكلف  
 البناءات حسب املخطط سواء كانت سكنات أو حمالت جتارية حتت السكنات؛ 
 تكلف جبمع اإلجيار و األعباء؛ 
 احملافظة على البنايات و احمليط اخلارجي و صيانتها؛ 
 دفع الكراء؛ املتابعة القضائية لكل تعدي على البناية من طرف أصحاب السكنات اهلاربني من 
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 التنظيم و التنسيق لكل األعمال املوجهة حلسن إشغال استعمال جمموعة البنايات اليت تسريها؛ 
  تسيريOPGI ؛لعمرانية باقرتاح من الوايلمن طرف مدير معني من قبل وزير السكن  ا 
  الوكالة ويقوم حسن تسيريميكن تعيني نائب مدير معني من حسن تسيري الوكالة  ،للمدير صالحيات متكنه من 
 بيه؛
 ؛احملددة لوكالة يف جمال األهدافيقرتح ويطبق خمطط األعمال ل 
 يسري ويتابع العقود؛ 
   منح مناصب عمل على القانون األساسي للوكالة وامليزانية احملددة للوكالة؛ 
 إعداد التقارير السنوية للوكالة؛ 
 لعمومية.متثيل الوكالة يف احملاكم و احلياة ا 

 كما أن قرارات املدير ال تطبق يف احلاالت التالية   
 احلاالت التقديرية للمصاريف واملداخل؛ 
 القروض؛ 
 .قبول العطايا والتنازالت 

أما مشاريع الوكالة فرتاقبها جلنة  كما توجد مكاتب مساعدة لتحسني التسيري واملراقبة لتسهيل عملية التسيري،
ويرفع التقرير إىل  هتقرير كل ثالثة أشهر من طرف الوكالة إىل الوايل وهذا األخري يعطي مالحظتوالية خمتصة ويسلم 

 وزير السكن.
 نشطات وأهداف ديوان الترقية و التسيير العقاري.: ثالثا
 يشمل نشاط ديوان الرتقية و التسيري العقاري اجملاالت التالية:     

 العقارينشاطات ديوان الترقية و التسيير .1
  ؛ية ترقية البناءات اإلنابة عن أي متعامل يف اإلشراف على املشاريع املسندة الرتقية العقار 
 .عملية تأدية اخلدمات قصد ضمان األمالك العقارية و إعادة االعتبار إليها و صيانتها 

 عملية التسيري العقاري لألمالك املسندة و اليت تشمل:      
  ؛املهين و احلريف أو التنازل عنهاتأجري املساكن و احملالت ذات االستعمال 
 ؛تسريها ن األمالك العقارية اليتحتصيل مبالغ اإلجيار و األعباء املرتبطة باإلجيار و كذلك مقابل التنازل ع 
 ؛كنباالستمرار يف حالة صاحلة للس احملافظة على العمارات و ملحقاهتا قصد اإلبقاء عليها 
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  إعداد جرد للعمارات املكونة للحظرية العقارية اليت تسريها و ضبط و مراقبة وضعية النظام القانوين الشاغلي
 الشقق و احملالت الكائنة هبذه العمارات.

ضمان  تنظيم مجيع العمليات اليت تستهدف لالستعمال األمثل للمجتمعات العقارية اليت تسريها و تنسق ذلك
األمالك اليت أحلقت هبا أو سوف تلحق هبا حسب شروط خاصة يف إطار و حدودية قواعد تسري تسيري مجيع 

 املمتلكات العقارية.
  أهداف ديوان الترقية و التسيير العقاري .1

يتوىل ديوان الرتقية و التسيري العقاري يف إطار جتسيد السياسة االجتماعية للدولة ترقية اخلدمة العمومية يف السكن 
 حرمانا ويهدف اىل: ما بالنسبة للفئات االجتماعية االكثرالسي
 ؛ستعمال املهين التجاري و احلريفكراء السكنات أو احملالت لال 
 تغطية الكراء و األحياء اليت تعود عليه؛ 
 .احلفاظ على البنايات و استقالليتها 

 العقاريدراسة الهيكل التنظيمي لديوان الترقية و التسيير  المطلب الثالث:
 تكمن ركيزة جناح أي مؤسسة يف مدى حسن اختيارها للهيكل التنظيمي الذي يوافق نشاطها و توزيع مهامه.

 تعريف الهيكل التنظيمي لديوان الترقية و التسيير العقاري :أوال
ويوضح  ،ملكونة هلاا نظيميةيعرف اهليكل التنظيمي بأنه الرتكيب الداخلي للمنظمة من كافة التقسيمات الت    

ومسؤولية   ،لطةهتا من التقسيمات األدىن والساهليكل العالقة بني هذه التقسيمات من حيث تبعية كل تقسيم ملكونا
 كل تقسيم.
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 : الهيكل التنظيمي لديوان الترقية و التسيير العقاري 09: الشكل رقم
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 .الترقية و التسيير العقاريشرح الهيكل التنظيمي لديوان : ثانيا
تكمن ركيزة جناح أي مؤسسة يف مدى حسن اختيارها للهيكل التنظيمي الذي يوافق نشاطها و توزيع مهامه وفقا 

 للمخطط الذي يشكل من جمموعة الدوائر الرئيسية و هي وفق الرتتيب التايل: 
ة؛املديرية العام 
؛مديرية املوارد البشرية و الوسائل العامة 

 ؛املالية مديرية احملاسبة و 
 ؛مديرية التحكم يف اجناز املشاريع 
 مديرية التسيري و صيانة املمتلكات. 

          عد اإلعالم اآليل، مساعد األمنهذه باإلضافة إىل الطابق األرضي املخصص ل: االستقبال، األرشيف، مسا
 .الوقاية، مكلف بتحويل االتصاالت و
 : المديرية العامة: 1
لديوان الرتقية  12م املتعلق بتحويل طبيعة النظم الثانية للمادة 0990ماي  00، 041 – 90وفقا ألحكام املرسوم    

 و التسيري العقاري و خاصة ب: 
يعد العنصر األساسي ألنه يشرف على تسيري الديوان و مشاريعه عن قرب و يعترب املسؤول األول المدير العام:  أ.

 جناح و تسيري الديوان و نشاطه، و هو مكلف ب: و األخري على مدى 
  ضمان حتقيق األهداف احملددة للديوان و تنفيذ قرارات جملس اإلدارة؛ 
 التوقيع على مجيع اإلجراءات اليت تنطوي على الديوان؛ 
 ممارسة سلطة اإلشراف على مجيع العاملني؛ 
 د موافقة و بيانات الدخل و إرساهلا إىل اهليئة املشرفة بع حتضري تقرير سنوي عن األنشطة مع امليزانية العمومية

 جملس اإلدارة.
 و هو مساعد مباشر للمدير العام و تقع حتت مسؤوليته ما يلي: المدير المساعد:  ب.
 ؛رامج العمل و األهداف احملددة لهرصد، تنسيق، متابعة و تنفيذ ب 
  جية؛متثيل املدير العام يف اجلان الداخلية و اخلار 
 .حتليل و تقييم األنشطة اليت تضطلع هبا اهلياكل التابعة ملكتب الديوان 
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تعترب كوسيلة اتصال بني مديريات الديوان و املديرية العامة و تعمل على خلق جو أكثر تنظيمي األمانة العامة:  ت.
   لتسجيل عمل املدير، كما تقوم باإلشراف على كل العمليات الشكلية، خاصة مبكتب املدير العام و هي مكلفة 

 اخلاصة بنشاط املديرية العامة؛ تسجيل، نقل، حترير الوثائق 
بالديوان  و توزيع الربيد الذي يصل إىل املديرية العامة عرب خمتلف املديريات و إعالم مجيع املسئولني تقسيم العمل

 ؛بقرارات املدير العام
 .استقبال الزوار باملديرية العامة 
 يسهر على األمن بالديوان و متثل مهامه يف: األمن الداخلي:  ث.
 إهنائه من طرف املدير العام؛ وضع خمطط امن و السهر على تنفيذه إىل غاية 
 .تنسيق و مراقبة نشاطات أعوان األمن العاملني بالديوان 
 : مكلفة ب: خلية المنازعات و الشؤون القانونية .ح
 السهر على تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بالتشريع و املتعلقة مبصلحة الديوان؛ 
  الديوان؛السهر على تنفيذ القرارات و إصدار األحكام لصاحل 
 .إعداد هياكل ملساعدة الديوان يف تنفيذ التشريعات و اللوائح 
 : المراجعة الداخلية .ج
 السهر على التنفيذ اجليد للطرق و القواعد و اإلجراءات للتكفل باملهام املتعلقة بكل فرع من فروع الديوان؛ 
 بيق اجليد للتشريعات و اللوائح؛حتليل و تقييم النشاط اإلداري و املايل للديوان و متابعة التط 
 .تقييم أداء اجمللس و اإلصالحات املقرتحة إذا لزم األمر من أجل حتسني أدائها 
 : خلية التنظيم و نظام اإلعالم اآللي و االتصال .خ
 تصميم سياسة معلومات عامة داخل الديوان؛ 
 السهر على استثمار إمكانيات اإلعالم اآليل؛ 
  ؛د للموارد و الكمبيوتر و صيانتهااالستخدام الرشيضمان 
 مديرية الموارد البشرية و الوسائل العامة.2
تعين هذه املديرية بكل ما يتعلق باإلمكانيات البشرية و الوسائل الضرورية اخلاصة بالتقسيمات املوجودة بالديوان     

هي املديرية الالزمة حرتايف املتعلق مبستخدمي الديوان، فكما هتتم بالتنسيق و مراقبة النشاطات املرتبطة بالتسيري اال
 لتشغيل مجيع اهلياكل التابعة ملكتب و تنفيذ إجراءات لضمان احلفاظ على مصاحل اجمللس.
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يأيت على رأسها رئيس يهتم مبتابعة امللفات اإلدارية للموطنني و حسن التسيري و األداء، و تتكون هذه املديرية    
 من مصلحتني 

 ؛مصلحة تسيري املوارد البشرية 
 ؛مصلحة الوسائل العامة 
  :مصلحة تسيري املوارد البشرية 

 تعترب صلة الوصل بني اإلدارة و املوظفني تتمثل مهامها أساسا يف: 
  احرتام قواعد التوظيف؛ 
 تنفيذ القرارات املتعلقة بالنصوص و الرتقية؛ 
  دفع األجور؛متابعة احلياة الوظيفية للموظفني و 
 . معاجلة و متابعة العطل اخلاصة مبوظفي الديوان 

 و تنقسم بدورها إىل خليتني
 ة التوظيف و التكوين ) التدريب (خلي 
  خلية األجور و الشؤون االجتماعية 

ئيس هتتم بكل ما خيص تكوين األفراد و تدريبهم بالتمهني و الرتبص يشرف عليها ر خلية التوظيف و التكوين:  أ.
 خلية و مسريي التوظيف و التكوين و تتمثل مهامها يف: 

  حتضري خمطط التكوين بالتنسيق مع رؤساء املديريات و دراسة احتياجات الديوان من حيث التكوين و العمل
 ؛االتصال مع خمتلف مراكز التكوين على
  تكوين العمال و هذا بعد القيام بدراسة االحتياجات التكوينية مع خمتلف املديريات و اخذ ميزانية التكوين بعني

 االعتبار؛
 ؛اإلشراف على مذكرة هناية الرتبص متابعة املتكونني داخل املؤسسة و 
  تنفيذ خمطط التوظيف؛دراسة االحتياجات يف جمال املستخدمني بالتنسيق مع رؤساء املديريات و 
 املتابعة و اإلشراف على املرتبصني من خمتلف مراكز التكوين و اجلامعات؛ 
 توظيف ) فيما خيص مدة صالحيتها (املتابعة و اإلشراف على تنفيذ عقود ال. 
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 خلية األجور و الشؤون االجتماعية:  .3
دورها حترير دفع الرواتب و هتتم بالعطل املرضية و حوادث العمل بالتنسيق مع مصلحة الضمان االجتماعي      

 كما تقوم باملراقبة الدقيقة للحضور من أجل حتديد الغياب و االنضباط يف العمل 
 مصلحة الوسائل العامة: تتمثل مهامها عموما يف 

 ؛وانتسري املوارد املادية اخلاصة حبظرية الدي 
 ؛إنشاء وسائل القياس للتوقعات الدورية للديوان  

 مسك دفاتر و قوائم اجلرد؛ 
 ضمان صيانة املرافق املادية للديوان؛ 
 املادية و عقود التامني لديوان. ختطي مجيع املوارد 
 دائرة المحاسبة و المالية.4

هتتم هذه املديرية بضمان مجيع العمليات املالية احملاسبة اخلاصة بالديوان و حتديد امليزانية الالزمة لتنفيذ املهام     
اليت تضطلع هبا الوكالة لرصد و تنفيذ و ضمان السيطرة عليها، كما هتتم بضمان و صيانة و حتديد مكتب احملاسبة 

 ملديرية يف: و توحيد مجيع القيود احملاسبية، تتمثل هذه ا
 تتمحور مهامها يف:مصلحة المحاسبة: أ. 
 على تنفيذها؛ إقرار امليزانية و اإلشراف 
 ؛مسك الدفاتر وفقا للقواعد املعمول هبا لدى الديوان و استكماهلا  
  خلاصة هبم.اإعداد الوثائق املتعلقة باألنشطة املالية و احملاسبية للديوان وقوائم اجلرد حساب قيمة االستهالك 
 :مصلحة المالية: تهتم بـ ب.
 ضمان املراقبة املنتظمة ملواقع اخلزينة و احلركات املالية؛ 
 ملعامالت الضريبية بنشاط الديوانمتابعة و تنفيذ ا. 

 : مصلحة االستثماراتت. 
 مراقبة برنامج االستثمار السنوي وضع و . 
 :مصلحة تحصيل اإليجار .ج

  حصيلة البيع؛حتصيل اإلجيارات و 
 .تنفيذ مجيع اإلجراءات التنظيمية لضمان اسرتاد عائدات اإلجيار و البيع 
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 دائرة التحكم في انجاز المشاريع.2 
  ابعة لربنامج استئجار املساكن االجتماعية كما أهنا تقوم بالتنسيق و التسيري و مت اإلجراءاتتقوم بإعداد و تنفيذ

 املشاريع و هي تتألف من 
 :مصلحة الدراسات و البرمجة أ.

 متابعة الدراسات و الربجمة لربامج الديوان؛ 
 .تنسيق و رصد الدراسات قبل انطالق الربامج 
 مصلحة التسيير و الصفقات: ب.
 تنفيذ اإلجراءات التشريعية و األنظمة املتعلقة باملنشورات؛ 
 حتليل العروض و التفاوض يف حدود اخلطة املالية؛ 
  ن الرسوم املطلوبة يف أي مفاوضاتحبوث السوق لوضع جدول زمين مإجراء. 
 مصلحة إدارة عمليات السلوك : 
  رصد تنسيق العمل لتنفيذ برامج تروجيية و اجتماعية و معدات املكتب وفقا لشروط العقد و املعايري املقبولة يف

 هذا اجملال.
 دائرة التسيير و صيانة الممتلكات 
  عمليات إدارة املمتلكات، نقل امللفات و العقارات وصيانتها، وضع و اختاذ اإلجراءات للحفاظ على هتتم بتوفري

تعزيز العالقات مع املستخدمني و مجعيات املمتلكات يف اتصال مع اإلجراءات ذات الصلة حلفاظ  املمتلكات،
 .على املمتلكات

 و تضم هذه المديرية:    
 مصلحة استغالل الممتلكات: 

إضفاء الطابع الرمسي على العقود و االتفاقات الستئجار املنازل و املباين غري السكنية و رصد ملفات  و تشمل 
 املستأجرين

 مصلحة الصيانة: 
 ضمان كافة معامالت البيع لديوان بوصفه جزءا من التشريعات و اللوائح ؛ 
 .وضع جداول زمنية لدفع اإلجيار 
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  على الممتلكات:مصلحة الصيانة و المحافظة 
 تنظيم و مراقبة و رصد مجيع أعمال الصيانة باملطابقة مع اجلدول الزمين؛ 
 .التعامل مع عمليات واسعة، إصالح و إعادة تأهيل املمتلكات 
 .مديرية التنمية و الترقية العقارية و العقار 
تتمثل مهامها جممال يف وضع و تنفيذ سياسة التنمية العقارية و األراضي كما تقوم بتنسيق و متابعة مشاريع     

اإلسكان اليت بدأت نيابة عن اجمللس، تطوير األراضي من خالل االستيالء عليها لتشكيل أرض احملفظة و متثل هذه 
 املديرية ما يلي: 

 :مصلحة الترقية العقارية 
 ة التطوير العقاري؛تطوير أنشط 
 .شراك الدراسات الفنية و االقتصادية املتعلقة جبدول املعامالت العقارية 
 :مصلحة التجارة 
 تنفيذ اإلجراءات لشراء األراضي بغرض تشكيل أرض احملفظة؛ 
  لعدل، الرتبية ااالتصال مع الشركاء يف الديوان فيما يتعلق حبيازة األراضي ) أرض الوكالة، السجل العقاري، كاتب

 و التعليم، خدمات احلقول ...( .
 جناح المراجع 
 غطية اإلجراءات و الدخل و النفقات ذات الصلة بنقل األصول؛ 
 >تنفيذ التحقيقات اإلدارية و الفنية املتعلقة بربامج اإلسكان و شاغلها؛ 
 املتأخرات املستخدمة؛ توقف دوري حاالت نتائج اإلجيار و اإليرادات و مصروفات البيع و اسرتاد 
 .الدفع املنتظم للعائدات و متابعة حركة حسابات اخلزينة اليت أجراها الديوان 
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 ديوان الترقية والتسيير العقاري المبحث الثاني: مكانة حوكمة الشركات وأهم األطراف الرئيسية في
يتطلب إقامة  ولتحقيق ذلك يعين الديوان اليوم أن ذلكيرمي ديوان الرتقية والتسيري العقاري إىل تثبيت مكانة له، 

سياسة واضحة من أجل حتسني أدائه، ويتطلب ذلك تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق تفعيل آليات 

 مراقبة النوعية واجلودة وتطبيق متطلبات اإلفصاح، وكذا إرساء خطوات صارمة يف جمال تطوير إنتاجها وترقية صورهتا.

 لب األول: حوكمة الشركات في ديوان الترقية والتسيير العقاري  المط

                      الكاملة مهيةألا مل تعطى التسيري العقاري الرتقية و ديوان حوكمة الشركات يفقوانني  قواعد وان تطبيق   

 بعض حوكمة الشركات متواجدة يففقد أشري أن مفهوم ومبادئ تقييمنا بعد  ولعدم وجود قانون ملزم هلا ، ذلك   و

 قواعد وأنظمة الديوان بشكل نسيب.

فمن املظاهر اإلجيابية حلوكمة الشركات يف الديوان أهنا تعمل على رفع جودة املعلومات املتواجدة يف القوائم 

ديوان اهتماما الاملالية للمجمع من خالل تفعيل آلية من آليات حوكمة الشركات وهي عملية املراجعة، ومن هنا أوىل 

خاصا هلا باعتبارها أحد أدوات التسيري وهي مسؤولة عن مراجعة وتقييم أنشطة الشركة، حيث هتدف املراجعة 

الداخلية إىل ضمان موثوقية نظام الرقابة الداخلية وهكذا يف جمال التحقيق واختصاص اإلدارة فإن املراجعة حتقق 

واذفه فنجد عقاري يطبق نظام حوكمة الشركات حبوان الرتقية والتسيري الرشاد تسيري، ولكن هذا ال يعين أن مؤسس دي

مثال بعض البنود اليت حتتاج إىل دراسة وتعديل منها عدم وجود قنوات متخصصة لإلفصاح عن القوائم املالية، 

ت املتبعة يف اوكذلك مفهوم املدراء املستقلني غري متوفر يف القانون اخلاص للديوان ذات العالقة كما أن لإلجراء

 تعيني أعضاء جلان يف الشركة كأعضاء جلنة التدقيق تفتقر للشفافية واملصداقية.
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 المطلب الثاني: األطراف الرئيسية لحوكمة الشركات
 سنحاول يف هذا املطلب شرح ما يلي:
قية والتسيري ديوان الرت وهي األطراف الرئيسية اليت هلا عالقة باحلوكمة يف أوال: األطراف المرتبطة بالحوكمة: 

 العقاري.
  مجلس اإلدارة: . 1

 وفقا للقانون األساسي لديوان الرتقية والتسيري العقاري تدار املؤسسة من قبل جملس اإلدارة الذي يتألف مما ال يقل
 شخصا كحد أقصى، يتم تعيني األعضاء من قبل اجلمعية العامة التأسيسية. 00و 10عن  

 ديوان الترقية والتسيير العقاري:مجلس إدارة مؤسسة أ. 
فيهم مجيع  أعضاء برئاسة السيد مورسي، والذين تتوفر مخسةويتكون جملس إدارة ديوان الرتقية والتسيري العقاري من 

ويعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات يف السنة ومن صالحياته اعتماد نواب  اإلضافة اىل ثالثة أعضاءبالشروط، 
 بتسيري الشركة. التقارير املتعلقة

 (: أعضاء مجلس اإلدارة للديوان.50الجدول )

 لمنصبا االسم واللقب
 رئيس جملس اإلدارة السيد مورسي

 عضو السيدة كسول زبدة
 عضو السيد تبورتن زين الدين

 عضو مين رابح
 سكرتري  تباش مايوف

 .بناء على رئيس مصلحة احملاسبة واملالية عداد الطالبةامن المصدر: 
 اإلدارة:.2

مبا أن اإلدارة هي املسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء على جملس اإلدارة،  
كما أهنا مسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها، واإلدارة هي حلقة وصل بني جملس اإلدارة وبقية األطراف 

ديوان الرتقية والتسيري العقاري من جمموعة من اإلطارات اإلداريني الرئيسيني املتعاملة مع الشركة، وتتكون إدارة 
 واجلدول التايل يوضح ذلك:
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 ديوان الترقية والتسيير العقاري.(: اإلطارات اإلدارية ل50م)الجدول رق

 السرية الذاتية املنصب االسم واللقب
 مهندس معماري املدير العام شابو رشيد
 ليسانس يف احلقوق املدير العامنائب  بوطرفة نبيل
ليسانس يف العلوم االقتصادية ختصص  مدير املالية واحملاسبة دراج أعراب

سنة يف الشركة  12علوم مالية، خربة 
 الوطنية للمحاسبة.

 سنوات يف الديوان 29
 ليسانس يف احلقوق مدير املوارد البشرية زكنون محيد
 مهندس معماري مدير الرتقية العقارية فرقاين ميلود

 مهندس معماري مدير التحكم يف العمليات ناصر عمريوش
ليسانس يف العلوم االقتصادية ختصص  مدير تسيري املمتلكات بوعبد اهلل 

 علوم مالية

 بناء على رئيس مصلحة احملاسبة واملالية ةمن إعداد الطالب المصدر:
 أصحاب المصالح:. 3

تتعدد أصحاب املصاحل يف ديوان الرتقية والتسيري العقاري وهم جمموعة هلم مصاحل داخل الشركة تتكون 
 من: 
 العمال واملوظفني 
 العمالء 
 اجلهات احلكومية 

وتعمل الشركة من خالل االلتزام مببادئ حوكمة الشركات على االعرتاف حبقوق أصحاب املصاحل كما يرسيها 
دامة بينها وبني الشركات وبني أصحاب املصاحل يف جمال خلق ثورة وفرص العمل وحتقيق االستالقانون وتشجع التعاون 

 للمؤسسات.
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 ثانيا: آليات حوكمة الشركات
كما تطرقنا يف اجلانب النظري حيث أشار الرتاث األديب حلوكمة الشركات إىل وجود العديد من اآلليات 

رق الشركات بشكل يتالءم وظروف املؤسسات وبيئة عملها وسوف نتطاليت ميكن استخدامها لتطبيق مفهوم حوكمة 
 آلليات احلكومة، نركز على جملس اإلدارة واملراجعة: الداخلية واخلارجية.

 مجلس اإلدارة:    . 1
ولقد تطرقنا سابقا يف هذا الفصل إىل تشكيلة جملس إدارة ديوان الرتقية والتسيري العقاري وكذا املهام املنوطة به، 

 1  وأهم هذه اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة هي:
 -اآللية الثانية حلوكمة الشركات–وسيتم توضيحها الحقا  لجنة المراجعة:أ. 

تتمثل مهمتها يف تقدمي التوصيات إىل جملس اإلدارة فيما يتعلق بسياسة أجور  لجنة األجور والمكافآت:ب. 
 ا يف ذلك عالوات األداء.بعض اإلداريني وكبار العاملني يف اإلدارة مب

 وتتمثل مهمتها يف اقرتاح احملاور االسرتاتيجية املتعلقة بسر العمل الشركة وتطورها.لجنة االستراتيجية: ت. 
 لجنة المراجعة:. 2

 0100انطالقا من حرص الشركة واهتمامها باملراجعة وتعزيز دورها  قامت الشركة يف الربع الرابع من السنة املالية 
   .أعضاء غري تنفذيني يعينهم أعضاء جملس اإلدارة 10بالتشجيع على إنشاء جلنة ملراجعة مؤلفة من 

 ومن مهام هذه اللجنة:
 .دراسة هيكل الرقابة على تسيري الشركة 
 .دراسة األخطار حمل التأمني 
 .اإلشراف على عمليات التفقد والتفتيش والرقابة 
  ،اإلدارية، واحملاسبية للشركة.اإلشراف على األعمال التقنية 
 المراجعة الداخلية:.3

كما تطرقنا يف الفصل السابق بأنه نتيجة تطور املراجعة الداخلية فقد أصبحت عامال أساسيا يف دعم 
حوكمة الشركات، هذا من خالل التأكد من رسم األهداف االسرتاتيجية للوحدات االقتصادية بطريقة حتقق مصاحل 

ديوان الرتقية والتسيري العقاري اهتماما خاصا لوظيفة املراجعة  2وبأساليب نزيهة، ومن هنا أوىلمجيع األطراف 

                                                           

 .ديوان الرتقية و التسيري العقاريل، رئيس مصلحة المحاسبة و الماليةدراج أعراب،    -  1

 املرجع نفسه. _2 
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باعتبارها أحد أدوات التسيري وهي مسؤولة عن مراجعة وتقييم أنشطة الشركة، حيث هتدف املراجعة الداخلية إىل 
غطي اإلدارة فإن مراجعة احلسابات ت ضمان موثوقية نظام الرقابة الداخلية، وهكذا يف جمال التحقيق واختصاص
 مديريات اجلهوية وشبكات توزيع اخلدمات، للخطط التقنية املالية واحملاسبية.

 .المراجعة الخارجية:4
 متارس الرقابة اخلارجية على ديوان الرتقية و التسيري العقاري من قبل مر اجع حسابات كل هناية السنة.          

ستقاللية  باالو يتميز تامزوغت أمحد  اهتا من قبل مكتب مراجع احلسابات اخلارجيأجرت الشركة مراجعة حساب
فظ احلسابات حمايقوم هبا و هي  حمددة  كما أنه يلتزم بقواعد السلوك األخالقي عند قيامه مبهامه و املهام اليت 

 على املهام التالية: 
   املعمول هبا دون التدخل يف التسيري؛مدى مطابقة احملاسبة للقواعد فحص  الشركة و مراقبة 
 التأكد من انتظام حسابات الشركة و صحتها و مطابقتها لنتائج السنة املالية املنصرمة؛ 
  صحة احلساب السنوية؛فحص 
 حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة.يف شكل تقرير خاص  ابداء الرأي 
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 الثالث: تشخيص الوضعية المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري باالعتماد على قوانينهاالمبحث 
تلعب القوائم املالية دورا هاما يف دعم ثقة املتعاملني مع مؤسسة ديوان الرتقية والتسيري العقاري، ومبا أن 

الضرورية للمتعاملني  فصاح عن املعلوماتهذه األخرية تقوم بتطبيق بعض القوانني اليت تشري إىل حوكمة الشركات كاإل
معها الختاذ القرارات الرشيدة وذلك مبعرفة الوضعية املالية للمؤسسة اعتمادا على النسب واملؤشرات املالية باعتبارها 

 معلومات حماسبية. 
 المطلب األول: حساب النسب المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري

ذلك من خالل  لتسيري العقاري و لقوائم املالية لديوان الرتقية واالعتماد على ايتم حساب النسب املالية ب
  (10و 10)أنظر امللحق  0100-0100جدول حسابات النتائج لسنيت  امليزانية العامة و

 :السيولة نسب: أوال
 .المختصرة السيولة نسبة(: 50) رقم الجدول

 للتحديد + القيم الجاهزة( / ديون قصيرة األجلنسبة السيولة المختصرة = )القيم القابلة 

 2522 2522 

 1384466954.81 1321723916.12 قيم قابلة للتحقيق

 241966244.16 142231264.28 قيم جاهزة

 979916272.22 731723285.14 ديون قصرية األجل

 1.65 1.99 نسبة السيولة املختصرة

قدرة املؤسسة على الوفاء بديوهنا القصرية وهذا يعين  2.8النسبة أكثر من  التعليق
 األجل بواسطة قيمتها اجلاهزة والقيم القابلة للتحقيق

 . جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
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 لة الفورية )الحالية أو الجاهزة((: نسبة السيو 50الجدول رقم )
 لقيم الجاهزة / ديون قصيرة األجلنسبة السيولة الفورية = ا

 2522 2522 

 202400200020 205562500050 قيم جاهزة

 404420205052 062056500020 ديون قصرية األجل

 2000 5024 نسبة السيولة الفورية

واملالحظ أن املؤسسة ال تتوفر على السيولة  2.1≤%≤ 2.1هذه النسبة  التعليق
 التزاماهتا الفورية.الفورية الالزمة ملواجهة 

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
 (: نسبة السيولة العامة54الجدول رقم )

 اولة / مجموع الديون قصيرة األجلنسبة السيولة العامة = األصول المتد

 2522 2522 

 0006002000006 0050200502020 األصول املتداولة

 404420205052 062056500020 ديون قصرية األجل

 0004 0002 نسبة السيولة العامة

ففي هذه احلالة املؤسسة تتوفر على سيولة عامة ولديها  21النسبة أكرب من  التعليق
 القدرة على تسديد الديون

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
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 ثانيا: نسبة المردودية
 (RF(: المردودية المالية )25الجدول رقم )

 ( RFاألموال الخاصة / النتيجة الصافية = )

 2522 2522 

 404240200000 000566600025 النتيجة الصافية

 6202020040000 6620450202006 األموال اخلاصة

RF 5020 5024 

إجيابية تدل على وجود أرباح للمؤسسة أي أن األموال اخلاصة نسبة املردودية املالية  التعليق
فنسبة املردودية  1211، أما سنة 1211سامهت يف حتقيق الفائض النقدي وهذا سنة 

موال األ الزيادة يف أي أن أرباح املؤسسة ارتفعت وهذا راجع إىل 2.21ارتفع بنسبة 
 اخلاصة.

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
 ثالثا: نسب التمويل

 (: نسبة التمويل الدائم11الجدول رقم )
 نسبة التمويل الدائم = األموال الدائمة / األصول الثابتة

 2522 2522 

 0202200500004 0500050260000 األموال الدائمة

 6462004602000 6000404000000 األصول الثابتة

 2050 2050 التمويل الدائم نسبة

وهذا يعين تغطية األموال الدائمة باألصول الثابتة، ومنه وجود رأس  1النسبة أكرب من  التعليق
مال عامل موجب عجز يف تسديد املستحقات فاملؤسسة ال تلجأ إىل الديون قصرية 

بحث األجل لتمويل استثماراهتا، املؤسسة هنا تبتعد كثريا عن طبيعة التوازن املثالية اليت ت
صادية وحتقق بعده هامش أمان والقيم احملصلة بعد الواحد هي  عنها املؤسسات االقت

 كبرية جدا وتدل على وجود وضعية انعدام التوازن يف املؤسسة وبذلك فالوضعية مرحية. 

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
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 (: نسبة التمويل الخارجي22ول رقم )الجد
 األصول مجموع/  الديون مجموع=  الخارجي التمويل نسبة

 2522 2522 

 2052526400000 2200264424000 جمموع الديون

 2005056602040 2020200206002 جمموع األصول

 2060 2060 نسبة التمويل اخلارجي

فأموال الدائنني غري مضمونة وال متلك  1النسبة غري جيدة ألهنا أكرب من  التعليق
 .املؤسسة حرية يف االستدانة

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
 (: نسبة االستقاللية المالية13الجدول رقم )

 نسبة االستقاللية المالية = األموال الخاصة / مجموع الديون

 2522 2522 

 6202020040000 6620450202006 األموال اخلاصة

 2052520400000 2200264424000 جمموع الديون

 2065 2002 نسبة االستقاللية املالية

النسبة موجودة داخل اجملال املثايل هذا يدل على أن املؤسسة يف وضعية  التعليق
حسنة فتقل بذلك مراقبة الدائنني لكيفية تسيري املؤسسة من جهة وتكتسب 

 . املؤسسة حرية أكرب يف التمويل والتحرك

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
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 (: نسبة التمويل الخاص20الجدول رقم )
 نسبة التمويل الخاص = األموال الخاصة / األصول الثابتة.

 2522 2522 

 6202020040000 6620450202006 األموال اخلاصة

 64620004602000 6000404000000 األصول الثابتة

 5040 5040 نسبة التمويل اخلاص

وهذا يعين أن املؤسسة مستقلة ماليا نوعا ما يف  1النسبة تقريبا تساوي  التعليق
متويل أصوهلا الثابتة ومن ناحية التوازن فهي مرحية جدا عن الوضعية املثالية، 

دة التوازن هذا عكس قاعوتستغل أموال اخلاصة يف تغطية األصول املتداولة و 
 املايل. 

 .جدول حسابات النتائج امليزانية العامة و على بناءامن إعداد الطالبة المصدر: 
 المطلب الثاني: حساب مؤشرات التوازن المالي لديوان الترقية والتسيير العقاري

  أوال: حساب مؤشرات التوازن المالي:
يتم االعتماد على قائمة امليزانية العامة وجدول حسابات النتائج لديوان الرتقية والتسيري العقاري )أنظر إىل 

 (10و 10امللحق 
 ( مع إبراز تغيرها2522-2522يبين مؤشرات التوازن المالي لسنتي ) (:20الجدول رقم )

 FRأموال دائمة =  –أصول ثابتة 
 BFRأصول جارية لالستغالل =  –خصوم جارية لالستغالل 

TR  =FR - BFR   

 %التغري نسبة B-Aالتغير  A 0100 B 0100 املؤشر
 رؤوس األموال اخلاصة

 خصوم غري جارية

3325904152.63 

200006006000 

6202020040000 

2022250000000 

000006600- 

00005000 

2006 

0022 

 0000 246060020 0202200500004 0500050260000 أموال دائمة

 2022 06004046 6462004602000 6000404000000 أصول ثابتة
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 0060 20220260 625500000026 200020004052 رأس املال العامل

 أصول جارية
 لالستغالل 

 خصوم جارية 
 االستغالل

2000226224000 

062056500020 

2040060200002 

404420205052 

226026424 

200226200 

0060 

66042 

 احتياجات رأس 
 املال العامل

006025260 020025000 220044200- 20000- 

 00020 200520600 -650000625  -000052000 اخلزينة

 .ديوان الرتقية و التسيري العقاري من إعداد الطالبة اعتمادا على معلومات منالمصدر:  
 التوازن الماليثانيا: التعليق على مؤشرات 

 ( أن:0100-0100نالحظ يف السنتني )
FR  وهذا يعين أن األصول الثابتة ممولة عن طريق األموال الدائمة وهو مؤشر إجيايب فيما يتعلق 1أكرب من ،

 بقدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا )حالة جيدة للمدى الطويل(.
BFR  أقل من مواردها وبذلك املوارد الدورية ال ، وهذا يعين أن احتياجات دورة االستغالل 1أقل من

 تستطيع تغطية االحتياجات الدورية.
TR .سالبة يف السنتني أي أن املؤسسة يف حالة مالية لعدم وجود فوائض مالية 

   :2522و 2522ثالثا: التعليق على التغير في مؤشرات التوازن المالي بين سنة 
ىل زيادة يف األموال الدائمة )رؤوس األموال اخلاصة( بنسبة وهذا راجع إ 8.01بنسبة  FRنالحظ حتسن يف 

رغم الزيادة الطفيفة لألصول الثابتة إال أهنا مل تؤثر ألن الزيادة يف األموال الدائمة كانت أكرب بكثري من الزيادة  4.11
 يف األصول الثابتة.
نسبة تفوق االخنفاض  وهي %00.90وهذا بسبب اخلصوم اجلارية بنسبة  %06.16-بنسبة  BFRاخنفاض 

 .%8.01يف األصول اجلارية لالستغالل اليت اخنفضت بنسبة قليلة تقدر بـ 
 .%46.05بالنسبة للخزينة نالحظ تدهور كبري ويتضح هذا من خالل نسبة االخنفاض الكبري الذي يفوق 
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 المطلب الثالث: تشخيص وضعية المؤسسة 
ت عن معلومات حماسبية يتم االعتماد عليها يف اختاذ القراراباعتبار النسب واملؤشرات املالية هي عبارة 

استنتجنا أن هناك قيم عالية تستطيع  0100و 0100( يف سنيت FRاملناسبة، فمن خالل حسابنا رأمسال العامل )
ع بارتفا ، هذه الزيادة نفسرها بالدرجة األوىل 0100( ارتفع يف سنة FRبواسطتها متويل دورة استغالهلا ونالحظ أن )

 العالوات واالحتياطات.
حيث قرر جملس اإلدارة باعتباره ميثل قمة إطار حوكمة الشركات واليت إليه مجيع الصالحيات الالزمة الختاذ 

 ( إىل احتياطات.0100القرار، حيث قام بتوزيع نتيجة الدورة السابقة )
وهذا راجع باألساس إىل  0100جنده اخنفض يف سنة  BFRوعند حساب احتياجات رأس املال العامل 

حسن تسيري دورة االستغالل، وبصفة خاصة راجع إىل التحكم يف سياسة التخزين والتحصيل مبعىن تفعيل آليات 
 الرقابة باعتبار الرقابة من معايري حوكمة الشركات.

ارية ولكن على املؤسسة أن جتد قنوات جت 0100حيث الحظنا أيضا ارتفاع بنسبة قليلة يف املخزونات يف 
 أكثر فعالة لزبائن قادرين على التسديد يف آجال قصرية األجل، لكيال يؤثر زيادة على سلبية اخلزينة.

يف األخري نقول إن املؤسسة يف وضعية مرحية نوعا ما وهذا ألهنا ليست حباجة إىل ديون طويلة ومتوسطة 
ا ما، ومن ن بصفة كبرية أي مستقلة ماليا نوعاألجل لتمويل أصوهلا الثابتة، كما أن املؤسسة ال تعتمد على الديو 

 خالل حتليل الوضعية املالية للمؤسسة يتضح بعض النقائص واليت ميكن توضيحها فيما يلي:
  حالة سوء تسيري عناصر االستغالل حيث أهنا تسيري عشوائي وهذا راجع إىل عدم القيام باملهام من طرف

 املراجع وكذا العاملني يف قسم احملاسبة.

 .غياب الكفاءة يف أداء املهام أي نقص األهلية اليت تعرب عنها حوكمة الشركات 
 .عدم اإلفصاح عن القوائم املالية وكذا نقص املعلومات 

بعد أن استعرضنا بعض النقاط اليت شكلت عائقا للمؤسسة سنطرح بعض االقرتاحات اليت ميكن تلخيصها 
 فيما يلي:

 املايل لالستخدامات وكيفية استعماهلا يف عمليات النشاط. على املؤسسة معرفة أساليب التمويل 
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  ضروري إدخال نظام حوكمة الشركات يف كل قوانني املؤسسة، حىت تساعدنا يف حتقيق التميز يف األداء وحتقيق
جودة املعلومات، وبالتايل فتح قنوات لإلفصاح احملاسيب للتعبري عن املصداقية والشفافية أو إلعطاء الصورة 

 ادقة ألصحاب املصاحل.الص

 .تفعيل جلنة املراجعة تابعة جمللس اإلدارة 
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 خالصة:
فيما  ركز البويرة،م التسيري العقاري الفصل التطبيقي اليت مت اسقاطه على ديوان الرتقية و اذخالل ه من

 يطبق اتأن مفهوم حوكمة الشركا وجدن احملاسيب للمعلومات احملاسبية يتعلق حبوكمة الشركات وجودة اإلفصاح
رفع جودة  تفعيل املراجعة اليت تعترب آلية من آليات حوكمة الشركات اليت تعمل على. فالديوان يكتفي ببشكل نسيب
نشر معلومات ب قوميفصاح عن القوائم املالية و ال قنوات لإل علي و استغين واجدة يف القوائم املاليةاملعلومات املت

افية واملصداقية يف تعيني الشف صبني املسؤوليات باإلضافة إىل نق د تفصيل قانوينمل جن ، كذلكيةحماسبية بصفة دور 
 أعضاء اللجان التنفيذية.
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  خاتمة
نظمات و اهليئات الدولية لألنشطة االقتصادية أحكاما لتجنب أزمات االهنيارات املالية اليت حدثت أظهرت امل   

 ملختلف الشركات، حمورها تعظيم جودة اإلفصاح احملاسيب للمعلومات احملاسبية اليت تتضمنها 
تثمارية مستقرة إنشاء بيئة اسالقوائم املالية، واسرتجاع الثقة يف األسواق املالية وذلك بتطبيق هذا النظام يضمن 

ماد وهذا بتوفري معلومات ذات جودة عالية املفصحة عنها باالعت ،مرين على اختاذ القرارات الرشيدةتساعد املستث
لومات تتمتع ععلى جمموعة من املبادئ من شأهنا توفري هذه اخلاصية، فمن خالل مبدأ اإلفصاح احملاسيب تضمن م

 وحتقيق هذه األخرية يعد مؤشرا اجيابيا على وجود نظام رقابة  ،مبصداقية و موثوقية
 حمكم.

كما أن مسامهة حوكمة الشركات يف حتقيق جودة اإلفصاح احملاسيب يزيد من ثقة املستثمرين واملسامهني يف     
 وذلك بزيادة يلاملعلومات املنشورة مبا يضمن محاية حقوق املستثمرين واملسامهني وبالتايل خلق الثقة يف السوق املا

 السوق املايل. فسية ويعترب كمؤشر لرفع من كفاءةمعدالت االستثمار ودعم القدرات التنا
من خالل ت و حاولت اجلزائر كغريها من البلدان مسايرة نظام حوكمة الشركات وذلك بإصدار ميثاق حوكمة الشركا

يف العديد من  لعقاري تبني أن هذا املفهوم متواجدحوكمة الشركات يف ديوان الرتقية والتسيري ادراستنا لواقع مفهوم 
 قوانني وأنظمة الديوان كتطبيق آليات حوكمة الشركات وباألخص آلية املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية. 

 عموما تعترب حوكمة الشركات املدخل الفعال واحلل املتكامل لتحقيق جودة اإلفصاح احملاسيب للمعلومات احملاسبية.   
 : نتائج اختبار الفرضيات

 : انطالقا من الدراسة النظرية وامليدانية قمنا هبا مت التوصل أثناء اختبار الفرضيات إىل النتائج التالية    

  تطبيقها ،يتضمن  من العالقات إجراءاتفيما بالفرضية األوىل أن مفهوم حوكمة الشركات ومبادئ و 
أن  مسامهيها و أصحاب املصاحل فيها ،فانه قد اتضح التعاقدية اليت تربط بني أطراف عديدة منها إدارة الشركة،

حوكمة الشركات هي نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على نشاط املؤسسة ،مبين على تنظيم عملية اختاذ القرارات يف 
حيات واملسؤوليات فيما بني األطراف الرئيسية يف املؤسسة ،وذلك خلدمة املسامهني بشكل املؤسسات وتوزيع الصال

خاص وأصحاب املصاحل بشكل عام ،ويتمثل هذا التوجه نقلة نوعية تعطي للجهة التشريعية حرية أكرب يف التدخل 
لك تتحقق على ذ ئبنا و ومحاية حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل فيها، يف شؤون املؤسسة ،لتوجيه عملها،

 الفرضية األوىل.
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  وفيما خيص الفرضية الثانية واملتعلقة بأن اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية هي احملددات الرئيسية لدرجة
حوكمة الشركات، فانه تبني لنا أن اإلفصاح احملاسيب عن هذه املعلومات يشكل القاعدة األساسية لفعالية هذا النظام  

مي معلومات شفافة وعادلة لسد حاجات األطراف املتعددة الداخلية واخلارجية الختاذ القرارات الرقابية كونه يقوم بتقد
 .فرضية الثانيةوهو ما يؤكد صحة الوالتوجيهية، وهذا يف النهاية ما حيقق متطلبات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، 

 احملاسيب  الشركات وحتقيق جودة اإلفصاح أما خبصوص الفرضية الثالثة أن هناك ارتباط وثيق بني حوكمة
للمعلومات احملاسبية، حيث أن تطبيق حوكمة الشركات هو املدخل الفعال لتحقيق جودة اإلفصاح احملاسيب وذلك 
من خالل إبراز شفافية ودقة هذه املعلومات املنشورة، حيث أن األثر املباشر من تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة 

احملاسبية و ذلك نتيجة لتحقيق املفهوم الشامل جلودة املعلومات املفصحة عنها ،حيث ينتج عنه الثقة للمعلومات 
تأثري مباشر على السوق املايل وذلك بتأثريها على القرارات املستثمرين، األمر الذي يساهم يف رفع معدالت االستثمار 

 وهذا من متطلبات حوكمة الشركات وعليه واجتذاب رؤوس األموال مما يساهم يف احلفاظ على حقوق املسامهني،
 تتحقق الفرضية الثالثة.

   وفيما خيص الفرضية الرابعة اليت تتعلق بإصدار اجلزائر مليثاق حوكمة الشركات للمؤسسات اجلزائرية له أثرا
ص االهتمام قكبريا على الديوان، رغم ضعف البنية التشريعية و التنظيمية حلوكمة الشركات فانه تبني لنا أن هناك ن

حبوكمة الشركات يف الديوان، وعدم أخذ قوانني امليثاق بعني االعتبار أي هناك تطبيق حوكمة الشركات بشكل 
نسيب، وبعد التقييم تبني أن عدم اإلفصاح عن القوائم املالية و حتتويها وهذا ليس من متطلبات احلوكمة، وهذا ما 

 يدل على أن الفرضية خاطئة. 
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  : العامة النتائج
 : من خالل البحث نستخلص النتائج التالية    

  من الدوافع اهلامة واألساسية لتطبيق حوكمة الشركات هو اعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية املفصحة
 لالرتقاء مبفهوم جودة اإلفصاح احملاسيب؛

 داقية دليل على موثوقية ومص اإلفصاح احملاسيب من بني أهم احملددات لدرجة حوكمة الشركات ،فجودته
 هذه املعلومات املفصحة اليت يتم عرضها مما يعزز الشفافية والثقة لدى مجيع األطراف؛

  يعد أسلوب تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من الدعائم األساسية لرفع األداء االقتصادي والقدرات التنافسية
 ،وجذب االستثمارات للمؤسسات واالقتصاد بشكل عام؛

 ن وجود أساس حمكم وفعال لقواعد حوكمة الشركات يعمق من دور األسواق املالية مما يرفع من كفاءهتا إ
 وذلك من خالل حتقيق الثقة يف هذه األسواق؛

  ري  حوكمة الشركات يف الديوان إال أهنا غعلى الرغم من وجود بعض القوانني اليت تشري إىل ممارسة نظام
 خمتلفة لتحسني وتفعيل هذا النظام؛ كافية وحباجة إىل إجياد طرق

  حمدودية دور جملس اإلدارة يف اختيار املدراء التنفيذيني والغري التنفيذيني يف الديوان،يؤثر بشكل مباشر على

 اختاذ القرارات ،األمر الذي يضعف قدرهتم على مساءلة ومتابعة املدراء التنفيذيني والغري التنفيذيني ؛ 

الشركات يف اجلزائر مجلة من املعوقات يأيت على رأسها ضعف الوعي هلذا املفهوم وكذا نقص  يواجه تطبيق حوكمة 
متطلباهتا كاإلفصاح والشفافية وهي عناصر جيب توفرها لضمان جناح هذا املفهوم،والبد من توفر اجلدية عن حتقيق 

 متطلباهتا.
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 :التوصيات
 : يف ضوء النتائج اليت مت التوصل اليها نقرتح بعض التوصيات التالية     

 تشكيل فريق عمل يكلف بتطوير عدد من التشريعات املرتبطة ب حوكمة الشركات يف اجلزائر ؛
مات و االهتمام بزيادة مستوي اإلفصاح يف القوائم املالية من قبل الشركات، وكذلك تقارير جملس اإلدارة وشفافية املعل

 اليت تتضمنها حبيث تكون ذات فائدة ملستخدمي تلك املعلومات؛
إصدار قوانني تنص  على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بالنسبة للمؤسسات اليت تتداول أسهمها يف السوق املايل 

 وعدم االكتفاء مبيثاق ال يعلم وجوده إال القليل ؛ 
خالل التعاون مع املعاهد واملؤسسات املتخصصة والتدرج يف  العمل على تطوير بورصة اجلزائر دورها و هىذا من

 التأهيل حىت تتمكن إدارة السوق من الوصول إىل املؤهالت معرتف هبا؛
أما فيما خيص ديوان الرتقية والتسيري العقاري فان اإلفصاح احملاسيب ضروري لبث االطمئنان وتقليل املخاطر اليت 

 يتعرضون هلا؛
عي ملعدي و مراجعي التقارير املالية ل ديوان الرتقية والتسيري العقاري وذلك بتشجيعهم على العمل على زيادة الو 

 معايري التقارير املالية الدولية؛
املشاركة الفعالة يف ندوات ومؤمترات حول موضوع حوكمة الشركات مع دراسة اجلوانب التطبيقية والواقعية للمؤسسات 

 اجلزائرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 

 

144 

 قائمة المراجع: 
 باللغة العربية:

 أ ـــ الكتب:
 .  0998، الدار اجلامعية، بريوت،"مبادئ المحاسبة الدولية"أمحد نور،  _ 21
 .0110"، الدار اجلامعية، القاهرة ،"أساليب المراجعة لمراقبي المحاسبينأمني السيد أمحد لطفي،  _ 21
الدار اجلامعية،  الدولية والشركات المتعددة الجنسيات"،"المحاسبة أمني السيد أمحد لطفي،  _ 21

 .0114، مصر،اإلسكندرية
" ،دار وائل للنشر  IAS   IFRSالواضح في المحاسبة المالية وفق المعايير الدوليةبن ربيع حنيفة، " _ 22

 .0111و التوزيع،األردن،
 .0118دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان،، ، "المحاسبة الدولية ومعاييرها"حسني قاضي، مأمون محدان _ 28
 .0111"، دار النشر، اجلزائر،  IAS  IFR،"معايير التقارير المالية  الدوليةخالد مجال اجلعارات _ 22
 "،دار  وائل "مدخل النظرية المحاسبية،اإلطار الفكري ـالتطبيقات العلميةرضوان حلوة حنان،  _ 22

 . 0119، 0 ط للنشر،عمان،األردن،
 .0119، 10دار النشر، عمان، ط   ، "النظريات المحاسبية"،السيد عطا اهلل السيد _ 29
 الوطين تقىللمل االقتصادية القرارات لرتشيد احملاسبية املعلومات جودة مفاهيم" الطيب، خوجة الشارف _ 21

 وعلوم  قتصاديةاال العلوم كلية ،"الدول حملاسيب التحول ضوء على املؤسسة ودور الثالثة األلفية ملستجدات األول
 .0111 نوفمرب 00-00 اجلزائر عنابة، خمتار، باجي جامعة التسيري،

 محد، حممد سيد أاإلدارة اإلستراتيجية ؛ مدخل متكامل؛ تعريب ومراجعة" شارل زهري، جارديث جونز، " _ 12
 . 0118إمساعيل علي البسيوين، دار املريخ للنشر، الرياض، 

زائر، "، مكتبة الشركة اجلزائرية، اجل"محاسبة المؤسسة طبق المعاير المحاسبية الدوليةشعيب شنوف،  _ 11
0110. 

 .0101مطبعة مزورا الوادي،المراجعة الداخلية "، صديقي مسعود، أمحد نغاز، " _ 11
امعية، ، الدار اجل، "التقارير المالية أسس اإلعداد والعرض والتعليل"طارق عبد العال محاد _ 11

 .0111اإلسكندرية،
الشركات المفاهيم، المبادئ ، التجارب ،المتطلبات ،شركات قطاع عام  ،" حوكمةطارق عبد العال _ 12

 .0118ـــــ  0111اجلامعية، مصر، ، الداروخاص ومصارف"
 ،" حوكمة الشركات المفاهيم،المبادئ،التجارب،تطبيقات الحوكمة في المصارف"،طارق عبد العال _ 18

 .0115الدار اجلامعية، اإلسكندرية،
لنشر، دار وائل ل ،" اإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكامل"،طاهر حمسن الغايل، وائل حممد إدريس _ 12

 .0111عمان،



 
 

 

145 

 .0119ر،دار النشر جطيلي، اجلزائالمحاسبة الدولية وفق النظام المحاسبي المالي"، عبد الرمحان عطية، "  _ 12
ستثمار،   ا ق املالية، أسهم، سندات، وثائق  الغفار حنفي، أساسيات االستثمار يف بورصة األوراعبد   _ 19

 . 0110اخليارات، الدار اجلامعية، مصر 
"موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة، وفقا للمعايير المراجعة العربية الدولية عبد الوهاب نصر علي،  _ 11

 .0119آليات املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات ، الدار اجلامعية،القاهرة،، اجلزء الثالث، دور واألمريكية"
،"مراجعة الحسابات و حوكمة الشركات في بيوة عبد الوهاب نصر علي، شحاتة ــــ السيد شحاتة  _ 12

 .0116، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،األعمال الدولية المعاصرة"
غرس حوكمة الشركات في االقتصاديات النامية والصاعدة كاترين لكوشتا هلبليغ وآخرون، "  _ 11

 ة"، دليل إلرساء يف القرن احلادي والعشرين، الطبعة الثالثة ،إ صدار املشروعات الدولية اخلاصة، غرفواالنتقالية
 . 0110التجارة األمريكية،واشنطن،

 .0115هرة،جمموعة النيل العربية، ا لقا،" حوكمة الشركات "، حمسن أمحد اخلضري _ 11
، دار وائل للنشر  IAS IFRSالمحاسبة واإلبالغ المالي  ، "معاييرمد أمحد أبو نصار ومجعة محيداتحم _ 11

  .0118و التوزيع،األردن،
جلامعية، ا لطبعة ت ا"، ديوان املطبوعاالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيقحممد بوتني، " _ 12 

 . 0118الثالثة،
 .0101"، اجلزائر،  IAS IFR،" المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدوليةحممد بوتني _ 18
دار ، ال،"حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس اإلدارة والمدرين التنفيذيين"حممد مصطفى سليمان _ 12

 .0118اجلامعية، اإلسكندرية،
الدار اجلامعية،  واإلداري"،،"حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي محد مصطفى سليمان _ 12

 .0116اإلسكندرية،
التوزيع، و   لثانية، مؤسسة العراق"، الطبعة ا"إدارة االستثمارات، اإلطار النظري والتطبيقاتحممد مطر،  _ 19

  . 0999 . عمان، األردن
 .0999مصر،دار املعارف اإلسكندرية، ، "األوراق المالية وأسواق رأس المال "، منري إبراهيم اهلندي _ 11
دار السرية للنشر و التوزيع،  المحاسبة اإلدارية"،مؤيد حممد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور ،" _ 12

 .0110عمان،
، إصدارات "،" حوكمة الشركات، سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة المصريةنريمني أبو لعطا _ 11

 . 1221ألمريكية، واشنطن،مركز املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة ا
لثانية، ر، الطبعة ا"، دار وائل للنش،" مدخل الى التدقيق من الناحية النظرية و العلميةهادي التميمي _ 11

 .0116 األردن،



 
 

 

146 

 ــــــ رسائل وأطروحات ومذكرات: ب
 

ذكرة م" حوكمة الشركات وأثرها على كفاءة سوق فلسطين لألوراق المالية " أشرف درويش أبو موسى، _21
 .0118ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية غزة، 

، "أثر اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات على اإلداري المصري دراسة تطبيقيةهباء الدين مسري عالم، " _21
 .0119 لوزارة مركز املدريني املصري،حبث مقدم 

هادة ، مذكرة نيل ش،"حوكمة الشركات وإسهامها في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية"بودينة سليمة _21
 .0100، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، )م،غ،م{،حماسبة، البويرة،21ماسرت
صادية وعلوم العلوم االقت"، رسالة ماجستري، كلية ،" أثر المعلومة المالية في السوق الماليبوغنبوز أمينة _ 22

 .0111 ،التسيري، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر
لية العلوم "، أطروحة دكتوراه، ك"معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلهابوكساين رشيد،  _ 28

 .0115االقتصادية، جامعة اجلزائر،  االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص يف العلوم
 كاطار IASAFRS أهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية"  عبد احلميد،حسباين _ 22

 .0119كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، حماسبة، اجلزائر،  ،رسالة ماجستري حوكمة الشركات"، لتفعيل
طروحة "، أمصر، تونس والجزائر،" شروط بروز األسواق المالية، دراسة مقارنة لدول سحنون مجال الدين _ 22

 .0118 ،دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ختصص نقود ومالية، جامعة اجلزائر
سالة ر اإلفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره على جودة المعلومة"، »صباحيي نوال  _ 29

 .0101 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، حماسبة، اجلزائر،  ،ماجستري
طروحة أ "نحو متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء التجارب الدولية"،صديقي مسعود،  _ 21

 .0110/0114دكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع التخطيط االقتصادي، جامعة اجلزائر، 
فاعلية الحاكمة المؤسسية على األداء المالي للشركات المدرجة في سوق فلسطين أثر "قباجة عدنان،   _ 12

 .12 ، ص1229جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان،  أطروحة دكتوراه، ،"لألوراق المالية
 "حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية ، "أثر تطبيقماجد إمساعيل أبو محام _ 11

 .0119جلامعة اإلسالمية، غزة،ا رسالة ماجستري دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في السوق المالي "،
، ""أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدوليةمداين بن بلغيث،  _ 11

 .0114بالتطبيق على حالة اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
 
 
 



 
 

 

147 

 : ج_المجالت
 

دور احلوكمة يف اخلدمة تداعيات األزمة املالية على بورصة عمان "جملة العلوم اإلنسانية، »أمحد زكريا الصيام  _ 21
 .0119 ،40 العدد
ية، "، النشرة االقتصاد، "أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة في الشركاتالبنك األصلي املصري _ 21

 .0110،، القاهرة55لثاين، اجمللد العدد ا
مستوى اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والشركات المالية المتشابهة حسني علي خشارمة، " _ 21

 .0110: 10 ، ال عدد01جملة جامعة النجاح لألحباث، اجملل د المندمجة في األردن"،
الحاكمية المؤسسية بين المنظوم وامكانية تطبيقها على أرض الواقع ظاهر القشيب، حازم اخلطيب، " _ 22

 .0116، جملة أريد للبحوث العلمية العاشر، العدد األول في الشركات المدرجة في األسواق المالية "
لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية، جامعة سالمة الرحيلي، "عوض بن  _ 28

 .0118، 10، العدد 00، اجمللة الملك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة"
دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القوائم المالية جمدي حممد سامي، " _ 22

العدد  ،46 لةجملا بحوث العلمية، جامعة اإلسكندرية،، جملة كلية التجارة للالمصرفية"المنشورة في بيوة األعمال 
 .0119يوليو ، 10
دورة حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاسات على حممد أمحد إبراهيم، " _ 22

   األول،  العدد-بنها-"، جملة الدراسات والبحوث التجارية، جامعة الزقازيقسوق األوراق المالية لدراسة نظرية
1228 . 

،" تقييم مستوي اإلفصاح في البيانات المالية للبنوك والشركات المالية المشابهة المندمجة حممد مطر _ 29
 .0990،10، ال عدد001، جملة دراسات اجلامعة األردنية، اجملل دفي األردن"

" الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات )حالة دراسية مها حممود رمزي رحياوي،  _ 21
 .0118، العدد األول 04"، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد للشركات المساهمة الهامة العمانية(

لة العلوم اإلدارية، ، جمر نماذج الرقابة على األداء""نظرية الوكالة ودورها في تطويجناين إبراهيم عبد العليم،  _ 12
 . 1111العدد األول، 

جملة  ،"التدقيق الخارجي و التدقيق الداخلي و تدقيق السلطات الرقابية الحكومية"هيثم السعافني،  _ 11
 .0115، آب 64_60املدقق، العدد 

 
 
 



 
 

 

148 

 
 

 :د_الملتقيات والمؤتمرات
 

خلف سلمان، حوكمة الشركات ودورها يف ختفيض مشاكل نظرية الوكالة، مداخلة بتول حممد النوري، علي  _ 21
ة يف امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامع

 . 0100ماي 09و 08سعد دحلب، يومي 
السلوكي واألخالقي حوكمة الشركات ودورها في التقليل عن آثار البعد بريش عبد القادر، محو حممد، " _ 21

، مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل، األزمة املالية ، واالقتصادية العاملية و احلوكمة العاملية ،  األزمة المالية"
 . 0119/  00-01جامعة فرحات عباس، سطيف 

الشفافية واإلفصاح في ظل النظام المحاسبي  دراسة أثر حوكمة الشركات علىبن الطاهر حسني، " _ 21
 .0101ماي  1-6 د خيضر، بسكرة، يومي"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممالمالي

بوعظم كمال زايدي عبد السالم، " حوكمة الشركات ودورها من القليل من التضليل لألسواق املالية واحلزمة  _ 22
الوقوع األرض مع اإلشارة ملا واضح حوكمة الشركات يف بيد األعمال الدولية " امللتقى الدويل حول، احلوكمة 

 .0119وأخالقيات األعمال يف املؤسسات، عنابة، 
،" من أجل استراتيجية وطنية لحوكمة من منظور إدارة الدولة ولتمتع والحكم جاليل حسني مصطفى _ 28

، حبوث وأوراق عمل مؤمتر متطلبات حوكمة الشركات وأسواق املال العربية املنظمة العربية للتنمية االدارية، الرشيد"
 .0111القاهرة، 

 كلية ،"ماليال المحاسبي النظام الي االنتقال متطلبات بين المحاسبي اإلفصاح"، الرزاق عبد خليل _ 22
 .0100، ربمديس04و 00 يومي البليدة، التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم
"مداخلة حوكمة الشركات كأداة لضمان المعلومة المالية واألنظمة دبلة فاتح، بن عيسى بشري،  _ 22

يضر، بسكرة، ري، جامعة حممد خاالقتصادية وعلوم التسي"، كلية العلوم المحاسبية وأثرها على مستوى أداء السوق
0119. 

، امللتقى ""أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقاريرزرزار العياشي،  _ 29
جلزائر، االدويل حول احلوكمة املؤسسة واقع، رهانات وأفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة أم البواقي، 

0101. 
" حوكمة المؤسسات المالية ودورها في التصدي ألزمات المالية )التجربة سناء عبد الكرمي اخلالق،  _ 21

"، املؤمتر السابع لكلمة االقتصاد والعلوم اإلدارية، تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على املنضمات الماليزية(
 ردن.األفاق( األ -الفرص -األعمال )التحديات
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"دور حوكمة الشركات في تحقيق شفافية المعلومة المحاسبية لترشيد صديقي مسعود، دريس خالد،   _12
، امللتقى الدويل احلوكمة احملاسبية للمؤسسة واقع، رهانات، وآفاق، كلية العلوم االقتصادية قرارات االستثمارات"

 .0101ئر وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أم البواقي، اجلزا
"الحوكمة المؤسسية في الجزائر من خالل نظام المحاسبية، المالية الجديد ودورها قورين حاج قويدر،  _ 11

 18-11، مداخلة مبلتقى احلوكمة املؤسسية واقع ورهانات وآفاق، جامعة أم البواقي بالنهوض بالسوق المالي"
 .0101 ،ديسمرب

ارتباط الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية و حوكمة "مدى مصطفى حسني بسيوين السعدي،  _ 11
 5-4"، ملتقى مهنة احملاسبة واملراجعة والتحديات املعاصرة، مجعية ومدققي احلسابات، اإلمارات العربية، الشركات
 .0111 سبتمرب،

بكلية  األول"، املؤمتر الدويل "فاعلية اإلفصاح في تقليل الفساد المالي واإلداريمؤيد لساعدي،  _ 11
 .0100 ،ل بيئة األعمال الدولية: املسيلةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، احملاسبة واملراجعة يف ظ

وم "، ملتقى وطين، كلية العل"دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبيةهوام مجعة،  _ 12
  .0119لبواقي،االقتصادية وعلوم التسيري جامعة العريب بن مهيدي، أم ا

 
 المنشورات: _ ه
 

 .0110دة، الصاع "دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق المالية"،مركز املشروعات اخلاصة الدولية،  _ 21
"مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال حوكمة مركز املشروعات الدولية اخلاصة،  _ 21

 . 1221"، الشركات
نشرة دورية يصدرها مركز  حوكمة الشركات قضايا واتجاهات" الدولية اخلاصة"مركز املشروعات  _ 21

  .0118، 00 ، القاهرة، ال عددالمشروعات الدولية الخاصة
 ، اجلزائر.0119ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر، إصدار  _ 22
 0988  /00/10 املؤرخة يف 10أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم  _ 28
 .00/11/0101املؤرخة يف  40أنظر اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم،  _ 22
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 :المواقع _ و

  
مصر، بنك  محددات الحوكمة و معايرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها"،حممد حسني يوسف، " _ 1

 www.saail.net/Doat/hasan/hawkama doc, le 12/01/2014 ،متاح علي: 8، ص 0111اإلستثمار القومي، 

 à 11 :30h 

اإلفصاح المحاسبي في ضل توسع المنهج المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة وليد احليايل،"  _ 1
-WWW.ao(، متاحة على 10/10/0101األكادميية العربية املفتوحة يف الداين مارك، ) ، منشورات»االجتماعية 

academy. 
 المرجع باللغة الفرنسية:

  LES LIVRES : 
 

 1 - BENOIT PIGE, "Gouvernance, contrôle et audit des organisations", édition econoinca, 

paris 2008, p07. 
 1 - BERNARD RAFFOURNIER, "les normes comptaples internationales (JAS/IFRS)" , 

édition onimisa, 2005, paris, p140. 

 

 - 1 CATHERINE MAILL et ANNE LE MANH:   " normes comptaples international IAS 

IFRS", édition BERTI , 2006, p 63. 
  

 - 2 GERARED CHARREAUX . "Vers une théorie du governement des entreprises", mai 

1996 iaedijon_crego/latec,p03 

 

- 8  Grégory Abate et autre, "Etude du gouvernement d’entreprise aux Etats unis au 

Roganne uni et en France", Ecole des vines de paris, juin 2000,P03. 

 

 - 2 JAQUES RENARD,  " theorie et pratiques de l’audit interne" édition d’organisation      

6 éme édition paris, 2007.p439. 
 

 - 9 JEANE-JACQUES JULIANE, "les normes comptables internationales JAS/IFAS", 

édition Foucher 2008,p28. 

 

 1 - JEAN-FRANCEAICES REGNARD, "Live bilane c’est simple", édition chiron, paris, 
2007, p37. 

http://www.saail.net/Doat/hasan/hawkama
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 - 12 PASCAL BERNETO, "norme sias/ifrs, application aux  etas financiers", édition 

dunod,2006, p148. 
 11 - PIERRE VERMIMME ," finance d’entreprise", serme édition, dalloz paris 2002, p628 

– 629. 
ARTICLES ET CONFERENCES 

1 - Conseil national de la comptabilité, Juillet 2006,les articles 334-1et334-2 

 - 1 Grégory Abate et autre, "Etude du gouvernement d’entreprise aux Etats unis au 

Roganne uni et en France", Ecole des vines de paris, juin 2000,P03. 

 
  

 :اإلنجليزيةالمرجع باللغة 

 
 

 - 1 A LAMGIR, M,  "Corporate governance –a risk perspective, paper presented to ; 

corporate governance and reform : pawing the way to financial stability and 

development" a conference organized by the Egyptian banking institute, Cairo, 7/8 may 2007 

p 07. 

1 - Michael Jensen and Chifford Smith, "Stockholder manager and creditor interest : 

applications of agency theory", Harvard business school, p 02. 

 

- 1  OECD, "Principles of corporate governance",1999,p02. 
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