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رب لك الحمد كما ينبغي لجالل و جهك و عظيم سلطانك ، نشكر هللا و نحمده على توفيقه لنا 

 في إنجاز هذا العمل املتواضع راجين منه أن يتقبله و يجعله دخرا لنا يوم نلقاه.

 ال يسعني في نهاية هذا العمل املتواضع إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى :     

األستاذ الشرف "بوشيخي بوحوص" على ما قدمه لي من نصائح و توجيهات فقد كان عونا لي و 

 سندا في إنجاز هذه الرسالة .

املذكرة ، كما أتوجه بالشكر إلى كل أعضاء لجنة املناقشة الذين سأنال شرف مناقشتهم لهذه 

 على محمل نصائحهم و توجيهاتهم.

الذين قاموا  GP1/Zو الشكر كذلك موصول إلى جميع موظفي املؤسسة سوناطراك مركب 

 بمساعدتي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدتي أطال هللا عمرها

 و إلى روح الفقيد والدي رحمه هللا و أدخله فسيح جنانه .

 أخواتيإلى أخي و  

 إلى كافة أفراد عائلتي

إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من  
 بعيد

 إلى من نسيهم ق لمي و لم تنساهم ذاكرتي
 

 

 بساحة سفيان                                                                               
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 :عامة مقدمة

 شهده ملا نظرا والحكومات الباحثين طرف من كبير باهتمام األخيرة اآلونة في الشركات حوكمة حظيت لقد      

 تخلل الذي القصور  نتيجة ذلك جاء .عديدة إدارية وفضائح متكررة مالية أزمات من املاضية السنوات في العالم

 بعد خصوصا األسهم بقطاع الثقة إعادة أجل من العالمي، االقتصاد منها يعاني والتي املطبقة والتشريعات القوانين

 بالحوكمة تهتم والدول  املؤسسات جميع جعل ما وهذا .األمريكيتين ولدكوم شركة وسقوط إنرون شركة فضيحة

 وإدارة توجيه أجل من وضع نظام أنها كادبيري  عرفها حيث .األمثل التطبيق أجل من مبادئها تجسيد إلى وتسعى

 في املختلفة والتجاوزات الفساد منع إلى تؤدي الحوكمة فإن وبالتالي الشركة وخارج داخل األعمال جميع

 مما والشفافية، اإلفصاح وهو مبدأ أهم تطبيق خالل من وذلك املستثمرين أموال يضمن ما وهذا املؤسسات،

 .املستثمرين وبالخصوص املصالح ألصحاب عالية وقيم ثقة وجود إلى يؤدي

 فإنها امليادين، جميع في العالم على االنفتاح موجة ظل في وذلك املالي املحاسبي النظام بتبني الجزائر قامت ولهذا     

 يتعلق فيما وخاصة باملؤسسات االرتقاء نحو بجد سعت حيث العاملية، التطورات مسايرة على مجبرة نفسها وجدت

 تعكس وشفافة صادقة تقارير تقديم للمؤسسات يضمن نظام باعتباره له تبنيها خالل من وذلك املحاسبي، بالجانب

 بإعداد املؤسسات جميع إجبار خالل من وذلك الحسابات مراقبة عملية تسهل وكذا للمؤسسة، املالية الوضعية

 األطراف وجميع والدائنين والعمال واملساهمين املسيرين من لكل كافية وضمانات معلومات وتوفير املالية القوائم

 .الصلة ذات

 :كالتالي وهو البحث إلشكالية الرئيس ي السؤال صياغة يمكن سبق ملا ستنادااو 

 ؟ الشركات حوكمة تفعيل في املالي املحاسبي النظام مساهمة مدى ما

 :التالية الفرعية التساؤالت من بمجموعة استعنا السابقة اإلشكالية عن ولإلجابة

 ؟ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  في الشركات حوكمة تطبيق واقع ما

 ؟ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  في املالي املحاسبي للنظام تطبيق هناك هل -

 والشفافية؟ اإلفصاح في املالي املحاسبي النظام تطبيق يساهم هل -

 والتدقيق؟ املالي املحاسبي النظام بين عالقة توجد هل -

 املالية؟ املعلومة وجودة املالي املحاسبي النظام بين عالقة هناك هل -

 الشركات؟ حوكمة تفعيل في املالي املحاسبي النظام مساهمة واقع ما -
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 :الفرضيات

 ؛ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  الشركات في لحوكمة فعلي تطبيق هناك -

 ؛ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  في املالي املحاسبي النظام تطبيق يتم -

 والشفافية؛ اإلفصاح في املالي املحاسبي النظام تطبيق يساهم -

 والتدقيق؛ املالي املحاسبي النظام بين عالقة توجد -

 _هناك عالقة بين النظام املحاسبي املالي و جودة املعلومة املالية

 .GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  في الشركات حوكمة تفعيل إلى املالي املحاسبي النظام تطبيق يسعى -

 :البحث أهمية

 :يلي ما في البحث أهمية تتمثل

 تمس ال لكي سليمة بطريقة واستخدامها املالية املعلومات ونزاهة لصدق والشفافية اإلفصاح أهمية توضيح -

 املصالح؛ أصحاب بمصالح

-  

 .العاملية التغيرات مواجهة في ودورهما الشركات وحوكمة املالي املحاسبي النظام أهمية -

 :البحث أهداف

 للحوكمة؛ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  تطبيق مدى على التعرف -

 ؛ GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  في يطبق املالي املحاسبي النظام كان إذا ما معرفة -

 والشفافية؛ اإلفصاح في املالي املحاسبي النظام مساهمة كيفية على التعرف -

 والتدقيق؛ املالي املحاسبي النظام تطبيق بين العالقة بمعرفة لنا تسمح -

 املالية؛ املعلومة وجودة املالي الحاسبي النظام تطبيق بين العالقة معرفة -

 .املالي املحاسبي النظام تطبيق خالل من وذلك الحوكمة تفعيل كيفية إبراز -

 :الدراسة في املتبع املنهج

 الوصفي املنهج اعتماد تم فرضياته واختبار البحث أهداف تحقيق وبغرض املطروحة اإلشكالية على لإلجابة

 الدور  وتبيان الشركات وحوكمة املالي املحاسبي النظام جوانب عرض تم حيث منطقية، نتائج إلى للتوصل التحليلي

 يخص فيما أما السابقة، الدراسات إلى استنادا وذلك الشركات حوكمة تفعيل في املالي املحاسبي النظام يلعبه الذي

 باالعتماد وهذا التطبيقي بالواقع النظري  الجانب رب بهدف حالة دراسة منهج استخدام تم فقد التطبيقي الجانب

 .الفرضيات صحة واختبار كالجداول، اإلحصائية األدوات على
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 :السابقة الدراسات

 :يلي كما وردت وقد باملوضوع عالقة لها التي السابقة الدراسات إلى اإلشارة يمكن

حوكمية  لتفعييل كإطيار املاليية واملعلومية للمحاسيبة الدوليية للمعيايير االنتقيال أهميية الكيريم، عبيد حسيياني (1

 جامعية وتيدقيق، محاسيبة تخصيص التجاريية العليوم فيي املاجسيتير شيهادة لنييل مقدمية ميذكرة املؤسسيات،

 للمحاسيبة الدوليية املعيايير نحيو لالنتقيال يمكين كييف اإلشيكالية كانيت ، حييث 2010-2009، 3الجزائير 

 املحاسيبية املعيايير تطبييق أهميية إليى يهيدف املؤسسيات، حوكمية تفعييل فيي تسياهم أن ييةواملعلومية املال

 حوكمية مفهيوم عليى التعيرف خيالل مين وذليك الشيركات، حوكمية متطلبيات فيي تحسيين املاليية واملعلومية

 واملعلومة املحاسبية للمعايير والتطرق  األعمال قطاع في تطبيقها وأهمية تطبيقه والجهود ودوافع املؤسسات

 وقواعيد املاليية واملعلومية املحاسيبية الدوليية املعيايير نحيو االنتقيال وتنياول أهميية إصيدارها وطيرق  املاليية

 .املالية القوائم في املعلومة املحاسبية لجودة بالنسبة فيها، الواردة اإلفصاح

 لنييل مقدمية ميذكرة الجزائريية، البيئية ظل في املالي املحاسبي النظام تطبيق نجاح متطلبات الخير، أم دشاش (2

و ،2010-2009ورقلية،  مربياح قاصيدي جامعية املؤسسية، ماليية تخصيص التسييير علوم في املاجستير شهادة 

التصينيف  فيي بالثبيات تتميي  ألنهيا مرنية غيير بيالجزائر املحاسيبي التوحييد عمليية أنيه إليى الدراسية قيد خلصيت

العلميي  التأهييل وضيعف التطبييق فيي والغميوض بالصيعوبة يتميي  امليالي املحاسيبي النظيام وأن واملصيطلحات

 تطبييق متطلبيات ميع الكيافي بالشيكل والقانونيية املاليية االقتصيادية البيئية توافيق وعيدم للمحاسيبين والعمليي

 .املالي النظام املحاسبي

 " املاليية التقيارير وجيودة املحاسيبي اإلفصياح عليى الحوكمية قواعيد تطبييق أثير حميام، أبيو إسيماعيل ماجيد (3

 املاجسيتير، درجية لنييل ميذكرة ،"املاليية ليووراق فلسيطين سيوق  فيي املدرجية الشيركات عليى دراسية ميدانيية

 وفعيال محكيم أسياس وجيود مين اليرغم عليى أنيه إليى الدراسية توصيلت وقيد ،  2009الجامعية اإلسيالمية،غزة

 املسياهمين حمايية فيي تسياهم التيي القيوانين بعي  وجيود للتطيوير، بحاجية ييزال ال الشيركات لقواعيد الحوكمية

 املدرجية الشيركات فيي املصيالح أصيحاب لجمييع والشيفافية لإلفصياح كافيية مقوميات كفاية واملستثمرين،عدم

 قيراراتهم اتخياذ فيي األميوال رليوس وأصيحاب املسياهمين املسيتثمرين قيرارات صيحة عليى مميا ييؤثر السيوق  فيي

 .االستثمارية

 :الدراسة ومجال حدود

محاسيب  نظيام تمليك التي املؤسسات من كونها وذلك  GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  على البحث اقتصر -

 مفرداته؛ جميع وتطبق

 .2015  فترة في كانت الدراسة لهذه الزمنية الحدود وأما -

 :املوضوع اختيار أسباب

 وتدقيق؛ مراقبة محاسبة التخصص بمجال الرتباطه نظرا باملوضوع الشخص ي االهتمام -

 مفاهيمه؛ وضب أكثر فيه والتحكم والتعمق املوضوع هذا فهم في الرغبة -

 الشركات؛ حوكمة تفعيل في وذلك املالي املحاسبي النظام أهمية إلى النظر لفت محاولة -

 .العالم شهدها التي والتطورات االقتصادية الظروف ظل في وذلك بالحداثة املوضوع تمي  -



 د
 

 :الدراسة صعوبات

 باملوضوع؛ املتعلقة العربية بالغة وخاصة املراجع قله -

 الحصيول عليى أجيل مين امليدراء طيرف مين وخاصية املؤسسية فيي الفاعلية األطراف مع مقابالت إجراء في صعوبة -

 البحث؛ الستبيان إجابة

 .البحث إلنجاز املخصص الوقت ضيق -

 :الدراسة هيكل

 تقسييم تم الفرضيات، واختبار الدراسة أسئلة معالجة خالل من رصدها يتم التي البحث ألهداف تبعا       

 الدارسية ملوضيوع عيام تلخييص تتضيمن التيي الخاتمية وتعقيههم املقدمية تسيبقهم فصيول، إليى ثيال  البحيث

 عليى بنياءا االقتراحيات بعي  تقيديم سييتم األخيير وفيي إليهيا، املتوصيل للنتيائج الفرضييات، و كيذلك واختبيار

 : يلي كما الفصول  تقسيمات وكانت إليها، املتوصل النتائج

 اليذي مفياهيمي ميدخل إليى األول  املبحيث فيي التطيرق  ييتم املؤسسلات  لحوكملة النظلر   اإلطلار بعنلوا  األول  الفصلل

 اإلطيار بعنيوان فجياء الثياني املبحيث أميا واألهيداف، واألهميية واملفهيوم الحوكمية ظهيور  وأسيباب النشيأة مين كيل ميس

 املبحيث وفيي واملقوميات واألطيراف والنظيام واألبعياد والركيائز الخصيائص عليى احتيوى  واليذي الشيركات لحوكمية العلميي

 وليختيتم والنظرييات واآللييات واملحيددات املبيادئ تنياول  خيالل مين وذليك الشيركات حوكمية أسيس إليى سينتطرق  الثاليث

 ليبع  تجيارب إليى باإلضيافة واليداخلي الخيارجي النميوذج فييه وسينتناول  وتجيارب نمياذج حيول  رابيع بمبحيث الفصيل

 .والعربية الغربية الدول 

 ميس وقيد الدوليية املحاسيبية البيئية إليى األول  املبحيث فيي التطيرق  ييتم امللالي  املحاسلبي النظلام بعنلوا  الثلاني الفصلل

 سينتناول  إلى الثاني املبحث وفي الدولية، املحاسبة ومعايير الدولية املحاسبية املعايير وهيئات الدولي املحاسبي التوافق

 بعنيوان الثاليث املبحيث وأميا ومقارنية، واملكونيات والهيكيل املفهيوم ميس وقيد امليالي املحاسيبي للنظيام املفياهيمي اإلطيار

 النظيام دور  تناولنيا الرابيع املبحيث وفيي املاليية، القيوائم وعيرض وأهيداف املفهيوم عليى احتيوى  فقيد املاليية القيوائم

 العالقية وتفعييل املاليية املعلومية وجيودة والشيفافية اإلفصياح احتيوى  وقيد الشيركات حوكمية تفعييل فيي امليالي املحاسيبي

 .والحوكمة املالي املحاسبي النظام بين

 الدراسية تقيديم سييتم حييث   GP1/Zللمؤسسلة سلوناطرام مركل   امليدانيلة الدراسلة بعنلوا  الثاللث الفصلل

 التعرييف خيالل مين األول  املبحيث فيي امليدانيية الدراسية فيي املتبعية واإلجيراءات الطيرق  ودراسية عيام امليدانيية بشيكل

 . باملؤسسة
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 الفصل األول : االطار النظري لحوكمة الشركات

 

 :تمهيد

 بعد خصوصا سواء العالم دول  لجميع الصدارة مكان تحتل التي الحديثة املفاهيم من الشركات حوكمة تعتبر

 من وذلك الدول  قبل من جهد بذل إلى هذا أدى حيث األخيرين العقدين خالل العالم شهدها التي التغيرات

 عملت حيث الشركات لحوكمة مؤسس ي إطار نحو وذلك اقتصادها وانفتاح أعمالها املؤسسات مناخ تحسين أجل

 :يلي ما الفصل هذا في وسنتناول  بأسسها واالهتمام الجيد تطبيقها خالل من وذلك ومن تحسين إلى

 وأهداف أهمية ومفهوم الظهور  وأسباب النشأة فيه وسنتناول  الشركات لحوكمة مفاهيمي مدخل :األول  املبحث

 .الحوكمة

 ونظامها، أبعاد والركائز، خصائص املبحث هذا في وسنتناول  الشركات لحوكمة العلمي اإلطار :الثاني املبحث

 .الشركات حوكمة مقومات الشركات، حوكمة أطراف

 .ونظريات آليات محددات، مبادئ، الشركات حوكمة أسس :الثالث املبحث

 عربية دول  تجارب والخارجي، الداخلي النموذج فيه وسنتناول  الشركات حوكمة وتجارب نماذج :الرابع املبحث

 وغربية.
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 - مفاهيمي مدخل – الشركات حوكمة : األول  املبحث

 هذه على للقضاء الحوكمة جاءت شركات عدة غلق في تسبب الذي الفساد على القضاء أجل من

 .وأهدافها وأهميتها مفهومها أيضا ونذكر ظهورها وأسباب الحوكمة نشأة املبحث هذا في وسنتناول  التصرفات،

 الشركات حوكمة ظهور  وأسباب نشأة : األول  املطل 

 .األسهم وحاملي الشركة إدارة بين العالقة لتنظيم واتساعها الشركات لتطور  كنتيجة املفهوم هذا نشأ

 الشركات حوكمة نشأة : أوال

 خالل من 1932 سنة وذلك Berle et Means األمريكيان الباحثان الشركات بحوكمة اهتم من أول 

 ومن األمريكية، الشركات كبريات رأسمال تركيبة بدراسة قاما حيث ، " الخاصة وامللكية الحديثة الشركة " وتهم ند

 لحماية املسيرين تصرفات على رقابة فرض إلزامية وإلى اإلدارة عن امللكية فصل ضرورة إلى توصال دراستهما خالل

 . املساهمين حقوق 

 الفضل يعود التي الوكالة نظرية أهمها النظريات من مجموعة إلى التنظيمي الفكر في الشركات حوكمة وتستند

 بين بالفصل تتعلق هامة مسألة أثارا حين ، 1976 سنة Jensen و Meckling األمريكيين إلى تطويرها في

 فإن النظرية، هذه فحسب للمسيرين، املوكلة والتسيير القرار اتخاذ ومهمة للمساهمين تعود التي املال رأس ملكية

 مقابل القيمة وخلق وتهم ثر زيادة أجل من املساهمين لصالح العمل عليهم تفرض عقود بالشركة تربطهم املسيرين

 طريق عن حقوقه له وتحفظ تحميه استراتيجيات وضع إلى يلجأ الوكالة لنظرية وفقا السير ألن ونها، يتقاض أجور 

 غيره، قبل املسير يستقبلها التي املعلومات حجم وكذلك .والعمالء باملوردين العالقات شبكة نفوذه، استغالل

 في قيمته على الحفاظ خاصة ( املؤسسة مصالح قبل أوال الشخصية وأهدافه مصالحه تحقيق يفضل فهو وبذلك

 يلجأ بالشركة املسير يرب الذي العقد بشروط إخالال النظرية تعتبره الذي االنحراف هذا ملواجهة .)العمل سوق 

 إنشاء طريق عن رقابية و تقويمية تدابير باتخاذ مصالحهم على وللحفاظ السلبي املسير سلوك لتعديل املساهمون 

 الرقابة اإلدارة، مجالس(على تعتمد داخلية إشرافية و رقابية وأدوات آليات يملك الذي الشركات حوكمة نظام

 األسواق طرف من ممارسة وخارجية ،)للمساهمين املباشرة الرقابة وكذا "مرلوس رئيس،" املسيرين بين التبادلية

 (. ... البنوك املالي، السوق  املسيرين، رقابة سوق (

 امللكية بين فصل هناك يكون  عندما بالشركة صراع حدو  حتمية إلى 1980 عام في Fama أشار وقد

 .1 واإلدارة

 من كل قيام طريق عن الشركات حوكمة بمفهوم باالهتمام العالم دول  من العديد قيام ذلك وصاحب

 الشركات الت ام أهمية على تؤكد التي والتقارير القوانين و اللوائح من مجموعة بإصدار واملشرعين بها العلمية الهيئات

 .املبادئ تلك بتطبيق

 

 على وتشرف مراقبته على تعمل فعالة رقابية هيئات ووجود املال سوق  تطور  أدى املتحدة الواليات ففي     

   (SEC) به تعمل التي الشركات تصدرها التي واملعلومات البيانات شفافية
                                                           

د من  للح كللية الشركات حوكمة حول الوطين امللتقى ، اجلزائر بورصة على أثره و الشركات حوكمة متطلبات كأحد احملاسيب النظام ، وشعابنة عثماين 1
  4، ص2102ماي  7-6 يومي اجلزائر، ، بسكرة خيضر حممد جامعة ، التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية ، اإلداري و املايل الفساد
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Securities Exchange Commission      املحاسبة مهنة إليه وصلت الذي التطور  إلي باإلضافة 

 البورصات لدى أسهمها املسجلة خاصة ,الشركات والت ام الشركات حوكمة بمفهوم االهتمام زيادة إلى وملراجعة، 

 .املفهوم هذا يتضمنها التي املبادئ تطبيق بضرورة

 العامة املعاشات صندوق  قيام عند واضحة بصورة ظهر املفهوم بهذا االهتمام أن املالحظ ومن    

  The California Public Employee’s     (Retirement System (CALPERS  يعتبر والذي 

 ورهاود أهميتها على الضوء وإلقاء الشركات حوكمة بتعريف ,املتحدة الواليات في العامة للمعاشات صندوق  أكبر

 .املساهمين حقوق  حماية في

 املالية القوائم إعداد في باالنحرافات والخاصة الوطنية اللجنة قامت 1291 عام ففي

National Commission on Fraudulent Financial Reporting   لل والتابعة SEC , بإصدار 

 وما الشركات حوكمة قواعد بتطبيق الخاصة التوصيات من مجموعة تضمن والذي (Treadway) املسمى تقريرها

 الرقابة نظام بمفهوم االهتمام طريق عن وذلك املالية القوائم إعداد في والتالعب الغ حدو  منع من بها يرتب

 .الشركات إدارة مجالس أمام الخارجية املراجعة مهنة وتقوية الداخلية

 (NASD) و " New York Stock Exchange " (NYSE) من كل اصدر 0222 عام وفي

Association of Securities Dealers  باسم املعروف تقريرها Blue Ribbon Report اهتم والذي 

 أعقاب وفي .الشركات حوكمة بمبادئ االلت ام بشأن بالشركات املراجعة لجان به تقوم أن يمكن الذي الدور  بفاعلية

 إصدار تم ، 2112 عام في األمريكية الشركات لكبرى  املالية االنهيارات

" Sarbanes-Oxley Act "  يواجه الذي واإلداري  املالي الفساد على القضاء في الشركات حوكمة دور  على ركز الذي 

 .الشركات إدارة مجالس في التنفيذيين غير األعضاء يلعبه الذي الدور  تفعيل خالل من الشركات من العديد

 االلت ام أهمية على تؤكد التي التقارير من العديد ظهر املتحدة اململكة في األمريكي االقتصاد الرتباط ونظرا      

 صدر حيث املجال، ذلك في بارز  دور  لندن لبورصة وكان .املتحدة اململكة في الشركات حوكمة بمبادئ

Cadbury Report   في املستثمرين ثقة زيادة أجل من الشركات حوكمة أهمية على يؤكد لكي 1992 عام في 

 املسجلة للشركات ملزمة غير التقرير هذا تبناها التي التوصيات أن من وبالرغم ,املالية القوائم ومراجعة إعداد عملية

 بتلك الت امها مدى السنوي  تقريرها في تحدد أن على الشركات ترغم البورصة أن إال لندن بورصة في أسهمها

 وأنظمة الشركات إدارة مجالس ودور  الشركات بحوكمة املتعلقة التقارير من العديد ذلك بعد وظهر .التوصيات

 Higges و Hample Report مثل املخاطر وإدارة وتقييم اإلدارة ملجلس التابعة واللجان بالشركات الداخلية الرقابة

and Smith Report  2003عام  في. 

 حوكمة تلعبه أن يمكن الذي بالدور  االهتمام بشأن املتحدة واململكة املتحدة الواليات على األمر يقتصر ولم هذا        

 وأملانيا كندا وفرنسا من كل في التقارير من العديد ظهر فق واإلدارية، املالية االنحرافات من الحد أو املنع في الشركات

 2املاليةبها. والبورصات العلمية الهيئات طريق عن أسيا وشرق  الالتينية أمريك دول  من والعديد وإيطاليا

 الشركات حوكمة ظهور  أسباب : ثانيا

                                                           
  .31-31، ص6002 مصر، اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ، واإلداري املايل الفساد معاجلة و الشركات حوكمة ، سليمان مصطفى حممد 2
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 وحواد  واضطرابات مستقرة غير ظروف أوجدتها التي املصطلحات من الشركات حوكمة مصطلح إن      

 املاليين واملحللين الخبراء من العديد أرجع ولقد واملحلية العاملية واألعمال املال أسواق بع  اجتاحت عنيفة

 : منها ونذكر عّدة أسباب إلى الشركات حوكمة ظهور  والقتصاديين ا

 :في تتمثل وهي أساسية أسباب

 : الوكالة نظرية -1

 الذي الكبير التوسع أن كما الوكالة، نظرية لظهور  األساسية العوامل من اإلدارة و امللكية بين الفصل يعتبر

 توكل أن اقتض ى املت ايد، العالمي االقتصادي والنمو العوملة ظل في خصوصا االقتصادية املؤسسات عرفته

 املؤسسات

 املتعاقدة األطرف بين الوكالة مشكلة وظهور  املصالح تعارض ولد وهذا منتخب، إدارة مجلس إلى إدارتها مسؤولية

 خاصة عوائد تحقيق في لهم املمنوحة الواسعة السلطات املديرين بع  يستغل فقد .)واألصيل الوكيل( املؤسسة في

 بها يرغب التي التقارير إلعداد املدققين استمالة مثل القانونية، األسس مع ومتنافية أخالقية غير بأعمال والقيام بهم

 في األطرف بين العالقة تنظم وقواعد قوانين بإيجاد االهتمام ة زياد إلى دىأ هذا .األخرى  األطرف دون  املدراء

 من تمثله ملا االستثمارات، وتنش ي املال، ألسواق واملصداقية الثقة إلعادة ماسة الحاجة باتت كما املؤسسات،

 أو الحد في أهميتها وإبراز املؤسسات حوكمة بمفهوم باالهتمام زاد لذا .لتحقيقه العالم دول  تسعى أساس ي مطمح

 3واإلدارة. امللكية بين الفصل نتيجة تنشأ قد التي املشاكل من التقليل

 :الوكالة نظرية تعريف

 خالل من يتحقق املنشأة وجودة وأن التعاقدية، العالقات من مجموعة بأنها املنشأة الوكالة نظرية "تصف     

 من الغرض ووصف املوارد لتخصيص أدوات إال هي ما االستخدام عقود وأن االتفاقية، العقود من أكثر أو وحد ا

 بها الخاصة التوظيف لعقود العامة الخصائص تحليل طريق عن املنشأة سلوك دراسة يمكن وبالتالي املنشأة نشاط

". 

 من أكثر أو واحد بموجبه يقوم عقد بأنها الوكالة ( عالقة1996)  Jensen & Meckling ويصف      

 عنه، بالنيابة والخدمات األعمال بع  ينجز لكي ) الوكيل ( أكثر أو واحد بتعيين ) املوكل أو األصيل ( األفراد

 .القرارات بع  اتخاذ في الوكيل األصيل يفوض املقابل وفي

 وقد املوارد، ومراقبة اإلدارة عن امللكية انفصال من الناتجة الحوافز مشكالت الوكالة نظرية وتشرح        

 وتجمع الحسابات مراقبي وتعيين االختياري  واإلفصاح املحاسبية الطرق  بين االختيار دوافع لتفسير استخدمت

  للعمل قوى  مراكز في الشركات
 
   4Corporate Lobbyingاملقترحة املحاسبية املعايير بشأن معا

 : املصالح تضارب مشكلة

 الكافية العناية بذله وعدم الوكيل وتصرفات أخالق نتيجة لخسارة األصيل تعرض من الوكالة مشكلة وتنشأ        

 املباشرة الرقابة وسائل لديه ليس األصيل أن هو األمر هذا حدو  فرص من يزيد ومما األصيل، عائد لتعظيم

                                                           
 ، اجلزائرية املؤسسات أداء جملة ، عليها املتعارف التدقيق معايري ظل يف  )الشركات حوكمة (املؤسسي التحكم تدقيق ، املشهداين توفيق إقبال عمر 3

.295، ص 2459/  42العدد   
 .26ص، 6001اجلامعية،اإلسكندرية، ،الدار )املفاهيم،املبادئ،التجارب(الشركات حوكمة ، محاد العال عبد طارق 4
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 الخلقي التخلخل مشكلة عليها ويطلق املعلومات إليه يقدم الذي هو األخير أن كما الوكيل، مجهودات لقياس

Moral Hazard ، بها ويرتب  
 
 وتنشأ  Adverse Sélectionاملتناق ( أو ( العكس ي االختيار مشكلة أيضا

 ال التي الحاالت في وتظهر والوكيل األصيل من لكل املتاحة املعلومات ونوعية كمية في االختالف نتيجة املشكلة هذه

 يستطيع ال الحاالت هذه مثل وفي راراته، ق نتائج من والتحقق مباشرة بصورة الوكيل أداء مالحظة فيها لوصيل يمكن

   .5املختلفة القرارات اتخاذ عند ال أم املناسب البديل يختار الوكيل كل إذا ما تحديد املوكل

 .النظريات ذكر عند فيها وسنفصل

 : املالية الفضائح-2

 وما لها كان والتي العالم دول  من العديد في العمالقة باملؤسسات اإلدارية والفضائح املالية االنهيارات أدت

 إلى تؤدي التي األسباب وتحليل دراسة إلى املؤسسات تلك لها تنتمي التي الدول  اقتصاديات على البالغ األثر يزال

 6والفضائح . االنهيارات تلك حدو  إلى الحال بطبيعة يؤدي والذي باملؤسسات واإلداري  املالي الفساد ظهور 

 ( Worldcom االتصاالت( وشركة   )للطاقة إنرون (Enro لشركة حد  ما الفضائح هذه أهم من ولعل

 سلوكيات في ولكن املحاسبة بمعايير ليس العيب أن بعد فيما تبين والتي  Parmalate) لوغذية األوروبية( والشركة 

 شركة إنشاء عند إتباعها يجب معينة آليات على تنص كانت املحاسبة معايير أن )إنرون( قضية في جاء فما . مطبقيها

 عن الطرف )أندرسون  آرثر( الخارجي مراجعهم غ  حيث بها، تتقيد لم )إنرون( إدارة  أن إال محددة أهداف ذات

 .األخالقي األسلوب ومراجعها اإلدارة اتبعت الحالتين وفي وبالتالي التقيد عدم عملية

 Sarbanes-Oxley Act of)  2002 ( قانون  إصدار إلى األمريكية بالحكومة أدى ما وهذا

 املؤسسات لحوكمة كدعامة بنوده جميع وتطبيق به بالتقيد األمريكية املالية باألسواق املدرجة املؤسسات يلزم

 والذي

 . 7خاص بشكل واملراجعة املحاسبة مهنة وبيئة عام بشكل األعمال بيئة على جوهرية تغيرات أحد 

 تلك على السيطرة بهدف وذلك الشركات حوكمة مصطلح بروز إلى املالية والفضائح االنهيارات أدت ولهذا

 .املستقبل في حدوثها وتفادي التأثيرات

 

 :في تتمثل وهي ) ثانوية( أخرى  أسباب

وبالتالي  العالم، عبر املنتشرين البورصة في املدرجة املنشلت أسهم حاملي بتعدد وذلك املالية العوملة إفرازات -

 أن يمكن التي الفجوة لسد الشركات حوكمة آليات تأتي املساهمين، طرف من العمليات مراقبة صعوبة

 .8 بالشركة تضر أن يمكن التي السلبية املمارسات جراء من الشركة ومالكي مديري  تحد  بين

                                                           
  5 طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ن ص55-54.

  .10ص ذكره، سبق مرجع ، سليمان مصطفى حممد 6

 ،اجلزائر، املدية جامعة وحماسبة، مالية ، ماجستري مذكرة ، املؤسسات حوكمة تطبيق يف الداخلية املراجعة دور ، الصمد عبد على عمر  7
 .1، ص6002-6006

 
 يف احلوكمة دور  :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة مداخلة ، اإلسالمية الصكوك خماطر إدارة يف احلوكمة دور أمال، قادة ولد كتوش، عاشور 8
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 الشركات حوكمة مفهوم : الثاني املطل 

 السفينة قيادة في ومهاراته اإلغريقية، السفينة ربان قدرة عن تعبر قديمة إغريقية كلمة إلى الحوكمة لفظ يعود      

 على الحفاظ في شريفة نزيهة وسلوكيات نبيلة، وأخالق قيم من يمتلكه وما والعواصف، واألعاصير األمواج وسط

 عنها ودفاعه ، ألصحابها وإيصالها عهدته في التي والبضاعة لومانات وحمايته ورعايته الركاب، وممتلكات أرواح

 ميناء إلى عاد ثم الوصول، ميناء إلى بها وصل ما فإذا .اإلبحار أثناء لها تتعرض التي األخطار وضد القراصنة ضد

 Good Gouverner   "9جيدا املتحوكم القبطان  "البحار وخبراء التجار عليه أطلق ، ساملا مهمته من اإلبحار

 : لغويا الحوكمة مفهوم-1

  الحوكمة لفظ يعتبر    
 
 لفظ فهو اللغة، في النحت عليه يطلق ما وهو العربية، اللغة قاموس في مستحدثا

 . معاني من الكلمة هذه تعني ما بكل والُحكُم  والسيطرة االنضباط يعني ما وهو الحكومة، من مستمد

   "لفظ فان وعليه
ُ
َمة

َ
 10منه: الجوانب من العديد يتضمن  "الَحوك

 . واإلرشاد التوجيه من تقتضيه ما : الِحكَمة -أ

 . السلوك في تتحكم التي والقيود الضواب بوضع األمور  على السيطرة من يقتضيه وما : الُحكُم  - ب

 عليها الحصول  تم خبرات وإلى وثقافية أخالقية مرجعيات إلى الرجوع من يقتضيه وما : االحِتكامُ  - ج

 . سابقة تجارب خالل من

َحاكُم  - ت
َ
  طلب : الت

 
 . املساهمين بمصالح وتالعهها اإلدارة سلطة انحراف عند خاصة للعدالة ا

 : اصطالحا الشركات حوكمة مفهوم 1-

 للمصطلح ترجمة هو (le gouvernement de l’entreprise) الشركات حوكمة مصطلح

 ،)صوت / سهم( املساهمة  الشركة في السلطة ممارسة مبدأ من انطالقا   Corporate gouvernance )األمريكي)

 مضمونة أسهم تمثل املال رأس في نسبة وجود حالة في متعادل وغير الوزن، نفس لها األسهم كل حالة في بالتعادل

   .11املسيرين  على واملالك املساهمين سلطة فحص يعني وهذا األصوات، في وقوة للسلطة

 لتداخله و العالم دول  مختلف في الدراسات لتعدد وذلك الشركات بحوكمة املتعلقة التعاريف تعددت ولقد      

 : التعاريف من مجموعة بعرض سنقوم لذا األمور، من العديد في

 مفهوم تناولت التي التعريفات أشمل من ) OECD 2004 ( والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة تعريف -

 ومجلس الشركة إدارة على القائمين بين فيما العالقات من مجموعة" :أنها على عرفتها إذ حوكمة الشركة،

 ."12 املساهمين من وغيرهم وحملة األسهم اإلدارة

                                                                                                                                                                                            

 2101نوفمرب  21-01 اجلزائر، الشلف، عليلبو  بن حسيبة جامعة التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ،كلية واالقتصادايت املؤسسات أداء تفعيل
 .22ص، 

  7ص ، 6001 مصر، القاهرة، العربية، النيل جمموعة الشركات، حوكمة اخلضريي، أمحدحمسن 9

 واقع للمؤسسة احملاسبية احلوكمة  :حول األول الدويل امللتقى ، تفعيلها وسبل اجلزائر يف املؤسسات حوكمة واقع الصمد، عبد علي عمر يرقي، حسني 10
 .4-1  ، ص6030 اجلزائر، البواقي، أم مهيدي بن العريب جامعة التجارية، والعلوم التسيري االقتصادية العلوم وآفاق،كلية ورهاانت .

 
 أداء تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة االقتصادايت، يف وتنميتها احلوكمة بواعث حممد، هين جعفر محو، حممد  11

 .324، ص 31د60نوفمبر  60-36 اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم التسيري االقتصادية العلوم كلية واالقتصادايت، املؤسسات
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 الشركاتحوكمة  1992 عام Cadbury report كادبوري بتقرير الشهير تقريره في كادبوري أدريان سير وصف -

ُب  تَداُر  الذي النظام " : أنها على
َ
 اإلدارة مسؤولة مجالس أن على التقرير هذا في وأكد ... " الشركات به وتراق

 من أن والتأكد واملراجعين اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب هو الحوكمة في همين املسا وأن شركائه حوكمة عن

للشركة  اإلستراتيجية األهداف وضع تتضمن املجلس مسؤولية وأن مكانه وفي مالئم حوكمة هيكل هناك

واليتهم  و فترة خالل للمساهمين التقارير رفع و العمل مراقبة وكذا األهداف، هذه تحقق التي القيادات توفير

 أعضاء املساهمين ملصلحة وعمله والقوانين باللوائح اإلدارة مجلس الت ام ضرورة على تقريره في أكد كما

   . 13الجمعية العامة

نها " للحوكمة تعريفا (IFC) الدولية التمويل منظمة قدمت وأيضا -
ّ
الشركات  إدارة خالله من يتم الذي نظام بأ

 تؤثر التي األساسية األهداف بين العالقات تحكم نظم وجود تعني الحوكمة أن أي ، " أعمالها في والتحكم

  .14البعيد املدى على املؤسسة تقوية مقومات تشمل كما ، على األداء

 عنه والصادرة (Tone At The Top ) (IIA) مجلة في املؤسسات حوكمة الداخليين املدققين معهد عرف وقد -

 إشراف أجل توفير من املصالح أصحاب ممثلي من املستخدمة اإلجراءات خالل من تتم التي العمليات " بأنها

 على األهداف واملحافظة النجاز الضواب كفاية على والتأكيد املؤسسات مخاطر ومراقبة املخاطر إدارة على

  . "15 فيها  الحوكمة أداء خالل من املؤسسة قيمة

تنمية  أجل من املؤسساتية املوارد إدارة ورقابة السياسية، للسلطة ممارسة هي" ) WB (الدولي البنك تعريف -

 ."16 واجتماعية اقتصادية

وتركز  .وجودها املؤسسات فيه تمارس الذي اإلطار " فاعتبرها الخاصة الدولية املشروعات مركز تعريف أما -

وواضعي  املصالح وأصحاب واملساهمين اإلدارة، مجلس وأعضاء املوظفين بين فيما العالقة على الحوكمة

  ."17 الشركة عمليات على اإلشراف في األطراف هذه كل بين التفاعل وكيفية الحكومية، التنظيمات

                                                                                                                                                                                            
 حاكمية :حول واملصرفية املالية للعلوم الثالث املؤمتر يف مداخلة احلوكمة، مبادئ تطبيق خالل من شركات ال أداء تقييم عامر، بين زاهرة ، معيزي احالم  12

  .81، ص2111أفريل  01-07،  األردن الريموك، جامعة ، اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية ، االجتماعية واملسؤولية الشركات
 االقتصادية العلوم كلية واحلكومات، للمنظمات املتميز األداء :حول الثاين امللتقى يف مداخلة البيئة، محاية ومتطلبات املؤسسات ،حوكمة هوام مجعة  13

 .410، ص2100نوفمرب  21-22، اجلزائر ورقلة، مرابح قاصدي  جامعة ، التجارية والعلوم والتسيري

 
 للمؤسسة احملاسبية احلوكمة :حول الوطين امللتقى يف مداخلة احملاسبية، املعلومة جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور نوال، لعشوري ، هوام مجعة  14

 .1، ص6030 اجلزائر، البواقي، أم مهيدي بن العريب جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية ،) أفاق رهاانت،و واقع،( .

 
  .4ص ،6030 ذكره، سبق مرجع الصمد، عبد علي عمر يرقي، حسني  15

 الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة أدائها، ورفع الشركات يف احلوكمة مبادئ لتفعيل كمدخل الداخلي التدقيق جلنة رشيد، سعيداين سليمان، بوفاسة 16
، الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية واالقتصادايت، املؤسسات أداء تفعيل يف احلوكمة دور : حول الثامن

 .104، ص2101نوفمرب  21-01اجلزائر ، 
 

  17 حسين يرقي ، عمر علي عبد الصمد ، مرجع سبق ذكره ، ص0.
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عوائد  على سيحصلون  بأنهم النشأة ملمولي ضمانة تقدم التي اآللية " أنها على الشركات حوكمة تعريف وتم -

  "18.املنشأة هذه في استثماراتهم من

 املالية وغير املالية للرقابة متكامل نظام هو" املؤسسات حوكمة أن سليمان مصطفى محمد الكاتب ويرى  -

 يتأكد أن خاللها من يمكن التي الطرق  من مجموعة فهي عليها، والرقابة الشركة إدارة يتم عن طريقه

 إدارة بها تهتدي التي والحوافز القواعد من مجموعة أي الستثماراتهم، معقولة ربحية من تحقيق املستثمرون

 القوانين من مجموعة فهي .املساهمين لصالح البعيد املدى على وقيمتها املؤسسة لتعظيم ربحية املؤسسات

 أو املصالح وأصحاب األسهم وحملة ناحية، من الشركة إدارة بين العالقة التي تحدد واملعايير والقواعد

 ."19 أخرى  ناحية من )املواطنين الدائنين، العمال، السندات، مثل حملة (بالشركة املرتبطة األطراف

أعمال  توجيه خالله من يتم الذي النظام " بأنها الشركات حوكمة حماد العال عبد طارق  الكاتب ويعرف -

والن اهة  للمسئولية الالزمة باملعايير والوفاء أهدافها تحقيق اجل من مستوى  أعلى على ومراقبتها املنظمة

  ."20والشفافية 

  :21يلي  كما واالجتماعية والقانونية االقتصادية الناحية من الشركات حوكمة تعريف يمكن كما     

على  الحصول  في الشركة تساعد التي اآلليات من مجموعة هي الشركات حوكمة:االقتصادية الناحية من -

 الطويل. األجل في واستمرارها الشركة أسهم قيمة تعظيم وتضمن التمويل،

 أو كاملة أنها حيث من التعاقدية العالقة طبيعة إلى الشركات حوكمة مفهوم يشير :القانونية الناحية من  -

 من الشركة ومسيري  ناحية، من املصالح وأصحاب األسهم حملة وواجبات حقوق  تحدد والتي غير كاملة

 .ناحية أخرى 

املسؤولية  على التركي  ضرورة إلى الشركات حوكمة مفهوم يشير :واألخالقية االجتماعية الناحية من -

 العادلة االقتصادية التنمية وتحقيق املستثمرين، صغار أو األقلية حقوق  حماية في للشركة االجتماعية

 .وحماية البيئة

 

 الشركات حوكمة أهمية : الثالث املطل 

 للوفاء وذلك ككل، املجتمعات لتطوير واالجتماعي االقتصادي الحل بكونها الحوكمة أهمية تنعكس       

 .أهدافها الشركات تحقيق ولضمان والتعهدات بااللت امات

                                                           

Vishny Robert w , Shleifer A , asurvey of corporate governence , journal of finance, 52(2) ,   18

1997,p 737. 
 

 .32-31 ص ذكره، سبق مرجع سليمان، مصطفى حممد  19

 .4ص ذكره، سبق مرجع، محاد العال عبد طارق20

 جامعة ، 01 العدد واملالية، االقتصادية الدراسات جملة الشركات، حوكمة تفعيل يف الداخلية املراجعة دور أصيف، خلضر سعيدي، حيي 21

 .324، ص6036الجزائر ،  الوادي،
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 :يلي بما الشركات حوكمة أهمية وتتجلى      

 استمراره؛ أو بوجوده السماح وعدم الشركات في الداخلي واإلداري  املالي الفساد محاربة .1

  الشركات في العاملين لكافة واالستقامة الن اهة وضمان تحقيق .2
 
 والتنفيذيين واملديرين اإلدارة مجلس من بدءا

 فيها؛ عامل إلى أدنى

  وجودها يشكل التي تلك خاصة باستمرارها السماح وعدم االنحرافات محاربة .3
 
 للمصالح؛ تهديدا

  22األخطاء؛ هذه مثل حدو  تمنع التي الرقابية الضواب باستخدام ممكن حد أدنى إلى األخطاء تقليل .4

 استمرار ومنع متعمد، غير أو متعمد، انحراف أو عمدية، أخطاء أي وجود وعدم والصحة السالمة تحقيق .5

 صالحا؛ العام إتمامه في ش يء كل جعل بل القصور، أو هذا الخطأ

 بعمليات يتصل فيما خاصة الداخلية، والرقابة املحاسبة نظم من والفعلية القصوى  االستفادة تحقيق .6

 املحاسبة مجال في العاملين وأن خاصة باإلنجاز، اإلنفاق ورب اإلنفاق، فاعلية وتحقيق الضب الداخلي،

 الشركة؛ داخل يحد  فيما وبينة معرفة الداخلية أكثر

 من مناسبة درجة على وأنهم خاصة الخارجين، الحسابات مراجعي من للفاعلية قدر أعلى تحقيق .9

 التنفيذيين املديرين جانب من أو الشركات، إدارة مجلس جانب من ضغ ألي خضوعهم االستقاللية وعدم

 23العاملين فيها

ا جيال يولد مما املغلقة االقتصاديات في الحرة السوق  مبادئ أنشاء على الحوكمة تساعد .8 أصحاب  من جديد 

مهمة  تنافسية أعمال شركات قيام تراعي بيئات مسؤولية ووضع العالم أنحاء جميع في واملستثمرين املشاريع

املحلية  اإلصالحيات عاتق على للحوكمة باالستناد االقتصادية الالمركزية وتطبق أخالقية بصورة ومدارة

 الدولية؛ املبادئ إلى املستندة

وهي  للحوكمة املطبقة الشركات في مصالح أصحاب ونهم ك األعمال في املشاركة على األفراد الحوكمة تشجع .9

 ويخط القرار باتخاذ يقوم من ومعرفة فيها اإلدارة أداء ومستوى  الشركات هذه أنجزته ما معرفة على تساعد

 واألداء أمامهم التي الفرص ومعرفة املصالح أصحاب به يتمتع التي واملساءلة الشفافية مستوى  له وزيادة

 والكافي املناسب املعلوماتي باإليصال والقيام لإلدارة اإلرشادات وتطوير الشركة قيمة الفعال وزيادة

 .24 ألصحاب املصالح

 

 

                                                           
 -6006 ، سوراي ، دمشق جامعة االقتصاد، كلية ماجستري، مذكرة السورية، املنظمات يف تطبيقها وفرص  )الرشيدة اإلدارة (احلوكمة ديوب، زهاء 22

 .6ص ،2101

 

 .13-18محسن أحمد الخيضري ، مرجع سبق ذكره ، ص 23 
  حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة االستثمار، قرار دعم يف احلوكمة ور د اجلعفر، حممد سعيد حممد ليث احليايل، سلطان مروان سنحية 24

 اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية االقتصادايت، و املؤسسات أداء تفعيل يف احلوكمة دور
 .111 ص ، 6031 نوفمرب 01-21
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 التالي: الشكل خالل من لنا الحوكمة أهمية وتتضح

 

 ( : أهمية حوكمة الشركات1-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .58 ص ذكره، سبق مرجع الخضيري، أحمد محسن :املصدر

 

 الشركات حوكمة أهداف : الرابع املطل 

 تعمل ثم ومن االقتصاد تحسين إلى تؤدي وبالتالي األداء تحسين في تساعد للشركات الجيدة الحوكمة إن

 :وهي األهداف من مجموعة تحقيق على الحوكمة

 األداء؛ على والرقابة واإلدارة امللكية بين الفصل .1

 أعضائه؛ ومسؤوليات اإلدارة مجلس ومهام التنفيذيين باملديرين الخاصة واملسؤوليات املهام بين الخل عدم .2

 ألداء بالنسبة املراقبين بدور  واالضطالع واملقرضين والدائنين واملوظفين املساهمين مشاركة إمكانية .3

 املؤسسات؛

 محاربة الفساد الداخلي

الحيدةضمان النزاهة و   

ةتحقسق السالمة و الصح  

افتحقيق اإلستقامة و منع اإلنحر  

 تقليل الخطاء و القصور

ليةتحقيق فاعلية المحاسبة الداخ  

يةتحقيق فاعلية المراجعة الخارج  

 أهمية

 الحوكمة في

 الشركات
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 العاملة املؤسسات نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما ومالية محاسبية مشاكل حدو  تجنب .4

 تحقيق في واملساعدة والعاملية املحلية املال أسواق أو املصرفية باألجهزة انهيارات حدو  ودرءباالقتصاد 

 واالستقرار االقتصادي؛ التنمية

دورا  يلعبان الن اهة و لكون  العاملة األسواق عليه تعتمد والذي واألخالقي املنهي السلوك قيم ثقافة تطوير .5

 كما ، ... للمستقبل والتطلع األجيال ولرفاهية الثقة العمل لحةوملص االقتصادية الحياة في ومهما حيويا

  25مناسب؛ بشكل تكافأ أنها على األفراد بين والن اهة الثقة ه هذ أن ينبغي معرفة

 على املالي والتدقيق املحاسبة، وإجراءات الشركات، وعمليات معامالت كافة في الشفافية عنصر تدعيم .6

 واإلداري؛ املالي الفساد ظاهرة من الحد من يمكن النحو الذي

 يؤدي بما سليمة، إستراتيجية تبني على اإلدارة ومجلس املديرين ومساعدة الشركة، إدارة تطوير و تحسين .9

 األداء؛ كفاءة إلى رفع

 ؛ الوطني االقتصاد على لتأثيرها نظرا املالية األزمات حدو  تجنب .8

 استثماراتها، على عائد أفضل الدولة تحقيق ضمان مع الخصخصة، عملية نجاح في الجمهور  ثقة تقوية .9

 بالدولة؛ االقتصادي النمو معدالت وتحسين للعمل يتيح فرص مما

املصالح  ذوي  األخرى  وألطراف ا والدائنين، ولعاملين، ا للمساهمين، بالنسبة عادلة بطريقة التعامل ضمان .10

 .لإلفالس الشركات تعرض حال خاصة

 بالشركة؛ واالستراتيجي التشغيلي األداء على واملتابعة الرقابة .11

 األعمال؛ دنيا في ونموها استمرارها وضمان الشركات وفاعلية كفاءة تحسين .12

األداء  تحسين األهداف، تلك تحقيق ووسائل الشركة أهداف خالله من تتحدد الذي املناسب الهيكل إيجاد .13

 والجزئي؛ الكلي

 الشركات؛  ألداء الحاكمة للقوانين والتعديل املراجعة .14

 بقراراتهم؛ الثقة درجة ورفع املساءلة وتعزيز العليا اإلدارة أداء تقييم .15

واألجانب  املحليين املستثمرين من أكبر عدد جانب من املرغوب التمويل على الحصول  من الشركات تمكين .16

 الشركات؛ في الثقة درجة ورفع بناء خالل من وذلك

 ألداء بالنسبة املراقبين بدور  وقيامهم واملقرضين، والدائنين واملوظفين املساهمين مشاركة إمكانية .19

 الشركات؛

 ولكلي؛ ا الجزئيان املستويين على االقتصادية الكفاءة وتحسين رفع .18

 ممكن؛ حد أدنى إلى املخاطر تقليل إلى يؤدي مما واإلدارة املصالح أصحاب بين الثقة إنشاء .19

تحقيق  من يمكنها الذي األمر معقولة، بتكلفة األموال على حصولها وضمان الشركة أنشطة أداء تحسين .20

وتحقق  اململوك، املال رأس على بالعائد االرتفاع ثم ومن االقتصادية، بيئتها نطاق في تنافس ي أداء أفضل

 املضافة؛ االقتصادية القيمة من عالية نسب

                                                           
صاديات ، في تفعيل أداء المؤسسات و االقت ةفرحات غول ، تحقيق حوكمة المؤسسات من خالل العمل باإلدارة اإلسالمية ، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الدولي الثامن حول : دور الحوكم  

  25كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ، 36-60 نوفمبر 6031، ص472.
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 والدولي؛ واإلقليمي املحلي املستوى  على الشركات بين التجاري  التعاون  مستوى  رفع .21

  . 26فئاتهم بكافة املصالح وأصحاب األعمال منشات بين العالقة تعزيز .22

 اإلداري  الفساد ومحاربة ومحاسبة مساءلة عنى العمل الشركات حوكمة أهداف أهم من إن األخير وفي          

 سواء واألجنبية املحلية االستثمارات لجذب املتاحة الوسائل بشتى والعمل أشكاله، بكل الشركة في واملادي

 الجيدة الحميدة األخالق مبدأ تطبيق إلى باإلضافة للمستثمرين، املمنوحة واالمتيازات القوانين أو بالتشريعات

 األكثر هي الشركات عمل في األخالقية فالجوانب الشركات، مع املتعاملين بين واالقتصادية اإلنسانية واملعامالت

  . 27والناجحة الجيدة الحوكمة لدعم مالئمة

 الشركات لحوكمة العلمي اإلطار : الثاني املبحث

 .املفهوم بهذا تحي التي األمور  وأهم عملها ومجال الحوكمة لشرح جاء العاملية املنظمات ظهور  إن

 الشركات حوكمة ركائز و خصائص : األول  املطل 

 :يلي كما وذلك واألبعاد الخصائص من مجموعة استخالص يمكن السابقة التعريفات خالل ومن

 الشركات حوكمة خصائص : أوال

 :28يلي ما منها مذكر ممي ات بعدة الشركات الحوكمة تتصف

 واضحة بيانات خالل من يتحقق االنضباط وهذا والصحيح، املناسب األخالقي السلوك إتباع أي : االنضباط-1

 : يلي ما في تتمثل والتي للجمهور 

 للسهم؛ أعلى سعر تحقيق اتجاه اإلدارة لدى الحافز وجود -

 بوضوح؛ املحددة الرئيسية باألعمال االلت ام -

 املال؛ رأس تكلفة و امللكية لحقوق  السليم التقدير -

 هادفة؛ مشروعات في الديون  استخدام -

 .السنوي  التقرير في الحوكمة نتيجة إقرار -

 تداول  وحرية املوضوعات مناقشة في العلنية تعني كما يحد ، ما لكل حقيقية صورة تقديم أي : الشفافية -2

 : خالل من تتحقق أن يمكن الشفافية وهذه العام، املجال في العمل مفردات بشأن املعلومات

 بدقة؛ املالية األهداف عن اإلفصاح -

 عنها؛ اإلعالن قبل املعلومات تسريب عدم -

 الختامية؛ النتائج عن العادل اإلفصاح -

 الحساسة؛ السوقية املعلومات عن الفوري اإلفصاح -

                                                           
 .17-11، ص6002 مصر، القاهرة، والتوزيع، للنشر احلرية مكتبة املؤسسية، احلوكمة ، العشماوي الفتاح عبد حممد خليل، وارد هللا عطا 26

 حاكمية  :حول واملصرفية املالية للعلوم الثالث املؤمتر يف مداخلة املؤسسات، حوكمة تفعيل يف االجتماعية املسؤولية دور العمري، مجيلة زرقون، حممد27
.17، ص2101أفريل  01-07، جامعة الريموك ، األردن ،  -جتربة األسواق الناشئة –الشركات و املسؤولية االجتماعية   

 دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة الشركات، حلوكمة احملاسيب البعد تفعيل يف احملاسيب اإلفصاح دور عياد، السعدي رمحة، بلهادف28
  اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية القتصادايت،او   املؤسسات أداء تفعيل يف احلوكمة
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 العليا؛ اإلدارة إلى املستثمرين وصول  إمكانية يرفوت -

 . اإلنترنت شبكة على املعلومات تحديث -

 النقاط خالل من تحقق االستقاللية وهذه للعمل، الزمة غير وضغوط تأثيرات توجد ال أي : االستقاللية-3

 : التالية

 العليا؛ اإلدارة عن مستقل إدارة مجلس رئيس وجود -

 التنفيذي؛ اإلدارة مجلس عن مستقل إشرافي إدارة مجلس وجود -

 مستقل؛ إدارة مجلس عضو يرأسها مراجعة لجنة وجود -

 مستقل؛ إدارة عضو يرأسها واملكافلت املرتبات لتحديد لجنة وجود -

 . بالشركة مرتبطين غير خارجيين مراجعين وجود -

 حساب كشف تقديم خالل من التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعمال وتقدير تقييم إمكان أي : املساءلة -4

 تقييم أوال يتم أن ذلك ويعني العقاب، أو الثواب ثم التقييم : هما جانبين املساءلة وتشمل تصرف كل عن

 : يلي ما خالل من تتحقق واملساءلة عليه، القائمين محاسبة ثم العمل،

 الشخصية؛ املصالح عن والترفع ومسؤولية بعناية العمل ممارسة -

 حدودهم؛ يتجاوزن الذين األفراد ضد فعال بشكل التصرف -

 العليا؛ اإلدارة إساءة حال الفوري التحقيق -

 اإلدارة؛ لجنة وأعضاء التنفيذيين املوظفين بعقاب تسمح آليات وضع -

 . اإلدارة مجلس أعضاء بل ق من األسهم في التعامل وعدالة شفافية -

 ما خالل من هذا ويتحقق املؤسسة في املصلحة ذوي  األطراف جميع أمام مسؤولية وجود أي : املسؤولية 5-

 : يلي

 تنفيذي؛ بدور  اإلشرافي اإلدارة مجلس قيام عدم -

 املوظفين؛ غير ومن مستقلين اإلدارة ملجلس أعضاء وجود -

 اإلدارة؛ ملجلس والدورية الكاملة االجتماعات -

 الفعالة؛ باملراجعة القيام على اإلدارة مجلس أعضاء قدرة -

 أعماله؛ وتراقب الخارجي املراجع ترشح مراجعة لجنة وجود -

 . الداخلي املراجعة أعمال على وتشرف الداخليين املراجعين تقارير تراجع مراجعة لجنة وجود -

 من يتحقق أن يمكن وهذا املنشأة في املصلحة أصحاب املجموعات مختلف حقوق  احترام يجب أي : العدالة-6

 : خالل

 األغلبية؛ أصحاب املساهمين قبل من األقلية ملساهمي العادلة املعاملة -

 العامة؛ االجتماعات إلى الدعوة في األسهم حملة كافة حق -

 __باألصوات؛ اإلدالء طرق  سهولة -

 املساهمين؛ لجميع عادي بشكل األسهم إيداع -

 املستثمرين؛ مع للعالقات األولوية إعطاء -
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 اإلدارة؛ مجلس ألعضاء العادلة املكافآت -

 . حقوقهم إساءة عند االعتراض حق املساهمين وإعطاء املساهمين حقوق  حماية -

 : التالية النقاط خالل من يتحقق وهذا ، جيد كمواطن املؤسسة إلى النظر أي : االجتماعية املسؤولية -7

 األخالقي؛ بالسلوك التمسك تؤكد واضحة سياسة وجود -

 األحدا ؛ تشغيل عدم -

 وعادلة؛ واضحة توظيف سياسة وجود -

 .البيئة املسئولية عن واضحة سياسة وجود -

 الشركات حوكمة ركائز : ثانيا

  :29يلي فيما تنحصر وهي

 : األخالقي السلوم 1-

 األفراد لدى املعنوية القيم أو املبادئ مجموعة إلى املصطلح هذا يشير إذ األخالق لتعريف سنتطرق  البدء في        

 وأفعال سلوكيات على يحكم كما القانوني أو األخالقي بالسلوك السليم السلوك إلى يشار وعادة املجموعات أو

 واحدة ليست األخالقيات أن إال اإلدارية الخيارات في التعقيد بع  يوجد حين األخالقيات خالل من اإلدارة

 . األشخاص ومعتقدات وقيم وثقافة خلفية باختالف تختلف فهي الدوام على

 من املصالح أصحاب بين العالقة ينظم لها قانوني أطار توفير خالل من األخالقية السلوكيات تدعم كما      

 الرقابية اللجان بها تتمتع التي االستقاللية واحترام السلطات فصل خالله من يتم كما ثانية جهة من واإلدارة جهة

 األخالقي السلوك إلى التوصل يمكن وال التطبيق في واالنسجام والشفافية بالوضوح القوانين هذه تحلي وجوب مع

 عقالنية بصورة باملؤسسة الخاصة املوارد إدارة على قادرة تكون  والتي الكفاءة اإلدارية املهارات توافر دون  من السليم

 . املصالح أصحاب طموحات تلبي و رشيدة

 املنظمية الثقافة ودعم تطوير عن تماما مسؤولين سيجعلهم اإلدارة مجلس أن يفهموا أن املديرين على ويجب      

 على الشركة ستساعد التي االستراتيجيات وتنفيذ صياغة من تمكنهم أخالقية وسلوكيات قرارات عنها ينتج والتي

 .االعتيادية فوق  عائدات وكسب االستراتيجي التنافس انجاز

 ألن املصالح أصحاب سيستفيد وبالتالي به تؤمن سيجعلها املؤسسة في األخالقية السلوكيات توافر أن       

 السلوك أن إذ والزبائن املستهلكين فيهم الشركة سيحترمون  الجميع فان وبالتالي أفضل بصورة سيعملون  األفراد

 الواسع اإلجماع إلى الوصول  أجل من املتضاربة املصالح بين التوافق حالة إلى التوصل في سيساعد السليم األخالقي

 .أمكن إن العامة والسياسات العامة املصلحة أو الجميع مصلحة عن

 وإفساح مواقيتها في الدقيقة املعلومات بتوفير تعنى التي الشفافية مصادر أهم من األخالقي السلوك ويعد     

 مجال في الصائبة القرارات اتخاذ في يساعد مما واملوثقة الضرورية املعلومات على لالطالع الجميع أمام املجال

 . العامة السياسات

 : واملساءلة الرقابة 2-

                                                           

  29 سنحية مروان سلطان احليايل ، ليث حممد سعيد حممد اجلعفر ، ص188-184.
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 وملؤسسات العامة وظائفهم في للمسئولين واإلدارية السياسية واملساءلة املحاسبة من متكامل نظام وجود إن     

 مبدأ تطبيق والسيما العامة للموارد رئهم أدا عن املسئولين محاسبة على والقدرة الخاص والقطاع املدني املجتمع

 فصل

 أصحاب أدوار تفعيل في مساهمة يعتبر السياسيين واستغالل تعسف من العام الصالح وحماية العام عن الخاص

 العديد ذلك في يشترك بل واحد طرف على الشركات أداء على الرقابي الدور  يقتصر ال إذ املنشأة لنجاح املصالح

 : هي األطراف، من

والسلطات  الحكومات وتشمل الشركات على الرقابة سوق  تكون  بمجموعها والتي : عامة رقابية أطراف -أ

 ويتعلق البنوك حالة في املركزي  والبنك والبورصة الشركات ومصلحة املال سوق  كهيأة لها التابعة الرقابية

 املصرفية األنظمة تحسين :خالل من الخارجية والرقابة االنضباط بتقوية األطراف لهذه الدور الرئيس ي

 والحد املصرفية للمؤسسات املالي الفشل حاالت من املودعين لحماية الودائع لضمان بإيجاد نظام واملالية

  املصرفية املؤسسات في املالية غير مساهمات الشركات من
 
 غير الشركات في املصارف مساهمات وأيضا

 للشركات املصرفية املؤسسات فبل من اإلقراض حدود على رقابة ووضع املصالح لتجنب تضارب املالية

 في الدولية املعايير تبني عن فضال بها العالقة ذات واألطراف فيها واملديرين املتفرعة واملسئولين أو التابعة

 والشفافية التقارير وأعداد باإلفصاح يتعلق فيما الدولية بالحاسبة الخاصة املال واملعايير رأس كفاية مجال

  املالية
 
 تدابير وإصالح الشركات على الرقابة سوق  وتطوير املصرفية في السوق  املنافسة تعزيز وأيضا

 .املصارف لصالح الحكومات قبل من الضمانات إزالة في حالة والسيما املالية السيولة دعم وإجراءات

الداخليون،  واملراجعون  املراجعة، ولجنة اإلدارة، ومجلس املساهمون، : وتشمل مباشرة رقابية أطراف -ب

 . والخارجيون 

 خالل من ومساءلته اإلدارة مجلس نظام تقوية يحب املساهمين وحماية املؤسس ي الداخلي الضب ولتقوية

 اإللزامية التعيينات وفرض مخالفته على والعقوبات اإلدارة مجلس ومسؤوليات ملهام والدقيق الواضح التحديد

 بالتصويت تسمح التي اإللزامية واملخصصات بها االلت ام وضرورة لإلدارة العليا الحدود وتحديد مستقلين ملديرين

 ذوي  املساهمين حقوق  تقوية عن فضال التنفيذيين غير املديرين الختيار اإللزامية واإلجراءات للمديرين املتراكم

 وكذلك واإلفصاح الشفافية تعزيز وبالتالي املالية التقارير وأعداد والتدقيق املحاسبة معايير وتحسين األقلية

 . اإلدارة على الرقابة في املساهمين نشاط تعزيز

 للشركة يبيع من هم فاملوردون  . واملقرضين واملودعين واملستهلكين والعمالء املوردين وتشمل : أخرى  أطراف-ج

  كلي اعتمادا الشركة وتعتمد والخدمات والبضائع والسلع الخام املواد
 
 املواد توريد في املوردين هؤالء كفاءة على ا

 كلما املوردين مع ممتازة الشركة عالقة كانت وكلما املناسبة وبالجودة املناسب الوقت في والخدمات والسلع

 تقديمها ومنافذ تقديمها وسرعة السلعة أو الخدمة تقديم بشأن السوق  في تنافسية مي ات كسب استطاعت

 . التنافسية وأسعارها

 ضواب ومراجعة بإنشاء للمنظمة تسمح ألنها املخاطر دورة من هام جزء املخاطر إدارة إن  :املخاطر إدارة -3

 إلدارة رئيسية مراحل أربع وتوجد األمور  على والسيطرة األهداف لتحقيق املنظمة تدفع التي الداخلية الرقابة

 .املخاطر
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 والتأثير واملسؤولية الخبرة ذات التي األطراف كل ذالك ويتضمن املنظمة، تواجه التي املخاطر على التعرف

 الدراسة؛ محل باملخاطر املتأثرة ناحية على

 التأثير؛ اعتبارات حول  ذلك يدور  أن وينبغي :عليها التعرف تم التي املخاطر أهمية تقدير

 له؛ ماسة حاجة في هي التي النواحي إلى املوارد وتوجيه الرئيسية املخاطر إلدارة استراتيجيات إعداد

 ومراجعة املخاطر إدارة إستراتيجية بتحديث وذلك املخاطر إدارة عمليات لكامل متواصلة مراجعة إجراء

 30املنظمة؛ على تطبيقها الجاري  العملية صحة و صالحية

 

 ( : ركائز الحكومة2-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  30 طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص29.

ةالرقابة و المساءل إدارة المخاطر  السلوك األخالقي 

وضع نظام إلدارة -

لمخاطرا  

اإلفصاح و توصيل -

المخاطر إلى 

 المستخدمين، و أصحاب

 المصالح.

جاح تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في ن

 المنشأة:

أطراف رقابية عامة مثل:-  

هيئة سوق المال ، مصلحة الشركات ، 

البورصة ، البنك المركزي في حالة 

 البنوك.

أطراف رقابية مباشرة :-  

لجنة المراجعة ، المراجعون ، 

 الخارجيون 

أطراف أخرى:-  

 المردون ، العمالء ، المستهلكون.

 ضمان االلتزام السلوكي

 من خالل :

يدةااللتزام باألخالق الحم-  

ك االلتزام بقواعد السلو-

 المهني الرشيد

التوازن في تحقيق -

مصالح األطراف 

 المرتبطة بالمنشأة

 الشفافية عند تقديم-

 المعلومات 

القيام بالمسؤولية -

ى االجتماعية و الحفاظ عل

 بيئة نظيفة
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 األزمة أثار من التقليل في ودورها الشركات لحوكمة واألخالقي السلوكي البعد محمد، حمو القادر، عبد بري  : املصدر

 املالية

 سطيف، جامعة والحوكمة، الدولية واالقتصادية املالية األزمة :حول  الدولي العلمي امللتقى في مداخلة العاملية،

 .4، ص2009أكتوبر 21-20الجزائر، 

 ونظامها الشركات حوكمة أبعاد : الثاني املطل 

 .الشركات حوكمة ونظام أبعاد إلى املطلب هذا قسمنا وقد

 الشركات حوكمة أبعاد : أوال

 :31يلي كما األبعاد هذه عن التعبير ويمكن األبعاد متعدد مفهوم الحوكمة

 : اإلشرافي البعد -1

 ذات واألطراف التنفيذية، اإلدارة أداء على اإلدارة ملجلس اإلشرافي الدور  وتفعيل تدعيم في اإلشرافي البعد يتعلق

 وإلى فعال، بتدقيق للقيام على اإلدارة مجلس أعضاء قدرة على ذلك ويتوقف . املساهمين أقلية بينهم ومن املصلحة

 لزم إذا اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيين املوظفين على عقاب بتوقيع تسمح وآليات وضواب قوانين بوضع القيام

 املبدأ في أشار م 1999 عام الصادر (OECD) والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة تقرير أن كما .ذلك األمر

 وكذلك اإلدارة مجلس قبل من التنفيذية لإلدارة الفعالة املتابعة ضرورة إلى اإلدارة، مجلس بمسئوليات الخاص

 مساءلة

 . املساهمين قبل من نفسه اإلدارة مجلس

 :الرقابي البعد -2

 تدعيم وأن الداخلي املستوى  فعلى للشركة، الخارجي أو الداخلي املستوى  على سواء الرقابة وتفعيل بتدعيم ويتعلق

 القوانين فيتناول  الخارجي املستوى  على أما املخاطر، إدارة ونظم الداخلية الرقابة نظم يتناول  الرقابة وتفعيل

 فضال الرقابة، في املصلحة ذات واألطراف األسهم لحملة الفرصة وإتاحة البورصة، في التسجيل وقواعد واللوائح،

 : خالل من استقالله وتدعيم الخارجي املراجع مسئوليات نطاق توسيع عن

 : واملراجعة املحاسبة معايير بتطبيق االلتزام - أ

 االتجاه تعارض فالحوكمة وبالتالي املناسبة، املحاسبية السياسة اختبار في اإلدارة دور  يشجع الحوكمة تطبيق إن

 نحو

 ومعايير املحاسبية املعايير استخدام إساءة مشكلة حسم في تساعد أنها كما محددة، محاسبية بمعايير االلت ام

  املراجعة

 : الداخلية املراجعة دور  - ب

 تعتبر حيث وثيقا، ارتباطا بالحوكمة التنظيري  املستوى  أو املنهي املستوى  على سواء واملراجعة املحاسبة ترتب

 ملبادئ يمكن فال الحوكمة وإجراءات بمبادئ وتأثرا تأثيرا واملهنية العلمية املجاالت أكثر من واملراجعة املحاسبة

                                                           
 سوق يف املدرجة الشركات على ميدانية دراسة – املالية التقارير وجودة احملاسيب اإلفصاح على وكمةاحل قواعد تطبيق أثر محام، أبو إمساعيل ماجد  31

 .11-10 ص ، 6006 ،غزة، اإلسالمية اجلامعة التجارة، كلية ماجستري، مذكرة املالية، لألوراق فلسطني
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 وإجراءات مبادئ أن كما واملراجعة، املحاسبة مهنة دعم بدون  ثمارها وتؤتي بفاعلية تطبق أن الحوكمة وإجراءات

 . واملراجعة املحاسبة مهنة تطوير مجال في كبيرا دورا تلعب الحوكمة

 : الخارجي املراجع دور  - ت

 قيامه خالل من وذلك املحاسبية املعلومات على واملصداقية الثقة إضفاء من الخارجي املراجع به يقوم ملا نتيجة

 التقرير خالل من االقتصادية الوحدات تعدها التي املالية القوائم وعدالة صدق مدى في املحايد الفني رأيه بإبداء

  جوهري  أصبح الخارجية املراجعة دور  فإن بإعداده، يقوم الذي
 
 من يحد ألنه الشركات حوكمة مجال في وفعال ا

 .املهنة وسلوك بمبادئ االلت ام عدم مشكلة من يحد أنه كما الوحدة، وإدارة املالك بين التعارض

 : املراجعة لجا  دور  - ث

 تقوم ملا نتيجة املحاسبية املعلومات في الثقة وتحقيق املالية التقارير جودة ضمان في حيوي  بدور  املراجعة لجان تقوم

 املراجعة لجان دور  تناولت التي Memullen دراسة توصلت الصدد هذا وفي الحوكمة، لقواعد تطبيق من به

 بجانب القانونية، غير املالية التصرفات حدو  معدل بها انخف  قد مراجعة لجان لديها التي االقتصادية الوحدات

 .األوراق سوق  في أسهمها املقيدة االقتصادية الوحدات وخاصة املالية القوائم معلومات في الثقة درجة زيادة

 :األخالقي البعد-3

 على الحوكمة ثقافة ونشر وأمانة، ونزاهة، أخالقية، قواعد من تشمله بما الرقابية البيئة وتحسين بخلق ويتعلق

 مستوى 

 . عامة بصفة األعمال وبيئة الشركات إدارات

 :التواز   وحفظ االتصال-4

 واألطراف جهة، من التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في ممثلة الشركة بين العالقات وتنظيم بتصميم ويتعلق

 يحكم أن يجب حيث أخرى، جهة من التنظيمية أو والرقابية اإلشرافية الجهات أو املصلحة ذات سواء الخارجية

 يحكم أن يجب كما بالعمالة، الشركة عالقة العدالة تحكم أن يجب بينما األسهم، وحملة الشركة إدارة بين العالقة

 .الحكومية واملنظمات بالهيئات الشركة عالقة االلت ام ويحكم األهلية، باملنظمات الشركة عالقة التوافق

 : االستراتيجي البعد 5-

 استنادا املستقبل إلى والتطلع االستراتيجي، التفكير على والتشجيع األعمال استراتيجيات بصياغة ويتعلق

 وتقدير الخارجية البيئة عوامل دراسة وكذلك والحاضر، املاض ي أدائها عن كافية ومعلومات متأنية دراسة على

 . بينها فيما التأثير تبادل ومدى الداخلية البيئة عوامل عن كافية معلومات على استنادا املختلفة تأثيراتها

 : والشفافية اإلفصاح تحقيق -6

 تقوم التي الرئيسية واألركان املبادئ أحد املالية وغير املالية املعلومات عرض في والشفافية الجيد اإلفصاح يمثل

 التأكيد من علمية دراسة أو هيئة أو منظمة عن صادر تقرير أي يخلو ال أن يجب الشركات، حوكمة قواعد عليها

 األطراف مصالح لتحقيق الفعالة األساليب من وأنهما خاصة والشفافية اإلفصاح تحقيق في الحوكمة دور  على

 الوحدات داخل عدمه من الحوكمة نظام تطبيق على للحكم الهامة املؤشرات أحد ويمثالن ، العالقة ذات املختلفة

 أن يجب الحوكمة إطار أن ترى  OECD وضعتها التي الشركات حوكمة مبادئ فإن لذا املختلفة، االقتصادية

 فيما وذلك االقتصادية بالوحدات املتصلة، الهامة األمور  كافة عن السليم التوقيت وفى الدقيق اإلفصاح يتضمن
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 واإلدارة اإلدارة مجلس بأعضاء املتصلة األخرى  والجوانب لها والنقدي والتشغيلي املالي واألداء املالي بمركزها يتعلق

 . املالية

 

 

 : األرباح إدارة-7

 إلى الوصول  مثل األهداف من الكثير لتحقيق األرباح إدارة سياسة االقتصادية الوحدات بع  إدارة تمارس

 املزايا بع  على للحصول  أو الخسائر أو األرباح عن اإلعالن تجنب أو عنها اإلعالن سبق التي التنبؤات مستوى 

 على بالتأثير اإلدارة قيام تعني الربح إدارة عملية فإن وبالتالي والعموالت، املكافآت مثل املرتفعة باألرباح املرتبطة

 .الهدف عن النظر بصرف املالية بالتقارير الواردة املحاسبية البيانات في التالعب أو السهم سعر أو األسهم حمله

 حقوقها لحماية األخرى  لوطراف الفرصة وإتاحة اإلدارة سلطة من والحد الشركات حوكمة تطبيق ظل في ولكن

 والتي الدراسات إحدى نتائج أشارات لذا لها، وجود ال تصبح األرباح إدارة فإن املختلفة، الضوابط وجود مع

 عكسية عالقة هناك بأن األرباح، إدارة لسياسة االقتصادية الوحدات إدارة ممارسة على الحوكمة متغير أثر تناولت

 إدارة مراجعة في الداخليين املراجعين وبين الوحدة، خارج يعملون  الذين املراجعة لجنة أعضاء وسلوك اتجاه بين

 . الشركة في األرباح

 الشركات حوكمة نظام : ثانيا

 : يلي فيما ومخرجاتها تشغيلها وكيفية الحوكمة مدخالت تتلخص

 توفيره يتعين وما مستلزمات، من الحوكمة إليه تحتاج مما الجانب هذا يتكون  حيث : الحوكمة نظام مدخالت - أ

 . واقتصادية إدارية تشريعية، قانونية، متطلبات كانت سواء متطلبات، من لها

 التطبيق هذا على املشرفة وكذلك الحوكمة، تطبيق عن املسؤولة الجهات بها ويقصد : الحوكمة تشغيل نظام - ب

 بها االلت ام تشجيع وفي الحوكمة، تنفيذ في مساهم خارجها أو املؤسسة داخل إداري  أسلوب وكل الرقابة وجهات

    32بفاعليتها. واالرتقاء إحكامها تطوير وفي

 نتائج لتحقيق ووسيلة أداة ولكنها ذاتها حد في هدفا ليست الحوكمة: الحوكمة نظام مخرجات - ج

 العلمية واملمارسات ألداء املنظمة والقوانين والقواعد املعايير من مجموعه فهي الجمع إليها يسعى وأهداف

 ومسؤوليات والشفافية اإلفصاح وتحقيق املصالح أصحاب حقوق  على الحفاظ ثم ومن للمؤسسات والتنفيذية

 .33 اإلدارة مجلس

 الشركات حوكمة أطراف : الثالث املطل 

 الحوكمة نظام في الفاعلة األطراف بين فيما بالعالقات يتأثر الشركات حوكمة مفهوم أن نالحظ أن يجب

                                                           
 1 ص ذكره سبق مرجع الصمد، عبد علي عمر يرقي، حسني 32

 

  33
 حوكمة :حول الوطين امللتقى يف مداخلة واإلداري، املايل الفساد من احلد يف ودورها الشركات حوكمة آليات فاطمة، محزة كرامة، مروة رقية، حساين 

ماي  7-6 اجلزائر، بسكرة، خيضر حممد جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية واإلداري، املايل الفساد من للحد كللية الشركات
 .7، ص2102
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 أخرى  شركات أية أو متحالفة، كتل أو عائالت أفرادا، يكونون  قد الذين األسهم من الغالبة امللكيات وأصحاب

 وتفاعالتهم األطراف هؤالء من كل دور  ويتباين الشركة سلوك في يؤثر أن يمكن بما قابضة شركة خالل من تعمل

  .34السائدة والثقافية واالقتصادية السياسية الظروف بحسب وذلك واسعا تباينا بينهم فيما

 :35 كالتالي وهي أساسية أطراف أربعة وهناك

 :املساهمي -1

 األرباح على الحصول  مقابل وذلك لوسهم ملكيتهم طريق عن للشركة املال رأس بتقديم يقومون  من وهم

 املناسبين اإلدارة مجلس أعضاء اختيار في الحق ولهم الطويل املدى على الشركة قيمة وتعظيم الستثماراتهم املناسبة

 .حقوقهم حماية

 :اإلدارة مجلس 2-

 اإلدارة سلطة إليهم يوكل والذين التنفيذيين املديرين باختيار يقوم اإلدارة ومجلس املساهمين، يمثلون  من وهم

 وكيفية للشركة العامة السياسات برسم يقومون  كما أدائهم، على الرقابة إلى باإلضافة الشركة، ألعمال اليومية

 .املساهمين حقوق  على املحافظة

 :اإلدارة 3-

 هي وتعتبر اإلدارة، مجلس إلى باألداء الخاصة التقارير وتقديم للشركة الفعلية اإلدارة عن املسئولة وهي

 التي املعلومات في والشفافية اإلفصاح اتجاه مسئوليتها إلى باإلضافة قيمتها وزيادة الشركة أرباح تعظيم عن املسئولة

 .للمساهمين تنشرها

 : املصالح أصحاب -4

 ويجب واملوظفين، والعمال واملوردين الدائنون  مثل الشركة داخل مصالح لهم األطراف من مجوعة وهم

 .األحيان بع  في ومختلفة متعارضة تكون  قد مصالح لديهم يكون  األطراف هؤالء أن مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 إىل مقدمة حبث ورقة املالية، األسواق فعالية على نعكاسهااو  ا احملاسبية املعلومات جودة حتقيق يف الشركات حوكمة دور أمينة، فداوي أمني، خمفي 34

اجلزائر الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة ، التجارية والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية املؤسسات، أداء تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر
 .114،ص ص ، 6031نوفمرب 01-21، 

 واملصرفية املالية للعلوم الثالث املؤمتر يف مداخلة الداخلي، التدقيق أجهزة فاعلية زيز تع يف ودورها املؤسسات حوكمة أمهية السامرائي، عصام عمار  35
 .622أفريل ، ص 32-37 األردن، الريموك، جامعة ،- الناشئة األسواق جتربة – االجتماعية واملسؤولية الشركات كميةا ح :حول
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 (: األطراف املعنية بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات3-1الشكل رقم )                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 07 ص ذكره، سبق مرجع سليمان، مصطفى محمد : املصدر .

 الشركات حوكمة مقومات : الرابع املطل 

 :36 وهي أساسية مقومات أربع على تشتمل وهي

 

 : القانوني اإلطار-1

 وبصفة بالشركة املعنية األساسية األطراف من طرف كل واختصاصات املساهمين حقوق  تحديد عن واملسؤول

 ومراقب الرئيسية ولجانه اإلدارة ومجلس الفرد واملساهم للمساهمين العمومية والجمعية املؤسسين خاصة

 الحسابات

 يحدد أن يجب كما االختصاصات، تلك وتجاوز  املسؤوليات في والتقصير الحقوق  هذه انتهاك عقوبات وكذا

 نظام يترك أن يجب وال الحوكمة، إجراءات تطبيق مراقبة بها املنوط الحكومية الجهة للحوكمة القانوني اإلطار

 الحوكمة

  شأن واعتباره للشركات بكامله
 
  داخلي ا

 
 .لها ا

                                                           
 .61767، ص6007، العربية املصارف إحتاد اإلدارة، جملس ودور الشركات حوكمة ، دروي بن حيدر بن عدانن 36

 

 "Shareholdersالمساهمين "

 "Board ofمجلس اإلدراة "

 "Managementاإلدارة "

 "Stockholdersأصحاب المصالح "
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 : املؤسس ي اإلطار -2

 املال لسوق  العامة الهيئة مثل الشركات، لعمل املنظمة الرقابية الحكومية املؤسسات يتضمن الذي اإلطار وهو

 استهداف دون  للشركات املساندة الحكومية غير والهيئات الرقابية والهيئات املركزية والبنوك للدولة املالية والرقابة

 املؤسسات وكذلك املستهلك، حماية كجمعية املعنية األهلية والجمعيات املعنية والعلمية املهنية كالجمعيات الربح

 .واملحاماة واملراجعة املحاسبة ومكاتب شركات مثل للربح الهادفة الحكومية غير

 : التنظيمي اإلطار-3

  موضح لها التنظيمي والهيكل للشركة األساس ي النظام :هما عنصرين يتضمن
 
 رئيس واختصاصات أسماء عليه ا

 . التنفيذيين املديرين واختصاصات أسماء وكذلك اإلدارة مجلس ولجان وأعضاء

 : واالجتهاد والجد االنضباط روح -4

 في اإلمكانات بكامل الفعالة املساهمة على فيها العاملين جميع وتشجيع للشركة، العامة املصلحة على والحرص

 بقدر تفعيلها على والعمل الشركة، في الحوكمة ثقافة بنشر وذلك التنافسية وقدراتها قيمتها وتعظيم أدائها تحسين

 على الحرص الجميع مصلحة ومن األمان، بر إلى األطراف جميع سفينة هي الشركة أن منطلق من اإلمكان

 . التنافسية قدراتها تحسين على والعمل سالمتها

 

 الشركات حوكمة أسس : الثالث املبحث

 لحوكمة أسس ظهور  إلى أدى الشركات لكبرى  وانهيارات العالمي االقتصاد بها مر التي املالية األزمات إن

 الشركات لحوكمة ومحددات وآليات مبادئ يخص ما في وذلك الشركات

 الشركات حوكمة مبادئ : األول  املطل 

 األوراق وبورصات الدولية املنظمات من العديد رصت ح فقد الشركات، حوكمة لظاهرة املت ايدة لوهمية نظرا

 حوكمة مبادئ من ملجموعة املحددة واملعايير القواعد من مجموعة إصدار على املتقدمة الدول  بمعظم الدولية

 الشركات

 بالدول  وخاصة العالم دول  بمعظم االقتصادية السياسات صانعي قبل من للتطبيق قابلة مرجعية خلفية تمثل التي

  .37 النامية

 جهودها غمار في األعضاء غير الدول  وحكومات األعضاء الدول  حكومات مساعدة املبادئ تستهدف       

 توفير إلى باإلضافة الدول  تلك في الشركات حوكمة ملوضوع والتنظيمية واملؤسسية، القانونية األطر وتحسين لتقييم

 تلعب التي األطراف من وغيرها والشركات، واملستثمرين، املالية، األوراق ألسواق واملقترحات اإلرشادية الخطوط

 في أسهمها تداول  يتم التي الشركات على املبادئ وتركز الشركات لحوكمة سليمة أساليب وضع عملية في دورا

 ال التي األخرى  الشركات حوكمة أساليب لتحسين مفيدة أداة - معينة حدود في - أيضا تعد ولكنها .البورصات

 املبادئ تلك وتمثل .للدولة اململوكة والشركات املغلقة الخاصة الشركات بينها ومن البورصات، في أسهمها تتداول 

 حوكمة أساليب لتطوير ضرورة بمثابة والتنمية االقتصادي التعاون  منظمة في األعضاء الدول  تعتبره مشتركا أساسا

                                                           
 98مرجع سبق ذكره ، ص العشماوي، الفتاح عبد حممد .د و خليل وارد هللا عطا 37
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 املجتمع جانب من إليها ول  الوص يسهل ومة، ومفه موجزة املبادئ تكون  أن هي األساسية والغاية الشركات

 .38 الدولي

 سنة في إليها توصلت معايير خمسة وفق تطبيقها يتم الحوكمة فإن والتنمية، االقتصادي التعاون  ملنظمة ووفقا    

 :في املعايير هذه وتتمثل 2004 أفريل 22 في تعديالت عليها إضافة وتم 1999

 : فعال مشترم حكم إلطار األساس ضما -1

 بشكل والتعبير القانون  قواعد مع لتنسجم والفعالة الشفافة األسواق املشترك الحكم إطار يعزز  أن ينبغي     

 واإلشرافية؛ والتنظيمية التنفيذية السلطات مختلف بين املسؤوليات تقسيم عن واضح

نزاهة  وعلى الكلي االقتصادي األداء على تأثيره باالعتبار األخذ مع املشترك الحكم إطار يتطور  أن ينبغي -أ

 والفعالة؛ الشفافة األسواق وتعزيز السوق  في للمشاركين يحدثها التي والدوافع السوق 

صالحيات  في املشترك الحكم تطبيقات على تؤثر التي والقانونية التنظيمية املتطلبات تنسجم أن ينبغي -ب

 التنفيذ؛  وإمكانية والشفافية القانون  قواعد مع االختصاص

وأن  بوضوح عنه يعبر الصالحية نطاق ضمن السلطات مختلف بين املسؤوليات تقسيم يكون  أن ينبغي -ت

 العامة؛ املصلحة خدمة يضمن

 واجباتها لتنفيذ وموارد ونزاهة صالحية واإلشرافية والتنظيمية التنفيذية السلطات تمتلك أن ينبغي - 

 وقتها وفي تماما وواضحة شفافة قراراتها تكون  أن يجب ذلك، من واألكثر وموضوعي بأسلوب منهي

 .املحدد

 :األساسية امللكية ومهام املساهمي  حقوق -2

 .املساهمين حقوق  ممارسة ويسهل املشترك الحكم إطار يحمي أن ينبغي

 تحويل أو نقل امللكية، تسجيل طرق  حماية :في الحق األساسية املساهم حقوق  تتضمن أن الينبغي -أ

 الوقت وفي منظم أساس على املساهمة بالشركة عالقة ولها مادية معلومات على الحصص والحصول 

 عضويتهم، وإزالة املجلس أعضاء انتخاب العامة، املساهمين لقاءات في املحدد،املشاركة والتصويت

 الشركة؛  أرباح في املشاركة

بتغيرات  املتعلقة بالقرارات كافي نحو على إبالغهم يتم وأن املشاركة في الحق املساهمين يمتلك أن ينبغي -ب

 املماثلة الحكم وثائق أوفي الشركة مواد أوفي القانوني الوضع في التعديالت :مثل األساسية الشراكة

 كل تحويل ويضمنها االعتيادية غير التجارية الصفقات اإلضافية، بالحصص للشركة، الترخيص

 الشركة؛ بيع في تسبب الحقيقة في التي جميع املوجودات أو املوجودات

 العامة املساهمين لقاءات في والتصويت فعال نحو وعلى املشاركة فرصة املساهمين يمتلك أن ينبغي   -ت

 العامة؛ املساهمين لقاءات على تسيطر التي التصويت إجراءات املتضمنة بالقواعد من إعالمهم والبد

 على الحصول  من معينين مساهمين تمكن التي املال رأس وترتيبات هياكل عن اإلفصاح يتم أن ينبغي - 

 ملكيتهم؛ حقوق  في التكافؤ عدم من رقابة درجة

                                                           
 .326-323، ص6001واشنطن، الثالثة، الطبعة ، اخلاصة الدولية املشروعات مركز كرمي، مسري ترمجة زوجرز، جني سوليفان، جون  38
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 وفعال؛ شفاف أسلوب في بالعمل املشتركة الرقابة ألسواق تسمح أن ينبغي -ج

 التأسيسيين؛ املستثمرين ويضمنهم املساهمين كل قبل من امللكية حقوق  ممارسة أمر يسهل أن ينبغي -ح

القضايا  حول  اآلخر مع أحدهما بالتشاور  التأسيسيين املساهمين وبضمنهم للمساهمين يسمح أن ينبغي -خ

 سوء ملنع استثناءات إلى الخاضعة املبادئ في محددة كما األساسية مساهميهم بحقوق  املتعلقة

  .39االستخدام

 :للمساهمي  املتكافئة املعاملة-3

 املساهمين صغار بينهم ومن املساهمين، لجميع املتكافئة املعاملة الشركات حوكمة نظام يكفل أن يجب

 انتهاك حالة في فعلي تعوي  على للحصول  فرصة املساهمين لكافة تتاح أن ينبغي كما األجانب، واملساهمين

 : وعليه حقوقهم

 متكافئة؛ معاملة الفئة نفس إلى املنتمون  املساهمون  يعامل أن يجب -

من  يتمكنوا أن يجب املساهمين فكافة التصويت حقوق  نفس " فئة كل داخل "للمساهمين يكون  أن ينبغي -

تغيرات  أية تعلن أن يجب كما األسهم بشراء قيامهم قبل التصويت بحقوق  املتصلة املعلومات على الحصول 

 ؛ املساهمين حقوق  لضمان املناسب الوقت وفي مبكرا

 الشفافية؛  أو باإلفصاح تتسم ال بصورة األسهم تداول  منع يجب -

أو        بهم خاصة مصالح أية وجود عن اإلفصاح التنفيذيين املديرين أو اإلدارة مجلس من يطلب أن ينبغي -

 .الشركة تمس مسائل أو بعمليات تتصل قد بذويهم

 : املصالح أصحاب دور -4

 وأن القانون، يرسيها كما املصالح أصحاب بحقوق  اعتراف على الشركات حوكمة إطار ينطوي  أن يجب     

 وتحقيق العمل وفرص الثروة خلق مجال في املصالح أصحاب وبين الشركات بين التعاون  تشجيع على أيضا يعمل

 : وعليه سليمة مالية أسس على القائمة للمشروعات االستدامة

 القانون  يحميها التي املصالح أصحاب حقوق  احترام تأكيد على الشركات حوكمة إطار يعمل أن ينبغي -

تعويضات  على الحصول  فرص لهم تتاح أن ينبغي أولئك فإن املصالح أصحاب حقوق  القانون  يحمي حينما - -

 حقوقهم؛ انتهاك حالة في

 اآلليات بدورها تلك تكفل وأن املصالح أصحاب ملشاركة آليات بوجود الشركات حوكمة إطار يسمح أن يجب -

 األداء؛ مستويات تحسين عملية

املعلومات  على الحصول  فرص لهم تكفل أن يجب الشركة، حوكمة عملية في الصالح أصحاب يشارك حينما -

  40بذلك املتصلة املالية وغير املالية

 :والشفافية اإلفصاح 5-

 املتعلقة املالية األمور  على يتم املحدد الوقت وفي الدقيق اإلفصاح بأن املشترك الحكم إطار يضمن أن ينبغي      
                                                           

الطبعة ،  دونالد جي جونستون ، األمين العام لمنظمة التنمية و التعاون اإلقتصادي ، مبادئ منظمة التنمية و التعاون االقتصادي للحكم المشترك ، 39

  .50-50ص، 2440

 
  40 عطا هللا وارد خليل ، محمد عبد الفتاح العشماوي ، مرجع سبق ذكره ، ص02-05.
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 .الشركة وإدارة وامللكية واألداء املالي الوضع ويضمنها املساهمة بالشركة

 :اآلتي بشأن بها، يتحدد ال ولكن مادية، معلومات اإلفصاح يتضمن أن ينبغي -أ

 .للشركة والتشغيلية املالية النتائج -

 .الشركة أهداف -

 .التصويت وحقوق  األساسية الحصة ملكية -

 وبضمنها املجلس أعضاء عن ومعلومات الرئيسية التنفيذية والهيئات املجلس ألعضاء التعوي  سياسة -

 .ال أم املجلس قبل من مستقلين أنهم اعتبروا سواء الشركة وإدارات االختيار وعملية مؤهالتهم 

 .العالقة ذا للطرف التجارية الصفقات -

 .لتنبأ القابلة املخاطر عوامل -

 .اآلخرين املصالح وأصحاب باملوظفين املتعلقة القضايا -

 .بواسطتها تنفذ التي والعملية املشترك الحكم مبادئ أو سياسة أي محتوى  وخصوصا الحكم وسياسات هياكل -

 غير املالي واإلفصاح للمحاسبة العالية الجودة معايير إلى استنادا عنها ويفصح املعلومات تعد أن يجب -ب

 .املالي

 موضوعي تأكيد توفير أجل من ومؤهل وكفؤ مستقل مدقق خالل من سنوي  تدقيق ينفذ أن يجب -ت

 في الشركة وأداء املالي الوضع عادل نحو وعلى تمثل املالية البيانات بأن وللمساهمين وخارجي للمجلس

 .الجوانب املادية جميع

 الرعاية بممارسة الشركة أمام وملزمين املساهمين عن مسؤولين الخارجيين املدققين يكون  أن يجب - 

 .التدقيق تنفين في املهنية املستحقة

 في العالقة ذات املعلومات إلى الوصول  من املستخدم يتمكن لكي املعلومات لنشر قنوات توفير ينبغي -ج

 .عادل نحو وعلى عملية وبكلفة الوقت املحدد

 من املشورة أو التحليل تقديم وتعزز  تتناول  التي فعالة بطريقة املشترك الحكم إطار يكتمل أن يجب -ح

 املستثمرين بقرارات املتعلقة املشورة أو التحليل وهو وآخرون، التقدير ووكاالت والوسطاء املحلل

 .للشههة مشورتهم أو تحليلهم نزاهة تعرض التي املصالح على املادية من الصراعات والخالية

 : املجلس مسؤوليات

 املجلس خالل من لإلدارة فعالة ومراقبة للشركة استراتيجيا دليال املشترك الحكم إطار يضمن أن ينبغي     

 .واملساهمين الشركة أمام املجلس ومسائلة

 واجتهاد مناسب وأسام جيد وبإخالص تماما لهم معروف أساس على املجلس أعضاء يعمل أن ينبغي -أ

 واملساهمين؛ الشركة لخدمة مصالح

 يعامل أن يجب لذا مختلف، نحو وعلى للمساهمين املختلقة املجاميع في تؤثر قد املجلس قرارات ألن -ب

 عادل؛ بشكل كل املساهمين املجلس

 املصالح؛ أصحاب مصالح بالحسبان يأخذ أن وينبغي عالية، أخالقية معايير املجلس يطبق أن ينبغي - -ت

 معينة؛ أساسية مهام املجلس ينجز أن ينبغي - 
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 الشركة؛ شؤون على موضوعي مستقل حكم ممارسة على را قاد املجلس يكون  أن يجب -ج

 

 (OECD(: مبادئ منظمة التعاون و التنمية )4-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44 ص ذكره، سبق مرجع سليمان، مصطفي محمد :املصدر .

 . الشامل االقتصادي األداء على تأثير ذو -3

 نطاق في التنظيمية و القانونية المتطلبات 2-

 .تشريعي اختصاص

 .تشريعي نطاق في المسؤوليات توزيع 3-

 .للمساهمين األساسية الحقوق توافر 1-

 . القرارات عن المعلومات في الحق 2-

 . بالتصويت المشاركة في الحق 3-

 .متساوية معاملة المساهمين معاملة-3

 التداول و الداخليين بين التداول منع 2-

 .الصوري الشخصي

 .العمليات عن اإلفصاح 3-

 .الكاملة للمعلومات وفقا العمل 1-

 .للمساهمين العادلة المعاملة 2-

 .األخالقية المعايير تطبيق 3-

 . السياسات عرض 3-

 .االتفاقات أو للقانون وفقا المصالح-3

 .الحقوق انتهاك مقابل التعويض 2-

 .المشاركة اآلليات تطير 3-

 . المناسب الوقت في المعلومات -4

 .السياسات عن اإلفصاح 1-

 .للمحاسبة النوعية المستويات 2-

 .الخارجية المراجعة 3-

 .للمسائلة المراجعة قابلية -4

 

 أساس وجود ضمان-3

 الشركات لحوكمة فعال

 المساهمين حقوق-6

 الرئيسية والوظائف

 الملكية حقوق ألصحاب

 المتساوية المعاملة 3-

 للمساهمين

 أصحاب دور-4

 المصالح

 والشفافية اإلفصاح-1

 مجلس مسؤوليات-2

 اإلدارة
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 الشركات حوكمة محددات : الثاني املطل 

 : وهما املحددات من مجموعتين توافر مدى على يتوقف الشركات لحوكمة الجيد التطبيق

 :الخارجية املحددات 1-

 االقتصادي للنشاط املنظمة القوانين :املثال سبيل على يشمل والذي الدولة، في لالستثمار العام املناخ إلى تشير  

 ) الفساد ومكافحة واإلفالس االحتكارية املمارسات ومنع املنافسة وتنظيم الشركات املال سوق  قوانين مثل(

 السلع أسواق تنافسية ودرجة للمشروعات، الالزم التمويل توفير في )املال وسوق  البنوك( املالي القطاع وكفاءة

 .املجتمع منظمات جميع على الرقابة إحكام في الرقابية والهيئات األجهزة وكفاءة اإلنتاج، وعناصر

 الخاصة املؤسسات إلى باإلضافة بكفاءة األسواق عمل تضمن التي التنظيم ذاتية املؤسسات بع  عن فضال وذلك

 وجود إلى إضافة واالستثمارية املالية واالستشارات االئتماني والتصنيف واملراجعة املحاماة مكاتب مثل الحرة للمهن

 التنمية و االقتصاد  التعاو   منظمة مبادئ

OECD 

 األوقات وفي واملالية اإلدارية املخالفات مرتكبي ومحاكمة املسؤولية تحديد على وقادر وعادل شفاف قضائي جهاز

 .41 واملناسبة السريعة

 :الداخلية املحددات 2-

 العامة الجمعية بين الشركة داخل السلطات وتوزيع القرارات اتخاذ كيفية تحدد التي واألسس القواعد إلى وتشير

 التعارض تقليل إلى أخرى  ناحية من وتطبيقها ناحية من توافرها يؤدى والتي التنفيذيين، واملديرين اإلدارة ومجلس

 .42 الثالثة األطراف هذه مصالح بين

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-08لبنان، اجلنان، جامعة املعرفة، عصر يف اإلدارة عوملة :حول الدويل العلمي املؤمتر يف مقدمة حبث ورقة ومعايريها، احلوكمة حمددات غادر، ايسني حممد 41

 .06، ص2102ديسمرب  07
 حبث ورقة االقتصادية، التنمية حتقيق يف ورها ود اإلسالمية املالية املؤسسات وير تط يف احلوكمة مبادئ تطبيق أمهية الزهرة، فالحي هدى، بدروين  42

 جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية واالقتصادايت، املؤسسات أداء تفعيل يف احلوكمة دور :حول الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة
 .663، ص6031نوفمبر  60-36 اجلزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة
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 المحددات الداخلية                                                            المحددات الخارجية

 خاصة                                    تنظيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 .المدني والمجتمع االعالم، ووسائل الذاتية، االدارة وكيانات الخاص، القطاع عناصر إلى تشير الخاصة المؤسسات *

 السلوك على الضوء وتلقي الشركات، مراقبة درجة من وترفع المعلومات، توافر عدم من تقلل التي الجهات وتلك

 .لإلدارة االنتهازي

 

 

 

 

 

 

ر إلىيعين و يراقب       يرفع تقري  

 

 

 

 تقوم

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

ةالوظائف الرئيسي  

 :معايير

المحاسبة 

المراجعة 

أخرى  

 القوانين

 والقواعد

 القطاع

 :المالي

قروض 

في مساهمة 

 المال رأس

 

 :األسواق

تنافسية 

 األسواق

استثمار 

 أجنبي

 مباشر

على الرقابة 

 الشركات

 

 أصحاب

 :*خاصة مؤسسات

ومراجعون محاسبون 

محامون 

ائتماني تصنيف 

استثمار بنوك 

استشارات 

مالي تحليل 

المالي اإلعالم 
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 الشركات حوكمة آليات :الثالث املطل 

 من وذلك الشركات، منها تعاني التي املتعددة املشكالت معالجة في مهما دورا الشركات حوكمة تؤدي

 : يلي كما خارجية وأخرى  داخلية آليات إلى صنفها اآلليات، من مجموعة خالل

 واتخاذ الشركة، وفعاليات أنشطة على اآلليات من النوع هذا يركز : الشركات لحوكمة الداخلية اآلليات : أوال

 أن إال أنواعها، على الباحثين اختالف من الرغم وعلى الشركة، أهداف لتحقيق الالزمة التصحيحية اإلجراءات

  43:من بكل متمثلة العتمادها األهم تعّد  داخلية آليات ثال  وجود على بينهم فيما تأييد هناك

 إدارة لتولي املساهمين من مجموعة من اختيارهم يتم ممثلين من اإلدارة مجلس يتكون  :اإلدارة مجلس آلية .1

  أمور الشركة
 
 لدى تبقى الشركة عن النهائية املسؤولية فإن ،لذا العمومية الجمعية تفوي  على بناءا

 يفرض وذلك أعماله، ببع  للقيام آخرين أفراد أو جهات تفوي  أو لجان بتشكيل وأن قام حتى املجلس

 عن باإلفصاح والت امها السارية واللوائح للقوانين الشركة احترام تضمن التي اآلليات والنظم وضعه أهمية

 شكلية ال موضوعية معايير إلى ذلك في مستندا اآلخرين املصلحة وأصحاب الجوهرية للمساهمين املعلومات

 وكفاءتها مالءمتها من للتحقق الداخلية الشركة وإجراءات منها املهام من بمجموعة عليه القيام أنه كما ، فق

 نشاطها وطبيعة يتفق الذي النحو وعلى الشركة في املخاطر إدارة لنظم مراجعته عن جانب مسؤوليته إلى

 التعامل وكيفية الشركة تواجه التي املخاطر لتحديد إستراتيجية وضع مع فيه تعمل التي وحجمها والسوق 

 للقيام أعضاءه من لجان تكوين إلى يلجأ املجلس أن نجد ،لذا الشركة بها تتعامل التي ومستوى املخاطر معها

 التدقيق، لجنة من كل ومنها للغير، نقلها أو مسؤوليته من للتنصل وسيلة تعد ال والتي بأداء عمله بمساعدته

 رؤية املجلس أعضاء منح في تتمثل إضافية مي ة اللجان هذه من لجنة ولكل .األجور  لجنة لجنة الترشيحات،

 .اللجان هذه تشكيل بدون  عليها الحصول  من يتمكنوا لن بالشركة أوضح تتعلق

حجم  هما أساسيين مجالين وفي األهمية من كبير جانب على الشركة مالكي هوية تعد : امللكية تركز آلية .2

 نوعين إلى الشركات ملكية هياكل تصنف إذ امللكية، لهذه نتيجة إليهم تؤول التي املنافع وطبيعة ملكيتهم

 أو األفراد من صغير عدد في املركزة السيطرة أو امللكية فيها تتركز التي املركزة بامللكية األول  يتمثل النوع

 الغالب في املحدودة املجموعات تلك تدير إذ املالية، غير املؤسسات من وغيرها والبنوك العائالت واملدراء

 معظم وبالتالي الشركة أسهم معظم المتالكها نتيجة بقوة فيها ستؤثر إنها يعني مما عليها أو تسيطر الشركة

 الذين املالكين من الكبير العدد يوضحها والتي املشتتة بامللكية فيتمثل الثاني النوع أما حقوق التصويت،

                                                           
 200-211ص العراق، الكوفة، جامعة واالقتصاد، اإلدارة وآلياهتا،كلية الشركات حوكمة تنفيذ لدعم التدقيق جلنة دليل حسن، حممد الوهاب عبد بشرى43
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 كما اإلدارة سياسات أو بقرارات االشتراك في الحق يملكون  وال الشركة أسهم من صغيرا عددا كل منهم يمتلك

 . قرب عن الشركة أنشطة يمارسون مراقبة ال

 :للمديرين املالية التعويضات آلية .3

 والحوافز والعالوات الرواتب خالل من واملدراء املالكين مصالح بين والتوحيد التوافق تحقيق إلى اآللية هذه تسعى

 : بسبب املعقدة الحوكمة آليات من بأنها لها وينظر األجل، الطويلة

 اإلشراف فان لذلك روتينية، وغير معقدة تعد التنفيذيين املدراء يتخذها التي اإلستراتيجية القرارات إن -

 املدراء تعويضات لرب ميل وهناك قراراتهم، نوعية على للحكم مالئم غير يكون  املدراء أولئك املباشر على

  . للشركة املالي األداء مثل للقياس بالنتائج القابلة

الصعب  من يجعل مما األجل طويلة ملدة املالية الشركة نتائج في تؤثر ما عادة التنفيذيين املدراء قرارات إن -

  . الشركة أداء على الحالية القرارات تأثير تقييم

من  تجعل والتي املتوقعة غير والقانونية االقتصادية التغيرات مثل الشركة أداء في تؤثر أخرى  عوامل هناك -

 . اإلستراتيجية القرارات أثر تميي  الصعب

وخارجي  موضوعي تأكيد توفير أجل من ومؤهل وكفؤ مستقل مدقق خالل من سنوي  تدقيق ينفذ أن يجب -

 جميع في الشركة وأداء املالي الوضع عادل نحو وعلى تمثل املالية البيانات بأن وللمساهمين للمجلس

 .الجوانب املادية

 الشركات لحوكمة الخارجية اآلليات : ثانيا

 األمثلة ومن الحوكمة، قواعد تطبيق اجل من هائل لضغ املولدة الكبرى  املصادر أحد املصدر هذا يشكل      

 : لدينا اآلليات هذه على

  :44اإلدار   العمل وسوق  )الخدمات(املنتجات سوق  منافسة -1

 من كل األهمية هذه على ويؤكد الشركات لحوكمة املهمة اآلليات أحد )الخدمات أو (املنتجات سوق  منافسة تعد

(Hess & Impavido) فإنها )مؤهلة غير إنها أو( الصحيح بالشكل بواجباتها اإلدارة تقم لم إذا بقولهم وذلك 

 منافسة إن حيث لإلفالس، تتعرض وبالتالي الصناعة، حقل نفس في تعمل التي الشركات منافسة في تفشل سوف

  Labor اإلداري  للعمل فعالة سوق  هناك كانت إذا وبخاصة اإلدارة، سلوك تهذب )الخدمات أو( املنتجات سوق 

Market  مستقبل على سيئ تأثير لها يكون  سوف اإلفالس حالة في الشركة إدارة أن يعني وهذا العليا، لإلدارة 

 من املسؤولية مواقع إشغال يتم ال بأن للتعيين املالئمة اختبارات تحدد ما غالبا إذ اإلدارة، مجلس وأعضاء املدير

 . التصفية أو اإلفالس إلى شركاتهم قادوا أن سبق تنفيذيين مديرين أو إدارة مجلس أعضاء

 : واالكتساب االندماجات-2

 أنحاء في الشركات قطاع في الهيكلة إلعادة التقليدية األدوات من االكتسابات و االندماجات أن فيه الشك مما

 آليات من مهمة آلية االكتساب إن ترى  التي النظر وجهة تدعم التي واألدلة األدبيات من العديد وهناك .العالم

                                                           
 جازان، جامعة جملة األردنية، البيئة من ميدانية أدلة  (األجنبية االستثمارات جذب على الشركات حوكمة بتطبيق االلتزام أقر قياس سليم، أبوا خليل  44
 .072، ص2104 يناير ،3 اجمللد ،0 العدد السعودية، العربية اململكة .
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 بشكل اإلدارة سلوك على السيطرة يمكن ال وبدونه املثال، سبيل على األمريكية املتحدة الواليات في الحوكمة

 االكتساب عملية تحصل عندما املنخف  األداء ذات اإلدارات خدمات عن االستغناء يتم ما غالبا حيث فعال،

  .45 االندماج أو

 

 الشركات حوكمة نظريات : الرابع املطل 

 : كتالي وهي نظريات ثالثة في الحوكمة نظريات حصر ونستطيع       

 : الوكالة نظرية - أوال

 عنها ينشأ والتي الشركات في والدائنين واملالكين املدراء من كل بين ما التعاقدية بالعالقة الوكالة نظرية تتبلور        

 من كل بين ما املصالح بتضارب تتمثل والتي وامللكية اإلدارة بين الفصل عن الناتجة الوكالة بمشكلة يعرف ما

 بتكاليف تعرف والي والدائنين املالكين من كل بين وما للملكية، الوكالة بتكاليف تعرف والتي واملدراء املالكين

 الدين استخدام زيادة مثل التضارب هذا تخيف أجل من تستخدم التي اآلليات من العديد وهناك للديون، الوكالة

 .اآلليات من وغيرها اإلدارية واملكافآت الحوافز إلى باإلضافة شركة ال في املدراء ملكية وزيادة التمويل في

 عادة اإلدارة ألن وذلك املعلومات، تماثل عدم مشكلة إلى النظرية هذه ظهور  وراء الجوهري  السبب ويرجع

 مثل لديهم تتوفر ال الذين املالكين مصلحة حساب على لصالحها باستغاللها وتقوم الشركة تخص معلومات تمتلك

 وبالتالي مواردها استن اف إلى ويؤدي الشركة أهداف مع ويتعارض املصالح في التضارب يسبب مما املعلومات، تلك

 املعاكس االختيار مشكلتي بمعالجة الوكالة نظرية وتقوم .السوقية قيمتها وانخفاض بها املستثمرين ثقة تراجع

 والخطر

 بين املصالح بتضارب املالية علم في يعرف ما يخلق مما وامللكية اإلدارة بين الفصل نتيجة تنشلن قد اللتان األخالقي

 تكاليف من تزيد قد التي الوكالة لتكاليف الشركة تحمل إلى بدوره يؤدي التضارب ،هذا واملدراء املساهمين من كل

 مصدر ارخص باعتبارها الشركة داخل املتولدة األموال على االعتماد زيادة وبالتالي الشركة خارج من األموال جمع

 :يلي فيما   Jensen & Mackling )1996 (حسب الوكالة تكاليف وتتلخص .للتمويل

 سلوكها؛ على اآلليات وتكلفة لإلدارة منحها يتم الحوافز عن عبارة وهي :رقابية تكاليف .1

تقدمها  التي اإلضافية واملعلومات التقارير إعداد في موارد من اإلدارة تنفقه ما عن عبارة وهي : الرب تكاليف .2

 ثروتهم؛ لتعظيم يمكن ما بأفضل تعمل بأنها لتؤكد للمالك

 أو أضرار إلى تؤدي التي املالك ومصلحة اإلدارة قرارات بين االنحرافات عن عبارة وهي :املتبقية الخسائر .3

 .46 املالك ثروة في منها خسائر البد

                                                           
 الثامن الدويل املؤمتر إىل مقدمة حبث ورقة املصرية، التجربة على الضوء إلقاء مع الشركات حوكمة تفعيل وحمددات آليات اندية، بوشاشة منري، ري نو45

 الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيري االقتصادية العلوم كلية واالقتصادايت، املؤسسات أداء تفعيل يف احلوكمة دور :حول
 .411، ص2101نوفمرب  21-01اجلزائر ، 

 
 عمان بورصة يف املدرجة األردنية الصناعة شركات من دليل - املؤسسية واحلاكمية الوكالة تكاليف الغرايبة، الرمحن عبد حممد زريفات، حممد زايد  46

 الريموك، جامعة الناشئة، األسواق جتربة االجتماعية واملسؤولية الشركات حاكمية :حول املصرفية املالية للعلوم الثالث املؤمتر يف مداخلة املالية، لألوراق
.210، ص2459أفريل  58-55األردن ،   
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 :في موضحة وهي الوكالة مشاكل

 

 (: مشاكل نظرية الوكالة6-1الشكل رقم )

 

 

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات                                                                                

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات                                                       

 

 

 د مشاكل الوكالةتول                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تؤثر على                                                                               

 

 

 

 

 

 مشاكل تخفي  في دورها و الشركات حوكمة حول  دراسة سلمان، خلف علي د نوري، محمد تبول  د : املصدر
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 :47 املعامالت تكاليف نظرية – ثانيا

 عن املؤسسة تتحملها التي واإلنتاج التنظيم تكاليف هي املعامالت تكاليف فإن R . Coase حسب

 بالتنسيق تقوم ورها بد املؤسسة لكن السعر، بللية السوق  عبر األفراد بين التنسيق يتم حيث السوق، آلية طريق

 في تتمثل والتي ،" املعامالت تكاليف " تسمى تكاليف املؤسسة تتحمل السوق  إلى اللجوء يتم وحينما األفراد بين

 أكبر املعامالت تكاليف مادامت وتنمو تتطور  واملؤسسة ، .... املعلومة عن البحث تكاليف التفاوض، تكاليف

 .الداخلي التنظيم تكاليف من

 فقسم الجدد، املؤسساتيين تيار أسس أعماله على بناءا حيث Coase أعمال Williamson أكمل    

 :إلى املعامالت تكاليف

 العقود؛ إبرام تكاليف في تتمثل :قبلية تكاليف -أ

 .العقود إدارة تكاليف في تتمثل :بعدية تكاليف - ب

 : الصفقات تكاليف مصادر

 .أمثل وليس مرض ي حل اختيار أي :املحدودة العقالنية .1

 .العقود اكتمال عدم ومنه :املعلومات تناظر عدم .2

 .الثقة لغياب نتيجة املعنوي  الضرر  إلى يؤدي : االنتهازي  السلوك .3

 درجة ارتفاع وبالتالي مهمة األفراد بين التبعية عالقة كانت كلما خاصا األصل كان كلما : األصول  خصوصية .4

 إطار في إال يكون  ال عندما ممي ا أو خاصا األصل يكون  بأن ويقصد االنتهازي، السلوك حاالت في األضرار

 . أكثر تكاليف ذا فسيكون  أخرى  صفة في استخدم وإذا معينة، صفة

 :48التجذر نظرية- ثالثا

 نظام على للتأثير أدوات عن يبحثون  وللذين ا املنظمات في الفاعلين بين القائمة السلطة عالقات تفسير

 في املساهمين سلطة تطور  مع الشاغل الشغل أصبح الشخصية، األهداف املصالح وتخصيص تفضيل بعد القرارات

 وجو مساحة خلقت العالقات هذه ،) املالية األسواق ( الالوساطة طريق عن التمويل وأسلوب املعاصرة املؤسسة

 :السلطة من شكلين بين والتحالفات املواجهات من

 . واملالك املساهمين في ممثلة امللكية سلطة -

 . املوكلين املديرين في ممثلة اإلدارة سلطة -

 التجذر إستراتيجية تعمل حيث إليهم، املوجهة والخارجية الداخلية الرقابة عن فعل كرد املديرين تجدر وينتج

 الرقابة تحييد ثانية وكمرحمة ) واألجزاء املساهمين اإلدارة، مجلس ( الداخلية الرقابة تحييد على أولى كمرحمة

 الخارجية،

 رفع إلى تزيد بأنها يناملدير  جانب من التجذر إستراتيجية 2000 سنة وبيكيرو أليكساندر من كل عرف حيث

                                                           
 .23-28 ص ، 2108،األردن عمان، احلامد، ومكتبة دار الشركات، حوكمة نظرية يف حماضرات الدين، حسام غضبان  47

 العلوم كلية ماجستري، مذكرة اجلزائر، حالة إىل ابإلشارة واملصرفية املالية األزمات من احلد يف ريف املص النظام حوكمة دور القادر، عبد ابدن48
 .11-10، ص2111-2117،  الشلف وحماسبة، مالية ختصص التسيري، علوم قسم االقتصادية،
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 تبعية من والرفع الرقابة لتحييد البشري، املال رأس مثل تصرفهم تحت وسائل باستعمال واإلدارة الحذر مساحة

 الداخليين املديرين من يتكون  الذي اإلدارة مجلس خالل من تمر هذه التجدر عملية املنشأة، شركاء مجموع

 . املؤسسة إستراتيجية وتوجيه اإلدارة، فريق طرف من املقترحة االستثمار مشاريع يقيم من باعتبارهم والخارجيين

 : وهي املديرين تجدر معايير ثالثة هناك

 والفعالية التجذر-1

 : إلى املعيار هذا وفق املديرين تجذر إستراتيجية (G.CHARREAUX) شارو  جيرارد صنف

 على املدير إستراتيجية تقوم حيث املوارد، على والرقابة باملعلومات التالعب على ويقوم للفعالية، املقابل التجذر -

 . الخارجيين املال رأس ألصحاب التبعية عدم

 . املديرين تخص التي االستثمارات طريق من يمر والذي للفعالية، املطالب التجذر -

 والسوقي التنظيمي التجذر -2

قر
ّ
 : املعيار هذا من صيغتين بوجود (P.Y.GOMEZ1996) كوماز أ

جيدا،  يعرفونها التي امليادين نحو االستثمارات املديرون فيها يوجه حاالت على ويشتمل :التنظيمي التجذر .1

نهم ِّ
ّ
 . للمستخدمين مقبولة أجور  سياسة وضع من ذلك ويمك

 والتي خارجية تفضيلية عالقات شبكة وضع خالل من املديرين النتهازية آخر أسلوب ويعتبر : السوقي التجذر .2

 . للمنشأة الخارجيين الشركاء كل تضم

 : والتحّييد التالع  إستراتيجية-3

 بين العالقة تمّي  التي املعلومات تماثل عدم استغالل و الرفع بهدف املديرون يعّدها والتي التالعب، إستراتيجية -

 املنشأة؛ شركاء وباقي املديرين

ز التحّييد، إستراتيجية -
ّ
 وغير محظورة تكاليف ظهور  عن وإّما املزايا ضياع عن إّما الناتج العدول  منطق على وترتك

فرض داخلية رقابة إلى إستراتيجية هذه وتحتاج بها، مسموح
ُ
 املجلس أعضاء باقي اإلدارة، مجلس قبل من ت

 . واألجراء

ر إستراتيجية ملعالجة
ّ
 العمل يتم املصلحة، أصحاب وباقي املساهمين صالح غير في والتي املديرين ينتهجها التي التجذ

 نظرية مع املصالح تضارب مشكلة بحل املتعلقة عن كثيرا تختلف ال وهي وخارجية داخلية رقابة آليات تطبيق على

 .الوكالة
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 الشركات حوكمة نماذج : الرابع املبحث

 بين موحد نموذج إلى التوصل عدم إلى أدى الدول  في والثقافية والسياسية االقتصادية في االختالفات إن     

 هو التجارب دراسة من والهدف الدول  تجارب من رها إصدا تم التي التقارير خالل من واضح وذلك العالم دول 

 . املختلفة النماذج معرفة

 ) األنجلوسكسوني ( الخارجي النموذج :األول  املطل 

       
 
 على اإلشراف يتولى إدارة مجلس املساهمون  املالك ينتخب للمؤسسة التنظيمي وللهيكل النموذج لهذا وفقا

 اإلدارة مجالس خالل من الخاصة املؤسسات على رقابتهم يمارسون  املساهمين بأن يعني وهذا .املؤسسة أنشطة

 : في تتمثل أساسية وظائف ثال  لديه فاملجلس املجالس، تلك يشكلون  الذين واألعضاء

 . املساهمين املالك تمثيل •

 . لإلدارة التوجيه •

 . واملراقبة اإلشراف •

 .اليومية املؤسسة شؤون يديرون الذين املدراء على ويشرف يعين فاملجلس     

 والدائنون  املوردون  العاملون، هم الشركة في املتأثرين املصالح ذوي  فإن الهيكلي، اإلطار القانوني النظام يقدم بينما

 قبل من وضعها يتم السياسة إن الشركة، موجودات على الحجز في حقهم يمارسوا أن يستطيعون  الدائنين ولكن

 املصاغة املعلومات أنظمة خالل من التنفيذ ومتابعة باإلشراف املجلس ويقوم اإلدارة، قبل من تنفيذها ويتم املجلس

 . الغاية لهذه

 ضمان حيث من املساهمون  فيه يرغب ما تأدية عليه فإن املساهمين، قبل من اختياره يتم املجلس أن وبما      

م السيطرة إلى إضافة الشركة، إنتاج في الكفاية
ّ
 ق االتفا في إجماع يوجد ال فإنه حال، أية وعلى األداء، في والتحك

 .49 النموذج كلفة ة وفعالي ة كفاي مدى على

 

 الداخلي النموذج :الثاني املطل 

 :والياباني األملاني النموذجين من يتكون  وهو

 :األملاني النموذج -1

 يفرضون  ال أنهم إال للشركة املساهمين ملكية رغم بأنه الخاص القطاع في املؤسسات لحوكمة األملاني النموذج يتمي 

 الباقون  % 50 ال بينما املساهمين قبل من انتخابهم يتم اإلشرافي املجلس من % 50 إن حيث فيها، الحوكمة آليات

 في معنيين فق ليسوا والعمال املوظفين أن على النظام هذا ينطوي  العمال، اتحادات قبل من تعيينهم يتم

 تنفيذ مسئولية تحمل في متساوون فهم ، حوكمتها في املشاركة مي ة لهم أيضا بل بها، متأثرين أو الشركة أمر

 .التنفيذية اإلدارة مجلس في ويتحكم يعين اإلشراف مجلس أن كما .للمؤسسة األرباح لتحقيق السياسة

 . واإلداري  اإلشرافي املجلسين بين التقارير خالل من عالقة هناك األملاني النموذج ففي

 كعضو التنفيذي اإلداري  املجلس في مشاركته يتم العمالية العالقات مدير أن النموذج هذا في الهامة األمور  ومن

                                                           
  .17-16، ص2111 القاهرة، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة وتطبيقات، قضااي :احلكمانية الكايد، زهري49
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 تملك تستطيع األملانية البنوك أن كما .املجلس في العمال مشاركة تضمنت الحوكمة آليات فإن النتيجة وفي .عامل

 نسبة على كمجموعة العاملية األملانية البنوك حصول  رغم أنه إال األمريكية البنوك بعكس الشركات، في رأسمال

 تلك أن إلى تشير دالئل من هناك فليس مطلقة، أغلبية بدون  1992 عام في األصوات من % 64 إلى 54

 . املساهمين عن نيابة فعالة مؤسسية سيطرة لها البنوك

 :الياباني النموذج -2

  املالية للمؤسسات بأن الياباني النموذج يتمي 
 
 معا والبنك املساهمون  يعين حيث الحوكمة هيكلية في أساسيا  دورا

  وخالف .اإلدارة مجلس أعضاء
 
 وأن والبنك،       املساهمين قبل من أيضا تعيينه يتم الرئيس فإن األخرى، للنماذج ا

 طبيعة

 على يصادق عادة، املجلس أن رغم املجلس، الرئيس يستشير حيث . أيضا للهيكل تتبع بالرئيس املجلس عالقة

 .الرئيس قرارات

 التنفيذية اإلدارة وأن الرئيس ي، الدور  له املمّول  البنك أن إال الشركة يملكون  الياباني النموذج في املساهمين أن ورغم

 اإلدارة بت ويد حتى يتدخل املمول  البنك أن نجد الحقيقة في اإلدارة، مجلس خالل من اإلدارية الوظائف تمارس

، اإلدارية الوظائف على ويسيطر باملدراء
 
 حدو  عند اإلدارة مجلس فوق  املمولة البنوك دور  يتجاوز  مثلما أيضا

  .50لذلك ذريعة تجد عندما أو الطوارئ  حاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11-17 ص السابق، الرجع نفس الكايد، زهري  50
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 :خالصة

 النتائج من جملة إلى تؤصلنا الشركات لحوكمة النظري  باإلطار املتعلق النظري  الفصل لهذا دراستنا بعد

 :أهمها ومن الدراسة هذه خالل

 باالقتصاد عصفت التي املالية والفضائح االنهيارات حدو  تكرار تفادي في الرغبة نتيجة ظهرت الحوكمة أن -

 .الحوكمة مبادئ ظهور  إلى أدى ما وهذا الفساد وكثرة خسائر عنها نتج والتي املاض ي، القرن  نهاية خالل العالمي

 االستغالل تضمن التي اآلليات من مجموعة توافر من بد ال الشركات حوكمة نظام يقوم التي املبادئ إلى باإلضافة -

 .املصالح أصحاب أهداف وتحقيق املؤسسة داخل للموارد األمثل

 أهداف تحقيق يجعلها ما وهذا والشفافية الثقة إضفاء من تحققه ما وهذا خاصة أهمية الشركات لحوكمة -

 أصحاب

 .املصالح

 املبادئ إلى باإلضافة مالئم خارجي ومحي والتشريعات القوانين توفر الشركات لحوكمة األمثل التطبيق يتطلب -

 الشركات. لحوكمة قواعد لوضع ملموسة جهود الدولية واملنظمات الهيئات بذلت التي
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النظام : ثانيالفصل ال

 املحاسبي املالي
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 الفصل الثاني : النظام المحاسبي المالي 

 :تمهيد

 ملزمة جعلها ما السوق  اقتصاد إلى االنتقال خالل من وذلك الجزائر عرفتها التي االقتصادية التحوالت إن

 من وهذا الدولية املحاسبية املعايير من املستمد .املالي املحاسبي النظام بتبني وذلك الوطني املحاسبي املخطط بتغيير

 مخرجات على ينعكس سوف ما وهذا .التجارة منظمة إلى لالنضمام الجزائر وتحضير أجانب مستثمرين جلب أجل

 املصالح وأصحاب املستثمرين قرارات يجعل ما وهذا وشفافية مصداقية ذات تكون  يجعلها مما .الجزائرية املؤسسات

 الذي املالي املحاسبي للنظام الجيد التطبيق ألنه وذلك الحوكمة على أثر له كان أيضا النظام وهذا .رشيدة تكون 

 بلوغ إلى يسعى وهو املالية القوائم في الثقة أعاد حيث .اإلداري  والفساد والغ التالعب على القضاء بإمكانه

 .الجودة

 :يلي كما قسمناه والذي الفصل هذا خالل من إليه التوصل سنحاول  ما وهذا

 الدولية املحاسبية البيئة :األول  املبحث

 املالي املحاسبي للنظام مفاهيمي إطار :الثاني املبحث

 املالي القوائم :الثالث املبحث

 الشركات حوكمة تفعيل في املالي املحاسبي النظام دور  :الرابع املبحث
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 الدولية املحاسبية البيئة :األول  املبحث

 والهيئات املحاسبي التوافق إلى التطرق  خالل من وذلك املحاسبية املعايير جاءت كيف املبحث هذا في تناولنا     

 .املالي املحاسبية املعايير ظهور  في ساهمت التي

 الدولي املحاسبي التوافق :األول  املطل 

 الدولية، أنشطتها تشابك وزيادة العاملية، لوسواق وغزوها الجنسيات املتعددة للشركات الواسع االنتشار إن     

 للفهم قابلة مالية معلومات توفير ضرورة إلى أدى العاملية، البورصات مختلف في األموال رؤوس حركة تطور  وكذا

 واملمارسات النظم بين والتوفيق التنسيق محاولة حول  االهتمام انصب هذا أجل ومن الدولي، املستوى  على واملقارنة

 . املحاسبية

 :الدولي املحاسبي التوافق مفهوم -أوال

 التطبيقات في االنسجام درجة رفع عملية أنه على التوافق Nobes et Parker من كل عرف لقد      

 .التطبيقات لتلك التباين لدرجة حدود وضع خالل من وذلك املحاسبية

 يؤدي مما الدول  بين فيما املالي التقرير تطبيقات في الفروق تقليل عملية هو Harmonisation التوافق     

 الواجب الدولية املحاسبة معايير من مجموعة تطوير التوافق عملية وتتضمن املالية القوائم مقارنة إمكانية زيادة إلى

 .رأسمال أسواق عاملية لزيادة وذلك العالم دول  مختلف في تطبيقها

  Samules &    Picper من كل صنف املحاسبي للتوافق السابقة املفاهيم استخدام في التميي  وعدم الخل لتجنب     

 املحاسبية األنظمة بين املقارنة بعملية األولى املرحلة تبدأ مراحل، ثال  إلى املفاهيم هذه تعكسها التي

 عليها املتفق املعايير من مجموعة وإنتاج توليد يتم ثم Harmonisation التوافق اتجاه إلى تنتقل ثم للدول 

Standardisation هذه من مرحلة أي في الوقوف يمكن وبالطبع التوحيد وهي الثالثة املرحلة تأتي ذلك بعد ثم 

 .املراحل

 النظم بين االختالفات وتقليل للتقارب محاولة هو املحاسبي التوافق بأن القول  يمكن سبق، ملا وكخالصة      

  .51الوطنية املحاسبية

 عن املحاسبية، النظم بين واالختالفات الفروقات من الحد األساس ي هدفه الدولي املحاسبي فالتوافق وهكذا      

 صارم توحيد يعني الذي املحاسبي التوحيد بخالف متشابهة، الوطنية املحاسبية واملمارسات املعايير جعل طريق

 للقواعد

 الدولي املستوى  على اإلجراءات في اختالفات يقبل ال فالتوحيد معينة دول  على وتطبيقها املحاسبية والسياسات

   أهدافه تتمثل موحد محاسبي نظام عن يعبر املحاسبي فالتوحيد املحلي املستوى  على أما .ذلك تحقيق الصعوبة ومن

 الوحدة حسابات ترتب حيث االقتصادية الفروع مستوى  على والرقابة والتنفيذ للتخطي الالزمة املعلومات في توفير 

  .52وتخزينها وتبويهها املحاسبية البيانات جمع عملية تسهيل إلى باإلضافة الوطنية، بالحسابات االقتصادية
                                                           

 يف املايل احملاسيب النظام وأفاق واقع :ملتقى يف مداخلة ، اجلزائرية البيئة يف املايل احملاسيب النظام تكييف متطلبات اخلري، أم دشاش ، مسية درابل 51
 .2، جامعة الوادي ، الجزائر ، ص6031ماي  02-01  يومي اجلزائر، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات

 

 معايري ظل يف اجلديد املايل احملاسيب النظام حول األول الدويل امللتقي اجلزائرية، والبيئة الدولية احملاسبية ،املعايري فروم الصاحل حممد ، مزايين الدين نور 52
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 :الدولي املحاسبي التوافق مبررات -ثانيا

 من ينشأ لم والدولية اإلقليمية املستويات على املحاسبة معايير بين واالتساق بالتوافق االهتمام تزايد إن      

 : يلي ما أبرزها من لعل التي والدوافع الظروف من ملجوعة استجابة الحقيقة في نشأ وإنما فراغ

 األموال رلوس تحرك حرية بها ويقصد االقتصادية، العوملة تجليات بين من املالية العوملة تعتبر : املالية العوملة 1-

 : يلي فيما بها املرتبطة العناصر أهم تلخيص ويمكن ، شرط أو قيد دون  العالم دول  بين شكلها كان مهما

 االقتصاد به يتمي  أصبح التي الخصائص أبرز  من املالية األسواق انتشار يعد :العاملية املالية األسواق تطور  -أ

 االدخار تعبئة في ومباشر كبير بشكل عليها تعتمد التي املتقدمة الدول  في خاصة األخيرة، اآلونة في العالمي

 على للحصول  أسهم من تطرحه بما االقتصادية املؤسسات من كل عنها تعبر التي التمويلية االحتياجات ومواجهة

 . مي انياتها في العجز لتغطية سندات من الحكومات تطرحه وما استثماراتها، من الرفع من تمكنها أموال

 املعاهد اهتمت فقد املالية، األوراق سوق  في االستثمار قرار صنع في املحاسبي اإلفصاح بأهمية واعترافا      

 .توافرها من بد ال التي املعلومات ونوعية كمية على والتأكيد اإلفصاح بمعايير العلمية والجمعيات

 ( (: SEC الرقابية الهيئات قيود -ب

 التداول، حجم حيث من وكبرا ونضجا كفاءة املالية األسواق أكثر باعتبارها و األمريكية املالية السوق  إن      

 السوق  دخول  في الراغبة الشركات إلزام العاملية األسواق معظم في بها املعمول  العامة الشروط إلى باإلضافة تفرض

 ملبادئا إلى استنادا املجمعة املالية لقوائمها مقاربة بإعداد تقوم أن (NYSE) األمريكية املتحدة الواليات في املالي

 تتضمنها ال التي الضرورية املعلومات بكل اإلمداد إلى إضافة (US_GAAP) عموما املقبولة األمريكية املحاسبية

 خاصة املستثمرين مصالح حماية على حرصا وذلك للشركة، الوطنية املعايير حسب املعدة املالية والتقارير القوائم

 . املسعرة الشركات من املالئمة املعلومات على الحصول  في املستثمرين حق ضمان على والعمل األفراد

 : الجنسيات املتعددة للشركات الدولية األنشطة توسع 2-

 فروع إنشاء طريق عن ذلك كان سواء املعمورة أصقاع لتشمل الجنسيات املتعددة الشركات قوة تعاظم ن إ        

 التجارة حركة وتسارع الدولية أعمالها وتوسع زيادة ومع تابعة، شركات على السيطرة أو والدول  األقاليم في لها

 تحركه التي الدولية التجارة حجم وزيادة املالية األسواق تطور  ومع الجنسيات، املتعددة للشركات بالنسبة الدولية

 وملعالجة الدولية، املحاسبة تطوير مجال في املؤثرة القوة هي الشركات هذه أن اعتبار وعلى الدولية، الشركات هذه

 املعالجة مجال في معينة استراتيجيات إتباع لزاما كان الدولي، املستوى  على االقتصادية واألحدا  األعمال هذه

 نفسه يطرح الذي املشكل لكن املالئم، الوقت في الضرورية القرارات اتخاذ أجل من األنشطة هذه ملثل املحاسبية

 البلدان وبين األم الشركة بها توجد التي البلدان بين املحاسبية املمارسات في اختالف وجود هو املستوى  هذا على

 املحاسبية املعايير بموجب املالية التقارير إعداد في صعوبات عنه ينجم ما وهو التابعة، الشركات فيها تتواجد التي

 املستوى  على املحاسبية للمشكالت حلول  إليجاد ملحة الضرورة كانت هنا ومن فيها، العاملة البلدان لتلك املحلية

                                                                                                                                                                                            

 .01، ص6030جانفي  32-37 يومي ، اجلزائر ، الوادي التسيري وعلوم االقتصادية العلوم معهد الدولية، احملاسبة

 



42 
 

 .53أعمالها ويسهل الدولية الشركات مصلحة يحقق الذي الدولي، املحاسبي التوافق نحو قدما السير وبالتالي الدولي،

 :الدولي املحاسبي التوافق أهداف -ثالثا

 :وأهمها املحاسبي التوافق بعملية املهتمة الجهات باختالف املحاسبي التوافق أهداف تختلف

 املالية للقوائم املعدة للمؤسسات بالنسبة .1

 :54 على املحاسبي التوافق يساعد

  املجمعة  الحسابات بإعداد يتعلق فيما خاصة املالية، القوائم بإعداد املتعلقة االستغالل تكاليف خف

  .املحاسبية أنظمتها تختلف مناطق في تنش فرع لديها التي للمؤسسات

 على بناءا أدائها وقياس فروعها، مختلف على املؤسسات بها تقوم التي واملراقبة التسيير عمليات إنجاح 

 .للمقارنة والتقارير البيانات وقابلية التسيير شروط يحكم التقارب الذي

 بالقيام  األمر تعلق إذا خاصة فعال، بشكل محيطها عن املتاحة املعلومات استغالل من املؤسسات تمكين

 مراقبتها؛ أخذ أو أخرى  مؤسسات دماجإ أو استشارية بعمليات

 املؤسسة،  استثمارات على الكبير اإلقبال تضمن التي االتصال سياسة في التحكم خالل من الجيد التموقع

 .الدوليون  املستثمرون بها يقوم التي االستثمار قرارات اتخاذ عملية مساعدة خالل من وهذا

 املالية للقوائم املستعملة لوطراف بالنسبة .2

 الدوليين، املستثمرين في أساسا املتمثلة الفئة لهذه الدولي املحاسبي التوافق يحققه الذي األساس ي الهدف إن         

 كان التي األنظمة اختالف أثر إلغاء بعد املؤسسات، كل عن املتاحة املعلومات مقارنة من تمكينهم هو

 والعوامل والقيمية الثقافية العوامل أثر استبعاد وبالتالي أساسها، على معلوماتها مؤسسة كل تعد أن يفترض

 .املالئمة االستثمار قررت اتخاذ ألجل املؤسسة حسابات على األخرى 

 األخرى  للهيئات بالنسبة .3

 بع  بها تقوم التي واملتابعة الرقابة عمليات نجاح خالل من الفئة، لهذه املحاسبي التوافق أهداف تتحقق      

 الدولية أو الوطنية املالية األسواق مراقبة هيئات املتحدة، األمم األوروبي، االتحاد مثل املؤسسات، على الهيئات

 )اختالفات وجود (العكس حالة في تتطلب التي الرقابة، هذه تكاليف خف  من يتيحه ملا الدولي، والبنك

 لثقافة ينتمون  ال بمراجعين واالستعانة وبرامجها املراجعة وأدوات املراجعين بتكون  أساسا تتعلق إضافية أعباء

 .املجمع مراجعي أهداف مع وتطابقها األعمال هذه مصداقية مسألة يطرح ما الفروع، ملراجعة واحدة

 

 

 

                                                           
-2111،  اجلزائر جامعة التجارية، العلوم يف ماجستري مذكرة املايل، احملاسيب النظام تبين وأفاق اجلزائر يف احملاسيب اإلصالح أعمال بوعالم، صاحلي 53

 .51-59 ، ص2101

 ، ورقلة –مرابح قاصدي جامعة التسيري، علوم يف ماجستري مذكرة اجلزائرية، البيئة ظل يف املايل احملاسيب النظام تطبيق جناح متطلبات اخلري، أم دشاش54
 .07-06، ص2101-2111اجلزائر ، 

 



43 
 

 الدولية املحاسبية املعايير هيئات : الثاني املطل 

 : في تتمثل وهي    

 : IASC الدولية املحاسبة معايير لجنة -أوال

 إثر اتفاق بين الجمعيات و املعاهد املهنية الرائدة في )استراليا ، كندا ، فرنسا ،أملانيا، 29/6/1993تأسست في        

 املحاسبية املعايير ونشر إعداد هو وهدفها ،) املتحدة الواليات ايرلندا، املتحدة، اململكة هولندة، مكسيكو، اليابان،

 إليها انظم1982عام   وفي ، (IFAC)  للمحاسبين الدولي االتحاد وبين بينها العالقة يزوتعز  بها والتقيد قبولها تدعم وأن

 مهنية هيئة مائتي يضم كان والذي ( للمحاسبين الدولي االتحاد في عضوا كانت التي املهنية املحاسبية الهيئات كل

 لها األساس ي والنظام هيكلتها إعادة تم 2111 عام وفي دوليا، محاسبيا معيارا 30 بإصدار قامت حيث ) العالم حول 

 الدولية املحاسبة معايير إصدار عن املسئول  وهو ،( IASBالدولية ) املحاسبة معايير مجلس" إلى اسمها تغيير وتم

 .55 الدولية املعايير لجنة عن الصادرة املحاسبية املعايير جميع املجلس هذا تبنى حيث املعايير لجنة من بدال

 :في تتمثل اللجنة هذه أهداف

 قبولها وتعزيز املالية القوائم عرض لدى بها التقيد الواجب العام النفع ذات املحاسبة معايير ونشر صياغة -

 . العالم أنحاء جميع في والتقيد بها

 القوائم بعرض املتعلقة واألنظمة املحاسبية واإلجراءات املعايير وتناغم تحسين على عام بشكل العمل -

  .املالية

 )واقعية أكثر أصبح حيث(:كالتالي أصبح اللجنة عمل ألولويات الحالي الترتيب أما

 .األعمال وقطاع الدولية املال رأس أسواق احتياجات ملقابلة املحاسبية املعايير تطوير -

 .النامية للدول  املناسبة املعايير وتطبيق تطوير -

 .وملحلية ا الدولية املحاسبية املتطلبات بين االختالفات إزالة -

 معايير تفسيرات بإصدار بدأت الدولية املحاسبة معايير مجلس مع بالتعاون  الدولية املحاسبة معايير لجنة مؤسسة

  2006.56 عام من ابتداء الدولية للمعايير عام مرجع بإعداد تقوم كما الدولية، املالية التقارير

 

 

 

 

 

 

                                                           
 املايل احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار :حول الدويل امللتقى إىل مقدم حبث ومايل، حماسيب لنظام دويل توافق حنو القادر، عبد خليل سليمان، بوفاسة  55
 .1، ص2111أكتوبر  08-01،  اجلزائر ،البليدة دحلب سعد جامعة الدولية، احملاسبية املعايري ظل يف

، 2111ديسمرب السادس، العدد إدارية، و اقتصادية أحباث الدولية، احملاسبية املعايري مع للتوافق اجلزائري احملاسيب النظام إصالح رمزي، حممد جودي 56
 .71-72اجلزائر ، ص
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 املالي املحاسبي للنظام مفاهيمي إطار :الثاني املبحث

 حتمية وضرورة مهم دور  السوق، القتصاد انتهاجها ظل في الجزائر بها قامت التي لإلصالحات كان لقد     

 االقتصادية للتطورات مسايرته لعدم نظرا 2009 سنة املالي املحاسبي بالنظام القديم املحاسبي التشريع الستبدال

 .الحديثة

 املالي املحاسبي النظام مفهوم :األول  املطل 

 .املالي املحاسبي النظام لصدور  سببا الجزائر بها مرت التي االقتصادية للتحوالت كانت      

 : املالي املحاسبي النظام إلى االنتقال أسباب – أوال

 التي النقائص من جملة بسبب املحاسبي الوطني املخطط على جوهرية بتعديالت القيام الضروري  من كان

 :57 وأهمها تطبيقه، أثناء سجلت

 : نجد املحاسبية األسباب من : محاسبية أسباب - أ

 للبالد، االقتصادية الساحة على حدثت التي للتغيرات نتيجة جاء الجزائري  املحاسبي النظام إصالح -1

 العاملية للمنظمة االنضمام أجل من واملفاوضات األوروبية والشراكة السوق  اقتصاد كالتوجه نحو

 للتجارة

 لوحدا  كالترجمة شاملة، جداول  شكل في وتحليلها وتبويهها املعلومات بجمع تهم تقنية املحاسبة -2

 مستوى  في األداة هذه تكون  أن فيجب دورية، وبصفة عددي شكل في املؤسسة مستوى  االقتصادية على

 . الترجمة هذه

 املال ورأس الخارجية، األسواق على االنفتاح ظل في الدولية للمعايير يستجيب محاسبي إطار إيجاد -3

 . الجزائر بورصة وإنشاء األسعار األجنبي وتحرير

 : معطيات عدة االعتبار بعين تأخذ محاسبية معلومات إلى الحاجة -4

 . الجارية التكلفة التاريخية، التكلفة املحاسبي، التقييم طرق  -

 وتوزيع املؤسسة نتائج وتحديد املؤسسة وعالقات باإلنتاج الخاصة املعطيات مثل املالية غير املعلومات توفير -

 . األرباح

 . املؤسسة لنشاط مستقبلي بعد إلعطاء التقديرية املعلومات توفير -

 بعضها مع مرتبطة أساسية مبادئ شكل في املهيكلة األدوات من بمجموعة يتمي  محاسبي إطار إيجاد -5

 املحاسبي؛ والتنسيق بالتوحيد يسمح البع ، حتى

 ؛الشفافية من عالية درجة ضمان -6

 . املالية املعلومات مقارنة إمكانية تأمين -9

 : نجد املالية األسباب من : املالية األسباب - ب

فتح  مع الجزائرية للشركات االقتصادية املؤشرات مع جدد، متعاملين لحاجيات استجابة تأتي اإلصالحات -1

 الواقع مع مكيفة أداة إيجاد؛  املالية القوائم مستعملي قائمة رأس على حاليا وهم األجنبي، لالستثمار مجال
                                                           

، 2102، 01 العدد الباحث، جملة املعلومات، تكنولوجيا ظل يف احملاسبية املعلومة وجودة تكلفة على املايل احملاسيب النظام تطبيق أثر قويدر، حاج قورين  57
 .272ص
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 الجدد احتياجات املستخدمين وتلبية الجديدة ارتباطاتها على للمحافظة الجزائرية للمؤسسة الجديد

 املالية؛ للمعلومة

 مستوى  على الرشيدة القرارات اتخاذ على تساعد نوعية ذات ومالية محاسبية معلومات إلى الحاجة -2

 معها؛ تعاملامل مستوى  على و املؤسسة االقتصادية

األطراف  ومختلف واملقرضين للمستثمرين لتقديمها إعدادها يتم أن يجب إذ ونوعيتها املالية القوائم توحيد -3

 املتعاملين؛ لهؤالء التعامل في الثقة إعطاء أجل من لها، املستخدمة

 . متجانسة مالية تقارير إعداد بهدف الدولية املحاسبية املعايير من مستمدة محاسبية معايير إعداد -4

 :وخصائصه املالي املحاسبي النظام تعريف -ثانيا

 أنه على 3و حسب املادة  2009نوفمبر 25الصادر ب  11-09فقد عرفه املشرع الجزائري و ذلك في القانون        

 وتقييمها وتصنيفها عددية قاعدية معطيات بتخزين يسمح املالية املعلومة لتنظيم نظام املالية املحاسبة"

 في خزينته ووضعية ونجاعته الكيان وممتلكات املالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس كشوف وعرض وتسجيلها،

 ".58 املالية السنة نهاية

 التي الوصفية الكتابية للمعطيات يشر ولم العددية، املعطيات على املشرع ز رّك  املالية، للمحاسبة تعريفه عند      

 في يتمثل بذاته مستقال ماليا كشفا والوصفية الكتابية للمعطيات أوجد املالي املحاسبي النظام إن ، مهمة تعتبر

 النتائج وحساب املي انية عن مكملة معلومات ويوفر املستعملة املحاسبية والطرق  القواعد يبين الذي امللحق

  .59األخرى  املالية والكشوف

 :60 التعريف من وذلك خصائص بعدة املحاسبي النظام ويتمي     

 الوضعية عن صادقة صورة تعكس معلومات الدولي،وإعداد االقتصاد من مالئمة أكثر املبادئ على يرتكز -

 املالية للمؤسسة؛

وإعداد  وتقييمها للمعامالت املحاسبي التسجيل تحدد التي املبادئ عن وشفافية وضوحا أكثر بصفة اإلعالن -

 الحسابات؛ مراجعة وتسهيل التالعبات من بالتقليل يسمح مما املالية القوائم

 .القرارات واتخاذ املقاربات جراء من ومقروءة منسجمة مالية معلومات بتوفير يسمح -

 : املالي املحاسبي للنظام التشريعي اإلطار -ثالثا

 :املالي املحاسبي النظام املتضمن 1119 / 00 / 15 في املؤرخ 19-00 رقم القانو   1-

 كما مرة ألول  تناولت الجديدة، التعاريف و املفاهيم من الكثير احتوت فصول  سبعة على القانون  اشتمل      

 املقاربة املحاسبي التجميع موضوع (La consolidation) ويعكس، يوضح للمحاسبة تعريفا القانون  هذا تضمن

                                                           
 .1، ص6007نوفمبر  61، المؤرخ 33-07 القانون ، 3املادة ،  73العدد الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية للجمهورية الرمسية اجلريدة 58

احملاسبة  يف ماجستري مذكرة ، احلجم صغرية و املتوسطة للكياانت املالية البياانت على أثره و مرة ألول احملاسيب النظام تبين إسرتاتيجية احلبيب، حممد مرحوم 59
 .21، ص2102-2100، الشلف بوعلي بن حسيبة جامعةو املالية ، 

 احملاسيب النظام :حول الوطين ،امللتقى-الرهاانت و العوائق –املايل احملاسيب النظام مع اجلزائرية املؤسسات تكيف واقع بلهادف، رمحة نقماري، سفيان  60
 4، ص6031جانفي  34-31 يومي مستغامن، ابديس ابن احلميد عبد جامعة ، الدولية ابملعايري وعالقته زائرابجل املايل
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 إلعداد دليال باعتباره املالية للمحاسبة التصوري اإلطار مصطلح مرة ألول  كذلك القانون  تضمن كما املالية،

 األحدا  من وغيرها املعامالت بع  تكون  عندما املالئمة املحاسبية الطريقة واختيار وتأويلها املحاسبية املعايير

 هذا أدخل كما للتنظيم، التصوري اإلطار هذا تحديد وأحال .)تفسير(تأويل أو معيار بموجب معالجة غير األخرى 

 الذي املعين الحد ونشاطها مستخدميها وعدد أعمالها رقم يتعدى ال التي للكيانات املبسطة املحاسبة مبدأ النظام

 . التنظيم عليه نص

 إعداد بضرورة الصغيرة الكيانات عدا الكيانات القانون  ألزم فقد املالية القوائم أو للكشوف بالنسبة أما      

 الخاصة األموال تغير جدول  إلى إضافة الخزينة تدفقات وجدول  النتائج وحساب املي انية من كل األقل على سنويا

 وقد النتائج، وحساب املي انية عن مكملة معلومات ويوفر املستعملة، املحاسبية والطرق  القواعد يبين الذي وامللحق

 . السابقة املالية السنة مع مقارنة بإجراء تسمح معلومات املالية القوائم هذه كل توفر أن ضرورة على القانون  نص

 مع تطبيقه مقررا كان أن بعد م 2010 جانفي 1 غاية إلى الوطني املحاسبي النظام تطبيق بدأ تأجل وقد      

 . التأجيل عملية وراء كانت التي والحيثيات لوسباب عرض أو تبرير أي دون  م 2009 سنة بداية

 الحقة أوقات في نشر محل تكون  تنظيمية نصوص على إحاالت عشر كذلك القانون  هذا تضمن كما

 : اآلتية بالنقاط تتعلق

 املبسطة؛ املالية املحاسبة تعالج : 05 رقم املادة -

 املالية؛ للمحاسبة التصوري اإلطار تناول  : 07 رقم املادة -

 املحاسبية؛ املعايير حول  : 08 رقم املادة -

 الحسابات؛ وقواعد مضمونها الحسابات مدونة حول  : 09 رقم املادة -

 اليومي؛ الضب مسك : 22 رقم املادة -

 اآللي؛ اإلعالم أنظمة طريق عن املحاسبة مسك حول  : 24 رقم املادة -

 املالية؛ القوائم إعداد وطرق  محتوى  حول  : 25 رقم املادة -

 شهرا؛ (12) عشر اثني املالية السنة مدة فيها تكون  التي االستثنائية الحاالت حول  : 30 رقم املادة -

 والحسابات املركبة؛ املدمجة الحسابات ونشر إعداد وإجراءات وطرق  وكيفيات شروط حول  : 36 رقم املادة -

 .61 املالية القوائم ضمن االعتبار بعين املحاسبية والطرق  التقدير تغيير أخذ كيفيات  : 40رقم املادة -

 املتضمن 11-87 القانو   أحكام املتضمن  2880ما  19 بتاريخ 156-80 تنفيذ  مرسوم 2-

 :املالي املحاسبي النظام

-22-9-8-9-5 (املواد تطبيق كيفيات تحديد إلى يهدف املرسوم هذا أن على األولى نصت مادة، 44 في املرسوم جاء       

 24 املادة عدا ما تنظيمية نصوص إلى إحاالت موضوع كانت التي املواد ( هذه25-30-36-40

 عدا ما تنظيمية نصوص إلى إحاالت موضوع كانت التي املواد هذه 11-09 القانون  من محاسبة بمسك املتعلقة

 .)تناوله سيأتي(تنفيذي مرسوم موضوع محل كانت التي اآللي اإلعالم بواسطة محاسبة بمسك املتعلقة 23 املادة

                                                           
، 9 اجلزائر جامعة، وتدقيق، حماسبة يف ماجستري مذكرة املايل، احملاسيب النظام تطبيق و تبين أفاق و اجلزائر يف احملاسيب اإلصالح أعمال ، بوعالم صاحلي 61

 .55، ص2443-2454
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 التصوري باإلطار بداية للكيانات، املالية باملحاسبة املتعلقة املواضيع من الكثير كذلك املرسوم هذا تناول 

 املرسوم هذا تناول  وكذلك جديدة، معايير لوضع مرجعا اعتباره أهمها أهدافه، خالل من عرضه تم الذي

 املحاسبية املبادئ بع  وتناول  . القوائم هذه في الواردة املعلومة خصائص على التركي  وتم املالية)الكشوف(القوائم

 : مثل املتبناة

 ؛ النسبية األهمية مبدأ -

 ؛ الحيطة مبدأ -

 ؛ التاريخية التكلفة مبدأ -

 ؛ القانوني املظهر على االقتصادي الواقع تغليب مبدأ -

 . الصادقة الصورة مبدأ -

 تحديدا وكذلك وخصومها للكيانات املحاسبية األصول  ومضمون  ملحتوى  تحديدا أيضا املرسوم هذا تضمن      

 : املتعلقة املحاسبية للمعايير العام اإلطار األخير وفي والنتيجة، األعمال ورقم واألعباء للمنتوجات

 ؛ األصول  -

 ؛ الخصوم -

 ؛ واملحاسبة التقييم قواعد -

 . خاصة صبغة ذات معايير -

  

 على إحالة عشر لستة تضمنه في املالي املحاسبي النظام املتضمن القانون  مع التنفيذي املرسوم هذا اشترك     

 : وهي باملالية املكلف الوزير عن تصدر قرارات

 املحاسبي؛ بالتنظيم املتعلقة القضايا بع  حول  : 4 رقم املادة -

 وتسجيلها؛ األصول  تقييم حول  : 16 رقم املادة -

 القانوني؛ املظهر على االقتصادي الواقع تغليب حول  : 18 رقم املادة -

 اإليرادات؛ حول  : 25 رقم املادة -

 األعباء؛ حول  : 26 رقم املادة -

 17-00؛ القانون  في عليها املنصوص املحاسبية املعايير حول  : 30 رقم املادة -

 الحسابات؛ مدونة حول  : 31 رقم املادة -

 املي انية؛ وعرض ونموذج محتوى  حول  : 33 رقم املادة -

 ؛ النتائج حساب وعرض ونموذج محتوى  حول  : 34 رقم املادة -

 ؛ الخزينة سيولة جدول  وعرض ونموذج فصول  تدقيق حول  : 35 رقم املادة -

 ؛ الخاصة األموال تغير جدول  وعرض ونموذج فصول  تدقيق حول  : 36 رقم املادة -

 ؛ املالية )الكشوف( القوائم ملحق حول  : 37 رقم املادة -

 30 غير /02؛ تاريخ في املالية السنة إقفال حول  : 38 رقم املادة -
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 ؛ املركبة والحسابات املدمجة الحسابات حول  : 41 رقم املادة -

 ؛ املحاسبية والطرق  التقدير تغيرات باالعتبار املالية القوائم أخذ حول  : 42 رقم املادة -

 . املبسطة للمحاسبة الخاضعة للكيانات املالية الكشوف حول  : 43 رقم املادة -

 بشكل معالجتها يتم لم 17-00 رقم القانون  في إليها اإلشارة تمت التي اإلحاالت من الكثير على املالحظ        

 التنفيذي املرسوم هذا بأن القول  يمكن ولهذا . التنظيم على إحالتها ثم إليها اإلشارة يتم األحيان معظم في بل وافي،

  62.منتظرا كان الذي الجديد يتضمن لم القانون  في معالجتها يتم لم التي النقاط على لإلجابة األصل في جاء الذي

 لشروط و كيفيات مسك املحاسبة بواسطة أنظمةاملحدد  2880أفريل  7بتاريخ  118-80املرسوم التنفيذ   -3

 : اآللي اإلعالم

 املحاسبية املعالجة عند مراعاتها يجب التي التنظيمية اإلجراءات تضمنت مادة وعشرون ست في املرسوم جاء     

 الداخلية الرقابة إلجراءات إضافة البرامج هذه في توفرها الواجب الشروط وكذلك اآللي اإلعالم برامج بواسطة

 . البرامج هذه واستغالل سير حسن لضمان املفترضة

 مدونة وكذلك وعرضها املالية والكشوف واملحاسبة التقييم لقواعد املحدد 2008 جويلية 26 في املؤرخ القرار -4

 : سيرها وقواعد الحسابات

 هذا وجاء املالية املحاسبة ملوضوع وتفصيال شمولية الوثائق أكثر يعتبر أنه حيث من مرجعي القرار هذا يعتبر

 :تناولت أبواب أربعة في القرار

 الحسابات في وإدراجها واإليرادات األعباء الخصوم، األصول، تقييم قواعد : األول  الباب -

 ؛ املالية الكشوف عرض : الثاني الباب -

 ؛ وسيرها الحسابات مدونة : الثالث الباب -

 . الصغيرة الكيانات على املطبقة املبسطة املحاسبة : الرابع الباب -

 . للشرح مستوفية املحاسبية املصطلحات من مصطلحا وتسعون  لتسع معجما خاتمته في القرار هذا تضمن كما

 واألنشطة املستخدمي  وعدد األعمال رقم ألسقف املحدد 2008 جويلية 26 في املؤرخ القرار 5-

 : مبسطة مالية محاسبة مسك بغرض الصغيرة الكيانات على املطبقة

 : يلي كما األسقف هذه تفصيل القرار هذا وتضمن

 . كامل بوقت أجراء 9 املستخدمين عدد جزائري، دينار ماليين 10 األعمال رقم : التجاري  للنشاط بالنسبة -1

بوقت  أجراء 9 املستخدمين عدد جزائري، دينار ماليين 06 األعمال رقم : والحرفي اإلنتاجي للنشاط بالنسبة -2

 . كامل

  9 املستخدمين عدد جزائري، دينار ماليين 03 األعمال رقم األخرى  والنشاطات الخدمات لنشاط بالنسبة -3

 .كامل بوقت أجراء

 :املالي املحاسبي للنظام تطبيق أول  حول  20/18/2880 بتاريخ الصادرة 02 رقم التعليمة 9-

                                                           
 الدويل العلمي املؤمتر ضمن مقدمة ورقة التنظيمية، و القانونية النصوص يف قراءة اجلديد املايل احملاسيب النظام حنو االنتقال تسيري بلغيث، بن مداين 62

 6، ص2101جانفي  01-07 الوادي، جامعة ،-وأفاق تطبيقات جتارب- الدولية احملاسبية املعايري ظل يف اجلديد املايل احملاسيب النظام :حول األول
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 املتضمنة (CNC) للمحاسبة الوطني املجلس عن 2009 أكتوبر 29 بتاريخ 02 رقم التعليمة بصدور      

 املحاسبي النظام إلى (PCN) الوطني املحاسبي املخطط من االنتقال ألجل اتخاذها الواجب واإلجراءات الطرق 

 املالي املحاسبي النظام تطبيق بدء على – للمحاسبة الوطني املجلس - املالية وزارة تأكد قد يكون  (SCF) املالي

 نص كما 2009 جانفي 01 وهو املقرر  التاريخ عن السابق في تأجل أن بعد 2010 جانفي 01 تاريخ من ابتداء

 باملحاسبة النص طلب في املسمى النظام واملتضمن 2007 نوفمبر 25 بتاريخ الصادر رقم القانون  ذلك على

 63املالية

 :وأهدافه املالي املحاسبي النظام أهمية -رابعا

 :املالي املحاسبي النظام أهمية

 : يلي فيما املالي املحاسبي النظام أهمية وتكمن      

 القرار، التخاذ أساس تشكل التي للمعلومات أفضل فهم خالل من املؤسسة تسيير تحسين في يساهم -1

 املالية؛ باملعلومة املهتمة األطراف مختلف مع وتحسين اتصالها

في  الثقة وتكريس الحسابات، شفافية يدعم مما دوليا، بها املتعامل الدولية املحاسبية املعايير تطبيق يضمن -2

 للمؤسسة؛ املالية الوضعية

 64العاملية؛ املحاسبية األنظمة مع الجزائر في املطبق املالي املحاسبي النظام انسجام -3

 املالية، القوائم إعداد وكدا والتقييم املحاسبي التسجيل عند مراعاتها الواجب املحاسبية املبادئ توضيح -4

 التالعبات؛ حاالت يقلص من مما

 املقارنة؛ بإجراء يسمح أنه كما واملستقبلية، الحالية املستثمرين الحتياجات يستجيب -5

 للمؤسسة؛ التنافسية القدرة ويدعم االستثمار يشجع مما التكاليف في بالتحكم يسمح -6

 بوضوح؛ محددة مبادئ على ترتكز التي الحسابات مراقبة عملية يسهل -9

 األجانب؛ املستثمرين الحتياجات الستجابته نظرا املباشر األجنبي االستثمار يشجع -8

 املؤسسة؛ قبل من وافية مالية وضعية توفير خالل من البنوك طرف من القروض تسيير تحسين -9

 املؤسسة؛ في أموالهم بمتابعة لهم يسمح بحيث املساهمين ثقة زيادة إلى يؤدي -10

 مبسطة؛ مالية محاسبة بتطبيق الصغيرة للمؤسسات يسمح  -11

املخطط  في املعتمدة التاريخية التكلفة إلى باإلضافة املؤسسة أصول  تقييم في العادلة القيمة على يعتمد -12

 الواقع؛ تعكس مالية معلومات بتوفير يسمح مما الوطني، املحاسبي

 في تتمثل جديدة، مالية قوائم استحدا  خالل من للمؤسسة املالية الوضعية عن وافية صورة تقديم -13

  .65الوظيفة حسب النتائج حسابات جدول  إلى باإلضافة الخاصة، األموال وتغير الخزينة سيولةقائمتي 

                                                           
  4-2، ص2101أكتوبر ورقلة، مرابح قاصدي جامعة املايل، احملاسيب النظام حسب  Iاملالية احملاسبة يف دروس بلغيث، بن مداين  63

  -وأبعاد ىؤ ر  – الدولية احملاسبة معايري ظل يف املايل احملاسيب ابلنظام احملاسيب اإلبداع ارتباطات ابلنوي، مصطفى الرواين، بوحفص عجلة، محدم 64
نوفمرب  28-24 يومي -ورقلة، مرابح قاصدي جامعة احلكومات، و املؤسسات أداء تفعيل يف الدولية احملاسبة دور :حول الدويل امللتقى يف حبث ،ورقة

  .717، ص2104

 احملاسيب للنظام املفاهيمي اإلطار :حول الدويل امللتقى إىل مقدم حبث املايل، احملاسيب النظام إىل الوطين احملاسيب املخط من االنتقال مراد، انصر65
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 :املالي املحاسبي النظام أهداف

 : يلي فيما تلخيصها يمكن      

 .الوطني املحاسبي املخطط يعالجها لم التي للعمليات محاسبية حلول  إيجاد -1

 الدولية؛ املحاسبية املعايير على القائمة الدولية املمارسات من املحاسبية ممارساتنا تقريب -2

 شفافية؛ وأكثر نوعية ذات مالية معلومات تقديم من االقتصادية املؤسسات تمكين -3

  66؛ "والعادلة الوفية الصورة  "مبدأ وفق زانية المي عناصر تقييم -4

خالل  من الوطني؛ املستوى  على املؤسسات لقطاع االقتصادية والحسابات اإلحصائيات إعداد في يساعد -5

 واملصداقية؛ باملوضوعية تتسم معلومات

املحاسبية  اإلجراءات عوملة بفضل الداخلي التقرير مع أحسن بتراب الجنسيات املتعددة الشركات استفادة -6

 الدول؛ من للعديد

  67السوق؛ في الفاعلين لكل املخاطر وتسيير القرارات التخاذ أحسن فهم في يساعد -9

الوسائل  مع توافقها خالل من التكاليف بأقل وعرضها مالية قوائم وبإعداد محاسبية بيانات بتسجيل يسمح -8

 املعلوماتية؛ 

 واملحاسبية االقتصادية اآلليات أحسن معرفة من تمكينها خالل من املؤسسات مردودية نمو على املساعدة -9

  68؛ التسيير وكفاءة نوعية التي تشترط

 والدولي؛ الوطني املستويين على املؤسسات وبين الزمن عبر لنفسها املؤسسة مقارنة قابلية -10

 األجنبية؛ الكيانات مختلف مع تتناسب دولية وثائق واملالية املحاسبية القوائم جعل -11

 69أموالهم  بمتابعة لهم وتسمح املستثمرين تشجع وشفافة بها موثوق  وكافية، صحيحة معلومات إعطاء -12

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 8، ص2443أكتوبر  51-59 اجلزائر، البليدة، دحلب سعد جامعة الدولية، احملاسبية املعايري ظل يف املايل

 .52ص اجلديد، احملاسيب النظام وفق اجلباية و املؤسسة حماسبة لعشيشي، مجال66

 املفاهيمي اإلطار :حول الدويل امللتقى إىل مقدم حبث ، -وأهداف حتدايت - اجلزائر يف اجلديد املايل احملاسيب النظام ، سفيان أحبري مراد، حممد ايت 67
 .5ص، 2443أكتوبر  51-59 اجلزائر البليدة، دحلب سعد جامعة ، الدولية احملاسبية املعايري ظل يف املايل احملاسيب للنظام

 الوطين امللتقى يف مداخلة ، اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات على املايل احملاسيب النظام تطبيق من االجيابية اآلاثر ، وردة سعاد حملوس، زكية  68
 .01، ص 2101ماي  6-8  ييوم ، الوادي جامعة اجلزائر، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام أفاق و واقع : حول .

 
 امللتقى يف مداخلة اإلمكانيات، وحمدودية التطبيق إلزامية بني :واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام معمر، قربة حدة، سارة بودرابلة69

 .1، ص 2101ماي  6-8 يومي الوادي، جامعة اجلزائر، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام أفاق و واقع :حول الوطين
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 املالي املحاسبي النظام ومكونات هيكل :الثاني املطل 

 : التالي الشكل في 11-09 القانون  من 06 املادة في ورد كما املالي املحاسبي النظام هيكل يتكون        

 (: هيكل النظام املحاسبي املالي 1-2الشكل رقم )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقارب حاالت إلى اإلشارة مع الجزائري  املالي املحاسبي النظام في املحاسبية املبادئ و األسس بوراوي، سعد: املصدر

 اإلطار مع

 ظل في الجديد املالي املحاسبي النظام :حول  األول  الدولي العلمي املؤتمر ضمن مقدمة ورقة ، IAS /IFRS الفكري 

 املعايير

 .6، ص 2010جانفي  18-19الوادي،  جامعة ،-وأفاق تطبيقات تجارب- الدولية املحاسبية

 الخاصة واألموال والخصوم األصول  املحاسبية، واالتفاقيات املبادئ التطبيق، مجال :التصور  اإلطار يعرف

 . التنظيم طريق عن املالية للمحاسبة التصوري اإلطار يحدد . واألعباء واملنتجات

 وكيفية املالية الكشوف محتوى  واألعباء، والخصوم األصول  وحساب تقييم قواعد:املحاسبية املعايير وتحدد

 .التنظيم طريق عن املحاسبية املعايير تحديد عرضها،

 عن سيرها وقواعد ونها ومضم مدونتها تحدد حسابات في الكيان نشاطات عن الناتجة العلميات وتسجل        

 .التنظيم طريق

 مارس 25 في الصادر الرسمية الجريدة في املنشور  2008 يوليو 26 في املؤرخ الوزاري  القرار صدر كما       

 وقواعد الحسابات مدونة وكذا وعرضها املالية الكشوف ومحتوى  واملحاسبة التقييم قواعد ليحدد 19 العدد  2009

  .70سيرها

 :إلى املالي املحاسبي النظام مكونات تقسيم تم وقد

 : التطبيق ومجال التعريف -أوال

 .األول  املطلب في إليه التطرق  تم وقد التعريف -1

 :التطبيق مجال 2-

 مجال تطبيقه كاآلتي: 2009نوفمبر  25املؤرخ في  11-09 القانون  من 02 للمادة وفقا املالي املحاسبي النظام حدد        

                                                           

 .272ص ، ذكره سبق مرجع قويدر، حاج قورين70 .
 

 النظام المحاسبي المالي

الحساباتمدونة  يةالمعايير المحاسب   اإلطار التصويري 
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 األحكام مراعاة مع مالية، محاسبة بمسك تنظيمي أو قانوني نص بموجب ملزم معنوي  أو طبيعي شخص كل

 .بها الخاصة

 :وهم املحاسبة، بمسك املعنيون  تناولتا فقد القانون  نفس من 05-04أما املادتين 

 التجاري؛ القانون  إلحكام الخاضعة الشركات -

 التعاونيات؛ -

 يمارسون  كانوا إذا التجارية وغير التجارية الخدمات أو للسلع املنتجون  املعنويون  أو الطبيعيون  األشخاص -

 متكررة؛ عمليات على مبنية اقتصادية نشاطات

 تنظيمي؛ أو قانوني نص بموجب لذلك الخاضعين املعنويون  أو الطبيعيون  األشخاص كل -

 محاسبة تمسك أن املعين الحد ونشاطها مستخدميها وعدد أعمالها رقم تتعدى ال التي الصغيرة للكيانات ويمكن -

  .71مبسطة مالية

 :املعايير و املبادئ التصور   اإلطار -ثانيا

 تسمح حسابات ومدونة محاسبية، ومعايير املالية للمحاسبة تصوريا إطارا املالي املحاسبي النظام يتضمن      

 االستغالل، في االستمرارية االلت امات، محاسبة مثل بها املعترف املحاسبية املبادئ أساس على مالية كشوف بإعداد

 املظهر على االقتصادي الواقع وأسبقية التاريخية، التكلفة للمقارنة، القابلية املصداقية، الداللة، للفهم، القابلية

 . القانوني

 املحاسبية الطريقة واختيار وتأويلها املحاسبية املعايير إلعداد دليال املالية للمحاسبة املحاسبي اإلطار يشكل     

 . معيار أو تأويل بموجب معالجة غير األخرى  األحدا  من وغيرها املعامالت بع  هناك تكون  ما عند املالئمة

 ومجال واألعباء املنتجات الخصوم األصول، لكل مفاهيم املالية للمحاسبة املحاسبي اإلطار يتضمن كما    

 القوائم أو املحاسبية الكشوف أنواع إلى إضافة تقييمها طريقة يجد كما املحاسبية، واالتفاقيات وملبادئ ا التطبيق

  .72عرضها وكيفية املالية

 :73على املساعدة إلى املالية للمحاسبة التصوري اإلطار يهدف :التصوري اإلطار أهداف- 1

 املعايير؛ تطوير -

 املالية؛ الكشوف تحضير -

 املحاسبية؛ املعايير وفق املعدة املالية الكشوف في املتضمنة للمعلومة املستعملين تفسير -

 .املعايير مع املالية الكشوف مطابقة مدى حول  الرأي إبداء -

 : املحاسبية املبادئ و الفرضيات -2

                                                           

 .1، مرجع سبق ذكره ، ص 00-17  القانون الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية  71
 20 ص اجلزائر، بودواو، اجلزائرية الشركة مكتبة ، 0ج ، الدولية احملاسبية للمعايري طبقا املؤسسة حماسبة ، شنوف شعيب 72

 
 .00، ص2111ماي  21، الصادر يف 27، العدد 086-11رقم  التنفيذي املرسوم الشعبية، الدميقراطية اجلزائرية ااجلمهورية73
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 :74هما املالية القوائم إلعداد فرضيتين على املالي املحاسبي للنظام املفاهيمي اإلطار يحتوي 

 . النقدية التدفقات انتظار الضروري  من وليس االتفاق حدو  ملجرد املحاسبية املعالجة تتم حيث :االلت ام محاسبة-

 في أعمالها الوحدة متابعة باقتراض أي االستغالل استمرارية أساس على املالية البيانات تعد :االستغالل استمرار-

 . استثنائية حالة النشاط انقطاع أو التصفية حدو  واعتبار املستقبل،

 : في فتتمثل األساسية املحاسبية املبادئ أما     

 املستقبل في نشاطها في مستمرة تعتبر املؤسسة فان املبدأ هذا حسب : االستغالل استمرارية مبدأ -1

 أن عليها املبدأ هذا املؤسسة تحترم لم وإذا مي انيتها، إيداع أو استغاللها عن التوقف في الرغبة القريب، دون 

 .املالحق في ذلك وذكر التصفية بقيم بتقييم حساباتها تقوم

 التسوية حسابات ..." التسوية حسابات خالل من يتم املبدأ هذا تطبيق : الدورات استقاللية مبدأ -2

  ".75النواتج إلى األعباء ورب الدورات استقاللية ملبدأ احترام الزمن، عبر والنواتج األعباء تستعمل لتوزيع

 على تقوم واملصروفات واإليرادات والخصوم األصول  لعناصر املحاسبي التسجيل : التاريخية التكلفة مبدأ -3

 املؤسسة ألصول  االقتصادية القيمة في تقلبات من يطرأ عما النظر بصرف وذلك التاريخية، أساس التكلفة

  .76واإليرادات املصروفات لعناصر االقتصادية القيمة في والت اماتها، أو

ينبغي  بحيث الجزائر، في جديد املبدأ هذا يعتبر : القانوني الشكل على االقتصاد  الواقع تغلي  مبدأ -4

 خالل فمن القانوني، املظهر حسب وليس االقتصادي جوهرها حسب االقتصادية األحدا  مع التعامل

  .77املي انية عناصر ضمن اإليجار قرض تسجيل يمكن هذا املبدأ

التعبير  يمكن ال التي العمليات تسجل كما بالنقود عنها املعبر العمليات تسجيل أي : النقدية الوحدة مبدأ -5

 . العامة الصورة على مالي تأثير لديها كان ما إذا امللحق، في وخاصة املالية القوائم في بالنقود عنها

حيث  املالية السنوات استقاللية تكريس إلى املبدأ هذا يهدف : االفتتاحية بامليزانية املساس عدم مبدأ -6

   .78لها السابقة للدورة الختامية املي انية هي معينة لدورة االفتتاحية املي انية تكون  أن يجب

 القوائم في املهمة العناصر من ملجموعة أو معين لعنصر النسبية األهمية تتحدد : النسبية األهمية مبدأ -9

 العناصر أو العنصر مالئمة مدى أساس على وذلك املنشورة البيانات مستخدمي نظر من وجهة املالية

 القوائم في املعلومات عن الكامل اإلفصاح توفير على قيدا يعتبر لذا القرارات، التقييم واتخاذ ألغراض

  .79املنشورة املالية

 .واألعباء اإليرادات بين أو والخصوم األصول  عناصر بين املقاصة عدم ينبغي : املقاصة عدم مبدأ -8

                                                           
 احملاسيب النظام وأفاق واقع :حول الوطين امللتقى يف مداخلة اجلزائر، يف الصغرية املشروعات لطبيعة املايل احملاسيب النظام مالئمة مدى ، ساعد إبتسام  74
 .8، ص2101ماي  6-8 يومي ، الوادي جامعة ، اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل .
  .18، ص 2101 اجلامعية، املطبوعات ديوان الدولية، احملاسبية واملعايري اجلديد املايل احملاسيب للنظام وفقا املعمقة احملاسبة مجعة، هوام 75

  33ص ، 2111 اإلسكندرية، اجلامعية، املطبوعات دار متكاملة، دراسة املالية احملاسبة مبادئ آخرون، و مرعى، احلى عبد احلى عبد76
 11 ص سابق، مرجع آخرون، و مرعى، احلى عبد احلى عبد77

 
 6 ص ذكره، سبق مرجع بلهادف، رمحة نقماوي، سفيان78
 47 ص ، 2117 األردن، وائل، دار الرابعة، الطبعة واإلفصاح، والقياس االعرتاف ومشاكل احملاسبية الدورة املالية احملاسبة مبادئ مطر، حممد79
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 طابع تكتس ي بقرارات األمر يتعلق وعندما بالحذر املؤسسة تحلي ضرورة أي : والحذر الحيطة مبدأ -9

 التي التقدير قيمة واختيار يكفي ما املعقولة األدلة من تملك التي الطرق  اختيار املؤسسة على اإلفصاح أي

  80فيه مفرط مؤونات إنشاء إلى يؤدي ال والحذر الحيطة مبدأ وتطبيق الربح من ممكن أقل قدر تعطي

 : املالية القوائم -ثالثا

 مالية قوائم بإعداد تقوم أن تطبيقه مجال ضمن تندرج التي املؤسسات على املالي املحاسبي النظام فرض      

 املي انية على زيادة (SCF) حسب املالية القوائم تضمنت حيث املؤسسة، حالة عن صادقة صورة بإعطاء تسمح

 الطرق  يتضمن ملحق وكذلك .الخاصة األموال تغيرات وجدول  الخزينة تدفقات جدول  النتائج، حسابات وجدول 

 معيار في املحددة املالية القوائم اعتمد املالي املحاسبي النظام أن نجد وبالتالي . املعتمدة املحاسبية والقواعد

 املحاسبة

  .81الثالث املبحث في بالتفصيل لها (، وسنتطرق 1) رقم  الدولي

 :املحاسبة تنظيم -رابعا

 خالل من املحاسبة لتنظيم بها األخذ يتعين التي التعليمات من جملة إلى بوضوح املالي املحاسبي النظام أشار         

 82: يلي فيما وسنذكرها وتنظيمها، املحاسبة ملسك الضرورية املحاور  على 11-09القانون 

 واإلفصاح؛ والشفافية املصداقية و الدقة الحذر، و الحيطة مبادئ فيها تحترم أن ينبغي املحاسبة -1

 حسب الوطنية العملة إلى األجنبية بالعملة املدونة العمليات وتحول  الوطنية بالعملة تقاس العمليات كل -2

 املعايير املحاسبية؛ 

 الخارجية؛ و الداخلية املراجعة و للمراقبة عمل دليل مؤسسة كل داخل يكون  أن ينبغي -3

 على والقيمة، بالكمية السنة في مرة األقل على الدائم للجرد تخضع أن ينبغي واألصول  الخصوم عناصر -4

 لوصول  الحقيقية الوضعية الجرد يعكس أن ويجب الثبوتية، للوثائق إحصاء مادي؛و أساس فحص

 والخصوم؛

يجب  دائن، واألخر مدين حساب هناك يكون  بحيث املزدوج القيد ملبدأ يخضع أن ينبغي محاسبي تسجيل كل -5

 يجب كما التسجيل عملية في الزمني التسلسل مراعاة مع الدائنة، للمبالغ مساوية املدينة املبالغ تكون  أن

 محاسبي؛ تسجيل كل تحديد مصدر

ا يتم أن يجب محاسبي تسجيل كل -6
 
 املصداقية؛ يضمن شكل في ومكتوبة مؤرخة وثائق من انطالق

 مؤسسة؛ كل في واضحة بصفة موثق يكون  أن يجب الدورة نهاية أعمال دليل -9

                                                           
 8 ص ذكره، سبق مرجع ساعد، إبتسام  80
 احملاسيب النظام أفاق و واقع :حول الوطين امللتقى يف مداخلة احملاسيب، النظام إصالح ظل يف اجلزائرية احملاسبية البيئة واقع عالء، بوقفة صاحل، محيداتو81

 .7، ص 2101ماي  6-8 يومي الوادي، جامعة اجلزائر، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل
 

 الوطين امللتقى يف مداخلة اجلزائرية، املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام أجبدايت نوي، بن مصطفى ، أمحد علماوي عجيلة، حممد 82
 .6-8، ص2101ماي  6-8 يومي الوادي، جامعة اجلزائر، يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات يف املايل احملاسيب النظام أفاق و واقع :حول

 



55 
 

ا دفتر بإعداد تقوم أن يجب مؤسسة كل -8 ا اليومية،دفتر   دفاتر إعداد ويمكن الجرد، دفتر )األستاذ( كبير 

 حالة في الصغيرة، املؤسسات مراعاة مع مؤسسة، كل حجم مع يتوافق الذي بالقدر اليومية مساعدة لدفاتر

 العامة؛ الدفاتر إلى تحول  التي هي فق الشهرية املجاميع فإن الدفاتر املساعدة مسك

 الكيان؛ ومنتجات األعباء، املنتجات، الخصوم، األصول، حركة اليومية دفتر في يسجل -9

 معينة؛ محاسبية فترة خالل الحسابات حركة ورصدة أ مجاميع األستاذ دفتر أو الكبير الدفتر يتضمن -10

 على سنوات 01 ملدة بها يحتفظ أن يجب بها املتعلقة والوثائق إعدادها يتم التي املحاسبية الدفاتر كل -11

 األقل؛

الدفاتر  هذه وتمسك للكيان، االجتماعي املقر يوجد أين املحكمة رئيس املحاسبية الدفاتر على يؤشر و يرقم -12

 ؛ الهوام في نقل أو تغيير أي أو بياض ترك دون 

 سنوات 01 ملدة وتحتفظ اليومية والنفقات اإليرادات تتضمن مبسطة محاسبة الصغيرة الكيانات تمسك -13

 املحاسبية؛ الدفاتر إقفال تاريخ ابتداء من

ا املحاسبة مسك على املالي املحاسبي النظام ينص -14  .اآللي اإلعالم أنظمة طريق عن أو يدوي 

 

 :املحاسبية والطرق  التقديرات -خامسا

 ثبات على يركز أنه املحاسبي للمخطط بالنسبة املعروف من ألنه النقطة هذه في تناق  هناك       

 في القاعدة لهذه استثناء منح بإمكانية يقر الجديد القانون  أن إال ،) ( Fixité des methodsالطرق  

  (: 30املادة(حالتين

 . 11/07 القانون  تطبيق إلى االنتقال عند الحال هو كما(جديد قانوني نص إطار في مفروض تغيير :األولى -

 املالية القوائم عرض تحسين إلى تهدف عندما :الثانية -

 التاريخية بالتكلفة التقيد عدم عند سابقا سائدة كانت التي االستثناءات عقدة تزيل هذه الثانية الحالة إن      

 اآلن املالية القوائم دور  أن على داللة يعطى التغيير إلمكانية الضمني الترخيص وهذا التقييم، إعادة حالة في مثال

  .83محدد يختار  في املؤسسة وضعية عن بوفاء التعبير إنما وقانونية، نزيهة معلومات تقديم يصبح لم

 :املدمجة والحسابات املجمعة الحسابات -سادسا

 عند تأطيرها إلى الحاجة ظهرت املجمعة للحسابات بالنسبة أنه حيث الجديدة، املحاور  من النقطة هذه تعتبر

 معالجة وتم 1996 سنة القابضة العمومية بالشركات ذلك وتدعم التسعينات بداية في املساهمة صناديق إنشاء

 84. 1999 لسنة املالية وزير قرار في األمر .

 34في املادة  11-09 عرفها القانون  ولقد املحاسبة، في جديد ش يء فهو املركبة أو املدمجة للحسابات بالنسبة أما      

 القرار سلطة لنفس خاضعة اقتصادية مجموعة تشكل والتي الوطني اإلقليم على املوجودة الكيانات تعد "أنها على
                                                           

 العلمي املؤمتر ضمن مقدمة ورقة مؤهل، غري اقتصاد يف الدولية احملاسبية املعايري تطبيق وإشكالية اجلديد اجلزائري املايل احملاسيب النظام مسامح، خمتار  83
، 2101جانفي  01-07 ، الوادي جامعة ،-وأفاق تطبيقات جتارب- الدولية احملاسبية املعايري ظل يف اجلديد املايل احملاسيب النظام :حول األول الدويل

 .04ص
 

  84 مختار مسامح ، مرجع سابق ، ص50-59.
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 حسابات تدعى وتنشر حسابات مهيمنة قانونية رواب بينها وجد ت أن دون  خارجه، أو الوطني اإلقليم داخل املوجود

  ".85وحيد بكيان األمر تعلق لو كما مركبة

 :التالي الشكل في موضح وهو

 (: مكنونات النظام املحاسبي املالي2_2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظل في املالي املحاسبي بالنظام املحاسبي اإلبداع ارتباطات بالنوي، مصطفى الرواني، بوحفص عجلة، محمد :املصدر

 أداء تفعيل في الدولية املحاسبة دور  :حول  الدولي امللتقى في بحث ورقة ،- أبعاد و رؤى – الدولية املحاسبة معايير

 .909، ص2013نوفمبر  25-24، يومي  ورقلة مرباح قاصدي جامعة والحكومات، املؤسسات

 

 

 

 

 

                                                           
  85 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، القانون 45-55 ، مرجع سبق ذكره ، ص0.

 النظام المحاسبي المالي

 تنظيم المحاسبة

 التقديرات و الطرق

 المحاسبية

 الحسابات المجمعة ،

 الحسابات المدمجة

قمجال التطبيالتعريف و   

اإلطار التصوري ، 

 المبادئ و المعايير

الكشوفات المالية 

 )القوائم المالية(
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 املالية القوائم :الثالث املبحث

 القوائم وتزود املحاسبية، الدورة تطبيق نتيجة املحاسبية العمليات )رجات مخ( النهائي املنتج املالية القوائم تعتبر      

 في وللمساعدة املالي التقرير ألغراض واملالئمة ) املناسب الوقت( والوقتية بالثقة تتصف ضرورية بمعلومات املالية

 .الرشيدة االقتصادية القرارات اتخاذ

 املالية القوائم مفهوم :األول  املطل 

 القوائم وتزود املحاسبية، الدورة تطبيق نتيجة املحاسبية العمليات )رجات مخ( النهائي املنتج املالية القوائم تعد     

 .الرشيدة االقتصادية القرارات اتخاذ في للمساعدة الضرورية باملعلومات املالية

 بينها، فيما للفصل قابلة وغير واملالية املحاسبية الوثائق من كاملة مجموعة" أنها على املالية القوائم وتعرف     

  ".86الحسابات إقفال عند للمؤسسة املالية الوضعية ولتغير ولوداء املالية، للوضعية صادقة صورة بإعطاء وتسمح

 وثائق شكل في املؤسسة نشاط حوصلة خاللها من تقدم التي األساسية العناصر من املالية القوائم وتعتبر     

 :التالية املالية الكشوفات وتضم محاسبية دورة كل نهاية في تقدم شاملة

 املي انية؛ -

 النتائج؛ حسابات -

 الخزينة؛ تدفقات جدول  -

 الخاصة؛ األموال تغيرات جدول  -

 .واإليضاحات امللحقة الجداول  -

 في الختامية القوائم إعداد على مجبرة مؤسسة كل فإن للمؤسسات الجديد املالي املحاسبي النظام خالل ومن       

 املعيار إلى باإلضافة األول  املحاسبي املعيار من الوقت نقس في مستمدة هي املالية القوائم هذه و دورة كل نهاية

  .87الخزينة تدفقات يتناول  والذي السابع

 

 :املالية للقوائم املستخدمة األطراف

 وتتحدد معينة، ألطراف معينة حاجات إشباع على قدرتها بمدى املحاسبة توفرها التي املعلومات منفعة ترتبط     

 في املستعملة األطراف مختلف قدرة أساس على عنها، اإلفصاح واجب املؤسسة على يقع التي املعلومات طبيعة

  عالقاتهم طبيعة اختالف نتيجة أخر إلى طرف من القدرة هذه وتختلف إليها، الوصول  أو عليها الحصول 

 

 

 

                                                           
86 Jean-François des Robert, François Méchin, Hervé Puteaux, Normes IFRS et PME,dunod, Paris, 

2004, p12. 
 .25، ص اجلزائر  .،6002 ، بودواو اجلزائرية الشركة مكتبة ، 2ج الدولية، احملاسبية للمعايري طبقا املؤسسة حماسبة شنوف، شعيب 87
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 :خالصة

 :إلى توصلنا فقد الفصل لهذا تطرقنا خالل ومن

 شفافية بكل وضعيتها لتقديم باملؤسسات دفع مما اقتصادية تغيرات عدة أملته قد املالي املحاسبي النظام أن -

 .املالية املعلومات عن اإلفصاح خالل من املستثمرين ثقة واكتساب وموضوعية

 دقة من يحققه ملا املالية املعلومة في جودة تحقيق إلى سيوصلنا املالي املحاسبي للنظام السليم التطبيق أنه -

 .ومصداقية

 .املالية القوائم وعرض إعداد وكيفية التقييم وقواعد الحسابات مسك كيفية لنا ليبين املالي املحاسبي النظام جاء -

 .املستثمرين ثقة زيادة في يساهم املالية القوائم في والشفافية اإلفصاح أن -

 .الشركات وحوكمة املالي املحاسبي النظام بين تبادلية عالقة هناك أنه -
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الدراسة :ثالثالفصل ال

 حالة سونطرام
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GP1/Z الفصل الثالث : دراسة حالة مؤسسة سونطراك مركب   

امليدانيةدراسة   

 تمهيد:

علقة بعد اإلنتماء من الجانب النظري و ذلك من خالل التطرق فيه إلى أهم املفاهيم املت    

تطبيقي و بالنظام املحاسبي املالي ، حوكمة الشركات كان البد من ربط هذا الجانب بالجانب ال

ق إلى مؤسسة تطر نظرا لصعوبة القيام بالدراسة التطبيقية في عدة مؤسسات اقتصادية ، تم ال

GP1/Zواحدة و املتمثلة في مؤسسة سوناطراك مركب  أرزيو و على أساس ما تقدم سوف نقوم  

 بتقسيم هذا الفصل كالتالي:

 املبحث األول: التعريف باملؤسسة . -1

 .GP1/Zاملبحث الثاني : تعريف مركب  -2
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 مقدمة
 

نقل و تحويل و تجارة الهيدروكربورات     و إنتاجبحا  و ناطراك ) اختصار الشركة العامة أل سو   

 Société nationale pour la recherche , la production, le transport,la transformation et la 

commercialisation des hydrocarbures s.p.a 

ئدات من عاهي شركة حكومية جزائرية انشئت لنقل و تسويق املحروقات . حيث توفر الجزء األهم         

ي البالد من العملة الصعبة و تصنف ضمن كبريات شركات على الصعيدين اإلفريقي و العالم  

تجسيدا لرغبة  1963تأسست الشركة الوطنية لنقل و تسويق املحروقات )سوناطراك( نهاية عام        

الن متنوعة أصبحت أ السلطات في السيطرة على الثروة البترولية للبلد املستقل حديثا آنذاك . حيث

خمة منها و فروعها الض األنشطة تشمل جميع الجوانب ليس النقل و التسويق فقط من خالل مجمعاتها

GP1/Z املجمع .الذي نحن بصدد التعرف عليه من خالل هذا التقرير    
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 املبحث األّول: التعريف باملؤسسة 

الكامل و املختصر للمؤسسة: االسم: األول املطل    

 سمى سوناطراك بالشركة الوطنية للبحث و اإلنتاج ،النقل و تحويل املحرقات و تسويقها 

SO/Société شركة:-   

NA/ Nationale وطنية : -  

  TRA/ Transport :نقل - 

C/commercialisation تسويق : - 

H/Hydrocarbure  -:املحروقات  

 املطل  الثاني: طابع نشاطها:

Amont  :1-التنقيب و اإلنتاج 

Transport2- :النقل عن طريق القنوات 

L R P التمييع و التكرير و  البتروكميائي-3:  

 املطل  الثالث: تعريف مؤسسة سوناطرام

التنقيب ،  تعتبر مؤسسة سونا طراك من أهم الشركات البترولية في الجزائر و إفريقيا ،هي تشارك في

يجية التوزيع . إسترات األنابيب ، تحويل و تسويق املحروقات و مشتقاتها . معتمدة  عناإلنتاج و النقل عبر 

ر،كذلك سوناطراك  ،تطور نشاطات توليد الكهرباء، الطاقات الجديدة و املتجددة ، تحلية مياه البح

 البحث و استغالل الطاقة املنجمية

م : إفريقيا      الجزائر و عدة بلدان في العالالعاملية ، تنشط سونا طراك في  بهدف مواصلة إستراتجياتها

ا الالتينية )البيرو( ) مالي،النيجر،مصر( في أ وروبا ) إسبانيا،إيطاليا،البرتغال،بريطانيا العظمى( ،في أمريك

 و كذلك الواليات املتحدة األمريكية .

2010مليار دوالر محقق خالل سنة  1.56برقم أعمال يقارب  

در للغاز بة األولى في إفريقيا ، الثانية عشر في العالم ،هي ٍرابع  مصتحتل سوناطراك املرت

يعيالطبيعي املميع و ثالث مصدر عالمي لغاز البترول املميع و خامس مصدر للغاز الطب  
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 -أول شركة إفريقية.

رابع عشر شركة بترولية عاملية . -  

 -ثالث عشر شركة عاملية للمحروقات السائلة )االحتياطات(.

شركة عاملية في ما يخص الغاز الطبيعي )احتياطات و إنتاج(. سادس - 

 -خامس و عشرون شركة بترولية من حيث عدد املوظفين.

 -خامس مصدر عالمي للغاز الطبيعي.

 -رابع مصدر عالمي للغاز الطبيعي املميع.

ثالث مصدر عالمي لغاز البترول.-  

 مؤسسة سوناطرام املطل  الرابع :مخطط

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 سوناطراك

نشاطال

 منبع
 

 نشاط

 تجاري

نشاط 

 المصب
 

نشاط 

 النقل

نشاط 

 التمييع

LQS 

ر نشاط التكري

و 

 البتروكمياء

  LRP 
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 GPL1/Zتعريف مرك   املبحث الثاني:

 

 GP1/Zو تعريف املرك   ول :تاريخاملطل  األ 

ة االنتماء لعمليات ) املصب ( من الشركة الوطنيهو واحد من ستة مجمعات تمييع الغاز 

 سوناطراك .

ميع الغربي من مرس ى الحجاج في الشرق و مجمع الغاز الطبيعي امل الحراريةو هي تقع بين املحطة 

 اي-س ي–هكتار . و قد بنيت بمساعدة مجموع شركات يابانية  )اي ا شاي 120و يغطي مساحة 

بتمبر من س اثنتينواحد في  أول س ي ا شاي ( سلمت املفتاح قبل ثال  مراحل من البناء كان  آوت 

سنة و . و املرة الثانية في عشرون نوفمبر من نفس الثمانون و  أربعةعام الف  و تسعة مئة و 

و عشرة . ألفينالثالثة في مارس    

ول املميع رات ملعالجة غاز البتروضع املجمع اربع قطا ثمانون و  ثالثةتسعة مئة و  ألففي عام 

ع في ) تمديد املجم أخرى مليون طن سنويا .بعد الحصول علي اثنين قطارات  4.9تنتج  أنيمكن 

مليون طن سنويا و بعد  9.2ب  اإلنتاجو تسعة مئة و ثمانية و تسعون ( .و زيادة هذا  ألفعام 

مليون طن سنويا . 0.91  إلي( .تصل 2010قطارات اضافية ) التمديد في عام)  3دلك   

و البيوتان  البوتان و البروبان إنهده املنتوجات في درجة حرارة الغرفة   إنتاجلديها مهمة  أنكما 

 و االختالط .

 ورقة البيانات التقنية -

 -GPL: املجمع انش ىء إلنتاج غاز البترول املميع 

الوطنية و الدولية. األسواقو البوتان التجارية لكل من  .  البروبان  

 -مجمعGP1/Z:اسم الشركة

 -املوقع :مرس ى الحجاج

هكتار 120السطح:  - 

عامل . 999املوظفين:  - 

مليون طن /سنة من غاز البترول املميع  10.9: فالهذ - 

:البروبان التجارية و البيوتان التجارية  املنتجات - 
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 -الطريقة املستخدمة: الضغط و التقطير .

مليون طن . 1.2قطارات من  90عدد القطارات:  - 

الصانع: الشركات اليابانية اي ا شاي للصناعات الثقيلة . و الشركات اي تي ا واش .-  

تسعومئة و ثمانون . ألف  :عشر نوفمبر األشغالتاريخ بدء  - 

: التصدير و السوق املحلية .اإلنتاججهة  - 

من حقول الغاز الجنوب الجزائري  مصدر التمويل: الغاز  
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 العام للهيكل التنظيمي املخطط الثاني: املطل 

 GP1/zالذ  سيتيح  لنا التعرف على كل الدوائر و األقسام املوجودة داخل املرك  
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 GPL1/Zاملالية للمرك   اإلدارةاملطل  الثالث:تعريف 

اإلدارية و رصد جميع العمليات املالية يدرس مي انية كل إدارة ، كل املعلومات Fاإلدارة املالية 

 والقانونية .

 

مصلحة  ,منها مصلحة املحاسبة التحليلية نذكر ,خمسة مصالح إلياملالية  اإلدارةتنقسم 

  ,مصلحة املي انية ,الخزينة

 املصلحة القانونية. أخيراو  ,مصلحة املحاسبة العامة 

 

 : /مصلحة املحاسبة التحليلية1

ملنتوج.تطبيقا وجدناها مصلحة جديدة بامليدان  و مهمتها حساب تكلفة ا إليهاملا تطرقنا   

الذي تم  و تحليل املحاسبة التحليلية و إنشاءحديثا و هو املسؤول عن  إنشاءههذا القسم تم 

ن خالل برامج م األجانباملستشارين  تنفيذكتابتها باملركب مركز التكلفة .و هذا يجري حاليا 

 الحاسوب .

 :/مصلحةالخزينة2

 أنوجه و نجد  أحسنتقوم بتسيير خزينة املؤسسة على  أنتسهر هذه املصلحة على         

نظام جديد لتسيير الخزينة و تتكون من  KTPوهو  إالاملؤسسة تستعمل تطبيق معلوماتي لهذا 

 : أقسام أربعة

 : (sffقسم تسجيل الفاتورات املستقبلية ) -

 .KTPاد يقوم هذا القسم بتسجيل كل فاتورات املوردون في نظام 

 (GMR)قسم تسيير وسائل التمويل -

 : يقوم هذا القسم بما يلي

 الدفع لتسوية ديون املوردون  أوامر إصدار -

 الشيكات . إصدار -

 : (PCRقسم املؤونات املراقبة و التقرير)-

الحلول املناسبة لتسوية  إيجاد  وأيضا للخزينة تقارير شهرية و سنوية بإعداديقوم هذا القسم 

 جميع املشاكل العالقة.

 : قسم املحاسبة-

 يقوم بتسجيل جميع العمليات التي قامت املؤسسة بتسديدها ملورديها .

 : مصلحة امليزانية3/

 األعمالو هي مجموعة منسقة من التوضيحات نظرا للظروف الداخلية التي قد تؤثر علي 

 التجارية للشركة و يميل الي التكيف مع الوسائل الى الغايات املنشودة .
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و بالتالي فان املوازنة التشغيلية هي التوقعات العددية من جميع العناصر املقابلة الفتراض 

 معين لفترة سنوية تحدد عموما .

 : مراقبة املي انية في هدفو يكمن 

 ترة محددة .توفير متجانس لنفقات و منتجات الشركة لف -

 الراشدة . اإلدارةقرارات  باتخاذو تستخدم هذه التوقعات  ,توقعات العمل الحالي  -

 .بأنفسهماف التي وصفوها دهاأل  قيقحرؤوسين ( علي جميع املستويات لتمشاركة القادة ) امل -

 : و من وظائف املي انية

 املي انية هي خطة العمل . -

 املسؤوليات املركزية. أداةاملي انية هي  -

 التنسيق . أداةاملي انية هي  -

 التحكم  أداةاملي انية هي  -

 : /مصلحة املحاسبة العامة4

 : مهمتها -

 تقييد و تسجيل جميع العمليات املحاسبية . -

 املي انية املحاسبية و الجبائية إعداد -

 : و تتكون من

 : قسم املوردو  

الخواص و القطاع ; األجانبتسجيل كل العمليات املحاسبية مع املوردون املحليون و  هدفها

 العام .

 : االستثماراتقسم املخزونات و 

كما تقوم كذلك بتقييد كل , تالكاتهااسو متابعتها و حساب  االستثماراتتقوم بتسجيل 

 العمليات املحاسبية للمخزونات .

 : قسم التمركز

العمليات املحاسبية ملصاريف املستخدمين و تسجيل كل العمليات مع فروع تقوم بتسجيل 

 املؤسسة االم سوناطراك

 : /املصلحة القانونية5

 : في املركب علي اإلداراتهذه الخدمة تساعد 

 تطبيق و مراقبة العقود و االتفاقيات الوطنية و الدولية . -

 البرمجة و املشاركة في مختلف اللجان و التقييم الفني للعطاءات .  -

 التقاض ي . إدارة  -

 التامين الكامل للمركب . إدارة  -
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 GP1/Zللمرك  املالية لإلدارةاملخطط العام 6
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A/F: و الضرائ  التأمينات قسم  

C   :قسم العقودGMR : وسائل التسوية إدارةقسم   

FRS :قسم املورد       COMP :قسم املحاسبة 

S/I : واالستثمارات املحزوناتقسم   PCR : اإلبالغالرصد و  األحكامقسم   

CNTR : م املركزية قس  

  SFFللتدفقات املستقبلي تمداخال قسم 
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 خالصة :

فيما يتعلق بالدراسة الميدانية و من خالل قيامنا بدراسة حالة شركة سوناطراك      

ساعدتنا على التعرف عليها و على هيكلها التنظيمي و من خالل احتكاك بعمال  GP1/Zمركب 

شركة ارزيو  املتمثلين في املدراء ، رؤساء مصالح ، موظفين و محاسبين و عند قيامنا بدراسة في 

مختلف أقسام منها قسم املوردين و قسم املحاسبة التابع ملصلحة الخزينة ، و ذلك حول مدى 

 املحاسبي املالي في تفعيل حوكمة الشركات . مساهمة النظام

 و قد توصلنا إلى النتائج التالية و هي :

أرزيو تطبق الحوكمة و ذلك من خالل تطبيق  GP1/Zأن شركة سوناطراك مركب  -

 مبادئها .

 أرزيو تطبق النظام املحاسبي املالي . GP1/Zأن شركة سوناطراك مركب  -

 تقوم بنشر القوائم املالية لكل سنة .أرزيو  GP1/Zأن شركة سوناطراك مركب  -

تمتلك املعلومات املالية بالجودة ألنها تتف ربها الخصائص النوعية من طرف شركة  -

 أرزيو ألصحاب املصالح . GP1/Zسوناطراك مركب 

و أن تطبق النظام املحاسبي املالي يؤدي بالضرورة إلى تطبيق مبادئ هذا النظام و منها  -

 هو في نفس الوقت أهم مبدأ للحوكمة الشركات . اإلفصاح و الشفافية و 
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 الخاتمة
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 :عامة خاتمة

 القواعد الختالف وفقا أخرى، إلى دولة من يختلف الجوانب متعدد جديد مفهوم الشركات حوكمة إن          

 للظروف وفقا يختلف بل العالم، دول  جميع في يطبق معياري  تعريف نموذج يوجد وال والتشريعات، والقوانين

 هيذا ظهير فقيد   مسيتجداتها و العوملية تطيور  ميع يتطيور  كميا دولية لكيل واالجتماعيية القانونيية السياسيية، االقتصيادية

 الفضيائح سلسيلة وانتشيار اإلدارة، عين امللكيية انفصيال عين الناتجية الوكالية مشياكل ملعالجية أساسي ي بشيكل املفهيوم

 كبيار ميع واملراجعية املحاسبة مؤسسات وتواطؤ إداري  فساد من عليه احتوت وما العاملية للمؤسسات املالية واألزمات

  . املؤسسات تلك في اإلداريين

 للتطبيق نتيجة يكون  وذلك املالية املعلومة في الثقة إعادة هو الشركات حوكمة لتطبيق االيجابي األثر إن           

 .مخرجاته املالية املعلومة تعد والذي املالي املحاسبي للنظام الجيد

 الشركات حوكمة تفعيل في املالي املحاسبي النظام مساهمة مدى وملعرفة الدراسة إشكالية عن ولإلجابة         

 موضيوع معالجية تميت حييث ، GP1/Zمؤسسية سيوناطراك مركيب  فيي التطبيقيية بالدراسية قمنيا الفرضييات واختبيار

 وبعي  واملحاسيبين اليداخليين وامليدققين املصيالح سياءؤ ور  اليدوائر اءؤسيور  التنفييذيين امليدراء نظير وجهية نمي البحيث

 و الفرضييات اختبييار مين تمكنيا عليهيا املتحصيل البيانيات تحلييل وبعيد .االسيتبيان أسيلوب باسيتخدام اإلطيارات،

 ةالدراس نتائج استخالص

 

 :الدراسة نتائج

 :التالية النقاط في ذكرها يمكن النتائج من مجموعة إلى التوصل تم قد

 دفع في تساهم ألنه وذلك للحوكمة تطبيق هناك بأنه نقول  يجعلنا الحوكمة ملبادئ تطبيق وجود عند بأن -

 املؤسسات متطلبات ومع الحوكمة نموذج تتناسب 9004 في الصادرة املعايير وأن املؤسسة داخل الفساد

 .العالم في

 أهم وهو والشفافية اإلفصاح فيها وبما كلها مبادئه تطبق أن يجب يطبق عندما املالي املحاسبي النظام أنه -

 .الوقت نفس في الحوكمة في مبدأ

 وذلك والجودة املالي املحاسبي النظام بين ما عالقة هناك أن كون  وذلك املالية املعلومات في جودة وجود -

 مخرجات في الجودة تحقيق وسائل من وسيلة هو الوقت نفس في أنه حيث والشفافية اإلفصاح خالل من

 أيضا وهو القرارات اتخاذ خالل من وذلك املصالح أصحاب حماية يحقق ما هذا املالي املحاسبي النظام

 .الحوكمة مبادئ من مبدأ يحقق

 التدقيق خالل من وذلك والشفافية اإلفصاح ويحقق املالية املعلومة جودة من يزيد أيضا التدقيق أن -

 الداخلي والتدقيق عليها التأشير يجب التي املالية القوائم مصداقية من ويزيد املؤسسات يلزم الذي الخارجي

 .املالي املحاسبي بالنظام مرتب يجعله مما املختلفة وظائفه خالل من وذلك أيضا

 مهام تحقيق أيضا خالل من الحوكمة يفعل املالي املحاسبي للنظام الجيد تطبيق أن إلى نصل يجعلنا ما وهذا -

 .ال أو املؤسسة أهداف تحقيق تم أنه مخرجاته خالل من معرفة في يساعدهم ألنه اإلدارة مجلس
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 :الدراسة توصيات

 بعين أخدها يجب والتي الدراسة هذه خالل من عليها التركي  يمكن التي االقتراحات أو التوصيات إن

 :التالية النقاط في تكمن  GP1/Zمؤسسة سوناطراك مركب  طرف من االعتبار

 في خبراء طرف من ومحاضرات تحسيسية ندوات إجراء طريق عن الشركات حوكمة بموضوع االهتمام يجب -

 .الحوكمة مجال

 .الشركات بحوكمة املوظفين تعرف داخلية ومنشورات لوائح وإصدار -

 وتطبيقه املالي املحاسبي بالنظام اإلملام من لتمكنهم املؤسسة في للمحاسبين تدريبية دورات إجراء ضرورة -

 .الجيد

 على اإلقبال أن وذلك املحاسبي، اإلفصاح ملوضوع أهمية وإعطاء واملراجعة، املحاسبة بهنة أكثر االهتمام -

 .للمؤسسة املالية للقوائم الجيد اإلعداد تضمن جيدة وسيلة هناك تكون  أن يجب الحوكمة، مبادئ تبني

 اإلدارة مجلس تقارير وكذلك املؤسسة قبل من املالية القوائم في اإلفصاح مستوى  بزيادة أكثر االهتمام -

 .املعلومات تلك ملستخدمي فائدة ذات تكون  بحيث تتضمنها التي املعلومات وشفافية
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 املراجع

 :العربية باللغة مراجع

 :الكت -أوال

 .الجامعية، الدار ، املحاسبة معايير ضوء في املالية القوائم وعرض إعداد لطفي، أحمد السيد أمين -1

 2008 رمص اإلبراهيمية،

 اإلدارة وآلياتها،كلية الشركات حوكمة تنفيذ لدعم التدقيق لجنة دليل حسن، محمد الوهاب عبد بشرى  -2

 .العراق الكوفة، جامعة واالقتصاد،

 .الجديد املحاسبي النظام وفق الجباية و املؤسسة محاسبة لعشيش ي، جمال -3

 الثالثة، الطبعة ، الخاصة الدولية املشروعات مركز كريم، سمير ترجمة زوجرز، جين سوليفان، جون  -4

 2003،واشنطن

 للنشر الحامد دار األولى، الطبعة واملراجعة، املحاسبة نظرية في مقدمة عطا، بني علي محمد حيدر -5

 2009، األردن عمان، والتوزيع،

 ، املتوسطة .املحاسبة ، السلطان املحمد وسلطان حجاب حامد أحمد تعريب ويجانت، جيري  كيسو، دونالد -6

 1999 السعودية، العربية اململكة الرياض، للنشر، املريخ دار ، األول  الجزء

 2003،القاهرة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة وتطبيقات، قضايا :الحكمانية الكايد، زهير -9

 الجزائرية الشركة مكتبة ،0 ج ، الدولية املحاسبية للمعايير طبقا املؤسسة محاسبة ، شنوف شعيب -8

 .الجزائر بودواو،

 بودواو الجزائرية الشركة مكتبة ،2 ج الدولية، املحاسبية للمعايير طبقا املؤسسة محاسبة شنوف، شعيب -9

 .الجزائر ،2009،

 2005 الجامعية،اإلسكندرية،  ،الدار )املفاهيم،املبادئ،التجارب(الشركات حوكمة ، حماد العال عبد طارق  -10

 0221 الكويت، والتوزيع، للنشر السالسل دار املحاسبة، نظرية الشيرازي، مهدي عباس -11

 الجامعية، .املطبوعات دار متكاملة، دراسة املالية املحاسبة مبادئ آخرون، و مرعى، الحى عبد الحى عبد -12

 2008 اإلسكندرية،

 .2009، العربية املصارف إتحاد اإلدارة، مجلس ودور  الشركات حوكمة ، دروي بن حيدر بن عدنان -13

 . والتوزيع، للنشر الحرية مكتبة املؤسسية، الحوكمة ، العشماوي  الفتاح عبد محمد خليل، وارد هللا عطا -14

 2008،مصر القاهرة،

 2015األردن، عمان، الحامد، ومكتبة دار الشركات، حوكمة نظرية في محاضرات الدين، حسام غضبان -15

 2005،مصر القاهرة، العربية، النيل مجموعة الشركات، حوكمة الخضيري، أحمد محسن -16

 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ، واإلداري  املالي الفساد معالجة و الشركات حوكمة ، سليمان مصطفى محمد -19

 2006،مصر

 .الطبعة واإلفصاح، والقياس االعتراف ومشاكل املحاسبية الدورة املالية املحاسبة مبادئ مطر، محمد -18

 2009،األردن وائل، دار الرابعة،
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 ديوان الدولية، املحاسبية واملعايير الجديد املالي املحاسبي للنظام وفقا املعمقة املحاسبة جمعة، هوام -19

 2010الجامعية، املطبوعات

 2009 ، الدانمرك في املفتوحة العربية األكاديمية املتوسطة، املحاسبة الحيالي، ناجي وليد -20

 :املقاالت -ثانيا

 أبحا  الدولية، املحاسبية املعايير مع للتوافق الجزائري  املحاسبي النظام إصالح رمزي، محمد جودي -1

 2009 ديسمبر السادس، العدد وإدارية، اقتصادية

 أدلة ( األجنبية االستثمارات جذب على الشركات حوكمة بتطبيق االلت ام أقر قياس سليم، أبوا خليل -2

 يناير ،3 املجلد ،0 العدد السعودية، العربية اململكة جازان، جامعة مجلة األردنية، البيئة من ميدانية

2014. 

 املتعارف التدقيق معايير ظل في ) الشركات حوكمة( املؤسس ي التحكم تدقيق ، املشهداني توفيق إقبال عمر -3

 .02/2013 العدد ، الجزائرية املؤسسات أداء مجلة ، عليها

 ظل في املحاسبية املعلومة جودة و تكلفة على املالي املحاسبي النظام تطبيق أثر ، قويدر حاج قورين -4

 .2012، 10 العدد ، الباحث مجلة ، املعلومات تكنولوجيا

 الدراسات مجلة الشركات، حوكمة تفعيل في الداخلية املراجعة دور  أصيف، لخضر سعيدي، يحي -5

 .2012 الجزائر، الوادي، جامعة ، 13 العدد واملالية، االقتصادية

 :امللتقيات -ثالثا

 في مداخلة الجزائر، في الصغيرة املشروعات لطبيعة املالي املحاسبي النظام مالئمة مدى ، ساعد إبتسام -1

 ، الجزائر في املتوسطة و الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام وأفاق واقع :حول  الوطني امللتقى

 .2013ماي  6-5، يومي الوادي جامعة

 املؤتمر في مداخلة الحوكمة، مبادئ تطبيق خالل من الشركات أداء تقييم عامر، بني زاهرة ، معي ي  احالم -2

 والعلوم االقتصاد كلية ، االجتماعية واملسؤولية الشركات حاكمية :حول  واملصرفية املالية للعلوم الثالث

 .2003أفريل  18-19 ، األردن اليرموك، جامعة ، اإلدارية

 بحث ،- وأهداف تحديات - الجزائر في الجديد املالي املحاسبي النظام ، سفيان ري  أبح مراد، محمد ايت -3

 ، الدولية املحاسبية املعايير ظل في املالي املحاسبي للنظام املفاهيمي اإلطار :حول  الدولي امللتقى إلى مقدم

 .2009أكتوبر  15-13 الجزائر، البليدة، دحلب سعد جامعة

 في ودورها اإلسالمية املالية املؤسسات تطوير في الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية الزهرة، فالحي هدى، بدروني -4

 أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة االقتصادية، التنمية تحقيق

 بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، وموالعل والتسيير االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات، املؤسسات

 .2013نوفمبر  20-19 الجزائر، الشلف،

 مداخلة املحاسبية، املعلومات جودة على املالي املحاسبي النظام تطبيق أثر عيش ي، بن عمار عيش ي، بن بشير -5

 قاصدي جامعة والحكومات، املؤسسات أداء تفعيل في الدولية املحاسبة معايير دور  :حول  الدولي امللتقى في

 .2014نوفمبر  25-24، ورقلة مرباح،
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 امللتقى في مداخلة واإلفصاح، الشفافية قواعد إرساء في الشركات حوكمة دور  رضا، جاوحدو عمار، بلعادي -6

، البواقي أم مهيدي، بن العربي جامعة وآفاق، رهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة :حول  الدولي

2010. 

 ورقة الشركات، لحوكمة املحاسبي البعد تفعيل في املحاسبي اإلفصاح ور  د عياد، يالسعد رحمة، بلهادف -9

 كلية والقتصاديات، ا املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث

نوفمبر  20-19، الجزائر الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم

2014. 

 القوائم وجودة واإلفصاح الشفافية على الشركات حوكمة أثر دراسة محمد، بوطالعة حسين، الطاهر بن -8

 من للحد كللية الشركات حوكمة :حول  الوطني امللتقى في مداخلة املالي، املحاسبي النظام ظل في املالية

 .2012ماي  9-6 يومي بسكرة، خيضر، محمد جامعة واإلداري، املالي الفساد

 املالية، التقارير وجودة املحاسبي اإلفصاح على وأثرها الحوكمة قواعد تطبيق سامي، عمري  عمار، عيش ي بن -9

 بن العربي جامعة وآفاق، رهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة :حول  الدولي امللتقى في مداخلة

 2010 البواقي، أم مهيدي،

 ، املالية التقارير جودة على (IAS / IFRS) املالية التقارير إلعداد الدولية باملعايير االلت ام أثر رزيقات، بوبكر -10

 جامعة ، الحكومات و املؤسسات أداء تفعيل في الدولية املحاسبة معايير دور  :حول  ملتقى في بحث ورقت

 .2014نوفمبر  25-24 ورقلة، مرباح قاصدي

 إلزامية بين :واملتوسطة الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام معمر، قربة حدة، سارة بودربالة -11

 في املالي املحاسبي النظام أفاق و واقع :حول  الوطني امللتقى في مداخلة اإلمكانيات، ومحدودية التطبيق

 .2013ماي  6-5 يومي الوادي، جامعة الجزائر، في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات

 الدولي امللتقى إلى مقدم بحث ، مالي و محاسبي لنظام دولي توافق نحو القادر، عبد خليل ، سليمان بوفاسة -12

  دحلب سعد جامعة الدولية، املحاسبية املعايير ظل في املالي املحاسبي للنظام املفاهيمي اإلطار : حول 

 .2009أكتوبر  15-13، الجزائر البليدة،

 الشركات في الحوكمة مبادئ لتفعيل كمدخل الداخلي التدقيق لجنة رشيد، سعيداني سليمان، بوفاسة -13

 املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  : حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة أدائها، ورفع

 ، الشلف بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات،

 ، 2103 نوفمبر 20-19ئر الجزا

 امللتقى في مداخلة املحاسبية، املعلومة جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور  نوال، لعشوري ، هوام جمعة -14

 والتسيير االقتصادية العلوم كلية ،) أفاق رهانات،و واقع،( للمؤسسة املحاسبية الحوكمة :حول  الوطني

 2010 الجزائر، البواقي، أم مهيدي بن العربي جامعة التجارية، . والعلوم

 املتمي  األداء :حول  الثاني امللتقى في مداخلة البيئة، حماية ومتطلبات املؤسسات ،حوكمة هوام جمعة -15

 ورقلة، مرباح قاصدي جامعة ، التجارية والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية والحكومات، للمنظمات

 .2011نوفمبر  23-22 الجزائر،  
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 واإلداري، املالي الفساد من الحد في ودورها الشركات حوكمة آليات فاطمة، حمزة كرامة، مروة رقية، حساني -16

 العلوم كلية واإلداري، املالي الفساد من للحد كللية الشركات حوكمة :حول  الوطني امللتقى في مداخلة

 3 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية

 األول  الدولي امللتقى ، تفعيلها وسبل الجزائر في املؤسسات حوكمة واقع الصمد، عبد علي عمر يرقي، حسين -19

  والعلوم التسيير االقتصادية العلوم وآفاق،كلية ورهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة : حول 

 2010 الجزائر، البواقي، أم مهيدي بن العربي جامعة التجارية،

 الحوكمة سياق في الدولية املعايير وفق واملحاسبية املالية املعلومة إعداد رينوبة، لخضر طيبي، حمزة -18

 تفعيل في الدولية املحاسبة معايير دور  :حول  الدولي امللتقى في مداخلة ،- واملدركات التصور  - املؤسساتية

 .2014نوفمبر  25-24ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة والحكومات، املؤسسات أداء

 في مداخلة املحاسبي، النظام إصالح ظل في الجزائرية املحاسبية البيئة واقع عالء، بوقفة صالح، حميداتو -19

 الجزائر، في املتوسطة و الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أفاق و واقع :حول  الوطني امللتقى

 .2013ماي  6-5  يومي الوادي، - جامعة

  املالي، املحاسبي للنظام الجزائر تبني ظل في املالية املراجعة فعالية مدى السعدي، عياد الكريم، عبد خيري  -20

 5-4 ييوم ، الدولية األعمال بيئة ظل في املالية واملراجعة املحاسبة :حول  األول  الدولي املؤتمر في مداخلة

 ، جامعة املسيلة.2012ديسمبر 

 في مداخلة ، الجزائرية البيئة في املالي املحاسبي النظام تكييف متطلبات الخير، أم دشاش ، سمية دربال -21

ماي  6-5 يومي الجزائر، في املتوسطة و الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أفاق و واقع : ملتقى

 .الجزائر ، الوادي جامعة 2013

 إلى اإلشارة مع التطبيق وآليات النظرية األسس بين الشركات حوكمة كريم، هللا خلف السالم، عبد زايدي -22

 أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة الجزائر، في الحوكمة واقع

 بوعلي بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات، املؤسسات

 .2013نوفمبر   20-19الجزائر الشلف،

 للشركات، املالية التقارير وجودة املحاسبي اإلفصاح على الشركات حوكمة قواعد تطبيق أثر العياش ي، زرزار -23

 بن العربي جامعة وآفاق، رهانات واقع للمؤسسة املحاسبية الحوكمة :حول  الدولي امللتقى في مداخلة

 .2010 البواقي، أم  مهيدي،

 امللتقى في بحث ورقة الدولية، املحاسبة معايير ظل في املعلومات عرض مقومات محمد، سفير أحمد، زغدار -24

  دحلب سعد جامعة الدولية، للمحاسبة املعايير ظل في املالي املحاسبي للنظام املفاهيمي اإلطار : حول  الدولي

 .2009أكتوبر  14-13 يومي ، بالبليدة

 و الصغيرة املؤسسات على املالي املحاسبي النظام تطبيق من االيجابية اآلثار ، وردة سعاد محلوس، زكية -25

  املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أفاق و واقع : حول  الوطني امللتقى في مداخلة ، الجزائر في املتوسطة

 .2013ماي  6-5 يومي ، الوادي جامعة الجزائر، في املتوسطة و الصغيرة
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 شركات من دليل - املؤسسية والحاكمية الوكالة تكاليف الغرايبة، الرحمن عبد محمد زريفات، محمد زياد -26

 املالية للعلوم الثالث املؤتمر في مداخلة املالية، لووراق عمان بورصة في املدرجة األردنية الصناعة

 اليرموك، جامعة الناشئة، األسواق تجربة االجتماعية واملسؤولية الشركات حاكمية :حول   املصرفية

 .2013أفريل  18-19األردن

 و العوائق– املالي املحاسبي النظام مع الجزائرية املؤسسات تكيف واقع بلهادف، رحمة نقماري، سفيان -29

 عبد جامعة ، الدولية باملعايير وعالقته بالجزائر املالي املحاسبي النظام :حول  الوطني ،امللتقى-الرهانات

 .2013جانفي  14-13 يومي مستغانم، باديس ابن  الحميد

 االستثمار، قرار دعم في الحوكمة دور  الجعفر، محمد سعيد محمد ليث الحيالي، سلطان مروان سنحية -28

 االقتصاديات، و املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  : حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة

 20-19،الجزائر الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية

 .2013نوفمبر 

 إلى مقدمة بحث ورقة الجزائرية، التجربة على التركي  مع مختارة دول  في الحوكمة واقع نوال، صبايحي -29

 االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات، املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر

 .2013نوفمبر  20-19 الجزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم  والتجارية

 مداخلة الجزائر، في اإلفصاح سياسات على املالي املحاسبي النظام انعكاس فؤاد، صديقي مسعود، صديقي -30

 الجزائر، في واملتوسطة الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام آفاق و واقع :حول  الوطني امللتقى في

 .2013ماي  6-5 يومي الوادي، جامعة

 لنيل مذكرة ، املالية للقوائم املعلوماتي املحتوى  على الدولية املحاسبية املعايير تطبيق أثر عاشور، دلعا -31

 .2006-2005 األغواط بثليجي، عمار جامعة التسيير، علوم في ماجستير شهادة

 إلى مقدمة مداخلة ، اإلسالمية الصكوك مخاطر إدارة في الحوكمة دور  أمال، قادة ولد كتوش، عاشور  -32

 العلوم ،كلية واالقتصاديات املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  : حول  الثامن الدولي املؤتمر

 .2013نوفمبر  20- 19 الجزائر، الشلف، بولعلي بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية

 امللتقى ، الجزائر بورصة على أثره و الشركات حوكمة متطلبات كأحد املحاسبي النظام ، وشعابنة عثماني -33

 والتسيير االقتصادية العلوم كلية ، اإلداري  و املالي الفساد من للحد كللية الشركات حوكمة حول  الوطني

 .2012ماي  9-6يومي الجزائر، ، بسكرة خيضر محمد جامعة ، التجارية والعلوم

ي ف املالي املحاسبي النظام :حول  الدولي امللتقى املالي، املحاسبي النظام تطبيق واقع ملريني، سمية بودالل، علي -34

 2011ديسمبر  14-13 يومي البليدة،الجزائر، املحاسبية، الدولية املعايير مواجهة

 مداخلة الداخلي، التدقيق أجهزة فاعلية تعزيز في ودورها املؤسسات حوكمة أهمية السامرائي، عصام عمار -35

 تجربة – االجتماعية واملسؤولية شركات ال حاكمية :حول  واملصرفية املالية للعلوم الثالث املؤتمر في

 .2013أفريل  18-19، األردن اليرموك، جامعة ،- الناشئة األسواق

 في العاملة البنوك تقيد مدى ( ردن األ في الشركات حوكمة الشبول، قاسم محمد الفرجات، محمد عيس ى -36

 واملصرفية املالية للعلوم الثالث املؤتمر في مقدمة بحث ورقة ،)الشركات حوكمة قواعد بتطبيق األردن
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 املالية، والعلوم االقتصاد كلية ،) الناشئة األسواق تجربة ( االجتماعية واملسؤولية الشركات حاكمية :حول 

 .2013أفريل  18-19األردن، اليرموك، جامعة

 بحث ورقة ، للمحاسبة الدولية املعايير ظل في الجزائري  املالي املحاسبي النظام مكانة ، عبادي الزهراء فاطمة -39

 الدولية واملعايير للمحاسبة الدولية املعايير مواجهة في املالي املحاسبي النظام :حول  الدولي امللتقى في

 . 2011ديسمبر  14-13 يومي بالبليدة، دحلب سعد جامعة ،- التحدي- للمراجعة

 املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة اإلسالمية، باإلدارة العمل خالل من املؤسسات حوكمة تحقيق غول، فرحات -38

 االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات، املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي

 .2013نوفمبر  20-19الجزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التسيير، وعلوم  والتجارية

 املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة ، االقتصاديات في وتنميتها الحوكمة بواعث محمد، هني جعفر حمو، محمد -39

 االقتصادية العلوم كلية واالقتصاديات، املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي

 .2013نوفمبر  20-19،الجزائر الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم التسيير

 املؤتمر في مداخلة املؤسسات، حوكمة تفعيل في االجتماعية املسؤولية دور  العمري، جميلة زرقون، محمد -40

- الناشئة األسواق تجربة – االجتماعية واملسؤولية الشركات حاكمية : حول  واملصرفية املالية للعلوم الثالث

 .2013أفريل  18-19،األردن اليرموك، جامعة ،

 ظل في املالي املحاسبي بالنظام املحاسبي اإلبداع ارتباطات ،بالنوي  مصطفى الرواني، بوحفص عجلة، محمد -41

 تفعيل في الدولية املحاسبة دور  :حول  الدولي امللتقى في بحث ،ورقة - وأبعاد رلى – الدولية املحاسبة معايير

 .2014نوفمبر  25-24يومي . ورقلة، مرباح قاصدي جامعة الحكومات، و املؤسسات أداء

 و الصغيرة املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أبجديات نوي، بن مصطفى ، أحمد علماوي  عجيلة، محمد -42

 املؤسسات في املالي املحاسبي النظام أفاق و واقع :حول  الوطني امللتقى في مداخلة الجزائرية، املتوسطة

 .2013ماي  6-5يومي الوادي، جامعة الجزائر، في املتوسطة و الصغيرة

 عوملة :حول  الدولي العلمي املؤتمر في مقدمة بحث ورقة ومعاييرها، الحوكمة محددات غادر، ياسين محمد -43

 .2012ديسمبر  19-15لبنان، الجنان، جامعة املعرفة، عصر في اإلدارة

 في الدولية املحاسبية املعايير تطبيق وإشكالية الجديد الجزائري  املالي املحاسبي النظام ، مسامح مختار -44

 في الجديد املالي املحاسبي النظام : حول  األول  الدولي العلمي املؤتمر ضمن مقدمة ورقة ، مؤهل غير اقتصاد

 . 2010جانفي  18-19 ، الوادي جامعة ، -وأفاق تطبيقات تجارب- الدولية املحاسبية املعايير ظل

 على وانعكاسها املحاسبية املعلومات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور  أمينة، فداوي  أمين، مخفي -45

 أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة املالية، األسواق فعالية

 الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة ، التجارية والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية املؤسسات،

 .2013 نوفمبر 20-19الجزائر،

 و            القانونية النصوص في قراءة الجديد املالي املحاسبي النظام نحو االنتقال تسيير بلغيث، بن مداني -46

 ظل في الجديد املالي املحاسبي النظام :حول  األول  الدولي العلمي املؤتمر ضمن مقدمة ورقة التنظيمية،

 . 2010جانفي  18-19  الوادي، جامعة ،-وأفاق تطبيقات تجارب- الدولية املحاسبية املعايير
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 . ورقلة مرباح قاصدي جامعة املالي، املحاسبي النظام حسب I املالية املحاسبة في دروس بلغيث، بن مداني -49

 .2010 أكتوبر

 الدولية باملعايير املالي املحاسبي النظام مقارنة محمد، قوادري  الهادي، محمد هللا ضيف دراوس ي، مسعود -48

 للمحاسبة الدولية املعايير مواجهة في املالي املحاسبي النظام :حول  الدولي امللتقى في بحث ورقة للمحاسبة،

 .2011ديسمبر  14-13 يومي بالبليدة، دحلب سعد جامعة ،- التحدي – للمراجعة الدولية واملعايير

 االقتصادية، باملؤسسة املواد محاسبة تفعيل في الداخلي التدقيق دور  الدين، نور  بوعنان صبري، مقيمح -49

 ، 1955أوت  20 جامعة ، -واآلفاق الواقع – الجزائر في التدقيق مهنة :حول  الوطني امللتقى في مداخلة

 . 2010أكتوبر  12-11،سكيكدة

 امللتقى في مداخلة الجزائر، في الحوكمة دعم في املالي املحاسبي النظام دور  زيرق، سوسن زغيب، مليكة -50

يومي  بسكرة، خيضر، محمد جامعة اإلداري، و املالي الفساد من للحد كللية الشركات حوكمة :حول  الوطني

 .2012ماي  6-9

  الدولي امللتقى إلى مقدم بحث املالي، املحاسبي النظام إلى الوطني املحاسبي املخط من االنتقال مراد، ناصر -51

 دحلب الجزائر  سعد جامعة الدولية، املحاسبية املعايير ظل في املالي املحاسبي للنظام املفاهيمي اإلطار :حول 

 .2009أكتوبر15-13 البليدة،

 األول  الدولي امللتقي الجزائرية، والبيئة الدولية املحاسبية ،املعايير فروم الصالح محمد ، مزياني الدين نور  -52

 وعلوم االقتصادية العلوم معهد الدولية، املحاسبة معايير ظل في الجديد املالي املحاسبي النظام حول 

 .2010جانفي  18-19 يومي ، الجزائر ، الوادي التسيير

 املصرية، التجربة على الضوء إلقاء مع الشركات حوكمة تفعيل ومحددات آليات نادية، بوشاشة منير، نوري -53

 واالقتصاديات، املؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة دور  :حول  الثامن الدولي املؤتمر إلى مقدمة بحث ورقة

 20-19الجزائر، الشلف، بوعلي بن حسيبة جامعة التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية

 .2013 نوفمبر

زريط فارس , مساهمة النظام املحاسبي املالي في تفعيل حوكمة الشركات , كلية العلوم اإلقتصادية و م -54

 .2014/2015التسيير و العلوم التجارية,جامعة سكيكدة,الجزائر 

 :والرسائل املذكرات -ثالثا

 حالة إلى باإلشارة واملصرفية املالية األزمات من الحد في املصرفي النظام حوكمة دور  القادر، عبد بادن -1

 ومحاسبة، مالية تخصص التسيير، علوم قسم االقتصادية، العلوم كلية ماجستير، مذكرة -الجزائر،

 .2008-2009 الشلف،

 في ماجستير مذكرة الجزائرية، املؤسسات في الجديد املالي املحاسبي النظام تطبيق إشكالية أمينة، برزوق  -2

 .2012-2011 تلمسان، بلقايد بكر أبو جامعة ،دولية مالية

 شهادة لنيل مقدمة مذكرة ، االقتصادية املؤسسة في الدولية املحاسبة معايير تطبيق أثر سعاد، بورويسة -3

 .2010-2009قسنطينة - منتوري، جامعة التسيير، علوم في ماجستير



82 
 

 في ماجستير مذكرة الجزائرية، البيئة ظل في املالي املحاسبي النظام تطبيق نجاح متطلبات ، الخير أم دشاش -4

 .2010-2009 الجزائر، ورقلة،– مرباح قاصدي جامعة التسيير،  علوم

 كلية ماجستير، مذكرة السورية، املنظمات في تطبيقها وفرص ) الرشيدة اإلدارة( الحوكمة ديوب، زهاء -5

 .2010-2009، سوريا ، دمشق جامعة االقتصاد،

 مذكرة الجديد، املالي املحاسبي النظام وفق الجزائرية املؤسسات في املالية القوائم تكييف رحمون، بن سليم -6

 .2013-2012 بسكرة، خيضر محمد جامعة التسيير، علوم في ماجستير

 ،  مذكرة املالي، املحاسبي النظام تطبيق و تبني أفاق و الجزائر في املحاسبي اإلصالح أعمال ، بوعالم صالحي -9

 .2010-2009، 3 الجزائر جامعة وتدقيق، محاسبة في ماجستير

 مذكرة املعلومة، جودة على وأثره الدولية املحاسبة معايير ظل في املحاسبي اإلفصاح نوال، صبايحي -8

 .2011-3،2010 الجزائر جامعة التجارية، العلوم  في ماجستير

 مالية ، ماجستير مذكرة ، املؤسسات حوكمة تطبيق في الداخلية املراجعة دور  ، الصمد عبد على عمر -9

 .2009-2008 ،الجزائر، املدية جامعة ومحاسبة،

  علوم في ماجستير مذكرة املالي، املحاسبي النظام وفق املالية للقوائم املالي التحليل سامي، محمد لزعر -10

  .2012-2011قسنطينة، منتوري، جامعة التسيير،

 – املالية التقارير وجودة املحاسبي اإلفصاح على الحوكمة قواعد تطبيق أثر حمام، أبو إسماعيل ماجد -11

 التجارة، كلية ماجستير، مذكرة املالية، لووراق فلسطين سوق  في املدرجة الشركات على ميدانية دراسة

 .2009 ،غزة، إلسالميةا الجامعة

 للكيانات املالية البيانات على أثره و مرة ألول  املحاسبي النظام تبني إستراتيجية الحبيب، محمد مرحوم -12

 بوعلي بن حسيبة جامعة ، واملالية املحاسبة في ماجستير مذكرة ، الحجم صغيرة و املتوسطة

 .2012-2011الشلف،

 :والتقارير القواني  -رابعا

،املؤرخ 11-09 القانون  ،3 املادة ، 94 العدد الشعبية، الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -1

 .2009نوفمبر 

 28، الصادر في 29، العدد 156-08  رقم التنفيذي املرسوم الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -2

 .2008ماي 

 والتعاون، التنمية منظمة مبادئ االقتصادي، والتعاون  التنمية ملنظمة العام األمين جونستون، جي دونالد -3

 .2004،2004 الطبعة ملشترك،ا للحكم االقتصادي

 .ر االستثما بنك مصر، في تطبيقها لنم خاصة إشارة مع ومعاييرها الحوكمة محددات يوسف، حسن محمد -4

 .2009 يونيه القومي،
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 : املي انية املالية التفصيلية01ملحق 

 الخصوم األصول 

 :الخاصة األموال رؤوس أصول غير جارية

 .إصداره تم مال رأس املنتوج اإليجابي أو السلبي –فارق بين اإلقتناء 

 به مستعان غير مال رأس تثبيتات معنوية

 (1مدمجة) احتياطات–واحتياطات عالوات تثبيتات عينية

 .التقييم إعادة فوارق  أراض ي 

 املعادلة فارق  مباني

 (1املجمع( ) حصة صافية نتيجة /) صافية نتيجة تثبيتات عينية أخرى 

 .جديد من ترحيل/أخرى  خاصة أموال رؤوس ممنوح امتيازهاتثبيتات 

 (1( املدمجة الشركة حصة تثبيتات يجرى إنجازها

 (1املجموع ) تثبيتات مالية

 الجارية غير الخصوم سندات موضوعة موضوع معادلة

 .مالية وديون  قروض به ملحقة دائنة وحسابات أخرى  مساهمات

 )لها ومرصود مؤجلة( ضرائب مثبتة أخرى  سندات

 .جارية غير أخرى  ديون  .جارية غير أخرى  مالية وأصول  قروض

 .مسبقا ثابتة ومنتجات مؤونات .األصل على مؤجلة ضرائب

 (2الجارية ) غير الخصوم مجموع الجارية غير األصول  مجموع

 الجارية الخصوم أصول جارية

 .ملحقة وحسابات موردون  .التنفيذ قيد ومنتجات مخزونات

 ضرائب .مماثلة واستخدامات دائنة حسابات

 .أخرى  ديون  الزبائن

 سلبية خزينة مدينون آخرون

 (3الجارية) الخصوم مجموع شابهها وما الضرائب

 للخصوم العام املجموع .مماثلة استخدامات أخرى  دائنة حسابات

  شابهها وما املوجودات

  الجارية املالية واألصول  املوظفة األموال

  الخزينة

  الجارية األصول  مجموع

  لألصول  لعام ا املجموع

 33-32،ص2009مارس  25بتاريخ  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  26/09/2008القرار املؤرخ في املصدر : 
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 ال تستعمل إال في تقديم الكشوف املالية املدمجة. (1)

 : جدول حسابات النتائج02ملحق 

 N N-1 املالحظة الخصوم

    األعمال رقم

 قيد واملنتوجات املصنعة املنتوجات مخزونات تغير

 التصنيع

   

    املثبت اإلنتاج

    االستغالل إعانات

    املالية السنة إنتاج 1-

    املستهلكة املشتريات

    .األخرى  واالستهالكات الخارجية الخدمات

    .املالية السنة استهالم 2

    (2-1لالستغالل ) املضافة القيمة

    املستخدمين أعباء

    املشابهة واملدفوعات والرسوم الضرائب

    االستغالل عن اإلجمالي الفائض 4-

    األخرى  العملياتية املنتجات

    األخرى  العملياتية األعباء

    واملؤونات لالهتالكات املخصصات

    واملؤونات القيمة خسائر عن استئناف

    العملياتية النتيجة 5

    املالية املنتوجات

    .املالية األعباء

    املالية النتيجة 6-

    (6+5الضرائ ) قبل العادلة النتيجة- 7

    .العادية النتائج عن دفعها الواجب الضرائب

    .العادية النتائج حول  )تغيرات( املؤجلة الضرائب

    العادية األنشطة منتجات مجموع

    .العادية األنشطة أعباء مجموع

    العادية لألنشطة الصافية النتيجة-0
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    )بيانها يطلب( املنتوجات – العادية غير العناصر

    )بيانها يطلب ( األعباء – العادية غير العناصر

    .العادية غير النتيجة -0

    .املالية للسنة الصافية النتيجة-18

 النتيجة في املعادلة موضع املوضوعة الشركات حصة

 .الصافية

   

    (1املدمج) للمجموع الصافية النتيجة-11

    (1األقلية) ذوي  حصة ومنها

    (1املجمع) حصة

 

 .30،ص2009مارس  25بتاريخ  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  26/09/2008القرار املؤرخ في املصدر : 
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 SCFجدول تدفقات أموال الخزينة حسب  :83ملحق 

 N N-1 املالحظة البيان
    :العملياتية األنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

    .الزبائن عند من املقبوضة التحصيالت
    .واملستخدمين للموردين املدفوعة املبالغ

    .املدفوعة األخرى  املالية واملصاريف الفوائد
    .املدفوعة النتائج عن الضرائب
    )توضيحها يج ( العادية غير بالعناصر املرتبطة الخزينة أموال تدفقات

    )أ( العملياتية األنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي
    االستثمار األنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

    معنوية أو عينية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات
    املعنوية أو العينية التثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت
    مالية تثبيتات اقتناء عن املسحوبات
    .املالية التثبيتات عن التنازل  عمليات عن التحصيالت

    .املالية التوظيفات عن تحصيلها تّم  التي الفوائد
    .املستلمة النتائج من املقبوضة واألقساط الحصص

    )ب( االستثمار أنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي
    التمويل أنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات

    أسهم إصدار أعقاب في التحصيالت
    .بها القيام تّم  التي التوزيعات من وغيرها الحصص

    .القروض من املتأتية التحصيالت
    املماثلة األخرى  الديون  أو القروض التسديدات

    ) ج( التمويل أنشطة من املتأتية الخزينة أموال تدفقات صافي
    السيوالت وشبه السيوالت على الصرف سعر تغيرات تأثيرات

    )ج + ب + أ( الفترة في الخزينة أموال تغير
    .املالية السنة افتتاح عند ومعادالتها الخزينة أموال
    .املالية السنة إقفال عند ومعادالتها الخزينة أموال
    .الفترة خالل الخزينة أموال تغير

    املحاسبية النتيجة مع املقاربة
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 35،ص2009مارس  25بتاريخ  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  26/09/2008القرار املؤرخ في  املصدر :

 جدول تغير األموال الخاصة :4ملحق 

أسمال  مالحظات 

 املحاسبة

عالوة 

 اإلصدار

فارق 

 التقييم

فرق 

إعادة 

 التقييم

اإلحتياطات 

 و النتائج

       2-/ن31/12الرصيد في 

       املحاسبية الطريقة تغير

       الهامة ألخطاء تصحيح

 في املدرجة غير الخسائر أو األرباح

 النتائج حسابات جدول 

      

       املدفوعة الحصص

       املال رأس زيادة

       املالية السنة نتيجة صافي

       1-/ن31/12الرصيد 

       املحاسبية الطريقة تغير

       الهامة األخطاء تصحيح

       األصول  تقييم إعادة

 في املدرجة غير الخسائر أو األرباح

 النتائج حساب جدول 

      

       املدفوعة الحصص

       املال رأس زيادة

       املالية السنة نتيجة صافي

       /ن31/12الرصيد 

 .38،ص2009مارس  25بتاريخ  19الصادر في الجريدة الرسمية رقم  26/09/2008القرار املؤرخ في  املصدر :
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 :الملخص
 حدث ما نتيجة وذلك متسارعة بوترية تربز تزال وال هذا متزيدا اهتماما تشهد الشركات حوكمة أصبحت

 بسبب وذلك فيها، املايل الفساد وانتشار الشركات من العديد وتعثر املالية األزمات من األخري السنوات خالل
 املعلومات عن اإلفصاح وعدم الشفافية نقص إىل ابإلضافة افر واإلش الرقابة يف السليمة ملمارسات إدارهتا افتقار
 .الشركة أوضاع حقيقة عن تعرب اليت املالية
 هذه تتضمن اليت املالية لكشوفاتاو   التقارير يف الثقة تعيد وسيلة إىل احلاجة نشوء إىل أدى ما هذا

 احلوكمة تطبيق إىل زئر ا اجل تسعى لذا . احلوكمة تطبيق خالل من وذلك ومصداقيتها جودهتا وتضمن املعلومات،
 املبادئ وفق املالية القوائم عرض املتضمن املايل احملاسيب النظام يعترب إذ املعلومات، يف اجلودة هذه وبلوغ بفعالية

 أن حيث دراستنا خالل من إليه توصلنا ما وهذا واحملاسبية، املالية املعلومة وخصائص هبا جاء اليت واالتفاقيات
 مما والشفافية اإلفصاح تعزيز إىل يؤدي املالية القوائم يف تعرض أن جيب اليت املعلومات يف ولشفافية ا اإلفصاح توفر

 . الشركات حلوكمة مبدأ أهم والشفافية اإلفصاح يعترب حيث الشركات، حوكمة تفعيل يف يساهم
 .املالية املعلومة جودة والشفافية، اإلفصاح الشركات، حوكمة املايل، احملاسيب النظام :المفتاحية الكلمات

Abstract: 
Nowadays, corporate governance become a very important subject, and it appears 

by a quick rythm, because of last financial crisis, difficulties of companies, and 

spread of financial corruption, all these caused by the lack of steward ship in 

appropriate practices of control and super vision, in addition lack in transparency, 

non exposure of financial information which expresses the real situation of the 

company. 

This lead to a necessity of a tool of " Retrusting "of reports and financial statements 

which include, this information, and eusume it ' s quality and Reliability through 

applying Governance. 

Algeria is pursuing to apply Governance effectively and reach the quantity of 

information. 

Accounting and financial system which contains exposure of financial statements 

through applicable agreements and principals and the characteristics of financial 

and accounting information 

The study concluded that the exposure and transparency of this information must 

expose the financial statement, this lead to steugth exposure and transparency that 

may contribute in activating Governance. 

Key words: SCF, Corporate Governance, Exposure and transparency, Quality of 

financial information. 

 


