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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْعنِّى أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك ٱ ِّ أَْوزِّ لَِّدىَّ َوأَْن  لَّتِّى أَْنعَْمَت َعلَىَّ َوَعلَى  َرب  َو 

لًِّحا هُ  أَْعَمَل َص  ين تَْرَضى  لِّحِّ َك ٱلصَّ  بَادِّ ْلنِّى بَِّرْحَمتَِّك فِّى عِّ  َوأَْدخِّ
 | 19صدق هللا العظيم      النمل اآلية 

 

 

ما الحمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ك
ينبغي لجالل وجه وعظيم سلطانه أن منا علي إلتمام هذا العمل المتواضع والصالة والسالم 

 على أشرف المرسلين أمابعد:

صعبة كلمات الشكر عند انتقاؤها واألصعب اختزالها في سطور ألنها تشعرنا بمدى قصورنا 
 وعدم إيفائها حق صانعيها.

 األستاذالعرفان والتقدير إلى األستاذ المشرف "في البداية يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر 

" حفظه هللا ورعاه وجعله ذخرا للعلم ونفع به األمة. و الذي سهل لي طريق  بوزيان العجال
 العمل و لم يبخل علي بنصائحه القيمة و ال من وقته.

شة هذا وأتوجه كذلك بجزيل الشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة المناقشة لقبولهم مناق
 العمل.

 كما ال يفوتني ان اتقدم بالشكر الى جميع اساتذة .

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

الحمد هلل فالق األنوار، وجاعل الليل والنهار ثم الصالة، والسالم على سيدنا محمد المختار 

صلی هللا عليه وسلم. أهدي هذا العمل إلى سر النجاح والفالح: الوالدين الكريمين أمد هللا في 

إلى من ترعرعت معهم وبينهم، اخواتي، إلى جدي و جدتي حفظهم هللا وكل األهل  عمرهما،

واألقارب من قريب وبعيد، إلى من أنار لي الطريق في سبيل تحصيل العلم ولو بقدر بسيط 

من المعرق أساتذتي الكرام إلى رفقاء الدرب الذين كانوا مثابة اخوة، زمالئي واصدقائي 

 بأسمى معاني الوفاء أهدي هذا العمل.االعزاء. إلى كل هؤالء و
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 مقدمة عامة

يتعاظم دور المحاسبة بمختلف فروعها كنظام إلنتاج المعلومات ذات المنفعة النسبية من 

سواء اتفقت  -خالل توصيل المعلومات المالية الهامة لشرائح مختلفة وواسعة من المجتمع 

ارير مالية تعكس ما وقع في المؤسسات مترجمة في شكل قوائم وتق -مصالحهم أم تعارضت 

 االقتصادية من أحداث متتالية مما له بالغ األثر في اتخاذ القرارات.

وانطالقا من أهمية القوائم المالية كمخرجات للنظام المحاسبي القائم في المنشأة يتوجب إعداد هذه 

لومات الواردة في القوائم القوائم على أسس تتفق مع متطلبات اإلفصاح ، إذ أن أي تضليل في المع
من شأنه أن تفقدها مصداقيتها والذي ينعكس مباشرة على قرار االستثمار باعتباره من القرارات 

 الهامة والخطيرة مما يستلزم توافر معلومات على درجة كبيرة من الدقة والموضوعية.

االمتثال إلى المبادئ  وفي ضوء ذلك يمكن القول أن انهيار العديد من االقتصاديات راجع إلى عدم

المحاسبية وغياب اإلفصاح والشفافية وعدم إظهار المعلومات والبيانات التي تعكس الواقع المالي 

الحقيقي لهذه الوحدات االقتصادية، وقد تعكس ذلك في مجموعة من اآلثار السلبية أهمها فقدان الثقة 

أال وهو جودتها، لذا زاد االهتمام في المعلومة المحاسبية وبالتالي فقدان أهم عنصر يميزها 

بموضوع حوكمة الشركات و أصبحت من الركائز األساسية التي يجب أن تقوم عليها الوحدات 

 االقتصادية، 

 دراسة أوال: إشكالية ال 

على ضوء ما سبق يتبين أهمية البعد المحاسبي لحوكمة الشركات لتفادي التالعب المالي 

لى مصداقية وجودة المعلومة المحاسبية المحاسبية، لذلك فإن هذه والمحاسبي ولما لهذا من أثر ع

 الدراسة تسعى لإلجابة على اإلشكالية التالية:

, و هل تساهم فعال  ماهو الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية 

 الفرعية التالية :؟ ويتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت في ذلك لدى الشركات 

 وكمة الشركات وماهي أسسها ومبادئها النظرية ؟حما المقصود ب -1

 ما هي عالقة المعلومة المحاسبية وكذا الشفافية واإلفصاح المحاسبي بحوكمة الشركات؟ -2

 ؟هل تلتزم الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات  -3

لمحاسبية وتعزيز كيف تساهم آليات حوكمة الشركات في تحسين جودة المعلومات ا  -4

 مصداقيتها؟

 ثانيا: فرضيات البحث 

 لإلجابة على مختلف

 هذه التساؤالت المتعلقة بموضوع البحث نطرح الفرضيات التالية:

تعمل حوكمة الشركات على تنظيم قواعد ادارة الشركات و العالقات التعاقدية بين كافة  -1

 االطراف المرتبطة بها لتعظيم ربحية المؤسسة.

 ومة المحاسبية من المحددات الرئيسية لدرجة حوكمة الشركات..تعد المعل  -2

تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشركة اليانس يسمح بانتاج معلومات محاسبية اكثر  -3

 .مصداقية وشفافية

 دراسة ثالثا: أهداف ال 
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تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية حوكمة الشركات وتأثيرها على المعلومات 

 ة من خالل تحقيق العديد من األهداف نذكر منها:المحاسبي

إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات وأسباب ودوافع انتشار هذا المفهوم في السنوات  -1

 األخيرة.

تحديد أليات حوكمة الشركات وكيفية االستفادة منها في تحسين جودة المعلومة المحاسبية  -2

 .وذلك بغرض إعادة الثقة بها

ابيات حوكمة الشركات و كيفية االستفادة منها في الحصول علي معلومات التعرف علي ايج -3

 محاسبية دات جودة و مصداقية.

التعرف على واقع حوكمة الشركات بشركة أليانس للتأمينات الجزائرية ومدى التزامها  -4

 بمبادئ حوكمة

 الشركات.

 دراسة رابعا: أهمية ال 

بيق مفهوم حوكمة الشركات كإطار تنظيمي من التأكيد على ضرورة تط دراسةتأتي أهمية ال

لضمان مصداقية وشفافية المعلومة المحاسبية المعروضة والحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس 

لتزام بالمبادئ الخاصة بها في البيئة الحقوق في الشركة وكذا اال يبمصالح األطراف الدائمة و ذو

م قوائم مالية ألصحاب المصالح تتسم بالخصائص قدياألمر الذي يسمح بت االقتصادية الجزائرية 

 النوعية للقوائم المالية 

 : منهج الدراسة خامسا 

بغية الوصول إلى أفضل األساليب والطرق لتوضيح آلية عمل حوكمة الشركات ودورها في تحقيق 

 جودة المعلومة المحاسبية اعتمدنا المنهجين العلميين كالتالي: 

: اعتمدنا هذا المنهج في الدراسة النظرية قصد وصف الجوانب المنهج الوصفي التحليلي -

  –النظريةللموضوع المتمثلة في حوكمة الشركات والمعلومة المحاسبية. 

منهج دراسة حالة: اعتمدنا عليه في الجانب التطبيقي وذلك من خالل دراسة تطبيق آليات حوكمة 

 الشركات على شركة أليانس للتأمينات الجزائرية 

 : مبررات اختيار الموضوعادسسا 

 تتجلى مبررات اختيار الموضوع فيما يلي :

 االهتمام الشخصي للموضوع باعتباره من المواضيع التي أثارت ثورة كبيرة في عالم االقتصاد. -

سياسة التحرير المالي واإلنفتاحات على االقتصاديات العالمية التي انتهجتها الجزائر والتي  -

 هوم حوكمة الشركات لتفادي األزماتتلزمها علىتبني مف

الدور االيجابي الذي تلعبه حوكمة الشركات في بيئة األعمال المتمثل في دعم القدرات التنافسية  -

 للمؤسسات والشركات الوطنية وجلب االستثمارات األجنبية.

لوطني وكذا بيان وتشخيص شفافية وجودة المعلومات المحاسبية لما لها من مزايا تخدم االقتصاد ا -

جميع أصحاب المصالح للمؤسسات الوطنية حيث يتم االعتماد عليها في إعداد القوائم المالية 

 للمؤسسات.

 : الدراسات السابقةسابعا 

 لقد تم اإلطالع على العديد من الدراسات التي لها عالقة بموضوع بحثنا نذكر منها:
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فاءة األسواق المالية دراسة نظرية * بن عيسى عبد الرحمان " دور حوكمة الشركات في رفع ك

جامعة المدية، الجزائر، -محاسبة ومالية -تطبيقيةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير 
( وتمحورت اإلشكالية الرئيسية للبحث حول مدى توفير الحوكمة للمعلومات الالزمة للسوق 2009

مناسب وقد اعتبر الباحث أن الحوكمة هي المالي ساءا فيما تعلق بالكم أو النوع أو التوقيت ال

مجموعة من األدوات التي يمكن من خاللها التحكم في المؤسسات من قبل المساهمين ومن هذه 

األدوات المراجعة الداخلية و الخارجية مجلس اإلدارة، لجان المراجعة وقد اعتبر الباحث أن هذه 

ة والمعاملة المتساوية للمساهمين وحماية األدوات تعمل وفق مبادئ أساسية )اإلفصاح و الشفافي

حقوقهم، مسؤوليات مجلس اإلدارة(، وتوصل الباحث إلى أن الحوكمة تعمل على الرفع من درجة 

كفاءة السوق المالي من خالل العمل على توفير المقومات األساسية خاصة المعلومات عن طريق 

 االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية.

صمد." دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكم ة المؤسسات " مذكرة * عمر علي عبد ال

 .2008ماجستير ،جامعة المدية ، الجزائر ،

وتوصل الباحث إلى أن حوكمة المؤسسات تمثل الكيفية التي تدار بها المؤسسات وتراقب من 

تي تضمن كفاءة طرف جميع األطراف ذات العالقة بالمؤسسة ، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة األداة ال

إدارة المؤسسة في استغاللها لمواردها و دراستها للمخاطر وهو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق 

 المؤسسة ألهدافها بالدرجة األولى وأهداف األطراف ذات العالقة بها.

الدور الكبير الذي لعبه إصدار المعايير الدولية للمراجعة الداخلية على بيئة األعمال والذي انعكس 

أداء المراجعة الداخلية، فباإلضافة إلى الفحص والتقيم والتأكيد أصبحت تقوم بتقييم المخاطر  على

وتقديم الخدمات االستثمارية بما يضيف قيمة للمؤسسة، والتي تطبق حوكمت الشركات. * حمادي 

 نبيل " التدقيق الخارجي كاليةلتطبيق حوكمة الشركات" )مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة

 (.2008ماجستير محاسبة آلية جامعة الشلف 

رجي كأداة لتطبيق حوكمة حيث تمثلت إشكالية هذا المبحث في كيفية االستفادة من التدقيق الخا

، وقد حاول الباحث تناول هذا الموضوع من خالل إدراج مختلف المفاهيم المتعلقة المؤسسات

عد الحوكمة المؤسسات وهذا في الفصل األول بالحوكمة ومبادئها ، وكذا الجهود الدولية لوضع قوا

تم تناول في الفصل الثاني اإلطار النظري للتدقيق الخارجي کفصل تمهيدي للفصل الثالث والذي تم 

التطرق فيه إلى دور التدقيق الخارجي في الحد من المشاكل الناجمة عن عقد الوكالة والتقليل من 

للمؤسسة ليسقط في األخير دراسته على مجمع صيدال من  فجوة التوقعات لمستخدمي القوائم المالية

خالل واقع التدقيق الخارجي كآلية لحوكمت المؤسسات في مجمع صيدال ، وبذلك يكون هذا البحث 
قد اقتصر على دراسة آلية واحدة من اليات الحوكمة وهي التدقيق الخارجي من حيث الدور الذي 

 الجيد لحوكمة المؤسسات.من الممكن أن تقوم به من اجل التطبيق 

* حسين عبد الجليل آل غزوي " حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح المحاسبي في 

المعلومة المحاسبية )دراسة اختبارية على شركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية 

2010 .) 

االفصاح في القوائم المالية  حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر حوكمة الشركات على مستوى

 لشركات المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية .

شركة مساهمة في المملكة  89ولتحقيق هذا الهدف فقد بادر الباحث إلى جمع ومعالجة وتحليل ل: 

العربية السعودية وذلك عبر مؤشر اإلفصاح في القوائم المالية والتي تعتبر أداة القياس لنموذج 

 الدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 أعلى مستوى لإلفصاح في القوائم المالية هو لقطاع الخدمات. -
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عدم وجود عالقة ايجابية بين نسبة الملكية العائلية في شركات المساهمة العامة في المملكة  -

 العربية السعودية وبين مستوى اإلفصاح في القوائم المالية.

( تناولت "تأثير حوكمة الشركات على جودة التقارير  Good and Seow, 2002)* دراسة 

المالية و دور المراجعين والمديرين في ذلك بالتطبيق على الوحدات االقتصادية في سنغافورة "، 

وقد خلصت الدراسة إلى التأكيد على دور المراجعة الداخلية ولجان المراجعة في عملية الحوكمة 

 دة التقارير المالية باإلضافة إلى أهمية القواعد األخالقية في ذلك.وفي تحقيق جو

 حدود و مجال الدراسة  :ثامنا 

 ليانس دراسة حالة لشركة أ:حدود مكانية

تعذر علينا اجراء التربص بسبب الظروف و االجراءات الوقائية للحد من انتشار  :حدود زمنية

 وباء كورونا

 تاسعا: هيكل البحث 

فصول  ثالثهداف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية قمنا بتقسيم البحث إلى بغية تحقيق أ

 وفصل تطبيقي، وهذا على النحو التالي: اننظري فصالنمتكاملة فيما بينها 

 مقدمة: تم فيها طرح إشكالية البحث.

في الفصل األول : "اإلطار النظري والعلمي لحوكمة الشركات " تطرقنا إلى نشأة حوكمة 
ات ودوافعظهورها باإلضافة إلى مفاهيمها ومحدداتها والمبادئ التي ترتكز عليها حوكمة الشرك

الشركات ، كما قمنا بعرض تجارب بعض الدول الغربية والعربية في حوكمة الشركات وفي 

 األخير تناولنا واقع حوكمة الشركات فيالجزائر.

تم التطرق إلى "  حوكمة الشركاتوعالقتها بأما الفصل الثاني : جودة المعلومات المحاسبة 

المعلومات المحاسبية مفهومها وأهميتها وخصائصها وعرض مفاهيم ومعايير جودتها، باإلضافة 

 انعكاسات قواعد الحوكمة على االفصاح عن جودة المعلومات المحاسبيةإلى 

 : "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية في شركةلثالثفي الفصل ا

تم تقديم عرض حول الشركة محل الدراسة من خالل التعريف أليانس للتأمينات الجزائرية" "

بالشركة وإعطاء ر أس مالها والتطرق إلى انضمامها لبورصة الجزائر كما حاولنا رصد واقع 

تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في شركة أليانس للتأمينات الجزائرية وفي األخير قمنا بتوضيح 

لية آليات حوكمة الشركات في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية لشركة أليانس للتأمينات دور وفعا

 الجزائرية.

تم فيها التوصل إلى نتائج الدراسة ونتائج اختبار الفرضيات واقتراح بعض التوصيات  وخاتمة

 وآفاق للبحث.
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 اإلطارالنظري:  األول لالفص

 الشركات لحوكمة والعلمي
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 : تمهيد الفصل

ركات من الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على جدول أعمال أصبحت حوكمة الش

المؤسسات والمنظمات الدولية، خصوصا بعد التغيرات التي شهدها العالم في السنوات األخيرة 

والمتمثلة في األزمات المالية واالقتصادية وما تبعها من انهيارات مالية لعديد الشركات، وذلك 

والفساد اإلداري في بعض الشركات الدولية العمالقة، األمر الذي  نظرا للتالعبات والغش المالي

دعا إلى إيجاد معايير ألفضل الممارسات واإلجراءات في اإلدارة والتنظيم والمراقبة واإلشراف 
الفعال على الشركات وااللتزام باألنظمة الداخلية والخارجية المنظمة للشركات أو ما يطلق عليها 

 "حوكمة الشركات".

في هذا الصدد تطرق العديد من االقتصاديين والمحليين إلى أهمية ومدى تأثير مفهوم حوكمة و

الشركات في العديد من النواحي االقتصادية والقانونية واالجتماعية الهادفة لصالح األفراد 

والشركات والمجتمعات ككل بما يعمل على سالمة االقتصاديات وتحقيق التنمية الشاملة في كل من 

 لدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.ا

ولإللمام أكثر بالموضوع سنحاول في هذا الفصل عرض مفهوم الحوكمة الذي أبرزته أزمة الثقة 

 في المجال المحاسبي وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كاألتي: 

 المبحث األول: مفاهيم حول حوكمة الشركات. 
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 لتطبيقي لحوكمة الشركات االطار االمبحث الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: مفاهيم حول حوكمة الشركات

لقد أصبحت حوكمة الشركات من بين المواضيع الحديثة بعدما تم التطرق إليها في جميع 

الميادين وعلى كافة المستويات، وذلك بعد سلسلة األزمات والفضائح المالية المختلفة التي حدثت 

ول العالم وباألخص في الدول المتقدمة، سعيا منها للتحكم الرشيد في المؤسسات من في كثير من د

 1أجل ضمان مصالح مختلف األفراد.

 المطلب األول: التطور التاريخي لحوكمة الشركات ودوافع ظهورها

نشأ مفهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة وما تتضمنه من تعارض في المصالح بين 

شركة والمساهمين وأصحاب المصالح بصفة عامة، وهذا ما أدى إلى زيادة االهتمام بإيجاد إدارة ال

 2قوانين و قواعد تنظم العالقة بين األطراف في الشركات.

 التطور التاريخي لحوكمة الشركات الفرع األول:

إن األساس النظري والتاريخي لحوكمة الشركات يعود لنظرية الوكالة ويعود ظهوره أوال 

الشركة ’’اللذان تطرقا لمفهوم الحوكمة في كتابهم:  1932سنة  Means&Berleن  لألمريكيي

الذي يعني أداء الشركات الحديثة واالستخدام الفعال للموارد ، فضال  3الحديثة والملكية الخاصة"

ها ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط ب الذي ادى على القضايا المرتبطة بفصل الملكية عن اإلدارة.
من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ نتيجة تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارة 

                                                             
وكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي للمصارف، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر طالب عالء فرحان، إيمان شيحان المشهداني، الح -1

محمد مصطفيسليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري )دراسة مقارنة(،  2. 27، ص 2011والتوزيع، عمان، األردن، 

 15 ، ص2009الطبعة الثانية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
عمر علي عبد الصمد، دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات، رسالة ماجستير، تخصص مالية ومحاسبة، علوم  -2

 7، ص 2009-2008االقتصاد، جامعة المدية، 
3-* Alain Fient et autre, gouvernement d'entprise,deboech, paris, 2005, p17. 
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الشركات والمساهمين، ومن هنا يعود اإلطار النظري العام المستعمل النظرية الوكالة، حيث تسلم 

هذه النظرية على أن الوكيل ) المسير( يتصرف نيابة عن المالك )المساهم(، وذلك بتفويض منه 
ليس بالضرورة أن يكون لهذين الطرفين نفس األهداف، وهكذا نادت هذه النظرية بضرورة و

التعبير عن جميع حاالت التعارض في المصالح حيث درست المشاكل الناتجة عن تعارض في 

المصالح للفئات المختلطة المرتبطة بالشركة، وهذا كله أدى إلى زيادة االهتمام والتفكير في 

وعة من القوانين واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين والحد من ضرورة وجود مجم

التالعب المالي واإلداري الذي يقومبه أعضاء مجلس اإلدارة بهدف تعظيم مصالحهم الخاصة 

الشركات و كذلك تطرق كل وذلك باعتبارهم الجهة التي تمس بزمام األمور داخل 

لالهتمام بمفهوم حوكمة الشركات  1980نة س Fomaو  1976سنة  Jense&Mecklingنم

.وبإبراز أهميتها في الحد أو التقليل من المشاكل التي قد تنشأ في الفصل بين الملكية والتسيير 

 1واإلدارة.

أدى توسع الشركة وزيادة حجم نشاطها إلى ظهور اهتمام كبير بالمعامالت المتعلقة بها، والتي 

في  Williamsonاصة لدى متخذي القرارات، حيث تناول أصبحت تشكل العديد من النقاشات خ

نظرية تكاليف الصفقات المعامالت(، هذه النظرية تنشأ من خالل العالقات التعاقدية  1985سنة 

 2التي تربط بين كل المساهمين، الدائنين، األجراء، الموردين، المسيرين.

إصدار ة وذلك ببإعداد القوائم المالي قامت اللجنة الوطنية الخاصة باالنحرافات 1987أما في سنة 

والذي يتضمن مجموعة من التوصيات  Commission Treadwayتقريرها السنوي المسمى 

ائم القو الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة وما يرتبط بها من منع حدوث الغش والتالعب في إعداد

 المالية.

 1992في ديسمبر Cadburyنةولقد كان االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات حينما أصدرت لج

لمالية بعاد اان األتقريرها والمشكلة من قبل مجلس التقارير المالية وسوق لندن لألوراق المالية بعنو

 لحوكمة

thefinanceail Aspect of corporateGrevernace  والذي طالبت فيه اللجنات بإتباع

ثقة قص العاءات المتزايدة حول نالشركات معايير ومبادئ الشركات على األعمال وذلك بعد االد

د خر بعآقبل المساهمين في بورصة لندن.وقد أخذت حوكمة الشركات بعدا والتقارير المالية من

ية عام ي نهاحدوث األزمات المالية وإفالسها والفضائح المالية عن كبريات الشركات األمريكية ف

دي قتصامة التنمية والتعاون اال، وعلى المستوى الدولي يعتبر التقرير الصادر عن منظ 2001

Organisation for EconomicCo 

- operation and Devlopent  .كما أنه في وهو أول اعتراف دولي رسمي بذلك المفهوم

 Blue" تقريرهما المعروف ب  NYSE " & "NASDأصدرت كل من "  1999سنة 

Ribbon Report ه لجان المراجعة بالشركات والذي اهتم بفعالية الدور الذي يمكن أن تقوم ب

 3بشأن االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات.

                                                             
الشركات في معالجة الفساد المالي اإلداري )دراسة مقارنة(، الطبعة األولى، الدار الجامعية، محمد مصطفيسليمان، حوكمة  -1

  2. 16، ص2006اإلسكندرية،

2 -FatehDabla, le sysTeme de gouvernement d'entprisenouvelment priva Tisses An Algerie. (Etude du 

quelquèas), Mémoir magister en science economiques, 2006-2007, p 40. 
عالء بن ثابت بن جاب هللا، الحوكمة المؤسساتية ومتطلبات اإلصالح لتطبيقها في الدول النامية، مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي  -3

ديسمبر  5و  4األول حول الجيل الثاني من اإلصالحات االقتصادية في دول النامية، جامعة محمد بوقرة، بومرداس المنعقد بالفترة 

 .. 2، ص 2006
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الذي ركز على دور حوكمة الشركات  SarbanesOxcleyActتم إصدار  2002أما بالنسبة لسنة 

في القضاء على الفساد المالي واإلداري الذي يواجه العديد من الشركات، وذلك من خالل تفعيل 

 1التنفيذيين في مجالس إدارة الشركات. الدور الذي يلعبه األعضاء غير

ألح  2008ر ومع تصاعد األزمنة المالية العالمية عقد اجتماع لمجلس االتحاد األوربي في أكتوب

ق ألسواخالله بعض الزعماء السياسيين في الدول الكبرى إلى ضرورة إخضاع كل الفاعلين في ا

 .المالية للتنظيم واإلشراف

 

 ور حوكمة الشركاتالفرع الثاني: دوافع ظه

توجد عدة دوافع ارتبطت بالمناخ االقتصادي في الدول الغربية ساهمت في خروج مفهوم حكمة 

 2.الشركات نذكر منها:

لمؤسسات : التي يمكن اعتبارها أزمة ثقة في ا1997انفجار األزمة المالية اآلسيوية سنة  -أ
انت ك، قد آت العمال والحكومةوالتشريعات التي تنظم نشاط العمال والعالقات فيما بين منش

ين لموظفاالمشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء األزمة تتضمن عمليات ومعامالت 

جل رة الالداخليين واألقارب واألصدقاء، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصي

ن لديواخفاء هذه في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه األمور وا

 من خالل طرق ونظم محاسبة مبتكرة.

" Enronو  Worldcomتصاعد قضايا الفساد في كبرى الشركات األمريكية: مثل شركتي "  -ب

عتبر عن تحيث أن القوائم المالية لهذه الشركات كانت ال  2001في الواليات المتحدة سنة 
ا ة وهو ممحاسبة الخاصة بالمراجعة و الالواقع الفعلي لها وذلك بالتواطؤ مع الشركات العالمي

مة يجعل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تصدر مجموعة من اإلرشادات في شأن حكو

 المؤسسات بشكل عام. 

مة ى حوكممارسات الشركات متعددة الجنسيات :ازدادت جراء هذه الممارسات حدة الدعوة إل -ت

ق ألسواالشركات من أجل السيطرة على ا الشركات ، فهي تقوم باالستحواذ واالندماج بين

قط هي فشركة  100العالمية، فرغم وجود اآلالف من الشركات متعددة الجنسيات فإن هناك 
ا التي تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية على مستوى العالم من خالل ممارساته

 االحتكارية. 

 فسادقابة وانتشار الضعف نوعية المعلومات : وهو ما يؤدي إلى منع اإلشراف والر -ث

 وانعدام الثقة.

 المطلب الثاني: مفهوم حوكمة الشركات

نتيجة لالنهيارات المالية لكبريات الشركات العالمية، وبعض األحداث العالمية االقتصادية 

"، هذا ما دفع Enronكاألزمات وانتشار الفساد المالي واإلداري في الشركات العالمية مثل شركة" 

 لهيئات الدولية إلى البحث فيما يعرف بمفهوم الحوكمةبعض الكتاب وا
                                                             

محمد جميل حبوش، مدي إلتزام شركات المساهمة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات )دراسة تحليلية ألراء المراجعين الداخلين ,  -1

المراجعين الخارجين ومدراء شركات الساهمة العامة ، رسالة الماجستير، تخصص محاسبة وتمويل )غير منشورة( ، علوم التجارة، 

  2. 22، ص 2007لجامعة اإلسالمية، غزة، ا

 ضمن ةمداخلة مقدم ساعد بن فرحات، بعض مبادئ واليات الحوكمة في شركات التأمين )مقارنة بين شركات التأمين وإعادة التأمين(،

رحات عباس، فامعة جبندوة حول مقارنة بين مؤسسات التأمينالتكافلي والتأمين التقليدي بين األسس النظرية والتجربة التطبيقية، 

 .5، ص2011أفريل  26-25سطيف، المنعقد بالفترة

 .14-13ص  -، ص 2005محسن أحمد الخضري، حوكمة الشركات، الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية، القاهرة،  -2
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 الفرع األول: المفهوم اللغوي لحوكمة الشركات 

" الذي توصل Gouvernanceيشير لفظ الحوكمة إلى الترجمة العربية لألصل االنجليزي للكلمة "

 1إليه مجمع اللغة العربية.

 2آلتي:ومصطلح الحوكمة كمفهوم يتضمن العديد من الجوانب وهي كا

 الحكمة: ما تقتضيه من التوجيه واإلرشاد.

  سلوك.الحكم: ما يقتضيه من السيطرة على األمور بوضع الضوابط والقيود التي تتحكم في ال

صول م الحاالحتكام: ما يقتضيه من الرجوع إلى مرجعيات أخالقية وثقافية وإلى خبرات ومن ث -

 عليه من خالل تجارب سابقة.

للعدالة خاصة من انحراف السلطة وتالعبها بمصالح المساهمين. كما تعني أيضا التحاكم: طلبا  -

استقاللية سلطة الموافقة واإلقرار ومنح التراخيص وشهادات اإلبراء والبراءة، وإيجاد التصرفات 

 3.ئةالتدخل للحد من الممارسات الخاط والحكم على نتائج األعمال، كما تعني أيضا سلطة

 ريفات حوكمة الشركاتالفرع الثاني: تع

ن مها عدد طرق لتلقد تناولت األدبيات اإلدارية والمحاسبية عددا من التعريفات لهذا المصطلح التي 

 :الخبراء والباحثين والهيئات، والتي سنتناول البعض منها كاآلتي

عض أوال: تعريفات الحوكمة من قبل بعض الهيئات الدولية يمكن تعريف الحوكمة من قبل ب

 ئات الدولية على النحو التالي:الهي

على أنها " مجموعة العالقات بين  2004رفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية سنة ع .أ

إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين، التي توفر األطر 

 4.واآلليات لتحديد أهداف الشركة وطرق تنفيذها وآليات الرقابة على األداء

( على أنها النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات IFCعرفتها مؤسسة التمويل الدولية ) .ب

 5والتحكم فيأعمالها".

( على أنها "عمليات تتم من خاللها إجراءات تستخدم IIAعرفها معهد المدققين الداخليين )  .ت

دارة، ومراقبة بواسطة ممثلي أصحاب المصالح لتوفير إشراف المخاطر وإدارتها بواسطة اإل

مخاطر الشركة، والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر مما يؤدي إلى 

 6مساهمة مباشرة في انجاز األهداف وحفظ قيم الشركة"..

ة لمنظماكما عرفها طارق عبد العال حماد" أنها النظام الذي يتم من خالله توجيه أعمال  .ث

لية لمسؤوجل تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة لومراقبتها على أعلى مستوى من أ

 والنزاهة والشفافية".

 وانطالقا من التعريفات السابقة تظهر لنا المعاني األساسية لمفهوم الحوكمة وهي:

                                                             
فاء للنشر و التوزيع، طالب عالء فرحان، إيمان المشهداني، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارف، دار ص -1

 2. 24، ص2010عمان، األردن، 
 4، ص 2005أشرف حنا مخائيل، تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات، القاهرة،  -2
 .56د محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص -3
سواق المالية، الملتقى السنوي لسوق رأس المال جهاد خليل الوزير، دور الحوكمة في تمكين المساهمين والمستثمرين واستقرار األ -4

 03، ص2007الفلسطيني، سوق فلسطين لألوراق المالية، 
د عبد الرزاق حبار، االلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي، حالة شمال إفريقيا مجلة  -5

 . 76الشلف، الجزائر، ص اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد السابع، جامعة
 .149، ص2005طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات واألزمات المالية، الدار الجامعية، اإلسكندرية ،  -6
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  .أنها مجموعة من األنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات 

 ى كد علتؤ -مين وأصحاب المصالح. تنظم العالقات بين مجلس اإلدارة والمديرين والمساه

 أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين. 

 من ن يتضمجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركات والرقابة عليها وفق هيكل معي

 توزيع الحقوق

 نفيذيينن التوالواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركات مثل مجلس اإلدارة والمديري 

 ين.والمساهم

 الفرع األول: الخصائص

تتمثل خصائص الحوكمة في: االنضباط، الشفافية، االستقاللية، المسائلة، المسؤولية، العدالة، 

 1والمسؤولية االجتماعية وفيما يلي التفصيل في هذه الخصائص:

يق ه تحقمن خالل توريد بيانات واضحة للجمهور، ووجود حافز لدى اإلدارة اتجا االنضباط: -أ

شروعات في م دل للسهم، والتقدير السليم لحقوق الملكية باإلضافة إلى استخدام الديونسعر عا

 قية.هادفة وإقرار نتيجة الحوكمة في التقدير السنوي تتحقق بتقديم صورة واضحة وحقي

رير التق يتم ذلك من خالل اإلفصاح عن األهداف المالية بدقة، نشر اإلفصاح والشفافية :  -ب

العادل  إلفصاحنشر التقارير المالية السنوية البيئية في الوقت المناسب، االسنوي في موعده، 

رين إلى مستثمعن النتائج السنوية تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة، توفير إمكانية وصول ال
ة نتيجة ضرورياإلدارة العليا وتحديث المعلومات على شبكة االنترنت وتالقي التأثيرات غير ال

 للضغوطات. 

ة واإلدار دارةويتحقق ذلك من خالل المعاملة العادلة للمساهمين من قبل مجلس اإل ستقاللية:اال -ت

فآت المكاوالعليا وجود رئيس مجلس اإلدارة منسق عن اإلدارة، وجود لجنة لتحديد المرتبات 

تقدير ييم ويرأسها عضو مجلس إدارة مستقل، تدعيم وجود مراجعين مستقلين، بمعنى إمكانية تق

 ل مجلس اإلدارةأعما

ع عن الترفولإلدارة التنفيذية ويتحقق ذلك من خالل ممارسة العمل بعناية ومسؤولية  المسألة: 

التحقيق  المصالح الشخصية، التصرف بشكل فعال ضد األفراد الذين يتجاوزون حدود مسؤوليتهم ،

أعضاء يين والتنفيذ إساءة اإلدارة العليا ووضع آليات تسمح بمعاقبة الموظفينحالةالالفوري في 

 مجلس اإلدارة في حالة تجاوز مسؤوليتهم وسلطاتهم .

 يتحققالمسؤولية: وتكون المسؤولية أمام جميع األطراف من ذوي المصلحة في المؤسسة، و -ث

ة إلداراذلك من خالل عدم قيام مجلس اإلدارة اإلشراف بدور تنفيذي، وجود أعضاء المجلس 
مراجعة  لجنة جتماعات الدولية والكاملة لمجلس اإلدارة، وجودمستقلين ومن غير الموظفين، اال

يين لداخلترشح المراجع الخارجي وتراقب أعماله، باإلضافة لمراجعة التقارير المراجعين ا

 ة واإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية واحترام حقوق كل المجموعات ذات المصلح

ة حملة ق كافمن قبل المساهمين أصحاب األغلبية، ح العدالة: المعاملة العادلة لمساهمي األقلية

اء وإعط األسهم في الدعوة إلى االحتجاجات العامة، المكافآت العادلة ألعضاء مجلس اإلدارة

اذ ي إتحالمساهمين حق االعتراض عند اإلساءة لحقوقهم المشاركة في تعيين المديرين وأيضا ف

 القرارات النظر للمؤسسة كمواطن صالح.

                                                             
،  -المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة  -عطاء هللا وارد خليل، محمد عبد الفتاح لعشماوي، الحوكمة المؤسسية -1

 .22، ص 2008شر والتوزيع ، مكتبة الحرية للن
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ؤولية االجتماعية: ويتحقق ذلك من خالل وجود سياسة واضحة تؤكد على التمسك المس  -ج

بالسلوك األخالقي ووجود سياسة توظيف واضحة وعادلة باإلضافة إلى وجود سياسة واضحة 

 عن المسؤولية البيئية.

 :التالي يوضح خصائص حوكمة الشركات 01رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق عبد العال حماد، حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف )المفاهيم، المصدر: طار

 .25ص  2008-2007المتطلبات(، الدار الجامعية، مصر، الطبعة الثانية، المبادئ،التجارب،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مرتكزات حوكمة الشركاتلثالفرع الثا

يستند هذا األخير إلى ركائز لكي تتحقق الخصائص السابقة في مفهوم حوكمة الشركات وجب أن  

 الموضحة في الشكل التالي: 

 (: مرتكزات حوكمة الشركات 02الشكل رقم )

 

 

 

 

المسؤولية  المسؤولية العدالة المساءلة االستقاللية الشفافية االنضباط

ماعيةاالجت  

اتباع السلوك 

االخالقي 

المناسب و 

 الصحيح

تقديم صورة 

حقيقية لكل ما 

 يحدث

ال توجد 

تاثيرات غير 

الزمة نتيجة 

 ضغوط

امكانية تقييم و 

تقدير اعمال 

 مجلس االدارة

المسؤولية 

امام جميع 

االطراف 

ذوي 

 المصلحة

يجب 

احترام 

حقوق 

مختلف 

 المجموعات

النظر 

للشركة 

كمواطن 

 جيد

 ادارة المخاطر الرقابة و المساءلة السلوك االخالقي

 ضمان االلتزام السلوكي من خالل

 االلتزام باالخالق الحميدة

 االلتزام بقواعد السلوك المهني الرشيد

عيل ادارة اصحاب المصلحة في تف-

 انجاح الشركة

اطراف رقابية عامة مثل هيئة سوق -

المال , مصلحة الشركات 

ارة المخاطروضع نظام اد-  

 

االفصاح و توصيل المخاطر الى  -

 المستخذمين و اصحاب المصلحة
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ت(، المصدر: طارق عبد العال حماد ، حوكمة الشركات، شركات قطاع عام وخاص ومصارف المتطلبا

 .49مرجع سابق ، ص 

 

 ركات االطار التطبيقي لحوكمة الشالمبحث الثاني: 

 ا: محددات و مقومات حوكمة الشركات و األطراف الرئيسية فيها وأبعاده الولالمطلب ا

 أوال: محددات حوكمة الشركات

بالنظرة السطحية إلى هذه المحددات قد تفهم على أنها قيود على الحوكمة ، ولكنها في الواقع تمثل 

 1ضوابط لضمان فعالية تطبيق الحوكمة.

مستوى والتطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر وهناك اتفاق على أن 

 جودة مجموعتين من المحددات: 

المجموعتين  أدناه(. ونعرض فيما يلي لهاتين 2-1لمحددات الخارجية وتلك الداخلية ) انظر شكل ا

 من المحددات بشيء من التفصيل كما يلي: 

 المحددات الخارجية -1

العام لالستثمار في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال :القوانين المنظمة وتشير إلى المناخ 

للنشاط االقتصادي ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات 

االحتكارية واإلفالس (، وكفاءة القطاع المالي في البنوك وسوق المال في توفير التمويل الالزم 
ة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، وكفاءة األجهزة والهيئات الرقابية للمشروعات، ودرج

)هيئة سوق المال والبورصة ( في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضال عن بعض الشركات 

ذاتية التنظيم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة ) ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي 

للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة تضع ميثاق شرف 

في سوق األوراق المالية وغيرها (، باإلضافة إلى الشركات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب 

المحاماة والمراجعة والتصنيف االئتماني واالستشارات المالية واالستثمارية ،وترجع أهمية 

إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة المحددات الخارجية 

 2الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص.

 المحددات الداخلية: -2

                                                             
رابح بوقرة، هاجرة غانم، "الحكومة المفهوم و األهمية"، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول حكومة الشركات كالية للحد من  -1

 9، ص: 2012ماي  7و  6الفساد المالي ، جامعة بسكرة، كلية االقتصاد، المنعقد بالفترة 
ور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية " ، مداخلة مقدمة في الملتقى حول هوام جمعة، لعشوري نوال، " د -2

 .11 - 10ص:  -الحوكمة المحاسبية للمؤسسة ) واقع، رهانات و آفاق(، جامعة العربي بن مهيدي ، أم بواقي، الجزائر، ص
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وتشير إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين 

جلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدی توافرها من ناحية وتطبيقها من الجمعية العامة وم

 ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه األطراف الثالثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة 03شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاصة تنظيمية

 معايير المحاسبة       

 معايير التدقيق 

 معايير اخرى 

 قروض 

 مساهمات في راس المال  

 االسواق 

 تنافسية االسواق

 استثمار اجنبي مباشر 

 الرقابة على الشركات

 اصحاب المصالح         

 شركات خاصة

 محاسبون و مراجعون

 محامون

 تصنيف ائتماني

 بنوك استثمار

 استشارات

 تحليل مالي

 اإلعالم اآللي

 المساهمون      

 مجلس االدارة

يعين و 

 يراقب

 االدارة

يرفع 

 تقريره الى

 يقوم

 الوظائف الرئيسية
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يل رة لنميهوب، أثر حوكمة الشركات على جودة المعلومات المحاسبية"، مذك سيد علي المصدر :

، ص: 2014يلة، شهادة الماستر، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة المس

11. 

 ثانيا: مقومات حوكمة الشركات

مة حوك لحكم بتطبيقتمثل المقومات التالية الدعائم األساسية التي يجب توافرها حتى يمكن ا

 الشركات في الوحدة االقتصادية، وهي:

 توفر القوانين واللوائح الخاصة بضبط األداء اإلداري للوحدة االقتصادية.  .1

ة ء الوحدتابعة لمجلس اإلدارة لمتابعة أدا -منها لجنة المراجعة  -وجود لجان أساسية  .2

 االقتصادية.

 للوحدة االقتصادية. وضوح السلطات والمسئوليات بالهيكل التنظيمي .3

 فعالية نظام التقارير وقدرته على تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات .4

 تعدد الجهات الرقابية على أداء الوحدة االقتصادية. .5

 ثالثا: األطراف الرئيسية في الحوكمة

هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، وتحدد إلى 

 1جة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد، وهذه األطراف هي :در

ق : هم من يقومون بتقديم رأس المال للشركة عن طري Les Actionnairesالمساهمون  - 1

لحصول اقابل مملكيتهم لألسهم وتعظيم قيمة الشركة على المدى البعيد مما يحدد مدى استمراريتها 

بين لمناساة الستثماراهم و يملكون الحق في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة على األرباح المناسب

شطة دة أنلحماية حقوقهم، وبالمقابل عدم تحقيق األرباح المجدية يقل رغبة المساهمين في زيا

تيار الشركة مما يؤثر على مستقبل الشركة ويمكن تحقيق أهداف المساهمين من خالل حسن اخ

 دارة الشركة ضمن القوانين والسياسات المطلوبة. أعضاء اإلدارة العليا إل

مصالح مجلس اإلدارة : وهم من يمثلون المساهمين وأيضا األطراف األخرى مثل أصحاب ال - 2

ل ة ألعماليومياومجلس اإلدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين والذين يوكل لهم سلطة اإلدارة 

قابة ى الرلمحافظة على حقوق المساهمين، باإلضافة إلالشركة، وبرسم السياسات العام وكيفية ا

لعون ة يضطعلى أدائهم، وقد بينت المبادئ العالمية المذكورة للحوكمة بأن أعضاء مجلس اإلدار

 بنوعين من الواجبات عند قيامهم بعملهم وهما:

يبذل  (: ويتطلب أن يكون مجلس اإلدارة يقظا وحذرا وأنDuty Of Careواجب العناية الالزمة 

الجهد واجب العناية الالزمة والحرص والعناية الالزمة في اتخاذ القرار، وأن يتوفر في الشركة 

إجراءات وأنظمة كافية وسليمة، وأن تكون الشركة ملتزمة بالقوانين واألنظمة والتعليمات 

ة (: ويشمل ذلك المعاملة المتساويDuty Of Loyaltyواجب اإلخالص في العمل ) -الموضوعة. 

                                                             
 09ه، ص:رابح بوقرة، غانم هاجرة، الحوكمة المفهوم و األهمية، مرجع سبق ذكر -1



17 
  

للمساهمين والمعامالت مع األطراف ذات المصالح ووضع سياسات مالئمة للرواتب والمكافات 

 1وغير ذلك.

ل إلى اء الفعاباألد اإلدارة : وهي المسؤولة عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة - 3 

 افة إلىاإلضبادة قيمتها مجلس اإلدارة، كما أن اإلدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزي

 مسئوليتها تجاه

جلس مبين  اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين، واإلدارة هي حلقة الوصل

 بعناية دارةاإلدارة وبقية األطراف المتعاملة مع الشركة، لذا يجب الحرص على اختيار أفراد اإل

 اإلدارة. ألنهم من يقوم بتنفيذ رغبات المساهمين ومجلس

: وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل الشركة من دائنين، موردين،  أصحاب المصالح -4

عمال وموظفين، إال أن هذه المصالح قد تكون متعارضة و مختلفة في بعض األحيان، فالدائنون 

ركة على مثال يهتمون بمقدرة الشركة على السداد، في حين يهتم العمال والموظفين على مقدرة الش

 2.االستمرار 

 .رابعا: أبعاد حوكمة الشركات

مجلس لية كالبعد الرقابي: يتمثل في اآلليات التي تنظم سير العمل في الشركة، سواء الداخ .أ

 ... اإلدارة، اللوائح...، أو الخارجية كمكاتب المراجعة الخارجية، مفتشية العمل .

 ... ت العمل كالنزاهة، الشفافية.البعد األخالقي: و يتمثل في االلتزام بأخالقيا - .ب

اهمين ة للمسالبعداإلستراتيجي: يتمثل في وضع الخطط التي تشجع اإلبداع من أجل خلق القيم -ج 

 أو الشركة ككل. 

البعد اإلفصاحي: وهذا من خالل إتاحة جميع المعلومات لمن يحتاجها في الوقت المحدد و  -د  

 3الدقة المطلوبة.

 

 مية حوكمة الشركات وأهدافهاالمطلب الثاني : أه

ألهداف الها  من خالل ما سبق نالحظ أن للحوكمة أهمية كبيرة بالنسبة لألفراد والشركات، كما أن

 ومحددات تسعى إلى تحقيقها نعرضها فيما يلي:

 الفرع األول: أهمية حوكمة الشركات

شركات وتأكيد نزاهة تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية والالزمة لتحسين عمل ال
اإلدارة فيها، وكذلك للوفاء بااللتزامات والتعهدات ولضمان تحقيق الشركة أهدافها وبشكل قانوني 

واقتصادي سليما. ويتضح لحوكمة الشركات أهمية كبيرة بالنسبة للشركات وبالنسبة للمساهمين 

 4وذلك كما يلي:

 أوال: أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات

                                                             
رياضزالسي، "إسهامات حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية"، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، كلية العلوم  -1

 16، ص:2012االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، الجزائر، 
الشركات"، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير، كلية العلوم  براهمة كنزة، "دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة -2

 09، ص:2014، 2االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قسنطينة 
 20-19ص:  -حسام الدين غضبان، "محاضرات في نظرية الحوكمة"، مرجع سبق ذكره، ص -3
بد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، مراجعة الحسابات وحوكمة ع 2.| 5-4أشرف حنا ميخائيل، مرجع سابق، ص ص  -4

 .29-28، ص ص 2007الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،
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 1حوكمة الشركات فيما يأتي:تتجلى أهمية 

شركة تمكن من رفع الكفاءة االقتصادية للشركة من خالل وضع أسس العالقة بين مديري ال-أ

 ومجلس اإلدارة والمساهمين. 

ا حقيقهتعمل على وضع اإلطار التنظيمي الذي يمكن من خالله تحديد أهداف الشركة وسبل ت -ب

ق لى تحقيعملوا جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لكي يعمن خالل توفير الحوافز المناسبة ألعضاء م

 أهداف الشركة التي ترعى مصلحة المساهمين.

 خاصة تؤدي إلى االنفتاح على أسواق المال العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين -ج

 األجانب التمويل المشاريع التوسعية.

 د تضمنثقة المستثمرين ألن تلك القواعتحضى الشركات التي تطبق قواعد الحوكمة بزيادة  -د

 حمايةحقوقهم.

 ثانيا: أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين

 2وتتجلى أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين فيما يلي:

رات أتساعد على ضمان الحقوق لكافة المساهمين، مثل حق التصويت، حق المشاركة في القرا

 داء الشركات في المستقبل.الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أ

 ن قبلماإلفصاح الكامل على أداء الشركات والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة  -ب

 اإلدارة العليا.

 يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على االستثمار في هذه الشركات. -ج

سوق ظام لالعام والخاص لخلق ن ومنه نجد أن حوكمة الشركات تعتمد على التعاون بين القطاعين

حقيق في ت تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون، كما تلعب الحوكمة دورا حاسما

 اء، ممااألد التنمية االقتصادية وتجنب الوقوع في األزمات، وذلك من خالل ترسيخ عدد من معايير
شديدة بات الاستقرارها والحد من التقليؤدي إلى کسب ثقة المتعاملين في هذه السوق والعمل على 

 فيها، وبالتالي تحقيق التقدم االقتصادي .

 فرع الثاني: أهداف حوكمة الشركات

 تحقق حوكمة الشركات الجيدة كثيرة من األهداف من أهمها :

واعد قيجاد تحقيق الشفافية والعدالة وحماية حقوق المساهمين في الشركة وهذا يتم من خالل إ -

 وضوابط تهدف تحقيق الشفافية والعدالة. وأنظمة 

وتضمن  لعامةاإيجاد ضوابط وقواعد وهياكل إدارية تمنح حق مساءلة إدارة الشركة أمام الجمعية  -

 حقوق المساهمين في الشركة .

 تنمية االستثمارات وتدفقها من خالل تعميق ثقة المستثمرين في أسواق المال.  -

 تعظيم الربحية وإيجاد فرص عمل جديدة .العمل على تنمية المدخرات و -

 العمل على األداء المالي الجيد من خالل محاسبة اإلدارة أمام المساهمين  -

                                                             
، ص 8200امحمدمصطفيسليمان، حوكمة الشركات ودور أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، دار الجامعية، اإلسكندرية، -1

15 
عبد الوهاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة، الجزء الثالث،" دور أليات المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات"،  -2

 .177، ص2009الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
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فرض الرقابة الجيدة والفاعلة على أداء الوحدات االقتصادية لتطوير وتحسين القدرة التنافسية  -

 للوحدات االقتصادية . 

 ري أوولة سواء كانت في الجانب المادي أو اإلداالعمل على محاربة التصرفات غير المقب -

 األخالقي. 

 توفير فرص عمل جديدة .  -

 جذب االستثمارات سواء األجنبية أم المحلية والحد من هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج. -

 الشفافية في إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية لتقليل وضبط الفساد في الشركة -

سين ومساعدة أصحاب القرار مثل المديرين ومجالس اإلدارة على بناء إستراتيجية تطوير وتح -

 متطورة تخدم الكفاءة اإلدارية والمالية للشركة. 

 زيادة المعلومات والخبرات والمهارات نتيجة العمل بالحوكمة . -

مساءلة  وفي نهاية األمر ال بد من اإلشارة إلى أن من أهم أهداف حوكمة الشركات العمل على

ومحاسبة ومحاربة الفساد اإلداري والمالي في الشركة بكل صوره ، وكذلك العمل بكل الوسائل 

المتاحة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية سواء بالتشريعات أو القوانين واالمتيازات الممنوحة 

إلنسانية واالقتصادية للمستثمرين ، باإلضافة إلى تطبيق مبدأ األخالق الحميدة الجيدة والمعامالت ا

بين المتعاملين مع الشركات فالجوانب األخالقية في عمل الشركات هي األكثر مالئمة لدعم 

 . الحوكمة الجيدة والناجحة

 (: أهداف حوكمة الشركات 04الشكل رقم )

 

 

 

 

كبح مخلفات 

 االدارة

حماية حقوق و  تقليل المخاطر 

 مصالح المساهمين

تعميق دور 

 اليةاالسواق الم

زيادة الثقة و 

 االقتصاد الوطني 

تحسين االداء  اظهار الشفافية

 المالي

الحفاظ على السمعة 

 االقتصادية

االنفتاح على 

 االسواق المالية

االلتزام بالسلوكيات 

و الممارسات 

 المهنية 

 

طالب عالء فرحان، إيمان شيحان المشهداني، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي  المصدر :

، 2010ستراتيجي للمصارف . الطبعةاألولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان األردن، اإل

 .45ص

 

 المطلب الثالث : تجارب بعض الدول و الجزائر في تطبيق الحوكمة.

 أوال: تجربة الواليات المتحدة األمريكية.

المعاشات  من المالحظ أن االهتمام بمفهوم حوكمة الشركات ظهر بصورة واضحة بفضل صندوق

العامة، الذي يعتبر أكبر صندوق للمعاشات العامة في الواليات المتحدة حيث قام بتعريف حوكمة 

 االهداف
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الشركات، و إلقاء الضوء على أهميتها و دورها في حماية حقوق المساهمين، و قام الصندوق 

 1بإصدار مجموعة من المبادئ والخطوط اإلرشادية لتطبيق حوكمة الشركات.

 وكمة الشركات األساسية: مبادئ ح -أ 

 يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين.  -

ء ألعضايجب أن يتم عقد اجتماع لألعضاء المستقلين على األقل مرة في السنة بدون حضور ا -

 التنفيذيين.

 ميا أوعندما يعمل رئيس مجلس اإلدارة في الشركة كتنفيذي، فإن المجلس يجب أن يعين رس - 

لق غير رسمي عضو مستقال يعمل بصفة أساسية لتنسيق عمل األعضاء المستقلين، و يط بشكل

 على هذا العضو اسم "عضو مجلس اإلدارة القائد ". 

 إنشاء لجان لمجلس اإلدارة مكونة بالكامل من األعضاء المستقلين. -

 ال يقوم أي عضو بأي عمل استشاري. -

 لية. لدمج بين المبالغ النقدية و األوراق المايجب أن تتم مكافآت األعضاء من خالل ا -

 الخطوط اإلرشادية لحوكمة الشركات  -ب

 ل"، ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمي الشركة االتفاق على تعريف موحد لالستقال -
ص الخا إلى أن يتم الوصول إلى مثل هذا اإلجماع يجب على كل شركة أن تقوم بإصدار التعريف

 .يرهاالسنويبها في تقر

 ت نحويجب على مجلس اإلدارة وضع وظيفة عضو مجلس اإلدارة في االعتبار و اتخاذ الخطوا -

 االنفتاح على أفكار جديدة. 

رئيس ليجب على مجلس اإلدارة إعادة فحص التنسيق التقليدي لمراكز المسؤول التنفيذي و  -

 مجلس اإلدارة عند اتيار مسؤول تنفيذي جديد.

حصل يب أن ون لدى مجلس اإلدارة خطة فعالة لتعاقب المسؤولين التنفيذيين، كما يجيجب أن يك -

 على تقارير دورية من اإلدارة. 

 مسؤوليجب أن يحصل كل أعضاء مجلس اإلدارة على حرية الوصول إلى اإلدارة العليا مع ال -

 التنفيذي، أو المدير القائد الذي يعمل كحلقة وصل. 

  ارة مراجعة حجمها بصورة دورية لتحديد الحجم األكثر فعالية.يجب على مجالس اإلد -

تعلق تيجب على كل مجلس اإلدارة وضع التوقعات السلوكية الفردية ألعضاء المجلس والتي  -

 بالحضور واالستعداد و المشاركة و اإلخالص.

 . |رةالمسؤولون التنفيذيون المتعاقدون يجب أال يستمروا في العمل كأعضاء مجلس إدا - 

بإصدار تقريرها  1987كما قامت اللجنة الوطنية الخاصة باالنحرافات في إعداد القوائم المالية سنة 

treadway الذي تضمن مجموعة من التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، و ما ،

هتمام يرتبط بها من منع حدوث الغش و التالعب في إعداد القوائم المالية، و ذلك عن طريق اال

 2بمفهوم نظام الرقابة الداخلية، و تقوية مهنة المراجعة الخارجية أمام مجالس إدارة الشركات.

 ثانيا: تجربة كندا 

                                                             
 .18كره، ص:بوقرة رابح، غانم هاجرة،" حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و اإلداري"، مرجع سبق ذ -1
 .81 -78ص: -حسام الدين غضبان، محاضرات في حوكمة الشركات، مرجع سبق ذكره، ص -2
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الذي وضع إطارا لحوكمة الشركات في كندا، وظهرت نسخة  1994سنة  Deyنشر في كندا تقرير 

ام فإنه تم االهتمام ببناء ثقافة ، فإلى جانب التوافق و االلتز2001معدلة لهذا التقرير في نوفمبر 
الحوكمة من جانبالمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين، و بورصة تورنتو لألوراق المالية، وقد ركز 

هذا التقرير على مسائل أساسية عديدة على جانب التوافق و االلتزام، و هي بشكل أساسي بناء ثقافة 

 حوكمة صحية: 

 تخاذها لتقوية سلطات مجلس اإلدارة؟.. ماهي االجراءات التي يمكن ا1

 الدور الحاسم الذي البد أن يلعبه المجلس في اختيار أعمال التنفيذيين.  - 2

. المسائل الخاصة بأن األعضاء المستقلين يجب أن يتواجدوا بقوة في الشركات التي بها 3

 مساهمون هامين.

 ثالثا: تجربة فرنسا

ثر اهتماما بقواعد الحوكمة و إدارة الشركات في فرنسا، توجد عدة عوامل جعلت أطراف السوق أك
ومن أبرز تلك العوامل هي: زيادة وجود المساهمين األجانب، ظهور صناديق المعاشات، و الرغبة 

في تحديث سوق المال بباريس، وتولى ذلك أهم منظمتين ألصحاب األعمال في فرنسا هما: 

و الجمعية الفرنسية للمنشآت خاصة اللذان قاما المجلس الوطني ألصحاب األعمال الفرنسيين، 

، وقد صدر تقرير فينو سنة Vienotبإنشاء لجنة قواعد إدارة الشركات التي كانت برئاسة فينو 

الذي جذب الكثير من االهتمام إال أن التقرير لم يقترح إدخال تغيرات جوهرية على  1995

ه من توصيات، و أيضا لم تكن هناك متابعة الممارسات الحالية ولذلك تأخر تنفيذ ما توصل إلي

رسمية على شكل تقييم يبين مدى االلتزام بتلك التوصيات و يتضمن هذا التقرير مجموعة من 

 التوصيات منها:

 يجب على كل مجلس إدارة أن يضم عددا ال يقل عن عضوين من األعضاء المستقلين.  - 

 من أسهم شركتهم.  يجب أن يمتلك المديرون عددا معقوال و مناسبا -

يجب أن تكون لكل مجلس لجان مراجعة، مكافئات، و ترشيحات، و كذلك يجب أن يشير كل  -

 مجلس إلى عدد االجتماعات التي تعقدها كل لجنة سنويا.

 رابعا: تجربة الجزائر في تطبيق حوكمة الشركات:

ة الشركات، وذلك حاولت الجزائر كغيرها من الدول النامية مسايرة الدول في موضوع حوكم

بإصدار أول ميثاق لحوكمة الشركات في الجزائر تحت تسمية " ميثاق الحكم الراشد للشركات في 

 "الجزائر

 

 

 إعداد الميثاق الجزائري للحكم الراشد للمؤسسات في الجزائر: -1 

مناخ  رغبة في زيادة التكامل مع المجتمع االقتصادي العالمي، بذلت الجزائر جهودا مكثفة لتحسين

موضوع حوكمة الشركات من بين المواضيع المهمة  رتبعاألعمال بها وانفتاح اقتصادها، حيث ي

التي تجذب اهتمام الجزائر في ظل الواقع الراهن، إذ أنه أصبح أولوية واستراتيجية وطنية، ويعود 

داخلية للفوز ذلك للحاجة الماسة والمتنامية للشركات الجزائرية قصد تعزيز قدراتها التنافسية ال

ملتقى دولي  2007برهانات وتحديات سوق متطور ومفتوح .وعليه انعقد في شهر جويلية من سنة 

حول الحكم الراشد للمؤسسات، وقد شكل هذا الملتقى فرصة مواتية لتالقي تريع األطراف الفاعلة 

قصد الفهم  في عالم األعمال، وقد حدد لهذا الملتقى هدف جوهري، يتمثل في تحسيس المشاركين
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وذلك من جهة لممارسة في الواقع وسبل الموحد والدقيق المصطلح وإشكالية الحكم الراشد للشركة،

تطوير األداء بتطوير الوعي بأهمية الحكم الراشد في تعزيز تنافسية الشركات في الجزائر إضافة 

 إلى االستفادة من التجارب الدولية.

راشد للشركات، كأول خطوة  اد ميثاق جزائري للحكم الخالل فعاليات الملتقى تبلورت فكرة إعد

كما عملت السلطات العمومية ممثلة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة  عملية،

التقليدية، وزارة المالية ووزارة العدل على دعمها للمشروع بقبول رعاية الملف، وتكليف أحد 

فوج العمل المكلف بتحرير ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في إطاراتها السامية للمشاركة الفعلية في 

الجزائر وكذا تسخ الدعم الماديبفضل األعمال التي أنجزها فريق العمل خالل الفترة الممتدة من 

نتج ميثاق الحكم الراشد للشركة في الجزائر، وتعتبر مبادئ  2008إلى نوفمبر  2007نوفمبر 
، من 2004ظمة التعاون االقتصادي والتنمية االقتصادية لعام الحكم الراشد المعتمدة من طرف من

أهم المراجع التي اعتمدها فريق العمل، مع األخذ بعين االعتبارخصوصيات الشركة الجزائرية. 

يطمح الميثاق إلى إعطاء انطالقة جديدة لترقية الحكم الراشد ضمن بعد شامل ودائم للشركة 

 الجزائرية.

، أعلنت فيه كل من دائرة العمل و التفكير الخاصة  2009مارس  11في  وقد تم عقد مؤتمر وطني

، واللجنة الوطنية لحوكمة الشركات في الجزائر عن إصدار  CAREبالمشروعات، جمعية كير 
دليل حوكمة الشركات الجزائري، وقد تم إعداده بمساعدة كل من المنتدى العالمي لحوكمة 

بينما يقوم مركز المشروعات الدولية الخاصة حاليا بدعم الشركات ومؤسسة التمويل الدولية، 

التنفيذ. وما جاء في هذا الميثاق أنه يستوجب على الشركات الجزائرية أن تثق بأن مصلحتها تكون 

في تبتي الحكم الراشد وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة تحتاج أكثر من قبل لحماية 

بواسطة تبنيها لقواعد التسيير الشفاف و االستقرار و  نفسها من الصعوبات التي تعترضها،

 االنضباط و الصورة الحسنة.

رف ميثاق الحكم الراشد للشركة على أنه "عبارة عن فلسفة تسييرية مجموعة من التدابير عحيث 

العملية الكفيلة في آن واحد لضمان استدامة وتنافسية الشركة، بواسطة تعريف حقوق وواجبات 

فاعلة فيها، وتقاسم الصالحيات والمسؤوليات المترتبة عن ذلك "، وبصفة عامة فإن األطراف ال

تدابير الحكم الراشد للشركة مدونة ضمن الميثاق، والذي يشكل مرجعا لجميع األطراف الفاعلة في 

 الشركة.

ومن أجل وضع هذا الجهاز على أرض الواقع يتطلب إنشاء معهد جزائري للحكم الراشد للشركة 

 يتكفل هذا الجهاز بما يلي: حيث

 . تسجيل الشركات المندرجة في هذا الميثاق والتعديالت واإلثراءات التي ترغب في إدراجها.1 

. تشكيل مجموعات عمل و تفكير حول اقتراحات التعديل المحتملة حول ميثاق الحكم الراشد 2 

 للشركة في السياق الجزائري. 

 حول الحكم الراشد للشركات، السيما اتجاه المديرين.  . تنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينية3

تطوير العالقات الدولية مع الهيئات المماثلة بهدف تبادل التجارب، والمشاركة في المنتديات .4

 والشبكات العالمية التي لها عالقة بالحكم الراشد للشركات. 

 يتضمن ميثاق الحكم الراشد للشركة جزأين هامين: 

يوضح الدوافع التي أدت إلى زيادة أهمية وضرورة الحكم الراشد للشركات في  الجزء األول: -

 الجزائر. 
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: يركز على المقاييس األساسية التي يبنى عليها الحكم الراشد للشركات، فمن جهة الجزء الثاني -

يعرض العالقات بين الهيئات التنظيمية للشركة ) الجمعية العامة، مجلس اإلدارة والمديرية 
نفيذية(، ومن جهة أخرى عالقات الشركة مع األطراف الشريكة األخرى كالبنوك والمؤسسات الت

 المالية والممونون.

كما يتضمن الميثاق مجموعة من المالحق التي تجمع في األساس أدوات ونصائح عملية يمكن 

الراشد فإنها  وبالنسبة لمعايير الحكمض االستجابة النشغال واضح ودقيق للشركات اللجوء إليها بغر

تهدف إلى تحسين احترام قواعد اإلنصاف و المسؤولية و الشفافية و التبعية. الجدول الموالي يبين 

 المعايير األساسية للحكم الراشد للشركة، و المحددة في ميثاق الحكم الراشد للشركة في الجزائر:

حددة في ميثاق الحكم الراشد المعايير األساسية للحكم الراشد في الشركة، والم (01الجدول رقم )

 للشركة في الجزائر. 

 شرح المعيار المعيار

يعني توزيع الحقوق و الواجبات بين األطراف الفاعلة و كذا االمتيازات و  االنصاف

 االلتزامات المرتبطة بها , و ذلك بطريقة منصفة و عادلة 

و المسؤوليات يعني أن توزيع الحقوق و الواجبات و كذا الصالحيات  الشفافية

 الناجمة ينبغي أن تكون شفافة و واضحة للجميع  

 يعني ان مسؤولية أي فرد محددة باهداف دقيقة و ليست مقسمة  المسؤول

يعني أن كل طرف فاعل مسؤول أما األخر فيما يمارس من خالله  التبعية

 المسؤوليات المنوطة له 

تفعيل حوكمة الشركات"، مذكرة مقدمة  براهمة كنزة، "دور التدقيق الداخلي في المصدر:
الستكمال متطلبات شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة 

 2. 46، ص :2014، 2قسنطينة 

العالقات التي تربط الشركة مع األطراف الفاعلة الداخليين والخارجيين، وفق ميثاق الحكم  -

 زائر:الراشد للشركة في الج

 

(: األطراف الفاعلة داخل الشركة وعالقاتهم المتبادلة وفق ميثاق الحكم الراشد 05الشكل رقم )

 للشركة في الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

براهمة كنزة، "دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات"، مذكرة مقدمة  المصدر:

تصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير، كلية العلوم االق

 . 47، ص: 22014قسنطينة 

 الهيئات المختصة االطراف الفاعلة الداخليين    

لمساهمين       ا  

 المسيرين       

 الجمعية العامة للمساهمين

 مجلس االدارة
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 ب . عالقات الشركة مع األطراف الفاعلة الخارجيين:

تشكل المؤسسة جهاز مفتوح على العديد من األطراف الفاعلة الخارجيين وتكون على اتصال دائم 

مالءمتها مع حالة كل شركة معهم، وعليه فإن هناك مجموعة من التوصيات الواجب تنفيذها قصد 

لكي تتكمن من تحسين عالقاتها مع األطراف الفاعلة الخارجيين، وتوسيع جاذبيتها اتجاههم . 

والشكل الموالي يبين األطراف الفاعلة الخارجيين وعالقاتهم المتبادلة وفق ميثاق الحكم الراشد 

 للشركة في الجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علة الخارجيين وعالقاتهم المتبادلة، وفق ميثاق الحكم الراشد ( :األطراف الفا06)الشكل رقم 

 للشركة في

 الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطات العمومية

 الموردين

 الزبائن

 البنوك و الهيئات المالية المؤسسة

 المنافسين
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براهمة كنزة، "دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات"، مذكرة مقدمة  المصدر:

سيير، جامعة الستكمال متطلبات شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم الت

 .48، ص :2014، 2قسنطينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

لحوكمة الشركات أهمية كبيرة تزايدت في العديد من االقتصاديات المتقدمة والناشئة خالل 

العقود القليلة الماضية ، خاصة في أعقاب االنهيارات االقتصادية واألزمات المالية التي شهدتها 

ي مست العديد من أسواق المال العالمية كأزمة جنوب شرق آسيا، إضافة عدد من دول العالم، والت

إلى انهيار كبريات الشركات العالمية خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، نتيجة استخدامها 

لطرق محاسبية معقدة ومضللة اإلخفاء خسائرها والتالعب بحقوق أصحاب المصالح من مساهمين 

 وغيرهم. |

 ذ الفصل والمتعلق باإلطار النظري لحوكمة الشركات يمكن أن نستنتج أن: بعد تطرقنا له

حوكمة الشركات عبارة عن الكيفية التي تدار وتراقب بها الشركات من طرف جميع األطراف  -

ذات العالقة بالشركة، وبالتالي فهي تعتبر بمثابة األداة التي تضمن كفاءة إدارة الشركة في 

دارتها للمخاطر، وهو يعتبر كمؤشر عن تحقيق الشركة ألهدافها بالدرجة استغاللها لمواردها وإ

 األولى إضافة األهداف األطراف ذات العالقة بها.

حوكمة الشركات في مضمونها تهدف إلى تطوير األداء وتحقيق اإلفصاح والمصداقية  - 

ف المختلفة ذات والشفافية، إلى جانب البحث عن تحقيق االنسجام والتوازن بين مصالح األطرا

العالقة بالشركة، كما تهدف إلى الحد من سيطرة اإلدارة وإعطاء المساهمين صالحيات أكبر، من 

 خالل تفعيل الرقابة على األداء وتدعيم المساءلة.

التطبيق السليم لحوكمة الشركات يتطلب االلتزام بمجموعة من المبادئ التي تشكل القواعد  - 

 ة اإلدارية الرشيدة.األساسية لتحقيق الممارس

 

 



26 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات الثاني: جودة لالفص

 بحوكمة وعالقتها المالية

 الشركات
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 تمهيد:

مع تطور المحاسبة في بيئة األعمال لتصبح وسيلة لخدمة اإلدارة و أصحاب المصالح في 

المؤسسة، حيث أنها تقوم بإنتاج معلومات محاسبية و مالية في إطار منظم على شكل التقارير 

 المالية تساعدهم في اتخاذ قراراتهم.

و لكسب ثقة المستثمرين و أصحاب المصالح البد أن المعلومات المالية المنبثقة من القوائم و 

التقارير المالية تتميز ببعض الخصائص تحظى بقبول لديهم ، و لهذا جاءت حوكمة من خالل 
 " المراجعة الخارجية "، " لجان المراجعة " و " مجلس اإلدارة "،آلياتها " المراجعة الداخلية "

 لتزيد من موثوقية و صدق هذه المعلومات، سنتطرق لكل هذا من خالل : 

 المبحث األول : جودة المعلومات المالية 

 لمبحث الثاني : حوكمة الشركات كآلية لتحقيق جودة المعلومات الماليةا
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 المبحث األول: جودة المعلومة المحاسبة

الداخليين  -مية بالغة لمجموعة من المستفيدين تعد المعلومات المحاسبية ذات أه

من خالل تقديم معلومات هامة تخدمهم في اتخاذ القرارات، حيث تعتمد تلك  -والخارجيين 

القرارات على جودة المعلومة المحاسبة من خالل القوائم والتقارير المالية، وعليه سوف نتطرق في 

لخصائص النوعية لها واألطراف المستخدمة لها هذا المبحث إلى ماهية المعلومات المحاسبة وا

 1وكذلك جودة المعلومات المحاسبة.

 المطلب األول: ماهية المعلومة المحاسبية

 الفرع األول: مفهوم المعلومة المحاسبية

ت من بياناالمعلومة المحاسبية "هي ناتج نظام المعلومات المحاسبي الذي يتم تغذيته بال

 ية منهااالغ وإخراجها في شكل قوائم للمعلومات المحاسبية آلية تكون خالل تسجيالتها ومعالجتها

ر دى توفيعلى م االستخدامها في إدارة مشاريعها كما تتوقف فعالية اإلدارةبمثابة المحرك لإلدارة 

 هذه المعلومات المحاسبية الالزمة للتخطيط والتوجيه والرقابة"

مصادر المختلفة والتي تشكل المادة الحية التي يمكن المعلومة المحاسبية هي تلك المعلومة ذات ال

التعامل معها تحليال وتفسيرا وشرحا ووصفا، لمعالجتها وإخراجها في شكل معلومات تمثل 

 2المعطيات التي تفيد في عملية اتخاذ القرارات". 

يبها ووتب وعموما تعرف المعلومات المحاسبية على أنها بيانات يتم تجميعها وقياسها وتلخيصها

 وعرضها في القوائم المالية حتى تمكن مستخدميها من التقييم واتخاذ القرارات.

 الفرع الثاني: أهمية المعلومة المحاسبية

لم يعد هناك أي شك في أن المعلومات أصبحت في عصرنا الحالي موردا رئيسيا ألي مؤسسة 

ي أحد ثالثة موارد في بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو حجمها أو ملكيتها، فالمعلومات ه

 3.المؤسسة الموارد البشرية، الموارد المالية ، المعلومات(

ساسية ة األولقد أصبحت المعلومات بالنسبة لمنظمات األعمال المعاصرة والناجحة بمثابة القاعد

سة بالمؤس تحيط التي تعتمد عليها لممارسة أعمالها في ظل بيئة األعمال المتغيرة والمعقدة، والتي

 اليا ومستقبال وتمثل ح
 المعلومات األساس المنطقي لعملية اتخاذ القرارات.4

                                                             
 .1، ص 2002عبد المالك عمر زيد، المحاسبة المالية في المجتمع اإلسالمي، الجزء األول إطار تاريخي للمحاسبة، عمان  -1
 .153، ص 2003وإعداد البيانات المالية"، المطابع المركزة، عمان، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، "المحاسبة األساسية  -2
 79، ص 2007ثابت عبد الرحمان إدريس، نظم المعلومات اإلدارية في منظمات األعمال المعاصرة، الدار الجامعية، مصر،  -3
بة، مكتبة المجمع العربي للنشر زياد عبد الرحمان القاضي، محمد خليل أبو زلطة، تصميم نظم المعلومات اإلدارية والمحاس -4

 369، ص 2010والتوزيع، عمان ، 
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وتنشأ الحاجة إلى المعلومات المحاسبية من نقص المعرفة وحالة عدم التأكد المالزمة للنشاط 

االقتصادي وكذلك إلمدادهم بالمزيد من المعرفة حيث أن وفرة المعلومات الضرورية إما تؤدي إلى 
المسبقة لما سيحدث مستقبال، أو تقليل حجم التباين في الخيارات، وذلك عندما  زيادة المعرفة

يستخدم المعلومات المحاسبية متخذو القرارات تلك المعلومات المحاسبية كسب احتمالية لالختيار 

بين البدائل المتاحة.وعدم توفر المعلومات الكافية والصحيحة التي تعتمد عليها المؤسسة يعتبر من 

أسباب فشل الكثير من القرارات اإلدارية والقصور في الموازنات التخطيطية وفي الرقابة أهم 

وتقييم األداء، وتحتاج اإلدارة في كل أوجه نشاطها آلية المعلومات حيث يطلب صناع القرار على 

اختالف مستوياتهم التنظيمية  معلومات صحيحة و حديثة تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات 

م األنشطة ، كالتخطيط للرقابة على التنفيذ وغيرها من المجاالت، وهناك نقطة توازن بين وتنظي

 1فعالية صنع القرار وكمية المعلومات التي تجب توفره.

وقد ازدادت أهمية المعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر لوجود عوامل متعددة أدت إلى تلك 

 2الزيادة مجملة فيما يلي:

 إنتاج جم الوحدة االقتصادية: ازدياد حجم غالبية الوحدات يؤدي إلى ضرورةالنمو في ح -أ 

 المعلوماتبصورة مستمرة ودائمة.

مات لمعلوب ازدياد قنوات االتصال في الوحدات االقتصادية، األمر الذي يعني ضرورة توفير ا 

 بصورةعمودية وأفقية وتبادلها معا.

د يها، وقثر علن الوحدة االقتصادية تتأثر بالبيئة وتؤالتأثر بالبيئة الخارجية: من الواضح أ -ج

كون تحدة أن ة الوازدادت هاته العالقة نتيجة كثرة التغيرات التي تحدث في البيئة، وينبغي على إدار

 ملياتهائمة ععلى دراية كافية بهذه الظروف وتغيراتها، لتتمكن من اتخاذ الخطوات الضرورية لمال

علومات ة الموهذا يتطلب قدرا كبيرا من المعلومات. وانطالقا من أهمي ونظامها مع تلك التغيرات
تحسين زيز والمحاسبة ، بذلت جهودا كبيرة من عديد الجهات والمؤسسات األكاديمية والمهنية لتع

 المعلومات المحاسبة وجعلها أكثر إفادة للمستخدم، تبرز أهم هذه الجهود فيما يلي:

 :تقرير لجنة تروبلود

( AICPAأهداف التقارير المالية الصادرة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ) الدراسة

، حيث أصدرت هذه الدراسة مجموعة من األهداف للقوائم المالية وهذا من خالل بيان 1973سنة 

 3( نذكر منها:1المحاسبة المالية رقم ) نمفاهي م

غيرها ودائنين ن والللمستثمرين الحاليين والمحتملي ينبغي أن تقدم القوائم المالية معلومات مفيدة -أ

 من المعلومات المحاسبية للمستخدمين، وهذا التخاذ القرارات االقتصادية.

علومات ن المينبغي أن تقدم القوائم المالية معلومات مفيدة للمستثمرين والدائنين وغيرها م -ب

لفوائد رباح وان األفقات النقدية المستقبلية مالمحاسبية للمستخدمين للتنبؤ بالمقبوضات النقدية التد

 د.م التأكية عدوالعائدات من البيع أو استحقاق السندات أو القروض من حيث المبالغ والتوقيت ونسب

زامات االلتوينبغي أن تقدم القوائم المالية معلومات مفيدة عن الموارد االقتصادية للشركة  -ج

 اء.ة واألدلسيولايد نقاط القوة المالية للشركة والضعف وتقييم وحقوق المالكين وهذا يساعد على تحد

                                                             
، صص 2007أحمد حلمي جمعة وآخرون، نظم المعلومات المحاسبة مدخل تطبيقي معاصر ، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، -1
9-10 | .4 
 .37زياد عبد الرحمان القاضي، محمد خليل أبو زلطة، مرجع سابق، ص-2

3 -Robert M.Truelbood.dojectives of financial reporting statement of financial accounting concepts 

number one http//:-www.wku.edu/jack.hall/seacl.html-date de consultation :25-07-2013. 
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موال قات األوتدف ينبغي أن تقدم القوائم المالية معلومات مفيدة حول السيولة والمالئمة المالية -د

 .نقديةوأي معلومات حول كيفية تحصيل وإنفاق النقد واالقتراض والسداد وتوزيع األرباح ال

خدام ت االستؤولياوائم المالية معلومات حول كيفية إدارة الشركة و توزيع المسينبغي أن تقدم الق -و

 المعلومات المحاسبية لصالح المؤسسة. 

 

 المطلب الثاني المعلومة المحاسبية )الخصائص المستخدمون و مصادرها(

 الفرع األول: الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية

( خصائص لمستخدميها عند اتخاذ FASBلية )لقد حددت هيئة معايير المحاسبة الما
بعنوان الخصائص النوعية  1980( الذي صدر سنة 02القرارات، وهذا من خالل بيان رقم )

 1للمعلومات المحاسبية"

 أوال: الخصائص الرئيسية

( إلى أن المالئمة والمصداقية هما الخاصيتين FASBأشارت هيئة معايير المحاسبة المالية )

للتان تجعالن المعلومات المحاسبية مفيدة التخاذ القرارات، فكما ورد في قائمة مفاهيم) األساسيتين ا
FASB( رقم )فإن "الخواص التي تفرق المعلومات األكثر إفادة عن المعلومات األقل منهما 02 )

 2هما المالئمة والمصداقية، مع بعض الخواص األخرى المتفرقة "منهما".

 المالئمة -أ

بعبارة ليه وة المعلومات المحاسبية على تغيير قرار مستخدم المعلومات والتأثير عيقصد بها قدر

دميها مستخ أخرى هي قدرة المعلومات إليجاد فرق في اتخاذ القرار، وتساعد المعلومات المالئمة
صحيح أو ت على عمل تنبؤات عن ناتج األحداث السابقة والحالية والمستقبلية، وكذلك على تأكيد

ذي ة لمتخسابقة، ولكي تكون كذلك المعلومة المحاسبية مالئمة فإنه يجب أن تكون متاحتوقعات 

تخاذ األغراض ئدة االقرار قبل أن تفقد قدرتها على التأثير في قراراتهم وإال فإنها سوف تكون أقل فا

يمة ا قون لهالقرار. وعلى هذا األساس لكي تكون المعلومة المحاسب ويق مالئمة فإنها تجب أن تك

 .تنبؤية وقيمة استرجاعية باإلضافة إلى تقديمها في الوقت المناسبة

 المصداقية ) الموثوقية( -ب 

ة يعول المدقق ساباتتتعلق الموثوقية بأمانة المعلومات وإمكانية االعتماد عليها، ومن البديهي أن الح

ع م ومضمونا عليها أكثر من الحسابات غير المدققة حتى وإن كانت األخيرة متطابقة شكال

لة الحسابات المحققة، وإن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبية تعد انعکاس واضحا لألد

ف الموضوعية أو طرق وأسس القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات، ولكي تتص

 افاألعرادئ والمعلومات المحاسبية بالموثوقية ينبغي إرساء أسس محاسبة ثابتة فيما يتعلق بالمب

 المحاسبية التي تحكم العمل المحاسبي.

                                                             
 .147 -146، صص 2006، 2ن، طرضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير، دار وائل، عما -1
مدخل نظري -مؤيد راضي خنفر، غسان فالح المطارنة، تحليل القوائمالمالية  2. 192رضوان حلوة حنان، مرجع سابق، ص  -2

 .19-18ص،2009، 2، ط-تطبيقي 
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( هي" خاصية المعلومات في التأكيد بأن المعلومات خالية من األخطاء FASBالمصداقية حسب )

والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما تزعم تمثيله"، وتعتبر المعلومات المحاسبية ذات 

 1مصداقية عندما توفر على الخصائص الفرعية التالية:

وخدمة  معين الحياد: حيادية المعلومات تعني عند إعداد المعلومة ينبغي عدم التحيز إلى طرف -أ

 جميع األطراف المستخدمة لها.

قياسات بليها إقابلية التحقيق : أي أنه يحصل توافق بين المعلومات الواردة وتلك التي يتوصل  -ب

 أخرى مستقلة مستخدمة نفس أساليب القياس.

 معبرة الصادق: وتعني اإلخالص في تمثيل العمليات المالية واألحداث وأن تكونالتمثيل  -ج

 بصدق.

 ثانيا: الخصائص الثانوية

القابلية المقارنة : تعتبر المعلومات التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة مماثلة عن المنشآت  -أ
جوانب االتفاق واالختالف المختلفة قابلة للمقارنة وتمكن هذه الخاصية المستخدمين من تحديد 

إخفاء هذه الجوانب باستخدام طرق محاسبية غير األساسية في الظواهر االقتصادية طالما أنه لم يتم 

 2.مماثلة

الثبات: نقول عن المعلومات المحاسبية أنها تتميز بالثبات عنها تطبيق الوحدة المحاسبية نفس  -ب

خرى، إال أنه يمكن للشركات تغيير الطرق المعالجة المحاسبية على نفس يحدث من فترة أل

المحاسبية التي تستخدمها عندما يثبت أن الطريقة الجديدة هي األفضل، وفي هذه الحالة يجب 

اإلفصاح عن طبيعة األثر في هذا التغيير المحاسبي، ومبرر إجراءه في القوائم المالية الخاصة في 
لخصائص الرئيسية والثانوية للمعلومات المحاسبة من الفترة التي حدث فيها التغيير . ويمكن تبيان ا

 3خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( : خصائص المعلومة المحاسبية07الشكل رقم ) 

 

                                                             
1 -Financial accounting standers board, Statement of financial accounting concepts, ,N 2, Qualitative 

Characteristics of Accounting Information, 2008, P:2. 
، 2008الجوانب النظرية والعلمية ، دار وائل للنشر، األردن،  -د محمد أبو نصار،جمعة حميدات، معايير البالغ المالي الدولية  -2

 .10ص
3 -Ahmed M.Oboidat, Accounting Information Qualitative characteristics Gap: Evidence From Jordan 

international management REVIEW, vol.3. N°2, 2007, P:28. 

 فائدة المعلومات
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ص  ،2004المصدر: رضوان حلوة حنان وآخرون، أسس المحاسبة المالية، دار حامد، األردن،

31. 

 

 اسبيةالفرع الثاني: مستخدمو المعلومة المح

مع تنوع األطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية، أصبح من الصعب لهذه األخيرة االستجابة 

للجميع خاصة أن نوع وشكل المعلومات يختلف من مستعمل آلخر، وقد صنف جلول ساسي ) 

SACID :1( هذه األطراف إلى ما يلي 

 أوال: األطراف الخارجية

 2مثل فيما يلي:وهي األطراف الخارجية عن الشركة وتت

ط الذي النشاالمالكين الحاليين والمستثمرين والسماسرة : يرغب هؤالء في معرفة المعلومات و -أ

يدة، صص جدحتزاوله الشركة التخاذ القرارات سواء إلبقاء على استثماراتهم أو سحبها أو بشراء 

 وهذا من خالل معرفة نتيجة أعمال الشركة ومقارنتها بشركات أخرى.

سبية مقترضين: هي المؤسسات المالية والمصارف، حيث يستخدم هؤالء المعلومات المحاال -ب

 لتقييم

 مخاطر منح القروض ومعرفة مدى القدرة على االلتزام بسداد الديون.

ى كة حتالموردين: تساعد المعلومات المحاسبية الموردين على معرفة وضع ومدى نجاح الشر -ج

 زبون للموردين. يستمر التعامل معها باعتبارها

ن مخططوالجهات الحكومية: وتشمل دائرة الضرائب ودائرة اإلحصاء والسلطات القضائية وال -د

 االقتصاديون، حيث تستعمل هذه األطراف المعلومات المحاسبية لغرض فرض الضرائب على

 أرباح الشركة وحساب الدخل اليومي، وفض النزاعات وتحليل النشاط االقتصادي.

كة ة الشرت العمال: يهتم هؤالء بخطط الشركة في األجور والمكافآت ومعرفة مدى قدرنقابا -ه 

 على سداد معاشاتهم 

 ات. الخدموالعمالء: يهتم العمالء بمعرفة مستقبل الشركة ومدى قدرتها في إمدادهم بالسلع  -و

                                                             
1 -SACI Djalal, compatibilité de l'entreprise et système économique, l'expérience algérienne, OPU, 

Alger, 1991, P:72. 
عبد الحي مرعي  2. 31، ص 2006عات الجامعيات، اإلسكندرية،هادي رضا الصغار، مبادئ المحاسبة المالية، دار المطبو -2

 .86-85ص  -، ص2008وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 

 الموثوقية

الحياد-  

قابلية التحقيق-  

التمثيل الصادق-  
القابلية للمقارنة و تتضمن االتساق و -

باثثال  

 المالءمة

لمناسبا التوقيت-  

القدرة التنبئية-  

التحقق من التوقعات-  
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ار سعالجمهور: يهتم بجمهورهم بمعرفة مستوى أرباح الشركات وأثرها على مستويات األ -ي

 والدخل القومي كما يهتم الجمهور باألداء االقتصادي لجميع الشركات.

 ثانيا: األطراف الداخلية

هي كافة األطراف التي يتصل عملها بإدارة أنشطة الشركة واستخدام المعلومات المحاسبية 

 1ي:مواردها االقتصادية والبشرية في سبيل تحقيق أهداف الشركة وتتمثل هذه األطراف فيما يل

ط ذ الخطاإلدارة العليا: ويقصدها بها مجلس اإلدارة أو المدير العام المسؤول عن تنفي -أ 
علومات م الموالسياساتالمرسومة للشركة، حيث أن اإلدارة العليا مسؤول اتجاه الهالكين، وتستخد

 المحاسبة لمعرفة

 نتيجة نشاط الشركة .

المستويات لوسطى والدنيا التي تتولى متابعة  ب بالمستويات اإلدارية : ويقصد بها المدراء في

النشاط واإلشراف على األعمال اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للنشاط، وتكون مسئولة اتجاه اإلدارة 
العليا في تحقيق الرقابة اإلدارية على النشاط، ولذلك هي بحاجة إلى التقارير المحاسبيق بصورة 

 2دورية.

رار ى استقأعمال الشركة يحتاج الموظفين إلى معلومات لمعرفة مدالموظفين: من أجل مزاولة  -ج

 ركة.وظائفهم وكذلك مدى مالئمة األجور والرواتب التي يتقاضونها مع نتيجة المحققة للش

 الفرع الثالث: مصادر المعلومة المحاسبية

خاللها تعتبر التقارير المالية المنشورة من قبل المؤسسات الوسيلة الرئيسية التي يتم من 

توصيل المعلومات إلى األطراف الخارجية، حيث توفر هذه األخيرة المعلومات التي تساعد متخذي 

القرارات والمستثمرين في اتخاذ قرارات االستثمار واالئتمان الرشيد وكذلك القرارات المشابهة 

 3وتتمثل هذه التقارير فيما يلي:

مالية  جداولوارير المالية وهي عبارة عن "كشوف أوال: القوائم المالية: وهي من أهم أنواع التق

جميع نتائج تانة بتعكس المرحلة األخيرة في الدورة المحاسبية والتي يتم فيها بيان األعمال باالستع

ن مكونات ( فإ01وتبويب وتلخيص البيانات المحاسبية "، وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 القوائم المالية تتمثل في:

 المالي لمركزاانية العمومية: وتسمي قائمة المركز المالي وهي الوسيلة المحاسبية لبيان الميز-أ

 لشركة في تاريخ معين غالبا ما يكون نهاية الشهر أو سنة والتي تظهر عناصر األصول

 وااللتزامات وحقوق الملكية.

أو  ربح لشركة منقائمة الدخل:" تقدم هذه القائمة معلومات تمكن من تحديد نتيجة أعمال ا -ب

ن ترة مخسارة خالل فترة مالية ، وهو ما يقتضي مقابلة اإل عيادات المكتسبة خالل هذه الف

 مصروفات المتعلقة بهذه اإليرادات 

لملكية قوق اقائمة التغيرات في حقوق الملكية: تقدم هذه القائمة معلومات عن التغيرات في ح -ج
في لفترة واية ار أسباب الفرق في رصيد حقوق الملكية في بدعلى مدارالفترة المالية وبالتالي تفسي

 نهاية الفترة وتبين هذه القائمة:

                                                             
 .32-31هادي رضا الصغار، مرجع سابق، ص ص -1
 .54، ص 2004،  أحمد صالح عطية، مبادئ المحاسبة المالية، الدار الجامعية للنشر، اإلسكندرية -2
 .23-22محمد أبو نصار، جمعة حميدات، مرجع سابق، ص ص  -3
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لملكية حقوق االتغيرات في ال -جميع التغيرات في حقوق الملكية )حقوق المساهمين خالل فترة .  -

ت اوزيعما عدا تلك الناجمة عن العمليات مع المالكين مثل زيادة أو تخفيض رأس المال أو ت

 األرباح.

الية ترة مقائمة التدفقات النقدية:هي كشف بالمقبوضات والمدفوعات النقدية للشركة خالل ف -د

إصدار  خالل معينة، " وقد ألزم مجلس معايير المحاسبة المالية الشركات بإعداد هذه القائمة من

 المعيار الدولي

 ( "07رقم )

ة لمحاسبيسات اسيرية األخرى: وتبيين ملخصا للسياالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التف -ه

ي غ المالإلبالاومالحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم المالية، واإلفصاحات التي تطليها معايير 

حاسبة ق المالدولية وتحتوي على كل التفاصيل المتعلقة بإعداد القوائم المالية السابقة من طر

ات معلوم، االرتباط والتنازل بين الوحدات وغيرها عن المعتمدة، توضيحات فيما تخص الشراكة

 اإليضاحية.

 والشكل الموالي يوضح أنواع القوائم المالية.

 ( : أنواع القوائم المالية08الشكل رقم ) 

 والشكل الموالي يوضح أنواع القوائم المالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

 جع الحساباتثانيا: تقرير مرا

باإلضافة إلى القوائم المالية تحتوي التقارير المالية للشركات على تقرير مراجع الحسابات 

الخارجي، والذي يرفق مع القوائم المالية المعدة، حيث يقوم المراجع من خالل هذا التقرير بالتحدث 

مثيلها لواقع األمور في عن نتيجة ف حصه لهذه القوائم ومدى دقة المعلومات الواردة فيها، ومدى ت

عليها، اإلضافة إلى بيان رأيه بخصوص كفايةبمدى توافق إعداد الشركة ، كما يوضح المراجع رأيه

 1هذه القوائم والمبادئ المحاسبية المتعارف المعلومات الواردة في القوائم المالية.

 ثالثا : تقرير مجلس اإلدارة

                                                             
 .71، ص 2007د محمد مطر، مبادئ المحاسبة المالية، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  -1
 

انواع 

القوائم 

 المالية

 الميزانية

 قائمة الدخل

 قائمة التغير في حقوق الملكية

 قائمة التدفقات النقذية

االصول -  

الخصوم- االيرادات و المصروفات -   

المكاسب و الخسائر-  

افي الربحالربح التشغيلي و ص-  

 

 

التغيرات في راس المال المدفوع -  

التغيرات في االرباح المحتجزة-  

التغيرات في راس المال المحتسب-  

التدفقات النقذية من االنشطة التشغيلية -   

التدفقات النقذية االستثمارية-  

لنقذية من االنشطة التمويليةالتدفقات ا-  
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شركة طة العطاء المساهمين فكرة عامة عن أنشهو التقرير الذي يقوم فيه مجلس اإلدارة بإ

 سويق،خالل فترة مالية معينة حيث يتضمن التقرير معلومات عن المركز المالي للشركة والت
الل خشركة باإلضافة إلى حجم المبيعات ونموها وتطورها ، باإلضافة للمشاريع التي أنجزتها ال

حتاجها تي قد يية الافة إلى بعض المعلومات التكميلالعام وما تنوي انجازه في العام القادم هذا باإلض

 مستخدمو القوائم المالية، ويشمل تقرير مجلس اإلدارة عادة:

 خطاب مجلس اإلدارة إلى المساهمين. -

 .تحليالت وتوقعات اإلدارة المستقبل -

 

 المطلب الثالث: ماهية الجودة في المعلومة المحاسبية

التي تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة، ألن هذه جودة المعلومات هي تلك الخصائص 

الخصائص سوف تكون ذات فائدة كبيرة لكل من المسؤولين عند إعداد القوائم المالية في تقييم 

 1نوعية المعلومات التي تنتج من تطبيق الطرق واألساليب البديلة.

 الفرع األول: تعريف جودة المعلومة المحاسبية

المعلومات المحاسبية من المفاهيم المعاصرة التي تهتم بها مختلف  يعتبر مفهوم جودة

المجامع العلمية و المهنية وذلك لما لها من أهمية عند إعداد القوائم المالية، وتحقيق متطلبات 

اإلفصاح الالزمة في تلك القوائم كما تخدم المستخدمين لهذه المعلومات، ولعل من األهمية ما دافع 

باسم " بيان حول النظرية  1966( إلى إصدار دراسة عام AAAيكية المحاسبية ) الجمعية األمر

األساسية للمحاسبة" أعربت فيه عن تراجع عن المجامالت السابقة " المبادئ المحاسبية " أي 

الخروج عن االتجاهات التقليدية والتركيز على معيار المنفعة وذلك للوفاء باحتياجات المستخدمين 

لديهم، وكذلك مجلس معايير مفيدة تساعدهم في اتخاذ قراراتهم وتقلل من عدم التأكيد إلى معلومات

( الذي طبق المنهج النفعي الجديد عند وضعه لإلطار المفاهيمي، فركز FASBالمحاسبة المالية ) 
بشكل واضح على جودة أو منفعة المعلومات المحاسبية، واعتبر أن أهداف القوائم المالية هي نقطة 

( FASBاية في تطبيق المنهج النفعي الجديد، وبعد تحديد األهداف كان من الطبيعي أن ينجز )بد

 1980( عام 02الخطوة التالية هي تحديد مفاهيم الجودة المعلومات المحاسبية بإصدار البيان رقم ) 

 2بعنوان "الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية".

قها م تطبي" بمدى االمتثال للقواعد واإلجراءات التي يتوقد عرفت جودة المعلومات المحاسبية 

 لة".بانتظام وإخالص بشكل يعكس حقيقة حسابات المؤسسة واألهمية النسبية لألحداث المسج

جودة في هذه المجال " المعيار الذي يمكن على أساسه الحكم على مدى تحقيق الونعني ب

مها كأساس للمفاضلة بين األساليب المحاسبية المعلومات المحاسبية ألهدافها، كما يمكن استخدا

لغرض القياس واإلفصاحلمحاسبي في التقارير المالية بما يتيح اختيار أكثر المعلومات الجيدة هي 

 3تلك األكثر إفادة في ترشيد القرارات "

                                                             
ورات المرجع نفسه. د وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، منش 2. 51مؤيد راضي خنفر، فالح المطارنة، مرجع سابق، ص  -1

 .117، ص 2007األكاديمية العربية في الدنمرك، 
2 -CelineMichailiesco, Qualité del'informationcomptable, Manuscrit auteur, publiedans "Encyclopédie 

de compatibilité, contrôle de gestion et audit(2009),PP 1023-1033,P :2. 
 144-195، ص ص 1991بة، ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، عباس مهدي الشيرازي، رظرية المحاس -3
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نفعة مقه من ا تحقوعموما تعني جودة المعلومات المحاسبة التي تتضمنها التقارير والقوائم المالية م

عة ف والتضليل وأن تكون معدة في ضوء مجمويزيتللمستخدمين، وذلك من خالل خلوها من ال

 المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية.

 الفرع الثاني: معايير جودة المعلومة المحاسبة

ي جنتال يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات وذلك الختالفه تبعا الختالف وجهات نظر وأهداف م

 1:إال أنه يمكن تحديد معايير عامة لقياس جودتها على النحو التاليومستخدمي المعلومات

الدقيق  لتقييما:إن المعلومات الدقيقة تكون مهمة في المحاسبيةالدقة كمقياس لجودة المعلومات  -أ

 لألحداث سواء في المستقبل أو الحاضر أو الماضي.

نة، ة معيسبية:وهي استخدام المعلومة من أجل منفعالمنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحا -ب

 ويمكن التمييز بين عدة أشكال المنفعة:

 منفعة شكلية: أي تجانس الشكل مع احتياجات المستخدم. -

 منفعة زمنية: الحصول عليها وقت الحاجة لها. -

 .اترلقرامنفعة التقييم )تصحيحية( : أهميتها وقدرتها في تقييم وتصحيح نتائج تنفيذ ا -

 الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية -ج

ا ة ألجلهلمسطروهي العالقة بين األهداف والنتائج، أي مدى تحقيق المعلومة المحاسبية ل ألهداف ا

 وذلك بمقارنتها مع نتائج استخدامها.

 التنبؤ كمقياسجودة المعلومات المحاسبية -د

هداف لما كانت أكثر جودة، ألن من بين أهم أ كانت المعلومة مساعدة على التنبؤأي كلما 

 . المعلومات استخدام حقيقة عن الماضي للتنبؤ بمعلومات متوقعة في المستقبل

 الكفاءة كمقياس بجودة المعلومات المحاسبية -ه 

ق د وتطبيلموارلهي العالقة بين االستخدام و النتائج، أي تحقيق أهداف الشركة بأقل استخدام ممكن 
 يجب الالتي صادية المعلومات الذي يستهدف تعظيم جودة المعلومات بأقل تكاليف ممكنة ومبدأ اقت

 أن تزيد عن قيمة المعلومة.

 الفرع الثالث: العوامل المؤثرة على جودة المعلومة المحاسبية

التقارير المالية وما تحتويه من معلومات محاسبية تتأثر بجملة من العوامل شأنها شأن أي وسيلة 

 2يل أخرى حيث يمكن حصر أهم هاته العوامل في:توص

 :العوامل البيئية ) بيئة محاسبية ( -أوال

 ومن أهم العوامل البيئية التي تؤثر على جودة المعلومات المحاسبية ما يلي:

العوامل االقتصادية : تختلف نوعية المعلومات التي تقدمها التقارير المالية باختالف النظام  -أ

سائد، ففي حال المجتمعات ذات االقتصاد الرأسمالي مثال تحظى التقارير المالية االقتصادي ال
بأهمية بالغة، إذا يتمالتركيز على توافر المعلومات المالئمة الحتياجات المستخدمين التخاذ 

القرارات االقتصادية بينما نجد في االقتصاد االشتراكي يتم التركيز على المعلومات المحاسبية 

 3للتخطيط في الدولة ولغرض إحكام المراقبة المركزية.الموجهة 

                                                             
، ص ص 2002مؤيد محمد الفضل، عبد الناصر إبراهيم نور، المحاسبة اإلدارية، دار السيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، -1

305-306. 
 .15مان، األردن ، صحسين القاضي ، توفيق مأمون حمدان ، نظرية المحاسبة ، دار الثقافة ع -2
 .42، ص 2001يوسف محمد جرعون، نظرية المحاسبة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -3
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العوامل السياسية: : إن العوامل السياسية للبيئة المحاسبية لها تأثير كبير على الهياكل والعمليات ب 

المحاسبية ألنها تلزم تحديد االحتياجات من المعلومات المحاسبية للمستخدمين للتقارير المالية التي 
المحاسبية عن األوضاع السياسية واالقتصادية لكل بلد من البلدان التي تغلب تالءم المعلومات 

عليها وجهة نظر معينة ، ومن هنا تقع على المنشأة مهمة توجيه وتطوير إمكانياتها نحو تحقيق هذه 

لمعلومات وبين ما هو االحتياجات بحيث يتم القضاء على أي تعارض بين ما هو مطلوب من ا

 1.ممكن تحقيقه

ل اعية مثالجتمالعوامل االجتماعية: تتأثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبة ببعض القيم ا -ج

سرية يؤثر نحو ال لتوجه: اتجاه المجتمع نحو االهتمام بالسرية في القوائم المالية و الوقت ....الخ ، فا

ى يمة أعلطي قالتي تع علىعملية تجميع ونشر المعلومات المحاسبة، أما قيمة الوقت فنجد أن الدولة
العكس وثال، مللوقت تهتم بقائمة الدخل، وتعد البيانات المالية خالل فترات متقاربة ربع سنوية 

 بالنسبة للدول التي ال تعطي للوقت أهمية تهتم بقائمة المركز المالي فقط.

والقواعد القانونية  العوامل القانونية : إن العوامل القانونية وأهمها مجموعة األنظمة والتشريعات -د

تؤثر بشكل مباشر على مهنة المحاسبة والرقابة واإلشراف على ممارستها خصوصا مع ظهور 

شركات المساهمة التي تتميز بانفصال الملكية عن اإلدارة مما أدى خضوعها إلى التشريعات 

ي تعد بها القانونية والضريبية منذ بدء تكوينها حتى تصفيتها، وهذا ينعكس على الكيفية الت
المعلومات وكيفية عرضها في التقارير المالية وذلك بهدف إضفاء نوع من الثقة لمستخدمي 

المعلومات، ويمكن القول أن القواعد الملزمة بتوفير المعلومات المالية التي يجب إعدادها وتقديمها 

 2.في أحد العوامل القانونية التي تأثر على الخصائص النوعية للمعلومات

 لتعليميستوى العوامل الثقافية: وتتمثل في المستوى التعليمي ووضع المنظمات المهنية، فالما -ه 

شكل بسبية يؤثر في الممارسة المحاسبية والتدفق بشكل عام والخصائص النوعية المعلومات المحا

ف ناس ية الخاص فالبلدان التي تعاني من تدني المستوى التعليمي فيها يصبح من الصعب على أغلب
ها التي ل بلدانهم واستيعاب محتويات التقارير المالية واستخدامها في اتخاذ القرارات على عكس ال

سبق في ها الالمستوى التعليمي أفضل، وكذلك بالنسبة لوضع المنظمات المهنية، ففي الدول التي ل

 أثر علىتلتي ا إنشاء االتحادات والجمعيات مهنية تتولى تطوير وتنظيم الممارسات المحاسبية فيها

 جودة المعلومات المحاسبة المقدمة من خالل التقارير المالية.

 ثانيا : العوامل المتعلقة بالمعلومات

تتأثر جودة التقارير المالية بمدى توافر عدد من الخصائص والصفات للحكم على منفعتها في اتخاذ 
خصائص النوعية المعلومات ( الFASB-1980القرار إذ حددت نشرة معايير المحاسبة المالية )

المحاسبية والتي بموجبها يتم التمييز بين المعلومات األقل منفعة واألكثر منفعة التخاذ القرارات، 

 3.يمها وعرضها في التقارير الماليةوكذلك تقد

ل إدخا ومن العوامل المتعلقة بالمعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر استخدام الحاسوب في

هما لكان  ة وعرض المعلومات وكذلك االنتشار الواسع والسريع لالنترنيت اللذانوتحليل ومعالج

 األثر الكبير على زيادة فائدة المعلومات المحاسبية كما يلي:

 االنخفاض الكبير والمستمر في تكلفة اإلنتاج والحصول على المعلومات . –أ 

                                                             
عبد الحميد مانع الصبيح، المعايير المحاسبية الدولية دراسة في مدى استخدامها ومالئمتها في الجمهورية اليمنية، أطروحة دكتوراه  -1

 .42، ص  1998ارة واالقتصاد، جامعة المستنصرة ، بغداد، غير منشورة ، كلية اإلد
د محمد إبراهيم عبد السالم التركي، تحليل القوائم المالية، شؤون المكاتب جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية،  -2

 . 28، ص1993
اإلبالغ عن أداء الوحدات االقتصادية، أطروحة دكتوراه غير أسماء سلمان، زنان لخيوري، مدى كفاءة التقارير المالية الحالية في -3

 .88، ص 2002منشورة، جامعة بغداد، 
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 سسة والمستخدم .زيادة كمية المعلومات الملبية لالحتياجات الخاصة بالمؤ -ب

 سب.إتاحة تلك المعلومات لعدد كبير من المستخدمين لها في العالم وفي الوقت المنا -ج

 إعداد بيانات أعمق المستخدمين ولعديد السنين. -د

 ثالثا: تقرير مدقق للحسابات ) المراجع الخارجي(

المالية المنشورة و إضفاء يعتبر تقرير محقق الحسابات للتقارير المالية من خالل مراجعة التقارير 
الثقة في المعلومات الواردة لها، والتحقق من أن إعداد وعرض التقارير المالية قد تم وفقا لمعايير 

 1.المحاسبة المعتمدة

 حوكمة الشركات كالية لتحقيق الجودة المحاسبية المبحث الثاني: 

ي تها فبة و دور الياسنحاول من خالل هذا المبحث التعرف على عالقة الحوكمة بالمحاس

 .ماليةير التحسين جودة المعلومات المحاسبية و انعكاسات قواعدها على االفصاح و جودة  التقار

 المطلب األول : البعد المحاسبي لحوكمة الشركات

 2حوكمة الشركات أبعاد محاسبية، نذكر منها ما يلي: ان ل

لعنصر افي  1992الصادر عام  Cadburyالمساءلة والرقابة المحاسبية أشار تقرير لجنة أوال:

لك عيل تالثاني منه، بأن يقوم المساهمون بمساءلة مجلس اإلدارة، وكل منهما له دوره في تف

يام مين القلمساهالمساءلة، فمجلس اإلدارة يقوم بدورهفي توفير البيانات الجيدة للمساهمين، وعلى ا

تصادي االق ك. كما أن تقرير منظمة التعاونبدورهم في إبداء رغبتهم في ممارسة مسئوليتهم كمال

رة أشار في المبدأ الخاص بمسئوليات مجلس اإلدارة إلى ضرو 1999والتنمية الصادر سنة 

ن قبل مدارة المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة وكذلك مساءلة مجلس اإل

 المساهمين.

والخاصة  2003ورصة نيويورك لألوراق المالية سنة يضاف إلى ذلك أن المعايير التي وضعتها ب

بحوكمة الشركات أشارت إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمساهمين من خالل المشاركة في 

القرارات األساسية للشركة، وفي ضوء ذلك يمكن القول بأن المساءلة والرقابة المحاسبية التي 

 3تتبناها حوكمة المؤسسات تأخذ اتجاهان:

 ني.ية األدإلدارا: المساءلة والرقابة الرأسية من المستويات اإلدارية األعلى إلى المستويات األول

 وأصحاب اهمينالثاني: المساءلة والرقابة األفقية وهي المتبادلة بين كل من مجلس اإلدارة والمس

 .المصالح في الوحدة االقتصادية

 ثانيا: االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة

من أجل إعادة الثقة والمصداقية للمعلومات المحاسبية لدى كافة األطراف المهتمة بالمؤسسة، كانت 

الحاجة إلى تطوير معايير المحاسبة والمراجعة لما لها من دور في تطبيق حوكمة الشركات، 

فتطوير معايير المحاسبة بشكل مستمر يمكن مراجع الحسابات باستمرار حيازة مقياس مالئم 

                                                             
 -محمد أحمد إبراهيم خليل، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق األوراق المالية  -1

،  2005ية، السنة الخامسة و العشرين، العدد األول جامعة الزقازيق بنها،مجلة الدراسات و البحوث التجار -دراسة نظرية تطبيقية 

 .11-10صص 
 2|  6-5رأفت حسين مطير، آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات، مصر، ص ص  -2
-207، ص ص  2009سكندرية، اإل -عبد الوهاب نصر علي، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة، الجزء الثالث، الدار الجامعية  -3

208. 
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ق القوائم المالية، كما أنه يجب أن يترافق مع تطوير معايير المحاسبة حتمية تطوير مماثل في لصد

 معايير المراجعة سواء المعايير المتعارف عليها أو اإلرشادات المتخصصة.

 ثالثا: دور المراجعة الداخلية

أهداف  إن للحوكمة والمراجعة الداخلية نفس األهداف وهي السيطرة على المخاطر وتحقيق

المؤسسة، وحماية مصالح المساهمين إال أن دور الحوكمة يتمثل في وضع القيم األخالقية األساسية 

وتقوم اإلدارة بنشر مبادئ الحوكمة وإجراءاتها، بينما تساهم المراجعة الداخلية في تحسين عملية 

م وكذا تقييم مدى فعالية الحوكمة حيث تعمل على نشر القيم األخالقية وتقييم مدى االلتزام بهذه القي

 1.أداء إدارة المؤسسة

 دور المراجع الخارجي -رابعا

 ية وذلكمحاسبنتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات ال

حدات دها الوتي تعمن خالل قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية ال

اجعة المر قتصادية من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية، فإن دوراال

ك الخارجية أصبح جوهري وفعال في مجال حوكمة الشركات ألنه يحد من التعارض بين المال
 النحرافاشكلة وإدارة الوحدة االقتصادية، كما أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ويحد من م

 لقي في الوحدات االقتصادية.الخ

 دور لجان المراجعة -خامسا 

حات ت إصالإن االهتمام بحوكمةالشؤكات هو الذي أدى إلى زيادة االهتمام بلجان المراجعة وركز

ات من لمؤسسالحوكمة على أدوار ومسئوليات جميع المشاركين في عملية إعداد التقارير المالية ل
ل ات حواإلدارة ولجان المراجعة، وقد أشارت معظم الدراس مراجعين داخليين وخارجيين ومجلس

 وجود لجنة المراجعة داخل كل مؤسسة، حيث وجودها يمثل أحدحوكمة الشركات إلى ضرورة

لقوائم المالية كما تهدف إلى زيادة مصداقية وموثوقية ا 1عوامل تقييم مستويات الحوكمة بالشركات 

لية م استقاللتدعيوة اإلدارة العليا للقيام بمهامها بكفاءة ، التي تعدها اإلدارة للمساهمين ومساند

 المراجع الداخلي وحماية حيادية المراجع الخارجي. 

لية الما يمثل اإلفصاح الجيد والشفافية في عرض المعلومات تحقيق اإلفصاح والشفافية -سادسا
خلو أي يا لم الشركات، لذ وغير المالية أحد المبادئ واألركان الرئيسية التي تقوم عليها حوكمة

 تقرير صادر عن منظمة أو هيئة أو دراسة علمية من التأكيد

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

األطراف المختلفة ذات العالقة، ويمثالن أحد المؤشرات الهامة للحكم على تطبيق نظام الحوكمة 

 2عدمه داخل الوحدات االقتصادية المختلفة. من

 إدارة األرباح -سابعا

ثل داف متمارس إدارة بعض الوحدات االقتصادية سياسة إدارة األرباح لتحقيق الكثير من األه

سائر و الخالوصول إلى مستوى التنبؤات التي سبق اإلعالن عنها أو تجنب اإلعالن عن األرباح أ

 اأو للحصول على بعض المزاي

                                                             
 .12محمد أحمد إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص  -1
 .197عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، ص  -2
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م عني قياتلربح االمرتبطة باألرباح المرتفعة مثل المكافآت والعموالت، وبالتالي فإن عملية إدارة 

 لنظر عنصرف اباإلدارة بالتأثير أو التالعب في البيانات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية 

 الهدف من ذلك.

 ألخرىة الفرصة لألطراف اولكن في ظل تطبيق حوكمة الشركات والحد من سلطة اإلدارة وإتاح

ارت ذا أشللحماية حقوقها مع وجود الضوابط المختلفة، فإن إدارة األرباح تصبح ال وجود لها، 

ادية القتصانتائج إحدى الدراسات والتي تناولت أثر متغير الحوكمة على ممارسة إدارة الوحدات 

وحدة، رج النة المراجعة من خالسياسة إدارة األرباح، بأن هناك عالقة عكسية بين عدد أعضاء لج

لشركة رسة اوكذلك حريتهم المالية، وكذلك عدد األعضاء التنفيذيين في مجلس اإلدارة، وبين مما

مارسة مة في إلدارة األرباح. وبذلك يمكن القول أن دور حوكمة الشركات في الحد من سلطة اإلدار

 علومات المحاسبية.عملية إدارة األرباح ينعكس باإليجاب على تحقيق جودة الم

 تقويم أداء الوحدات االقتصادية -ثامنا

إن الحوكمة الشركات دور في زيادة كفاءة استخدام الموارد وتعظيم قيمة الوحدة االقتصادية وتدعيم 

قدرتها التنافسية باألسواق، مما يساعدها على التوسع والنمو ويجعلها قادرة على إيجاد فرص عمل 

تطبيق الجوانب الفكرية لحوكمة الشركات ينعكس بشكل جيد على أداء جديدة، حيث االلتزام ب
الوحدات االقتصادية بأبعاده التشغيلية والمالية والنقدية، أي أن تطبيق الحوكمة يساعد على إيجاد 

مفهوم ومقاييس شاملة ألداء الوحدة االقتصادية مما يدعم من قدراتها على االستمرار والنمو ويحقق 

المختلفة المتعاملة معها خاصة وأن مفهوم حوكمة الشركات يحمل في مضمونه  مصالح الفئات

 1بعدين أساسيين هما : 

 االلتزام بالمتطلبات القانونية واإلدارية وغيرها. -األول:

 ل.ية ككاألداء بما يحمله من استغالل الفرص المتاحة لالرتقاء بالوحدة االقتصاد -الثاني:

 

 ة حاسبيقواعد الحوكمة على االفصاح عن جودة المعلومات الم نعكاسات: اطلب الثاني الم

 الفرع األول: مفهوم اإلفصاح المحاسبي

حيث يعرف اإلفصاح بشكل عام بأنه "عملية إيصال ونقل المعلومات التي أعدت في مرحلة القياس 
ية لمن يستخدمها ويوظفها ويحتاجها، سواء داخل المؤسسة أو خارجها، بحيث يجب مراعاة أهم

 2المعلومات التي يفصح عنها، والوقت الذي يتم فيه اإلفصاح بأي وسيلة.

وعرف اإلفصاح المحاسبي أيضا بأنه "إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار 

المتعلق بالوحدة االقتصادية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة 

 3.رئ دون لبس أو تضليل" مفهومة للقا

دمين لمستخومن جهة أخرى فقد عرف اإلفصاح المحاسبي بأنه " تقديم المعلومات والبيانات إلى ا

ن بشكل مضمون وصحيح ومالئم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمي

 الداخليين والخارجيين في آن واحد.

 

                                                             
 . 14-12محمد أحمد إبراهيم خليل، مرجع سابق،صص  -1
ن : النظام المحاسبي مسعود صديقي، مرزوقي مرزوقي، التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول و الموجود ، ملتقى تحت عنوا -2

 .3، ص 2010المركز الجامعي بالوادي، جانفي،  -المالي الجديد في ظل معايير المحاسبية الدولية 
 371،ص1996وليد ناجي الحيالي، المحاسبة المتوسطة مشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي، دارحنين ، عمان األردن،  -3
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ميعها ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل يعكس من خالل التعارف السابقة نالحظ أن ج

حقيقة ووضع المنشأة دون تضليل بحيث يستطيع مستخدم هذه المعلومات االعتماد عليها في اتخاذ 

 1.القرار السليم

 الفرع الثاني:اهمية االفصاح

تكمن أهمية اإلفصاح عن المعلومة المحاسبة في القوائم المالية في أهداف تلك القوائم 

 2والتقارير المالية وهي بصفة عامة توفير كل المعلومات التي من شأنها خدمة مستخدميها.

ويلعب اإلفصاح المحاسبي دورا هاما في تحقيق اآللية الخاصة بسوق رأس المال من حيث تحديد 

األسعار المناسبة لألسهم وتحقيق التوازن بين الدرجة المخاطرة والعائد الذي تحققه هذه األسهم، 

فاإلفصاح المحاسبي يؤدي إلى تخفيض درجة عدم التأكد فيما يتعلق باالستثمار وإقبال المدخرين 

على تقديم أموالهم للمستثمرين وبالتالي كبر حجم سوق رأس المال متمثال في زيادة عدد األسهم 

يؤدي المعروضة للشراء والبيع وكذلك في زيادةحجم التعامل عمليات الشراء والبيع لهذه األسهم 

إلى إمكانية تشغيل المعلومات مثل تنبؤات المحللين الماليين، تنبؤات إدارة المشروعات من األرباح 
المستقبلية ونشر المعلومات عن حالة االقتصاد القومي مثلسعر الفائدة ومعدل التضخم وإذا تحققت 

 3كفاءة السوق المالي فإن ذلك سيؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

 4الهدف من اإلفصاح المحاسبي يتمثل فيما يلي:أما 

 م.لقوائاعرض القوائم المالية إلى المستثمرين بصورة خالية من التشويش والتضليل في هذه  -

 .دميهاسرد كل المعلومات التي يجب أن تتضمنها القوائم المالية للشركة بشكل يفيد مستخ -

 صاح و جودة التقارير الماليةالثالث :انعكاسات قواعد الحوكمة على االف فرعال

يشجع وجود نظام إفصاح قوي وجودة للمعلومات المالية على الشفافية الحقيقية للشركات 

والمؤسسات االقتصادية، ويعتبر أمرا رئيسيا لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم على أسس 
الواردة في التقارير مدروسة، وتظهر التجارب أن اإلفصاح المحاسبي وجودة المعلومات المالية 

المالية أداه قوية للتأكد على سلوك الشركات وحماية حقوق المستثمرين، حيث يمكن للنظام 

والحفاظ على  اإلفصاح الكافي عن المعلومات في الوقت المناسب أن يساهم في اجتذاب رأس المال

الثقة في أسواق رأس المال، هذا وتظهر أهمية اإلفصاح وجودة التقارير المالية أيضا من خالل 

االجتذاب رؤوس األموال، وذلك ازدياد حاجة الشركات إلى التمويل، فاإلفصاح يعد شرط أساسيا

ك و بذلك تكون حتى يكتسب اإلفصاح والتقارير المالية المنشورة مصداقية لدى المستخدمين والمال

هذه المعلومات ذات قيمة وجودة ومنفعة لجميع مستخدميها و لكن لالعتماد على هذه المعلومات 

 5. والوثوق أن تعبر بصدق عن الظواهر واألحداث

 

 

 

 

                                                             
 322عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص  -1
 . 211، ص 1998مدخل نظرية المحاسبة، مكتبة دار الثقافة، األردن، -رضوان حلوة حنان، تطور الفكر المحاسبي -2
سمير كامل محمد عيسى ،"أثر جودة المراجعة الخارجية على عملية إدارة األرباح دراسة تطبيقية"، مجلة كلية التجارة للبحوث  -3
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 لية.: آليات حوكمة الشركات و دورها في تحسين جودة المعلومات الما لثالمطلب الثا

ي معالجة المشكالت التي تعاني منها هذه الشركات، وتؤدي حوكمة الشركات دورا مهما ف

إلى آليات حوكمة داخلية  Impavido&Hessوذلك من خالل مجموعة من اآلليات صنفها كل من 

 1وأخرى خارجية سيتم تناول هذه اآلليات بشكل مختصر وكما يأتي : 

 أوال :اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات

زمة ت الاللية على أنشطة وفعاليات الشركة، واتخاذ اإلجراءاتنصب آليات حوكمة الشركات الداخ

 لتحقيق أهداف الشركة ويمكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إلى ما يأتي: 

عدون دور مجلس اإلدارة إن الناشطين في مجال حوكمة الشركات والباحثين والممارسين ي -أ

نه يحمي أداة لمراقبة سلوك اإلدارة، إذ ا & كل منHarianto Singhمجلس اإلدارة أحسن يذكر 

ته الحيارأس المال المستثمر في الشركة من سوء االستعمال من قبل اإلدارة، وذلك من خالل ص

ي ففاعلية بشارك يالقانونية في تعيين واعفاء ومكافأة اإلدارة العليا. كما إن مجلس اإلدارة القوي 
وبالتالي  دائه،مناسبة لإلدارة، ويراقب سلوكها ويقوم أوضع استراتيجية الشركة، ويقدم الحوافز ال

للعمل  ؤهلهاتعظيم قيمة الشركة ولكي تكون هذه المجالس فعالة ينبغي أن تكون في الموقف الذي ي

ب أن ما يجلمصلحة الشركة، وفي ذات الوقت تأخذ األهداف االجتماعية للشركة بعين االعتبار، ك

طية في روقرالسياسية والبيحكامها الخاصة بعيدا عن التدخالت اتمتلك السلطة الالزمة لممارسة أ

فصاح ة واإل، وتقوم باختيار اإلدارة العليا، فضال عن اإلشراف المستمر على أداء الشركشؤونها

 عن ذلك. والشكل الموالي يوضح المكونات األساسية لمجلس اإلدارة:

 ( : المكونات األساسية لمجلس اإلدارة :09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

دار المصدر: محمد مصطفيسليمان، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري"، ال

 .98، ص: 2006الجامعية، اإلسكندرية، 

ن جموعة مشاء مولكي يتمكن مجلس اإلدارة من القيام بواجباته في التوجيه والمراقبة، يلجأ إلى إن

 حل مجلسمتحل  ين، والميزة الرئيسية لهذه اللجان أنها الاللجان من بين أعضائه من غير التنفيذي

ئي اإلدارة فهي تقوم برفع تقرير مفصل للمجلس بالتالي فالمجلس هو صاحب القرار النها

 .والمسؤولية الكاملة

 لجنة المراجعة: -ب 

ة داخل أظهرت العديد من الدراسات العلمية في الواليات المتحدة األمريكية إن إنشاء لجان المراجع

الشركات سوف يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات و التقارير المحاسبية التي تصدرها الشركات 

                                                             
 .97حمد مصطفيسليمان، المرجع نفسه، ص:م -1

 مكونات مجلس االدارة

 وضع االستراتيجية االشراف المستقل

اعضاء غير تنفيذيين 

 مستقلين

 استقالل القيادة -

القدرة على استبدال مجلس 

 االدارة

 االشراف االداري

استراتيجية كل وحدة من 

 العمل 

 استراتيجية الشركة
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األطراف الخارجية ، فوجود لجنة مستقلة تقوم بعملية اإلشراف على إعداد التقارير المالية و على 

حوكمة، سوف تدعيم استقاللية و دور المراجع الخارجي و التأكيد على االلتزام بتطبيق مبادئ ال
يؤدي هذا بضرورة إلى زيادة ثقة المستثمرين و األطراف الخارجية األخرى التي تبني قراراتها 

على أساس هذه المعلومات المالية التي تصدرها الشركات في هذه التقارير، بل و األكثر من ذلك 

بضرورة أن تقوم إن العديد من البورصات المالية و العالمية تطالب اآلن الشركات المسجلة بها 

 .لجنة المراجعة بإصدار تقرير ضمن التقارير المالية و تقرير المراجع

حتى تزيد من جودة و مصداقية المعلومات التي تتضمنها، كما يجب على لجنة المراجعة التأكد من 

 كفاية المعلومات المحاسبية المفصح عنها، و انها أعدت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما. 

 المراجعة الداخلية -ج 

وتعرف المراجعة الداخلية على أنها نشاط مستقل وموضوعي والذي يعطي ضمان للشركة على 

درجة يقة العمليات وإعطاء نصائح ألجل التحسين والمساهمة في إنشاء القيمة المضافة وهو يساعد 

جزائري في الثمانينات هذه الشركة على تقييم األهداف المتوقعة وفي الجزائر فقد نص المشرع ال

جانفي  12الصادر بتاريخ  88/  01من القانون التوجيهي للمؤسسات رقم  40من خالل المادة 

الذي ينص على أنه : يتعين على الشركات االقتصادية العمومية تنظيم وتدعيم هياكل داخلية  1988

 خاصة بالمراقبة في الشركة وتحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتسييرها 

 ثانيا :اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات 

 المراجع الخارجي : -أ 

نتيجة لما يقوم به المراجع الخارجي من إضفاء الثقة والمصداقية على المعلومات المحاسبية وذلك 
من خالل قيامه بإبداء رأيه الفني المحايد في مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تعدها الوحدات 

من خالل التقرير الذي يقوم بإعداده ومرفق بالقوائم المالية فإن دور المراجعة الخارجية االقتصادية 

جوهري وفعال في مجال حوكمة الشركات ألنه يحد من التعارض بين المالك وإدارة الوحدة أصبح

لوكالة(، كما أنه يحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات ) بين االقتصادية )القضاء على مشكال

 ين و المساهمين خاصة (، ويحد من مشكلة االنحراف الخلقي في الوحدات االقتصادية.المسير

 

 

 

 خالصة الفصل: 

حاولنا في هذا الفصل ابراز مفهوم جودة المعلومات و خصائصها . و كذا الوقوف على مدى عالقة 

خالل الياتها حوكمة الشركات بالمحاسبة . وكذلك الدور االيجابي الذي يمكن ان تلعبه الحوكمة من 

و المساهمة في تحقيق الشفافية و اضفاء المصداقية على المعلومات المحاسبية للمؤسسات و توفير 

حيث تلعب  . معلومات ذات جودة عالية حتى يمكن االعتماد عليها التخاذ القرارات االستثمارية

ل مجموعة من دورا مهما في معالجة المشكالت التي تعاني منها هذه الشركات، وذلك من خال 

  اآلليات التي تم تصنيفها إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية
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 :تمهيد الفصل

 : الثالث لالفص

 في ركاتالش حوكمة دور

 المعلومة جودة تحقيق

 أليانس لشركة المحاسبية

 الجزائرية للتأمينات
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لقد تم في الجانب النظري التطرق إلى كل من حوكمة الشركات وما يتعلق بها من مبادئ 

يف أن حوكمة وآليات وكذلك جميع الجوانب المتعلقة بجودة المعلومة المحاسبية وحاولنا التعرف ك
الشركات تساهم في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية، ومن أجل إسقاط هذا الجانب النظري ميدانيا 

ارتأينا إجراء دراسة ميدانية التعرف على حيثيات الموضوع من خالل اتخاذ شركة أليانس 

ة ومن بين للتأمينات الجزائرية كدراسة حالة، هذه األخيرة تعتبر أول شركة خاصة تدخل البورص

الشركات التي تلتزم بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات، إذ تلتزم بميثاق الحكم الراشد للمؤسسات في 

الجزائر، وذلك من خالل إبراز واقع تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في شركة أليانس للتأمينات 

الداخلية  الجزائرية ومدى التزامها بهذه اآلليات وكذلك مدى دور كل آلية من هذه اآلليات

 والخارجية في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول: تقديم شركة أليانس للتأمينات الجزائرية

سيتم التطرق في هذا المبحث إلى تقديم شركة أليانس للتأمينات الجزائرية التي تمت فيها 

 .الجزائر، وبطاقة فنية حولها الدراسة التطبيقية، وكذلك رأس مالها ودخولها بورصة

 المطلب األول: التعريف بشركة أليانس للتأمينات الجزائرية 
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أليانس للتأمينات هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ذات أسهم برأسمال وطني، تأسست في 

والصادر عن  1995جانفي  25( المؤرخة في 07-95بموجب األمر رقم ) 2005جويلية  30
علقة بفتح سوق للتأمينات، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في وزارة المالية والمت

، بواسطة القيام بعمليات التأمين 2006(، باشرت الشركة نشاطها سنة 122-05المرسوم رقم )

نتجات تأمينية حسب الطلب وحاجة التأمين وهذا كما ملتأمين، حيث تقدم الشركة خدمات ووإعادة ا

 1يلي: 

 :أوال

 نات الموجهة لألفراد والمخصصة ل:التأمي -

 السيارات بما فيها المساعدة. -

 حياة / وفاة. -الحوادث الفردية  -

 المخاطر المتعددة للسكنات. -

 السفر ) تأشيرة فضاء شنغن ووجهات أخرى، عمرة الحج (. -

 الكوارث الطبيعية. - 

 الصحة واالحتياط. -

 ة والمتوسطةلمؤسسات الصغيرلالتأمينات المهنية : ثانيا

و صغير أ السيارات أسطول -المؤسسات المتوسطة الصناعية، المهن الحرة، الحرفيين والتجار  -

ولية ا المسؤالمخاطر المتعددة المهنية ) بما فيه -المساعدة ) أسطول صغير أو كبير(.  -كبير. 

 تأمين المجموعة ) إضافي صحة(. -المدنية وضمانات أخرى(. 

 ة، أضرار المياه.الكوارث الطبيعي -

 نقل البضائع بحرا وبرا وجوا . -

 الت.حطم اآلت -حرائق ومخاطر ملحقة.  -التأمين على األخطار الصناعية: الشركات الكبرى  :ثالثا

 المسؤولية المدنية العامة. -

 المسؤولية المدنية المهنية. -

 المسؤولية المدنية المنتجات المسلمة". -

 ريق أو تحطم اآلالت.خسائر االستغالل بعد ح -

 خسارة منتجات مخزنة في غرفة التبريد.  -

 سرقة منتجات وسرقة الصندوق الخزينة.  -

 تأمين أنظمة اإلعالم اآللي الصغيرة.  -

 سيارة ( . 51أسطول سيارات )أكثر من  -

 إضافي صحة لفائدة المستخدمين. -

 .نقل البضائع بحري، بري، جوي -

 بية. اضطرابات واحتجاجات شع -

                                                             
1 -www.allianceassurances.com.dz/presentation consulté le: 06/01/2014 
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 التأمينات على البناء واألعمال الهندسية  :رابعا

 المسؤولية المدنية للمصمم مكاتب الدراسات وهيئات المراقبة والمهندسين .  -

ن في قاولومالمسؤولية المدنية لمنجز المشروع ) المشرف على اإلنجاز، مقاولون رئيسيون، أو  -

 اإلنجاز(. 

 لمدنية وكل أخطار تركيب اآلالت والتجهيزات.جميع أخطار الورشات في الهندسة ا -

 نقل وتخزين وسيط شامل لتجهيزات الورشة.  - 

 جميع أخطار شاحنات الورشات. -

 المسؤولية المدنية للوفاة -

الحوادث الفردية للعاملين في الورشات. -.  

 تأمينات على نقل المنتجات والتجهيزات. -

 .خسائر االستغالل - 

 يكل التنظيمي لشركة اليانسللتامينات الجزائرية المطلب الثاني اله

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة أليانس هي أول شركة خاصة تلتزم بميثاق الحكم الراشد 

من خالل الكلمة التي ألقاها الرئيس المدير العام للشركة  2009للمؤسسة في الجزائر وكان هذا سنة 
الجزائرية، حيث جاء تبني أليانس لتأمينات لهذا  بالملتقى الذي ناقش الحكم الراشد في المؤسسات

الميثاق في سياق تحضيرها الدخولها بورصة الجزائر لكسب ثقة المستثمر الجزائري، واعتبر 

المدير العام حسان خليفاتي أنه خيار استراتيجي لتبني محاور الميثاق الرئيسية: المساءلة، الشفافية، 

سب ثقةكافة المتعاملين مع الشركة، وخصوصا المساهمين اإلنصاف والمسؤولية ، هذا لضمان وك

وضمان المعاملة العادلة بينهم ، كما أن الشركة مستعدة الكشف عن الطريقة التي تدار بها، وكذا 

 1. اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية للجهات الرسمية

لحوظ مورا تجارية تطأليانس للتأمينات متواجدة في جميع مناطق الجزائر ، ولقد عرفت شبكتها ال
 29و  وكالة رئيسية 11مركز إنتاج، مهيكلة إلى  193، حيث تم افتتاح 2011حتى نهاية سنة 

ل والية. ويمكن توضيح الهيك 35ملحقة، موزعة على  29وكيل عام، و 59وكالة مباشرة، و

 :التنظيمي للشركة من خالل الشكل التالي

 أليانس للتأمينات الجزائرية(: الهيكل التنظيمي لشركة 10الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1-revue_de_presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:21. 2 – 

http://www.allianceassurances.com/presentation.html, date de consultation: 14/01/2014 

 المراقبة و التدقيق الرئيس المدير العام المجالس

 نائب المدير العام التقني 

 ادارة اعادة التامين

 ادارة االخطار الكبيرة

دارة تامين االشخاصا  

ادارة اخطار السيارات   و      

االخطار البسيطة      

 ادارة النقل و االمداد

 ادارة المالية و المحاسبة

 خلية االتصال

 ادارة الموارد البشرية

 المديرية الجهوية المركزية 
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 : تطور شركة أليانس للتأمينات الجزائريةلثالمطلب الثا

 الفرع األول: رأسمال الشركة ودخولها البورصة

، 2006سنة مليون دج  500قدر رأسمال شركة أليانس للتأمينات فور انطالق نشاطها ب 

مليون دج ، ويرجع سبب هذا االرتفاع في دمج االحتياطات بقيمة  800إلى  2009ليصل في سنة 

مليون دج ونظرا لسياسة الشركة التوسعية ، قررت الشركة في الجمعية غير العادية في  360

 03، برفع رأسمالها عن طريق الإلكتتاب العام أين لجأت إلى بورصة الجزائر في 2010جويلية 

 1من لجنة تنظيم عمليات البورصة. 02/  2010، بعد منحها رخصة الدخول رقم:2010أكتوبر 

وتعتبر شركة أليانس أول مؤسسة من القطاع الخاص تدخل إلى البورصة، ولقد بلغت األموال التي 

الية: مليار دينار، وقد اشترك في هذه عملية جمع بطاقات االكتتاب البنوك الت 4.  1تم رفعها مقدار 
2 

 ، مسؤول الفريق.CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

 .BDLبنك التنمية المحلية  -

 .BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  -

 .BNAالبنك الوطني الجزائري  -.  BEAالبنك الخارجي الجزائري  -

                                                             
1 -revue_de_presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:22. - Rapport annuel alliance assurance 

2011. 
 .28، ص2010لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي -2
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 .CNEP BANQUEصندوق االدخار واالحتياط -

 .BNP PARIBASيبا الجزائر بي أن بي بار -. SGAسوسيتيجينيرال الجزائر  -

 تم اكتتابها كليا وتحريرها من طرف المساهمين اآلتي ذكرهم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: الفئات المساهمة في شركة أليانس للتأمينات الجزائرية قبل دخولها بورصة 02الجدول رقم )

 1الجزائر

 النسبة عدد االسهم اسماء و القاب المساهمين

 % 50 2000000 حسان خليفاتي

%15 600000 شيد خليفاتير  

%14 560000 رحمون محمد   

%10 400000 عيساتي محمد   

%5 200000 عربات المغرب ش ..ذ.ا  

%4 160000 اورحمون عبد الحكيم   

%1.5 60000 ايترابا شركة ذات مسؤولية محدودة  

ايجيترابا شركة ذات مسؤولية 

 محدودة 

20000 0.5%  

%100 4000000 المجموع   

                                                             
1- Source : alliance assurances , notice d'information, Op cit , P:22. 



51 
  

000000080 دج    

 

وتسعى شركة أليانس إلى تحقيق جملة من األهداف، حيث اعتبر الرئيس المدير العام لشركة أليانس 
للتأمينات فتح رأس مال الشركة عن طريق البورصة عملية تاريخية بالنسبة للشركة والسوق 

نوعها في تاريخ المالية، كما أكد بأن هناك أهداف إستراتيجية ستتحقق من وراء العملية األولى من 

 السوق المالية الجزائرية ومن بين األهداف التي ذكرها:

 .2009رفع رأسمال الشركة تطبيقا لشروط قانون التأمينات  -

 توسيع قاعدة الشركة بمساهمين جدد عن طريق االدخار العام. -

أموالهم عن  اقتسام الثروة الناجمة عن العملية من خالل إعطاء فرصة جديدة للجزائريين لتوظيف -

 طريق وسائل جديدة لالدخار.

 المساهمة في تفعيل بورصة الجزائر من قبل المتعاملين العموميين والخواص -

 كما تسعى الشركة للوصول إلى األهداف التالية:

 توظيف مهارات جديدة وتحسين نظام  ،بتكار منتجات جديدة، إزيادة الحصة السوقية للشركة

 .دة التواصل مع المساهمينزيا،الحوافز وقياس األداء

 الفرع الثاني: رقم أعمال شركة أليانس للتأمينات

 09. 7 حققت شركة أليانس للتأمينات تطور ملحوظ في رقم أعمالها، حيث قدرت نسبة التطور ب
 -2013، والشكل الموالي يوضح رقم أعمال الشركة خالل الفترة 2014 -2013%بين سنتي 

2014. 

 الصنف رقم األعمال 2014-2013ور رقم أعمال شركة أليانس (: تط03الجدول رقم )

 نسبة الزيادة رقم االعمال الصنف|

2013 2014 

 % 8.04 3339535380 3090942246 السيارات

 % 41.68 241185116 170234608 المخاطر البسيطة

IARD 631752007 647863025 2.55 % 

 % -17.69 198154140 240747131 النقل

 % 7.09 4426737661 4133675992 موعالمج

 

. من خالل الشكل نالحظ أن شركة أليانس للتأمينات 2014تقرير التسيير للشركة لسنة  المصدر:

حققت زيادة في رقم أعمال  ، حيث 2013 - 2014تي نحققت تطور مستمر في رقم أعمالها في س

نتج السيارات ، حيث بلغ مبلغ التأمين على م2013% مقارنة بسنة  09قدرها 

 3 339 380535بلغ رقم أعمال الشركة  2014، أما في سنة 2013دج سنة 3.090.942.246

 %.  08.  4دج، أي بنسبة زيادة قدرت ب 

 

 المبحث الثاني: واقع تطبيق حوكمة الشركات في شركة أليانس للتأمينات الجزائرية
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جديرة باالهتمام ، مثلها بشكل عام موضوع الحوكمة في الجزائر أصبح من الموضوعات ال

كباقي دول العالم، ولزيادة التكامل مع المجتمع االقتصادي سعت الجزائر إلى بناء إطار مؤسسي 
لحوكمة الشركات حيث عملت على تحسين مناخ األعمال وانفتاح اقتصادها، فضال عن قيام 

کمسعى يهدف إلى  2007الحكومة بتنفيذ إصالحات هيكلية وكذا إصدار ميثاق الحكم الراشد سنة 

تطبيق مبادئ الحوكمة على أرض الواقع ووضع أساس قانوني وتنظيمي فعال يشجع على الشفافية 

 وكفاءة األسواق.

وحتى تتضح الصورة أكثر لواقع تطبيق الحوكمة في شركة أليانس للتأمين ارتأينا التطرق في هذا 

تشخيص الواقع العملي لمبادئ المبحث إلى واقع الشركة في ظل حوكمة الشركات، حيث سيتم 

الحوكمة بشركة أليانس، ويتم توضيح األطراف المرتبطة بالحوكمة بالشركة وكذلك آليات 

 الحوكمة. 

 

في شركة أليانس للتأمينات و االطراف الفعالة المطلب األول: واقع تطبيق مبادئ الحوكمة

 الجزائرية

 نات الجزائرية مبادئ الحوكمة في شركة اليانسللتامي : الفرع االول

 تعتمد شركة أليانس للتأمين في تطبيقها للحوكمة على العديد من المبادئ نذكر منها: 

 المبدأ األول: ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة الشركات

كي يتم وضع إطار فعال لحوكمة الشركات فإن من الضروري توفر أساس قانوني وتنظيمي 

شاركين في السوق االعتماد عليه في تكوين عالقاتهم التعاقدية ي يمكن لكافة الملومؤسسي فع

الخاصة، لذلك عملت الجزائرعلى إصدار مراسيم وقوانين وتشريعات فيما يخص حقوق الملكية 
والنظم الضريبية والقضاء والنظم المحاسبية وغيرها ...، على أن يكون متوافق مع المتطلبات 

الشفافية وقابلية التنفيذ، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات فيما القانونية والتنظيمية، وأن يتسم ب

بين السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة،  وشركة أليانس للتأمينات ليست بمعزل عن 

ذلك فهي تعمل في بيئة ونطاق تشريعي يمكنها من ممارسة وتطبيق حوكمة الشركات فهي تلتزم 

 ت التي ألزمها بها المشرع الجزائري.بالعديد من التشريعا

 المبدأ الثاني: حفظ حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية للمالك

كما ذكرنا سابقا بأن شركة أليانس للتأمينات الجزائرية تعمل في بيئة تشريعية وبالتالي فهي تتقيد 

والوظائف  بالقواعد التي تنظم عمل الشركات المساهمة، فنجد أنها تضمن حقوق المساهمين

 الرئيسية للمالك من خالل تطبيقها لجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا المجال ومن بينها :

 ه:فيمن القانون التجاري الجزائري ف 42مقرر  715حسب المادة  -

  .للمساهم الحق في المشاركة في الجمعيات العامة 

 صادقة على كل عقود الشركة أو للمساهم الحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها، الم

 جزء منهاوقانونها األساسي أو تعديله مع حق التصويت الذي بحوزته.

  للمساهم الحق في تحصيل األرباح عندما تقرر الجمعية توزيع كل الفوائد الصافية المحققة

 أو جزءمنها.

 ) معدلة( من القانون التجاري الجزائري فإنه :680حسب المادة  -

م أن يطلع خالل الخمسة عشر يوما السابقة النعقاد الجمعية العامة العادية على ما حق لكل مساهي

 يلي: 
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 بمجلس  ارة وجرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين باإلد

 اإلدارةومجلس المديرين أو مجلس المراقبة. 
 ابات، واألجور المدفوعة المبلغ اإلجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحس

 .المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤالء األشخاص يبلغ خمسة عشرلألشخاص

 )معدلة( من القانون التجاري الجزائري: 678حسب المادة  -

 التي يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات الكافية و

 ..إلخ.رها .: أسماء القائمين باإلدارة والمديرين العامين وغيعمل الشركة وإدارتها مثلتخص

 )معدلة( من القانون التجاري الجزائري فإنه: 4مقرر  715حسب المادة  -

 ي فلتحقيق ايتم  يتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين، كما

 مالية للشركة وحساباتها.الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية ال

 المبدأ الثالث: المعاملة العادلة للمساهمين

لى عرصها حتتقيد شركة أليانس للتأمينات الجزائرية بالقواعد المنظمة لعمل الشركات من خالل 

لتي مجال واذا التحقيق المعاملة العادلة للمساهمين وذلك من خالل التزامها بالقوانين المتعلقة به

 في:  يمكن تلخيصها

  715جميع األسهم في الشركة تتمتع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها ) المادة 

 القانون التجاري الجزائري(. من 42مكرر
 م إتاحة الفرصة لكافة المساهمين في الحصول على تعويض الضرر عند انتهاك حقوقه

رق خعية أو من القانون التجاري الجزائري( بالمخالفات التشري 23مكرر 715)المادة 

 القانون األساسي من قباللقائمون باإلدارة. 

  إتاحة الفرصة لكل مساهمي الشركة وبدون تفرقة لإلطالع على كافة المعلومات الخاصة

 1.لة( من القانون التجاري الجزائري)معد678المادة 

 المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات

نهم، ها وبيالمصالح من أجل توطيد العالقة معهم وخلق الثقة بينتسعى الشركة لالهتمام بأصحاب 

حيث تعمل الشركة من خالل التزامها بمبادئ حوكمة الشركات لالعتراف من جهة بحقوق 

ن قد أصحاب المصالح والعمل على تقديم هذه الحقوق إلى أصحابها من جهة أخرى، وبذلك تكو

هذا وقانون من خالل تسوية حقوق المستأمنين احترمت حقوق أصحاب المصالح التي يحميها ال

مسددة لغ الاألمر واضح في التقارير المنشورة للشركة التي تبين أن هناك تطور ملحوظ في المبا

 للمستأمنين 

لوفاء تطور ملحوظ فيما يخص تسديد المطالبات وا 2014-2013عرفت الشركة خالل الفترة حيث 

ليون دج م 215518تفع حجم المبالغ التي تم تعويضها من بااللتزامات اتجاه المؤمنين، حيث ار

 . ، حيث عرف فرع التأمين على السيارات تطور خاص2014دج سنة  247262إلى  2013سنة 

مليون دج، هذا ما يعكس إلى حد ما  192168تعويضات الشركة  2014وبلغت في سنة 

وطيد ناء تلثقة فيها وبالتالي بالمجهودات المبذولة من قبل الشركة لتحسين صورتها ولزيادة ا

 العالقات مع العمالء، وهذا ما يبين اهتمام الشركة محل الدراسة بأصحاب المصالح. 

 المبدأ الخامس: اإلفصاح والشفافية

                                                             
  181من القانون التجاري الجزائري، ص  678المزيد من االطالع انظر المادة  -1
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تعمل شركة أليانس للتأمينات على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات وبكل شفافية سواء 

لك بغية بناء عالقات أساسها الثقة والمصداقية بينها وبين للمساهمين أو حملة وثائق التأمين، وذ
مختلف األطراف ذات الصلة بالشركة، وذلك من خالل توفير معلومات بشكل دوري، يتم نشرها 

 عبر قنوات تتمثل في: 

 

 * الموقع االلكتروني للشركة :

www .allianceassurances .com 

 * الموقع الخاص بالمساهمين:

www .allianceactionnaires .com 

 www.cosob.orgموقع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: 

 www.sgbv.dz* موقع بورصة الجزائر: 

 ( عن العالقات مع المستثمرين:  responsableتم تعيين مسؤول )

 +213 21 34 48 48 نظيم صخري الهاتف:

 * اإليميل:

nsakhri @ allianceassurances .com 

 المبدأ السادس: مسؤوليات مجلس اإلدارة

يعتبر مجلس اإلدارة في شركة أليانس أحد األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات، حيث هو 

من يمثل المساهمين واألطراف األخرى مثل أصحاب المصالح، ويقع على عاتقه مهمة اختيار 

إليهم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال الشركة، كما يقوم برسم السياسات  المديرين التنفيذيين الذينتوكل

 العامة للشركة وكيفية الحفاظ على حقوق المساهمين، باإلضافة إلى الرقابة على أداء هذه األطراف

 االطراف  التي لها عالقة بالحوكمة في الشركة :الفرع الثاني 

 أوال: المساهمون

ف وركائز الحوكمة في شركة أليانس ، حيث تسعى الشركة لتحقيق يعتبر المساهمون أحد األطرا

أكبر قدر ممكن من الشفافية في التعامل مع مساهميها وتزويدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من 

فهمالموضوعات االستراتيجية بالشركة، وكذا سعيها لتحقيق العدالة في معاملة مساهميها العتبارها 

كما سبق الذكر أن شركة أليانس قامت ، لشركة مرتبط بثقة ووالء المساهمينأن مفتاح االستقرار ا
مليار دج وتحريرها من ثمانية  2,2مليون دج إلى  800بدخول السوق المالية لرفع رأسمالها من 

 لتالي:امساهمين كما سبق الذكر إلى الفئات المساهمة الموضحة في الجدول 

 

 

 

 

 

 نسبة المئوية ال عدد االسهم الفئات المساهمة

http://www.cosob.org/
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االشخاص الطبيعيون ذوي 

 الجنسية الجزائرية

1338346 74.17% 

%10.07 181625 المستثمرون من المؤسسات  

االشخاص المعنويون ذوي 

 الجنسية الجزائرية

186002 10.31%  

شركة المغرب للعربات ش ذ ا 

 بعنوان السنة المالية

90226 5%  

الوكالء العاملون لشركة 

 نس ش ذ االتامين اليا

3635 0.2%  

العمال االجراء لشركة التامين 

 اليانس ش ذ ا

4653 0.26%  

%100 1804511 المجموع  

 .30، ص 2010المصدر: لجنة تظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي، 

الجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي 

 .28، ص2010

 :ثانيا: مجلساإلدارة

تدار الشركة وفقا للقانون األساسي لشركة أليانس للتأمينات من قبل مجلس إدارة مكون من ما ال 

أشخاص يتم تعيينهم من طرف  10إلى  5شخصا كحد أقصى، بينهم من  12أشخاص و 3يقل عن 
ة العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية للمساهمين ويتم تعيين أعضاء المجلس من قبل الجمعي

الجمعية العامة العادية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد، كما يجب على مجلس اإلدارة تعيين 

رئيسا لمجلس اإلدارة من بين أعضائه )شخص واحد(، يعمل على تمثيل الشركة في عالقاتها مع 

سلطاتها ووظائفها المحددة األطراف األخرى، وهو مخول بالتعريف بالشركة نيابة عنها وممارسة 

 بموجب القانون االجتماعات المساهمين.

وتتمثل مهام مجلس اإلدارة بشركة أليانس حسب القانون األساسي للشركة في مجموعة من النقاط 

 نذكر منها: 

o  .وضع إستراتيجية شاملة لسير الشركة 

o .اإلشراف على عمل الشركة والرقابة على األنشطة 

o دلة بين المساهمين في الشركة . ضمان المعاملة العا 

o  .الحفاظ على مصالح األطراف الفاعلة في الشركة 

o  .تأكيد مصداقية حسابات الشركة 

-PDG-أعضاء برئاسة الرئيس المدير العام" 7ويتكون مجلس إدارة شركة أليانس للتأمينات من 

اصب، تم تعيينهم من خليفاتي حسان "والذين تتوفر فيهم جميع الشروط والمؤهالت لشغل هذه المن

 طرف الجمعية العامة للمساهمين، والجدول التالي يوضح ذلك :

 المنصب االسم و اللقب

 رئيس مجلس ادارة حسان خليفاتي

 عضو عبد الكريم بودرع
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 عضو نسيم كرجوج

 عضو عبد الكريم اورحمون

 عضو محمد عيساتي

 عضو محمد رحمون 

 عضو عبد الرحمن صالحي

 alliance assurances ,notice d ' informationإعداد الباحث باإلعتماد على : من  المصدر:

, Op cit , P86 

 :الطاقم اإلداري -ج 

يتولى الطاقم اإلداري في شركة أليانس بصفته المسؤول األول عن اإلدارة الفعلية للشركة برفع 

م أرباح الشركة وزيادة قيمتها التقارير الخاصة باألداء إلى مجلس اإلدارة، كما أنها تسعى لتعظي

باإلضافة إلى مسئوليتها تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين، واإلدارة 

هي حلقة الوصل بين مجلس اإلدارة وبقية األطراف المتعاملة مع الشركة، وتتكون إدارة شركة 

سة السيد حسان خليفاتي والجدول التالي اإلداريين الرئيسيين برئاأليانس من مجموعة من اإلطارات

 يوضح ذلك:|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: اإلطارات اإلداريين والرئيسيين بشركة أليانس لتأمينات الجزائرية04الجدول رقم )

 المنصب االسم و اللقب

 المدير العام النائب التقني  سكساف عمر

 مدير المالية و المحاسبة  لعبيدي رابح 

 موارد البشريةمدير ال مسلوب رابح 

 مدير التامينات على االشخاص  سايح محمد 

مدير التامينات على السيارات و االخطار  سليج عبد الكريم 

 البسيطة

 مدير التامينات على النقل بوتراب رياض 



57 
  

 مدير اعادة التامين  بلهوشات وداد  زوجة مهدي 

 , notice d ' information , Op cit, 87المصدر : من إعداد الباحثة باإلعتماد على: 

P:alliance assurances 

 أصحاب المصالح:  -د

لشركة أليانس مجموعة متعددة من أصحاب المصالح يعملون على تحقيق مصالحهم داخل الشركة 

 وهم :

 العمالء والمقرضين. -

 العمال والموظفين. -

 الجهات الحكومية والدولية. -

 

 ت المحاسبية و ادوات االفصاح عنها واقع جودة المعلوما :المطلب الثاني 

باعتبار أن شركة أليانس شركة مساهمة ومقيدة في البورصة فهي ملزمة بتكريس الشفافية 

والمصداقية في مختلف معامالتها، لذا تسعى لكسب ثقة جميع مكتتبيها من خالل توفير 
مة، ءة للفهم، المالبتوفر مجموعة من الخصائص النوعية المتمثلة في: القابلي ةمرتبطمعلومات

 .الموثوقية والقابلية للمقارنة

 جودة المعلومة المحاسبية لشركة اليانس : الفرع االول

إن المعلومات المحاسبية والمالية المعدة من طرف شركة أليانس تمتاز بالوضوح القابلية للفهم:  -أ
ها، وهذا من خالل الملحق والبساطة وخلوها من التعقيد بحيث يسهل فهمها بيسر لتحقيق الفائدة من

الذي يحتوي على معلومات أساسية ذات داللة، فهو يسمح بفهم معايير التقييم المستعملة من أجل 

إعداد القوائم المالية، وكذا الطرائق المحاسبية النوعية المستعملة الضرورية لفهم و قراءة القوائم 

 المالية، ويشمل الملحق ما يلي:

اسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وتحضير القوائم المالية ) مدى مطابقتها القواعد والطرق المح -

 وأينقص يجب أن يشرح ويبرر(. يرللمعاي

المعلومات اإلضافية الضرورية لفهم الميزانية، قائمة الدخل، جدول تنفقات الخزينة، وجدول  - 

 تغيراتاألموال الخاصة.

ة، المؤسسات المختلطة، المؤسسات األم المعلومات التي تخص الوحدات في حالة الشراك - 

وفروعها وكاللتعاقدات التي تمت مع الوحدات أو مسيريها بطبيعة العالقات، أنواع التعاقد، حجم 

 قيمة التعاقد، سياسةتحديد األسعار المتعلقة بالتعاقدات. 

ى المعلومات ذات الصبغة العامة أو المتعلقة ببعض العمليات الخاصة وذلك للحصول عل -

 الصورةالصادقة.

نستطيع القول بأن المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة مالئمة إلى حد ما على  المالئمة: -ب

اعتبار أنهاتتميز بخاصية التوقيت المالئم بمعني توفير المعلومة في وقتها قبل أن تفقد منفعتها أو 

ا لمواعيد نشر قوائمها السنوية قدرتها في التأثيرعلى عملية اتخاذ القرار من خالل احترامه
التي تمكن المستثمر من اتخاذ القرار المناسب البيع أو الحيازة لألوراق المالية  -والنصف السنوية 

في اآلجال  -ألن اتخاذ قرار في لحظة زمنية معينة يتطلب توفر المعومة المالية في نفس اللحظة

 المنصوص عليها وفق النظام المحاسبي المالي. 
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كن ، ويم تمتلك المعلومة صفة الموثوقية إذا كانت خالية من األخطاء ومحايدة الموثوقية: -ج

ها امت باالعتماد عليها من قبل المستخدمين كمعلومات تمثل بصدق العمليات واألحداث التي ق
اسبية المح الشركة، وه ذا ما يؤكده تقرير محافظ الحسابات للشركة في حيث يشهد بأن المعلومات

ليها عتماد كةأليانس مقبولة وخالية من الخطأ والتحيز وتمثل بصدق العمليات حيث يمكن االعلشر

 لتوفرها على خاصيتي الحياد والتمثيل الصادق. 

لمالية اوائم حيث نجد أن النظام المحاسبي المالي  حرص على أن تتوفر الق القابلية للمقارنة:-د

علومات التي ( إذ يجب أن توفر الكشوفات المالية الم1-على معلومات لسنتين متتاليتين )ن( و )ن

دول ية، جتسمح بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة، وذلك أن كل فصل من فصول الميزان

نة من الس بل لهحسابات النتائج، وجدول سيوالت األموال يتضمن بيانا للمبلغ المتعلق بالفصل المقا
ما جاء ة وفق للمالين شركة أليانس للتأمينات تقوم بإعداد القوائم االمالية السابقة، وبالتالي نجد أ

 .2014أعاله، وهو ما نلحظه في القوائم المالية للشركة للدورة المحاسبية 

حاسبي م الموعموما يمكننا القول بأن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي أقرها النظا

عية ين نوات المحاسبية للشركة، وهذا ما يسهم في تحسالمالي متوفرة إلى حد كبير في المعلوم

 ة الكشوف والتقارير المالي

 ادوات االفصاح عن المعلومات  :الفرع الثاني 

وهو عبارة عن بطاقة تعريفية للشركة يشمل على  :1(Rapport annuelالتقرير السنوي ) -أ

اإلفصاح عن الشركة لما له من  وثائق قانونية، اقتصادية، محاسبية وتأسيسية وهو من أهم أدوات

أهمية بالنسبة للمؤسسين والمستثمرين والمحللين. ويتكون التقرير السنوي لشركة أليانس "من عدة 

نقاط مهمة تخص معلومات عامة ومالية، فمن خالل التقرير السنوي الصادرة عن الشركة في سنة 

 الحظنا أنه يحتوي على المعلومات التالية:  2014

 الرئيسرسالة  -

 تاريخ الشركة. -

 التعريف بالشركة.  -

 أحداث بارزة.  -

 الشبكات التجارية. -

 المديريات الجهوية والمديرية العامة.  -

 الشركة والبورصة. -

 الموارد البشرية.  -

 أرقام مهمة للشركة. -

 التقرير المالي ويحتوي على:. 

 ة.يرات الخصوم لعدة سنوات سابقجدول تغ -جدول تغيرات األصول لعدة سنوات سابقة.  - 

 جدول تغيرات حساب النتائج لعدة سنوات سابقة. -

 المالءة المالية والتوظيفات. -

 مؤشرات مالية ونسب األداء. -

                                                             
 www.allianceassurances.com* لإلطالع على التقارير السنوية لشركة أليانس: -1
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 مؤشرات البورصة. -

 شهادة محافظ الحسابات. -

 االلتزامات االجتماعية والمدنية.  -

 توقعات السنة التالية ) القادمة (. -

 : هات المستفيدة من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة كمايليوتتعدد الج

 و فترة أ خالل : يوفر التقرير السنوي للمساهمين المعلومات الكمية كأرباح المحققة المساهمين

ذه كل ه فترات مالية مقدرة الشركة على توفير السيولة، احتساب العائد على أسهم الشركة

 .اهمين ألجل التصويت في الجمعية العامة للمساهمينالمعلومات تفيد المس

 لى ع: تسعى هذه الفئة من خالل صدور التقرير السنوي إلى االطالع العمال في الشركة

 ف علىالمعلومات الخاصة بالموارد البشرية والتكوينات والتربصات باإلضافة إلى التعر

 طريقة سير عمل الشركة.
  :لتنبؤ االتقرير السنوي يستطيع المستثمرين المرتقبين عن طريق المستثمرين المرتقبين

 ن قبلمبمستقبل الشركة وكذلك االطالع على الوضعية المالية للشركة والسياسة المتبعة 

 الشركة لتوزيع أرباحها ومقارنة أدائها بأداء الشركات األخرى .

  :)نوي ير السفي التقرتطلع إدارة الشركة على المعلومات الواردة إدارة الشركة ) المسيرون

ا سييرهلتقييم نفسها في مدى فعاليتها في تسيير شؤون الشركة وكذلك الحرص على تحسين ت

 للشركة من خالل:

 ترشيد استخدام الموارد المتاحة لبلوغ األهداف المرجوة.  -

 زيادة فعالية الرقابة. -

 اإلدارة الكفؤة لألصول.-

 ى مقدرةيم مدالتقرير السنوي يستطيع الدائنون تقي : من خالل المعلومات الواردة فيالدائنون 

 الشركة على تسديد التزاماتها 

 (Etats financiersالقوائم المالية ) -ب

تعتبر القوائم المالية العناصر األساسية التي تقدم من خاللها حوصلة نشاط الشركة في شكل وثائق 

نص النظام المحاسبي المالي  شاملة تقدم في نهاية كل دورة محاسبية، وحسب ما جاء في

للمؤسسات فإن كل مؤسسة مجبرة على إعداد قوائم مالية في نهاية كل دورة محاسبية وشركة 

المتضمن النظام  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07أليانس كغيرها من الشركات تلتزم بالقانون 

 1المحاسبي المالي، وبالتالي تقوم الشركة بإعداد القوائم التالية: 

( : تصف الميزانية عناصر األصول وعناصر الخصوم ، تحتوي على Bilanالميزانية ) -1

ضمن ، ويت(عمودين، األول للسنة الجارية والثاني للسنة السابقة )يحتوي على األرصدة فقط 

 العناصر المتعلقة بالوضعية المالية للمؤسسة

حققة من عباء والنواتج الم(: هو بيان يلخص األcompte de résultatجدول حساب النتائج ) -2
ظهر فع ويطرف الشركة خالل السنة المالية وال يأخذ بعين االعتبار تاريخ التحصيل أو الد

 النتيجة الصافية للسنة المالية والتي قد تكون ربح أو خسارة.

                                                             
 .224، ص1990عباس مهدي الشيرازي ، نظرية المحاسبة ، دار السراسل للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت،  -1
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من القوائم  (: قائمة تدفقات النقديةtableau de flux de tresorerieجدول تدفقات الخزينة ) -3

لي الما جدا واإلجبارية في النظام المحاسبي المالي فهي الحجر األساسي للتحليل الهامة
الت والغرض منها هو توفير معلومات مالئمة لمستعملي القوائم المالية عن كل المتحص

مقدار دمت ووالمدفوعات النقدية للمؤسسة خالل الفترة، أي معرفة مصادر النقدية وفيما استخ

صافي وية خالل الفترة، وتحديد مصادر االختالف بين صافي الدخل التغير في رصيد النقد

 .التدفقات النقدية

دة في (: يتضمن معلومات وتوضيحات تساعد في فهم العمليات الوارles annexesالمالحق ) -4

 القوائم المالية.

 (Rapport Intérimaireالتقرير المرحلي: ) -ج

ل على المعلومات المحاسبية المالئمة التخاذ تعد التقارير المرحلية مصدر من مصادر الحصو

القرارات االقتصادية من قبل حملة األسهم والمحللين وأصحاب المصلحة، حيث تقوم الشركة 

وخالفا للتقارير الماليةالسنوية بإصدار تقارير مالية مرحلية خالل السنة المالية عادة ما تكون 

دار هاته التقارير هو التعرف على نتيجة نصف سنوية أو ربع سنوية "، ويرجع الهدف من إص

نشاط الشركة والمركز المالي للشركة المستثمر بها بشكل دوري بدال من االنتظار حتى نهاية السنة 
المالية وهذا ما يتماشى ومقومات اإلفصاح من حيث التوقيت ، ويتضمن التقرير المرحلي لسنة 

 1ما يلي: 2014

 أحداث بارزة.  -

 حاسبية. معلومات مالية وم -

 اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين.  -

ا يم يومهبتنظ اليوم اإلعالمي: وذلك امتثاال للحتمية القانونية الشركات المعتمدة في البورصة -

 الثانيالخاص بالمعلومات المالية. 

ة لفتريائج ارسالة للمساهمين: يتلقى المساهمون رسالة تحتوي على أهم األحداث البارزة والنت -

 .المفتاحية.واألرقام

 حوصلة لنشاط قطاع التأمين في الجزائر. -

 الجمعيات العامة للمساهمين:  -د

l ' assemblées générale des actionnaires)  وهي اجتماع يعقد بحضور عامة )

المساهمين، وتنقسم الجمعية العامة للمساهمين إلى نوعين:جمعية عامة عادية تعقد مرة على األقل 
نة وغالبا ما تنعقد في شهر ماي أو جوان حيث يقوم مجلس اإلدارة بإعالم المساهمين في الس

وتزويدهم بكافة الوثائق الهامة قبل ثالثين يوما من انعقاد الجمعية العامة وهذا الطرح انشغاالتهم 

)معدلة( من القانون التجاري  677، 676وتلقي اإلجابات عليها من طرف اإلدارة المادة 

ي، وهذا ما يسهم في ترسيخ االتصال والثقة بين المساهمينواإلدارة، وجمعية عامة غير الجزائر

عادية )استثنائية( وهي وحدها لها صالحيات تعديل القانون األساسي للشركة كتغيير رأس مال 

 2.معدلة ( من القانون التجاري (674الشركة أو تغيير اسمها المادة 

 

                                                             
1-Rapport intérimaire 2011 , Premier semestre ,p : 02. 
2 -alliance assurances , notice d'information, Op cit, P:96. - Charte d'audit, Alliance assurances, 2012, 

P:03. 
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دة لحوكمة الشركات في تحقيق جو و الخارجية اخليةاآلليات الددور  :المطلبالثالث

 المعلومة المحاسبية في شركة أليانس للتأمينات الجزائرية

وف م وظرتتعدد اآلليات التي يمكن استخدامها لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات بشكل يتالء

ى مستو المؤسسات وبيئة عملها، لذا سيتم التطرق لمساهمة في تفعيل دور آليات الحوكمة على

ن متعامليقة للشركة أليانس وكيف تساهم هذه اآلليات في وإضفاء المصداقية والشفافية وبث روح الث

 .وأصحاب المصالح

 دور االليات الداخلية لحوكمة الشركات:الفرع االول  

إلدارة جلس اتتكون اآلليات الداخلية لحوكمة الشركات من المراجعة الداخلية، لجنة المراجعة وم

 اح والشفافية.واإلفص

 

 أوال: المراجعة الداخلية

انطالقا من أهمية حوكمة الشركات وضرورة نقلها حيز التطبيق فإن المراجعة الداخلية تعد 

أحد ركائز هذا التطبيق، إذ ينبغي أن يرتقي دور المراجعة الداخلية في الشركات إلى توجيه 
الية واإلدارية والتشغيلية، وتوفير العمليات نحو النجاح من خالل فحص وتقييم النشاطات الم

المعلومات لإلدارة بكل مستوياتها لمساعدتها في تنفيذ هذه اإلستراتيجيات بشكل صحيح ، وكذلك 

ونظرا لكون المراجعة الداخلية أحد تحديد المخاطر التي تواجه الشركة ومتابعة كيفية عالجها، 

يير ، أصدرت شركة أليانس للتأمينات ميثاق آليات الحوكمة وما تحققه من شفافية ورشادة في التس

، وهو عبارة عن مستند رسمي 20121سنة " AUDIT’CHARTE DE L مراجعة للحسابات" 

يعمل على تحديد المهام والمسؤوليات والسلطات الخاصة بوظيفة المراجعة، كما يهدف هذا الميثاق 

وتعتمد الشركة بصفة رئيسية على إلى تحديد وظيفة المراجعة الداخلية في الشركة ومسؤوليتها، 
هذه اآللية من خالل جعل هذا القسم تحت المسؤولية المباشرة للرئيس المدير العام كوسيلة للرقابة 

 على أداء مختلف األطراف العاملة في الشركة، ومن بين أهم مهامها ما يلي: 

 ضمان احترام األحكام القانونية، التنظيمية واإلجرائية. -

 ام الرقابة المطبق في الشركة وبيان نقاط القوة والضعف.تقييم نظ -

 ضمان فعالية إجراءات المراجعة واضفاء الموثوقية علىالمعلومات المنتجة. -

 حماية أصول المؤسسة من أي إختالسات.  -

 تقييم مستويات الخطر المتكبد بالنظر إلى اإلمكانيات المتاحة. -

 كتشفة.اقتراح مقاييس لتصحيح النقائص الم -

 ثانيا: لجنة المراجعة

بالتشجيع على إنشاء لجنة للمراجعة  2010قامت الشركة في الربع الرابع من السنة المالية 

مؤلفة من رئيس اللجنة ومدير المراجعة الداخلية وعضوين غير تنفيذيين يعينهم أعضاء مجلس 

يستطيع حضور االجتماع رئيس مكتب المدير العام ككاتب للجلسة، كما اإلدارة، باإلضافة إلى

أطراف أخرى بدعوى من رئيس اللجنة على حسب المواضيع المراد دراستها، كل هذا من أجل 

                                                             
1-CHARTE DE L'AUDIT, Alliance assurances, 2012, P:06. 
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تعزيز دور المراجعة داخل الشركة من جهة وااللتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الحكم 

 1:الراشد للمؤسسة في الجزائر من جهة أخرى. وتتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي

 دراسة األخطار محل التأمين. -

 دراسة هيكل الرقابة الشركة.  - 

 اإلشراف على األعمال التقنية، اإلدارية، والمحاسبية للشركة.. -

الثة ثحضور تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثالثي باستدعاء من رئيس اللجنة، وال يقرر المجلس إال ب

 ر شخصيا يحق له تعيين عضو أخر منأعضاء والرئيس وإن لم يستطيع أحد األعضاء الحضو

 اختياره للتصويت في مكانه.

ت ألصوااكما أن قرار اللجنة يأخذ باألغلبية من طرف األعضاء أو ممثليهم، وفي حالة تعادل 

مدير للرئيس الحق للفصل بصوته، وفي كل اجتماع يكتب تقرير من طرف الكاتب تحت إشراف ال

 قرارات المتخذة بعد شهر من صدورها.وممضي من طرف رئيس اللجنة وتطبق ال

 ثالثا: مجلس اإلدارة

إنشاء لجان ب 2012من أجل إضافة فعالية أكثر على المجلس قامت اإلدارة في الربع األول من سنة 

ف مختل متخصصة ومساعدة منبثقة عن مجلس اإلدارة الشركة من أجل ضمان الرقابة الكاملة على

 ،لشركاتاوذلك بغية تجسيد التطبيق الجيد لحوكمة  –الضعف شؤون الشركة وتحديد نقاط القوة و

 وتتمثل في: 

ا مول بهلجنة التدقيق المحاسبي: هي مسؤولة عن ضمان االمتثال للوائح والتشريعات المع - 1

 وتهتم بما يلي:

 تنظيم عمل المراقبين في الشركة.  - 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة. -

 ر المؤمن ضدها. دراسة األخطا - 

ي فيسية لجنة األجور والمكافئات: وتتمثل مهمتها في اتخاذ القرارات بشأن المناصب الرئ -2

ة لك سياسفي ذ الشركة، وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بسياسة األجور في الشركة، بما

 المكافآت والحوافز.

لمدى على ا يد االتجاه االستراتيجي للشركةلجنة التدقيق االستراتيجي: وهي مسؤولة عن تحد - 3

 لمتعلقةاارير المتوسط والطويل، تجتمع هذه اللجنة فصليا، ومن صالحيات هذه ال لجنة اعتماد التق

 بتسيير عمل الشركة.

كل لجنة من اللجان الثالث تضم باإلضافة إلى الرئيس المدير العام اثنين من أعضاء مجلس اإلدارة 

 2. وإطارات في الشركة

 رابعا: اإلفصاح والشفافية

إن التزام الشركة بتطبيق النظام المحاسبي المالي في التسجيل والمعالجة المحاسبية، كذلك 

باعتبارها شركة مسعرة ببورصة الجزائر، وعليه تقوم باإلفصاح عن المعلومات المالية 

المالية ، بغية حصول  والمحاسبية في الوقت المناسب وذلك في أجل أربعة أشهر من إقفال السنة

كافة األطراف ذات العالقة بالشركة من مالكي األوراق المالية بصفتهم مستثمرين وكذا مصالح 

                                                             
1 -alliance assurances , notice d'information, Op cit, P:96. 

 العبيدي رابح، رئيس مصلحة المحاسبة والمالية، شركة أليانس للتأمينات الجزائرية. -2
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الضرائب لتقييم الوضعية الجبائية للشركة على المعلومات المالية في الوقت المناسب ، كما تقوم 

للشركة في أجل أقل من سنة الشركة بإصدار تقارير نصف سنوية تسهم في معرفة الوضعية المالية 
وبالتالي يساعد المستثمرين في اتخاذ القرار الرشيد سواء في بيع أو شراء األوراق المالية. وعموما 

نستطيع القول بأن الشركة تبذل جهود كبيرة إلظهار الشركة بشكل واضح و شفاف من خالل توفير 

ا، إال أنه يوجد قصور في مجال عدة قنوات نشر المعلومات ذات الصلة والعالقة المستخدميه

اإلفصاح والشفافية حيث تقوم الشركة بالتكتم على بعض المعلومات المهمة بالنسبة لمستخدميها 

كاإلفصاح عن المخاطر المتوقع حدوثها واإلفصاح عن مكافات مجلس اإلدارة والمديرين 

 .التنفيذيين

 

 خامسا: إدارة المخاطر

اطر المخ التي تواجه شركات التأمين، ومن خالل ألية إدارة تعتبر المخاطر من أكبر التحديات

 تسعى الشركة إلى مواجهة هذا الخطر لضمان سالمتها من أي خطر يعرضها لإلفالس.

لذا تحظى إدارة المخاطر في شركة أليانس بأهمية نسبية نظرا لطبيعة وتميز نشاط الشركة 
ا قامت الشركة بتعيين خبير لغرض أن يكون والمتمثل في النشاط التأميني هو مليء بالمخاطر لذ

 1جل التأمين المقترح سواء صحيحا أو على المقاس ومكيفة ل:

 أدوات العمل )الممتلكات المهنية، اآلالت ، الخ(. -

 استمرارية المؤسسة.  -

 حماية مسؤوليات المؤسسة المسؤولية المهنية والمدنية(. -

لى عدارة على هذه المخاطر إلى توزيع مهام هذه اإل كما تقوم الشركة في إطار سعيها للسيطرة

 ثالث أقسام رئيسية، وذلك حسب رؤيتها وتصنيفها للمخاطر، وتتمثل فيما يلي:

 مخاطر المؤسسة.  -المخاطر البسيطة. -المخاطر الكبيرة .  -

لقة تعخاطر ممو تتمثل في مخاطر التشريع المعمول بها في قطاع التامين و المخاطر الكبيرة :  

ايضا  وسيولة كما تتعلق ايضا ب مخاطر متعلقة بالتوظيفات المالية و مخاطر ال، بسوق التامين

 االخطار غير المتوقعة.

 مثلة فيالمت المخاطر البسيطة: وتتمثل في المخاطر المتعلقة بالعقود التأمينية المؤمن ضدها 

ر لمخاط، وإلدارة هذه امخاطر التأمين على السيارات، وتأمينات الحريق والسرقة وغيرها

ذه هقامت الشركة بتنصيب أقسامعلى المديريات الجهوية للشركة تقوم بدراسة ومتابعة 
 مباشرالمخاطر، كما قامت باستحداث قسم خاص في المديرية العامة للتنسيق واإلشراف ال

 .أقسام األخطار البسيطة في المديريات الجهوية

في المخاطر المتعلقة بسمعة المؤسسة أمام جمهور مخاطر المؤسسة: وتتمثل هذه المخاطر  

المستأمنين، حيث تسعى الشركة لتطوير خدماتها التأمينية سواء على مستوى جودة المنتجات 

أو في التسهيالت المقدمة للمؤمن لهم، وتتمثل أيضا في مخاطر االحتيال التي قد تتعرض لها 

هذا النوع من المخاطر تقوم الشركة من المؤسسة من قبل رؤساء وكاالت الشركة ، وإلدارة 
خالل لجنة التدقيق والمراقبة الداخلية بتتبع عمل الوكاالت التجارية حيث تعمد أحيانا إلرسال 

مراقبين دون سابق إنذار للوقوف على حقيقة عمل الوكاالت. ومن خالل دراستنا آللية إدارة 

المعمول به في قطاع التأمين، كما أنها المخاطر الحظنا أن الشركة تلتزم بما يمليه التشريع 

                                                             
1-Alliance Assurance , Notice d'information,P:37. 



64 
  

تولي اهتماما نوعيا لهذه األلية من خالل تصنيفها لمجمل المخاطر التي قد تتعرض لها وكذلك 

انتهاجها السياسات صارمة لمواجهة هذه األخطار، وهذا ما يكسب المساهمين واألطراف ذات 

 المصلحة بالشركة الثقة الكافية لضمان حقوقهم.

 

ة في محاسبيني: دور اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة الالثا فرع ال

 شركةأليانس

تتمثل اآلليات الخارجية للحوكمة الشركة أليانس في المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في 

ة اإلشراف الجزائر وهي المجلس الوطني للتأمينات واإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين ولجن

على التأمينات هذه األخيرة التي تضمن وجود رقابة قانونية حكومية خارجية تخضع لها شركة 

 1أليانس، باإلضافة إلى القيام بالمراجعة الخارجية من طرف محافظي الحسابات.

طوير نشاط :هو تابع لوزارة المالية، ويسعى إلى ترقية وتCNAأوال: المجلس الوطني للتأمينات 

لعامة اياسة ين ليصبح ركيزة االقتصاد الوطني مستقبال ألنه يعتبر وسيلة هامة لتوجيه السالتأم

 للدولة في نشاط التأمين، ويمكن تلخيص أهدافه فيما يلي:

 التوازن ما بين حقوق والتزامات طرفي العقد.  -

 السهر على مردودية األموال المجمعة. -

 السير الحسن لمختلف شركات التأمين.  - 

 المساهمة في توجيه وتطوير سوق التأمين في الجزائر. -

 وضع تسعيرات التأمين تطابق السوق الجزائرية. -

 |UARثانيا: اإلتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين 

ين، لمؤمنوله صفة الجمعية المهنية ، ويختلف عن المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل ا

صفة لسوق باشركات التأمين أما المجلس الوطني التأمين فيهتم بمشاكل حيث ال تشمل عضويته إال 

ة ن وإعادلتأميعامة، وهذا ما يفسر اختالف طبيعة المتدخلين فيهم حيث نجد في اإلتحاد الجزائري ل

إلخ، ومن  التأمين ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى ، شركات التأمين، المؤمن لهم ...

 يلي: أهداف اإلتحاد ما

 ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإعادة التأمين. -

 تحسين مستوى التأهيل والتكوين. -

 ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع األجهزة والمؤسسات المعنية. -

نات، لتأمياإن هاتين المؤسستين تخضعان بصورة مطلقة لوزارة المالية الوصية األولى على قطاع 

 ل أي مبادرة منهما محل رفض أو قبول من الوزارة. مما يجع

 ثالثا: لجنة االشراف على التأمينات

( المعدل والمكمل إدارة تابعة لوزارة 07-95لألمر )  209تأسست هذه اللجنة بموجب المادة 

المالية تتكفل بمراقبة قطاع التأمينات، وتشمل أهدافها حماية فوائد المؤمنين والمستفيدين من عقد 

التأمين مع السهرعلى ضبط عمليات التأمين وتحديد قدرة شركات التأمين على التسديد وترقية 

وتطوير السوق الوطنية للتأمينات بهدف إدماجها في النشاط االقتصادي واالجتماعي. وتتكون لجنة 
ن اثنين، اإلشراف على التأمينات، من المدير العام للخزينة ومدير التأمينات بوزارة المالية وقاضيي

                                                             
1-http://www.cna.dz/, Consulté le :19/03/2014 
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إضافة إلى خبير مستقل في التأمينات. ويأتي وضع هذه السلطة المكلفة بالسهر على التنظيم ساري 

المفعول في إطار إصالح القطاع، السيما في الجانب المتعلق بإلزام الشركات بالفصل بين التأمين 

 1على األضرار والتأمين على األشخاص أو التأمين على الحياة. 

 جعة الخارجيةرابعا: المرا

فيها  من القانون التجاري المؤسسات االقتصادية بما 678ألزم المشرع الجزائري في مادته 

ات. لحساباشركات التأمين بإجراء مراجعة قانونية سنوية من قبل طرف محايد المتمثل في محافظ 

 لذي يتمات اابوكذلك بدورها تمارس شركة أليانس للتأمينات الرقابة الخارجية من قبل محافظ الحس

 .ةتعينه من قبل الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد

ولكي يؤدي محافظ الحسابات مهامه على أكمل وجه يجب أن يتميز باالستقاللية كما يجب عليه أن 

بير المحاسبي يتقيد بقواعد السلوك األخالقي عند قيامه بمهامه، هذه األخيرة التي يلتزم بها الخ

 2المعين من طرف شركة أليانس، وتتمثل المهام الموكلة له فيما يلي:

في  متلتي تيشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات ا -

 السنةالمنصرمة، وكذا األمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات .
قدمه لذي ية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير اا يفحص صحة الحسابات السنوي -

 المسيرونللمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص. 

جلس يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من م -

 اإلدارةومجلس المديرين أو المسير.

 لها أو تابعةي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات اليقدر شروط إبرام االتفاقيات بين الشركة الت -

 ة مصالحلمعنيبينالمؤسسات والهيئات التي يكون فيها للقائمين باإلدارة أو المسيرين للشركة ا

 مباشرة أوغير مباشرة. 
 ع عليه،و اطليعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أ -

 عرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهيئة.ومنطبيعته أن ي

يضا بات أعندما تعد الشركة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسا -

ثائق علىصحة وانتظام الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الو

 . لقرارالتابعة لنفس مركز ا المحاسبيةوتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات

 اسبي إن تقرير محافظ حسابات شركة أليانس الذي يصادق على سالمة مخرجات النظام المح

ية لختاماهو الضامن المصداقية وصحة المعلومات المحاسبية المنبثقة عن القوائم المالية 

ا أن ة، كمالماليللشركة ، وهذا من خالل إبداءهلرأي فني محايد حول عدالة وسالمة قوائمها 
ا اعتبارهارة بالمراجع يحقق الرقابة على أطراف العالقات التعاقدية من خالل رقابة سلوك اإلد

 .وكيل عن المساهمين

ات إجراءووقد جاء تقرير التدقيق العام لعملية إجراءات الرقابة والبحث والتدقيق للحسابات 

 موثوقيةط والطاء والتحيز وتمتاز باالنضباالتسجيل المحاسبي أنها مقبولة عموما وخالية من األخ

 القوائم المالية .

وانطالقا من التقرير االيجابي لمحافظ حسابات الشركة والذي لم يشير فيه إلى مالحظات تدل على 

عدم الثبات في التقديرات والطرق المحاسبية، وكذلك عدم اإلشارة لذلك في المالحق للقوائم المالية 

منطلق فإن الشركة تتقيد بمبادئ النظام المحاسبي المالي الذي يعطي للكيان للشركة، فمن هذا ال

 إمكانية تغيير التقديرات أو الطرق المحاسبية وهذا بهدف تحسين نوعية الكشوفات المالية.

                                                             
 . 2006مارس 21، الصادرة في  15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - -1

2-Alliance Assurance , Notice d'information ,P 88. 
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وفي األخير ومن خالل تشخيص وتقييم الواقع العملي للشركة في ظل التطبيق السليم للنظام •

ها لاللتزام بمبادئ الحوكمة نستطيع القول أن آليات الحوكمة المطبقة داخل المحاسبي المالي وسعي
معلومات محاسبية مقبولة تمثل بصدق العمليات حيث يمكن االعتماد  الشركة أسهمت في إنتاج

 .عليها وهذا لتوفرها على الحيادية والتمثيل الصادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

بيقي تم التطرق إلى مبادئ وآليات حوكمة الشركات المطبقة في من خالل هذا الفصل التط

شركة أليانس للتأمينات الجزائرية وكذلك حاولنا التعرف على دور هذه األخيرة في تحقيق جودة 

المعلومات المحاسبية ويمكننا القول أن شركة أليانس تلتزم بتجسيد مبادئ حوكمة الشركات بغية 

ف الفاعلة مع الشركة من عمال ومساهمين وأصحاب مصالح مما خلق الثقة لدى مختلف األطرا

جعلها أول شركة خاصة تدخل بورصة الجزائر ، كما أن التزامها بمبادئ حوكمة الشركات يساعد 

على توفير أرضية جيدة إلنتاج معلومات ذات مصداقية وجودة عالية بحيث ترفع من فعالية اتخاذ 

مع الشركة، وكذلك فإن شركة أليانس تقوم باإلفصاح عن القوائم  القرارات وتزيد من ثقة المتعاملين

المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والجمعية العامة العادية وتقرير محافظ الحسابات لكافة 
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األطراف من خالل عدة قنوات وهذا ما يضمن المصداقية والجودة في المعلومات المحاسبية، وهذا 

 .على الشركة من خالل زيادة حصتها السوقية من سنة ألخرى بدوره ينعكس باإليجاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامة خاتمة
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 خاتمة عامة

لقد أثارت األزمات المالية التي حدثت في السنوات األخيرة والتي أدت إلى إفالس العديد من 

ية الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى مسألة مهمة جدا تتعلق بجودة المعلومات المحاسب

المنشورة في التقارير المالية وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر فيما يخص نوعية المعلومات المفصح 

عنها، وكان البد من البحث عن وسيلة لتغيير هذه الصورة واستعادة ثقة المستثمرين من خالل 

 تطبيق حوكمة الشركات والتي ستمكن من إبراز سياسات الشركات واالستراتيجيات المتبعة في

 عمليات اتخاذ القرارات.

لذا تناول موضوع هذا البحث دراسة وتحليل األهم جوانب اإلطار الفكري لحوكمة الشركات 

أساسياتها ومعاييرها، كما تم التطرق بالدراسة إلى أهم اآلليات الداعمة للحوكمة وإجراءات عملها 

ة والسياسية لكل بلد، وهذا يؤكد حيث تتأثر هذه األخيرة بالظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافي

عدم وجود نموذج للحوكمة يمكن أن يطبق في جميع البلدان، مما أدى بالمنظمات الدولية المعنية 
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إلى وضع مبادئ وإرشادات عامة لحوكمة الشركات بحيث يمكن لكل بلد تكييفها بما ينسجم مع 

 ر الفرضيات فيمايلي: ظروفه الخاصة. ويمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة ونتائج اختبا

 نتائج الدراسة: 

من خالل دراستنا إلى مختلف الجوانب المتعلقة بحوكمة الشركات وعالقتها بجودة المعلومة 

 المحاسبية، فقد خلصت الدراسة النظرية إلى النتائج التالية: 

تضمن كفاءة تلعب حوكمة الشركات دورا كبيرا في إدارة األزمات، فهي تعتبر بمثابة األداة التي  -
وإدارة المؤسسات في استغاللها لمواردها ودراستها للمخاطر، وهو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق 

 المؤسسة األهدافها بالدرجة األولى وأهداف األطراف ذات العالقة بها.

يعد اإلفصاح والشفافية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة ، يؤثر كل منهما في اآلخر  -

ه، فاإلفصاح المحاسبي في ظل حوكمة الشركات يصبح أكثر شفافية وزيادة الشفافية في ويتأثر ب

اإلفصاح المحاسبي ينتج من تفعيل حوكمة الشركات وتؤدي إلى حماية المستثمرين كما أن جودة 

 القوائم المالية تعزز مصداقية المعلومات المحاسبية. 

الجودة في المعلومات المحاسبية من خالل ما تحقق حوكمة الشركات أكبر قدر من المصداقية و -

 تقدمه ألياتها الداخلية والخارجية من خدمات حيث تقوم:

 المراجعة الخارجية برفع درجة الثقة في المعلومات عن طريق تقرير المراجع الخارجي. -

 تقاريردور لجان المراجعة المتمثل في اإلشراف على السياسات المحاسبية والتقارير المالية وال -

المالية للشركة وااللتزام بتعليماتها، وهي بذلك تساعد مجلس اإلدارة في تلبية مسؤولياته 

 .القانونية،وكذلك العمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة وكل من المراجع الداخلي والخارجي

 تحقيق التكامل بين أليات الحوكمة الداخلية والخارجية له انعكاس ايجابي على رفع مستوى -

 والمصداقية في المعلومات المحاسبية. ومن خالل دراستنا التطبيقية توصلنا على ما يلي: الثقة

أن شركة أليانس للتأمينات الجزائرية تسعى للتقيد بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على  -

تطبيقهامن أجل تعزيز مصداقية وجودة مخرجات النظام المحاسبي باإلضافة إلى كسب ثقة 

 اف الفاعلة مع المؤسسة ورعاية مصالحهم. كافةاألطر

التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يسهم في تطوير االفصاح المحاسبي، حيث  -

تفصحالشركة عن قوائمها المالية وتقاريرها السنوية والنصف السنوية وتقرير محافظ الحسابات 

ا يكسب المعلومات المحاسبية أكثر وكذلك الجمعية العامة العادية من خالل عدة قنوات وهذا م

 مصداقيةوشفافية.

 نتائج اختبار الفرضيات

بالنسبة للفرضيات التي تم اقتراحها في بداية البحث، فقد تم التوصل إلى النتائج من خالل الدراسة 

 النظرية والتطبيقية كما يلي:

 

عد إدارة الشركات والتي تنص على أن حوكمة الشركات تعمل على تنظيم قوا الفرضية األولى:

والعالقات التعاقدية بين كافة األطراف المرتبطة بها لتعظيم ربحية المؤسسة والتي أثبتنا صحتها 

وهذا من خالل الدراسة النظرية التي توصلنا فيها إلى أن حوكمة الشركات هي النظام الذي يسير 

ن جميع األطراف المرتبطة ويراقب جميع األطراف المرتبطة بها وذلك من خالل تحديد العالقة بي
بها مع مراعاة حقوق المساهمين وكذلك اإلشراف على إدارة المخاطر لتحسين أداء الشركة 
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وبالتالي الوصول إلى األهداف المسطرة لها، من خالل وضع قواعد وحوافز تهتدي بها إدارة 

 الشركة التعظيم ربحيتها

بين حوكمة الشركات ومستوى الجودة في  والقائلة بأنه يوجد ارتباط وثيق الفرضية الثانية:

المعلومة المحاسبية، من خالل تحديد مختلف المبادئ والقواعد التي تحدد العالقة بين الشركة 

والمساهمين وأصحاب المصالح واألطراف المرتبطة بالشركة، وهذا بدوره ينعكس على مستوى 

ة بينا أنه نتيجة لتعارض المصالح جودة المعلومات المحاسبية"، فمن خالل الشق النظري للدراس

بين اإلدارة والمالكين وبقية أصحاب المصالح في الشركة وعلى وفق مبدأ االختيار العقالني الذي 

بموجبه يحاول كل طرف تعظيم منافعه الخاصة، فإنه يتوقع أن تأتي عملية اختيار السياسة 

النظر إذا ما كانت تلك األهداف متوافقة  المحاسبية للشركة متأثرة باألهداف الذاتية لإلدارة، بصرف
أو غير متوافقة مع أهداف أصحاب المصالح آخرين حتى لو كان ذلك على حساب التمثيل الصادق 

لألحداث والعمليات من ناحية تقديم المعلومات، لذا كانت الحاجة إلى أليات حوكمة الشركات 

لكل األطراف وبالتالي نستطيع توفير لمعالجة هذه التعارضات وضمان كافة الحقوق والواجبات 

أرضية جيدة إنتاج معلومات محاسبية على درجة من الجودة والمصداقية، وهذا ما يثبت صحة 

 الفرضية الثانية. 

والتي تنص على أن شركة أليانس للتأمينات تسعى لاللتزام بتطبيق جل مبادئ  :لثالثةالفرضية ا
حاسبية أكثر مصداقية وشفافية" فمن خالل الجانب الحوكمة وهذا ما يسمح بإنتاج معلومات م

التطبيقي يمكنا القول أن شركة أليانس للتأمينات الجزائرية ورغم حداثة نشأتها مقارنة بشركات 

التأمين األخرى تسعی إلى تبني مفهوم حوكمة الشركات خصوصا وأنها الشركة األولى التي 

بورصة الجزائر وطرح أسهمها لالكتتاب  استطاعت أن ترفع رأسمالها عن طريق اللجوء إلى

العام، ونجد أن الشركة ملزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة من جهة كونها تتعامل مع جهة رسمية وهي 

البورصة التي تلزمها باإلفصاح والشفافية والشركة تتقيد بها المبدأ حيث تفصح عن معلوماتها 

زام الشركة بتطبيق الحوكمة هو التزام اجباري المحاسبية والمالية من خالل عدة قنوات ، أي أن الت

 . وليس نابع من إرادتها وهذا ينفي صحة هذه الفرضية

 االقتراحات والتوصيات:

 بعد تقديم النتائج المتوصل إليها نقترح التوصيات التالية: 

 نشر ثقافة الحوكمة في المجتمعات عن طريق وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني، فإذاما• 

أدرك المجتمع أن الحوكمة تمثل خط الدفاع األول ضد أي فساد يحاول أن يسلب المجتمعثرواته 

 وأمواله، فإنه سوف يدعم تطبيقها وإرساء قواعدها . 

استحداث مراكز متخصصة تهتم بقضايا الحوكمة وتتولى مهمة إعداد برامج تدريبية • 

 لترسيخأهداف ومتطلبات الحوكمة.

االعتبار عند تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أثر التغيرات البيئية التي  يجب األخذ بعين•  

 تشهدتغيرات سريعة ومستمرة في جميع الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

إصدار قوانين تنص على تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات بالنسبة للمؤسسات التي تتداوألسهمها • 

 سوق األوراق المالية الجزائرية . في البورصة من أجل تفعيل وتطوير

تشكيل فريق عمل يكلف بتطوير عدد من التشريعات المرتبطة بحوكمة المؤسسات مثل •  

قانونالشركات وقانون سوق المال، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، بالشكل الذي يسهم 

 .فيتفعيل حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية

 :آفاق البحث
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ية لمحاسبتناولنا في بحثنا هذا موضوع حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعلومة القد 

 قه فيوحاولنا إسقاط هذا الموضوع على شركة أليانس للتأمينات الجزائرية رغم حداثة تطبي

 بل :لمستقالمؤسسات الجزائرية، وعليه تكون اإلشارة إلى المواضيع التالية كمواضيع بحث في ا

 ات حوكمة الشركات في تنشيط السوق المالية الجزائرية. إسهام -

 دور آليات حوكمة الشركات في تحسين األداء.  -

 أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في تعزيز حوكمة الشركات. -

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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 ملخص

تحظى حوكمة الشركات باهتمام كبير من المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية وعلى نحو 

المعلومة المحاسبية، ومن هنا أصبحت خاص بعد األزمة المالية الحالية التي أدت إلى حدوث أزمة ثقة في 

الحوكمة حقال خصبا للبحث والدراسة ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة للقيام ببحث يربط العالقة بين 

حوكمة الشركات والمعلومة المحاسبية لإلفادة من إيجابياتها المتعددة، إذ تساعد في القضاء على التعارض 

 ملخــــــص
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كافة األطراف ذات العالقة بالمؤسسة، باإلضافة إلى إحكام  وتحقيق االنسجام والتوازن بين مصالح

الرقابةعلى إدارة الشركات لمنعها من إساءة استعمال سلطتها وتوفير الشفافية و إعادة الثقة في المعلومة 

المحاسبية وذلك باستخدام آليات الحوكمة الداخلية والخارجية أهمها المراجعة الداخلية، لجنة المراجعة 

 دارة والمراجعة الخارجية. |مجلس اإل

وتأتي الدراسة التطبيقية الختبار العالقة بين وجود آليات حوكمة الشركات داخل الشركة ومستوى الجودة 

في المعلومة المحاسبية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق وايجابي بين آليات حوكمة الشركات 

 مة المحاسبية .المطبقة بالشركة ومستوى الجودة في المعلو

حوكمة الشركات، جودة المعلومات المحاسبية، النظام المحاسبي المالي، اآلليات الكلمات المفتاحية:

 الداخلية لحوكمة الشركات، اآلليات الخارجية الحوكمة الشركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

La gouvernance d'entreprise a pris un grand intérêt dans e la plus part des 

institutions et des organisations régionales et internationales, et en particulier 

après la crise financière actuelle, qui a conduit à une crise de confiance dans 

l'information comptable. 

Et d'après cela la gouvernance est devenue un champ fertile pour la recherche et 

l'étude, ou il avait un besoin urgent de faire des recherches liant la relation entre 

la gouvernance d'entreprise et de l'information comptable pour bénéficier de ces 

multi-positifs tels que : la contribution dans l'élimination des conflits et de 
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parvenir à un équilibre entre les intérêts de toutes les parties pertinentes aves les 

institutions. 

En plus elle est capable de renforcer le contrôle sur la gouvernance d'entreprise 

afin de les empêcher d'abuser leur autorité et assurer la transparence et restaurer 

la confiance dans les informations comptables en utilisant les plus importants 

mécanismes de gouvernance interne et externe comme l'audit interne, le comité 

d’audit, conseil d'administration et de l'audit externe. 

Et pour cela que notre étude appliquée viennent pour tester la relation entre la 

présence de ces mécanismes de gouvernance d'entreprise au sein de l'entreprise 

et le niveau de qualité de l'information comptable, et cette étude est parvenu à 

une corrélation étroite et positive entre les mécanismes de gouvernance 

d'entreprise appliqués au sein de l'entreprise et le niveau de qualité dans 

l'information comptable. Mots clés: gouvernance d'entreprise, la qualité de 

l'information comptable système de comptabilité financière, les mécanismes 

internes de gouvernance d'entreprise et des mécanismes externes de 

gouvernance d'entreprise. 
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