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ص ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا  ص "يؤيت احلكمة من يشاء

 سورة البقرة.  (269) وما يذكر إال أولو األلباب"

 

 

 

 



  

 
 قبل كل إهداء أشكر هللا عز وجل على كل جناح حققته يف حيايت وعلى توفيقي يف هذا العمل.

 أهدي مثرة جهدي إىل:انه ال يسعين يف هذا املقام إال أن 

 نيب الرمحة من أانر الظلمة وكشف الغمة وهدى األمة إىل حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم. 

أهدي مثرة جهدي هذا إىل اليت أانرت دعواهتا دريب وأغرق حناهنا فؤادي. إىل من قال الرمحن أبن اجلنة حتت أقدامها، " 
حفظها هللا ورعاها وأطال يف عمرها.أمــــــــــــــــــــــــــــــي "   

إىل من كان السبب يف وجودي إىل من كرس حياته ألجلي إىل من علمين الصرب واإلصرار على النجاح وأغرقين بدعواته 
 " أبـــــــــــــــــــي " حفظه هللا وأطال عمره.

 نرمني.-حممد-طاهر-إىل مجيع إخويت نفيسة

 ش معهن وأكثر من أحببتهن: رحياانت املسجد. إىل من أعتز بصحبتهن وهنئت ابلعي

 وإىل كل عائليت احلبيبة وإىل مجيع أصدقائي.

 إىل كل من محلهم قليب ونسيهم قلمي.

 .2016/2017إىل كل دفعة علوم االقتصادية ختصص تدقيق حماسيب ومراقبة التسيري دفعة
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 اللهم إان نسأل أن تلهمنا شكر نعمك وجتعل علمنا خملصا لوجهك.

 فاحلمد والشكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك.

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"من مل يشكر الناس مل يشكر هللا، ومن أهدى إليكم معروفا فكافئوه، فان مل تستطيعوا فادعوا له". واقتداء هبذا 
 احلديث الشريف نوجه شكران إىل:

هذا العمل، وعلى تواضعها ومساندهتا وتقدميها للنصح و التوجيه، األستاذة الفاضلة اليت أشرفت على اجناز  
 األستاذة موساوي مباركة.

كما أتقدم بشكري إىل كل موظفي شركة التوزيع للكهرابء والغاز وابألخص عوام حممد على كل اجملهودات اليت   
 بذهلا معي حفظه هللا .

 ناقشة.دون أن ننسى شكر كل األساتذة احملرتمني أعضاء جلنة امل

 ومجيع أساتذة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري. 
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 :ملخص

أصبح حلوكمة الشركات أمهية كبرية على املستوى احمللي والدويل نتيجة األزمات املالية املتكررة، سنحاول من   
خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية اليت تتمحور حول"ماهو دور حوكمة الشركات يف عملية 

 اإلفصاح وجودة القوائم املالية؟"

التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن لتوضيح عملية احلوكمة و كيفية تطبيق حيث ركزت الدراسة على شركة 
لقوانني والتشريعات، وابلتايل تطبيق هذه القواعد يؤثر على درجة ومستوى اإلفصاح احملاسيب مما يؤكد على أن ا

 ابآلخر ويتأثر به.اإلفصاح  احملاسيب والشفافية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما 

 حوكمة الشركات، اإلفصاح احملاسيب، جودة القوائم املالية. الكلمات املفتاحية:

Résumé :  

La gouvernance d'entreprise est devenue une grande importance au niveau local 
et international à la suite des crises financières répétées la principale 
problématique que nous avons essayé de répondre sur le « Quel est le rôle de la 
divulgation de la gouvernance d'entreprise dans les états financiers et la qualité 
du processus ? ». consacré à l'étude de terrain menée au niveau de la société de 
distribution d'électricité et de gaz à Mostaganem Ouest.les résultats afin d’étude 
ce que l'application correcte de la gouvernance d'entreprise efficace est une clé 
pour atteindre la qualité des états financiers parce que l'une des normes 
fondamentales de gouvernance mettent en lumière l'exactitude et l'objectivité 
des états financiers d'engagement suivant, ce qui confirme que la divulgation et 
la transparence et le phénomène de la gouvernance d'entreprise sont les deux 
faces d'une même pièce chacun affecte l'autre et affecté. 

Mots-clés: la gouvernance d'entreprise, la divulgation comptable, la qualité des 
états financiers . 
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 املقدمة العامة

  
 أ

أصبح موضوع حوكمة الشركات من املواضيع اهلامة اليت تطبق سواء يف الشركات اخلاصة والعامة على حد    
سواء، وازدادت أمهيته إثر حدوث األزمات املالية املتكررة، اليت عاىن منها االقتصاد العاملي وتعثر بعض 

 إىل فقدان الثقة يف األسواق املالية، ويرجع الشركات وانتشار الفساد املايل فيها، مما أدى ابلكثري من املسامهني
السبب إىل اإلداريني القائمني على إدارة الشركات ومدققي احلساابت الذين مل يفصحوا عن القوائم املالية اليت 

تتضمنها الشركات املختلفة، والذي أظهر وجود خلل وعدم الثقة يف القوائم املالية، وابلتايل بدأ هذا املفهوم 
ثر فأكثر كلما إزداد تعثر بعض الشركات العمالقة وتعد حوكمة الشركات إحدى األدوات الفعالة يتسع أك

لتشجيع اإلستثمار يف سوق األوراق املالية، مما يؤثر على أسعار األسهم حيث أن األسواق األوراق املالية حتتاج 
 فة املناسبة.إىل الكثري من املقومات الالزمة للمستثمرين يف الوقت املناسب و التكل

إن األثر املباشر من تطبيق حوكمة الشركات هو إعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية وذلك نتيجة حتقيق املفهوم 
الشامل جلودة هذه املعلومات، والذي يقوم على جمموعة من املعايري عالوة على ذلك فهناك أتثري هلذه 

وق األوراق املالية حيث أن أحد أهم دوافع االهتمام املعلومات سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة على س
بتطبيق قواعد حوكمة الشركات هو إعادة ثقة املتعاملني يف األسواق املالية اليت أتثرت ابالهنيارات وحاالت 

الفشل اليت أصابت الكثري من الشركات العمالقة واليت ترجع يف معظمها إىل عدم دقة البياانت و املعلومات 
وما تتضمنه من أخطاء لذا فان أحد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عملية حوكمة الشركات هو  احملاسبية

مبدأ اإلفصاح والشفافية لذا فان اإلفصاح احملاسيب يعترب من أهم األمور يف املؤسسة االقتصادية وهذا لتوفره عن 
ستثمرين أو أصحاب أعمال أو غريهم معلومات فعالة وملبية جلميع حاجيات املستفيدين منها سواء كانوا م

 من أصحاب املصاحل االقتصادية واملالية.

 اإلشكالية:

 من خالل ما تقدم نطرح اإلشكالية التالية:

 ماهو دور حوكمة الشركات يف عملية اإلفصاح وجودة القوائم املالية؟-

حماولة لإلجابة على التساؤالت الرئيسي يتطلب األمر اإلجابة على مجلة من األسئلة الفرعية واملتمثلة  ويف   
 أساسا يف:

 ما املقصود حبوكمة الشركات، وماهي املبادئ الالزمة لتطبيقها؟ (1



 املقدمة العامة

  
 ب

 هل يوجد عالقة بني تطبيق احلوكمة وجودة القوائم املالية؟ (2
 لشفافية على اإلفصاح احملاسيب؟ما مدى أتثري تطبيق قاعدة اإلفصاح و ا (3

 الفرضيات:

تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية و الالزمة حلسن عمل الشركات وأتكيد نزاهة  (1
 اإلدارة فيها.

ال ينبغي إلطار حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق يف الوقت املناسب بشان كافة املسائل  (2
 املتصلة ابلشركات.

تم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية عن طريق املؤسسة كافية لتلبية حاجيات املعلومات اليت ي (3
 املستخدمني.

 مربرات ودوافع إختيار املوضوع:

 هناك عدة أسباب دفعتنا الختيار هذا املوضوع نوجزها فيما يلي:

 وجود صلة مباشرة بني ختصص وموضوع الدراسة. (1
 .حماولة معرفة واقع حوكمة الشركات على املؤسسة (2
 الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات يف زايدة ثقة املعلومات احملاسبية املفصح عنها. (3

 أهداف الدراسة:

 إبراز دور احلوكمة يف عملية اإلفصاح احملاسيب. (1
 إعادة الثقة يف املعلومات احملاسبية من خالل تطبيق مبادئ احلوكمة. (2
 منها لتحسني جودة القوائم املالية.التعرف على اجيابيات وخصائص احلوكمة وكيفية االستفادة  (3
التعرف على مدى العالقة املتداخلة بني حوكمة الشركات و كل من اإلفصاح احملاسيب وجودة القوائم  (4

 املالية.
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 األمهية:

تساهم هذه الدراسة يف إبراز الدور املهم و املالئم لتشجيع تطبيق مبادئ احلوكمة يف الشركات اجلزائرية املدرجة 
ملايل، خاصة أن هذا السوق يعترب عالمة هامة لتطوير وانتعاش االقتصاد اجلزائري مما يتطلب توفر يف سوق ا

 الثقة واإلفصاح احملاسيب لكل من املستثمرين واملسامهني.

أتيت أمهية البحث للتأكيد على ضرورة التوسع يف تطبيق مفهوم احلوكمة يف البيئة االقتصادية احلالية سواء يف 
 ام والقطاع اخلاص.القطاع الع

ومع بيان االستفادة من احلوكمة يف تطوير املمارسة احملاسبية وتطوير مهنة املراجعة، ستحقق جودة القوائم املالية 
 وستنعكس على قرارات املستثمرين ، ومستخدمي القوائم املالية.

 تقسيم البحث:

احملافظة على التسلسل املنطقي والتدرج يف نقسم موضوع البحث إىل ثالثة فصول نظرية وفصل تطبيقي مع   
 طرح األفكار قدر اإلمكان حيث:

يضم ثالث مباحث، مت تطرق من خالله ملفاهيم عامة حول حوكمة الشركات، واقع حوكمة الفصل األول: 
الشركات يف بيئات األعمال، إضافة إىل أمهية و أهداف احلوكمة ويف األخري مت التطرق إىل معوقات تطبيق 

 وكمة.احل

يضم ثالث مباحث، حيث مت التطرق ملاهية اإلفصاح احملاسيب ، القوائم املالية ويف األخري إىل الفصل الثاين: 
 حوكمة الشركات ودورها يف جودة القوائم املالية.

يتمثل يف دراسة تطبيقية حناول من خالهلا دراسة حالة شركة توزيع للكهرابء والغاز للغرب الفصل الثالث: 
من خالله مت تقدمي شركة توزيع للكهرابء والغاز للغرب ، وكذلك تقدمي  وعرض القوائم املالية وحتليلها  والذي

 وأخريا التعرف على احلوكمة يف الشركة وأتثريها على اإلفصاح. 
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 الدراسات السابقة:

وكمة تناولت هذه الدراسة دور اإلفصاح احملاسيب يف التطبيق الفعال حل 2003دراسة درويش عام  (1
الشركات وذلك من خالل التعرف على أمهية اإلفصاح احملاسيب يف تطبيق مبادئ احلوكمة مع عرض 
جتارب بعض الدول، وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها وجود دور فعال لإلفصاح 

لى احملاسيب والشفافية يف تطبيق مبادئ احلوكمة وخاصة يف مصر وان ذلك يؤثر بشكل اجيايب ع
 البورصات وحتسني أداء الشركات.

حوكمة الشركات وأمهيتها يف جذب االستثمارات وتنمية املوارد البشرية،  2007دراسة املهانيب  (2
اهلدف من هذه الدراسة الوقوف على مدى توفر العميق لدور احلوكمة يف عمل املؤسسات السيما 

ناجحة يف جمال احلوكمة. وقد أكدت االستثمارية منها إىل جانب االستفادة من بعض التجارب ال
الدراسة على أمهية الشفافية يف معامالت املؤسسات ويف اإلجراءات احملاسبية واملالية وتفادي أي عمل 

 يؤدي إىل الفساد واستنزاف موارد الشركات وآتكل قدرهتا التنافسية.
ذه الدراسة إىل إبراز دراسة عمريي صافية دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد اإلداري هدفت ه (3

الدور الذي تلعبه احلوكمة وذلك من خالل تطبيق مبادئها حيث تعترب هذه األخرية من أهم الوسائل 
 احلديثة اليت هتدف إىل محاية املؤسسات وضمان استقرارها وحتقيق الشفافية والنزاهة يف القوائم املالية.

ة اإلفصاح احملاسيب هتدف هذه الدراسة اىل أثر تطبيق قواعد احلوكمة على جود 2012مربوك قدوري  (4
معرفة اثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب و دراسة حالة شركات املسامهة اجلزائرية، 

 وإشارة نتائج الدراسة إىل وجود أساس حمكم وفعال لقواعد احلوكمة.
هذه الدراسة إىل إبراز  دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة الشركات هتدف 2014برامهة كنزة  (5

عالقة التدقيق الداخلي بكل من جلنة التدقيق، جملس اإلدارة واإلدارة العليا هبدف حتسني األداء العام 
 للشركة.

أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف القطاع العام هتدف هذه الدراسة إىل معرفة تطبيق  2016األمني نصبة (6
تائج الرئيسية اليت مت إليها أن تبين نظام حوكمة الشركات هو مبادئ احلوكمة يف القطاع العام، ومن الن
 احلل األنسب ملواجهة الفساد اإلداري.
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 حدود البحث:

مت مجع البعد املكاين: مت التطرق يف هذا البحث نظراي إىل دراسة اجلوانب املتعلقة بالبعد املوضوعي: 
 يف والية مستغامن.املعلومات لغرض الدراسة النظرية من املكتبات املتواجدة 

 أما الدراسة امليدانية فقد اعتمدت على املعلومات املتحصل عليها من مؤسسة توزيع الكهرابء والغاز للغرب 

 أشهر. 6متدت فرتة الدراسة حوايل البعد الزمين: إ

 املنهج املتبع:

ن خالل عرض لقد اعتمدت الدراسة على منهجني الوصفي التحليلي، حيث مت استخدام املنهج الوصفي م
 املفاهيم واألسس العامة ملوضوع البحث.

 ومت االعتماد على املنهج التحليلي يف حتليل نتائج الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات .

 صعوابت البحث:

 نقص املراجع خاصة يف جمال اإلفصاح احملاسيب.  (1
 احملدود من الكتب واملذكرات املمنوحة لنا من املكتبة لكل طالب. العدد (2
ضيق الوقت حيث جيد الطالب صعوبة يف التوفيق بني اجلانب النظري والتطبيقي هلذا البحث. (3
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 متهيد
تعاظم االهتمام  مبفهوم حوكمة الشركات خالل السنوات املاضية، وذلك ملا له من أتثري على العديد من     

النواحي االقتصادية واالجتماعية، حيث هتدف إىل حتقيق مصاحل األفراد والشركات واجملتمعات ككل، مبا يعمل 
 الّدول املتقدمة والناشئة. على ضمان سالمة االقتصادايت وحتقيق التنمية الشاملة يف كل من 

كما أصبح وجود هياكل جيدة حلوكمة الشركات مطلًبا أساسيا لتعزيز قدرة أي شركة على املنافسة وجذب      
االستثمارات. وتوجد العديد من العوامل واألسباب اليت أّدت إىل زايدة االهتمام ابحلوكمة خالل السنوات 

يف األسواق املالية السيما يف أعقاب االهنيارات ثقة املتعاملني  استعادة  األخرية، ولعل أبرزها احلاجة املاسة إىل
وحاالت الفشل اليت حدثت يف بعض األسواق واليت كان الفساد وسوء اإلدارة من أهم أسباهبا. وتسعى 

املنظمات الّدولية والّدول املتقدمة، من خالل احلوكمة، إىل وضع األطر والتنظيمات اليت حتكم عمل الشركات 
   .يف خمتلف األسواق

وعليه فقد قسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث أساسية، حيث تناول املبحث األول مفاهيم عامة حول     
احلوكمة، أما املبحث الثاين فتم تعرض من خالله إىل واقع احلوكمة يف بيئات األعمال .يف حني تضمن املبحث 

 الثالث أمهية ، أهداف ومعوقات تطبيق احلوكمة .
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 مفاهيم عامة حلوكمة الشركات. املبحث األول:

أصبح حلوكمة الشركات أمهية كبرية على مستوى احمللي والعاملي، فقد تزايد  اهتمام العديد من     
االقتصادايت املتقدمة والناشئة هبذا املوضوع نتيجة حاالت الفشل واإلفالس املايل لكثري من الشركات الكربى 

ب شرق أسيا، فهذه األحداث جعلت يف الوالايت املتحدة األمريكية واهنيار األسواق املالية يف دول جنو 
اخلرباء من األ كادميني وممارسني، يوجهون جهودهم حنو دراسة خمتلف جوانب حوكمة الشركات مبا يضمن 

 حتقيق املصلحة العامة لألفراد والشركات واقتصادايت ككل.

 املطلب األول :التطور التارخيي للحوكمة.

عية وبروز الشركات العمالقة و متعددة اجلنسيات وانفصال اإلدارة إن التطور الكبري الذي رافق الثورة الصنا  
عن املالك، وظهور الشركات الصناعية املسامهة الضخمة والتوسع يف أعماهلا مما أدى إىل ظهور تعارض بني 

ت احلوكمة كان اإلدارة واملسامهني يف بعض األحيان، ويبدوا أن الكثري من املفاهيم مثل اإلفصاح والشفافية و
(   1932تطرق علماء االقتصاد قدميا مثل )أدولف برييل و ردنزمينز 1موجودة ولكن ال تلقى االهتمام الكايف.

ملفهوم حوكمة الشركات يف كتاهبما "الشركات احلديثة و امللكية اخلاصة" الذي يعىن أبداء الشركات احلديثة 
ويف أعقاب األزمات املالية  2امللكية عن اإلدارة.االستخدام الفعال للموارد فضال على القضااي املرتبطة بفصل 

ثر الفضائح إالعاملية اليت أصابت أسواق املال يف كثري من دول العامل، مما أدى إىل بروز مفهوم احلوكمة. وعلى 
يف  1977املالية املتتالية يف الشركات األمريكية فقد أدى إىل ظهور قانون مكافحة ممارسة الفساد عام 

بعد حدوث العديد من االهنيارات املالية يف جمال االدخار والقروض أتسست جلنة  1985يف عام  أمريكا. و
                   3تري دوي.

ميكن القول أن مثة عوامل ارتبطت ابملناخ االقتصادي يف دول العامل سامهت يف خروج مفهوم حوكمة    
 الشركات إىل العلن منها: 

                                                           
املعايري الدولية، القاهرة )مصر (، ، ملتقى الفحص والتدقيق يف ظل احلوكمة واإلصالح املايل واإلداري يف املؤسسات احلوكمية"، "عادل رزق 1

 . 202، ص: 2007سبتمرب
دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي للمصارف"، " عالء فرحان طالب، إميان املشهداين، 2

 . 27،ص: 2011عمان )األردن(، 
 . 202ص: ،نفس املرجع عادل رزق، 3
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واليت أطلق عليها حينذاك أزمة  1997لدول جنوب شرق أسيا والياابن يف عام منذ انفجار األزمة املالية-
فلقد كشفت األزمة عن كثري  النمو األسيوية، أخد العامل ينظر إىل حوكمة الشركات بنظرة خمتلفة عن ذي قبل،

ئهم، مبا مسح هلم من املمارسات غري القانونية مثل استغالل املعلومات الداخلية لصاحل املديرين وأقارهبم وأصدقا
ابملتاجرة يف أسهم الشركات اليت يعملون فيها، وحيققون أرابح على حساب محلة األسهم اآلخرين، الذين مل 

تتاح هلم تلك املعلومات.كما كشفت  األزمة أيضا عن اختاذ الشركات لقرارات غري حمسوب خماطرها، يف 
ستخدامها يف متويل استثمارات طويلة األجل، مقدمتها احلصول على قروض قصرية األجل مببالغ ضخمة ال

تعرضت بسببها الشركات لعدم القدرة على الوفاء، نتيجة لعدم املالءمة بني اتريخ االستحقاق تلك القروض 
وبني احلصول على التدفقات النقدية من املشروعات اليت استثمرت فيها حصيلة تلك القروض، حدث ذلك 

ابملخاطر اليت ميكن أن تتسبب فيها مثل هذه املمارسات إهنا إذن أزمة دون علم املسامهني أو إحاطتهم 
كما أن هذه األحداث األخرية ابتداء بشركة انرون  1اإلفصاح والشفافية، مصدرها غياب حوكمة الشركات.

enron   وتال ذلك من سلسلة اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمها املالية اليت كانت ال تعرب عن الواقع
الفعلي هلا جعل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تصدر جمموعة من اإلرشادات يف شأن حوكمة الشركات 

 2بشكل عام، وهو ما أظهر بوضوح أمهية حوكمة الشركات.

حوكمة الشركات، ممارسات الشركات متعددة اجلنسيات يف اقتصادايت العوملة، زاد من حدة الدعوة إىل -
حيث تقوم ابالستحواذ واالندماج بني الشركات من أجل السيطرة على األسواق العاملية، فربغم من وجود 

شركة فقط هي اليت تسيطر على مقدار التجارة  100اآلالف من الشركات متعددة اجلنسيات فان هناك 
 ية على مستوى العامل، من خالل ممارساهتا االحتكارية.اخلارج

إكتسب مفهوم احلوكمة أمهية كربى ابلنسبة للدموقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوين الذي ال ميكن -
 3معه إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة فعالة،كما تعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة.

يب العوامل اليت أدت إىل زايدة احلاجة حلوكمة الشركات إىل ثالثة جمموعات رئيسية وذلك     وميكن تبو    
 حسب الشكل التايل:

                                                           
، )مصر(   اإلسكندرية، األوىلطبعة ال، دار املعرفة اجلامعية، "األداءحوكمة الشركات مدخل يف التحليل املايل وتقييم  "، هندي إبراهيممنري  1

 . 08، ص:2011
 عادل رزق، مرجع سابق ، ص:203 .2 

  . 204منري إبراهيم هندي ، نفس املرجع،  ص: 3
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 (:عوامل االهتمام حبوكمة الشركات1-1الشكل )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"، املؤمتر الدويل الثامن الرتكيز على التجربة اجلزائريةواقع حوكمة يف دول خمتارة مع صباحي نوال، "املصدر:
حول دور حوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، 

   www.univ-bouira.dz.doc.  املوقع االلكرتوين:05، ص:2013شلف )اجلزائر(،

 .17:26ساعة: 2016/11/04اتريخ االطالع:

 املطلب الثاين:ماهية حوكمة الشركات.

 corporateتشري معظم األدبيات احلوكمة إىل عدم وجود تعريف موحد حلوكمة الشركات  "     
covernance  يف اللغة العربية ولكن املصطلح االجنليزي متفق عليه من كافة االقتصاديني القانونيني"

. وقد يتعدد التعريف لتداخل األمور التنظيمية واالقتصادية  encyelopliaواحملليني وهذا ماتؤكده موسوعة 

 عوامل االهتمام حبوكمة الشركات

 - األزمات املالية:
عام  اآلسيويةاألزمة املالية  -

م.1997  
األزمة املالية الروسية عام  -

م.1998  
م.2008األزمة املالية العاملية عام  -  
 

 - اهنيار العديد من الشركات:
الفضيحة الشهرية لبنك االعتماد  -

م.1991والتجارة الدويل   
وإفالس بنوك االدخار ر اهنيا -

م.1994واإلقراض يف أمريكا   
  

و  Worldcom أزميت شركيت: -
enron . 

 

 عوملة األسواق املالية:
 ملنظمةا ترتيب األطر إعداد-

 القتصادايت دول العامل.
 دتشكيل سيمات وهيكل االقتصا-

 العاملي السائد اآلن.
أاثر اهتمام اجلهات التشريعية -

حكومية يف  والتنظيمية احلكومية وغري
  بلدان العامل.
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واالجتماعية لكن مصطلح اختلفت عليه اللغة العربية حيث أطلق عليه عدة تسميات من احلكم الرشيد، 
 1حوكمة الشركات، اإلدارة احلكيمة إال أن أكثرها شيوعا هو مصطلح حوكمة الشركات.

حيث قدمت أول تعريف هلا عام  أول من اهتم هبذا املوضوع هي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من
 2أبهنا:"ذلك النظام الذي يوضح كيفية إدارة منشات األعمال املالية والرقابة عليها". 1999

مليات الالزمة حوكمة الشركات على أهنا"جمموعة اهلياكل والع فتعترب  " "IFCأما مؤسسة التمويل الدولية
لتوجيه وضبط الشركات وحتديد توزيع احلقوق والواجبات بني املشاركني الرئيسيني يف الشركة مبن فيهم 

املسامهني، أعضاء جملس اإلدارة واملدراء، وكذلك حتديد القواعد واإلجراءات اخلاصة ابختاذ القرارات بشان أمور 
 3الشركة".

حوكمة  1992الصادر عن سوق لندن لألوراق املالية عام ،  cadburyبينما يعرف تقرير كادبوري 
الشركات كما يلي:"يعتمد اقتصاد دولة ما على الرايدة وكفاءات الشركات، وهكذا فان الفعالية اليت تؤدي هبا 
جمالس اإلدارات ملسؤوليتها حتدد الوضع التنافسي للدولة. وهذا هو جوهر أي نظام حلوكمة الشركات"وتوصل  

 توثيق بسيط وحمكم يف مجلة صغرية ولكنها شهرية عملية احلوكمة كما يلي : كادبوري يف

 4"حوكمة الشركات هي نظام مبقتضاه تدار الشركات وتراقب".

 

 

                                                           
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة ثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير املالية"، أماجد إمساعيل أبو محام، " 1

 :وقع االلكرتوينامل. 15، ص: 2009غزة )فلسطني(،  ، ختصص احملاسبة واملالية، اجلامعة اإلسالمية، املاجيسرت 
alqashi.com/th/th53.pdf12/11/2016:اتريخ االطالع. 

 2 عالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، مرجع سابق ، ص:24 .
  ،ختصص إدارة مالية ،شهادة املاجستريضمن متطلبات نيل  مذكرة مقدمة ،دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة الشركات"" برامهة كنزة، 3

 وقع االلكرتوين:امل .7ص: ، 2014 ،)اجلزائر( قسنطينة التجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية،
kenza.pdf-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahma-www.univ اتريخ 

 . 11/11/2016االطالع:
، الدار اجلامعية، بدون طبعة ،جامعة " حوكمة الشركات)املفاهيم،املبادئ،التجارب(تطبيقات احلوكمة يف املصارف" طارق عبد العال محاد،  4

  . 09،ص 2005عني مشس اإلسكندرية )مصر( ،سنة

http://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahma-kenza.pdfتاريخ
http://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahma-kenza.pdfتاريخ
http://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahma-kenza.pdfتاريخ


 الفصل األول: اإلطار العام لحوكمة الشركات

  7 

 كما يعرف البنك الدويل احلوكمة أبهنا "التنمية والتطوير اإلداري ابلشركة، ويكون ذلك من خالل خربهتا، 

 1، واملشروعات اليت تنفذها، ونوع التكنولوجيا اليت تستخدمها". والربامج اليت تطرحها

يف تعريفه للحوكمة أبهنا "نظام الذي يدور حول حتقيق العدالة والشفافية   wolfensohnيف حني ذهب
 2وحماسبة املسؤولية".

طار يركز عرفت حوكمة الشركات كذلك أبهنا"اإلطار الذي متارس الشركات خالله كافة أنشطتها، وهذا اإل
على العالقات بني مجيع ذوي املصلحة مع بيان كيفية التفاعل فيما بينها لإلشراف على أعمال الشركة بطريقة 

  3تضمن احلفاظ عليها.

( مفهوم احلوكمة أيضا أبهنا  "العمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات  (AIIويعرف معهد املدققني الداخليني 
 صاحل من اجل توفري اإلشراف على اإلدارة املخاطر ومراقبتها والتأكيد علة املستخدمة من ممثلي أصحاب امل

 4كفاءة الضوابط الجناز األهداف واحملافظة على القيم الشركة من خالل احلوكمة املؤسسية فيها".

يقصد حبوكمة الشركات بشكل بسيط هي اإلدارة الرشيدة للشركات لتقدمي وحتسني اإلطار القانوين واملؤسسي 
والتنظيمي للشركات من خالل توفري اإلرشادات واملقرتحات لبورصات األوراق املالية و املستثمرين والشركات 

وتتضمن حوكمة الشركات جمموعة من العالقات بني إدارة الشركة وجملس إدارهتا ومحلة  واألطراف األخرى،
اهليكل الذي ميكن من خالله وضع األسهم هبا وجمموعة أصحاب املصاحل األخرى،كما توفر حوكمة الشركات 

أهداف الشركة وتقرير الوسائل األزمة لبلوغ تلك األهداف اليت تكون يف مصلحة الشركة ومسامهيها، حيث 
 5تسهل عملية الرقابة الفعالة على الشركة.

                                                           
األوىل، عمان)األردن(، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة الشركات املسامهة العامة يف سلطنة عمان"،  حوكمة" سامل بن سالم بن محيد الفلييت، 1

 . 24، ص: 2010سنة 
 عالء فرحان طالب، إميان الشيحان املشهداين، نفس املرجع ، ص:24 .2 

 . 24، ص:مرجع سابقسامل بن سالم بن محيد الفلييت،  3
 . 25،24ص.ص: ،مرجع سابقشيحان املشهداين،  إميانعالء فرحان طالب،  4
، دار الفكر اجلامعي، الطبعة األوىل، اإلسكندرية )مصر(، مبادئ احلوكمة يف قانون الشركات" اإلفصاح وشفافية كأحد، "محد علي خضرأ 5

 . 09ص:، 2012
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ري ( فأعادت النظر يف مفهوم احلوكمة املؤسسية وخرجت مبفهوم أكثر عمقا ومشولية يف كث(ocdeأما منظمة 
من اجلوانب ووضحت أبنه"جمموعة من العالقات ما بني إدارة الشركة وجملس إدارهتا ومسامهيها واجلهات 

األخرى  اليت هلا اهتمام ابلشركة،كما أهنا تبني اآللية اليت توضح من خالهلا أهداف الشركة و الوسائل لتحقيق 
اجليدة هي اليت توفر لكل من جملس اإلدارة ومن مث فان احلوكمة املؤسسية  تلك األهداف ومراقبة حتقيقها،

واإلدارة التنفيذية احلوافز املناسبة للوصول إىل أهداف اليت تصب يف مصلحة الشركة وتسهيل إجياد عملية 
 شكل اتيل يوضح نظام احلوكمة: 1وابلتايل تساعد الشركة على استغالل مواردها بكفاءة". املراقبة الفاعلة ،

 (:نظام حوكمة الشركات2-1الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي طالب فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، "املصدر:
  . 26، ص: 2010، دار صفاء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان)األردن(للمصارف"، 

وبناءا على ما تقدم فان حوكمة الشركات هي جمموعة القواعد واإلجراءات والتعليمات اليت توجه سلوك  
الشركة وحتكم العالقة بني كل من األطراف املشاركة يف نشاط ابلشكل الذي حيقق التفاعل بني تلك األطراف  

                                                           

 عالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين ، نفس املرجع ، ص:1.25 

إليه احلوكمة من وهو ما حتتاج 
مستلزمات وما يتعني توفريه هلا 
من مطالب سواء كانت مطالب 
 تشريعية أم إدارية أم قانونية أم
 اقتصادية جمتمعة.

 

ويشري إىل اجلهات املسؤولة عن 
املشرفة على هذا  طريق احلوكمة و

التطبيق وجهات الرقابية وكل كيان 
خارجها  إداري داخل الشركة أو

يسهم يف تنفيذ احلوكمة ويف 
تشجيع االلتزام هبا فضال عن 
 تطوير أحكامها واالرتقاء هبا.

 

جمموعة املعايري والقواعد هي 
والقوانني املنظمة لألداء والسلوك 
واملمارسات العملية والتنفيذية 
 سواء يف الشركات أم املصارف

للحفاظ على حقوق 
أصحاب املصاحل وحتقيق 
 الشفافية.

 

 املخرجات تشغيل دخالتامل

 نظام احلوكمة
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د من املمارسات اخلاطئة فضال عن استغالل املوارد بكفاءة ومبا يؤدي إىل حتسني األداء ونزاهة السلوكيات واحل
 1وفاعلية من أجل حتقيق أهداف الشركة.

 ( :ركائز حوكمة الشركات3-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التجارب)تطبيقات احلوكمة يف  -حوكمة الشركات مفاهيم املبادئطارق عبد العال محاد، "املصدر:
 .47، ص:2005الدار اجلامعية، بدون طبعة، جامعة عني مشس)مصر(، املصارف(، 

 

                                                           
 . 27ص: ،عالء فرحان طالب، مرجع سابق  1

 إدارة املخاطر الرقابة واملساءلة السلوك االخالقي

ضمان االلتزام السلوكي من 
 خالل: 

  .احلميدة ابألخالقياتااللتزام -

االلتزام بقواعد السلوكي املهين -
 الرشيد.

_التوازن يف حتقيق مصاحل 
ابملنشاة.املرتبطة  األطراف  

الشفافية عند تقدمي -
.املعلومات  

االجتماعية القيام ابملسؤولية 
على بيئة نظيفة. ظواحلفا  

املخاطر. إدارةوضع نظام -  

وتوصيل املخاطر  اإلفصاح-
 وأصحاباملستخدمني  إىل

 املصلحة.

 

املصلحة يف  أصحابدوار أتفعيل -
 جناح املنشاة.

الرقابية عامة مثل:هيئة سوق  أطراف-
، البورصة الشركات ة، مصلحملالا

 البنك املركزي يف حالة البنوك.

مباشرة: رقابية أطراف-  

املراجعون  اإلدارة، جملس املسامهون،
 الداخليون.

 ،ء، العمال: املوردونأخرى أطراف-
 املستهلكون، املودعون،

 املقرضون.

 

 ركائز حوكمة الشركات
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 املطلب الثالث:حمددات و خصائص احلوكمة.

 حمددات احلوكمة:-1   

هناك عدة حمددات اليت متكن الشركات من تطبيق السليم ملبادئ احلوكمة، واليت جيب أخدها بعني االعتبار ،    
 تتمثل هذه احملددات يف جمموعتني أساسيتني مها:

 ى:: تشري هذه احملددات إىل املناخ العام لالستثمار يف الدولة، واليت تشمل علحمددات خارجية-1-1

القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي، مثل قوانني سوق املال والشركات، القوانني املتعلقة ابإلفالس و کذا -
 القوانني إيل تنظم املنافسة ومنع املمارسات االحتکارية. 

كفاءة القطاع املايل )املصارف وسوق املال( يف توفري التمويل الالزم للمشروعات ابلشكل الذي پشجع -
 الشرکات علی التوسع وحتسني أساليب التسيري.

درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج، كفاء األجهزة واهليئات الرقابية )هيئة سوق املال( يف تنفيذ -
 1الرقابة على الشركات.

أمهية احملّددات اخلارجية إىل أن وجودها يضمن تنفيذ القوانني والقواعد اليت تضمن حسن إدارة الشركة،  تعود 
 2من خالل تقليل التعارض بني مصاحل خمتلف األطراف يف الشركة. 

: تشمل القواعد واألساليب اليت تطبق داخل الشركة، ومن بينها القواعد واألسس احملّددات الّداخلية-1-2
ينة بتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا من املع

جهة، والقواعد اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات من جهة اثنية، حيث أن توافر تلك القواعد وتطبيقها يعد ذا 
 3ة. أمهية ابلغة يف تقليل التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالث

جتدر اإلشارة إىل أّن هذه احملّددات، سواء كانت داخلية أو خارجية، فهي بدورها تتأثر مبجموعة أخرى من   
العوامل املرتبطة ابلنظام السياسي واالقتصادي للّدولة، ومستوى التعليم والوعي لدى األفراد. وعليه فحوكمة 

اقه الشركات، كما أن إطار حوكمة الشركات ليست سوى جزء من حميط اقتصادي ضخم تعمل يف نط
الشركات يعتمد أيضا على البيئة القانونية والتنظيمية واملؤسسية ابإلضافة إىل عوامل أخرى، مثل أخالقيات 

                                                           
"، الدار الجامعية، الطبعة األولى، األموالحوكمة الشركات ومسئولية الشركات عرب الوطنية وغسيل ، "محدأ سيد إبراهيم 1

 . 162، ص: 2010اإلسكندرية)مصر(، 
 . 15،16مرجع سابق ،ص ص:، برامهة كنزة،2
 . 28بق ، ص:اسامل بن سالم بن محيد الفلييت، مرجع س 3
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األعمال ومدى إدراك الشركات للمصاحل البيئية واالجتماعية للمجتمعات اليت تعمل فيها الشركة واليت ميكن أن 
 . والشكل املوايل يوضح حمّددات حوكمة 1جناحها على املدى الطويل"يكون هلا أثر على مسعتها و 

 الشركات:
 (:حمددات احلوكمة4_1الشكل )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

"، ورشة احلوكمية احلوكمة واإلصالح املايل واإلداري يف املؤسساتعادل رزق، ملتقى " املصدر: 
 . 163، ص:2007عمل الفحص والتدقيق يف ظل املعايري الدولية، القاهرة)مصر(، يف سبتمرب

 

 

                                                           
 . 16بق، ص:سابرامهة كنزة، مرجع   1

 حمددات احلوكمة

 القطاع المالي:

 القروض •

مساهمة في  •

 رأس المال

 األسواق

تنافسية  •

 األسواق

استثمار  •

أجنبي 

 مباشر

الرقابة على  •

 الشركات

 معايير:

 المحاسبة •

 المراجعة •

 أخرى •

 والقواعد القوانين

 أصحاب المصالح

 مؤسسات خاصة:

 محاسبون ومراجعون •

 محامون •

 تصنيف ائتماني •

 بنوك استثمار •

 استشارات •

 تحليل مالي •

 اإلعالم المالي  •

 

 

 

 

 

يعين ويراقب      يرفع تقرير 

إلى             

 

 

 تقوم

 

 المساهمون

 مجلس اإلدارة

 اإلدارة

 الوظائف الرئيسية
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 خصائص حوكمة الشركات:-2

من خالل جمموعة املفاهيم املختلفة اليت أعطيت حلوكمة الشركات واليت تشمل جوانب عديدة ومتنوعة     
بتنوع وجهات النظر حول هذا املصطلح، جند أهنا تتميز جبملة من اخلصائص. وميكن تلخيص أهم خصائص 

 حوكمة الشركات فيما يلي:

 إتباع سلوك أخالقي مناسب وصحيح.االنضباط:  ❖
 تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث يف املؤسسة.الشفافية:  ❖
 التوجد أتثريات غري الزمة نتيجة الضغوط.االستقاللية: ❖
 إمكانية تقييم وتقدير أعمال جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.املساءلة: ❖
 املسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشاة.املسؤولية:  ❖
 حقوق خمتلف اجملموعات أصحاب املصلحة يف املنشاة.جيب احرتام العدالة:  ❖
 1النظر إىل الشركة كمواطن جديد.املسؤولية االجتماعية:  ❖

 (: خصائص حوكمة الشركات5-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على ماسبق.املصدر:
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 املبحث الثاين:واقع احلوكمة يف بيئات األعمال.

متثل حوكمة الشركات واحد من أبرز املوضوعات اليت حازت اهتماما دوليا واسعا السيما منذ منتصف عقد 
التعاون االقتصادي والتنمية، صندوق النقد الدويل التسعينات،خاصة من قبل اهليئات االقتصادية مثل منظمة 

 وبنك الدويل، واليت سعت للتوصل إىل وضع أسس ومقومات ومبادئ حلوكمة الشركات.

 املطلب األول:مبادئ احلوكمة و املنظمات الدولية.  

، مبا يعود تعترب احلوكمة الشركات جمموعة من القواعد واملبادئ اليت حتكم وتوجه و تسيطر على اإلدارة   
ابلفائدة على مجيع األطراف. وتستند تلك املبادئ إىل جتارب دول األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي، 

حيث قامت املنظمة إبنشاء فريق عمل متخصص لوضع تلك املبادئ،كما متت االستفادة من إسهامات دول 
 غري األعضاء وكذا إسهامات البنك الدويل.

 ركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.مبادئ حوكمة الش-1    

نك الدويل و ابملشاركة مع صندوق النقد الدويل والب ocdeلقد كان ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
االحتادات املهنية دور ابرز يف إرساء جمموعة من املبادئ اإلرشادات لتكون مرجعيات لالستعانة هبا يف 

منظمات األعمال حول آلية احلوكمة ومدى فاعليتها بكل من األسواق املتقدمة والنامية.إال أنه عام 
 . ocdeإليها  مت تعديل هذه املبادئ وأصبحت تغطي ستة جماالت كما أشارت 2004

 ضمان وجود إطار فعال-1-1

توفري الشفافية واإلفصاح الصادق الذي يف ظله تصل املعلومات إىل مجيع املتعاملني بسرعة كافية،  •
ورفع كفاءة السوق مبا يضمن أن تعكس أسعار األوراق املالية املعلومات املتاحة عن أداء الشركة، 

 حاالت االندماج واالستحواذ وحاالت تقرير ويضمن أيضا احلماية حلملة األسهم خاصة يف
 خيارات األسهم حىت ال يتكرر ما حدث يف السوق األمريكي.

أن تتوفر النزاهة واملوارد والسلطة الكافية ملن سيقع عليهم مسئولية وضع القواعد املنظمة  •
  حالة املخالفة.                    للحوكمة، واملشرتكني يف متابعة التنفيذ واملسئولني عن اختاذ اإلجراءات احلازمة يف
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أن تكون األدوار حمددة وواضحة لكل من اإلدارة التنفيدية وجملس اإلدارة و اللجان املنبثقة عنه  •
واجلمعية العمومية، وإال يكون هناك تضارب يف املصاحل، وان يكون اهلدف دائما هو محاية 

 1مصاحل األطراف اليت يهمها أمر الشركة.

 املسامهني حقوق- 1-2

 يتضمن محاية حقوق املسامهني:

 األساليب اآلمنة لتسجيل امللكية. •
 نقل وحتويل ملكية األسهم. •
 احلصول على معلومات خاصة ابلشركة يف الوقت املناسب وبصفة منتظمة. •
 املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني. •
 املشاركة يف انتخاب أعضاء جملس اإلدارة. •
 شاركة يف أرابح الشركة.امل •
حق املسامهني يف املشاركة يف اختاذ القرارات املهمة، وإعالمهم بشكل كايف عن القرارات املتعلقة  •

 ابلتغيريات اجلهوية يف الشركة .
 التعديالت يف النظام األساسي أو يف بنود أتسيس الشركة أو يف غريها من الواثئق األساسية للشركة. •
 عادية تؤدي إىل بيع الشركة.أي عمليات غري  •
حق املسامهني يف املشاركة بفاعلية والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني، وإعالمهم  •

 ابلقواعد، مبا يف ذلك إجراءات التصويت اليت حتكم اجتماعات اجلمعية .
عات احلصول على معلومات كافية يف الوقت املناسب عن مكان واتريخ وجدول أعمال اجتما •

اجلمعية لعامة فضال عن املعلومات لكاملة يف التوقيت املناسب عن موضوعات اليت سيتخذ بشأهنا 
 القرارات يف االجتماع.

إاتحة فرصة لتوجيه األسئلة جمللس اإلدارة، وإلضافة موضوعات جداول أعمال االجتماعات العامة  •
 على أن توضع حدود معقولة لذلك.

                                                           
 .21،20:سابق، ص صمنري إبراهيم هندي، مرجع  1
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يف القرارات األساسية اخلاصة ابحلوكمة املؤسسية، مثل ترشيح وانتخاب  املشاركة الفاعلة للمسامهني •
أعضاء جملس اإلدارة، واإلعالن عن رؤية املسامهني بشأن سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

واملديرين التنفيذيني، وينبغي أن ختضع مكوانت نظام احلوافز اخلاص أبعضاء جملس اإلدارة والعاملني 
 مهني.ملوافقة املسا

وجوب اإلفصاح عن هيكل رأس املال والرتتيبات اليت متكن بعض املسامهني من ممارسة درجة من رقابة  •
 توثر على سياسة الشركة مبا يناسب مع نسبة مسامهتهم.

 الكفاءة والشفافية يف قيام السوق بوظائفه يف الرقابة على الشركات. •
والصفقات غري عادية إذ ينبغي أن تكون عملية القواعد واإلجراءات اليت تغطي عمليات االستحواذ  •

االندماج وبيع موجودات الشركة مثال واضحة ومعلنة وأسعارها تتصف ابلشفافية والشروط العادلة 
 1حبيث يتسىن للمستثمرين فهم حقوقهم والتعرف على املسارات املتاحة هلم حبسب فئاهتم املختلفة.

 املعاملة املتساوية للمسامهني-1-3

هذا املبدأ على ضرورة أن يضمن إطار حوكمة الشركات معاملة متساوية لكافة املسامهني، مبا يف ذلك ينص 
مسامهي األقلية واملسامهني األجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فعال عند 

 تزام بتطبيق هذا املبدأ، وهي:انتهاك حقهم. وهناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب األخذ مبا عند االل

توفري حقوق التصويت املتساوية للمسامهني داخل كل فئة )محلة نفس طبقة األسهم(، وإعطائهم احلق  •
يف احلصول على املعلومات املتعلقة بكافة نفقات األسهم وعن حقوقهم يف التصويت قبل شراء 

ة ملوافقة تلك الطبقات من األسهم، وينبغي أن تكون أية تغيريات يف حقوق التصويت خاضع
 املسامهني، واليت تتأثر سلبا نتيجة للتغيري.

أن يتم التصويت بواسطة فارزي األصوات )األمناء أو املفوضني( أو املرشحني هلذا الغرض، بطريقة  •
 متفق عليها مع أصحاب األسهم. 

غري مباشر،  وينبغي ينبغي محاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل اليت تكون بشكل مباشر أو  •
 أن تكون هناك وسائل فعالة لإلصالح بشكل فعال .

                                                           
 .37 ،36:ص ، صمرجع سابقعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، 1
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أن تسمح اإلجراءات املتبعة لعقد اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني ابملعاملة املتساوية لكل  •
 املسامهني، وعلى الشركة أن تتجنب الصعوابت وزايدة تكاليف التصويت بدون مربرة.

 ال يتميز ابإلفصاح والشفافية.  منع تداول األسهم ابلشكل الذي •
ينبغي على أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ابلشركة اإلفصاح جمللس اإلدارة عما إذا كانت  •

هلم سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أو ابلنيابة عن طريق طرف اثلث أية مصاحل مادية قد متست 
من إطار حوكمة الشركات املعاملة املتساوية مبصاحل الشركة بطريقة مباشرة. وعليه ينبغي أن يض

والعادلة جلميع املسامهني ضمن كل فئة )أغلبية وأقلية، حمليني وأجانب(، وذلك من حيث ضمان كل 
حقوقهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلصول على تعويض فعلي يف حالة تعرض 

 .1حقوقهم للمخاطر

 دور أصحاب املصلحة-1-4

يشدد إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات على ضرورة احرتام حقوق أصحاب املصاحل اليت أن  •
 حيميها القانون.

 إاتحة الفرص ألصحاب املصاحل للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم. •
أن يسمح إطار حوكمة الشركات بوجود آليات ملشاركة أصحاب املصاحل وان تكفل تلك اآلليات  •

 سني مستوايت األداء.بدورها حت
 توفري املعلومات ألصحاب املصاحل وفرص النفاذ هلا أبسلوب دوري ويف التوقيت املناسب. •
السماح ألصحاب املصاحل مبا فيهم العاملني من األفراد واجلهات اليت متثلهم االتصال حبرية مبجلس  •

ة ألخالقيات املهنة، مبا ال يؤدي إىل اإلدارة للتعبري عن خماوفهم اجتاه التصرفات غري القانونية واملنافي
 املساس حبقوقهم.

أن يزود إطار القواعد املنظمة حلوكمة الشركات هبيكل فاعل كفء للحماية من اإلعسار والتطبيق  •
 2الفاعل حلقوق الدائنني.

                                                           

 عالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين، مرجع سابق ، ص ص: 38،39 .1 
 . 24املرجع السابق ، ص: برامهة كنزة، 2
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 اإلفصاح والشفافية:-1-5

ينبغي أن يكفل إطار حوكمة الشركات حتقق اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املالئم بشان كافة املسائل املتصلة    
بتأسيس الشركة، ومن بينها املوقف املايل واألداء وامللكية وأسلوب ممارسة السلطة. جيب أن يشمل اإلفصاح 

 ولكن دون أن يقتصر على املعلومات التالية:

 التشغيلية للشركة.النتائج املالية و  •
 أهداف الشركة. •
 حق األغلبية من حيث املسامهة، وحقوق التصويت. •
 أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني الرئيسيني واملرتبات واملزااي املمنوحة هلم. •
 عوامل املخاطرة املنظورة. •
 املسائل املادية املتصلة ابلعاملني وبغريهم من أصحاب املصاحل. •
 ت حوكمة الشركات.هياكل وسياسا •
 وكذا اإلفصاح عنها أبسلوب يتفق ومعايري اجلودة احملاسبية واملالية. ينبغي إعداد ومراجعة املعلومات، •
جيب االضطالع بعملية مراجعة سنوية عن طريق مراجع مستقل، هبدف إاتحة املراجعة اخلارجية  •

 واملوضوعية لألسلوب املستخدم يف إعداد وتقدمي القوائم املالية.
ينبغي أن تكفل قنوات توزيع املعلومات إمكانية حصول مستخدمي املعلومات عليها يف الوقت املالئم  •

 1وابلتكلفة املناسبة.

 مسئوليات جملس اإلدارة:-1-6

مراجعة وتوجيه إسرتاتيجية الشركة وخطط العمل، وأسس إدارة املخاطر، واملوازانت السنوية، ووضع  •
التنفيذ،كما تقع على اجمللس مسئولية اإلشراف على اإلنفاق الرأمسايل وعلى األهداف لألداء ومتابعة 

 عمليات االستحواذ وبيع األصول.

                                                                                                                                                                                

 
 . 24ابق ،ص:سبرامهة كنزة، مرجع  1
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اختيار مسئولني تنفيذيني الرئيسيني، وتقرير املرتبات واملزااي املمنوحة هلم ومتابعتهم، وأيضا إحالهلم  •
 بغريهم إذا لزم األمر.

ليها املسئولني التنفيذيني، وضمان الطابع الرمسي والشفافية لعملية مراجعة املرتبات واملزااي اليت حيصل ع •
 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة.

إجياد نظم مالئمة للرقابة واملتابعة، وبصفة خاصة نظم املخاطر والرقابة املالية وااللتزام إبحكام القوانني،  •
بدوره وجود مراجع خارجي  مبا يضمن سالمة التقارير احملاسبية واملالية للشركة، وهو ما يتطلب

مستقل. وحىت يتمكن جملس اإلدارة من ممارسة التقييم املوضوعي لشئون الشركة على حنو املستقل عن 
 اإلدارة التنفيذية، ينبغي:

أن ينظر اجمللس يف إمكانية االستفادة خبربات من خارج الشركة، تتصف ابلقدرة على التقييم  •
جلان مراجعة التقارير املالية، وترشيح املسئولني التنفيذيني، املستقل لألعمال، وذلك عند تشكيل 
 وتقرير مكافآت أعضاء جملس اإلدارة.

أن تتاح ألعضاء اجمللس إمكانية احلصول على معلومات الدقيقة يف الوقت املناسب، عن أي  •
 موضوع حمل الدراسة أو اختاذ القرار.

نه أن يوفر احلماية حلملة األسهم، الذين قد ال تتاح وهكذا فان االلتزام بقواعد حوكمة الشركات ، من شأ
هلم فرصة زايدة الشركة، أو حىت معرفة مقرها، فبفضلها حتظى املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة ابلعناية، 

ويرتكز االهتمام على حسن األداء، واحلد من التعارض بني مصاحل املالك واإلدارة التنفيذية فيما يسمى 
اليت تتجلى يف مقاومة اإلدارة لعمليات الستحواذ قد يكون فيها مصاحل املالك أو احلصول  بتكلفة الوكالة،

 على مكافآت نقدية أو غري نقدية ال ترتبط مبستوى األداء، لتبدوا احلوكمة وكأهنا سبيل حملاربة الفساد.

فء للموارد، وال تقف حدود احلوكمة عند ذلك، بل متتد للمسامهة بطريقة غري مباشر يف ختصيص الك
ويف توفري مصادر التمويل رخيصة، فاحلد من فرص الفساد والعبث مبقدرات الشركة، وإاتحة الفرصة 

للشفافية واإلفصاح الصادق، واالطمئنان إىل التقارير املالية املنشورة،كلها أمور من شأهنا أن تساهم يف 
فة مالئمة للشركات الواعدة، اليت حتكمها التخصيص الكفء للموارد، ومبعىن أن تتاح املوارد املالية بتكل
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قواعد حوكمة دقيقة وصارمة، يقابلها ارتفاع تكلفة التمويل للشركات اليت غابت عنها تلك القواعد. ولكن 
 1يبقى الضمان متمثال يف جدية التنفيذ.

 (:األهداف احملققة عند تطبيق حوكمة الشركات6-1الشكل)

 

  

 

 .45املشهداين، املرجع السابق ، ص::عالء فرحان، إميان الشيحان املصدر

 مبادئ حول حوكمة الشركات الصادرة عن البنك الدويل:-2

إضافة إىل مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فان البنك الدويل ساهم بدوره يف وضع جمموعة من    
 املبادئ، وميكن إبراز أهم هذه املبادئ كما يلي:

 

 
                                                           

 .   26-24منري إبراهيم هندي، نفس املرجع، ص: 1

اإلطار الفعال 
حلوكمة 

 الشركات.

محاية حقوق 
 املسامهني.

املعاملة املتساوية 
 بني املسامهني.

محاية حقوق 
أصحاب 
 املصلحة.

اإلفصاح 
 والشفافية.

مسؤوليات جملس 
 اإلدارة .

احلد من خمالفات 
 اإلدارة.

 

حقوق ومصاحل  محاية تقليل املخاطر.
 املسامهني.

حماربة الفساد مبختلف 
 أنواعه.

زايدة الثقة ابالقتصاد 
 الوطين.

حتقيق اإلفصاح 
 والشفافية.

حتسني األداء املايل 
 للشركة.

االنفتاح على أسواق  تعزيز املساءلة.
 املال.

االلتزام ابلسلوكيات 
 واملمارسات املهنية.

 2004ومعدلة سنة  1999سنة  OCDEمبادئ حوكمة الشركات ملنظمة 

 األهداف
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 :على املستوى احمللي--12

ع البنك الدويل جمموعة من التقوميات اليت تقوم هبا الدول، واليت حتدد على أساسها مواطن الضعف والقوة وض
اليت ختص حوكمة الشركات مما يساعد تلك الدول على ترتيب أولوايهتا. وهدف من التقومي هو دعم اإلصالح 

الشركات، وهو األمر الذي يتفق  التشريعي، وتبين مبادرة القطاع اخلاص يف جمال وضع قواعد وأسس حوكمة
وإطار البنك الدويل العام للتنمية الشاملة، والذي يؤكد على حوكمة الشركات كعامل أساسي يف التنمية،كما 
 يؤكد اإلطار العام على أمهية القطاع اخلاص، احمللي واألجنيب،كأحد العناصر األساسية أيضا يف عملية التنمية.

 :على املستوى العاملي--22

على توسيع دائرة مبادئ حوكمة الشركات خارج نطاق دول املنظمة،  OCDEعمل البنك الدويل ومنظمة  
، وذلك  1999جوان  21فقد وقع البنك الدويل و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مذكرة تفاهم يف يوم 

 من أجل رعاية املنتدى الدويل ملبادئ حوكمة الشركات.

لتقوية نظام حوكمة  ROSCأخرى توصل البنك الدويل إىل وضع منوذج بعد مشاورات مع منظمات 
الشركات يف الدول النامية. حبيث يتيح فرصة تقومي نقاط الضعف والقوة يف خمتلف األسواق، وهذا التقومي 

كما  ROSCيساهم يف التقرير الذي يعده البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عن االلتزام مبعايري وقواعد 
 1لتقومي يلخص املدى الذي وصلت إليه الدول يف االلتزام ببعض املعايري املتعارف هبا دوليا.أن ا

 مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن صندوق النقد الدويل:-3 

فقد  ROSCإضافة إىل مسامهة الصندوق النقد الدويل يف مبادرة البنك الدويل لاللتزام مبعايري وقواعد   
وضع صندوق النقد الدويل قواعد املمارسات اجليدة اخلاصة ابلشفافية السياسات املالية والنقدية احلكومية، 

 وذلك إبصدار قانون السياسات املالية وقانون املمارسات.

 :قانون السياسات املالية-1-3

ة للممارسات اجليدة اخلاصة يسعى صندوق النقد الدويل لتشجيع الدول األعضاء على تطبيق املدونة القانوني
ابلشفافية املالية، حيث يؤكد مضمون هذا القانون على ضرورة توضيح مسؤوليات احلكومة وكيفية إعداد 
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امليزانية لتنفيذها،كما يتطلب من احلكومة توفري املعلومات اخلاصة أبنشطتها للمواطنني،و أن تتبع املعلومات 
ان ختضع لنظام أتكيد النزاهة.كما يتضمن هذا القانون األسس والوسائل املالية معايري اجلودة املتفق عليها و 

 اليت تعتمدها احلكومة لتحقيق هذه األهداف. و متمثلة أساسا يف:

 وضوح األدوار واملسؤوليات. •
 توافر املعلومات للجماهري. •
 إعداد امليزانيات وتنفيذها وتقدمي التقارير بشكل واضحا. •
 أتكيد النزاهة. •

 :املمارسات اجليدة حول شفافية السياسات املالية والنقديةقانون -3-2

قام صندوق النقد الدويل إبعداد قانون املمارسات اجليدة واخلاصة بشفافية السياسات النقدية واملالية. وقد 
 أضيفت إجراءات الشفافية اجلديدة إىل القانون وفق أساسني:

السياسات النقدية واملالية من املمكن أن تصبح أكثر فعالية إذا ما عرف املواطنون أهداف  إن •
 السياسة وأدواهتا وإذا ما التزمت احلكومة هبا.

إن مبادئ اإلدارة اجليدة تدعوا الن تكون البنوك املركزية واهليئات املالية خاضعة للمساءلة خاصة  •
 1درجة عالية من االستقاللية. عندما تعطى للسلطات النقدية واملالية

 املطلب الثاين:تطبيقات احلوكمة يف بيئات األعمال.

أظهر االهتمام املتزايد مبفهوم حوكمة الشركات، إىل قيام كثري من الدول إبصدار العديد من التقارير  
وراق املالية والتوصيات اخلاصة بتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، عن طريق هيئة سوق رأس املال أو بورصة األ

. من الطبيعي أن يكون هناك اختالف يف تطبيق قواعد احلوكمة حسب النظام املعمول به يف كل دولة، 2فيها
حيث تتباين ممارسات احلوكمة بني الشركات، وختتلف تبعا للظروف، إال أنه رغم تلك االختالفات جيب أن 

جماال ميكن فيه للقطاع اخلاص التحرك اختياراي  تكون مبادئ حوكمة الشركات مرنة ومتطورة إىل جانب إاتحتها
 3إلدخال التحسني والتطوير.
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 جتربة اململكة املتحدة:-1

نشأ وتطور مفهوم احلوكمة وسار ببطء داخل الشركات سواء كانت مسجلة ألسهمها ببورصة أم ال.  
ت مالية يف احلساابت وأدت املشاكل املالية املرتتبة على القيام بعض الشركات إبخفاء معلومات وبياان

والقوائم املالية املقدمة للمسامهني واليت أنشرت يف بداية التسعينات إىل قيام كل من بورصة األوراق املالية 
وجهات حماسبية أخرى بدراسة كيفية توفري الثقة مرة أخرى يف  FRCوكذلك جملس التقارير املالية

التقارير اليت تصدرها الشركات،وكانت الفرصة األوىل جملتمع األعمال ابململكة املتحدة لالهتمام إبجراء 
حوار جدي ومفتوح عن موضوع حوكمة الشركات وقد أسفر هذا عن صدور تقرير كادبريي والذي يعترب 

ظهر تقرير رومتان الذي أوصى  1993اليت تناولت مفهوم حوكمة الشركات، ويف أكتوبر من أهم التقارير 
أبنه جيب على الشركات املقيدة ابلبورصة أن يتضمن تقريرها اإلفصاح عما إذا كانت نظم الرقابة الداخلية 

ذلك يف عام اليت تقوم الشركة بتطبيقها للمحافظة على أصوهلا قد مت اجنازه بصورة كافية،كما ظهر بعد 
الكود املوحد والذي اشتمل على مجيع التوصيات اليت تضمنتها التقارير السابقة، وأصبح هذا  1998

 2003الكود من ضمن متطلبات القيد يف بورصة األوراق املالية بلندن، والذي مت تعديله أيضا يف عام 
ية اليت حدثت يف الوالايت ليشتمل على أفضل املمارسات حلوكمة الشركات يف ضوء االهنيارات املال

 2002.1املتحدة يف عام 

 جتربة الوالايت املتحدة األمريكية:-2

ظهر مصطلح حوكمة الشركات يف الوالايت املتحدة األمريكية يف ظروف تتشابه إىل حد كبري ظروف 
ورة واضحة ظهوره يف اململكة املتحدة، نظرا الرتباط اقتصاد البلدين. بدأ االهتمام احلقيقي ابحلوكمة بص

( أصدر الصندوق جمموعة من املبادئ   (CALPERSعند صندوق املعاشات العامة يف كاليفورنيا
واإلرشادات اجلوهرية لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، وقد وافق أغلبية الشركات األمريكية على هذه 

لية إبعداد تقريرها املبادئ، ولذا قامت اللجنة الوطنية اخلاصة ابالحنرافات يف إعداد القوائم املا
treadway commission  الذي تضمن قواعد حوكمة الشركات اخلاصة مبنع الغش والتالعب يف

إعداد القوائم املالية، وذلك عن طريق االهتمام مبفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهنة املراجعة اخلارجية 
ولندن ومجعية محاية الوسطاء تقريرمها أصدرت نيويورك  1999أمام جملس اإلدارة الشركات. ويف عام 
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وقد انقش هذا التقرير جوانب القصور يف األسس والقواعد املنظمة  Blue ribbon report املشهور
لعمل الشركات املسامهة العامة، السيما أدوار املراجعني املاليني واألدوار واملسئوليات اليت يضطلع هبا جملس 

ملحوظ بفاعلية الدور الذي تقوم به جلان املراجعة ابلشركات بشأن  اإلدارة. وقد إهتم التقرير بشكل
االلتزام مببادئ حوكمة الشركات. وقد أسفرت جتربة كل من اململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية، 
يف االلتزام ببعض القواعد اليت هدفت إىل حتسني الوضع داخل الشركات املتعثرة يف تطبيق بعض املبادئ 

 1لقواعد اليت تبنتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعد ذلك يف صورة مبادئ احلوكمة .وا

 جتربة فرنسا: -3

 لقي ، حيث1992الذي نشر سنة  Vienot بدأ االهتمام حبوكمة الشركات يف فرنسا بصدور تقرير
 أتخر ولذلك املمارسات احلالية على جوهرية تغيريات إدخال يقرتح مل أنه إال االهتمام من الكثري التقرير هذا

مدى االلتزام بتلك  يبني تقييم شكل على رمسية متابعة هناك تكن ومل توصيات، من إليه توصل ما تنفيذ
أصدر جملس  1996التوصيات، إضافة إىل عدم وجود شرط ملزم للشركات لتنفيذ تلك التوصيات، ويف سنة 

 مل على تشريعات هامة متعلقة بتطبيق حوكمة الشركات.الذي إشت Mariniالشيوخ تقرير آخر عرف بتقرير 

  سواء يف تقرير  لقد كانت املشكلة األساسية يف التجربة الفرنسية املتعلقة حبوكمة الشركات هي عدم وجود إلزام
Vienot  أو يف تقريرMarini  إال أنه مع اشتداد قوة العوملة، وتدويل أسواق رأس املال من املتوقع أن يلتزم

 2عدد أكرب من الشركات الفرنسية مبا توصل إليه التقريران من نتائج.

 جتربة أملانيا:-4

لقد اكتسب موضوع حوكمة الشركات يف أملانيا أمهية كبرية خاصة بعد تعرض عدد من الشركات األملانية     
يتناول القضااي املتعلقة  Kan tragيار، وتبعا هلذه الظروف وافقت احلكومة األملانية على اقرتاح يسمى لالهن

أصدرت جمموعة مبادرة برلني وهي جمموعة تضم أكادمييني مهندسني، اإلجراءات  2000ابحلوكمة، ويف سنة 
ة الشركات ابلنسبة ملختلف األطراف األملانية لقواعد إدارة الشركات، وقد انقشت هذه اجملموعة معايري حوكم

 الشفافية :مثل أخرى موضوعات انقشت كما واملستخدمني واملسامهني الرقايب  واجمللس اإلدارة فيهم جملس مبا
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 Wertpapierbesitz Deutsche (DSW) التدقيق والشركات اخلاصة، إضافة إىل مقرتحات منظم
Schutzvereningung fur .وهي أكرب منظمة أملانية للمسامهني 

 جتربة الدول العربية:-

إهتمت العديد من الدول العربية يف السنوات األخرية مبفهوم حوكمة الشركات، وقد عملت كثري من اهليئات    
دى واملنظمات العاملية على إرساء قواعد احلوكمة يف هذه االقتصادايت من بينها مركز املشروعات الدولية واملنت

الدويل حلوكمة الشركات، كما قام كثري من املهتمني مبفهوم حوكمة الشركات يف العديد من الدول العربية بتنظيم 
جمموعة من املؤمترات والندوات والنشرات اليت هتدف إىل وضع التوصيات اخلاصة ابلتطبيق السليم لتلك املبادئ 

 1اليت متر هبا الدول العربية. مبا يتناسب والظروف االقتصادية والثقافية والسياسية

 التجربة املصرية:-1

مببادرة من وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية آنذاك ) وزارة  2001بدأ االهتمام ابحلوكمة يف مصر عام    
التجارة حاليا (، حيث وجدت الوزارة أن برانمج اإلصالح االقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات 

 بوضع إطار تنظيمي ورقايب حيكم عمل القطاع اخلاص يف ظل السوق احلر. وابلفعل مت دراسة   ال يكتمل إال
 وتقييم مدى التزام مصر ابلقواعد واملعايري الدولية حلوكمة الشركات. 

إىل وأعد البنك الدويل، ابلتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املالية، ابإلضافة   
عدد من املراكز البحثية وشركات احملاسبة واملراجعة واملهتمني من االقتصاديني والقانونيني، أول تقرير لتقييم 

 حوكمة الشركات يف مصر. 
وتشري املعايري اليت منحها التقرير حلوكمة الشركات يف مصر إىل وجود العديد من املمارسات اإلجيابية، ولكن   

د من البنود اليت حتتاج إىل تطوير لدرء بعض املمارسات السلبية. ابلنسبة من انحية أخرى فهناك عد
للممارسات اإلجيابية يف مصر، جند أن القانون يكفل احلقوق األساسية حلملة األسهم، كاملشاركة يف توزيع 

ون املصري األرابح، والتصويت يف اجلمعيات العمومية، واالطالع على املعلومات اخلاصة ابلشركة. وحيمي القان
حقوق أصحاب املصاحل من محلة السندات واملقرضني والعمال، كما أن معايري احملاسبة واملراجعة املصرية تتفق 
مع املعايري الدولية. أما املمارسات السلبية فهي ترتبط ابإلفصاح عما يتعلق ابمللكية واإلدارة، ومنها اإلفصاح 

تداخلة، ومكافآت جملس اإلدارة، واإلفصاح عن املعلومات املالية عن هياكل امللكية الصرحية واملسترتة أو امل
وغري املالية ) مثل عوامل املخاطر احملتملة (. كذلك جيب تدعيم ممارسات احملاسبة واملراجعة السليمة. ومن 
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األمور اهلامة تطوير ممارسات جمالس اإلدارة ابلشركات، وتدعيم وتشجيع ممارسة محلة األسهم حلقوقهم 
كفولة. وتعد مصر أول دولة يف منطقة الشرق األوسط اليت هتتم بتطبيق مبادئ احلوكمة، ويؤدى تطبيق امل

احلوكمة إىل حتقيق الشفافية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء كانت حملية أو أجنبية، كما 
 1يؤدى إىل تراجع الفساد.

 :التجربة اجلزائرية-2

مل االقتصادي من خالل تنويع مصادر الدخل والتخلص من التبعية الكلية لقطاع رغبة اجلزائر يف حتقيق التكا
احملروقات، تسعى احلكومة اجلزائرية إىل حتسني مناخ األعمال من خالل السعي لضمان املساءلة والشفافية 

ة الشركات ابلعمليات املتعلقة إبدارة األعمال فمن بني اجلهود املبذولة من أجل إرساء إطار مؤسسايت حلوكم
 مايلي:

، اليت تتمحور  2006أتسست هذه اهليئة سنة تشكيل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومقاومته: •
مهامها حول اقرتاح سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية من الفساد، ابإلضافة إىل مجع املعلومات اليت 

 2ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه .
انعقد ابجلزائر أول ملتقى : 2007انعقاد أول مؤمتر حول احلكم الراشد للمؤسسات يف جانفي •

دويل حول حوكمة الشركات وقد شكل هذا امللتقى فرصة لتالقي مجيع األطراف الفعالة يف عامل، ومن 
 خالل فعاليات هذا امللتقى تبلورت فكرة ميثاق جزائري للحكم الراشد كأول توصية وخطوة عملية

كإطار ودليل إرشادي يسمح بفهم املبادئ   2009تتخذ حيث يعترب هذا امليثاق الذي صدر سنة
األساسية حلوكمة، وقامت اجلمعيات واالحتادات األعمال اجلزائرية مببادرة الكتشاف الطرق هتيئ 

العملية تشجيع احلوكمة اجليدة يف جمتمع األعمال بغاية جذب االستثمار األجنيب املباشر، ولقيام هذه 

                                                           
 ، 2007بنك االستثمار، سنة ورقة حبثية، ،خاصة لنمط تطبيقها يف مصر" إشارةحمددات احلوكمة ومعايريها مع حممد حسني يوسف،" 1

 . 11/11/2016االطالع: اتريخ www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docاملوقع االلكرتوين:. 11ص:
امللتقى العلمي الدويل حول اجلزائرية يف ظل املستجدات احلالية"،  األعمال"واقع حوكمة يف بيئة  بن عبد الرمحان انرميان، بن الشيخ سارة، 2

  املوقع االلكرتوين: . 04ص: ، 2013نوفمرب 26 ،(اجلزائر) ورقلة حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، آليات
tream/123456789/7602/1/narimen.pdfitsouargla.dz/jspui/b-dspace.univ   

 . 04/10/2016اتريخ االطالع:

http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
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إبنشاء جمموعة عمل حلوكمة الشركات  2007قام أصحاب املصاحل يف القطاعني العام واخلاص عام 
 1ووضع إطار حوكمة الشركات اجلزائري.

بناءا على قوة الدفع اليت نشأها دليل حوكمة الشركات، قامت جمموعة إطالق مركز حوكمة اجلزائر:  •
ابجلزائر العاصمة،  2010حوكمة اجلزائر يف أكتوبر  عمل حوكمة الشركات اجلزائرية إبطالق مركز

أتسس ليكون مبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على االلتزام مبواد الدليل، واعتماد أفضل 
ورفع الوعي اجلماهريي حبوكمة الشركات، ويعترب إطالق املركز  ممارسات حوكمة الشركات الدولية،
ر التزامه بتحسني البيئة االقتصادية يف البالد، وحتسني قيم احلوكمة فرصة جديدة جملتمع األعمال إلظها

 الدميقراطية، مبا فيها الشفافية واملساءلة واملسؤولية.
ماليني  10تبىن االحتاد األورويب برانجما مببلغ برانمج االحتاد األورويب لتعزيز احلوكمة يف اجلزائر:  •

مج دعم الشراكة واإلصالح والنمو الشامل، ويرمي الربانمج يوروا لدعم احلوكمة يف اجلزائر يف إطار بران
لتعزيز مؤسسات احلكم يف اجملالني االقتصادي والسياسي، ويهدف هذا الربانمج إىل تعزيز مكافحة 

 2الفساد وتشجيع مجيع املواطنني يف التنمية.

 املطلب الثالث:األطراف  املعنية بتطبيق احلوكمة.

تتأثر وتؤثر يف التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، وحتدد إىل درجة كبرية مدى هناك أربعة أطراف رئيسية 
 جناح أو فشل يف تطبيق هذه القواعد، وهذه األطراف هي:

: وهم من يقومون بتقدمي رأس املال للشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم وذلك مقابل احلصول املسامهني-1
وأيضا تعظيم قيمة الشركة على املدى الطويل وهم من هلم احلق يف اختيار على األرابح املناسبة الستثماراهتم 

 أعضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم.

                                                           

 امني نصبة، مرجع سابق، ص:19 .1 
 . 05ص: بق ،امرجع س سارة،بن عبد الرمحان انرميان،بن الشيخ  2
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: وهم من ميثلون املسامهني و أيضا األطراف األخرى مثل أصحاب املصاحل وجملس اإلدارة جملس اإلدارة-2
سلطة اإلدارة اليومية إلعمال الشركة ابإلضافة إىل الرقابة يقوم ابختيار املديرين التنفيذيني والذي يوكل إليهم 

 1على أدائهم كما يقوم جملس اإلدارة برسم السياسات العامة للشركة وكيفية احملافظة على حقوق املسامهني.

عترب وهي املسؤولية عن اإلدارة الفعلية للشركة وتقدمي التقارير اخلاصة ابألداء إىل جملس اإلدارة. وتاإلدارة: -3
إدارة الشركة هي املسؤولية عن تعظيم األرابح وزايدة قيمتها ابإلضافة إىل مسؤولياهتا جتاه اإلفصاح والشفافية يف 

 2املعلومات اليت مت نشرها للمسامهني.

وهم جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني واملوردين والعمال  أصحاب املصاحل:-4
الحظة أن هؤالء األطراف يكون ليدهم مصاحل قد تكون متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان واملوظفني وجيب م

فالدائنون على سبيل املثال يهتمون بقدرة الشركة على سداد، يف حني يهتم العمال واملوظفون بقدرة الشركة 
 3على االستمرار.

 (:األطراف املعنية بتطبيق حوكمة الشركات.7-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على ما سبق.مصدر: 

                                                           
 .6ص:، 2007،)املغرب( الرابط حوكمة اخلزانة العامة،ملتقى  حممد عبد الفتاح العشماوي، 1
 . 5ص: بق ،انصبة، مرجع س أمني 2

 حممد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابق ، ص:7 .3 

األطراف املعنية بتطبيق حوكمة 
 الشركات.

.جملس اإلدارة  

 املسامهني.

.اإلدارة  

 أصحاب املصاحل.
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 املبحث الثالث: أمهية،أهداف ومعوقات تطبيق احلوكمة

منذ البداية كانت أهداف حوكمة الشركات توضع يف شكل جمموعة قواعد ومعايري اختيارية ليس هلا صفة  
القانون، ولكن التطور الذي شهده االقتصاد العاملي بشكل عام و األسواق املالية بشكل خاص. جعل كل 

احلوكمة وصياغتها على شكل  الدول واملسامهون وإدارات الشركات املسامهة واملمولني هلا هتتم أبسس وقواعد
قواعد قانونية وتشريعية لتصبح ملزمة يف معظم جوانبها، لتتماشى مع التشريعات السائدة يف دول العامل على 

اختالف البيئة اليت تعمل فيها. تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية و الالزمة حلسن عمل 
 1الشركات وأتكد نزاهة اإلدارة فيها.

 لب األول:أمهية حوكمة الشركاتاملط

إكتسبت حوكمة الشركات أمهية أكرب ابلنسبة للدميقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوين الذي ميكن   
معه إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات بطريقة فعالة.كما أن ضعف نوعية املعلومات تؤدي إىل منع اإلشراف 

ساد وانعدام الثقة، ويؤدي إتباع املبادئ السليمة حلوكمة الشركات إىل خلق والرقابة، وتعمل على انتشار الف
االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة، مع تشجيع الشفافية يف احلياة االقتصادية، ومكافحة مقاومة 

 املؤسسات لإلصالح.

استخدام حوكمة الشركات ملنع وقد أدت األزمة املالية بكثري منا إىل اختاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية   
األزمات املالية القادمة. ويرجع هذا إىل أن حوكمة الشركات ليست جمرد شيء أخالقي جيد نقوم بعمله فقط، 
بل إن حوكمة الشركات مفيدة ملنشات األعمال، ومن مث فان الشركات ال ينبغي أن تنتظر حىت تفرض عليها 

إال بقدر ما ميكن هلذه الشركات أن تنتظر حىت تفرض عليها احلكومات معايري معينة حلوكمة الشركات، 
 احلكومات أساليب اإلدارة اجليدة اليت ينبغي عليها إتباعها يف عملها.

حوكمة الشركات اجليدة يف شكل اإلفصاح عن املعلومات املالية ميكن أن يعمل على ختفيض رأس  •
 2مال املنشاة.

                                                           
 . 214عادل رزق، مرجع سابق ، ص: 1

 ابراهيم سيد امحد، مرجع سابق ، ص: 174 .2 
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ق املساءلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة اإلدارة العدالة والشفافية يف معامالت الشركة وح •
 حيث أن احلوكمة تقف يف مواجهة الفساد.

محاية املسامهني بصفة عامة وتعظيم عائدهم وذلك بتبين معايري الشفافية يف التعامل ملنع حدوث  •
 1األزمات االقتصادية.

 شركات والدولة.ختفيض املخاطر املتعلقة ابلفساد املايل واإلداري اليت تواجهها ال •
رفع مستوايت األداء للشركات وما يرتتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي للدولة اليت  •

 تنتمي إليها تلك الشركات.
 جذب االستثمارات األجنبية وتشجيع رأس املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية. •
 العاملية وفتح أسواق جديدة هلا. زايدة قدرة الشركات الوطنية على املنافسة •
الشفافية والدقة والوضوح يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات وما يرتتب على ذلك من زايدة ثقة  •

 املستثمرين هبا واعتمادهم عليها يف اختاذ القرارات.
 2زايدة فرص العمل ألفراد اجملتمع. •
 األموال.تساعد حوكمة الشركات يف احلد من هروب رؤوس  •
أحد الفوائد الكربى اليت تنشأ من حتسني حوكمة الشركات هي ازدايد إاتحة التمويل وإمكانية  •

احلصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أمهية احلوكمة بشكل خاص ابلنسبة لدول 
 النامية.

واخلاص خللق نظام لسوق  إن حوكمة الشركات تعتمد يف هناية املطاف على التعاون بني القطاعني العام   
 3تنافسية يف جمتمع دميقراطي يقوم على أساس القانون.

 

 

 
                                                           

 . 222عادل رزق ، نفس املرجع ، ص: 1
 . 13حممد عبد الفتاح العشماوي، مرجع سابق ، ص: 2
 . 175ابراهيم سيد امحد، مرجع سابق ، ص: 3
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 (:أمهية حوكمة الشركات 8-1الشكل)

  

 

 

 

 

 . 214:عادل رزق، مرجع سابق ، ص:املصدر

 املطلب الثاين:أهداف حوكمة الشركات

إن اهلدف االسرتاتيجي للحوكمة هو توفري الثقة بني اإلدارة واملسامهني من خالل أدلة تثبت أن إدارة    
الشركات جترى وفقا للممارسات السليمة لإلعمال وبشكل يؤدي إىل تقليل إمكانيات الفساد وسوء اإلدارة 

 1إىل اقل حد ممكن، وهذا ما جيعل للحوكمة أهدافها تتحقق يف ما يلي:

 حتسني القدرة التنافسية للوحدات االقتصادية وزايدة قيمتها. •
 فرض الرقابة الفعالة على أداء الوحدات االقتصادية وتدعيم املساءلة احملاسبية هبا. •
 ضمان مراجعة األداء التشغيلي واملايل والنقدي للوحدة االقتصادية. •
 فيها. تقوية أداء اإلدارة العليا وتعزيز املساءلة ورفع درجة الثقة •
 تعميق ثقافة االلتزام ابلقوانني واملبادئ واملعايري املتفق عليها. •
 تعظيم أرابح الوحدة االقتصادية. •
 زايدة ثقة املستثمرين يف أسواق املال لتدعيم املواطنة االستثمارية. •
 احلصول على التمويل املناسب و التنبؤ ابملخاطر املتوقعة. •
 فساد.حتقيق العدالة والشفافية وحماربة ال •

                                                           
 . 12، مرجع سابق ، ص:نصبة األمني 1

 تحوكمة الشركا أمهية

حماربة الفساد الداخلي.-  

 ضمان النزاهة.-

 حتقيق السالمة والصحة.-

 حتقيق االستقامة ومنع االحنراف.-

 تقليل األخطاء والقصور.-

 حتقيق فاعلية احملاسبة الداخلية.-

 اخلارجية.حتقيق فاعلية املراجعة -
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 1مراعاة مصاحل األطراف املختلفة وتفعيل التواصل معهم. •

ويف هناية األمر البذ من اإلشارة إىل أن من أهم أهدف حوكمة املؤسسات العمل على مساءلة وحماسبة   
وحماربة الفساد اإلداري واملايل يف مؤسسة بكل صوره، وكذلك العمل بكل الوسائل املتاحة جلذب 

ة واألجنبية سواء ابلتشريعات أو القوانني أو االمتيازات املمنوحة للمستثمرين ابإلضافة االستثمارات احمللي
إىل تطبيق مبدأ األخالق احلميدة اجليدة واملعامالت اإلنسانية واالقتصادية بني املتعاملني مع املؤسسات، 

 2ناجحة.فاجلوانب األخالقية يف عمل الشركات هي األكثر مالئمة لدعم احلوكمة اجليدة وال

 املطلب الثالث:معوقات تطبيق مبادئ احلوكمة

هناك عدة معوقات حتد من تطبيق مبادئ احلوكمة تنشا من داخل املؤسسة وأخرى من بيئة احمليطة هبا   
 وتتمثل فيما يلي:

 أوال:من داخل بيئة املؤسسة

يكون فيها تطبيق حوكمة  وتتمثل يف عدم الفصل بني امللكية واإلدارة فأغلب االقتصادايت العاملية اليت
الشركات فعاال حتاول أن تبتعد قدر اإلمكان يف أتسيس شركاهتا عن الشركات العائلية، فليس ابلضرورة أن 

يكون رئيس جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي من ميتلك النسبة األكرب من أسهم الشركة ممن يتمتعون بعالقات 
وري أن يتمتع هذا الرئيس بقدرة وكفاءة وفاعلية عالية يف إدارة واسعة مع مسامهني الشركة، ولكن من الضر 

 الشركة، ويندرج حتت هذا املعوق الرئيسي معوقات اثنوية أخرى من أمهها:

تشكيل جملس اإلدارة وعدم الفصل بني مهمة جملس اإلدارة ومهمة اإلدارة التنفيذية ومسؤوليات إدارة  •
 اجمللس. الشركة، ومستوى الرقابة، وعدد اجتماعات

أعضاء جملس اإلدارة: عدم توفر أعضاء مستقلني غري تنفيذيني يف جملس اإلدارة بعدد مناسب  •
يكونون قادرين على تقدمي اآلراء واجتهادات مستقلة انبعة من إحساسهم ابملسؤولية،  ومن خرباهتم 

 وتفهمهم لعمل الشركة.

                                                           
 . 199ابق ، ص:سابراهيم سيد امحد، مرجع  1

 . 13: نصبة، نفس املرجع، ص األمني 2
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ت والرتشيحات، ومدى فعاليتها واستقالليتها، جلان جملس اإلدارة: وأمهها جلنة التدقيق، وجلنة املكافآ •
 1وتوفر أعضاء غري تنفيذيني مستقلني فيهما.

 اثنيا:من خارج بيئة املؤسسة

وهو املناخ االستثماري العام يف الدولة ومدى توافر القوانني والتعليمات املنظمة للنشاط االقتصادي، اليت   
 2تضمن تطبيق احلوكمة يف الشركات وإعطائها صفة االلتزام وعدم تعارضها مع هذه القوانني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 12بق ، ص:اصباحيي نوال، مرجع س 1
 . 18بق ، ص:انصبة، مرجع س األمني 2
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 خالصة الفصل:

قتصادايت املتقدمة والناشئة خالل العقود املاضية، خاصة حلوكمة الشركات أمهية كبرية يف العديد من اال  
يف أعقاب االهنيارات واألزمات املالية اليت شهدهتا عدد من دول العامل، واليت مست العديد من أسواق 

املال العاملية كأزمة جنوب شرق أسيا، إضافة إىل اهنيار الشركات العاملية خاصة يف الوالايت املتحدة 
جة استخدامها لطرق حماسبية معقدة ومضللة إلخفاء خسائرها والتالعب حبقوق أصحاب األمريكية، نتي

 املصاحل من مسامهني وغريهم. 

لذلك تعترب حوكمة الشركات إحدى املتطلبات اجلديدة للنهوض ابالقتصاد، من خالل االنعكاس   
االجيايب لتطبيق اآلليات واملبادئ القائمة على اإلفصاح والشفافية، اليت تسهر على احلفاظ على مصاحل 

بلد ال ميكن أن مجيع األطراف ذوي العالقة ابملؤسسة. وجيب اإلشارة أن تبين مبادئ احلوكمة يف أي 
 يتحقق إال إذا كان هناك مناخ وبيئة تضمن تطبيق تلك املبادئ، وهذا ضمن األطر القانونية والتنظيمية.

 

 

 



  يف ظل النظام احملاسيب املايل يف القوائم املالية احملاسيب اإلفصاحالثاين: الفصل 

  34 

 :متهيد  

إىل جانب إرتباط مفهوم حوكمة الشركات بكل من النواحي االقتصادية والتشريعية واإلدارية، فقد ارتبط      
مفهوم احلوكمة ابإلطار الفكري للمحاسبة من خالل املعلومات احملاسبية واإلفصاح احملاسيب عن القوائم املالية 

نظم هي يف واقعها آليات للحوكمة اجليدة، وذلك نظرا الحتواء هذه األطر على أساليب ووسائل وأدوات و 
 من هنا أصبحت هذه األخرية وسيلة هلذه األطر.

فقد إزداد االهتمام يف السنوات األخرية مبوضوع اإلفصاح، ألن العديد من اجلهات ذات املصلحة تعتمد   
يف متطلبات  بشكل كبري يف قراراهتا على ما تنشره املؤسسات من معلومات، مما ال شك فيه أن القصور

اإلفصاح جيعل البياانت واملعلومات الواردة يف القوائم املالية مضللة، وذلك نتيجة عدم إظهار البياانت 
واملعلومات اليت تعرب عن األوضاع احلقيقية للمؤسسات االقتصادية مما يؤدي إىل فقدان الثقة يف هذه 

ا،األمر الذي ينعكس على إختاذ القرار من جانب املعلومات، وابلتايل فقداهنا ألهم عناصرها أال وهي جودهت
 املساهم أو املستثمر املهتم هبذه املعلومات والبياانت.

وعلى هذا أساس قسمنا الفصل إىل ثالث مباحث تناولنا يف املبحث األول ماهية اإلفصاح احملاسيب ويف 
 شركات ودورها يف جودة القوائم املالية.املبحث الثاين القوائم املالية وتطرقنا يف املبحث األخري إىل حوكمة ال
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 املبحث األول:ماهية اإلفصاح احملاسيب 

يعترب اإلفصاح من املواضيع احليوية اليت لقيت إهتمام كبريا و متزايدا يف السنوات األخرية حيث تطورت   
القوائم من حيث كمية املعلومات اليت حتتويها ونوعيتها وطرق عرض البياانت ودرجة اإلفصاح املناسبة وتوقيت 

 نشر هذه القوائم.

 املطلب األول: تعريف اإلفصاح ومقوماته 

 تعريف اإلفصاح احملاسيب :-1 

إظهار مجيع احلقائق املالية اهلامة اليت تعتمد عليها األطراف  يعين اإلفصاح إتباع سياسة الوضوح الكامل و 
املهتمة ابلشركة، أي يهدف اإلفصاح إىل متييز الظاهرة موضع الدراسة وتوضيح معاملها بشكل يسهل معه فهم 

االجتاهات الرئيسية اليت هلا أمهية، ويعد اإلفصاح من أهم املبادئ الرئيسية  املعىن املقصود، كما يفيد يف حتديد
اليت هلا أمهية، فهو مبثابة القاعدة الذهبية اليت جيب مراعاهتا عند إعداد القوائم املالية، حيث أن التمثيل الصادق 

لشركة إىل حتقيقه و تستخدم الكثري للبياانت و املعلومات املالية يف القوائم املالية اخلتامية هدف تسعى إدارة ا
من األساليب الفنية احملاسبية لتأكيد على أمانة عرض و تقدمي القوائم املالية اخلتامية بصورة صحيحة وعادلة، 

وهذا يعين أن تشتمل القوائم املالية و املالحظات و املعلومات اإلضافية و املرفقة هبا على كل املعلومات املتاحة 
 1شروع لتجنب تضليل األطراف املهتمة ابلشركة.املتعلقة ابمل

 :يوجد عدة تعاريف لإلفصاح احملاسيب نذكر منها

عمليـة إظهـار املعلومـات املاليـة سـواء كانـت كميـة أو وصـفية يف القـوائم املاليـة أو يف اهلـوامش :ميكن تعريفه أبنه 
ل القـوائم املاليـة غـري مضـللة ومالئمـة ملسـتخدمي واملالحظات واجلداول املكملة يف الوقت املناسب، مما جيع

 2املالية من األطراف اخلارجية واليت ليس هلا سلطة اإلطالع على الدفاتر والسجالت للشركة" القـوائم

                                                           
ختصص تسيري  ،مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي، ثر حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب "أ"، تريس حممد 1

 . 74،75،ص ص: 2013إسرتاتيجي دويل، كلية العلوم االقتصادية ،التجارية و علوم التسيري ، مستغامن ، 
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت اإلفصاح احملاسيب يف ظل النظام احملاسيب املايل وأثره على جودة املعلومة املالية"، "نذير مسري 2

 .  11،ص: 2014اسات حماسبية وجبائية معمقة،  كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، ورقلة ،أكادميي، ختصص در 
 . 31/01/2017االطالع : اتريخ ouargla.dz/master/pdf-http://bu.univ:املوقع االلكرتوين 

http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
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كما يعرف أيضا أبنه: عرض املعلومات اهلامة املتعلقة ابلوحدة االقتصادية من خالل جمموعة من التقارير و 
املالية ملساعدة القارئ الواعي على إختاذ القرارات رشيدة ويتم عرض تلك املعلومات إما يف صلب القوائم 

 1القوائم املالية أو يف املالحظات امللحقة هبا أو القوائم اإلضافية.

عرف اإلفصاح أبنه" تقدمي املعلومات و البياانت إىل املستخدمني بشكل مضمون و صحيح و مالئم 
 2اذ القرارات، فهو يشمل املستخدمني الداخليني و اخلارجيني يف آن واحد.ملساعدهتم يف إخت

كما عرف اإلفصاح على أنه:"مشول القوائم املالية على مجيع املعلومات الالزمة الضرورية إلعطاء مستخدمي 
 3هذه القوائم صورة واضحة وصحيحة عن املؤسسة".

يقصد ابإلفصاح إتباع الشركة ممثلة يف جملس إدارهتا سياسة الوضوح الكامل، و إظهار مجيع احلقائق املالية 
املهمة اليت تعتمد عليها مجيع األطراف يف الشركة. و ال يقصد ابإلفصاح فقط جمرد توفري البياانت و املعلومات 

بتقدمي هذه البياانت و تلك املعلومات و توصيلها  و السماح ابالطالع عليها، بل ميتد معناه إىل تعهد الشركة
بصفة دورية إىل علم املسامهني و اجلمهور لكي يستفيد منها اجلميع. و الواقع أن اإلفصاح يعد من املبادئ 

األساسية إلعداد القوائم املالية للشركات، األمر الذي يعين أنه جيب أن يشتمل على القوائم املالية و 
علومات اإلضافية املرفقة بكل هذه املعلومات، وذلك لتجنب تضليل األطراف املهتمة املالحظات و امل

ابملشروع. و لذا إهتمت اجلهات املعنية مبعايري احملاسبة الدولية مبوضوع اإلفصاح كثريا. ووضعت املعايري الكفيلة 
ذلك بشكل مستمر لتحقيق احلد األدىن و الضروري من املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها مع تطوير 

 4ليتناسب التغريات املتالحقة يف جمال حوكمة الشركات.

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن "، دور اإلفصاح احملاسيب يف دعم نظام الرقابة و املساءلة يف الشركات املسامهة العامة العلول، " عبد املنعم  عطا 1

 . املوقع االلكرتوين:91، ص:2013التجارة، غزة)فلسطني(، احملاسبة والتمويل، كلية  ، ختصصاملاجستري متطلبات نيل شهادة 
http://alqashi.com/th/th84.pdf 05/02/2017 االطالع: اتريخ. 

اجستري املنيل شهادة مقدمة ضمن متطلبات ، مذكرة يف النظام احملاسيب املايل" ابإلفصاحاملؤسسات اجلزائرية  تلتزاماإتقييم هاجر مزوار،"   2 
. املوقع االلكرتوين:  06،ص:  2014كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري ، املسيلة،،ختصص دراسات مالية و حماسبة 

msila.dz-http://these.univ   :31/01/2017اتريخ االطالع. 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيــل شـهــادة املــاجـستيــر، عن القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل"،  اإلفصاحالقياس و زين عبد املالك، " 3

 املوقع االلكرتوين :. 13،ص: 2015،كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري، بومرداس،  ختصص حماسبة 
boumerdes.dz-http://dlibrary.univ  :05/02/2017اتريخ االطالع . 

 . 10:صبق ،اسامل بن سامل بن محيد الفلييت، مرجع س 4

http://alqashi.com/th/th84.pdf
http://these.univ-msila.dz/
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz/
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 مقومات اإلفصاح احملاسيب :-2

 : يرتكز اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية املنشورة على املقومات الرئيسية التالية

 املستهدف للمعلومات احملاسبية: -2-1

ات احملاسبية كما ختتلف طرق إستخدامها هلذه املعلومات ، فمنها من تتعدد الفئات املستخدمة للمعلوم
تستخدمها بصورة مباشرة ، ومنها من تستخدمها بصورة غري مباشرة ، ومن األمثلة على مستخدمي املعلومات 

 هتتم  احملاسبية : املالك احلاليون واحملتملون، الدائنون، احملللون املاليون، املوظفون، اجلهات احلكومية اليت
أمهية حتديد اجلهة املستخدمة للمعلومات احملاسبية و ذلك كركن  كرس دفني ابلشؤون االجتماعية وغريها . وقد

 . أساسي يف أركان حتديد إطار اإلفصاح املناسب

 أغراض إستخدام املعلومات احملاسبية:- 2-2

ما يعرف مبعيار أو خاصية املالئمة  جيب ربط الغرض اليت تستخدم فيه املعلومات احملاسبية لعنصر أساسي هو
ويف هذا اإلطار تلتقي وجهة نظر أهم جممعني مهنيني يف الوالايت املتحدة األمريكية مها: املعهد األمريكي 

(، فقد عربت الثانية عن وجهة AAA( و اجلمعية األمريكية للمحاسبني )AICPAللمحاسبني القانونيني )
على ما يلي: "يف حني تعترب األمهية  1977ارير الصادرة عنها عام نظرها حيال ذلك ابلنص يف أحد التق

النسبية مبثابة املعيار الكمي الذي حيدد حجم أو كمية املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح وتعترب املالئمة املعيار 
ح، لذا تتطلب واجبة اإلفصا النوعي الذي حيدد طبيعة أو نوع الذي حيدد طبيعة أو كمية املعلومات احملاسبية 

خاصية املالئمة وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد املعلومات و اإلفصاح عنها من جهة، و الغرض الرئيسي 
 1الستخدام هذه املعلومات من جهة أخرى.

 حتديد طبيعة ونوع املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها:- 2-3

ئم املالية األساسية يف امليزانية العامة وجدول حساابت تتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوا
النتائج وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغريات يف حقوق امللكية ابإلضافة إىل املعلومات اليت تعرض يف 

                                                           
ختصص  أكادميي،ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت مقدمة مذكرة عن املعلومات املالية"،  اإلفصاحدور النظام احملاسيب املايل يف عون وردية، " 1

  . 24، ص: 2015كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، البويرة، ،حماسبة و تدقيق 
 .2017/ 02/ 06طالع: اتريخ اال bouira.dz-http://dspace.univاملوقع االلكرتوين: 

http://dspace.univ-bouira.dz/
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 املالحظات و اإليضاحات و املالحق املرفقة ابلقوائم املالية، و اليت تعد جزءا من هذه القوائم، حيث يتم إعداد
القوائم املالية وفقا جملموعة من االفرتاضات و املبادئ احملاسبية و ضمن قيود وحمددات على نوع و كمية 

 1املعلومات اليت تظهر يف تلك القوائم.

 أساليب و طرق اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية : - 2-4

هارة و اخلربة و عليه جيب أن يراعي إن القدرة على قراءة التقارير املالية و مضموهنا يتطلب قدرا كبريا من امل
 معدوا القوائم املالية عدم عرض املعلومات يف مكان يصعب االهتداء إليه.

ومدى قابليتها للقراءة و الفهم البياانت املالية ولذا يتطلب أيضا ترتيب و تنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية 
املستهدف قراءهتا بيسر و سهولة عموما جرى العرف على تركز على األمور اجلوهرية حبيث ميكن للمستخدم 

أن يقيم اإلفصاح عن املعلومات ذات اآلاثر املهمة على قرارات املستخدم املستهدف يف صلب القوائم املالية 
يف حني أن يتم اإلفصاح عن املعلومات األخرى خصوصا التفاصيل أما يف املالحظات أو اإليضاحات املرفقة 

املالية أو يف جداول أخرى مكملة تلحق هبا كما يتطلب األمر يف بعض األحيان اإلفصاح عن  بتلك القوائم
 2املعلومة الواحدة نفسها إذا كانت مهمة يف أماكن متعددة يف البياانت املالية.

 املطلب الثاين: أنواع اإلفصاح احملاسيب و العوامل املؤثرة فيه

 أنواع اإلفصاح احملاسيب:-1

                                                                                 الكامل:اإلفصاح -1-1

 معلومات معنية  ديعين أن تشمل كافة املعلومات الضرورية ملستخدمي القوائم، فإذا تبني أن عدم وجو 

أمثلة املعلومات اليت يفصح  تؤدي إىل تضليل مستخدمي القوائم املالية فانه يتعني تقدمي هذه املعلومات. ومن
 3عنها كمالحظات للقوائم املالية أهم السياسات احملاسبية املتبعة. 

                                                           
 . 81، ص:مرجع سابقتريس حممد،  1
 . 25سابق، ص: وردية ، مرجععون  2
،  2007)مصر(،، مكتبة اجلامعي للحديث، بدون طبعة، اإلسكندريةحتليل القوائم املالية ألغراض االستثمار"كمال الدين الدمهاوي، " 3

 . 51ص:
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 اإلفصاح التثقيفي )اإلعالمي(:-1-2

حنو املطالبة ابإلفصاح عن املعلومات املالئمة الختاذ القرارات مثل اإلفصاح عن التنبؤات املالية من  هو التحول
دية و الغري العادية يف القوائم املالية، اإلفصاح عن اإلنفاق الرأمسايل احلايل و خالل الفصل بني العناصر العا

 1املخطط و مصادر متويله.

 اإلفصاح العادل:-1-3

يهتم اإلفصاح العادل ابلرعاية املتوازنة الحتياجات مجيع األطراف املالية، إذ يتوجب إخراج القوائم املالية و 
ترجيح فئة معينة على مصلحة الفئات األخرى، من خالل مراعاة مصاحل  التقارير ابلشكل الذي يتضمن عدم

 مجيع هذه الفئات بشكل متوازن.

 إلفصاح الكايف:ا-1-4

يشمل حتديد احلد األدىن الواجب توفريه من املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية، وميكن مالحظة أن مفهوم 
سب االحتياجات و املصاحل ابلدرجة األوىل، كونه يؤثر أتثريا احلد األدىن غري حمدد بشكل دقيق، إذ خيتلف ح

 2مباشرا يف إختاذ القرار، ابإلضافة على أنه يتبعا خلربة اليت يتمتع هبا الشخص املستفيد.

 اإلفصاح املالئم:-5 -1

اإلفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البياانت وظروف املؤسسة وطبيعة نشاطها، إذ أنه ليس من املهم  هو
فقط اإلفصاح عن املعلومات املالية، بل األهم أن تكون ذات قيمة ومنفعة ابلنسبة لقرارات املستثمرين و 

 الدائنني و تتناسب مع نشاط املؤسسة وظروفها الداخلية.

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن احملاسيب يف القوائم املالية للمصارف و دورمها يف ترشيد قرارات االستثمار" اإلفصاحالقياس و روال كاسر اليقة، " 1

          . املوقع االلكرتوين:52 :،ص 2008متطلبات نيل شهادة املاجستري ، ختصص احملاسبة املصرفية، كلية االقتصاد، سوراي، 
http://www.kantakji.com/media/2424/17k.pdf   2016/ 12/ 01خ االطالع:اتري  .    

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة مذكرة "، على جودة املعلومة وأثرهاحملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية الدولية  اإلفصاحصباحيي نوال، " 2
 املوقع االلكرتوين:.  25ص:2011كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، اجلزائر، ،املاجستري ، ختصص حماسبة و تدقيق 

bouira.dz-http://dspace.univ 01/12/2016الطالع:ا اتريخ. 
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 ائي)التقليدي(:اإلفصاح الوق-1-6

يقوم هذا النوع من اإلفصاح على ضرورة اإلفصاح عن التقارير املالية، حبيث تكون غري مضللة ألصحاب 
 الشأن، و اهلدف األساسي لذلك محاية املستثمر العادي الذي له قدرة حمدودة على إستخدام املعلومات،

جيب أن تكون املعلومات على درجة عالية من املوضوعية، فاإلفصاح يتفق مع اإلفصاح الكامل ألهنما  هلذا
 يفصحان عن املعلومات املطلوبة جلعلها غري مضللة للمستثمرين اخلارجيني.

ميكن القول أنه ال توجد إختالفات جوهرية بني هذه املفاهيم، إذا ما استخدمت يف إطارها الصحيح، حيث 
اهلدف احلقيقي ميثل يف إعالم مستخدمي القوائم املالية ابملعلومات اجلوهرية املالئمة، ملساعدهتم يف اختاذ أن 

قراراهتم أبفضل طريقة ممكنة، مع مراعاة املوازنة بني املنافع و التكاليف، فاإلفصاح املعاصر يهدف إىل تقدمي 
  1معلومات مفيدة يف أغراض إختاذ القرارات االستثمارية.

 العوامل املؤثرة يف عملية اإلفصاح احملاسيب:-2

 أهم احملددات الرئيسية على نوعية وحجم اإلفصاح ابلقوائم املالية ما يلي:

 نوعية املستخدمني وطبيعة إحتياجاهتم:                                                             -2-1

وائمها املالية، لتلبية إحتياجات املستخدمني الرئيسني، والذين هلم البذ أن تعطي املؤسسات إهتماما خاصا يف ق
مصاحل مباشرة أو غري مباشرة، فمن الطبيعي أن ختتلف طبيعة املعلومات املفصح عنها ابلقوائم املالية ابختالف 

 2نوعية املستخدمني الرئيسني يف كل دولة.

 

 

 
                                                           

 صباحيي نوال، مرجع سابق، ص ص:1.25،26 

امللتقى الدويل الثالث حول آليات تطبيق النظام ، "أثر اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية على جودة املعلومة احملاسبية "صباحيي نوال، 2
لتجارية و علوم تسيري، احملاسيب املايل اجلزائري ومطابقته مع املعايري احملاسبية الدولية وأتثريه على جودة املعلومة احملاسبية، كلية العلوم االقتصادية،ا

 .19/09/2016ريخ االطالع: ات  bouira.dz-http://www.univ:.املوقع االلكرتوين 07جامعة الوادي، ص:

http://www.univ-bouira.dz/
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 اجلهات املسئولة عن وضع معايري اإلفصاح:-2-2

اجلهات املنظمة و املسئولة عن تطوير و تنظيم و إصدار معايري اإلفصاح، ابختالف مداخل التنظيم  ختتلف
احملاسيب املعتمدة بكل دولة، إذ جند يف العديد من الدول و خاصة النامية منها أن األطراف املؤثرة على عملية 

 خالل القوانني و اللوائح.اإلفصاح، غالبا ما تكون موجبا من املؤسسات املهنية و احلكومية من 

 املنظمات و املؤسسات الدولية:-2-3

ابإلضافة إىل املؤسسات و القوانني احمللية، تعترب املنظمات و املؤسسات الدولية من األطراف املؤثرة على 
عمليات اإلفصاح، حيث تؤثر هذه املؤسسات بدرجات متفاوتة على اإلفصاح، ومن أهم هذه املؤسسات جلنة 

اليت قامت إبصدار العديد من املعايري احملاسبية الدولية اليت تتعلق ابإلفصاح،  IASCاحملاسبية الدولية معايري 
 1وذلك بغرض حتسني جودة املعلومات املفصح عنها على املستوى العاملي.

 املطلب الثالث:أتثري قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب

وظيفة اإلفصاح احملاسيب أحد الوظائف الرئيسية للمحاسبة اليت يتم مبوجبها توفري املعلومات املهمة و  تعد
الضرورية اليت حيتاجها خمتلف املستفيدين من القوائم و التقارير املالية وترجع متطلبات النظامية لإلفصاح 

 إهتمامات اهليئات املهنية و اجلهات احملاسيب إىل أنظمة و قوانني الشركات. كما لقي اإلفصاح احملاسيب
األكادميية البحث عامليا و حمليا، و ال زال كتاب النظرية احملاسبية يتعرضون إىل ماهية كفاءة و عدالة و إكتمال 

 2اإلفصاح احملاسيب و تعزيز األداء و الشفافية و املساءلة ابلشركات.

من أجل إسهام يف إجناح ومنو سوق املال مبا يعود إن تطبيق قواعد حوكمة الشركات أصبحت مطلبا ضروراي، 
على تنمية االستثمار، ولذا فان دور اجلهات الرقابية املسئولة عن الشركات و املؤسسات االقتصادية بكافة 

أشكاهلا جيب أن يتعدى االلتزام بتطبيق مواد أنظمة قوانني الشركات اليت تضمن سري عمل الشركات على وجه 
توفري هذه القواعد جيب أن يتم من قبل عدد من اجلهات الرمسية و جهات القطاع اخلاص  أفضل، والشك أن 

كالغرف التجارية واليت من شأهنا أن تعمل على تعزيز و تفعيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات الذي أصبح 
و القواعد  مطلبا ضروراي، وذلك للمسامهة يف تدعيم الثقة يف الشركات و املؤسسات من خالل تبين املبادئ

                                                           
 . 07:مرجع سابق، ص  اإلفصاح احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبة الدولية وأثره على جودة املعلومة املالية"، " صباحيي نوال،1
 .51، ص:مرجع سابقمحام،  أبو إمساعيلماجد 2
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الدولية اخلاصة أبفضل املمارسات لضمان الوصول ألفضل األداء اإلداري و املايل يف الشركات عالوة على 
 تعزيز مبدأ الشفافية و املساءلة الالزمة لضمان محاية حقوق املسامهني.

ري املهنية الصادرة إن قوة حوكمة الشركات تتطلب إجياد األنظمة و القوانني و متطلبات نظام الشركات و املعاي
من جهة وبني جمالس إدارات الشركات و جلان املراجعة من جهة أخرى كما جيب أن تقوم الشركة بتوفري 

الشفافية و اإلفصاح و تزويد املستثمرين و اجلمهور بكافة املعلومات الضرورية اليت حيتاجها املستثمر يف إختاذ 
 قراره االستثماري.

مبا يضمن حتسني نوعية القوائم املالية املعروضة ابستخدام معايري احملاسبية كذلك وجوب تصميم اإلفصاح 
الدولية وكذلك متطلبات عملية خبصوص موضوعات معينة مثل: اجلوهرية وفرضية إستمرار الشركة و إختيار 

 السياسات احملاسبية عندما ال يكون هناك معيار اثبت، وعرض املعلومات للمقارنة.

اهلدف األساسي من اإلفصاح و الشفافية هو التأكد من توافر املعلومات املالية و غري  ومما سبق يتضح أن
املالية. يعين اإلفصاح الفوري عن األحداث اجلوهرية اليت تؤثر على املركز املايل للشركة لكافة املتعاملني يف 

ضا اإلفصاح بشكل عام السوق يف وقت واحد و ابلشكل الذي يساهم يف إختاذ قرارات االستثمار ويشمل أي
عن املعلومات املرتبطة ابلقوائم املالية وأداء الشركة وهيكل امللكية وفقا ملعايري احملاسبية و املراجعة الدولية و 

 1احمللية املطبقة.

 املبحث الثاين: القوائم املالية 

 scfاملطلب األول: التعريف ابلقوائم املالية وكيفية تقدميها وفق 

الية تعترب املصدر الرئيسي إن مل يكن الوحيد للعديد من املستخدمني لتقدمي معلومات حماسبية  إن القوائم امل
كمية للعديد من األطراف. فإن فهم هذه القوائم املالية و معرفة القواعد احملاسبية اليت حتكم إعداد البياانت و 

 التقارير من قبل املستخدمني أصبح أمرا ضروراي.

 

 
                                                           

 . 52،51محام، مرجع سابق، ص ص: أبو إمساعيلماجد  1
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 ملالية:تعريف القوائم ا-1

تعرف القوائم املالية أبهنا "جمموعة كاملة من املستندات احملاسبية و املالية اليت تسمح إبعطاء صورة صادقة على 
حالة املؤسسة، كما جيب إعداد البياانت املالية مرة يف السنة على األقل بصفة دورية و االحتفاظ بنفس التقييم 

أشهر بعد غلق الدورة، كما جيب إعدادها  4أجل أقصاه و التسجيل من دورة ألخرى، وجيب عرضها يف 
 1ابلعملة الوطنية".

عرفت أيضا أبهنا: "جمموعة كاملة من احلساابت تتضمن: امليزانية، جدول حساابت النتيجة، جدول تدفقات 
ة و و اهلدف من هذه القوائم تقدمي املعلومات عن الوضعي،  اخلزينة، جدول تغريات رؤوس األموال و املالحق
 األداء املايل من أجل إختاذ القرارات االقتصادية".

ومت تعريفها أيضا أهنا:" الوسائل األساسية لتوصيل املعلومات احملاسبية لألطراف اخلارجية، ومتثل القوائم املالية 
 2اجلزء احملوري للتقارير املالية".

 إعداد وعرض القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل:-2

يعترب إعداد القوائم املالية من أهم األهداف احملاسبية املالية وذلك ملا هلا من أمهية يف توصيل املعلومات إىل 
 املتعاملني االقتصاديني.

فرض النظام احملاسيب املايل جمموعة من القواعد و التعليمات اليت يتعني على املؤسسات األخذ هبا أثناء إعداد 
 وتقدمي القوائم املالية:

القوائم املالية هي جمموعة كاملة من الواثئق احملاسبية و املالية اليت تسمح بتقدمي صورة عادلة عن الوضعية -
 3املالية، األداء، خزينة املؤسسة يف هناية الدورة. والقوائم املالية اخلاصة ابملؤسسات غري الصغرية تشمل على:

                                                           
ضمن متطلبات نيل مقدمة مذكرة النظام احلاسيب على جودة املعلومات احملاسبية للمؤسسة االقتصادية"،  نعكاساتإخملويف حممد عادل، "  1

 .املوقع االلكرتوين:  38،ص: 2015ختصص حماسبة، كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم تسيري، ورقلة،  ،شهادة املاجستري

boumerdes.dz-http://dlibrary.univ  :08/02/2017اتريخ االطالع. 
 . 20بق ، ص:ازين عبد املالك، مرجع س  2
ختصص ،ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري مقدمة مذكرة التحليل املايل للقوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل"، لزعر حممد ساعي،"3

 . 35،ص: 2012التسيري، قسنطينة،  ماالقتصادية وعلو املالية، كلية العلوم  اإلدارة

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz/
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 امليزانية. ✓
 حساابت النتائج. ✓
 اخلزينة.قائمة تدفقات  ✓
 جدول تغريات األموال اخلاصة. ✓
ملحق يبني القواعد و الطرق احملاسبية املستعملة، ويوفر معلومات مكملة للميزانية و حساابت  ✓

 1النتائج.

 وحتتوي القوائم املالية على:

 امليزانية: -2-1

معينة، وعليه فإن حمتوايت  امليزانية هي تصوير للوضع املايل أو احلالة املالية للمؤسسة وذلك يف حلظة زمنية   
امليزانية هي عناصر حلظية وتعرف حماسبيا مبصطلح األرصدة متييزا هلا عن التيارات أو التدفقات واليت متثل 

مكوانت القوائم املالية األخرى. وللميزانية جانبان، ويسمى اجلانب األول ابخلصوم أو املطلوابت وتندرج فيه  
سسة والتزاماهتا جتاه اآلخرين، والثاين ابألصول أو املوجودات وتندرج فيه كافة كافة البنود اخلاصة خبصوم املؤ 

 البنود اخلاصة أبصول املؤسسة وحقوقها على اآلخرين.

 أمهية امليزانية: ❖

 تعترب امليزانية من أهم القوائم املالية اليت تقوم ملؤسسة إبعدادها حيث حتقق امليزات التالية:

ة عند اتريخ إعداد امليزانية حيث تبني ما للمؤسسة من حقوق وما عليها كشف املركز املايل للمؤسس •
 من إلتزامات.

 تقييم مدى تغطية حقوق ملكية املؤسسة اللتزاماهتا. •
التعرف على مدى قدرة املؤسسة على سداد إلتزاماهتا املستحقة الدفع، بواسطة نسب التداول و  •

 السيولة.
                                                                                                                                                                                

 .04/11/2016اتريخ االطالع:   eloued.dz-http://www.univ املوقع االلكرتوين:  
1sup  », IFRS-les normes comptables internationales IAS « Jacques Jullian,-Jean 

Foucher, 2éme édition, France, 2007, p14. 
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لتمويل الذايت بقيمة األرابح اليت يتم إحتجازها، أو التمويل التعرف على مدى إعتماد املؤسسة على ا •
 اخلارجي بنسبة االلتزامات على حقوق امللكية.

 تقييم مدى قدرة اإلدارة على القيام بواجباهتا ووظائفها. •
 تساعد على القيام بعمليات التحليل املايل. •
 ايري احملاسبية الدولية.تبني مدى إلتزام املنشأة ابلقوانني و التشريعات احمللية و املع •
 تعطي صورة للمؤسسة على استمراريتها. •
 1معرفة سياسات الشركة إجتاه استثمارية املالية. •

 جدول حساابت النتائج:-2-2

جدول حساابت النتائج هو بيان ملخص لألعباء و املنتوجات من الكيان خالل السنة املالية، وال أيخذ يف 
السحب، ويربز ابلتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح/الكسب أو احلساب اتريخ التحصيل أو اتريخ 

 2اخلسارة.

 أمهية جدول حساابت النتائج: ❖

تكمن أمهية يف توفري معلومات مفيدة تساعد يف تقدير حجم و توقيت التدفقات املستقبلية و درجة عدم  
املتعلقة بعدم حتقيق مستوى معني من التأكد اليت تصاحبها، ابإلضافة يساعد يف حتديد درجة املخاطرة 

التدفقات النقدية، إذ ميكن من خالل حتليل مكوانت حساب النتائج من إيرادات وأعباء ومكاسب وخسائر 
 والتعرف على العالقات فيما بينها.ابإلضافة إىل ذلك فإن جدول حساب النتائج حيقق امليزات التالية:

 ايل، ويستخدم الربح كمقياس لقياس األداء.التعرف على كفاءة اإلدارة يف أدائها امل •
 التعرف على نتيجة األعمال املتعلقة بنشاطات املؤسسة غري املستمرة وكذا نشاطاهتا غري العادية. •
 3إحتساب بعض النسب املالية مثل نسب الرحبية. •

                                                           
متطلبات نيل شهادة ضمن مذكرة مقدمة تكييف القوائم املالية يف املؤسسات اجلزائرية وفق النظام احملاسيب املايل اجلديد"، سليم بن رمحون، " 1

 .  81،ص: 2013ختصص حماسبة، كلية علوم االقتصادية،التجارية وعلوم تسيري، بسكرة، ،املاجستري 
 .02/2017/ 12اتريخ االطالع:  biskra.dz-http://sites.univاملوقع االلكرتوين:  
 . 24بق ، ص:احممد بن عمر، مرجع س 2
 . 81، ص:مرجع سابقسليم بن رمحون،  3

http://sites.univ-biskra.dz/
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 جدول تدفقات النقدية:-2-3

فرتة زمنية معنية يتم تصنيفها كتدفقات من يبني املقبوضات النقدية واملدفوعات النقدية للمؤسسة خالل   
 1األنشطة التشغيلية أو األنشطة التمويلية.

 أمهية جدول تدفقات اخلزينة: ❖

يوفر جدول تدفقات اخلزينة معلومات عن املقبوضات واملدفوعات النقدية لكل مؤسسة خالل السنة املالية،  
 من مستخدمي القوائم املالية يف:حيث تساعد هذه املعلومات املستثمرين واملقرضني وغريهم 

 تقييم مدى قدرة املؤسسة على احلصول على تدفقات نقدية موجبة يف املستقبل. •
تقييم قدرة املؤسسة على مواجهة وسداد إلتزاماهتا وكذلك مدى قدرهتا على توزيع األرابح ومدى  •

 حاجتها ملصادر متويل خارجية.
و املرونة املالية للمؤسسة أي مدى قدرهتا على توفري أموال جدول تدفقات اخلزينة أداة لتقييم السيولة  •

 نقدية لالستفادة من أي فرص إستثمارية جديدة أو إحالل األصول يف املستقبل.
يسمح جدول تدفقات اخلزينة مبقارنة املركز النقدي بني املؤسسات املختلفة ويف املؤسسة ذاهتا يف  •

 2الفرتات املالية املختلفة.

 ات رؤوس األموال اخلاصة:جدول تغري -2-4

هي حلقة الربط بني حساابت النتائج وبني امليزانية، ولكن مع تعدد املصادر يف تغري األموال اخلاصة توجب 
ختصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغري ومصادره، ولقد مت إصدار هذا اجلدول ألول مرة من طرف 

 . وقد عرف النظام احملاسيب املايل جدول تغريات رؤوس األموال 1997جملس املعايري احملاسبية الدولية سنة 

 

                                                           
 .28، ص:مرجع سابقحممد بن عمر،  1
 أكادميي،ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت مقدمة مذكرة نظام املعلومات احملاسيب وأثره على جودة القوائم املالية"، بوركاب مصطفى، " 2

 . 56ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم تسيري، البويرة، ص:
 .28/10/2016اتريخ االطالع:  bouira.dz-://dspace.univhttp:االلكرتويناملوقع  

http://dspace.univ-bouira.dz/
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اخلاصة أبهنا: "تشكيل حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تتشكل منها رؤوس األموال 
 1اخلاصة للمؤسسة خالل السنة املالية".

 أمهية جدول تغريات رؤوس األموال اخلاصة: ❖
 األموال اخلاصة وعناصرها وأي تفصيالت أخرى عنها. التعرف على مقدار •
 التعرف على التغريات اليت حتدث لألموال اخلاصة خالل الفرتة. •
 2التعرف على عناصر األعباء و املنتوجات اليت مت االعرتاف هبا مباشرة يف األموال اخلاصة. •

 املالحق:-2-5

ملحق الكشوف املالية: يضم ملحق الكشوف املالية املعلومات اليت تكتسي طابعا هاما، واليت من  تعريف
 3شأهنا فهم املعلومات واألحداث الواردة يف الكشوف املالية.

 أمهية املالحق: ❖

القوائم إن امللحق املرفق ابلقوائم املالية جزء ال يتجزأ منها، وذلك نظرا ملا يتضمنه من توضيحات ملا حتتويه 
املالية، واليت تعترب ضرورية لفهم القوائم املالية وابنتفاء وجودها تعترب القوائم املالية غامضة وال ميكن أن تكون 

 أساسا سليما الختاذ القرارات برشد وعقالنية.

ب إدراجها وهلذا يعترب امللحق ذا أمهية كبرية يف املساعدة على فهم القوائم املالية وتوضيح املعلومات اليت يصع
 يف القوائم املالية، حيث تكمن أمهية اإليضاحات املرفقة ابلقوائم فيما يلي:

 تقدمي معلومات عن األسس والطرق احملاسبية املستخدمة من قبل املؤسسة يف إعداد قوائمها املالية. •
ضروري اإلفصاح عن أي بياانت أو معلومات مل تظهر يف صلب القوائم املالية، إال أن نشرها يعترب  •

 4لتوفري العرض العادل للقوائم املالية على فهم حمتوايهتا.

 
                                                           

 . 59بق ، ص:الزعر حممد سامي، مرجع س 1
 . 56بوركاب مصطفى، مرجع سابق، ص: 2
 .33، ص:سابق حممد بن عمر، مرجع 3
 . 56، ص:املرجع  نفسبوركاب مصطفى، 4
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 املطلب الثاين: أهداف القوائم املالية ومستخدميها

تعكس القوائم املالية العمليات واألحداث عن طريق التبويب والتلخيص النهائي للبياانت احملاسبية وتعترب  
 ملعلومات إىل خمتلف األطراف ملساعدهتم يف إختاذ القرارات.القوائم املالية الوسيلة الرئيسية لعرض وإيصال ا

 هدفها توفري معلومات مفيدة:أهداف القوائم املالية: -1

( 1( أهداف القوائم املالية، يف مفاهيم احملاسبة املالية رقم )FASBقد حدد جملس معايري احملاسبة املالية)
 شروعات األعمال، وذلك على النحو التايل:، بعنوان أهداف التقرير املايل مل1978الصادرة عام 

توفري معلومات انفعة للمستثمرين والدائنني احلاليني واحملتملني وغريهم من املستخدمني إلغراض إختاذ -1-1
قرارات االستثمار وقرارات اإلقراض والقرارات املماثلة، وجيب أن توصف هذه املعلومات، بشكل ميكن فهمه 

راية معقولة لنشاط األعمال واألنشطة االقتصادية، وتكون لديهم الرغبة يف دراسة ابلنسبة ملن يتمتعون بد
 املعلومات بدرجة معقولة من العناية.

توفري معلومات تساعد املستثمرين والدائنني احلالني واحملتملني وغريهم من املستخدمني على تقييم -1-2
 مقدار، وتوقيت، وعدم التأكد ابلنسبة لكل من:

 النقدية املستقبلية من الكوبوانت أو الفوائد.متحصالت  •
 متحصالهتم النقدية املستقبلية من بيع أو إستهالك أو إستحقاق األوراق املالية أو القرض. •

توفري معلومات عن املوارد االقتصادية للمؤسسة، احلقوق على هذه املوارد، أتثري املعامالت واألحداث -1-3
 واحلقوق عليها.والظروف اليت تغري تلك املوارد 

توفري معلومات عن األداء املايل للمؤسسة خالل فرتة معينة. وعادة ما يستخدم املستثمرين والدائنني -1-4
 1معلومات عن املاضي لتساعدهم يف تقييم االحتماالت ابلنسبة للمؤسسة يف املستقبل.

 توفري معلومات عن الدخل من العمليات ومكوانت هذا الدخل.-1-5
                                                           

مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ختصص دراسات مالية مسامهة املراجعة اخلارجية يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية"، بلعيد وردة، " 1
 .83،84، ص ص:2014وحماسبية، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، املسيلة، 

 .14/02/2017اتريخ االطالع:   msila.dz-http://these.univاملوقع االلكرتوين: 
 

http://these.univ-msila.dz/
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 معلومات عن: توفري-1-6

 مصادر وأوجه إنفاق السيولة ابلنسبة للمؤسسة. •
 األموال اليت تقرتضها املؤسسة وسدادها للقروض. •
حركة رؤوس األموال اخلاصة)مبا يف ذلك الكوبوانت النقدية وأي شكل من توزيعات املوارد إىل  •

 املسامهني(.
 امهني.العوامل اإلضافية اليت تؤثر على سيولة اللتزاماهتا جتاه املس •

 توفري معلومات عن أداء إدارة املؤسسة اللتزاماهتا جتاه املسامهني.-1-7

توفري معلومات انفعة لإلدارة واملديرين ألغراض إختاذ القرارات. ويتضح مما سبق أن األهداف الثمانية -1-8
 للبياانت املالية واليت حددها جملس معايري احملاسبة املالية ترتكز على:

 ات اليت حيتاجها املستثمرين والدائنني احلاليني واحملتملني ألغراض إختاذ القرارات. توفري املعلوم •
اختاذ القرارات، ولقد إعترب جملس املعايري احملاسبة أن املنفعة الختاذ القرار هي األكثر أمهية للمعلومات  •

 1احملاسبية.

 مستخدمي القوائم املالية: -2

ات اليت تقدمها القوائم املالية، كما تتنوع أغراض إستخداماهتم لتلك تتعدد األطراف املستفيدة من املعلوم
املعلومات وذلك وفقا لتنوع عالقاهتم ابملؤسسة من جهة ولتنوع قراراهتم املبنية بناءا على تلك املعلومات املقدمة 

 2من جهة أخرى، ومن األطراف املستعملة واملستفيدة من معلومات القوائم املالية جند:

يهتم مقدمي رأس املال ومستشاريهم ابملخاطر املصاحبة الستثماراهتم واملتأصلة فيها ثمرون: املست •
والعائد املتحقق منها ألهنم حيتاجون ملعلومات تعينهم على إختاذ قرار الشراء أو االحتفاظ ابالستثمار 

                                                           

  بلعيد وردة،  مرجع سابق، ص:84 .1 
ختصص  ،أكادمييشهادة ماسرت ضمن متطلبات نيل مذكرة مقدمة  دور املراجعة اخلارجية يف حتسني جودة القوائم املالية"،وسيلة بوخالفة، "2

 .  04، ص: 2013دراسات حماسبية وجبائية معمقة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم تسيري، ورقلة، 
 اتريخ االطالع: co.pdfouargla.dz/master/pdf/Boukhalfa_Wasila_e-http://bu.univاملوقع االلكرتوين: 

15/02/2017. 

http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Boukhalfa_Wasila_eco.pdf
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شروع على توزيع أرابح أو البيع. كما أن املسامهني يهتمون ابملعلومات اليت تعينهم على تقييم قدرة امل
 األسهم.

يهتم املوظفون واجملموعات املماثلة هلم ابملعلومات املتعلقة ابستقرار ورحبية أرابب األعمال.  املوظفون:  •
كما أهنم يهتمون ابملعلومات اليت متكنهم من تقييم قدرة املؤسسة على دفع مكافأهتم وتعويضاهتم 

 ومزااي التقاعد هلم وتوفري فرص العمل.
يهتم املوردون والدائنون اآلخرون ابملعلومات اليت متكنهم من املوردون والدائنون التجاريون اآلخرون:  •

حتديد ما إذا كانت املبالغ املستحقة هلم ستدفع عند االستحقاق. ويهتم الدائنون التجاريون على 
 1األغلب ابملؤسسة على استمرار املؤسسة كعميل رئيسي هلم.

ميل ابحلصول على بضائع أو خدمات من املورد بسعر جيد وبشروط دفع مرحية، يهتم العالعمالء:  •
حيث يستخدم املعلومات املالية اليت ينشرها املورد وكذلك منافس من أجل معرفة ما إذا كانت 

الشروط اليت حصل عليها مماثلة ملا متنح لغريه ومع ما مينحه هو لعمالئه، وتتم هذه املقارانت عن 
وسط فرتة االئتمان للمورد واملنافسني، كما قد يكون من مصلحة العميل متابعة طريق حساب مت

  2املراكز املالية ملورديه من أجل ضمان اإلستمرار.
هتتم احلكومات ووكاالهتا بعملية توزيع املوارد وابلتايل أنشطة احلكومات ووكالئها ومؤسساهتا:  •

 تنظيم هذه األنشطة، وحتديد السياسات الضريبية،  املؤسسات. كما يتطلبون معلومات من أجل

وتتنوع هذه املؤسسات وابلتايل تتنوع  3وكأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات مشاهبة.
 استخداماهتا للقوائم املالية، ومن بني هذه املؤسسات جند:

                                                           
، 2008)مصر(، اإلسكندرية، األوىلالدار اجلامعية، الطبعة وعرض القوائم املالية يف ضوء معايري احملاسبية"،  إعدادالسيد امحد لطفي، " أمني 1

 .44:  ص
 ،شهادة املاجستري نيل مذكرة مقدمة ضمن متطلباتدور املعايري احملاسبية الدولية يف حتسني جودة املعلومة املالية"، بولنجيب عادل، "  2

  املوقع االلكرتوين:. 67، ص:2014، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسنطينة، مالية إدارةختصص 

 adel.pdf-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/boulegnibe-http://www.univ   

 . 15/02/2017االطالع:  اتريخ
 . 44رجع ، ص:امل نفسالسيد امحد لطفي،  أمني  3

http://www.univ-constantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/boulegnibe-adel.pdf
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قدير الضرييب، أو وضع السياسات ودوائر الضرائب واجلمارك هتتم ابملعلومات اليت متكنه من الت وزارة املالية-
 الضريبية وفحص مدى االلتزام بقانون ضريبة الدخل.

أسواق املال والبورصات العاملية واحمللية تدرس التقارير والقوائم املالية بعناية لتستطيع قبول أو عدم قبول تداول -
 1األوراق املالية للشركات فيها.

 (: مستخدمي القوائم املالية1-2الشكل )

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ثر التدقيق احملاسيب على جودة القوائم املالية"، لبىن حمدادي، "أ: املصدر
 شهادة ماسرت أكادميي، ختصص تدقيق ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم تسيري، ورقلة،

 االلكرتوين:  . املوقع04ص: ،2014

.dz/master/pdf/Mehdadi_Lobna.pdfouargla-bu.univ    :15/02/2017اتريخ االطالع. 

                                                           
مقدمة  مذكرةالقوائم املالية"،  ملستخدمي ةزملالاعن املعلومات الضرورية  لإلفصاح كأداةمدى داللة القوائم املالية  فايز زهدي الشلتوين، " 1

 . 35، ص:2009احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، غزة )فلسطني(، ، ختصص املاجستري نيل شهادة متطلبات ضمن 
 .15/02/2017اتريخ االطالع:  /pdfhttp://library.iugaza.edu.ps/thesis.66586املوقع االلكرتوين:  

 القوائم املاليةي مستخدم

 املستخدمون ذوي املصلحة الغري مباشرة املستخدمون ذوي املصلحة املباشرة

 املسامهني 

 الدائنني

 املوردون والعمالء

 العاملون

 اجلمهور العام

 احملللني املاليني

 املدققون 

 اهليئات احلكومية

 النقاابت العمالية واحتاد العمال

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/66586.pdf
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 SCF باملطلب الثالث: اإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية حس

البذ أن تشمل القوائم املالية على كافة املعلومات الضرورية ملستخدميها كوهنا أساس إختاذ القرارات املالية، 
 1وجيب أن تقدم هذه املعلومات كمعلومات إضافية أو يف جداول ملحقة. 

            اإلفصاح يف امليزانية:                                                                  -1
تفصح امليزانية عن املركز املايل لوحدة إقتصادية معينة يف اتريخ حمدد، وتوفر هذه القائمة املعلومات 

للمستخدمني عن طريق طبيعة ومقدار االستثمار يف أصول املؤسسة والتزاماهتا لدائنها وحق إعالن صايف 
 أصول املؤسسة. 

 يف جانب األصول:-1-1

 التثبيتات املعنوية. •
 التثبيتات العينية. •
 االهتالكات. •
 املسامهات. •
 األصول املالية. •
 احملزوانت. •
 أصول الضريبة. •
 الزابئن واملدينني اآلخرين واألصول األخرى املماثلة. •
 خزينة األصول •

 يف جانب اخلصوم:-1-2

ص رؤوس األموال اخلاصة قبل عمليات التوزيع املقررة عقب اتريخ اإلقفال، مع متييز رأس املال اخلا •
 واالحتياطات والنتيجة الصافية للسنة املالية والعناصر األخرى.

 اخلصوم غري اجلارية اليت تتضمن فائدة. •

                                                           
 .12، ص:مرجع سابقنذير مسري،  1
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 املوردون والدائنون اآلخرون. •
 خصوم الضريبة. •
 املؤوانت لألعباء واخلصوم املماثلة. •
 خزينة اخلصوم. •

 معلومات أخرى تظهر يف امليزانية أو امللحق:-1-3

 احتياط من االحتياطات.وصف طبيعة وموضوع كل  •
 حصة ألكثر من سنة للحساابت الدائنة املدينة. •
 مبالغ للدفع واالستالم. •
 الشركة األم. •
 الفروع. •
 الشركات املسامهة. •
 جهات أخرى مرتبطة )مسامهني، مسريين، ..(. •
 يف إطار شركات رؤوس األموال، ومن أجل كل فئة األسهم. •
 كليا.عدد األسهم املرخصة الصادرة، غري حمررة   •
 القيمة االمسية لألسهم أو الفعل إذا مل تكن لألسهم قيمة إمسية. •
 تطور عدد األسهم بني بداية وهناية السنة املالية. •
 عدد األسهم اليت متلكها الشركة. •
 األسهم يف شكل إحتياطات لإلصدار يف إطار خريات أو عقود البيع. •
 حقوق وإمتيازات وختفيضات حمتملة متعلقة ابألسهم. •
 1غ توزيعات احلصص املقرتحة.مبل •

 اإلفصاح يف جدول حساابت النتائج:-2

 وفقا للنظام احملاسيب املايل فانه جيب على األقل إدراج املعلومات التالية يف حساب النتيجة:

                                                           
 . 61ص: ،بقاعون وردية، مرجع س 1
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حتليل األعباء حسب طبيعتها مما يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية: اهلامش اإلمجايل،  •
 اإلمجايل لالستغالل.القيمة املضافة والفائض 

 منتجات األنشطة العادية. •
 املنتوجات املالية واألعباء املالية. •
 أعباء املستخدمني. •
 الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة.ط •
 خمصصات االهتالك وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات املعنوية. •
 خمصصات االهتالك وخسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية. •
 نتيجة األنشطة العادية. •
 العناصر العادية. •
 النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع. •
 النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم ابلنسبة لكل إىل شركات املسامهة. •

 اإلفصاح يف جدول تدفقات اخلزينة:-3

 التدفقات اليت تولدها األنشطة العملياتية. •
 االستثمار.التدفقات املالية اليت تولدها أنشطة  •
 التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل. •
 1تدفقات أموال املتأتية من فوائد وحصص األسهم. •

 اإلفصاح يف جدول تغريات رؤوس األموال:-4

 النتيجة الصافية للسنة املالية. •
 تغريات الطريقة احملاسبية وتصحيحات األخطاء املسجل أتثريها مباشرة كرؤوس األموال. •
اء األخرى املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح املنتوجات واألعب •

 أخطاء هامة.

                                                           
 .62، ص:مرجع سابقعون وردية،  1
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 عمليات الرمسلة )االرتفاع، االخنفاض، التسديد، ..( •
 توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية. •

 اإلفصاح يف مالحق:-5

 وف املالية.الطرق والقواعد احملاسبية املعتمدة ملسك احملاسبة وإعداد الكش •
 مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم القوائم املالية. •
املعلومات اليت ختص املؤسسات املشاركة والفروع أو الشركة األم وكذلك املعامالت، سياسة  •

 حتديد األسعار اليت ختص تلك املعلومات.
 رة وفية.املعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعين بعض العمليات اخلاصة للحصول على صو  •

وفعال فإن امللحق جيب أن يشتمل على املعلومات اهلامة، الكفيلة ابلتأثري يف احلكم الذي قد حتكم به 
 1اجلهات اليت ترسل إليها الواثئق على ممتلكات املؤسسة ووضعيتها املالية ونتيجتها.

األخري جيب أن حتتوي القوائم املالية على أرقام املقارنة ابلعام املاضي على األقل حىت يستطيع  ويف
 2املستفيدون من القوائم املالية متابعة تطور ومنو يف كل عنصر من عناصر القوائم املالية.

 املبحث الثالث: حوكمة الشركات ودورها يف جودة القوائم املالية

العوامل الرئيسية اليت تساهم يف رفع روح التنافس بني الشركات واملصانع واخلدمات تعترب اجلودة أحد 
املختلفة، وابلتايل النظر إىل وعي املستهلكني يف إختيار اخلدمات ذات اجلودة األفضل، وهلذا زاد االهتمام 

التقارير والقوائم املالية  حبوكمة الشركات وخاصة من الناحية احملاسبية واملالية واالقتصادية واملتعلقة إبعداد
املفصح عنها، وابلتايل السعي حنو حتقيق جودة املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها تلك القوائم، لذلك فإن 

االلتزام بتحقيق اجلوانب الفكرية للحوكمة سوف ينعكس بشكل مباشر على تلك القوائم، فان العالقة بني 
 3هي عالقة وثيقة الصلة ابلعملية اإلدارية. النظام احملاسيب وجودة القوائم املالية

                                                           
 .64،63، ص ص: مرجع سابقعون وردية،   1
دار التعليم وحتليل القوائم املالية وفقا ملعايري احملاسبة الدولية"،  وإعدادالتسوايت اجلردية عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شحاتة، "  2

 .355، ص: 2010)مصر(، اإلسكندريةاجلامعي، بدون طبعة، 
 .54، ص:بقامحام، مرجع س أبو إمساعيلماجد  3
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 املطلب األول: جودة القوائم املالية

مصطلح اجلودة بشكل عام يعين صالحية الشيء للغرض الذي أعد من أجله، أو مطابقة السلعة أو 
اخلدمة للمواصفات املطلوبة، كما أن جودة اخلدمة اليت تعين مالءمتها للغرض الذي تعد من اجله، 

فاجلودة مسألة نسبية وحدودها أن تكون اخلدمة مقبولة من جانب العميل، ومن حيث إشباعها وبذلك 
 حلاجته يف حدود املقابل الذي يتحمله.

وتعين اجلودة يف هذا اجملال مصداقية املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية، وما حتققه من منفعة 
وا من التحريف والتضليل وأن تعد يف ضوء جمموعة من املعايري للمستخدمني، ولتحقيق ذلك جيب أن ختل

ويف ضوء هذا املفهوم ميكن إقرتاح   1القانونية والرقابية واملهنية والفنية، مبا حيقق اهلدف من إستخدامها.
 املعايري التالية لتحقيق جودة املعلومات احملاسبية كما يتضح يف الشكل التايل:

 ة املعلومات احملاسبية(: معايري جود2-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 مرجع سابق، "، على جودة املعلومة" وأثره( IFRS-IASاحملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية الدولية) اإلفصاحصباحيي نوال، " 1
  .73،74ص ص:

 معايري اجلودة

  معايري مهنية  معايري فنية معايري رقابية معايري قانونية

االلتزام ابلقوانني -
 .واللوائح املنظمة

دور املراجعني وجلان -
 .املراجعة

املسامهني دور -
واألطراف ذات 
 العالقة.

 دور األجهزة الرقابية.-

 

 معايري احملاسبة-

 .معايري املراجعة-

 .املالئمة-

الثقة وما تشمل -
عليه من خصائص 
 فرعية.
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( وأثره على IAS-IFRSاإلفصاح احملاسيب يف ظل املعايري احملاسبية الدولية)صباحيي نوال، "املصدر: 
ختصص احملاسبة والتدقيق ،كلية العلوم مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ،  مذكرةجودة املعلومة"، 

 .74، ص:2011االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، اجلزائر،

 .16/02/2017اتريخ االطالع:   bouira.dz-http://dspace.univ:املوقع االلكرتوين 

 الثاين: معايري اإلفصاح ودورها يف حتسني جودة القوائم املالية املطلب

إعتنت املعايري احملاسبية الدولية ابإلفصاح، وذلك بغرض زايدة حتسني جودة املعلومة حيث ال يوجد معيار 
ية واحد فقط يتناول اإلفصاح احملاسيب، وكيفية عرض القوائم املالية من حيث شكل وحمتوى وهيكل القوائم املال

اليت مسيت فيما بعد جملس معايري  IASC والسياسات احملاسبية، فقد قامت جلنة معايري احملاسبة الدولية 
إبصدار ثالث معايري خاصة ابإلفصاح ، وقد مت وضع قواعد خاصة ابإلفصاح يف   IASBاحملاسبة الدولية 

ض واإلفصاح عن املعلومات، اليت تتعلق مجيع املعايري احملاسبية الدولية األخرى تتعلق بكيفية ومتطلبات العر 
 1ابملوضوع الذي يعاجله كل معيار من هذه املعايري.

 IAS1اإلفصاح حسب حمتوى املعيار -1
كل ما يتعلق إبعداد القوائم املالية من   ״عرض القوائم املالية״ IAS 1يتضمن معيار احملاسبة الدويل

حمل كل من املعايري احملاسبية  IAS 1قواعد ومبادئ حماسبية وطرق عرض، ولقد حل املعيار احملاسيب الدويل 
املتعلق ابملعلومات  5IASاملتعلق ابإلفصاح عن السياسات احملاسبية، املعيار احملاسيب الدويل  1IASالتالية 

املتعلق ابألصول املتداولة  IAS 13ا يف القوائم املالية، املعيار احملاسيب الدويل الواجب اإلفصاح عنه
. وقد صمم هذا املعيار لتحسني نوعية البياانت املالية املعروضة، وهو ينطبق على مجيع iوااللتزامات املتداولة

البياانت املالية ذات الغرض  املؤسسات اليت تقدم تقاريرها مبوجب معايري احملاسبة الدولية، وقد أوضح مكوانت
العام اليت تلتزم املؤسسة بنشرها، حبيث تكون مشتملة على جمموعة متكاملة من املعلومات احملاسبية اليت 

يستفيد منها مستخدمو البياانت املالية، واملتمثلة يف امليزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التغري يف حقوق 
 نقدية، السياسات احملاسبية واإليضاحات.امللكية، قائمة التدفقات ال

                                                           

ختصص ،  أكادمييمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت احملاسيب يف ظل النظام احملاسيب املايل"،  اإلفصاحتفعيل العريب خرية، "  1 
 .44، ص:2015مستغامن، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، التدقيق احملاسيب ومراقبة تسيري،  

http://dspace.univ-bouira.dz/
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يتطلب مبدأ اإلفصاح والشفافية عرض البياانت املالية بطريقة تبني بشكل موثوق ومالئم نتائج األعمال 
 واملركز املايل، والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية للمؤسسة.

  24IASاإلفصاح حسب حمتوى املعيار  -2
ات اليت تقوم هبا املؤسسات، أدى إىل نشوء عالقات تربط املؤسسات بعضها إن توسع نطاق العملي

ببعض لتحقيق مصاحل معينة، هذه العالقات هلا قواعد حماسبية حتكمها وحتدد كيفية التعامل احملاسيب مع 
، العمليات املتبادلة بني هذه املؤسسات، إضافة إىل وجوب اإلفصاح عن حقيقة العالقات بني هذه املؤسسات

وهلذا جاء  لكي يتم إختاذ القرارات من قبل أصحاب العالقة على ضوء معلومات واضحة وشفافة وموثوقة،
" "اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" للتأكيد على أن القوائم املالية للمؤسسات ذات IAS24املعيار "

 العالقة حتتوي على اإلفصاحات الالزمة .
 IFRS7اإلفصاح حسب حمتوى املعيار -3

إن تطور وسائل االتصال وعوملة النشاط االقتصادي، وتعزيز حرية إنتقال رؤوس األموال عرب العامل، 
ساهم يف نشوء أدوات مالية جديدة، وزايدة حجم العمليات املنفذة من خالهلا، سواء كان ذلك لالستثمار أو 

تضع قواعد وأسس لإلفصاح عنها،  ألغراض إدارة السيولة، مما جعل املؤسسات واهليئات احملاسبية الدولية
لتخصيصه   7IFRSوذلك هبدف تعزيز خاصية املالئمة املعروضة يف التقارير املالية، وهلذا مت إصدار املعيار 

فقط لإلفصاح املتعلق ابملخاطر الناجتة عن التعامل ابألدوات املالية، وهو بذلك ألغى كافة البنود املتعلقة 
أما األجزاء املتبقية منه تتعلق بقضااي عرض األدوات املالية فقط، كما قام  32IASابإلفصاح من املعيار 

املتعلق ابإلفصاح يف القوائم املالية للبنوك واملؤسسات املالية املماثلة، فوضع بذلك كل  30IASإبلغاء املعيار 
 1اإلفصاحات على األدوات املالية مع بعضها يف معيار جديد.

 حوكمة الشركات يف جودة القوائم املاليةاملطلب الثالث: أتثري 
تبنت اجلزائر بشكل عملي النظام احملاسيب املايل أساسه املرجعي املعايري احملاسبية  2010مع مطلع سنة 

الدولية، ومبرور أكثر من عدة سنوات على بداية تطبيق هذا النظام كان الزما علينا إجراء تقييم ولو مبسط 
على بعض املفاهيم احلديثة، مثل حوكمة الشركات وذلك من خالل إظهار العالقة لكيفية أتثري هذا النظام 

التكاملية بينها، عن طريق دراسة جودة عرض القوائم املالية وفق هذا النظام . تضمن النظام احملاسيب املايل 
ة على أساس إطارا تصوراي للمحاسبة املالية و معايري حماسبية، ومدونة حساابت تسمح إبعداد قوائم مالي

                                                           
 .12،13مرجع سابق ، ص ص:"، أثر اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية على جودة املعلومة احملاسبية "، صبايـــحي نـــــــوال 1
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املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، حيث ألزم املؤسسات اخلاضعة له إىل إحرتام مجلة من املبادئ و القواعد أمهها 
إحرتام مبدأ الشفافية و اإلفصاح يف عرض القوائم املالية واليت حددها يف مخس قوائم رئيسية هي: امليزانية، 

 ل تغيري األموال اخلاصة، املالحق.حساب النتائج، جدول تدفقات النتيجة، جدو 

واملالحظ من خالل إستعراض هذه القوائم املالية هو مدى مطابقتها ملا جاء به املعيار احملاسيب الدويل عرض 
القوائم املالية مع بعض التغيريات البسيطة يف التسميات، ولكن اجلوهر مطابق وعليه فإن جودة املعلومات 

ائم املالية املعدة وفق النظام احملاسيب املايل لن تقل عن جودة القوائم املالية املعدة احملاسبية اليت تقدمها القو 
حسب معايري احملاسبية الدولية، واليت أثبتت جودهتا العالية، حيث أنه نظرا ألمهية القوائم املالية فقد دعت 

نوان عرض القوائم املالية، عن بع 1احلاجة لتحسني مستوى جودهتا وذلك بصدور املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 طريق التأكد مما يلي:

 إحتواء القوائم املالية لكافة االفصاحات الواردة مبعايري احملاسبية.-

 وقوع االحنرافات عن متطلبات املعايري يف حاالت اندرة جدا مع اإلفصاح عن تلك االحنرافات.-

 ت احملاسبية املتبعة واإليضاحات.إيضاح احلد األدىن من مكوانت القوائم املالية والسياسا-

أتصيل املتطلبات العملية لبعض األمور كاألمهية النسبية، واالستمرارية والثبات، وعرض املعلومات املقارنة، -
 وأسلوب اختيار السياسات احملاسبية عند عدم توافر املعيار املالئم.

 أنه عند إعداد القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل جيب مراعاة مجلة من األمور أمهها: إال-

إختالف البيئة االقتصادية اجلزائرية: حيث يستوجب تكييف القوائم املالية مع بيئة االقتصاد اجلزائري األقل -
 إنفتاحا على االقتصاد العاملي مقارنة ابلدول املتقدمة.

ة ابقي األطر التشريعية والقانونية هلذا التطور يف اجلانب حملاسيب نظرا لبطء اإلصالحات املالية عدم مساير -
 خاصة ما تعلق منها بسوق األوراق املالية.

 يالحظ كذلك عدم فهم كيفية إعداد املالحق وعدم إعطائها أمهية قصوى مقارنة بباقي القوائم املالية.-
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ى بوضع جلنة مستقلة تضم مجيع القطاعات االقتصادية من أجل إجياد ومن أجل معاجلة هذه النقائص يوص
تكامل بني خمتلف اآلليات الساعية لتعزيز مفاهيم حوكمة الشركات من أجل حماربة الفساد املايل واإلداري 

 1أبنواعه.

 العالقة بني حوكمة الشركات وجودة القوائم املالية و التقارير املالية. (:3-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل أثر حوكمة الشركات يف جودة القوائم املالية" ،: بن معمر ميينة، "املصدر
شهادة ماسرت أكادميي، ختصص التدقيق احملاسيب ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم 

 .  82.ص: 2015التسيري، مستغامن، 
                                                           

ختصص التدقيق أكادميي، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت حوكمة الشركات يف جودة القوائم املالية" ،أثر  "بن معمر ميينة،1
 .  82.ص: 2015احملاسيب ومراقبة التسيري، كلية العلوم االقتصادية،التجارية وعلوم التسيري، مستغامن، 

 

جودة التقارير 
 والقوائم املالية 

 اإلفصاح والشفافية.

 وجود أساس حمكم وفعال حلوكمة الشركات.

 محاية املسامهني و املستثمرين.

  .اإلدارةمسؤوليات جملس 

املعاملة العادلة و املتساوية بني مجيع 
 املسامهني.

ممارسة  أساليباملصاحل يف  أصحابدور 
 .اإلدارةسلطات 
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 إن التطبيق السليم حلوكمة الشركات يشكل املدخل الفعال لتحقيق جودة القوائم املالية واملعلومات الناجتة
عنها، على أنه أحد معايري األساسية للحوكمة من خالل إبراز دقة وموضوعية القوائم املالية جبانب االلتزام 

ابلقوانني والتشريعات، وابلتايل فإن هناك عالقة وثيقة الصلة بني تطبيق قواعد احلوكمة واملعلومات احملاسبية يف 
رجة ومستوى اإلفصاح احملاسيب مما يؤكد على أن اإلفصاح القوائم املالية، وإن تطبيق هذه القواعد يؤثر على د

والشفافية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة يؤثر كل منهما ابآلخر ويتأثر به، فإذا كان اإلفصاح 
هو أحد وأهم مبادئ احلوكمة فإن إطار اإلجراءات احلاكمة للشركات جيب أن حيقق اإلفصاح أبسلوب يتفق 

ة املالية واحملاسبية، كذلك فإن األثر املباشر من تطبيق قواعد احلوكمة هو إعادة الثقة يف املعلومات ومعايري اجلود
احملاسبية نتيجة حتقيق املفهوم الشامل هلذه املعلومات ابعتبار أن املعلومات اليت تنتجها القوائم املالية هي أهم 

نواعها املختلفة مثل: خماطر السوق وخماطر السيولة الركائز اليت ميكن االعتماد عليها لقياس حجم املخاطر أب
ومعدل الفائدة وخماطر أسعار الصرف، فضال عن دورها يف عملية التنبؤ ابعتبارها مدخال أيضا وتعترب لتحليل 

القرار االستثماري يف سوق األوراق املالية من خالل املعلومات احملاسبية بدراسة العائد احملاسيب. كما أن القوائم 
املالية تؤثر يف قرارات املستثمرين إلمدادهم ابملعلومات عن الشركات اليت تطرح أسهمها يف السوق املايل قبل 

1اختاذ قرار الشراء أو البيع هبدف دعم وترشيد ذلك القرار.

                                                           
 .40، ص:بقامحام، مرجع س أبو إمساعيلماجد   1
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 : خالصة الفصل

له من أتثري على جودة املعلومات احملاسبية،  يعترب اإلفصاح من القضااي اهلامة اليت ركزت عليها املعايري احملاسبية الدولية، وذلك ملا
ونظرا هلذه األمهية فقد أصبح شائع االستخدام وأصبح العديد من مستخدمي القوائم املالية يطالبون اليوم مبزيد من اإلفصاح، وذلك 

من أجل الوصول إىل إفصاح  هبدف أن تكون املعلومات احملاسبية صادقة ومعربة عن احملتوى احلقيقي لألحداث املالية اليت تظهرها.
عام جيب وجود معايري حماسبية ومنهج إفصاح كايف، خيدم عملية توصيل وعرض املعلومات للمستثمرين بطريقة مفهومة وأسلوب 

منها مالئم مما يزيد من قيمة ومنفعة املعلومات احملاسبية، فقد سامهت املعايري احملاسبية الدولية يف تطوير حمتوى املعلومات اليت تتض
 القوائم املالية.
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 متهيد:

املالية يف بعد تعرضنا يف اجلانب النظري إىل  اإلطار العام حلوكمة الشركات و اإلفصاح احملاسيب يف القوائم    
ظل النظام احملاسيب املايل وإلسقاط اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي إخرتان مديرية التوزيع للكهرابء والغاز 

للغرب مستغامن كمؤسسة للدراسة امليدانية لغرض تقدمي حتليل لقوائمها املالية ومعرفة مدى تطبيقها ملبدأ 
ري على خالف املؤسسات االقتصادية األخرى، حيث قسمنا حوكمة الشركات وهي مؤسسة  تتميز ابهتمام كب

الفصل التطبيقي إىل مبحثني يف املبحث األول تناولنا فيه نظرة عامة حول الشركة ويف املبحث الثاين تقدمي 
 القوائم املاليةو واقع حوكمة الشركات يف املؤسسة.
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 األول: نظرة عامة حول شركة الوطنية للكهرابء والغاز املبحث

 تقدمي الشركة اجلزائرية للكهراابء و الغازاملطلب األول: 

املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف األول  6959أنشأت الشركة الوطنية اجلزائرية سونلغاز مبقتضى األمر    
 بنفس املرسوم. وحلت حمل كهرابء وغاز اجلزائر اليت حلت 1969أوت 

ومنذ إنشائها قامت املؤسسة بزايدة بيع الطاقة  1947وقد أنشأت حسب قوانني التأمني اجلزائرية سنة 
بتجهيز وصيانة اآلالت الكهرو منزلية والغازية، وسهرت على استغالل الغاز والكهرابء يف اجملال الصناعي 

يع الكهرابء والغاز الطبيعي،  ومنذ مرحلة االستقالل واجملاالت األخرى، وقد أوكلت هلا مهمة إنتاج ونقل وتوز 
عرفت اجلزائر طيف تسخري جهودها إلعادة تنظيم اقتصادها  لالستجابة ملختلف احلاجيات  1962سنة 

إىل  1962االجتماعية وذلك بقيام الشركة األوىل ابقتناء جتهيزات ومعدات وأشغال كربى خالل الفرتة من 
كان   1969إىل  1967% لتشجيع االستهالك احمللي ويف فرتة 50ز بنسبة بتخفيض تسعرية الغا 1967

 قرار إحدى أهداف هذا املخطط الثالثي إلنعاش التنمية.

إبعادة تشكيل قواعدها ومنشاهتا لتنتقل  1973وبناء على الطلب املتزايد على خدمات املؤسسة قامت سنة 
وذلك بفضل  1974ميغاوات سنة  1200إىل  1969ميغاوات سنة  624الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة من 

املراكز احلرارية املتواجدة يف كل من عنابة، وهران ابإلضافة إىل املولدات الغازية املوجودة يف اجلزائر، تقرت، 
 غرداية، حاسي مسعود وأرزيو.

جناز طورت املؤسسة خدماهتا على التكيف يف هيكلتها إبنشائها للوسائل ذاتية اال 1978ويف سنة     
ولتحقيق أهداف املخطط الوطين إبعادة هتيئة الكهرابء بغية تلبية حاجيات حوايل مليون ومائيت مشرتك، 

أنشأت مؤسسات فرعية مستقلة  1983كلم ، ويف عام   60000واستحدثت خطوط جديدة قدر طوهلا بـ: 
االستجابة ملتطلبات  خلفا لوحدات األشغال، تتخصص كل واحدة منها يف ميداهنا لتكون بذلك قادرة على

 1االقتصاد الوطين وهذه املؤسسات هي:

 مؤسسة إعادة هتيئة الكهرابء. -1
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 مؤسسة تثبيت اخلطوط ذات التوتر العايل. -2

 مؤسسة أعمال اهلندسة. -3

 مؤسسة األعمال الصناعية.-4

 مؤسسة صناعة املعدات الكهرابئية وآالت القياس والرقابة.-5

 عمومية ذات طابع صناعي وجتاري واليت حتتكر حلساب الدولة النشاطات التالية:وشركة سونلغاز هي مؤسسة 

 إنتاج، نقل وتوزيع الكهرابء.-1

 نقل وتوزيع الغاز.-2

 وكما تلتزم الشركة بـ: 

 تلبية كل طلب على الكهرابء والغاز ضمن الشبكة املوجودة بنوعية وانتظام يف اخلدمة. •
القاعدية الكهرابئية والغازية وخاصة برامج إيصال الكهرابء والتوزيع  ضمان القيام بربامج تطوير اهلياكل •

 العمومي للغاز.
 تطبيق املساواة يف املعاجلة لكل الزابئن. •

إال أنه ويف إطار التحوالت االقتصادية اليت طرأت مؤخرا حتولت مؤسسة سونلغاز من شركة ذات طابع صناعي 
املوافق  1422ذي القعدة  22املؤرخ بتاريخ  201مرسوم رقم وجتاري إىل مؤسسة ذات أسهم، وهذا مبوجب 

 .2002فيفري  5لـ 

 حيث:

طرق جديدة سواء يف اجملال التنظيمي أو اجملال التسيريي، فأصبحت بذلك عبارة عن جممع يضم شركات  
 1املعاشكانت سابقا عبارة عن مديرايت مركزية، فضمنت بذلك دميومتها وفق ما يقتضيه الواقع االقتصادي 
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للمؤسسة ثروات مادية وفيزايئية وتتمثل هذه األخرية يف منشئات اإلنتاج، النقل، التوزيع وكذلك املنشئات 
القاعدية التابعة هلا مثل مقرات الوحدات، نقاط استقبال الزابئن، ونظرا للتنظيم اهليكلي الذي تتميز به مؤسسة 

التغريات اليت عصفت ابلعديد من املؤسسات الوطنية  سونلغاز فقد متكنت هذه األخرية من الصمود يف وجه
والدولية حيث مكنها التنظيم من إثبات جدارهتا على مستوى املتوسط وذلك يف إطار ما يعرف ابقتصاد 

 السوق ومتاشيا مع التحوالت السابقة الذكر عمدت املؤسسة إىل انتهاج.

 فيما خيص الغاز:

 وات ذات الضغط املرتفع.كلم من القن  4061شبكة النقل تتكون من  •
 كلم من القنوات ذات الضغط املتوسط واملنخفض.  14025شبكة التوزيع تتكون من  •

 فيما خيص الكهرابء:

 . مراكز إمجالية  275مراكز للمحركات البخارية بطاقة إمجالية تقدر حبوايل. 07 •
                                                 04جممع إنتاج يضم  •
 184دات الدايزال متواجدة يف اجلنوب ومتثل مول •
 2349موانع إنتاج مبحركات غازية بطاقة إمجالية  08 •

 5548هناك طاقة إنتاج إمجالية للكهرابء تقدر بـ: 

 138تربط بني  60,220كلم من اخلطوط ذات التوتر العايل   12236شبكة النقل تتكون من  •
 حمطة.

 380,220وذات التوتر املنخفض  5,510,30املتوسط شبكة التوزيع على الزابئن ذات التوتر  •
 .1كلم 173467تتكون من 

 

 

                                                           
 واثئق شركة التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن.1
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 للشركة التوزيع الكهرابء والغاز ملستغامناملطلب الثاين: التنظيم اهليكلي 

 :للشركة التوزيع الكهرابء والغاز ملستغامن (:اهليكل التنظيمي1-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .08بتصرف إعتمادا على امللحق رقم املصدر: 

مديرية جهوية ملديرية الكهرابء و الغاز وهي: وهران، مستغامن، السانية، تلمسان، بشار الريف،  20هناك 
مشال، سيدي بلعباس، البيض، عني متوشنت، معسكر، الشلف وسط، بشار احلضري، تندوف، الشلف 

 تيارت، غليزان، عني الدفلى، تيسمسيلت، سعيدة، أدرا، النعامة.

 وتتمثل املهام فيما يلي:

 املديرية اجلهوية ملستغامن

 املديرية راي سكريتا

تاالستثماراقسم   

العالقات التجاريةقسم  تقنيات الغازقسم  دراسات التنفيذ واألعمالقسم    

 عون قانوين

 مكلف ابالتصال

 مهندس الوقاية واألمن

 مساعد األمن الداخلي

الكهرابءتقنيات قسم   

املوارد البشريةقسم  مصلحة الوسائل العامة احملاسبة واملاليةقسم   تسيري أنظمة اإلعالم قسم  
 اآليل
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 : وهي األمانة العامة. سكريتاراي املديرية •

 : مكلف ابلعالقات القانونية بني املديرية و الزابئن.عون قانوين •

 هي مصلحة أو خلية تشرف على عملية التواصل بني املديرية و اجلميع.: مكلف ابالتصال •

 : تشرف على الوقاية واألمن من الكوارث )حريق، سالمة العمال(.مهندس الوقاية و األمن •

: يشرف على األمن سواء داخل املؤسسة أو مجيع اهليئات التابعة لوحدات مساعد األمن الداخلي •
 التوزيع.

: تشرف على كل ما خيص عملية الفوترة، انشغاالت الزابئن، عمليات  جاريةمديرية العالقات الت •
 الشراء و البيع )الكهرابء و الغاز(.

: تقوم بعملية دراسة املشاريع و تنفيذها سواء مشاريع متعلقة  مديرية دراسات التنفيذ و األعمال •
 ابلكهرابء أو الغاز من ربط الزابئن من هذا املنتوجني.

: هي مصلحة تشرف على املتابعة التقنية ملشاريع الغاز على مستوى الوالية و ت الغازمديرية تقنيا •
 تسيري شبكة الغاز.

: هي مصلحة تشرف على املتابعة التقنية ملشاريع الكهرابء على مستوى مديرية تقنيات الكهرابء •
 الوالية و تسيري شبكة الكهرابء.

ية التموين، حضرية السيارات، شراء معدات : تتعلق بكل ما خيص عمل مصلحة الوسائل العامة •
 وأدوات خاصة ابلوحدة.

: هي اإلدارة املتخصصة بكل األمور املرتبطة ابلعنصر البشري يف املنظمات  مديرية املوارد البشرية •
من البحث عن  مصادر القوى البشرية و إختيارها، تصنيفها و تدربيها و هتيئة املناخ املناسب من 

 أجل العمل.

 :تتعلق بكل النشاطات املالية واحملاسبية.ية احملاسبة واملاليةمدير  •
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: تتعلق بكل ما خيص برامج اإلعالم اآليل )معدات اإلعالم اآليل( مديرية تسيري أنظمة اإلعالم اآليل •
 1ويتم اإلشراف عليه من طرف املديرية.

 (:هيكل قسم احملاسبة واملالية :2-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .09بتصرف إعتمادا على امللحق رقم املصدر: 

 
                                                           

 .،  التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن  شركةواثئق  1

 قسم احملاسبة واملالية

قسم امليزانية ومراقبة  قسم التفتيش واملراقبة.
 التسيري .

قسم االستغالل 
 احملاسيب.

 قسم املالية.

االستغالل: مكلف  4مكلف ابلدراسات: 2مكلف ابلدراسات:
+ 1ابلدراسات

 3احملاسيب

اخلزينة: مكلف 
+ 1ابلدراسات

 2احملاسب

خزينة العمالء: 
 +1مكلف ابلدراسات

 3حماسب

 

إدارة االئتمان: مكلف 
+  1ابلدراسات

1AGP 

الربط والرتكيب: 
مكلف 
ابلدراسات+مؤسسة 

 1اجلباية+ احملاسب
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 .املطلب الثالث: مهام شركة التوزيع للكهرابء والغاز وأهدافها    

 إستغالل، صيانة و تطوير شبكات توزيع الكهرابء و الغاز ابإلضافة إىل املهام التالية:مهمتها األساسية: -1

 ضمان متابعة ارتباط النشاطات املالية واحملاسبية وامليزانيات. •
 إعداد خمطط امليزانيات وامليزانية السنوية ومتابعة تطبيقاهتا. •
 ئج.حتليل حساابت امليزانية وحساابت النتا •
 حتديد السياسة املالية والنية االقتصادية للمؤسسة. •
 احرتام القوانني والنصوص النظامية املتعلقة ابلوظيفة املالية واحملاسبة. •
 حتسني التعامالت املالية مع اإلطراف واألعوان االقتصاديني. •
 متابعة التسيري املايل للعقود احملققة. •
 التحليل واالعتماد على النسب املالية. •
 سوية أجال استحقاق التسديد.ت •
 املتابعة الصارمة يف عمليات خزينة امليزانيات. •
 تطبيق النصوص اجلنائية. •
 إعداد خلية ملتابعة املشاريع احملولة إىل الشعب. •
 التعاون مع مديرية الدراسات والتنمية. •
 حتقيق رغبات املستهلكني. •
 املالية للمؤسسة.إجراء املقارنة بني السنوات بغية التحكم يف السياسة  •
 متابعة ومراقبة نشاطات احملاسبة العامة. •
 العمل على تطابق التسيري احملاسب ابلنسبة للفروع. •
 إعداد يوميا حماسبة املقر. •
 مسك الدفاتر احملاسبية. •
 .1التدقيق ابلنسبة للنتائج •
 إجناز مجيع احلاالت املختلفة للمحاسبة. •

                                                           

  1 واثئق شركة التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن.
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 حتقيق التمويل أو فتح شراكة. •

 وتتمثل كالتايل:مهام مصلحة امليزانية ومراقبة التسيري -2

 مراقبة األغلفة املالية املخصصة لالستثمارات. •
وضع التأثريات احملاسبية على الطالبيات وهذا قبل الشروع يف اإلشغال حبيث ال تتجاوز قيمة هذه  •

 اإلشغال املبلغ احملدد سلفا من طرف هذه املصلحة.
 ديرية للسنة القادمة واليت تتضمن نفقات االستثمار ونفقات االستغالل.إعداد امليزانيات التق •
 تنفيذ املراقبة على الواثئق احملاسبية والدفاتر احملاسبية. •
 متابعة ارتباط ومراقبة تنفيذا خمطط االستثمارات. •
 متابعة ومراقبة نشاطات احملاسبة العامة. •
 التدقيق ابلنسبة للنتائج. •
 لتكامل مع مصلحة املالية.تطبيق أسس احملاسبية اب •
 إحرتام القوانني والنصوص النظامية املتعلقة ابلوظيفة املالية واحملاسبية. •
 املراقبة الصارمة يف عملية امليزانيات. •
 مراقبة التسيري املايل للعقود احملقة. •
 إعداد خمطط اخلزينة وتسيري امليزانية السنوية واملراقبة الصارمة يف تنفيذها. •
املراقبة الصارمة للعمليات احملاسبية داخل الشركة من طرف رئيس املصلحة  وهو  اإلشراف على •

 .1املسؤول الرئيسي

 مصلحة االستغالل احملاسيب:-3

 وتضم رئيس املصلحة الذي يشرف عليها إضافة إىل حماسب ويكمن دورها يف:

 ضبط احلساابت امليزانية للمديرية اجلهوية. •
 اإلمساك ابلدفاتر القانونية. •
 مان معاجلة نتائج احملاسبة التحليلية والعامة.ض •

                                                           
 التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن. واثئق شركة 1



 -مستغانم-دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغربالثالث: الفصل 

  73 

 ضمان التسيري احملاسيب لالستثمارات. •
 مسك ملفات االستثمارات القانونية املتعلقة ابملديرية اجلهوية. •
 ضمان الرابط بني الوحدات التابعة ملؤسسة سونلغاز. •
 ضمان حالة التقارب ابلنسبة للميزانيات احملاسبية. •
 اجلة احملاسبية.تصفية احلساابت واملع •
 ضمان النشاطات اجلناية. •
 املعاجلة احملاسبية للعمليات الناجتة عن املؤسسات أو املصاحل األخرى. •
 معاجلة الفواتري اآلتية من املصاحل األخرى أو املتعاملني االقتصاديني هلا. •
 ضمان العالقة مع البنك. •
 تقييد الفواتري وإرساهلا إىل مصلحة املالية من أجل الدفع. •
 طلب الشيكات من أجل التسديد. •
 التعاون مع مديرية الدراسات والتنمية. •
اإلشراف الكلي لرئيس املصلحة وهو املسؤول عن العمليات احملاسبية )إعداد الفواتري، مسك الدفاتر  •

 احملاسبية(.
 السهر على احرتام القوانني والنصوص النظامية املتعلقة ابلوظيفة املالية. •
 ملؤسسات املالية.ضمان العالقة مع ا •
 1تسوية الوضعية املالية واجلباية للمؤسسة. •

 مصلحة املالية: -4

 وهو هيكل مكلف بضمان العمليات املالية للوحدة ويكمن دورها يف:  

 تسديد كافة النفقات الشهرية والسنوية من مصلحة االستغالل. •
 طلب املصاريف الشهرية املالية للمديرية. •
 املالية احملاسبية إىل املديرية اجلهوية ) وهران(.إرسال كل أسبوع الوضعية  •

                                                           
 التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن. واثئق شركة 1
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 التقييد احملاسيب ملختلف النفقات. •
 إعداد حالة التقارب للحساابت البنكية للشركة املفتوحة لدى البنوك. •
 السهر على صدق الواثئق احملاسبية يف املدة احملدودة. •
 ضمان املخطط الوطين احملاسيب والواثئق احملاسبية الشهرية. •
 هر على استغالل حساابت النتيجة وامليزانيات الدورية.الس •
تقدمي التقارير الدورية ملسئويل املديرية اجلهوية واخلاصة للربانمج السنوي للمراقبة احملاسبية واملالية  •

 للمصاحل املوضوعة حتت مسؤولياهتا.
 السهر على ضمان وتطبيق القواعد احملاسبية من طرف مديرية املالية والتسيري. •
متابعة امليزانيات الطاقية للمديرية ) شراء وبيع الغاز( مبراقبة خمتلف وحدات الشركة من جهة حماسبة  •

 ومالية.
ضمان العالقات مع الغري ) هياكل الدولة، اإلدارات املالية، البنوك املصرفية ( ويف حدود  •

 الصالحيات.

 وتضم مصلحة املالية فرعني مها:

 ومن مهامها فرع االستثمارات 

 متابعة التسيري املايل للعقود احملققة. •
 مسك عمليات التعهد والتسديد. •
 ربط العالقات اخلارجية مع كل إمكانيات االقرتاض ومصلحة التمويل. •
 التعاون مع مديرية الدراسات والتنمية. •
 التحويل حملاسبة الواثئق اخلاصة ابلتسديد والتعهدات. •
 تسوية أجال استحقاق التسديد. •
 األغلفة املالية املخصصة لالستثمارات.مراقبة  •
 وضع التأشريات احملاسبية الالزمة على الطالبيات االستثمار وهذا قبل الشروع يف األشغال. •
 العمل على حتديد مبلغ الطالبيات حبيث ال تتجاوز قيمة اإلشغال. •
 حسب متطلبات الطالبيات. عرض املشاريع يف املزاد العلين وإرساء املزاد على األعوان االقتصادية •
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 ومن مهامهافرع اخلزينة 

 مسك يوميا دفاتر البنك والصندوق واألعوان االقتصاديني. •
 إعداد شهراي حالة التقارب مع البنك. •
 ضمان العالقة مع البنك. •
 إدارة خزينة املديرية. •
خلارجية (. وكذا ابلنسبة تسهيل عمليات التحويل املالية من املديرية إىل املتعاملني املاليني ) اإلطراف ا •

 لألعوان االقتصاديني.
 العمل على جلب املوارد للخزينة وتشجيع املستثمرين. •
 منح القروض ودعم االستثمارات الوطنية. •

 أهداف الشركة: 

 مالئمة الشبكات احلالية للتكنولوجية الغد اجلديدة لتلبية حاجيات الزابئن 

ير اإلستهالكات اخلاصة ابلكهرابء )معرفة  قدرة الشبكات و أتمني البنية التحتية من جهة من خالل تطو 
أتمني اخلطوط من خماطر املناخ( و من جهة أخرى تطوير اإلنتاج و تقليل حجم احلوادث للحصول على 

 أحسن طرق الربط بني زابئن شبكة الكهرابء و الغاز.

 1دافنا املسطرة.املسامهة يف بناء سياسة اجتماعية فعالة للتنسيق بني قدراتنا و أه -

 املبحث الثاين: تقدمي القوائم املالية وواقع حوكمة الشركات يف مديرية التوزيع للكهرابء والغاز

 املطلب األول: إعداد القوائم املالية للمؤسسة

 إعداد امليزانية:-1

هي وثيقة حماسبية اليت تغطي مجيع املوجودات واملطلوابت اليت لديها شركة يف هناية سنة معينة جيب  امليزانية
 على مجيع الشركات تقدمي بياانهتا املالية.وامليزانية هي الصورة لفوتوغرافية لوضعية املؤسسة يف وقت ما.
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 امليزانية املالية ملؤسسة توزيع الكهرابء والغاز: (1-3جدول )

 (2016-2015-2014ية األصول للسنوات)ميزان

 2016املبلغ الصايف لسنة 2015املبلغ الصايف لسنة  2014املبلغ الصايف لسنة األصول 
 - - - األصول غري اجلارية

 - - - حالة االقتناء
 - - - التثبيتات غري املعنوية

 - - - مصاريف التنمية القابلة للتثبيت
 - - - لتثبيتات املعنوية األخرىا

 - - - التثبيتات املعنوية األخرى
 568451,76 568451,76 568451,76 األراضي

 10801473,99 10801473,99 11264227,74 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي
 117545789,70 62785589,70 65169437,26 البناءات

 4626793349,51 4165091943,07 3215468783,01 املنشات التقنية، أدوات الصناعية
 3946946822,19 4317812722,19 3887706360,87 تثبيتات معنوية أخرى

    التثبيتات يف شكل ممتاز 
 2837045200,18 2092159199,52 2400684676,73 التثبيتات اجلاري اجنازها

 - - - التثبيتات املالية
 - - - سندات املقومة بواسطة املعادلة 

 - - - املسامهة واحلساابت الدائنة سندات
 - - - سندات التثبيتات 

 - - - القروض وأصول مالية أخرى جارية
 11439701087,33 10649219380,23 9580861937,37 جمموع األصول غري اجلارية

    أصول جارية
 501455,84 0,00 215840,50 خمزون جاري

 - - - احلساابت الدائنة و التسديدات املماثلة
 1708561988,43 1432400077,31 1357651153,54 الزابئن 

 0,00 0,00 0,00 احلساابت الدائنة على مؤسسة
 5734583,63 41220658,37 18864826,31 املدينون اآلخرون 

 73551274,68 31012336,92 30300236,40 الضرائب
 0,00 0,00 0,00 أصول جارية أخرى
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 - - - اإلمكانيات املماثلة
 - - - التوظيفات 

 352786599,04 206132676,15 227927985,52 اخلزينة
 2141135901.62 1810765748,75 1634960042,27 جمموع األصول اجلارية
 13680836988,95 12459985128,98 11215821979,64 اجملموع العام لألصول

 .01،03،05من إعداد الطالبة إعتمادا على امللحق رقم املصدر: 

 ( 2016-2015-2014ميزانية اخلصوم للسنوات)

 2016املبالغ الصافية لسنة 2015املبالغ الصايف لسنة 2014املبالغ الصايف لسنة  اخلصوم
 - - - األموال اخلاصة

 8847065323,19 6955818185,38 6409132693,12 رأس املال الصادر
 - - - رأس املال غري املطلوب

 - - - واحتياطاتعالوات 
 387216742,15 387216742,15 387216742,15 فوارق إعادة التقييم

 77ــــ931913172,71 0,00 0,00 النتيجة الصافية
 0,00 0,00 ــــــ22581089,45 أموال خاصة أخرى 

 8302368892,63 7343034927,53 6773768345,82 جمموع األموال اخلاصة
 - - - خصوم غري جارية

 174687577,71 165707618,47 158673210,46 االفرتاضات وديون مالية
 - - - الضرائب املؤجلة واملؤوانت

 3049267794,89 2847040252,14 2714058268,97 املؤوانت واملنتوجات املسجلة من قبل
 3223955372,60 3012747870,61 2872731479,43 جمموع اخلصوم غري اجلارية

 - - - خصوم جارية
 711944851,51 1276456560,09 871449684,12 املوردون واحلساابت الدائنة

 783009439،87 55595951,90 50050872,85 الضرائب
 0,00 0,00 0,00 ديون على الشركة

 659558432,43 772149818,85 647821597,42 ديون أخرى
 0,00 0,00 0,00 خزينة اخلصوم 

 2154512723,72 2104202330,84 1569322154,39 جمموع اخلصوم اجلارية
 13680836988,95 12459985128,98 11215821979,64 اجملموع العام للخصوم

 .02،04،06من إعداد الطالبة إعتمادا على امللحق رقم مصدر: 
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 إعداد جدول حساابت النتائج-2

ميثل حساابت النتائج احد القوائم املالية األساسية اليت جيب إعدادها يف هناية كل فرتة مالية، حيث يتم من    
خالهلا توضيح كافة العمليات املتعلقة ابألنشطة اليت قامت هبا املؤسسة خالل الفرتة املالية وصوال إىل حتديد 

سنقوم بعرض جدول حساابت النتائج حسب نتيجة تلك العمليات واألنشطة من ربح أو خسارة، حبيث 
الطبيعة للمديرية التوزيع للكهرابء والغاز ومن اجل حساب النتيجة النهائية وفقا هلذه الطريقة حنتاج إىل املرور 

  عرب كل املراحل التالية:

املبيعات واملنتوجات امللحقة+ تغري املخزوانت واملنتوجات اجلارية+ منح إنتاج السنة املالية:  •
 الستغاللا
 املشرتايت املستهلكة+ اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرىاستهالك السنة املالية:  •
 إنتاج السنة املالية ـــــ استهالك السنة املاليةالقيمة املضافة:  •
ــــــــــ الضرائب والرسوم  القيمة املضافة ـــــــ أعباء املستخدمنيالفائض اإلمجايل لالستغالل  •

 واملدفوعات املشاهبة
املنتوجات العملياتية األخرى+ األعباء العملياتية األخرى ــــــ خمصصات النتيجة العملياتية:  •

 االهتالك واملؤوانت وخسائر القيمة + إعادة خسارة القيم املؤوانت
 املالية + النتيجة النتيجة العملياتيةالنتيجة املالية قبل الضرائب:  •
جمموع منتوجات األنشطة العادية ــــــ جمموع األعباء األنشطة النتيجة الصافية للسنة املالية:  •

 العادية

 (: جدول حساابت النتائج للمؤسسة توزيع الكهرابء والغاز2-3جدول) 

 ( 2016-2015-2014جدول حساابت نتائج للسنوات)

 2016املبالغ لسنة 2015املبالغ لسنة  2014املبالغ لسنة  البيان
 4424960058,19 3981694147,13 3775885059,81 املبيعات واملنتوجات امللحقة

 0,00 0,00 0,00 تغري املخزوانت واملنتوجات اجلارية
 0,00 0,00 0,00 منح االستغالل

 4424960058,19 3981694147,13 3775885059,81 .إنتاج السنة املالية1
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 ــــ3690836764,72 ــــ3553809057,02 ـــ3301171029,67 املشرتايت املستهلكة
 ــــ1130725992,99 ــــ1515221947,81 974849719,94 اخلدمات اخلارجية واالستهالكات األخرى

 ــــ4821562757,71 ــــ5069031004,83 ـــ4276020749,61 .استهالك السنة املالية2
 ــــــ396602699,52 ــــ1087336857,70 ــــ500178083,83 (2ـــ1.القيمة املضافة لالستغالل)3

 ــــ527985258,52 ـــــ607795616,90 ـــ566178083,43 أعباء املستخدمني
 ــــ63510346,58 ـــــ63450162,00 ــــ58479038,83 الضرائب والرسوم واملدفوعات املشاهبة

 ـــــ988098304,62 ـــــ1758582636,60 ــــ1124792812,06 .الفائض اإلمجايل لالستغالل 4
 64652072,51 78870919,25 111014770,23 املنتوجات العملياتية األخرى

 ـــــ8617218,85 ــــــــ9170878,48 ـــ27407770,23 األعباء العملياتية األخرى
خمصصات االهتالك واملؤوانت وخسائر 

 القيمة
 0,00 ــــــ432755654,03 ـــــ375228296,85

 إعادة خسارة القيم املؤوانت
 

12908933,64 31434944,38 
 

150278,25 
 

 ـــــ931913172,71 ــــــ2090203305,48 ــــ1403505244,74 .النتيجة العملياتية5
 0,00 0,00 0,00 .النتيجة املالية6
 ـــــ931913172,71 ـــــ2090203305,48 ــــ1403505244,75 (6+5.النتيجة املالية قبل الضرائب)7

 0,00 0,00 0,00 دفعها على النتيجة العادية ضرائب الواجب
 0,00 0,00 0,00 ضرائب أخرى على النتيجة

 4489762408,95 4092000010,76 3899808714,20 جمموع منتوجات األنشطة العادية
 7979ـــــ5421675581,66 6182203316,24 ــــ5303313938,95 جمموع أعباء األنشطة العادية

 ـــــ931913172,71 ــــ2090203305,48 ـــ1403505224,75 .النتيجة الصافية للسنة املالية8

 .07إعداد الطالبة إعتماد على امللحق رقم  من املصدر: 

 

 

 

 

 املطلب الثاين: حتليل القوائم املالية
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 مستغامن: DDإعداد امليزانية الوظيفية ملؤسسة -1-1

يعترب التحليل الوظيفي طريقة من طرق التحليل املايل تقوم على أساس تصنيف خمتلف العمليات اليت تقوم   
هبا املؤسسة حسب الوظائف. وحسب هذا التحليل، فان املؤسسة عبارة عن وحدة اقتصادية و مالية تضمن 

 حتقيق وظائف التمويل، االستثمار واالستغالل.

 2014مستغامن لسنة  DDيزانية الوظيفية ملؤسسة (: امل3-3جدول )

 االستخدامات الثابتة:
 التثبيتات غري املعنوية 

 التثبيتات املعنوية
 أراضي

 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي
 البناءات

املنشات التقنية، املعدات واألدوات 
 الصناعية

 تثبيتات معنوية أخرى
 التثبيتات اجلاري اجنازها 

 

 
 
 

568451,76 
11264227.74 
65169437.26 

3215468783.01 
 

3887706360.87 
2400684676.73 

 
 
 

 املوارد الثابتة:
 األموال اخلاصة

 رأس املال الصادر
 فارق إعادة التقييم

 النتيجة الصافية
 األموال اخلاصة األخرى

 اخلصوم غري اجلارية
 القروض وديون املالية

 املؤوانت واملنتوجات املسجلة من قبل
 

 
6773768345.82 
6409132693.12 

387216742.15 
0.00 

22581089.45- 
2872731479.43 

158673210.46 
2714058268.97 

 96464998824 جمموع املوارد الثابتة 9580861937.37    جمموع االستخدامات
 األصول املتداولة لالستغالل

 خمزون جاري
 زابئن

 الضرائب

 
215840.50 

1357651153.54 
30300236.40 

 اخلصوم املتداولة لالستغالل
 املوردون واحلساابت الدائنة

 الضرائب
 

 
871449684.12 

50050872.85 

 جمموع األصول املتداولة لالستغالل
 

 921500557 جمموع اخلصوم املتداولة لالستغالل 1360897230

 األصول املتداولة خارج االستغالل
 املدينون اآلخرون

 
18864826.31 

 اخلصوم املتداولة خارج االستغالل
 ديون أخرى

 
647821597.42 

جمموع األصول املتداولة خارج 
 االستغالل

جمموع اخلصوم املتداولة خارج  18864826.31
 االستغالل

647821597.42 

  خزينة اخلصوم  خزينة األصول
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 227927985.52 اخلزينة
 

 0,00 اخلزينة 

 0,00 جمموع خزينة اخلصوم 227927985.52 جمموع خزينة األصول
 11215821979.64 اجملموع العام للخصوم 11215821979.64 اجملموع العام لألصول

 من إعداد طالبة إعتمادا على الواثئق املؤسسة.املصدر: 

 2015مستغامن لسنة  DDملؤسسة  (: إعداد امليزانية الوظيفية4-3جدول)

 االستخدامات الثابتة
 التثبيتات غري املعنوية 

 التثبيتات املعنوية
 أراضي

 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي
 البناءات

 املنشات التقنية، املعدات واألدوات الصناعية
 تثبيتات معنوية أخرى

 التثبيتات اجلاري اجنازها
 
 

 
 

 
568451.76 

10801473.99 
62785589.70 

4165091943.07 
4317812722.19 
2092159199.52 

 ملوارد الثابتة:ا
 األموال اخلاصة

 رأس املال الصادر
 فارق إعادة التقييم

 النتيجة الصافية
 اخلصوم غري اجلارية
 القروض وديون املالية

 املؤوانت واملنتوجات املسجلة من قبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7343034927.53 
6955818185.38 

387216742.15 
0.00 

3012747870.61 
165707618.47 

2847040252.14 

 1035578280 جمموع املوارد الثابتة 10649219380.23 جمموع االستخدامات الثابتة

 األصول املتداولة لالستغالل
 الزابئن

 الضرائب

 
1532400077,31 

31012336,92 

 اخلصوم املتداولة لالستغالل
 املوردون واحلساابت الدائنة

 الضرائب
 

 
1276456560,09 

55595951,90 

 املتداولة لالستغاللجمموع األصول 
 

 1332052512 جمموع اخلصوم املتداولة لالستغالل 184412414,2
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 األصول املتداولة خارج االستغالل
 املدينون اآلخرون

 
41220658,37 

 

 اخلصوم املتداولة خارج االستغالل
 ديون أخرى

 
772149818,85 

جمموع اخلصوم املتداولة خارج  41220658,37 جمموع األصول املتداولة خارج االستغالل
 االستغالل

772149818,85 

 جمموع خزينة األصول
 

206132676,15 
 

 0,00 جمموع خزينة اخلصوم

 772149818,85 اجملموع العام للخصوم 772149818,85 اجملموع العام لألصول

  : من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة.املصدر

 2016مستغامن لسنة  DDملؤسسة  امليزانية الوظيفية(: إعداد 5-3جدول)

 االستخدامات الثابتة:
 التثبيتات غري املعنوية 

 التثبيتات املعنوية
 أراضي

 عمليات ترتيب وهتيئة األراضي
 البناءات

 املنشات التقنية، املعدات واألدوات الصناعية
 تثبيتات معنوية أخرى

 التثبيتات اجلاري اجنازها 
 
 

 
 
 

568451,76 
10801473,99 

117545789,70 
4626793349,51 
3946946822,19 
2837045200,18 

 
 
 
 

 املوارد الثابتة:
 األموال اخلاصة

 رأس املال الصادر
 فارق إعادة التقييم

 النتيجة الصافية
 األموال اخلاصة األخرى

 اخلصوم غري اجلارية
 القروض وديون املالية

 من قبلاملؤوانت واملنتوجات املسجلة 
 

 
8302368892.63 
8847065323,19 

387216742,15 
 ــــ931913172,71

0,00 
3223955372.60 

174687577,71 
3049267794,89 

 11526324260 جمموع املوارد الثابتة 11539701087,33    جمموع االستخدامات
 األصول املتداولة لالستغالل

 خمزون جاري
 زابئن

 

 
501455,84 

1708561988,43 
 

 اخلصوم املتداولة لالستغالل
 املوردون واحلساابت الدائنة

 الضرائب
 

 
711944851,51 
783009439,87 

 جمموع األصول املتداولة لالستغالل
 

 1494954291 جمموع اخلصوم املتداولة لالستغالل 1709063444

  املتداولة خارج االستغاللاخلصوم   األصول املتداولة خارج االستغالل
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 659558432,43 ديون أخرى 5734583,63 املدينون اآلخرون
جمموع اخلصوم املتداولة خارج  5734583,63 جمموع األصول املتداولة لالستغالل

 االستغالل
659558432,43 

 خزينة األصول
 اخلزينة

 
206132676,15 

 خزينة اخلصوم
 اخلزينة

 
206132676,15 

 0,00 خزينة اخلصوم جمموع 206132676,15 جمموع خزينة األصول
 13680836988,95 اجملموع العام للخصوم 13680836988,95 اجملموع العام لألصول

 من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة.املصدر: 

 حتليل الوضعية املالية ابستعمال امليزانية: ❖
 :FRحساب رأس املال العامل الصايف .1

مبتابعة نشاطها بصورة طبيعية دون صعوابت مالية على مستوى ميثل هامش السيولة الذي يسمح للمؤسسة 
اخلزينة، فتحقق رأس مال عامل موجب داخل املؤسسة يؤكد امتالكها هلامش أمان يساعدها على مواجهة 

 الصعوابت وضمان استمرار توازن هيكلها املايل. حيسب على النحو التايل:

 

 

 (: حساب رأس املال العامل6-3اجلدول)

 2016 2015 2014 السنوات
 11526324260 1035578280 96464998824 -املوارد الدائمة

 11539701087,33 10649219380.23 9580861937.37 االستخدامات الثابتة
 -13376820 -9613641100 86884136880 رأس املال العامل

 إعتمادا على واثئق املؤسسة. من إعداد الطالبةاملصدر: 

 

 التحليل:

االستخدامات الثابتة –=املوارد الثابتة   FR 



 -مستغانم-دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للغربالثالث: الفصل 

  84 

موجب، وهذا يعين أن املؤسسة كانت متوازنة ماليا، وحسب  2014نالحظ أن رأس املال العامل يف عام   
هذا املؤشر فإن املؤسسة متكنت من متويل احتياجاهتا طويلة املدى ابستخدام مواردها الثابتة وحققت فائض 

وقعت املؤسسة يف عجز  2016و  2015الحتياجات املالية املتبقية، أما يف مايل ميكن استخدامه يف متويل ا
وابلتايل احلصول على  مؤشر رأس املال العامل سالب و من هنا ميكن القول أن الشركة حباجة إىل تقليص 

 مستوى استثماراهتا إىل احلد الذي يتوافق مع مواردها املالية الدائمة.

 :BFRحساب احتياج رأس املال العامل .2

هو احلجم من األموال الدائمة الواجب توفريه لتمويل املتداولة والذي يضمن حتقيق التوازن املايل الضروري  
 للمؤسسة. وحيسب على النحو التايل:

 

 

BFR(=خصوم -خصوم متداولة لالستغالل(+)أصول متداولة خارج لالستغالل-أصول متداولة لالستغالل
 متداولة خارج االستغالل( 

 (:حساب االحتياجات داخل االستغالل7_3جدول)

 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة املصدر:

 

 

 (:حساب االحتياجات خارج االستغالل8-3جدول)

 2016 2015 2014 السنوات 

 1709063444 184412414,2 1360897230 -أصول متداولة لالستغالل
 1494954291 1494954291 921500557 خصوم متداولة لالستغالل

 214109153 -1310541877 439396673 داخل االستغاللاحتياجات 

BFR   +احتياجات داخل االستغالل = 

 احتياجات خارج االستغالل           
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 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة املصدر:

 :حساب احتياج رأس املال العامل(9-3جدول)

 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر: 

 التحليل:

نالحظ أن احتياج رأس املال العامل سالب، وهذا يدل على أن اخلصوم املتداولة غري قادرة على تسديد    
 ديوهنا نتيجة ضعف يف النشاط.

 :TNحساب اخلزينة الصافية .3

ميكن تعريف اخلزينة الصافية على أهنا متثل فائض أو عجز يف املوارد الثابتة بعد متويل التثبيتات  
 واحتياجات رأس املال العامل. وحتسب على النحو التايل:

   

 :حساب اخلزينة الصافية(10-3جدول)

 2016 2015 2014 السنوات 

 أصول متداولة
 -خارج لالستغالل

18864826.31 41220658,37 5734583,63 

 خصوم متداولة
 خارج لالستغالل

647821597.42 772149818,85 659558432,43 

 -653823848.8 -730929160.4 -628956771.1 احتياجات خارج االستغالل

 2016 2015 2014 السنوات 

احتياجات داخل 
 االستغالل+

439396673 1310541877- 214109153 

 -653823848.8 -730929160.4 -628956771.1 احتياجات خارج االستغالل
 -439714695.8 -2041471037 -189560098.1 احتياج رأس املال العامل

املال العامل رأساحتياجات  -املال العامل رأس=  TN 
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 2016 2015 2014 السنوات
 -13376820 -9613641100 86884136880 -رأس املال العامل

 -439714695.8 -2041471037 -189560098.1 احتياجات رأس املال العامل
 426337875.8 -7572170063 87073696980 اخلزينة الصافية

 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة املصدر:

 التحليل:

أن خزينة الشركة موجبة، و هذا يدل عل أن املوارد الدائمة أكرب من األصول الثابتة،  2014يف سنة  نالحظ  
وابلتايل هناك فائض يف رأس املال العامل مقارنة ابالحتياج يف رأس املال العامل. ويظهر هذا الفائض يف شكل 

ىل موارد مالية لتغطية االحتياجات نالحظ تدهور يف خزينة وهنا الشركة حباجة إ 2015سيولة، أما يف سنة 
ارتفع مؤشر اخلزينة وأصبح موجب أي أن  املؤسسة   2016املتزايدة من أجل استمرار نشاطها، أما يف سنة 

 استطاعت  مواجهة ذلك العجز يف السنة املاضية.

 حساب رحبية املؤسسة: .2

دل للرحبية، واليت تعترب حمصلة من بني أبرز األهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها جند حتقيق أكرب مع
هنائية لعديد من العمليات والقرارات املرتبطة جبميع نواحي النشاط. ويلقى مؤشر الرحبية اهتماما متزايدا 

وخاصة من قبل املسامهني واملستثمرين اجلدد الن الرحبية تبقى ضمن أولوايت أي نشاط استثماري 
 اقتصادي.

a.  حساب الرحبية املاليةRf: 

 

 (: حساب الرحبية املالية11_3اجلدول)

 2016 2015 2014 السنوات
 -931913172,71 0.00 0.00 النتيجة الصافية/
 8302368892.63 7343034927.53 6773768345.82 األموال اخلاصة

Rf اخلاصة = النتيجة الصافية/األموال 
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 -0.112 0.00 0.00 الرحبية املالية
 .إعتمادا على واثئق املؤسسةمن إعداد الطالبة املصدر: 

b.  حساب الرحبية االقتصاديةRe : 

 

 (: حساب الرحبية االقتصادية12-3اجلدول)

 2016 2015 2014 لسنواتا
 -931913172,71 0.00 0.00 النتيجة الصافية/
 13680836988,95 772149818,85 11215821979.64 جمموع األصول

 -0.068 0.00 0.00 الرحبية االقتصادية
 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر: 

c. حساب الرحبية التجاريةRc: 

 

 (: حساب الرحبية التجارية13_3اجلدول) 

 2016 2015 2014 السنوات
 -931913172,71 0.00 0.00 النتيجة الصافية/

 4424960058.19 3981694147.13 3775885059.81 رقم األعمال

 -0.21 0.00 0.00 الرحبية التجارية
 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر: 

 

 

 Re=النتيجة الصافية/ جمموع االصول

األعمال=النتيجة الصافية / رقم  Rc 
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 التحليل:

فوقعت  2016مل تكن هناك أي رحبية أما يف السنة  2015و  2014نالحظ يف السنتني املاضيتني   
 املؤسسة يف عجز البذ من مواجهته وإجياد حلول.

 حتليل الوضعية املالية بواسطة جدول حساابت النتائج ❖
 حساب نسبة الفائض اخلام لالستغالل: .1

 

 

 (: حساب نسبة الفائض اخلام لالستغالل14-3جدول)

 2016 2015 2014 السنوات
 ـــــ988098304,62 ـــــ1758582636,60 ــــ1124792812,06 الفائض اخلام لالستغالل

 4424960058,19 3981694147,13 3775885059,81 رقم األعمال
 نسبة الفائض اخلام

 لالستغالل
0.29- 0.44- 0.22- 

 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر: 

 حساب نسبة نتيجة االستغالل: .2

 

 (:حساب نسبة نتيجة االستغالل15-3جدول )

 2016 2015 2014 السنوات
 ـــــ931913172,71 ــــــ2090203305,48 ــــ1403505244,74 نتيجة االستغالل

 4424960058,19 3981694147,13 3775885059,81 رقم األعمال

 -0.21 -0.52 -0.37 نسبة نتيجة االستغالل

رقم  /اخلام لالستغاللنسبة الفائض اخلام لالستغالل= الفائض 
 االعمال

األعمالنسبة نتيجة االستغالل=نتيجة االستغالل/رقم   
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 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسةاملصدر: 

 حساب نسبة النتيجة الصافية .3

 

 (: حساب نسبة النتيجة الصافية 16_3اجلدول) 

 2016 2015 2014 السنوات
 ـــ1403505224,75  النتيجة الصافية

 
 ـــــ931913172,71 -ـ2090203305,48

 4424960058,19 3981694147,13 3775885059,81 رقم األعمال
نسبة النتيجة 

 الصافية
0.37- 0.52- 0.21- 

 .من إعداد الطالبة إعتمادا على واثئق املؤسسة املصدر:

 التحليل: 

من خالل اجلدول نالحظ أن كل النسب سالبة وهذا يدل على الوضعية السيئة للمؤسسة الناجتة عن تدهور   
 يف قيم النتائج الصافية للشركة.

 

 

 

 

 

 

 نسبة النتيجة الصافية= نتيجة الصافية/رقم األعمال
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 للكهرابء والغازاملطلب الثالث: اإلفصاح وحوكمة الشركات يف مديرية التوزيع 

 اإلدارة الرشيدة يف املؤسسة والرقابة عليها .1

ابلنسبة ملا مت التوصل عليه يف فرتة الرتبص داخل املؤسسة من خالل املعلومات املصرح عنها من طرف  
مصلحة احملاسبة واملالية ابن املؤسسة تتميز برقابة فعالة وهذا من خالل املهام اليت يقوم هبا املدير العام 

ؤسسة ابعتبار مديرية التوزيع للكهرابء والغاز كمؤسسة اقتصادية تعمل على إتباع عدة أنظمة رقابية للم
سواء منها الداخلية أو اخلارجية)حمافظ احلساابت( وابعتبار املدير هو املسؤول األول عن املؤسسة يعمل 

وم برقابة على خمتلف مشاريع على تطبيق وتنفيذ األوامر الصادرة من املؤسسة األم )سونلغاز( وبدوره يق
املديرية إن قيام املدير هبذه املهام يساعد على حتقيق اإلفصاح والشفافية يف األداء ورفع فعالية الرقابة 

ابملؤسسة، مما يضمن زايدة ثقة املتعاملني االقتصاديني ابملؤسسة ومبختلف املعلومات اليت تصدر عنها، كما 
 صاحل داخل املؤسسة ويعترب من مبادئ حوكمة الشركات.ميثل هذا محاية حلقوق أصحاب امل

 لوحة القيادة ودورها يف احلوكمة وترشيد القرارات .2

تتمثل لوحة القيادة يف مديرية توزيع للكهرابء والغاز عبارة عن اجتماعات كل شهر يتم من خالهلا مقارنة  
ديد االسرتاجتيات للوصول إىل تلك بني األهداف املسطرة سلفا و األهداف احملققة واملتوصل إليها، وحت

األهداف ومن بني االسرتاجتيات اليت تسعى املديرية لتنفيذها إسرتاجتية تتمثل يف دمج العديد من الوحدات 
حتتوي  2004التابعة للمؤسسة سونلغاز على سبيل املثال ابلنسبة لشركة توزيع الكهرابء والغاز يف تقسييم 

( أما التقسييم اجلديد حيتوي على SDA ,SDO,SDC,SDEشركات فرعية للتوزيع ) 4على 
كل ما تقدم يهدف إىل ترشيد و تقليص النفقات ، نظرا للوضعية االقتصادية (SD,SDA)شركتني فقط

اليت تعيشها اجلزائر اثر اخنفاض سعر البرتول. كما تساعد لوحة القيادة املدير يف مراقبة التسيري ومراقبة كل 
املؤسسة ابإلضافة إىل حتديد مردودية رؤساء األقسام من خالل النتائج احملققة،  الوظائف اليت تقوم هبا

حيث تسمح مبراقبة دائمة للنتائج املتوقعة كما أهنا تسمح بتقدير نقاط الضعف وتعترب لوحة القيادة  
فصاح من كمساعد الختاذ القرار أي أهنا وسيلة للمراقبة واملقارنة، وكل هذا يدخل حتت مبدأ الشفافية واإل

خالل اإلفصاح عن السياسات واسرتاجتيات املؤسسة واإلفصاح عن أهداف املؤسسة  ويعترب من مبادئ 
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حوكمة الشركات ومبدأ آخر مسؤوليات جملس اإلدارة يف إجياد نظم مالئمة للمالئمة واملراقبة ويعتربان من 
 مبادئ ويعترب املبدأ األخري من مبادئ حوكمة الشركات.

 كة مشاكل انجتة عن إفصاح الزبونمواجهة الشر  .3

تواجه املؤسسة مشاكل تؤثر على إيرادات املؤسسة تتمثل يف الربط العشوائي للكهرابء والغاز او عداد   
 الكهرابء والغاز معطل، من بني االسرتاجتيات ملواجهة هذه املشاكل:

 لعدادتقوم اللجنة املختصة إبحضار عداد شاهد وتذهب ملقر الزبون وتقوم بفحص ا •
تعمل املؤسسة على تطوير عدادات سواء كهرابئية أو غازية وجعلها عدادات ذكية مثال التكنولوجيا  •

األخرية قامت املؤسسة بتطوير عداد ابلنسبة لزبون الضغط املرتفع ومتوسط يسمح بقراءة الكمية 
أو شرحية  (adresse ip)املستهلكة من الكهرابء والغاز عن بعد سواء عن طريق العنوان االلكرتوين 

 بدون التنقل إىل مقر الزبون. (mobilis)هاتف النقال 
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 خالصة الفصل:

يف هذا الفصل أسقطنا اجلانب النظري على اجلانب التطبيقي لتبيني دور حوكمة الشركات يف عملية اإلفصاح   
وكان اهلدف من هذه -فرع مستغامن-وجودة القوائم املالية قمنا بدراسة حالة مديرية التوزيع للكهرابء والغاز

م املالية للمؤسسة ومؤشرات التحليل املايل الدراسة معرفة الوضعية املالية للمؤسسة من خالل حتليل القوائ
توصلنا إىل نتيجة  أن مديرية التوزيع للكهرابء والغاز مبستغامن يف وضعية حرجة والبذ من توضيح نقطة أبن 

املؤسسة اقتصادية ولكن تراعي اجلانب االجتماعي للدولة فبالنسبة لقرار رفع فاتورة سعر الكهرابء و الغاز البذ 
قدرة الشرائية للمواطن لذلك حتتاج  املؤسسة إىل رفع إيراداهتا و مواجهة هذه اخلسارة دون التأثري من مراعاة ال
 على املواطن.

أما من جانب اإلفصاح فمنذ تطبيق النظام احملاسيب املايل قامت املؤسسة إبعداد مخس قوائم مالية كما نص 
من حيث الشكل واملضمون ملا جاء به هذا  هذا النظام حيث الحظنا أن هذه القوائم تتوافق بشكل كبري

النظام كما قامت الشركة بتقسيم مهامها وصالحياهتا بشكل فعال مع حتديد األهداف واالسرتاجتيات 
واإلفصاح عنها من قبل جملس اإلدارة للمؤسسة األم)سونلغاز( و كل هذا يسهل عملية الرقابة وابلتايل توفري 

 له حوكمة الشركات. بيئة مالئمة للعمل وهذا ما هتدف
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تعترب حوكمة الشركات من بني املواضيع املطروحة على صعيد إقتصادايت دول العامل. خاصة مع تزايد األزمات 
املالية املتكررة اليت يعاين منها االقتصاد العاملي، حيث أن ما يتحقق من التطبيق الفعال حلوكمة الشركات إنتاج 

تستخدمها األطراف ذات عالقة ابلشركة حيث معلومات حماسبية ذات جودة تتميز ابلشفافية واملصداقية 
تضمن هذه املعلومات املفصح عنها محاية حقوقهم ومصاحلهم من التالعب والضياع. كما توفر الثقة يف اإلدارة 

 وتدعم املركز التنافسي للشركة.

لية يف دور حوكمة الشركات يف عملية اإلفصاح وجودة القوائم املاوقد حاولنا من خالل تناولنا ملوضوع "
ما هو دور حوكمة الشركات يف عملية اإلفصاح  معاجلة إشكالية البحث التالية ظل النظام احملاسيب املايل" 

وجودة القوائم املالية؟.موضوع البحث يضم ثالث فصول من أجل التمكن من معاجلة خمتلف جوانب 
 املوضوع.

واقعها يف بيئات األعمال ابإلضافة إىل ذكر أمهية تطرقنا يف الفصل األول  إىل اإلطار العام حلوكمة الشركات و 
وأهداف احلوكمة واملعوقات اليت تواجهها احلوكمة. أما يف الفصل الثاين فتطرقنا إىل ماهية اإلفصاح احملاسيب 
والقوائم املالية وتناولنا أيضا حوكمة الشركات ودورها يف جودة القوائم املالية. أما فيما خيص الفصل الثالث 

كشركة قيد الدراسة من أجل تقييم وضعيتها   -مستغامن-ا  ابختيار  شركة التوزيع للكهرابء والغاز للغربفقمن
 املالية من خالل حتليل نسبها املالية و معرفة واقع  و أمهية احلوكمة داخلها.

 بعد االستعراض السابق ملختلف جوانب املوضوع، توصلنا أثناء إىل النتائج التالية: 

 لنظرية:النتائج ا -1
 حوكمة الشركات  نظام مبقتضاه تدار و تراقب الشركات . •
حوكمة الشركات هي جمموعة من القواعد حتكم العالقة بني كل األطراف املشاركة يف النشاط مبا  •

 يؤدي إىل حتسني األداء ونزاهة السلوكيات من أجل حتقيق أهداف الشركة.
و املايل يف املؤسسة بكل صوره وكذلك العمل تعمل حوكمة الشركات على حماربة الفساد اإلداري  •

 بكل الوسائل املتاحة جلذب االستثمارات.
يعترب اإلفصاح احملاسيب مشول القوائم املالية على مجيع املعلومات الالزمة إلعطاء مستخدمي هذه  •

 القوائم صورة واضحة وصحيحة عن املؤسسة.
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ملعلومات احملاسبية اليت تتضمنها تلك القوائم زاد االهتمام حبوكمة الشركات لسعي حنو حتقيق جودة ا •
 املالية املفصح عنها.

 كما توصلنا من خالل الدراسة التطبيقية إىل النتائج التالية:  النتائج امليدانية: -2

عدم كفاية املعلومات اليت قامت هبا مؤسسة التوزيع للكهرابء والغاز للغرب ابإلفصاح عنها يف القوائم  •
املؤسسة إكتفت فقط ابإلفصاح عن قائمة امليزانية، جدول حساابت النتائج وجدول  املالية، ألن هذه
 تدفقات اخلزينة.

 غياب املالحق واإليضاحات املتممة للقوائم املالية واليت إبمكاهنا توضيح العديد من األمور الغامضة. •
شركات يف غياب التدقيق الداخلي يف املؤسسة والذي يساعد بشكل كبري يف تطبيق حوكمة ال •

 املؤسسة.كما متت اإلجابة على الفرضيات التالية كاآليت:

تعد حوكمة الشركات من أهم العمليات الضرورية والالزمة حلسن عمل الشركات وأتكيد الفرضية األوىل: 
نزاهة اإلدارة فيها. مت إثبات صحة هذه الفرضية من خالل مبدأ ضمان وجود إطار فعال على أساسه يتم توفري 

 اهة الكافية إلدارة الشركات.النز 

الينبغي إلطار حوكمة الشركات حتقيق اإلفصاح الدقيق يف الوقت املناسب بشأن كافة مسائل الفرضية الثانية: 
املتصلة ابلشركات. هذه الفرضية خاطئة ألن من خالل مبدأ اإلفصاح والشفافية ينبغي أن يكفل إطار حوكمة 

 لوقت املالئم بشأن كافة مسائل املتصلة ابلشركة.الشركات حتقق اإلفصاح الدقيق ويف ا

مت  املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية كافية لتلبية حاجيات املستخدمني. فقدالفرضية الثالثة: 
إثبات صحة هذه الفرضية كون القوائم املالية هي اليت تعكس وضعية املؤسسة وبتايل تليب حاجيات مجيع 

 املستخدمني سواء الداخليني أو اخلارجيني.

 االقرتاحات: التوصيات و

على من خالل حبثنا وسعيا للعطاء و فائدة أكرب هلذا البحث ميكن يف هذا اجملال تقدمي بعض التوصيات بناءا  
 النتائج السابقة وهي:
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يتطلب من شركة التوزيع للكهرابء والغاز للغرب التعريف الكايف ملبادئ ومقومات احلوكمة وتبيان  •
أمهيتها يف رفع أداء املؤسسة ومحاية حقوق أصحاب املصاحل هبا، من خالل عقد دورات بصفة 

على األطراف الفاعلة يف  مستمرة ملوظفي الشركة، ألن جناح تطبيق احلوكمة يعتمد بشكل كبري
 الشركة.

يتطلب على شركة التوزيع للكهرابء والغاز تعيني مدقق داخلي، وذلك ملا له من دور مساهم يف  •
حوكمة الشركات، من خالل تقييم نظام الرقابة الداخلية، مراجعة القوائم املالية لتأكد من مطابقتها 

 لقوائم.مع معايري احملاسبية العاملية لتحقيق جودة هذه ا
وضع نظام للحوكمة معلن لكافة األطراف املعينة بتطبيقه، يوضح واجبات ومسؤوليات كل موظف يف  •

 املؤسسة.
ضرورة التكاثف و التعاون بني جهود مؤسسات القطاع العام واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين  •

 لوضع نظام شامل للحوكمة.
تها وتعزيز مبدأ العدل واملساواة لتطبيق احلوكمة يف ضرورة إهناء كل أشكال الوساطة واحملسوبية وحمارب •

 الشركات اجلزائرية.
 تطبيق العقوابت الصارمة للمؤسسات اليت ال تلتزم ابإلفصاح احملاسيب. •

 أفاق البحث:

دراسة هذا املوضوع أظهر إمكانية مواصلة البحث فيه من جوانب أخرى، تستحق البحث والدراسة ألن 
احملاسيب من بني املواضيع الواسعة اليت ميكن أن تكون حمل إشكاليات لبحوث  حوكمة الشركات واإلفصاح

 مستقبلية ومن بني املواضيع املقرتحة:

 عالقة حوكمة الشركات ابلبورصة.-

 دور حوكمة الشركات يف استقطاب اإلستثمار األجنيب.-

 دور حوكمة الشركات يف ترقية مؤسسات اجلزائر.-

 .لى االستثمارأتثري اإلفصاح احملاسيب ع-
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، املؤمتر الدويل الثامن واقع حوكمة يف دول خمتارة مع الرتكيز على التجربة اجلزائريةصباحي نوال،  .2
ة وعلوم حول دور حوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، كلية العلوم االقتصادية، التجاري

   www.univ-bouira.dz.doc. .  املوقع االلكرتوين:2013التسيري، شلف )اجلزائر(، 

 .17:26ساعة: 2016/11/04اتريخ االطالع:        

http://www.univconstantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahmapdf%20%20تاريخ
http://www.univconstantine2.dz/files/Theses/Gestion/Magistere/brahmapdf%20%20تاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdfتاريخ
http://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Boukhalfa_Wasila_eco.pdf
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امللتقى ، أثر اإلفصاح وفق معايري احملاسبة الدولية على جودة املعلومة احملاسبية صباحيي نوال،  .3
 احملاسيب املايل اجلزائري ومطابقته مع املعايري احملاسبية الدولية الدويل الثالث حول آليات تطبيق النظام

وأتثريه على جودة املعلومة احملاسبية، كلية العلوم االقتصادية،التجارية و علوم تسيري، جامعة 
اتريخ االطالع:   zbouira.d-http://www.univاملوقع االلكرتوين: الوادي)اجلزائر(.

19/09/2016. 

، ملتقى الفحص والتدقيق احلوكمة واإلصالح املايل واإلداري يف املؤسسات احلوكميةعادل رزق،  .4
 . 2007يف ظل املعايري الدولية، القاهرة )مصر( ، سبتمرب

 .2007حممد عبد الفتاح العشماوي، ملتقى حوكمة اخلزانة العامة، الرابط)مغرب( ، .5

، ورقة حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصريوسف،حممد حسني  .6
 املوقع االلكرتوين: .2007حبثية، بنك االستثمار، سنة

www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc11/11/2016االطالع: اتريخ 
 الفرنسية اثنيا:ابللغة

1.  Jean-Jacques Jullian, « les normes comptables internationales IAS-
IFRS », sup Foucher, 2éme édition, France, 2007, p14. 

 
 

http://www.univ-bouira.dz/
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.docتاريخ
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  )األصول(2014(:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن01امللحق رقم)

SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTAGANEM 

EXERCICE : 2014 

BILAN ACTIF 

ACTIF note brut 2014 amort 2014 2014 2013 

ACTIF NON COURANT           

 Ecart d'acquisition (ou goodwill)           

 Immobilisations incorporelles           

      Frais de développements 
immobilisables 

          

      Logiciels informatiques et assimilés           

      Autres immobilisations incorporelles           

 Immobilisations corporelles           

      Terrains    568 451,76    568 451,76  568 451,76 

      Agencements et aménagements de 
terrains 

   20 913 351,85  9 649 124,11  11 264 227,74  11 726 981,44 

      Constructions (Batiments et ouvrages     120 426 150,86  55 256 713,60  65 169 437,26  67 553 284,83 

      Installations techniques, matériel et 
outillage  

   10 681 002 348,54  7 465 533 565,53  3 215 468 783,01  3 109 239 930,77 

      Autres immobilisations corporelles    4 769 669 069,09  881 962 708,22  3 887 706 360,87  2 575 640 624,74 

 Immobilisations en concession           

 Immobilisations en cours    2 400 684 676,73    2 400 684 676,73  1 987 701 034,25 

 Immobilisations financières           

      Titres mises en équivalence - 
entreprises  

          

      Titres participations et créances 
rattachées 

          

      Autres titres immobilisés           

      Prêts et autres actifs financiers non 
courants 

          

TOTAL ACTIF NON COURANT    17 993 264 048,83  8 412 402 111,46  9 580 861 937,37  7 752 430 307,79 

ACTIF COURANT           

 Stocks et encours    215 840,50    215 840,50  416 008,99 

 Créances et emplois assimilés           
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      Clients    1 492 785 236,79  135 134 083,25  1 357 651 153,54  1 257 245 359,42 

      Créances sur sociétés du groupe et 
associés 

   0,00    0,00  0,00 

      Autres débiteurs    23 337 859,92  4 473 033,61  18 864 826,31  4 075 447,96 

      Impôts    30 300 236,40    30 300 236,40  61 537 419,27 

      Autres actifs courants    0,00    0,00  0,00 

 Disponibilités et assimilés           

      Placements et autres actifs financiers 
courants 

          

      Trésorerie    233 192 402,09  5 264 416,57  227 927 985,52  192 850 458,16 

TOTAL ACTIF COURANT    1 779 831 575,70  144 871 533,43  1 634 960 042,27  1 516 124 693,80 

TOTAL GENERAL ACTIF    19 773 095 624,53  8 557 273 644,89  11 215 821 979,64  9 268 555 001,59 

 

 )اخلصوم(2014(:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن02امللحق رقم)

SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTGANEM 

EXERCICE : 2014 

BILAN PASSIF 

PASSIF note 2014 2013 

CAPITAUX PROPRES       

      Capital émis (ou compte de l'exploitant)    6 409 132 693,12  5 335 205 267,70 

      Capital non appelé       

      Primes et réserves (Réserves consolidées)       

      Écart de réévaluation    387 216 742,15  387 216 742,15 

      Résultat net     0,00  0,00 

      Autres capitaux propres - Report à nouveau   - 22 581 089,45  36 839 648,93 

TOTAL CAPITAUX PROPRES    6 773 768 345,82  5 759 261 658,78 

PASSIFS NON COURANTS       

      Emprunts et dettes financières    158 673 210,46  141 009,50 

      Impôts (différés et provisionnés)       

      Provisions et produits comptabilisés d'avance    2 714 058 268,97  2 528 906 022,68 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS    2 872 731 479,43  2 529 047 032,18 

PASSIFS COURANTS       

      Fournisseurs et comptes rattachés    871 449 684,12  432 741 537,99 
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      Impôts    50 050 872,85  47 404 129,18 

      Dettes sur sociétés du Groupe et associés    0,00  0,00 

      Autres dettes    647 821 597,42  500 100 643,46 

      Trésorerie passif    0,00  0,00 

TOTAL PASSIFS COURANTS    1 569 322 154,39  980 246 310,63 

TOTAL GENERAL PASSIF    11 215 821 979,64  9 268 555 001,59 

 

 )األصول( 2015(:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن03امللحق رقم)

SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTAGANEM  

EXERCICE : 2015 

BILAN ACTIF 

ACTIF note brut 2015 amort 2015 2015 2014 

ACTIF NON COURANT           

 Ecart d'acquisition (ou goodwill)           

 Immobilisations incorporelles           

      Frais de développements 
immobilisables           

      Logiciels informatiques et assimilés           

      Autres immobilisations incorporelles           

 Immobilisations corporelles           

      Terrains    568 451,76    568 451,76  568 451,76 

      Agencements et aménagements de 
terrains    20 913 351,85  10 111 877,86  10 801 473,99  11 264 227,74 

      Constructions (Batiments et 
ouvrages     120 426 150,86  57 640 561,16  62 785 589,70  65 169 437,26 

      Installations techniques, matériel et 
outillage     11 908 331 023,05  7 743 239 079,98  4 165 091 943,07  3 215 468 783,01 

      Autres immobilisations corporelles    5 351 828 968,68  1 034 016 246,49  4 317 812 722,19  3 887 706 360,87 

 Immobilisations en concession           

 Immobilisations en cours    2 092 159 199,52    2 092 159 199,52  2 400 684 676,73 

 Immobilisations financières           

      Titres mises en équivalence - 
entreprises            

      Titres participations et créances 
rattachées           

      Autres titres immobilisés           
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      Prêts et autres actifs financiers non 
courants 

          

TOTAL ACTIF NON COURANT    19 494 227 145,72  8 845 007 765,49  10 649 219 380,23  9 580 861 937,37 

ACTIF COURANT           

 Stocks et encours    0,00    0,00  215 840,50 

 Créances et emplois assimilés           

      Clients    1 644 019 266,23  111 619 188,92  1 532 400 077,31  1 357 651 153,54 

      Créances sur sociétés du groupe et 
associés    0,00    0,00  0,00 

      Autres débiteurs    45 424 393,21  4 203 734,84  41 220 658,37  18 864 826,31 

      Impôts    31 012 336,92    31 012 336,92  30 300 236,40 

      Autres actifs courants    0,00    0,00  0,00 

 Disponibilités et assimilés           

      Placements et autres actifs financiers 
courants           

      Trésorerie    208 415 777,44  2 283 101,29  206 132 676,15  227 927 985,52 

TOTAL ACTIF COURANT    1 928 871 773,80  118 106 025,05  1 810 765 748,75  1 634 960 042,27 

TOTAL GENERAL ACTIF    21 423 098 919,52  8 963 113 790,54  12 459 985 128,98  11 215 821 979,64 

 

 )اخلصوم( 2015(:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن04امللحق رقم)

SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTAGANEM 

 BILAN PASSIF 

 EXERCICE : 2015 

PASSIF note 2015 2014 

CAPITAUX PROPRES       

      Capital émis (ou compte de l'exploitant)    6 955 818 185,38  6 409 132 693,12 

      Capital non appelé       

      Primes et réserves (Réserves consolidées)       

      Écart de réévaluation    387 216 742,15  387 216 742,15 

      Résultat net     0,00  0,00 

      Autres capitaux propres - Report à nouveau    0,00 - 22 581 089,45 

TOTAL CAPITAUX PROPRES    7 343 034 927,53  6 773 768 345,82 

PASSIFS NON COURANTS       

      Emprunts et dettes financières    165 707 618,47  158 673 210,46 
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      Impôts (différés et provisionnés)       

      Provisions et produits comptabilisés d'avance    2 847 040 252,14  2 714 058 268,97 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS    3 012 747 870,61  2 872 731 479,43 

PASSIFS COURANTS       

      Fournisseurs et comptes rattachés    1 276 456 560,09  871 449 684,12 

      Impôts    55 595 951,90  50 050 872,85 

      Dettes sur sociétés du Groupe et associés    0,00  0,00 

      Autres dettes    772 149 818,85  647 821 597,42 

      Trésorerie passif    0,00  0,00 

TOTAL PASSIFS COURANTS    2 104 202 330,84  1 569 322 154,39 

TOTAL GENERAL PASSIF    12 459 985 128,98  11 215 821 979,64 

  

 )األصول( 2016(:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن05امللحق رقم)

SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTAGANEM 

BILAN ACTIF  

 EXERCICE : 2015 

ACTIF note brut 2016 amort 2016 2016 2015 

ACTIF NON COURANT           

 Ecart d'acquisition (ou goodwill)           

 Immobilisations incorporelles           

      Frais de développements 
immobilisables           

      Logiciels informatiques et assimilés           

      Autres immobilisations incorporelles           

 Immobilisations corporelles           

      Terrains    568 451,76    568 451,76  568 451,76 

      Agencements et aménagements de 
terrains    20 913 351,85  10 111 877,86  10 801 473,99  10 801 473,99 

      Constructions (Batiments et ouvrages     175 186 350,86  57 640 561,16  117 545 789,70  62 785 589,70 

      Installations techniques, matériel et 
outillage     12 370 032 429,49  7 743 239079,98  4 626 79 349,51  4 165 091 943,07 

      Autres immobilisations corporelles    4 989 826 883,95  1 042 880061,76  3 946 946822,19  4 317 812 722,19 

 Immobilisations en concession           

 Immobilisations en cours    2 837 045 200,18    2 837 045200,18  2 092 159 199,52 
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 Immobilisations financières           

      Titres mises en équivalence - 
entreprises            

      Titres participations et créances 
rattachées           

      Autres titres immobilisés           

      Prêts et autres actifs financiers non 
courants           

TOTAL ACTIF NON COURANT    20 393 572 668,09  8 853 871580,76  11539701087,33  10 649 219 380,23 

ACTIF COURANT           

 Stocks et encours    501 455,84    501 455,84  0,00 

 Créances et emplois assimilés           

      Clients    1 818 944 879,50  110 382 891,07  1 708 561988,43  1 532 400 077,31 

      Créances sur sociétés du groupe et 
associés    0,00    0,00  0,00 

      Autres débiteurs    11 092 063,86  5 357 480,23  5 734 583,63  41 220 658,37 

      Impôts    73 551 274,68    73 551 274,68  31 012 336,92 

      Autres actifs courants    0,00    0,00  0,00 

 Disponibilités et assimilés           

      Placements et autres actifs financiers 
courants           

      Trésorerie    355 001 974,54  2 215 375,50  352 786 599,04  206 132 676,15 

TOTAL ACTIF COURANT    2 259 091 648,42  117 955 746,80  2 141 135901,62  1 810 765 748,75 

TOTAL GENERAL ACTIF    22 652 664 316,51  8 971 827327,56  13 68836988,95  12 459 985 128,98 

 

 )اخلصوم( 2016:ميزانية مديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن06)امللحق رقم)
SOCETE DE DIST DE L'ELECT ET DU GAZ DE L'OUEST 

DD MOSTAGANEM 

EXERCICE : 2016 

BILAN PASSIF 

PASSIF note 2016 2015 

CAPITAUX PROPRES       

      Capital émis (ou compte de l'exploitant)    8 847 065 323,19  6 955 818 185,38 

      Capital non appelé       

      Primes et réserves (Réserves consolidées)       

      Écart de réévaluation    387 216 742,15  387 216 742,15 

      Résultat net    - 931 913 172,71  0,00 
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      Autres capitaux propres - Report à nouveau    0,00  0,00 

TOTAL CAPITAUX PROPRES    8 302 368 892,63  7 343 034 927,53 

PASSIFS NON COURANTS       

      Emprunts et dettes financières    174 687 577,71  165 707 618,47 

      Impôts (différés et provisionnés)       

      Provisions et produits comptabilisés d'avance    3 049 267 794,89  2 847 040 252,14 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS    3 223 955 372,60  3 012 747 870,61 

PASSIFS COURANTS       

      Fournisseurs et comptes rattachés    711 944 851,51  1 276 456 560,09 

      Impôts    783 009 439,78  55 595 951,90 

      Dettes sur sociétés du Groupe et associés    0,00  0,00 

      Autres dettes    659 558 432,43  772 149 818,85 

      Trésorerie passif    0,00  0,00 

TOTAL PASSIFS COURANTS    2 154 512 723,72  2 104 202 330,84 

TOTAL GENERAL PASSIF    13 680 836 988,95  12 459 985 128,98 

 

 (2016-2015-2014(:جدول حساابت املديرية توزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن للسنوات)07امللحق رقم)

  2013 2016 2015 

     Ventes et produits annexes  3 775 885 059,81  4 558 416 192,11  3 981 694 147,13 

     Variations stocks produits finis et en cours    0,00   

     Subvention d'exploitation    0,00   

I - Production de l'exercice  3 775 885 059,81  4 558 416 192,11  3 981 694 147,13 

     Achats consommés - 3 301 171 029,67 - 3 727 997 382,23 - 3 553 809 057,02 

     Services extérieures et autres consommations - 974 849 719,94 - 1 321 477 575,87 - 1 515 221 947,81 

II - Consommation de l'exercice - 4 276 020 749,61 - 5 049 474 958,10 - 5 069 031 004,83 

III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) - 500 135 689,80 - 491 058 765,99 - 1 087 336 857,70 

     Charges de personnel - 566 178 083,43 - 577 097 116,56 - 607 795 616,90 

     Impôts, taxes et versements assimilés - 58 479 038,83 - 74 469 492,58 - 63 450 162,00 

IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 1 124 792 812,06 - 1 142 625 375,13 - 1 758 582 636,60 
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     Autres produits opérationnels  111 014 720,75  128 932 033,56  78 870 919,25 

     Autres charges opérationnelles - 27 407 770,23 - 9 286 386,55 - 9 170 878,48 

     Dotations aux amortissements, provisions et pertes de 
valeur 

- 375 228 296,85 - 430 219 487,25 - 432 755 654,03 

     Reprise sur pertes de valeur et provisions  12 908 933,64  121 205 183,46  31 434 944,38 

V - RESULTAT OPERATIONNEL - 1 403 505 224,75 - 1 331 994 031,91 - 2 090 203 305,48 

VI - RESULTAT FINANCIER    0,00   

VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS 
(V+VI) 

- 1 403 505 224,75 - 1 331 994 031,91 - 2 090 203 305,48 

     Impôts exigibles sur résultats ordinaires    0,00   

     Autres impôts sur les résultats    0,00   

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 
ORDINAIRES 

 3 899 808 714,20  4 808 553 409,13  4 092 000 010,76 

TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 
ORDINAIRES 

- 5 303 313 938,95 - 6 140 547 441,04 - 6 182 203 316,24 

VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES 
ORDINAIRES 

- 2 090 203 305,48 - 1 331 994 031,91 - 2 090 203 305,48 

X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE - 2 090 203 305,48 - 1 331 994 031,91 - 2 090 203 305,48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:اهليكل التنظيمي للمديرية التوزيع للكهرابء والغاز للغرب مستغامن08امللحق رقم) 
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ORGANISATION DE LA DIRECTION DE DISTRBUTION 

 
 

 

 

 (: اهليكل التنظيمي لقسم احملاسبة واملالية09امللحق رقم) 

Directeur de la Distribution 

Attaché  Communication Secrétaire de Direction 

Ingénieur Sécurité (HSE) Division Techniques Electricité  

Division Techniques Gaz Service Juridiques  

Division Relations Commerciales Assistant de la Sûreté Interne des 
Etablissements 

Division Finances Comptabilité Division Ressources Humaines 

Cellule Contrôle et Inspection  Division Etudes d’Exécution Travaux 
Électricité et Gaz 

Division  Administration et marchés 
Division  Planification 

Electricité et Gaz 

Service Affaires Générales 
Division Exploitation des 

 Systèmes d’Informations 
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ORGANISATION DE LA DIVISION FINANCES COMPTABILITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division Finances et 
Comptabilité

Service Finances

Trésorerie 

Chargé 
d’études : 1           

Comptable : 2

Gestion des 
Engagements

Chargé d’études : 
1 

AGP : 1

Trésorerie client

Chargé d’études : 
1 

Comptable : 3

Service 
Exploitation 
Comptable

Exploitation

Chargé d’études : 
1

Comptables : 3 

Liaison et Synthèse

Chargé d’études : 1 

Fiscalité : 1 

Comptable : 1

Service Budget et 
Contrôle de 

Gestion

Chargé d’études : 4 

Service Inspection 
et Contrôle

Chargé d’Etudes : 2

Assistant 
Administratif 

1 AGP
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