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اإلھـداء
أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى:

وكستني بحلها وعطفها....إلى أمي حفظها اهللا.بعناهاإلى من رعتني 

أبي حفظه اهللاتربیتي. إلىإلى من جعل مشواري العلمي ممكنا إلى من أحسن 

إلى إخوتي وأخواتي، وكافة أفراد العائلة

الكریمة.وٕالى عائلته عليإلى صدیقي وأخي 

، وأشكره على الدعم المعنوي الذي قدمه ليفتحي عبد الحمیدخاصة األخ الغالي لتربصإلى زمالئي في ا

قودیح جمالاألستاذ المؤطر، إلى السیدعلي ، رشید ،عثمان وكل الزمالء زمالئي في الدراسة إلى
.وعائلته

از هذا العمل من قریب أو من إلى كل األهل واألحباب واألصدقاء والزمالء إلى كل من ساعدني في إنج
بعید.



الشكر والعرفان
أحمد اهللا تعالى واشكره على نعمه وحسن عونه، وأصلي وأسلم على خاتم األنبياء والمرسلين 

صلوات ربي وسالمه عليه.
قوله صلى اهللا عليه وسلم ".....ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا وانطالقا من

ما تكافئوه به، فدعوا له  حتى ترو أنكم كافأتموه " .أتقدم بخالص شكري وامتناني لألستاذ 
على حسن قبوله اإلشراف على هذا العمل، وتقديمه لي النصح قوديح جمال الفاضل 

والتوجيه.
والتقدير إلى األساتذة أعضاء اللجنة الذين وافقوا على مناقشة المذكرة.كما أتقدم بالشكر

ذةتاساألكل كما أوجه شكري الخاص إلى  
.الجامعةعلى مساعدتهم إلعداد هذه المذكرة. وكافة وعمال وعامالت 

.URBORكما ال أنسى عمال وإطارات 
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املقدمة:

شهدت أسواق املال العاملية خالل العقدين املاضيني أزمات مالية واضطرابات كبرية وبنظر إىل هذه 
الظروف والعوامل كان البد من وضع معايري إلدارة هذه الشركات إدارة رشيدة حيث أصدرت 

الشركات حدد فيه خمتلف القواعد ومبادئ أسلوب ممارسة سلطة اإلدارة شركات الدولية حول حوكمة
.الرشيدة للشركات والقطاعات االقتصادية 

ة املناهج التعليمية و على كل من نظام يوفر لطرق عملها النجاعة والفعالية. ولقد لوحظ أن أغلبي

املستويات، تعترب احملاسبة كنظرية جتمع بني عدة مسارات أو عدة قواعد يصعب تطبيقها يف امليدان.

موجهة للغري (ميزانية، جدول النتائج ومل

حيث لقيت حوكمة الشركات يف أواخر التسعينات من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين 
اهتماما كبريا بعد أن تعرضت العديد من الشركات الكربى يف العامل للفشل واالفالس باإلضافة إىل 

1997ة املالية جبنوب شرق آسيا سنة االحداث واألزمات اليت واجهت خمتلف الدول مثل أزم
وامتدت آثارها إىل العديد من دول 2008واألزمة املالية اليت مست الواليات املتحدة األمريكية سنة 

ومع انتشار الشركات العمالقة واملتعددة اجلنسيات يف العديد من الدول العامل ، اجتهت هذه العامل ، 
ل كبري وهذا لتحسني أدائها ومحاية أصوهلا.األخرية حنو اعتماد على احملاسبة بشك

و حتليل هذا ةو سنحاول دراسحوكمة الشركاتيف احملاسبةلذلك نتناول يف هذه املذكرة دور 
:املوضوع انطالقا من طرح اإلشكالية التالية

إىل أي مدى ميكن للمحاسبة أن تأثر يف حوكمة الشركات   * اإلشكالية :
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ولإلجابة على هذه اإلشكالية ميكن طرح أسئلة فرعية التالية :
؟باحملاسبةما املقصود -
؟اتاملؤسسلتسيرياحملاسبةهي العوامل اليت استدعت االعتماد على ما-
يف حتسني أداء املؤسسة ؟احملاسبة ساهم تكيف -
؟  احملاسبةعتمد عليها تما هي األدوات اليت -

الفرضيات :*
ولإلجابة على هذه التساؤالت ميكن وضع الفرضيات التالية :

ضرورة حتمية البد من توفرها من أجل اختاذ القرارات الفعالة. احملاسبة-
املؤسسة االقتصادية.تسيريو احملاسبةهنالك عالقة قوية بني -

* أسباب اختيار الموضوع:
وقوع االختيار على هذا املوضوع يف النقاط التالية:ميكن تقدمي أسباب

كنظام يضمن التحكم يف التسيري.احملاسبةالرغبة يف اكتشاف -
.احملاسبةتوضيح النظرة العلمية -
.احملاسبة يف الشركاتاملسامهة يف تقدمي أهم طرق معاجلة مشاكل -
. نقص الدراسات والبحوث حول هذا املوضوع رغم أمهيته-

* أهداف البحث:
من خالل معرفة مدى تطبيقها وإبراز الدور الذي تلعبه يف الشركاتيف احملاسبةالتعرف على واقع -

حتسني مردودية نشاط املؤسسات.
وهل يتم تطبيق هذه األدوات بطريقة الشركاتالواجب تطبيقها من طرف احملاسبةمعرفة أدوات -

عملية أم بطريقة عشوائية.
ألجل التحكم أكثر يف القرارات التسيريية .احملاسبةبضرورة تطبيق الشركاتحتسيس -
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.    احملاسبةتسليط الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة -

* أهمية البحث:
تكمن أمهية البحث يف:

يف القطاع االقتصادي.احملاسبةإبراز ضرورة هذا -
نافسة.لفت االنتباه إىل خطر امل-
إبراز العديد من األفكار اليت جيب على املسريين اجلزائريني االطالع عليها.-
لضمان النجاح و االستمرارية للمؤسسات االقتصادية.احملاسبةإبراز ضرورة تطبيق -

* الدراسات السابقة:
مذكرة لنيل ،تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  مدخل لتطبيق احلوكمة ،صلواتشي هشام _1

2008،البليدة، جامعة شهادة املاجيسرت 

، مذكرة لنيل شهادة عمر علي عبد الصمد ،دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة الشركات_2
2009املالية واحملاسبة املاجيسرت يف 

يف ، مذكرة لنيل شهادة املاجستريآليات الرقابة يف تفعيل حوكمة الشركات، دور عبدي نعيمة_3
2009،العلوم االقتصادية

* منهجية البحث:
أما املنهج املتبع يف إعداد هذه الدراسة فهو املنهج الوصفي متاشيا مع األهداف املبتغاة من وراء هذا 
البحث حيث أن هذا املنهج يسمح بتبسيط املعلومات و األفكار اليت حيتويها من أجل الوقوف على واقع 

.باملفهوم احلقيقي احملاسبةيف املؤسسات االقتصادية رغم صعوبة وجود احملاسبة
و ملعاجلة هذا املوضوع فقد قسمنا هذا البحث إىل ثالثة فصول حيث:
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و مسارها احملاسبةحيث تطرقت اىل ماهية احملاسبةحيث يف الفصل األول تناولت اجلانب النظري 
داخل املؤسسة .

و ذلك من خالل دراسيت لألداء بصفة عامة و أدوات حوكمة الشركاتاين فتطرقت اىل أما الفصل الث
.تسسري الشركاتاليت تساعد على احملاسبة

و يف الفصل الثالث أجريت دراسة ميدانية على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية للوقوف على 
مدى تأثري مراقبة التسيري على األداء بصفة عامة.
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تمهيـد:
تطورت احملاسبة، والزالت تتطور سواء من الناحية العملية أو النظرية إىل درجة أن وضع تعريف وحيد وجازم 

للمحاسبة أمر صعب التحقيق إن مل يكن مستحيًال، وجتدر اإلشارة إىل أن التطور العملي هو األسبق، وهو ناجم 
ظروف واملشاكل اجلديدة اليت تظهر، أّما التطور عن التعديل املستمر يف اإلجراءات احملاسبية مبا يتناسب مع ال

النظري فهو يعتمد عموماً على وضع فرضيات ليتم استنباط النتائج اليت تعطينا اإلجابة النظرية عن طبيعة احملاسبة. 

(أو كما يسمى كذلك نظام معلومات التسيري أو نظم املعلومات الوظيفية). اإلداري 

إن استعمال نظم معلومات التسيري يهدف إىل تدعيم كل وظائف املؤسسة، هذه الوظائف مرتابطة مع 
بعضها البعض، و املؤسسة تبحث دوماً عن إجياد الطريقة املثلى لتحقيق االنسجام بينها، خصوصاً وأّن النشاط 

لذي تقوم به يتسم بدرجة من التعقد والتداخل.ا

هذا ما جعل املؤسسة تستعمل احملاسبة كأداة حلساب اإليرادات والتكاليف والنتائج املتعلقة باستغالهلا العادي 
واالستثنائي، واستعماهلا كذلك كأداة للتخطيط والرقابة واختاذ القرار مثل حماسبة التكاليف. 

وسأحاول يف هذا الفصل ا
واألهداف اليت يرمي إليها احملاسب املايل وحماسب التكاليف من خالل تصميم نظام حماسيب داخل املؤسسة،
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: احملاسبة من تقنية إىل نظام للمعلومات1- 1

مدخل:

عبارة عن مهنة اهلدف منها االحتفاظ بسجالت حتتوي على معلومات تذكريية عن كانت احملاسبة قدمياً 
بعض املبادالت بني األفراد (أداة تذكريية)، أّما اآلن ومع ظهور نظم املعلومات اإلدارية يف بداية السبعينات، 

ا املبحث تدرجيياً  
كيف انتقل دور احملاسبة من التذكري إىل اإلعالم.

التطور التارخيي للمحاسبةمفهوم و : 1- 1- 1

الفرع األول :مفهوم احملاسبة

املايل إضافة الستخالص النتائج املالية األثرهي عملية " تسجيل وتصنيف وتلخيص العمليات التجارية ذات 
وحتليلها"وتفسري هذه النتائج 

)AICPA(األمريكينيللمحاسبني األمريكيوهذا التعريف خاص باملعهد 

العمليات 

ملوجهة ملتابعة نشاط املؤسسة ومدى تأثريها كما عرفت احملاسبة 
على هيكلة أمواهلا أو ذمتها املالية خالل مدة معينة هي على العموم السنة املالية.

املبادئ والقواعد اليت تستعمل يف تسجيل وحتليل العمليات املالية والتبادالت التجارية ذات القيمة النقدية وجمموعة
.ةاالقتصادييف السجالت احملاسبية لغرض حتديد نتائج عمليات الوحدة 

الفرع الثاني : التطور التاريخي للمحاسبة
إىل ثالث مراحل:مرت احملاسبة عرب العصور مبراحل خمتلفة ميكن تقسيمها

Bookاملرحلة األوىل وهي مسك الدفاتر )1 Keepingمتتد من قبل امليالد إىل ظهور القيد املزدوج؛
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املرحلة الثانية واليت تعترب فرتة التحضري األساسي لظهور نظرية احملاسبة، متتد من تاريخ ظهور القيد املزدوج إىل )2
بداية الثورة الصناعية؛

عرفت فيها احملاسبة تطوراً كبرياً بفضل االخرتاعات اجلديدة كاحلاسوب مثالً وأصبح ينظر املرحلة الثالثة واليت)3
كنظام معلومات، هذه الفرتة حمصورة من اندالع الثورة الصناعية إىل - - إليها 

وقتنا احلاضر.    

مرحلـة مسك الدفاتـر:1)

القول أّن وجود احملاسبة راجع بالدرجة األوىل إىل أن الناس منذ القدم (قبل امليالد) كانوا يف حاجة إىل ميكن

شكل تسجيالت.

كل من أشكال التسجيالت احملاسبية يف احلضارات اهلندية، األمريكية وقد وجد علماء اآلثار، آثاراً لش
اجلنوبية، اإلغريقية والرومانية، ويف اآلثار اليت تعود إىل األلفية الثالثة قبال امليالد، نرى بوضوح فوق صفائح 

ات القابضة، صلصالية، العناصر املهمة للحساب وأصناف املواد املسّلمة، مبعىن نرى بيان احلساب، اسم اجله
1

من ورق الربدي املصنوعة (Giro)والتجار، بينما كانت أكثر تطوراً عند الفراعنة أين كان للوثائق القابلة للتداول 
2أثراً بالغ األمهية يف عمليات اإلثبات احملاسيب. 

»يف العصر الوسيط ظهر مفهوم "رأس املال اإلنتاجي  Productive Capital يشري إىل أن النشاط
التجاري ميكن أن خيلق رأس مال إضايف والذي بدوره سيكون األصل لنشاط جتاري آخر يوّلد رأس مال جديد 

وجتدر اإلشارة إىل أّن عمليات اإلثبات احملاسيب عادة ما 3، الشيء الذي مسح بتطور حماسبة القيم.وهكذا دواليك
. Pergamentتتم يف السجالت من اجللد الرقيق 

1
FAURE. A , "La Comptabilité C'est Simple", top éditions, 4ème édition, Paris, 1998, P 18.

، رسالة ماجستري، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة االتجاه الحديث للمنافسة وفق أسلوب تخفيض التكاليف"دادن عبد الغين، "2
. 03، ص 2002-2001اجلزائر، 

3
FAURE. A, Op.Cit, P 18.
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مرحلة التحضري األساسي لظهور النظرية احملاسبية:)2

، وانتقال صناعة الورق إليها، نشأ يف القرن 1202بفضل انتقال واستخدام األرقام العربية يف أوروبا يف عام 
الثالث عشر علم احملاسبة وبدأ استعمال القيد املزدوج يف مسك الدفاتر وبنيت مدارس خاصة لتدريب الشباب 
على احملاسبة يف مدينة "فلورنسا" يف القرن الرابع عشر. كما ظهر أول كتاب يف احملاسبة للعامل الرياضي اإليطايل 

LUCA«يللوكا باتشيو  PACIOLI حمافظة Borgo Sanspolcroمبدينة 1447املولود سنة «
Arezzo التـي نشرتـها 1494، أول طبعة للكتاب كانت يف فينيسيا سنـة 1517واملتوفـي سنةdes

Presses de paganino de paganini :حتت عنوان ،« Summa de arthmetica,
geometria, Proportioni et proportionalita ، ترمجته إىل العربية كالتايل:" مراجعة عامة 4«

تضّمن فصالً كامالً عن القيد املزدوج، وإن كان البعض يرى أّن أول 5يف احلساب، اهلندسة، النسب والتناسب" 
والذي أعد كتابه يف عام Benedetto Cotrugliشخص كتب عن القيد املزدوج هو بينيديتو كوترويل 

6. 1573ولكنه مل ينشر حىت عام ، 1485

7وأهم خصائص المحاسبة في القرن الخامس عشر حسب ما ذكره "باتشيولي" هي: 

هي حماسبة يف أغلبها حتليلية، احلسابات تعكس عناصر الذمة املالية كما هي موجودة يف جرد أول املدة -1
وباخلصوص ال يوجد حساب للبضائع بتدقيق كبري، لكنها ال متثل جتميعاً منهجياً ضمن أصناف رئيسية، 

العامة؛
2-

لكل حساب على حدى، دون اعطاء النتيجة اإلمجالية؛
ال تسجل يف اليومية إال حسابات التسيري، وال يظهر حساب األرباح واخلسائر يف اليومية بل فقط يف دفرت -3

األستاذ، طالب باتشيويل بنقل األرصدة مباشرة من دفرت أستاذ معني إىل دفرت األستاذ الذي يليه؛
طبق اآلن؛-4

4
JOUANIQUE Pierre, Luca Patioli, "Traité des comptes et des écritures", édition comptable Malesherbes,

Paris, 1995, P  09 & P 14.
.05عبد الغين، مرجع سبق ذكره. ص دادن5
. 16، ص 2002، املكتبة املصرية، مصر "دراسات في نظرية المحاسبة والمعايير المحاسبية"حممود السيد الناغي، 6

7
JOUANIQUE Pierre, Op.Cit, P 15.
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من كتاب باتشيويل يظهر كأنه ميزان مراجعة، لكن بعض النقاد يعتربونه 33-34امليزان الوارد يف الفصل -5
ميزانية؛

متر العمليات بثالثة دفاتر على التوايل: املسّودة، اليومية، دفرت األستاذ، هذه الدفاتر خاضعة إىل قوانني -6
صارمة.

التجارة الدولية إىل إجنلرتا، وبدأ يظهر دورها يف قيادة هذه احلركة، وبني عام يف هذه املرحلة بالذات انتقلت حركة 
، ظهرت سجالت حلساب التكاليف يف إجنلرتا، وما لبث أن ظهر ملا عرف بعد ذالك 1528حىت عام 1522

Hugh Oldبواسطة كتاب أستاذ الرياضيات اإلجنليزي "1543بالطريقة اإلجنليزية يف احملاسبة عام 
Castle "8 نّص مرسوم 1673. ويف سنةColbert يف فرنسا أّن مسك الدفاتر التجارة أمر إجباري، وقدم

مفهوم القواعد اليت حتدد شكل الدفاتر احملاسبية فأعطت بذالك هذه القواعد احملاسبية اجلديدة لدفاتر التجارة 
Livres de Commerce9نازعات. القوة القانونية ليكونوا دليل إثبات يف حالة امل

مرحلة التطور السريع للمحاسبـة:3)

تبدأ هذه املرحلة مع بداية الثورة الصناعية باجنلرتا وتتميز بظهور مفاهيم حماسبية جديدة استجابة للظروف 
االقتصادية السائدة، نذكر منها:

:Auditingتدقيق احلسابات 1-3)

احلسابات للتأكد من مدى صحة القوائم املالية اليت أعدها احملاسبون نظراً النفصال امللكية عن مراجعوظهر 
التسيري، وكون أّن املسامهني ال ميلكون يف غالبيتهم املعرفة احملاسبية ، كما أّن املنافسة الكبرية اليت الزمت النظام 

ثة أدى إىل سيطرة بعض املؤسسات على السوق وإفالس الرأمسايل بعد الثورة الصناعية وتزايد االخرتاعات احلدي
البعض اآلخر، أو اجتاهه إىل اإلفالس مما أدى باملؤسسات إىل نشر بيانات مضللة خوفاً من هبوط أسعار 

10أسهمها.

. 37حممد السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص 8
9

FAURE. A, Op. Cit, P 19.
، رسالة ماجستري، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، "فعالية نظام المعلومات المحاسبية في التسيير واتخاذ القرار"غيث، مداين بن بل10

. 10، ص 1998جامعة اجلزائر، 
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»محاسبة التكاليف: 2-3) Cost Accounting »
11العوامل املساعدة على ظهور حماسبة التكاليف: -أ-3-2

كان التاجر يشرتي ويبيع، فإن الصناعي باملقابل يشرتي، يستأجر عماًال، حيّول وال يبيع إال بعد مسار إذا
معقد نوعاً ما. حماسبة هذه التدفقات الداخلة من املواد والعمل أصبحت ضرورية له ليأخذ قرارات معينة، ظهرت 

و حماسبة التكاليف) هلذه احلاجة واليت بدورها تولدت احملاسبة الصناعية واليت مسيت فيما بعد احملاسبة التحليلية (أ
مع النشاط الصناعي. 

»جند آثاراً حملاسبة التكاليف  Cost Accounting تعود إىل القرن الرابع عشر وحىت قبله، لكن حساب «
فرضت على التكاليف يف إطار احملاسبة مل يظهر إال مع بداية الثورة الصناعية. إذن الثورة الصناعية هي اليت 

املراقبة الداخلية هي اليت تقود احملاسبني واملسريين إىل إعداد مثل هذه األنظمة.

سنوات مع اإلبداع : سنحاول ذكر أهم الدور الفكر التكاليفي يف إرساء مبادئ حماسبة التكاليف- ب-3-2
12املرافق هلا يف جمال حماسبة التكاليف وفق التسلسل الزمين التايل: 

 فصل الباحث ياتغ 1776عام« Yung .G.H بني حماسبة املصنع (التكاليف) واحملاسبة التجارية «
سعر البيع.(املالية)، ويعترب أّن وظيفة حماسبة املصنع هي حتديد تكلفة السلعة بالنسبة للمصنع وحتديد 

 صدر كتاب لـ "بالفسكي" بعنوان "احلساب التكاليفي ملصانع اآلالت"، اهلدف منه التمييز 1877عام
بني حساب التكاليف الذي يسعى إىل حتديد تكلفة الوحدة وبني حماسبة التكاليف اليت حتتوي فكرة النظام 

.لتكاليفيا
 صدر كتاب لـ "تولكمت" 1894عامTolkmitt.H بعنوان "أسس إدارة املصانع" الذي يصف

 قام الباحث األملاين "مشاملباخ 1899سنةSchmalambach.T بتقسيم التكاليف إىل ثابتة ومتغرية "
وبني أمهية استبعاد التكاليف الثابتة يف سياسة التسعري.

 املتحدة األمريكية نظرية التكاليف املتغرية.ظهر يف الواليات1936عام

11
Mikitin Marc & Regent Marie-Olide, "Introduction à la Comptabilité ", Armand Colin, 2ème édition, 1991,

P 07.
. 10دادن عبد الغين، مرجع سبق ذكره، ص 12
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 بعد احلرب العاملية الثانية أدخلت األساليب الرياضية واإلحصائية بشكل واسع يف حساب التكاليف
لتحسني جودة املعلومة.



واختاذ التدابري الالزمة.

Management Accountingالمحاسبة اإلدارية: :3-3)
إن كان اخلط الومهي الفاصل بني احملاسبة املالية وباقي فروع املعرفة احملاسبية ميكن ختيّله، فإن الفواصل بني 

حماسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية هي يف حقيقتها أدوات تالحم وتكامل وتوافق جتعل من الصعب إن مل يكن 
من املستحيل الفصل بينهما، وإن مواضيع اهتمام احملاسبة

13مستقبلية قد ترتامى حدودها الزمنية ملا يسمى باملدى الطويل. 

Responsibility Accountingمحاسبة المسؤولية: 4-3)
واد بني ظهرت نتيجة للتشتت اجلغرايف بني اإلدارة (املديرية العامة) وباقي املراكز التابعة هلا، وتبادل امل

الرقايب.

: أمهية احملاسبة 2- 1- 1

يلي :تلعب احملاسبة دورا هاما لكل مستعمليها وتنحصر أمهيتها يف ما 

تستعمل املؤسسة احملاسبة من أجل احلصول على املعلومات حول مكونات وتطور ذمتها املالية ، المؤسسة: 

ة مبتابعة تطور ذمتها املالية اآلخرين وذلك حسب التسلسل الزمين لوقوع هذه العمليات مما يسمح للمؤسس
وتفسري التغريات اليت حتدث عليها وإعداد وضعيتها بتاريخ معني. 

يستعمل املؤسسة احملاسبة املالية ألغراضها الداخلية إال أن هذا احلق يف املعلومات اليت تقدمها األصليف الغير: 
ؤسسة وهم:ه باستمرار حبيث أصبح يشمل الغري من خارج املاحملاسبة مت توسيع

- 24، ص 1993، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية،مصر، "المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في اتخاذ القرار"مرعي عبد احلي، 13
25.
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: وهم املتعاملون الذين هلم مبالغ مستحقة على املؤسسة، ويهتم هؤالء مبعرفة مدى قدرة الدائنون- أ

كما ذكرها سابقا فإن مصلحة الضرائب تستعمل املعلومات والكشوف احملاسبة :مصلحة الضرائب- ب
اليت تعدها املؤسسة لتحديد الوعاء الضرييب ومبلغ الضريبة واجبة النفع.

الهيئات االجتماعية- ت
و التعاضديات املختلفة، (cnr)والصندوق الوطين للتقاعد (cnas)الوطين للتأمينات االجتماعية 

املعلومات احملاسبية يف عدة حاالت مثل حالة دفع يستعمل األجراءبالمؤسسة):األجراء (العاملون - ث
عمال، أو يف حالة توزيع جزء من األرباح عليهم، كما يستعملها ممثلو أجرهم كنسبة من رقم األ

هؤالء العمال عند التفاوض على زيادة األجور.
:تستعمل املؤسسات املالية للمعلومات احملاسبية للتأكد من قدرة املؤسسة على المؤسسات المالية- ج

خترب احملاسبة عن طريق الكشوف املالية للمستثمرين ن المحتملون: والمساهمو المستثمرون-ح
واملسامهون املقبلون على شراء أسهم املؤسسة أو املشاركة يف رأمساهلا على وضعية املؤسسة ومدى 

:أهداف المحاسبة المالية: 3- 1-1

يلزم القانون الكيانات اآلتية مبسك احملاسبة املالية::ضرورة قانونية أ ـ 

التعاونياتالتجاري،الشركات اخلاضعة ألحكام القانون 

أو املعنويون املنتجون للسلع أو اخلدمات التجارية وغري جتارية  إذا كانوا ميارسون نشاطاتناألشخاص الطبيعيو 
أو املعنويني لذلك مبوجب نص قانوين تنظيمي .لطبيعينيااقتصادية مبنية على عمليات متكررة . وكل األشخاص 

ا حدا معينا                ــــ كما يلزم القانون أيضا الكيانات الصغرية اليت  اليتعدي رقم أعماهلا وعدد مستخدميها و نشاطه

رقم أعماهلا وعدد مستخدميها اليتعديمبسك مناسبة مبسطة شبه حماسبة اخلزينة . و الكيانات الصغرية هي اليت 
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خالل سنتني متتاليتني أحد األسقف التالية :                      ا

رقم العمال المتعلق بالنشاط النشاط
الرئيسي أو الثانوي

نعدد المستخدمي
بوقت كامل

جراء9ماليين دينار10النشاط التجاري 

اجراء9ماليين دينار6والحرفياإلنتاجيالنشاط 
النشاط الخدمي و النشاطات 

األخرى
أجراء9ماليين دينار3

.26ص 1990، أصول احملاسبة ، مركز الكتب األردين ، وآخرونأمني عبد اهللا :المصدر
: تعتبر المناسبة المالية أداة لمراقبة الداخلية للعمليات تسمح بمراقبة نشاط أداة  للتسییر-ب

.قرارات الماليةالاتخاذالمؤسسة ,وتسهل عملية 
تقدم المحاسبة المالية المعلومات :وسیلة للحصول على المعلومات و تواصل مع الغیر-ج

حول وضعية المؤسسة وتطورها, ويستفيد من هذه المعلومات مسيرو المؤسسة,كما يستفيد 
منها أطراف خارجية هم الغير.

فاتر المحاسبية أداة إثبات لدى المحاكم في : تعتبر معلومات ودأداة إثبات في حالة النزاع-د
بين المؤسسة والغير.حالة نزاع القضائي 

: تعتمد مصلحة الضرائب أداة لحساب الوعاء الضریبي ومبلغ الضرائب الواجبة الدفع-ه
على المحاسبة المالية لحساب الوعاء الضريبي أي تحديد األساس الذي تحسب عليه 

ة ما يقرره الضريبة الواجبة النفع كنسبة من هذا األساس بناء على قدر الضريبة, وتحديد مبلغ 
نالقانو 
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المحاسبة والمعايير الدولية: 1-2
1 -2 -1 ::النظريـات احملاسبيـة

النظريةميكن تعريف 

14مفاهيم خاصة".

على املنهج االستقرائي أو املنهج االستنباطي، وهناك ثالث أنواع من النظريات والنظريات احملاسبية تعتمد إما
15احملاسبية هي:

من حيث طبيعتها: 
1-1 :النظريات الوصفيـةDescriptives Theories

هج استقرائي يرمي إىل إنشاء هيكلة منطقية للمحاسبة انطالقاً من املالحظة، مبعىن الوصول إىل أمور باستعمال من
عامة انطالقاً من مالحظة التطبيقات احملاسبية.

2-1 :النظريات املعياريـةNormatives Theories

يتميز باستعمال منهج موجهة لتكون دليالً للعمل احملاسيب، تؤطره وتضبطه، هذا النوع من النظريات
لينتج املبادئ واملفاهيم احملاسبية انطالقاً من اهلدف املخول (Déductive Approache)استنباطي 

IASC & FASBللمحاسبة، تقع هذه النظريات عموماً يف حميط اجتماعي اقتصادي معني، وهذه هي حالة 
واملستثمرون هم مستعملوا املعلومة احملاسبية. اليت تفرتض حميطاً تلعب فيه األسواق املالية دوراً هاماً 16

3-1:النظريات التفسرييـةExplicative Theories

. 23حممود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص 14
15

BOURAOUI Nassiba, Nécessité d'une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l'économie
planifiée à l'économie de marché, Mémoire de magistère, Ecole Supérieure de Commerce, Alger, 1998-1999,

P16-17.
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هي شروح أو ببساطة ترمجة ألعمال وسلوك احملاسبني، الذين يشكلون هدف البحث والتنظري، منيز نوعني من 
النظريات التفسريية مها:

النظريات اإلجيابيـة:- أ

وضعت للرّد على النظر 
وشرح سلوكات ختص أفراداً فاعلني هلم دور فيما خيص احملاسبة مثل املسريين، املستثمرين، الدائنني، إدارة 

فرتاض وجود تعارض بني الضرائب، واألجراء، وبتشكيل فرضيات قابلة للتحقيق واملراجعة ختص سلوكهم، مثًال ا
املسريين الذين يتقنون احملاسبة، وبني جهات أخرى، هنا يبحث املسريون على خداعهم عن طريق اختيار أساليب 

حماسبة معينة.

النظريات التارخييـة:- ب

ة بالرجوع إىل متغريات تارخيية، اجتماعية، اقتصادية، قانونية وثقافية، مثال دراسة تطور معايري احملاسبة احملاسبي
خالل الزمن معتمدين يف شرحنا على وقائع اقتصادية أو تارخيية معينة.

17:   ومبادئهااتجاهات المنظرين في المحاسبـة: 2- 1-2

الفرع األول : اجتاهات املنظرين
2 -1:اجتـاه منوذج القـرار

يهتم بالتعرف على احتياجات متخذي القرار من املعلومات، وحتديد املعلومات احملاسبية على ضوء هذه 
االحتياجات.

2-2:اجتـاه النموذج السلوكـي

يهتم بسلوك متخذ القرار والتعرف على االحتياجات الفعلية، ميتد هذا االجتاه إىل ثالث أنواع من الدراسات:

دراسات اهلدف منها رفع كفاءة األداء احملاسيب؛-1
دراسات اهلدف منها حبث أثر التنظيم اإلداري على تصميم وتنفيذ النظام احملاسيب؛-2

. 43-42حممود السيد الناغي، مرجع سبق ذكره، ص 17
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دراسات اهلدف منها معرفة أثر القياس احملاسيب على سلوك العاملني. -3

3-2:اجتـاه اقتصاديات املعلومـات

يعتمد هذا االجتاه يف بناء نظرية احملاسبة على أّن كل املعلومات احملاسبية اليت تنتج من أنظمة حماسبية خمتلفة 
جيب تقييمها طبقاً لقاعدة التكلفة والعائد،وعلى ذلك فاملعلومات يف نظر أصحاب هذا االجتاه سلعة ميكن وجيب 

أن ختضع للتقييم.

4-2  :تقارب نظريـة الوكالـةAgency Theory Approach

يف الواليات املتحدة األمريكية، يعرض هذا االجتاه على التعرف على املشاكل الناجتة 1976ظهر يف عام 
عن املصاحل املتعارضة بني الفئات املختلفة املرتبطة باملؤسسة منها:

تعارض مصلحة محلة األسهم مع مصلحة محلة السندات؛- 
اإلدارة العليا؛تعارض مصلحة محلة األسهم مع - 

وهكذا تعددت االجتاهات والتقاربات يف تكوين نظرية احملاسبة.

: : مبادئ احملاسبةينالفرع الثا
يلي:

مبدأ استمرارية االستغالل1.1

شاطها اي استمرارية استغالهلا. فإعداد خالل منظور مواصلة املؤسسة نجيب إلجراء التسجيالت احملاسبة من 
الكشوف احملاسبية للمؤسسة جيب ان يكون على افرتاض متابعتها لنشاطها  يف مستقبل متوقع , إال غذا 
طرات أحداث أو قرارات قبل التاريخ نشر احلسابات واليت من املمكن أن تسبب التصفية أو التوقف عن 

مستقبل قريب.يفالنشاط 
la fiabilitéمبدأ مصداقية المعلومات .21

جيب أن تصف التسجيالت احملاسبية األحداث و الوضعيات اليت تعرفها املؤسسة وصفا كافيا,خملصا واضحا 
, فاملعلومات احملاسبية جيب أن تكون ذات جودة خالية من اخلطا أو احلكم املسبق املعترب , كما جيب ودقيقا
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املستعملون ثقتهم لتقدمي صورة صادقة عما هو مفرتض أن تقدمه أو ما ميكن أن ينتظر منها أن أن يوليها
تقدمه بصورة معقولة 

compatibilitéمبدأ قابلية المقارنة:1.3

ظل التزام استمرارية الطرق احملاسبية حبيث تسمح ملستعملها جيب أن يتم إعداد وعرض املعلومات احملاسبية يف 
بإجراء مقارنات معتربة يف الزمن وبني الكيانات 

التكلفة التاريخية:مبدأ1.4
قيمته األصلية احلقيقية عند تاريخ اإلقناع أو جيب أن يتم تقدمي أي عنصر عند احلصول غليه باستخدام

,أو مببلغ اخلزينة  الذي يقبض,او مببلغ اخلزينة الذي من املفرتض اإلنتاج)تكلفة اإلقناع أو تكلفة(اإلنتاج 
العادي للنشاطأثناء السريدفعه النقضاء اخلصوم 

مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على المظهر القانوني.1.5
طبقا حلقيقتها األخرى يف الدفاتر احملاسبية وتعرض يف الكشوف املالية للمؤسسة تسجيل املعامالت وألحداث 

مظهرها أو شكلها القانوين.أساسفقط على ساالقتصادي, ولياملادية وواقعها 
على المظهر القانوني.االقتصاديمبدأ استمرارية الواقع 1.6

تقرير عناصر وتقدمي املعلومات بكيفية على املؤسسة تطبيق نفس احملاسبية عرب الدورات املتعاقبة,أي يليها 
مقارنة هذه  املعلومات.إجراءلية وقاباالنسجاممماثلة وذلك لضمان 

و املقصود بطرف احملاسبية هو اإلنفاقات احملاسبية القاعدية واخلصائص النوعية واملبادئ احملاسبية 
طرف الكيان ما إلعداد و عرض  املمارسات واإلبداعات اخلاصة املطبقة من القواعد واألساسية,وكذا 
.كشوف املالية

مبدأ استقاللية الدورات المحاسبية .1.7
دية املؤسسة، وتتوافق الدورة احملاسبية عادة على بني تواريخ حساب نقتنقضيالفرتة اليتالدورة احملاسبية هي 

السنة املدنية، وميكن أن تكون خمتلفة إذا كان نشاط املؤسسة مومسيا جيب أن تتم التسجيالت احملاسبية 
بطريقة تسمح بربطها بالدورة اليت ختصها، وهكذا فإن نتيجة كل دورة حماسبية تكون مستقلة عن نقدية الدورة 

اليت تسبقها أو 
واملعامالت واألحداث 
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مبدأ الحيطة :1.8
تفادي جيب أن تستجيب احملاسبة ملبدأ احليطة الذي يؤدي إىل تقرير معقول للوقائع يف ظروف الشك، قصد 

وبصفة عامة فإن احليطة يقتضي بأن يتم تسجيل أي نقض للقيمة واخلسائر احملتملة قبل حتققها الفعلي يف 
.املقابل ال تسجيل األرباح إال بعد وقوعها الفعلي

المقاصة :مبدأ عدم1.9
يقتضي هذا املبدأ عدم القيام باملقاصة بني نواقص القيمة والفوائض القيمة وال بني املدينني والدائنني.

: دور المؤسسات العلمية والعملية في تطوير المحاسبة3- 1-2

القيام بعملية البحث األساسي والتطبيقي يف ميدان احملاسبة من أجل إبداع أساليب جديدة تتماشى مع -1
الظروف املتجددة باستمرار؛

2-

بة والوظائف األخرى باملؤسسة؛العمل على خلق انسجام بني احملاس-3
رفع آداء احملاسبني؛-4
محاية احملاسب من الضغوطات اليت قد تصدر من املسريين أو محلة األسهم، وهذا بفرض قواعد ومبادئ -5

ومن أهم هذه املؤسسات نذكر:

18الشركة الوطنية للمحاسبة:1-

وحدات جهوية باجلزائر، (03)، حتتوي على ثالث 1967ة تأسست سنة مؤسسة جزائرية تابعة لوزارة املالي
عامل. 250وهران، قسنطينة، وتسع عشر وكالة، جمموع عماهلا 

يف:

18
Société Nationale de Comptabilité, Guide Manuel.
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مسك الدفاتر احملاسبية؛- 
عداد امليزانية احملاسبية؛الوقوف على إ- 
تدقيق احلسابات.- 

كما وضعت املؤسسة برناجماً تكوينيا حيتوي على: 

ملتقيات حول تدقيق احلسابات؛- 
ملتقيات خاصة بتقسيمات التسيري املايل، وبرامج تكوينية يف التدقيق اآليل للحسابات.- 

19StandardsAccountingInternational:اللجنة الدولية للمعايير المحاسبية-2
Committee « IASC »

1973تأسست سنة 
معايري حماسبية دولية، حترتم عند عرض احلسابات السنوية والقوائم املالية كذالك- يف فائدة الكل-إعداد ونشر 

تضمن قبول وتطبيق هذه املعايري يف كل أحناء العامل.

أملانيا، أسرتاليا، الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، بلجيكا، اململكة املتحدة، اليابان، 20البلدان املؤسسون هم:
بلـد.60املكسيك، هولندا، ويضم حالياً هذا التنظيم ما يزيد عن 

21جلترا و ويلز: معهد المحاسبين القانونيين في ان2-

Institute of Chartered Accountant in England and Wales “ICAEW”

يف لندن كاحتاد للجمعيات احملاسبية االسكتلندية واإلجنليزية، ومنذ سنة 1880أنشئ هذا املعهد سنة 
هنة احملاسبة منذ يقوم املعهد بإصدار دوريات شهرية باسم "مهنة احملاسبة" باإلضافة إىل توصيات حول م1938

ولقد حقق صدى كبرياً خاصة يف ترتيب ومضمون القوائم املالية. ولقد كّون املعهد جلاناً خاصة 1942سنة 
Theبالبحث العلمي والتطوير احملاسيب كلجنة توحيد معايري احملاسبة  Accounting Standards

Steering Committee.

19
Colasse Bernard, "Comptabilité Générale", 5 ème édition, Economica, Paris, 1996, P 24.

20
Mikitin Marc, Regent Marie-Olide, Op.Cit, P 08.

. 17دادن عبد الغين، مرجع سبق ذكره، ص 21
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CommissionExchangesandSecurities:لجنة بورصة األوراق المالية-3
« SEC ، كان هلذه اللجنة 1933بعد صدور قانون األوراق املالية عام 1934أنشئت سنة «

سلطة فرض شكل وحمتوى القوائم املالية للشركات مبا يتماشى واملبادئ احملاسبية املقبولة عموماً، وعملت على امناء 
تشكيل شخصية مستقلة حملاسب املؤسسة مبعزل عن اإلدارة اليت يعمل لديها، حيث ال يستند إىل وعي ثقايف ل

22توصيات اإلدارة بل يستند إىل توصيات مهنته يف حل املشاكل اليت يتعرض هلا. 

5مجلس معايير المحاسبة المالية:Financial Accounting Standards Board
« FASB »

1973Accounting Principal Boardsتأسس سنة  « APB ,
ويعود إليه الفضل يف إرساء أول إطار تصوري للمحاسبة، واملعرف كما يلي:" هو نظام متجانس من األهداف 

اسبة املالية وقوائمها املالية". واملبادئ املرتابطة فيما بينها يؤدي إىل معايري متماسكة، ويبني طبيعة، دور وحدود احمل
23

وتقييمية. 

24جييبنا اإلطار التصوري للمجلس عن األسئلة التاليـة: 

ما هو الذي جيب أن تكون عليه أهداف احملاسبـة ؟- 
هو الذي جيب أن تكون عليه املميزات النوعية للمعلومات احملاسبية ؟ما- 
ما هو الذي جيب أن يكون عليه احملتوى التصوري للقوائم املاليـة ؟- 
ما هو الذي جيب أن تكون عليه املبادئ األساسية إلعداد هذه القوائم املاليـة ؟- 
5الجمعيـة األمريكية للمحاسبـة:AssociationcountingAcAmerican

« AAA »

. 11، مرجع سبق ذكره، ص مداين بن بلغيث22
23

Bouraui Nassiba, Op. Cit, P 16.
24

Idem, P 16.
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، تضم أساتذة جامعيني خمتصني يف احملاسبة، وتصدر عنها جملة كل ثالثة أشهر بعنوان 1926تأسست سنة 
أنتجت عدة دراسات ختص معايري حماسبة الشركات، طبيعة احملاسبة، ونظرية احملاسبة، ولقد "جملـة احملاسبـة". ولقد

" فن تسجيل وتبويب وتلخيص 25، احملاسبة كما يلي:1941عرفت اجلمعية األمريكية للمحاسبة سنة 
ألحداث". العمليات واألحداث اليت هلا طبيعة مالية، وتفسري النتائج اليت تسفر عنها هذه العمليات وا

مستخدمي هذه املعلومات يف تكوين رأي لغرض اختاذ القرارات الالزمة". نالحظ أّن هذا التعريف أصبح ينظر إىل 
ظام معلومات. 

, 1999, دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة نظري مع حاالت تطبيقية"حكمت أمحد الراوي، "25
. 87ص
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خالصة الفصل

من األسباب اليت دفعت املؤسسات إىل وضع حماسبة منذ بداية القرن العشرين هو ظهور أشكال مركبة 

لعمليات الصنع اليت مل تعهدها من قبل،بالتايل كان ال بد من إجياد آلية تسمح بالتعمق يف التحاليل إىل درجة 

تقسيم املؤسسة إىل أجزاء مصغرة قد تصل إىل املصلحة و حىت إىل الفرع.  

ظهرت نقائص من ناحية تطبيقها يف امليدان، هذا ما دفع الدول السباقة إىل اكتشاف هذه احملاسبة إىل إنشاء 

جلان خمتصة يف تطويرها إىل درجة حتويلها إىل تقنية كمية ضرورية ملراقبة التسيري.  إال أن بعض الدول فرضت 

يتعلق بالتصرحيات الضريبية من جهة أخرى.   

أما الدول األخرى فرتى أن إلزامية هذه احملاسبة هو تدخل يف الشؤون الداخلية للمؤسسة، مما يتناقض 

مع مفهوم النظام الليربايل الذي يعطي احلرية للمؤسسات يف إطار ممارسة نشاطها و يف إطار رسم إسرتاتيجيتها 

لفرض نفسها يف السوق.  و من بني األدوات املستعملة من طرف هذه املؤسسات لرسم خططها و تطبيق 

إسرتاتيجيتها جند احملاسبة التحليلية، فالكشف عن معطيات هذه األخرية هو اإلدالء مبضمون االسرتاتيجية، علما 

املخططات احملاسبية.كما أن احملاسبة التحليلية هي بالدرجة األوىل نظام معلومات داخلي يستجيب الحتياجات 

  .

وحىت حتقق احملاسبة األهداف املرجوة منها ال بد من تنظيمها بالشكل املالئم لذلك، و استنادا إىل 

وصاية اهليئة العليا للمؤسسة تسمح باالستجابة الكاملة الحتياجات املسريين مهما كان مستوى مسئوليتهم.  
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تمهيد:

تعترب حوكمة الشركات إحدى أوجه اإلدارة املعاصرة اليت يُراد هلا أن تطبق يف هياكل اإلدارة بالشركات 
الشركات وفق ملا هلا من مزايا عديدة ومتعّددة على مالك ومسامهي تلك الشركات، ّمت حتديد مفهوم حوكمة

عّدة معايري ومبادئ وهذا يف أعقاب األزمات املالية األخرية اليت اِكتشف فيها عّدة عناصر تتماثل مع ما 
وصلت إليه النظريات املفسِّرة للحوكمة، حيث ّمت يف هذا اإلطار إصدار عّدة مبادئ ومواثيق وتقارير تعمل  

انونية واالقتصادية لكّل دولة.كّلها على إرساء احلوكمة بالشركات حسب البيئة الق
إّن آليات حوكمة الشركات نشأت منذ زمن والبداية كانت من نظرية الوكالة لـ جنسن وماكلني 

)JENSEN et MEKLING ( اليت اِقرتنت بفصل امللكية عن اإلدارة وما خيلفه ذلك من مشاكل بني املالك
يراها املالك يف غري صاحله ويصفها باالنتهازية، وبعد 

ذلك ظهرت نظريات أخرى حتّلل وتفسِّر حوكمة الشركات.

مسامهتها يف حتّمل املسؤولية املستوى اخلارجي، أي على مستوى أصحاب املصاحل اخلارجيني، من خالل 
االجتماعية جتاه احمليط الذي تعمل فيه، ودعمها للتنمية اليت متس كل القطاعات ومكافحتها للفساد بفضل 

تطبيق مبادئها اليت ترّكز على املساءلة والنزاهة والشفافية.
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: اإلطار النظري لتطّور مفهوم لحوكمة الشركات 1- 2
Corporateمصطلح (من املعروف أن Governance يطلق على حوكمة الشركات على مستوى (

االقتصاد اجلزئي ونعين بذلك الشركات واملؤسسات، 
بعد ذلك ندخل يف حدود البحث وهذا باإلشارة إىل اجلانب النظري الفلسفي الذي أّدى إىل ظهور 

الشركات كمفهوم وكمصطلح، باستعراض املفهوم املتفق عليه والنظريات اليت عملت على وتطّور حوكمة
حتّليل وتفّسري حوكمة الشركات

ماهية الشركات1-1- 2
) الذي أّكد على أّن كافة منظمات ADEM  SMITH(يعود للعامل آدم مسيثالمفهوم الكالسيكي:) 1

تمع وحتقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح ومبا ينسجم 
مع األحكام القانونية والقواعد األخالقية السائدة. فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه املنظمة؛

، حيث ّمت التحّول من اهلدف األحادي إىل هدف آخر 1930الذي ّمت إدراكه سنة المفهوم اإلداري:) 2
يتمثل يف تعظيم رضا املديرين أنفسهم وحبثهم عن القوة واألمان واملوقع املتمّيز يف ّظل منو واِتساع املنظمة، 

FRANCISوأشار فرنسيس سيتون ( X.SUTTON إىل كون املسؤولية االجتماعية تظهر 1956) يف حبثه سنة ،
ات الكبرية من خالل موازنة إدارة املنظمة ما بني عدد من العناصر املتفاعلة معها (محلة وتربز يف الشرك

األسهم، املقرضني، املوردين، الزبائن واحلكومة) واليت يكون هلا تأثري كبري يف مساعدة املديرين على تقدمي 

) والنموذج النوعي JACOBYالذي ِاختلفت تسمياته من منوذج البيئة االجتماعية عند (المفهوم البيئي:) 3
)، بدأت مالحمه تظهر سنة WILLIAMS) إىل منوذج وجهة النظر العامة لـ (HAY-GRAYحلياة املديرين عند (

املديرين يف كون مسؤوليتهم االجتماعية ال تنحصر داخل املنظمة فحسب وال ترتبط سْ تَحسُّ ب1960

).JOHN  K.GALBRAITH) و جون جالربيث (RALPH  NADERرالف نادر (
:1باينة وأحياناً متعارضة حول املسؤولية االجتماعية للشركات وهيوهناك ثالث تفّسريات مت



16، ص: 2004، مارس 49، جملة عامل العمل، العددالمسؤولية االجتماعية للمؤسساتعبد اهللا صادق دحالن، 1
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بإر 
.املسؤولية االجتماعية صورة من صّور املالئمة االجتماعية الواجبة على الشركات

أّما تعريف املسؤولية االجتماعية فقد ِاختلف من هيئة ألخرى، وفيما يلي بعض التعاريف:
عّرف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة، املسؤولية االجتم/1

من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيًا واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية والعمل على حتّسني 
؛2

:3ومن خالل تطّور املسؤولية االجتماعية للشركات عرب التاريخ ميكن تعريفها كما يلي/2
:املسؤولية االجتماعية هي قيام شركات األعمال بالربامج واألنشطة بالعالقة مع دعاة النظرية االقتصادية

اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف ِاجتماعية تتكامل مع األهداف االقتصادية فيها؛
املسؤولية االجتماعية هي إلزام رجال وشركات األعمال باملصلحة الذاتية عالقة مع املصلحة الذاتية:بال

:املسؤولية االجتماعية هي جمموعة اِاللتزامات الطوعية أو غري بالعالقة مع سلوك شركات األعمال
يت تنسجم مع قواعد ومتطلبات البيئة واألطراف املؤثرة فيها؛الطوعية ال

:املسؤولية االجتماعية هي احلّد األدىن األخالقي املطلوب اِاللتزام به بالعالقة مع أخالقيات اإلدارة
لضمان ِامتثال شركات األعمال للقانون وللمعايري وللقّيم االجتماعية.

رجال األعمال يف مواصلة السياسات لصنع القرارات ومعاجلة احلاالت /3
RUE-BYARS 1977(4.

) أربعة أنواع من املسؤولية اليت باجتماعها تشّكل املسؤولية االجتماعية CARROLLقدَّم كارول (
للشركات وفق الشكل التايل:

رقية عريان، املسؤولية االجتماعية للشركات، سوق فلسطني لألوراق املالية2
، الوراق للنشر والتوزيع، عمان (األردن)، أخالقيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات األعمالجنم عبود جنم، 3

201، ص:2006الطبعة األوىل، 
، ص 2001ردن)، الطبعة األوىل، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان (األاالجتماعيةالتسويق والمسؤولية البكري تامر ياسر، 4

24
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للمسؤولية االجتماعية)CARROLL(: هرم كارول 1.9الشكل

المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال: األعمال طاهر حمسن منصور الغاليب و صاحل مهدي حمسن العامري، المصدر: 
83ص:، 2005(األردن)، الطبعة األوىل،، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان معوالمجت

اليت للمسؤولية، و األربعة األنواعهي حاصل جمموع )CARROLL(فاملسؤولية االجتماعية حسب كارول
ميكن كتابتها بالصيغة اآلتية:

تكون الشركة مواطنًا صاحلاً، عليها أن تسعى إىل حتقيق ليس فقط املصلحة املالية حلملة األسهم، حىت
بل مصاحل كافة أصحاب املنفعة اآلخرين (املستهلكني، املوظفني، املديرين، البيئة اليت تعمل فيها ووسائل 
األمر أبعد من تقدمي التربعات 
اخلريية، إذ يعين املشاركة الفّعالة يف الربامج التعليمية وااللتزام حبماية البيئة إىل جانب العمل وفق مبادئ 

BCCCC. حيث عرَّف مركز بوسطن ملواطنة الشركات (5الشفافية واملساءلة

إسرتاتيجية األعمال اليت حتّدد ال

، مركز املشروعات الدولية النموذج التجاري لمواطنة الشركاتالكسندر سكولنيكوف و جوش ليتشمان و جون سوليفان، 5
7، ص:2004ديسمرب 27، 410اخلاصة، التقرير رقم 

إّن التصرف كمواطن صاحل يسهم يف تعزيز املوارد رة:المسؤولية الخيِ -

المسؤولية األخالقية: -
وعادل وتتجنب اإلضرار بالفئات املختلفة.

من خالل االمتثال للقوانني، ألّن القوانني هي مرآة تعكس ما هو صحيح أو خطأ يف المسؤولية القانونية: -

كون املنظمة حتّقق رحباً، فاّن هذا ميثل قاعدة أساسية للوفاء باملتطلبات األخرى. المسؤولية االقتصادية: -

المسؤولية القانونية + المسؤولية األخالقية + المسؤولية المسؤولية االجتماعية للشركات = المسؤولية االقتصادية + 
الخيِّرة
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:6الشركات هي

 ّاألنشطة التجارية والقرارات ، والعمل على ختفيض اآلثار السلبية الناجتة عنتقليل الضرر إىل أدين حد
املتخذة على أصحاب املصاحل؛

من خالل املسامهة يف الرفاه االقتصادي باستثمار املوارد املالية يف أنشطة تعود بالنفع تعظيم االستفادة ،
على املسامهني وعلى أصحاب املصاحل؛

ببناء عالقات ثّقة واليت تتضمن شفافية القابلية للمساءلة واالستجابة ألصحاب املصاحل الرئيسيني ،
واِنفتاح أكرب ، وإجياد آليات إلدراج صوت أصحاب املصاحل يف القرارات؛

مسؤولية الشركة هي إرجاع األرباح احملّققة إىل املسامهني وجيب عليها دائما أن تأخذ الدعم املايل القوي ،
بعني االعتبار وعلى عاتقها جزء من املسؤولية حنو ا

.7واالجتماعية واألخالقية والرعاية اليت يتوقعها أصحاب املصلحة منها
المتفق عليه لحوكمة الشركات بعد نشوب األزمات المالية  مفهوم : ال1-2- 2

حوكمة الشركاتمفاهيم : أوال
) هو ترمجة للمصلح األمريكي le gouvernement de l’entrepriseمصطلح حوكمة الشركات (

)corporate governance اِنطالقا من مبدأ ممارسة السلطة يف الشركة املسامهة (سهم/صوت)، بالتعادل ،(
يف حالة كل األسهم هلا نفس الوزن، وغري متعادل يف حالة وجود نسبة يف رأس املال متثل أسهم مضمونة 

صطلح متذبذبللسلطة وقوة يف األصوات، وهذا يعين فحص سلطة املسامهني واملالك على املسريين. وامل
واملفهوم الواسع الذي يعىن 

حبماية أصحاب املصاحل الداخليني واخلارجيني. هذا املفهوم األخري ينبع من جانبني مها:
كيف ميكن النظر لكيان املنشأة ضمن النظام االقتصادي؛

6 What is corporate citizenship?, www.bcccc.net
230- 229، ص ص:2006جنم عبود جنم، مرجع سبق ذكره، 7
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 شكل نظام احلوافز الذي حيمي احلقوق و حيافظ على اِلتزامات األعوان االقتصاديني يف حميط عمليات
أيِّ منشأة.

تعّددت الكتابات اليت جاءت بتعاريف واضحة وجلية حلوكمة الشركات، و من بينها:
إلدارة الشركة من OECDعرّفت منظمة (.1

الداخل وقيام جملس اإلدارة باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني الذين رمبا يكونون 
؛ 8معزولني متاما عن إدارة الشركة

2.
العالقة بني كل من اإلدارة، جملس املديرين، املسامهني، املسامهني ذوي األقلية وباقي وتتمحور حول

أصحاب املصاحل؛
حوكمة الشركات هي وضع املسارات، السياسات، القوانني واملؤسسات املؤثرة على أسلوب الشركات .3

العبني منهم أصحاب مثل اإلدارة، التوجيه والرقابة. وحوكمة الشركات هي أيضًا عالقات بني عّدة
املصاحل؛ 

) املبدأ الذي تقوم عليه حوكمة الشركات يف ثالثة عناصر: ROLAND PEREZخلص روالند برييز (
اهلياكل، اإلجراءات والتصرفات يف الشكل التايل:

: مفهوم حوكمة الشركات1.1الشكل

، بدون تاريخ نشر، دليل تأسيس حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة، )CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (8
5، ص:2001
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,édition dunod,: management stratégique d’un système d’informationIT gouvernanceFrédéric georgel ,المصدر:

paris, 2eme édition, 2006, p :4

أظهرت حوكمة الشركات عّدة أنواع من الرأمسالية السائدة بالشركات:
الرأمسالية العائلية اليت ترّكز على سلطة املالك؛- 
النوع الكالسيكي املتمثل يف املستثّمرين املؤسسيني؛- 
غياب رقابة الرأمسالية العامة (اجلمهور)؛- 
رأمسالية أموال التوظيف.- 

G.charreuxوعّرف جريارد شارو ( 1997

لتوسيع السلطات وإظهار تأثري قرارات املسريين، فاحلوكمة حتكم قيادة وحتديد فضاء اإلدراك".

ودوافع ظهورها: حوكمة الشركاتثانيا
من األحداث اليت وقعت خالل العقدين املاضيني، وضعت حوكمة الشركات على قّمة هناك سلسلة 

ِاهتمامات كل من جمتمع األعمال الدويل واملؤسسات املالية الدولية. و من حاالت الفشل الذريع مثل 
، والفجوة القائمة بني وأزمة املدخرات والقروض يف الو.م.أ) BCCIفضيحة بنك االئتمان والتجارة الدولية (

مكافآت اإلدارة وأداء الشركة. وقد حدثت مؤخرًا فضائح كبرية وأزمات اِقتصادية وحاالت فشل مؤسسي 
يف روسيا وآسيا والو.م.أ، جعلت حوكمة الشركات تطفوا إىل السطح يف الدول النامية واالقتصاديات 

هياكل

تصرفاتإجراءات
عالقات

قرارات



الشركات                                                                         الفصل الثاني : حوكمة

26

ل اآلتية من أسباب االهتمام املتزايد حبوكمة . إضافة إىل ما سبق، تعترب العوام9املتحّولة و الناشئة
:10الشركات

التحّول إىل نظام اِقتصاد السوق؛- 
حتقيق معّدالت مرتفعة ومتواصلة من النّمو االقتصادي؛- 
تزايد اِنتقال رؤوس األموال عرب احلدود؛- 
ية مثل أزمة جنوب ضعف آليات الرقابة على تصرفات املديرين، ممّا أدى إىل حصول األزمات االقتصاد- 

.Enron (2001، وأزمة شركة إنرون (1997شرق آسيا 
BERLE، أطلق كل من بريل ومينز (1930ففي بداية سنوات  et MEANS حتذير من املخاطر املرتبطة (

بفصل امللكية عن اإلدارة يف الشركات املدرجة يف البورصة، وضرورة أن تكون هناك رقابة على املديرين 
.مصاحل صغار املسامهنيحلماية 

:11وتعترب العناصر اآلتية من دوافع ظهور حوكمة الشركات كمصطلح وكنظام لإلدارة
الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة؛.1
زيادة وعي مسئويل اإلدارة وأصحاب املصاحل باإلجراءات احلاكمة؛.2
الشركة ووسائل حتقيقها؛إجياد اهليكل الذي حيدَّد من خالله أهداف.3
املساعدة على رفع درجة الثّقة مع حتقيق املزيد من االستقرار املايل؛.4
ضمان احلصول على معاملة عادلة جلميع املسامهني؛.5
متكني الشركات من احلصول على التمّويل من جانب عدد أكرب من املستثّمرين احملليني؛.6
رضني واالضطالع بدور املراقبني اخلارجيني بالنسبة ألداء الشركة.إمكانية مشاركة الدائنني واملق.7

:12ومن العوامل اليت جعلت احلاجة إىل حوكمة الشركات مّلحة وضرورية جند

3، ص: )، مرجع سبق ذكره، بدون تاريخ نشرCIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (9
، حبث علمي أعد ضمن حوكمة الشركات وأهميتها في جذب االستثمارات وتنمية الموارد البشريةحممد خالد املهانيي، 10

4-3، ص ص:2007جوان-الفعاليات العلمية جلمعية احملاسبني القانونيني السوريني، دمشق (سوريا)، حزيران
، دار املريخ، اململكة العربية السعودية، جعة: تحديات وقضايا معاصرةمستقبل مهنة المحاسبة والمراعبيد سعد املطريي، 11

108-107، ص ص:2004
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ِاهتزاز الثّقة يف األسواق، حيث عانت معظم األسواق من عمليات ِاهتزاز الثقة وفقدت معها آالف - 1
املستثّمرين وماليني العاملني وت

الشعور باالخنداع والقهر، وظهور إحساس غامض مبواجهة مؤامرة من طرف عدٍو ليس له قّيم سوى - 2
النهب والسرقة واالستيالء على حقوق الغري  والتالعب بأموال املسامهني يف الشركات؛ 

ة على مواصلة عمليات االستثمار بسبب الشعور باالكتئاب واإلحباط االستثماري، وعدم القدر - 3
فضائح مالية فائقة ال يتصّورها العقل؛

االنسحاب من سوق االستثمار، سواء احمللي أو العاملي الذي حدثت فيه الفضيحة وعدم الرغبة وال - 4
القدرة على العودة إليه مهما كانت املكاسب مغرية؛

ئتماين إىل الدرجة اليت أصبحت معها البنوك تواجه موقفاً تقّييد املعامالت اآلجلة واِنكماش السوق اال- 5
غري عادي، حيث الودائع ال تنمو واالئتمان يرتاجع.

حوكمة الشركاتوأهمية : أهداف 1-3- 2
الشركات اجلّيد يساعد على ضمان أن تستعمل الشركة رأمساهلا بفّعالية، وتساعد على نظام حوكمة

رحبية أصحاب املال كاملسامهني وبقية املقرضني كالبنوك، كما تساعد يف احلفاظ على ثقة املستثّمرين احملليني 
القتصادواألجانب وجذب رأس املال طويل األجل، وتعترب العنصر الرئيسي يف حتسني فّعالية ا

أهداف الحوكمةأوال :
:13تعمل مبادئ ومعايري حوكمة الشركات على حتقيق العديد من األهداف نذكر منها

حتسني قدرة املشروعات على حتقيق أهدافها من خالل حتسني الصورة الذهنية واالنطباع االجيايب عنها؛. 1
املديرين باملسؤولية وإمكانية حماسبتهم من خالل حتسني عملية صنع القرار يف الشركات، بزيادة إحساس . 2

اجلمعيات العامة؛
حتّسني خاصية مصداقية البيانات واملعلومات وحتقيق سهولة فهمها عرب احلدود؛. 3
إدخال ِاعتبارات القضايا البيئية واألخالقية يف منظومة صنع القرار؛.4

14-13، ص ص:2005، جمموعة النيل العربية، القاهرة (مصر)، الطبعة األوىل، حوكمة الشركاتحمسن أمحد اخلضريي، 12
23-22، ص ص: 2005حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، 13
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حتّسني درجات الشفافية والوضوح واإلفصاح ونشر البيانات واملعلومات؛. 5
زيادة قدرة املشروعات على حتسني موقفها التنافسي وجذب ِاستثمارات ورؤوس أموال أخرى؛. 6
زيادة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني وحتّسني معّدالت دوران العمالة وِاستقرار العاملني..7

وتسمح حوكمة 
خاصة املستثّمرين املاليني واملؤسسيني من احلصول على وسائل تقوم حقيقة بالرقابة على إدارة أصوهلم 

من خالل توضيح املوزعة على عّدة حمافظ وشركات. وتؤدي إىل تعظيم املنافع وزيادة ِاستفادة الشركات
. والشكل اآليت يوضح ذلك:14املسؤوليات والواجبات واملهام اخلاصة باألطراف ذات الصلة

أهمية الحوكمة:ثانيا:
:15تظهر أمهية حوكمة الشركات من خالل ما يأيت

حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده وال باستمراره؛.1
النزاهة واالستقامة لكافة العاملني بالشركة؛حتقيق وضمان.2
حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أّي أخطاء عمديه؛.3
4.
حتقيق االستفادة القصوى والفعلية من نّظم احملاسبة والرقابة الداخلية؛.5
من الفاعلية من املراجعني اخلارجيني الذين هم على أكرب درجة من االستقاللية.حتقيق أعلى قدر .6

من بني الشركات العاملية اليت تعرضت لإلفالس والتدهور نتيجة نقص يف تطبيق مبادئ احلوكمة جند:
لة - 1

باملائة، وكان جملس اإلدارة خيتار من طرف الدولة ومبدئياً مل تكن هناك رقابة على إدارة 100الفرنسية بنسبة 

الرقابة الفّعالة على اإلدارة يف قطاع االتصاالت واإلعالم مثًال، أفلست بعض الشركات بسبب اِنعدام - 2
vivendi , France telecom؛(

189، ص ص: 2005اخلضريي، مرجع سبق ذكره، حمسن أمحد 14
59-58نفس املرجع أعاله، ص ص :15
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وعدد آخر من االفالسات خاصة يف الو.م.أ ، فأصبح االهتمام الكبري )Enronقصة شركة إنرون (- 3
ى ِاستقاللية منّصب على اإلفصاح والشفافية يف املعلومات املالية املقّدمة من طرف الشركة، يف حني تبق

املراجع اخلارجي مطروحة.
:16فغياب احلوكمة بالشركات يعين

زيادة قوة الفساد، حيث لن يكون هناك من يقاومه؛
شيوع حاالت من الالمسؤولية وعدم االلتزام الذي يؤدي إىل اِتساع دائرة الشك وعدم التأّكد؛
القدرة على التمّييز بني بدائل من اخليارات املطروحة لالستثمار؛زيادة الضبابية وعدم
زيادة عدم الثّقة واخلوف من املستقبل؛
 زيادة الشعور بالعدمية وعدم القدرة على الفعل، حيث يتحّول العاملني إىل آالت وخيتفي الدافع إىل

العمل؛
قه، حيث ال يلتزم العاملني بالتعليمات اإلدارية زيادة عدم الشعور والوعي بالواجب وعدم الرغبة يف حتقي

ويتم اخلروج عن اللوائح والقواعد.
:17)، فاّن حوكمة الشركات اجلّيدة تؤدي إىلCIMAوحسب املعهد القانوين للمحاسبني اإلداريني (

تقليل املخاطر؛.1
التحفيز على األداء؛.2
حتسني فرص الوصول إىل أسواق رأس املال؛. 3
حتسني القدرة على تسويق البضائع واخلدمات؛.4
حتسني القيادة؛. 5
تبيان الشفافية والقابلية للمحاسبة االجتماعية.. 6

107-105، ص ص:2005حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سبق ذكره، 16
7، ص:بدون تاريخ نشر، مرجع سبق ذكره، )CIPE(مركز املشروعات الدولية اخلاصة17
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حوكمة الشركاتلتفعيل : اإلطار الميداني 2- 2
إثر األزمات املالية اليت عصفت باقتصاديات بعض املناطق من العامل يف النصف الثاين من عقد 

ية يف وضع مبادئ التفكري جبدّ هلا كربى الشركات العاملية، متّ تالتسعينات، 
صة، إضافة إىل ومعايري عاملية ختص حوكمة الشركات بالعموم، وهذا من طرف بعض اهليئات الدولية املتخصّ 

هذا اإلطار.ت يف على املبادئ الدولية والتقارير املشهورة اليت متّ عتماداً دساتري وطنية اِ 
: المبادئ الدولية لحوكمة الشركات2-1- 2

نتطرق إىل أّهم هذه املبادئ، وهي مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اليت تضم يف عضويتها 
العاملية، إضافة إىل مبادئ الشبكة الدولية حلوكمة الشركات ومن ّمث مبادئ مركز حوكمة تأقوى االقتصاديا

يمي. الشركات اإلقل
: مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنميةأوال

، طلب جملس 1998أفريل 28-27يف أثناء االجتماع الذي عقد على املستوى الوزاري يف الفرتة من 
) من املنظمة أن تقوم باالشرتاك مع احلكومات الوطنية األعضاء OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (

وغريها من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص بوضع جمموعة من املعايري عن حوكمة الشركات غري ملزمة، 
:19. تعمل هذه املبادئ على حتقيق ما يلي18متثل وجهات نظر الدول األعضاء باملنظمة فقط

املساءلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة اإلدارة؛العدالة والشفافية وحق)1
محاية املسامهني، األقلية منهم واألغلبية وتعظيم عائدهم؛)2
منع املتاجرة بالسلطة يف الشركة؛) 3
4(
ضمان وجود هياكل إدارية ميكن معها حماسبة إدارة الشركة؛) 5
مراجعة األداء املايل وحسن ِاستخدام أموال الشركة.ضمان)6

39ص:، 2005ار اجلامعية، اإلسكندرية، ، الدالمبادئ والتجارب-الشركات: المفاهيمحوكمةطارق محاد عبد العال، 18
51، ص:2003، سنة35النشرة االقتصادية، بنك اإلسكندرية، العدد19
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) بشأن حوكمة الشركات بالعمومية، لذلك فانه مناسب لكل من النموذج OECDويتّسم دليل (
األملاين)، ومع ذلك فهناك ضغوط متزايدة إلضافة املزيد من -األنكلوساكسوين والنموذج األوريب (الياباين

) وحلكومات الدول من غري OECD.20آليات التنفيذ إليه
األعضاء يف جهودهم من  أجل  تقّييم  وحتسني  اإلطار  القانوين  واملؤسسي  والتنظيمي  اخلاص حبوكمة 

، وتعترب هذه املبادئ 21الشركات واألطراف األخرى اليت هلا دور يف تنمية وتطوير احلوكمة اجلّيدة للشركات
من أّهم املبادئ دوليًا واليت ِاعتمدت عليها الكثري من املواثيق الوطنية يف سبيل إعداد دليل وطين حلوكمة 

.2001الشركات؛ وجاءت هذه املبادئ معّدلة للمبادئ السابقة املعّدة يف سنة 
وهي:) مبادئ رئيسية لبناء حوكمة شركات جّيدة06أصدرت املنظمة ستة (

: ضمان وجود أساس إلطار فّعال لحوكمة الشركاتالمبدأ األول- 
لضمان وجود هذا اإلطار الفّعال، فانه من الضروري وجود أساس قانوين وتنظيمي ومؤسسي ميكن من 

وراءه لكافة املشاركني يف السوق االعتماد عليه يف إنشاء عالقات تعاقدية، ويتم هذا من خالل االلتزام بـ:
ع إطار حلوكمة الشركات يهدف إىل التأثري على األداء االقتصادي الشامل ونزاهة األسواق وعلى وض/ 1

احلوافز اليت خيلقها للمشاركني يف السوق وتشجيع قيام أسواق تتمّيز بالشفافية والفّعالية، فالبيئة التنظيمية 
صادية الشاملة؛والقانونية اليت تعمل فيها الشركات ذات أمهّية رئيسية للنتائج االقت

أن يكون توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات يف نطاق ِاختصاص تشريعي ما، حمدَّدًا بشكل واضح / 2
الشركات تتأثر مبجموعة كبرية من امليادين مع ضمان خدمة املصلحة العامة. حيث أّن ممارسات حوكمة

القانونية مثل قانون الشركات، اللوائح التنظيمية لألوراق املالية، معايري احملاسبة واملراجعة؛ قانون اإلعسار 
(اإلفالس) وقوانني العقود والعمل والضرائب؛

22، ص:بدون تاريخ نشر)، مرجع سبق ذكره، CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (20
) بشأن حوكمة الشركات OECDمبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()، CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة (21

5، ص:2004
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أن يكون لدى اجلهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية، السلطة والنزا/3

الشرح الالزم هلا؛
حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكيةالمبدأ الثاني:- 

سهل هلم ممارسة حقوقهم األساسية ومنها:ينبغي توفري احلماية للمسامهني، وأن ي
إرسال أو حتويل األسهم؛/1
احلصول على املعلومات املالية وذات الّصلة بالشركة؛/2
املشاركة والتصويت يف ِاجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني؛/3
اِنتخاب وعزل أعضاء جملس اإلدارة؛/4
نصيب يف أرباح الشركة./5

تكون للمسامهني فرصة املشاركة الفّعالة والتصويت يف ِاجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني من خالل:

تزويد املسامهني باملعلومات الكافية يف الوقت املناسب فيما يتعلق بتاريخ ومكان وجدول األعمال؛
ها تلك املتعلقة باملراجعة اخلارجية؛إتاحة الفرصة للمسامهني لتوجيه األسئلة إىل جملس اإلدارة، مبا في


 اإلفصاح عن اهلياكل والرتتيبات الرأمسالية اليت متكِّن بعض املسامهني من أن حيصلوا على درجة من
سهم.

المعاملة المتساوية للمساهمينالمبدأ الثالث:- 
يف إطار حوكمة الشركات، ينبغي أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامهني، مبا يف ذلك مسامهي 
األقلية واملسامهني األجانب، وإتاحة الفرصة لكافة املسامهني للحصول على تعويض فّعال عن اِنتهاك 

ملة من خالل:حقوقهم. وتتم هذه املعا
كون كافة األسهم هلا نفس احلقوق ومتكِّن كافة املستثّمرين من احلصول على املعلومات املتعلقة بكافة /1

السالسل وطبقات األسهم قبل الشراء؛



الشركات                                                                         الفصل الثاني : حوكمة

33

2 /
احلاكمة؛ 

باألصوات عن طريق فارزي األصوات أو مرشحني هلذا الغرض، بطريقة يتم االتفاق عليها مع اإلدالء/ 3
املستفيد اجلديد من ملكية األسهم؛

إلغاء مجيع القيود اليت تعرقل عملية التصويت عرب احلدود؛/ 4
أن حيصلوا على العمليات واإلجراءات اخلاصة باجتماع اجلمعية العامة، أن تسمح لكافة املسامهني ب/5

على معاملة متساوية، وأن ال تؤدي إجراءات الشركة إىل زيادة صعوبة التصويت بدون مربّر.
دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركاتالمبدأ الرابع:- 

ينبغي االعرتاف حبقوق أصحاب املصاحل اليت ينشئها القانون أو تنشأ نتيجة التفاقيات متبادلة، والعمل 
على تشجيع التعاون النشط بني الشركات وأصحاب املصاحل يف خلق الثروة، ومن بني تلك احلقوق اليت 

يكفلها القانون نذكر:
عاملني؛املشاركة يف إدارة وتنفيذ السياسات من طرف ال/1
السماح هلم باحلصول على املعلومات ذات الّصلة وبالقدر الكايف؛/2
االتصال مبجلس اإلدارة واإلعراب عن ِاهتمامهم بشأن املمارسات غري القانونية وغري األخالقية، /3

وينبغي عدم االنتقاص من حقوقهم. فهذه املمارسات قد تّضر حىت بالشركات وتنال من مسعة مسامهيها 
وتز 

: مبادئ الشبكة الدولية لحوكمة الشركات اثاني
الواليات املتحدة ب2005مارس 29) يف ICGNّمت تأسيس الشبكة الدولية حلوكمة الشركات (

نْ مِ واألكادمييني. تـُؤْ ، بإيعاز من أكرب املستثّمرين املؤسسيني مثل الشركات، الوسطاء املاليني األمريكية

 إنشاء الشبكة الدولية حلوكمة الشركات (فكرةICGNبيع عام يف ر ةلمائدة املستدير الدويل لجتماع الايفرمسيا )نوقشت
برئاسة الربوفسور األولكان االجتماع . جتماع للمجلس من املستثمرين املؤسسيني يف واشنطن العاصمةعقد اِ ، حيث1994

يف املؤمتر السنوي يف لندن للشبكةةسيسيأملبادئ الت). ّمت ِاعتماد اcalpersشركة كالبريز (من )william cristكريست (ماولي
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الشبكة بأّن حتّسني مبادئ حوكمة الشركات ينبغي أن يكون غاية وهدف كل عضو مساهم ومشارك يف 
عمليات حوكمة الشركات من مستثّمرين، جمالس املديرين ورؤساء الشركات باقي أصحاب املصاحل.

هي:واملبادئ
عوائد للمساهمين- غاية الشركةالمبدأ األول:- 

العمل طوال الوقت على تعظيم أرباح وعوائد املسامهني، وحىت يتحّقق هذا اهلدف الكبري للشركة هو 

الزمين؛
اإلفصاح والشفافيةالمبدأ الثاني:- 

وينبغي اإلفصاح عن معلومات تتصل 
املسامهني اليت متّكن الشركة من الرقابة، متضمنة معلومات عن حقوق التصويت واملنافع اليت تعود على 

امللكية من الرقابة؛
المراجعةالمبدأ الثالث:- 

ِاِ◌شتمل مبدأ املراجعة على النقاط اآلتية:
تعمل الشبكة على مساندة جهود تطّوير اجلودة العالية للمعايري احملاسبية ومعايري التقارير املالية، كما /1

تّدعم توحيد املعايري وتشجيع الشركات على تطبيقها؛
ينبغي تنفيذ املراجعة عن طريق مراجعني خارجيني مستقلني وينبغي اِقرتاحهم من طرف جلنة املراجعة؛/ 2

يتضمن التقرير السنوي للمراجعة، الرأي املوضوعي واخلارجي حول مدى عدالة القوائم املالية ينبغي أن/ 3
اليت تعرض الوضعية واألداء املايل للشركة؛  

ألنشطة ةلفية الرمسياخلجمموعة من اللوائح اليت شكلت على عضاء األوافق 2002عام ويف. 1996حزيران / يونية بتاريخ
.الشبكة
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ينبغي على جملس املديرين، وإذا ِاستلزم األمر على الرؤساء يف الشركة، تقّدمي تأّكيد له أساس منظّم / 4
حسابات الشركة.على  كفاية القوائم املالية و 

ملكية المساهمين، مسؤوليات وحقوق التصويتالمبدأ الرابع:- 
ينبغي يف إطار هذا املبدأ القيام بـ:

تسهيل عملية أداء املسامهني حلقهم يف التصويت؛/ 1
معاملة كل املسامهني على ِقَدْم املساواة وضمان كون كل حقوق املستثّمرين حمفوظة؛/2
و مبادرة توسيع خيارات التصويت، مبا يف ذلك تأمني ِاستعمال قنوات االتصاالت تدعيم فكرة أ/3

االلكرتونية؛
لعب املسامهني دور مّهم يف قرارات حوكمة الشركات مثل حق ترشيح وتعّيني ونقل املديرين وحق /4

املوافقة على القرارات الكربى؛
إعطاء/5

أثناء ِاجتماع اجلمعية العامة للمسامهني.
: مبادئ مركز حوكمة الشركاتاثالث

) لألعمال بوالية هانوفر األمريكية، حيث قّدم TUCKتابع ملدرسة CFCG()مركز حوكمة الشركات (
إرشادات بشأن إقامة نظام حوكمة جّيد ومتماسك يف الشركات مّست اجلوانب التالية:

اإلفصاح عن االلتزام حبوكمة الشركات؛/1
نظرة حول هيكل امللكية، من حيث التنظيم والسياسات ونّظم اإلدارة املّتبعة؛/2
؛عالقات أصحاب املصاحل/3
القيادة؛/4
مكافآت املديرين غري التنفيذيني؛/5
دور املسامهني من خالل حقوق امللكية وتعّيني املديرين؛/6
 الشركات حوكمة مركز)CFCG(ربوفيسور إسبان إكبوالأنشأه)espen eckbo( لتشجيع البحث والنقاش حول القضايا

عاصرة باململكة الشركات والقضايا املحوكمةمؤمتر عن نعقاد مبناسبة اِ 2000يف متوز / يوليو مت بعث املركز . وكمةالرئيسية حل
املتحدة.
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التقارير املالية، الشفافية واألداء؛/7
االلتزام واالمتثال للقواعد التنظيمية؛/8
أصحاب املصلحة؛باالهتمام /9

األداء البيئي واالقتصادي؛/10
األخالق يف جمال األعمال./11

حوكمة الشركاتل: المواثيق الوطنية 2-2- 2
بقية وال،)الو.م.أ، اململكة املتحدة وأملانياربية (غختص دول ثالثة منها سيتم عرض مخسة مواثيق وطنية، 

). مصر ولبنان(ثل دولتني عربيتني مت
للو.م.أ2002أوكسلي - قانون ساربون: أوال

للطاقة اليت أعلنت ) Enron(ِاستجابة للفضائح املالية اليت عرفتها الو.م.أ، خاصة مع قضية شركة إنرون 
2001ديسمرب8إفالسها يف

وغريها من الشركات، صدر قانون 200122خلدمات احملاسبة واملراجعة واليت أفلست بدورها يف نوفمرب
)SOX (2002 الذي  يهدف إىل إعادة الثّقة للمستثّمرين حول سوق رأس املال األمريكي وهذا بالرتّكيز ،

على:
مصداقية املعلومات املنشورة من طرف الشركات؛.1
ت التصنيف .2

االئتماين؛
احلاجة إىل قواعد حوكمة الشركات؛.3
تقّومي ومتابعة املخالفني. .4

) وهو عضو يف احلزب الدميقراطي POOL  SARBANESقام على إصدار القانون كل من بول ساربون (
ضو ) وهو اآلخر عMEACHELL  OXLEYونائب يف جملس الشيوخ عن والية مريالند، وميشال أوكسلي (

ململكة العربية السعودية، ، دار املريخ، امستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة: تحديات وقضايا معاصرةعبيد سعد املطريي، 22
101، ص:2004
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باحلزب اجلمهوري، فباإلضافة إىل شركة إنرون هناك العّديد من الشركات اليت كانت سببًا يف إصدار قانون 
)SOX23) ومنها:
مليار WORLDCOM20023.8شركة وورلدكوم (- 

القواعد احملاسبية؛
؛XEROX2000شركة زيروكس (- 
؛2002) لالتصاالت أفلست يف فربايرGLOBAL  CROSSINGشركة غلوبال كروسينج (- 
؛2002) لالتصاالت، أفلست يف أفريلADELPHIAأديلفيا (شركة - 

؛KMART2002شركة كيمارت (- 
. AOL-TIME WARNER2002شركيت تامي وورنري وأمريكا أون الين (- 

الية:بعد هذه األحداث، قّررت السلطات األمريكية القيام بإصالحات جذرية متس النقاط الت
شروط وظروف وضع وحتّديد مسؤوليات املديرين؛- 1
تضارب املصاحل عند مكاتب وبيوت املراجعة واحملاسبة؛- 2
القواعد احملاسبية لتفادي إخفاء الصفقات املنجزة. - 3

)؛ وكّل فصل حيتوي فروع أي ما جمموعه title) فصًال (11) من إحدى عشر (SOXيتشّكل قانون (
) بالقانون ككل. الفصول اليت وردت يف القانون هي كاآليت:section) فرع (66ست وستني (

: جملس اإلشراف احملاسيب العام يف الشركة؛1الفصل- 
: ِاستقاللية املراجعني؛2الفصل- 
: مسؤوليات الشركة؛3الفصل- 
: حتّسني اإلفصاح املايل؛4الفصل- 
: حتليل تضارب املصاحل؛5الفصل- 

102-101، ص ص.2004عبيد سعد املطريي، مرجع سبق ذكره، 23
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: جلنة املوارد والسلطات؛6الفصل- 
: التقارير والدراسات؛7الفصل- 
: مساءلة الشركة وجرائم التدليس واالختالس؛8الفصل- 
: حتّسني تطويق عقوبة اجلرائم املتصلة؛9الفصل- 
: عائد الضرائب من الشركات؛10الفصل- 
: املساءلة والتدليس بالشركات. 11الفصل- 

بإجياز:4و2، 1ويف ما يلي، الفصل 
مجلس اإلشراف المحاسبي العام في الشركة: 1الفصل

يتكّون من تسعة فروع وأّهم ما ناقشه:
ِاستقاللية معايري وقواعد املراجعة ونوعية الرقابة؛)1
التفّتيش على التسجيالت احملاسبية؛)2
3(
معايري احملاسبة.)4

المراجعينستقالليةاِ : 2الفصل
ّمت مناقشة هذا الفصل ضمن تسعة فروع، من عناصره:

اخلدمات اخلارجة عن نطاق ممارسة املراجع؛)1
متطلبات االعتماد املسبق للمراجعني من طرف الشركة؛)2
تقارير املراجع اليت يقّدمها إىل جلنة املراجعة التابعة للشركة.)3

ين اإلفصاح الماليتحسّ : 4الفصل
جاء يف تسعة فروع هو اآلخر، عاجل املواضيع التالية:

اإلفصاح وفق التقارير الدورية؛)1
حتّسني االحتياطات املأخوذة ملواجهة تضارب املصاحل؛)2
اإلفصاح عن الصفقات وعن أعضاء اإلدارة واملسامهني؛)3
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تقّييم إدارة الرقابة الداخلية؛)4
ني الكبار؛دليل األخالق للرؤساء املالي)5
اإلفصاح عن اخلربة املالية للجنة املراجعة بالشركة؛)6
حتّسني منشورات اإلفصاح الدوري.)7

د لحوكمة الشركات بالمملكة المتحدةوحّ م: الدليل الاثاني
) الربيطاين بإعداد هذا الدليل الذي حّل حمل الدليل السابق الصادر يف FRCقام جملس التقارير املالية (

، تضمن الدليل جمموعتني اِثنتني: تعاجل األوىل قضايا الشركات، يف حني أّن الثانية تتطرق إىل 2003ة سن
املسامهني املؤسسيني، وحيتوي كل مبدأ على نقاط أساسية وأخرى مساندة للنقاط األساسية يف املبدأ 

الواحد.
األولى: الشركاتالمجموعة 

:
المديرينالمبدأ األول:

أّهم ما تطرق إليه املبدأ نذكر:
، على كل شركة أن يكون هلا قائد من خالل جملس فّعال والذي جيمع املسؤوليات إلجناح أعمال  /1

الشركة؛
الرئيس واملدير التنفيذي/ 2

واملسؤوليات التنفيذية عند إدارة أعماهلا، فال أحد ميكن لوحده أن يأخذ عملية ِاختاذ القرار دون إشراك 
اآلخر؛

اِ / 3
ال جيوز ِاختاذ القرار من جانب واحد؛املديرين وخباصة ِاستقاللية املديرين غري التنفيذيني و 

، ينبغي أن تكون عملية تعّيني املديرين اجلّدد للمجلس متصفة بإجراءات رمسية، صارمة عيّ ت/ 4
وشفافة؛
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ير القدرات املهنية واملعلوماتيةتطوّ / 5
ن فرز واجباته؛ونوعية مرغوبة متكِّن م

المكافآتالمبدأ الثاني:
عاجل املبدأ عناصر وتركيبة املكافأة كما يلي:

، ينبغي أن يكون مستوى املكافأة كاٍف جلذب وحتفيز املديرين للمتطلبات مستوى وهيكل املكافآت/ 1
أدائهم الشخصي 

ومعايري العمل بالشركة؛
، ينبغي وجود إجراءات شفافة ورمسية لتطّوير سياسة املكافآت املمنوحة للتنفيذيني وحتّديد اإلجراءات/ 2

حجم مكافآت املديرين فرادى.
القابلية للمحاسبة والمراجعةالمبدأ الثالث:

تضمن العناصر الثالثة التالية:
الشركة؛،التقرير املايل/ 1
الرقابة الداخلية/ 2

املسامهني املستثّمرين وأصول الشركة؛
شفافة ورمسية حول كيفية عرض التقارير املالية املراجعني وجلنة املراجعة/3

ومبادئ الرقابة الداخلية من أجل التأكيد على وجود عالقات مناسبة مع مراجعي الشركة. 
المجموعة الثانية: المساهمون المؤسسيون

تطرقت إىل أّهم ثالث عناصر وهي:
الدخول يف حوار مع الشركات القاعدية حول التفاهم ، على املسامهني املؤسسينياحلوار مع الشركات- 1

املشرتك على األهداف املستقبلية؛
يم اإلفصاح عن احلوكمةتقيّ - 2

ليت لفتت اِنتباههم؛
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تصويت املسامهني- 3
األصوات ألّن تلك األصوات ترتجم إىل ممارسات يف امليدان.

14" يوم ) "سيباسيت مولينوسIFC، فقد كشف ممّثل مؤسسة التمّويل الدولية (للجزائروأّما بالنسبة 

، بأّن هذه املؤسسة التابعة للبنك العاملي تعمل حاليًا بالتعاون مع املؤسسات العمومية 2007جويلية 
واخلاصة والبنوك اجلزائرية، إىل جانب ممثلي منتدى رؤساء املؤسسات، إلعداد ميثاق حوكمة الشركات يف 

. 24بنك العاملي باجلزائراملؤسسات اجلزائرية. جاء هذا على هامش الندوة الصحفية مبقر ال
حيث أّن اجلزائر تشهد تأخر كبري جداً يف إصدار ميثاق للحوكمة مقارنة ببعض الدول العربية، وهذا ال 
يشجع على بناء الثقة يف سالمة ومتانة النظام املصريف على وجه اخلصوص، يف ظل ما عرفه من اِنتكاسة 

د ميثاق للحوكمة يضمن للمستثّمر الوطين واألجنيب محاية ممثلة يف أزمة البنكني السالف ذكرمها، فوجو 
فضلى حلقوقه وحتفيزاً كبرياً له على املسامهة يف رأس مال البنوك املراد خوصصتها، ألّن اخلوصصة تعين تنازل 

الدولة عن حصة من رأس مال البنوك اليت تعود ملكيتها للدولة، فغياب مبادئ حتمي املسامهني الصغار 

ات املدراء أو من ممارسات املسامهني الكبار ال يشجع على ظهور منافسة حقيقية بني املشاركني من تصرف
يف عملية اخلوصصة.

وعلى العموم فاّن املستثمر األجنيب أيًا كان نشاطه االستثماري، يفضل االقتصاديات اليت حتكمها 
ات املالية الدولية اليت متنح قروض للشركات مبادئ ممارسة اإلدارة الرشيدة، كما هو الشأن عليه مع املؤسس

اليت تتوفر دوهلا على مواثيق للحوكمة واليت من خالهلا تضمن حسن إدارة تلك القروض.  
: التنمية المستدامة2-3- 2

التنمية املستدامة بدورها مصطلح برز يف السنوات القليلة املاضية، من بني ما يعىن به محاية مصاحل 
األطراف املرتبطة بالشركات سواء من قريب أو من بعيد. حيث رّكزت التنمية املستدامة على ضرورة اِلتزام 

ّويل مشاريع ليس هلا أثار سلبية. الشركات باملسامهة يف محاية البيئة، مبا يف ذلك البنوك من خالل مت
: مفهوم التنمية المستدامةأوال

2007جويلية 15األحد ،5065العدد، جريدة اخلرب،الجزائر تستعد إلعداد ميثاق للتسيير الراشدمسية يوسفي، 24
11هـ، ص:1428مجادى الثانية 30املوافق 
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حوكمة الشركات اجلّيدة تساهم يف التنمية االقتصادية املستدامة من خالل حتّسني أداء الشركات والرفع 
الشركات واملسؤولية االجتماعية للشركات جممعان فحوكمةمن إمكانية الدخول إىل رأس املال اخلارجي،

يعمالن معًا حنو حتقيق االستدامة والتنمية املستدامة، من خالل االستقرار االقتصادي وإفصاح الشركات 

الشركات إلى التنمية المستدامة: من حوكمة1.11الشكل

,développementThierry wideman goiran et frédéric perier et françois lépineuxالمصدر:
, édition d’organisation,: un dialogue prometteurdurable et gouvernement d’entreprise

paris, 2003, p :103

يعرِّف برنامج األمم ا
، ومفهوم التنمية 25

، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم دراسة تقييميه- إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرزرنوج يامسينة، 25
127، ص: 2006-2005االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، السنة اجلامعية 

التنمية املستدامة

االستدامة

املسؤولية 
االجتماعية

حوكمة 
الشركات

االستقرار 
االقتصادي

نشر ثقافة 
وسياسة 

وإسرتاتيجية 
الشركة

ِاعتماداً على األهداف والصناعة، فان الشركة ستختار مصاحلها
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حول موضوع 1970املستدامة ُوِجَد أصله من خالل االنعكاس املثايل من امليدان االيكولوجي يف سنوات 
، والذي 1972)، وبالضبط مبناسبة مؤمتر ستوكهومل يف سنة l’eco-développementااليكولوجية (-التنمية

ِاعرتف بشكل مناسب باالعتبارات البيئية يف التنمية.
كما تعربِّ التنمية املستدامة عن جتميع الطرق واألساليب خللق وِاستدامة التنمية واليت تسعى إىل:

ختفيف الفقر؛- 1
إجياد املعايري العادلة للمعيشة.- 2

، وعّرف املبدأ 26البعد البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية
، 1992ذي تقّرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية املنعقد يف ريودي جانريو بالربازيل سنة الثالث ال
التنمية 

.27ألجيال احلاضر واملستقبل
فمفهوم التنمية املستدامة مل

:28متباينة منها
اإلميان بفلسفة الطبيعة أو محاية أمن األرض؛.1
االستخدام العاقل ملوارد الطبيعة يف جمال عملية التنمية واملوازنة بني مصاحل األجيال املتتابعة..2

ولتحقيق هذه التنمية وجب الرتكيز على عدد من القّيم وهي:
مبدأ احلذر والوقاية؛
البحث عن إدارة خملصة ووفية؛
مبدأ املسؤولية؛
مبدأ التعّود على املشاركة؛

يتعلق حبماية البيئة يف إطار 2003يوليو سنة 19املوافق 1424مجادى األوىل عام 19مؤرخ يف 10-03قانون رقم 26
4التنمية املستدامة، املادة 

، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة (مصر)، مبادئ التنمية المستدامة-دوجالس موسشيت27
17، ص:2000الطبعة األوىل، 

3صقييم للفكر الوضعي ورؤية اسالمية التنمية المتواصلة: النفاهيم والمستلزمات (تمحد، أعبد الرمحان يسري 28
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.روح التضامن
، نظرًا لـ:) ضعيفةMENAتعترب ثقافة التنمية املستدامة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا (

اِنعدام الوعي؛) 1
اِنعدام املؤسسات الرائدة يف التنمية املستدامة؛) 2
اِنعدام االجنازات الكافية إلدراك التنمية املستدامة.)3

ولتحديد سياسة التنمية املستدامة يف الشركات، تقوم هيئات التصنيف االجتماعي باعتماد مخسة 
معايري أساسية وهي:

وارد البشرية؛إدارة امل. 1
آثار أنشطتها على البيئة؛.2
العالقات مع الزبائن واملوردين؛.3
العالقات مع املسامهني؛. 4
5 .

: عناصر التنمية المستدامةاثاني
يدور جمال ونطاق التنمية املستدامة حول ثالثة مكونات:

، إىل أنه لكي تتحقق التنمية 1992: حيث أشار املبدأ الرابع الذي أقرّه مؤمتر االستدامة البيئية/ 1
، 29املستدامة ينبغي أن متثل البيئة جزًءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال ميكن التفكري فيها مبعزل عنها

ضرورة )، MNE) املوجهة للشركات متعّددة اجلنسيات (OECDوخّصص املبدأ اخلامس من مبادئ منظمة (
ضبط أعمال ونشاطات هذه الشركات بشكل ينسجم مع محاية البيئة، حيث ينبغي عليها يف إطار القواعد 

التنظيمية واملمارسات اإلدارية والقوانني يف أماكن عملها أن:
ما *

على النشاطات والقيام برسم أهداف قابلة للقياس  تُعىن بتحّسني البيئة؛
وضع خمطط منسجم للوقاية والرقابة احلقيقية لألضرار البيئية والصحية الناجتة عن نشاطات الشركات؛*
يف كل املناشدة املستّمرة لتحسني األداء البيئي للشركات من خالل تكّييف إجراءات العمل والتكنولوجيا*

أقسام الشركات وتطّوير املنتجات واخلدمات اليت ليس هلا تأثري سليب على البيئة.  

، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة (مصر)، مبادئ التنمية المستدامة-دوجالس موسشيت29
18، ص2000الطبعة األوىل، 
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ومن الوسائل اليت تعمل على اِلتزام الشركات بأداء بيئي مرضي جند املراجعة البيئية، حيث توالت ضغوط 
ياسات البيئية اليت تعمل متزايدة على الوحدات االقتصادية من جانب أطراف متعّددة لتحّسني ومراجعة الس

. 30ومجاعات الضغط البيئي)
: وهذا من خالل اِلتزام الشركات مببادئ املسؤولية االجتماعية جتاه أصحاب االستدامة االجتماعية/ 2

املصلحة؛
: من خالل العمل على تطّوير وسائل اإلنتاج وتقنيات اإلدارة اليت تقلِّل من االستدامة االقتصادية/ 3

املوارد حىت يستّمر النّمو االقتصادي الكلي.
نات لتحقيق التنمية املستدامة:نسجام تلك املكوّ تداخل واِ حيت يوضّ والشكل اآل

الثالثة في تحقيق التنمية المستدامةنات ية التوازن بين المكوّ : أهمّ 1.12الشكل

جل حتقيق التنمية املستدامة:ألرة و املذكةنات الثالثتداخل أهداف املكوّ يبّني وايل فالشكل املأما 
: مجموعة األهداف الثالثة التي يتعين دمجها في التنمية المستدامة1.13الشكل

، الدار اجلامعية، الثالثةتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفيةدانيال جورج غايل، 30
434، ص:2001اإلسكندرية (مصر)، 

االقتصاد

البيئة

المساواة

االستدامة
الحياة

المنفع
ة
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72، ص: 2000-دوجالس موسشيتالمصدر:

األهداف االيكولوجية (البيئية):
االيكولوجي. وحدة النظام 

. التنوع البيولوجي؛
. القضايا العاملية

األهداف االجتماعية:
. املشاركة؛

. احلِراك االجتماعي؛
. التطّوير املؤسسي؛

األهداف االقتصادية:
. النمو؛

. املساواة؛
. الكفاءة

التنمية المستدامة
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خالصة الفصل الثاني

متثل حوكمة الشركات التقاء املمارسات واإلجراءات السليمة إلدارة الشركات حيث تعمل هذه 

تقليل من تعارض املصاحل بني املسامهني وأصحاب املصاحل وكل من له عالقة مع الشركة وبسبب تنوع 
آليات الرقابة على حوكمة الشركات وتعدد مصادرها فان تنفيذها يتطلب وضع إطار شامل هلا يأخذ 

بعني االعتبار مجيع مصاحل املسامهني وأصحاب مصاحل شركات املسامهة فكل طرف من هذه 
األطراف يؤدي دورا مهما يف عملية احلوكمة حيث تسعى إدارة املراجعة الداخلية من خالل موقعها 

أن نظم الرقابة الداخلية تعمل بكفاءة وتقدمي التوصيات الالزمة اليت حيتاج إليها مبجلس اإلدارة حلماية 
حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل يف الشركة.
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الفصل التطبيقي-3

تقديم هيكل االستقبال: 3-1

urborتقديم ل : 3-1-1

هو مؤسسة عمومية اقتصادية URBORمركز الدراسات واالجناز العمراين احلضري ملدينة وهران املسمات 
دج 385000000برأس مال إمجايل يناهز 

من جراء إعادة اهليكلة للمركز الوطين 1983مارس 05من 83-167أنشأت هذه املؤسسة مبوجب املرسوم 
05/10/1992يف CNERUللدراسات واالجناز احلضري 

لتعديالت خصت وضعية القانونية بغية التحول إىل شركة ذات أسهم املتحصلة L’URBORخضع مركز 
على االستقاللية املالية.

تتوفر هذه املؤسسة على أربعة وكاالت وهي كااليت :

وكالة يف مدينة مستغامن.-
وكالة يف مدينة معسكر.-
وكالة يف مدينة نعامة.-
وكالة يف مدينة أدرار.-

ةنبذة تاريخي: 2- 3-1

cadatأسست أو أسس الصندوق اجلزائري للتهيئة الرتابية املسماة عموما1959يف 

خمطط قسنطينة وكان يشمل كل الرتاب الوطين من خالل اهلياكل اجلهوية إطاروذلك يف -
مركزية يف العاصمة بإدارةاملتصلة -
urborواالجناز احلضاريالتسمية لتصبح املركز الوطين للدراسات تغريت1982ـ يف 2-
راسات و مثانية وحدات جهوية من بينها مركز الدإلعداداهليكلية اإلعادةمسحت هذه 1983ـ يف 3-

urborملدينة وهران االجناز
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167/831983/03/05هذا األخري مبرسوم رقم إنشاءوقد مت -
اجلزائريالغرب أخرىالىعدة واليات كفائتةمتتد  -
تعديالت قانونية  فأصبح مستقل و حتول اىل شركة ذات أسهم ، ومن طرءت1932/10/05ـ يف 4-

اقتصادية كمؤسسة عموميةهنا وهو يتوفر على شخصية معنوية وكذا استقالل مايل فأصبحت تتسم  

بطاقة تعريف المؤسسة.: 3- 3-1

اهلدف االجتماعي           مركز الدراسات واالجناز احلضري

EPE-SPAمؤسسة عمومية اقتصاديةالشكل القانوين            

دج385000000رأس مال إمجايل  

1983مارس 05تاريخ االنشاء                

05/10/1992تاريخ االستقاللية املالية      

لقب رئيس مدير العام       السيد مدين حممد

املختار وهرانشارع املرشح محو 124عنوان املقر االجتماعي      

041452354أو   041452327قم اهلاتف                ر 

041452178الفاكس                   

contact@urbor.comالربيد االلكرتوين           

webwww.urbor.comموقع

النشاطات اهلامة          دراسات احلضرية العامة

835إشارة النشاط            

CPAالبنك                   القرض الشعيب اجلزائري   وهران
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098331010058633رقم التعريف            

31591796011مادة الضريبة           

B00 0104787 31/00رقم السجل التجاري   

املمارسة مدة

سنة يف جمال التعمري والتهيئة املناطق الصناعية مهما 50يتوفر على مدة ممارسة تفوق URBORمركز وهران 
لق األمر بالتجمعات الساحلية أو داخل الوطن أو يف اجلنوب كانت حالتها إذا تع

مركز وهران معىن بأي إجناز من الساحل إىل أقصى اجلنوب.

مرورا مبدينة معسكر فجبال بن شقران وكذلك سهل غليزان و هذا يدل على التنويع احلاصل و إن اقتضى االمر 
يف املواقع املدروسة مما يدل كذلك على املعرفة العميقة لألراضي.

مركز وهران وينوي ISOاحلامل السم أصبح مكيف مع النظام الدويل URBORمركز وهران
URBORذات صلة مع األمن الصناعي و احمليط البيئي.توسيع تصديقه مع املقاييس الدولية

urborدور المحاسبة في تسيير مؤسسة: 3-2

.ميادين النشاط: 1- 3-2

URBORنشاطات مركز وهران 
PDAUواملخططات الرئيسية للتهيئة والتعمريPOSاستعمال الرتاب املخططات 

تتلخص املمارسة كمايلي:

POSدراسات التعمري العامة   ,PAW,PDAU.

.VRD,routes ,ponts ,et autresدراسات عملية 

.دراسات معمارية واهلندسة املدنية
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دراساتالتهيئة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.

دراسات أنظمة العمليات اجلغرافية .

دراسات التأثريات على البيئة.

لطوبوغرايف.الرسم ا

تأهيل السكنات القدمية.

تتسع كفاءة املركز إىل عدد كبري واليات الغرب اجلزائر: مستغامن ،وهران، معسكر، عني تيموشنت ،سيدي بلعباس 
تلمسان، سعيدة، غليزان، نعامة.

الموارد البشرية والمادية:: 2- 3-2

عون من االطارات املسرية والباحثة وجامعني 150على تعداد يتمثل يف URBORأي يتوفر املركز املذكور 
،مهندسني يف VRDيف علم االجتماع ومهندسني يف التهيئة األرضية ، مهندسني يف معماريني أخصائيني 

الطوبوغرافية ،وكذلك يف ميدان املعلوماتية ضف إىل ذلك خرباء يف عمران واملياه.

كااليت :كما يتوفر املركز على إمكانية مادية مالئمة تضمن له السري احلسن لتأدية املهام وهي  

واالنرتنت يسامهان يف النهوض لبعض املؤسسات.l’intranetشبكة معلوماتية حديثة، وسائل هاتفية 

.Leica TC307+Leica TC407من نوع الطبوغرافيةأجهزة رقمية لتسجيل 

.VRD TOPO CADيف برنامج طوبوغرا

.COVADIS+ برنامج AUTO CADبرنامج 

A3عدة طابعات A0طاولة للرسم نوع  ;A4.

و برنامج سهمي.A0ألة نسخ 

urborالنظام العام للمركز 



وهرانلمدينةالحضريالعمرانيواالنجازالدراساتالفصل التطبيقي : مركز

52

تتمتع بشخصية معنوية و استقالل EPE)هو مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي urborنظام املؤسسة : 
كلفت هذه األخرية شركة (CPE)الكبريهو للدولة املتمثله يف جملس املشاركة  للدولةمايل حبيث أن القسط 

كشركة ذات أسهم SGP GENESTالتسيري للشركات  

اليت تسري من قبل جملس االدارة ،احلصول و التسيريحلساب الدولة خبصوص األسهم وكذلك القيم األخرى اليت 
.URBORحتصل عليها الدولة مباشرة على حساب  

أن املؤسسة هي خاضعة لتدابري قوانني التجارية عندئذ تسري من قبل وكالتني  إال

ووكالة التسيري .اإلداريةوكالة 

الجمعية العامة للمساهمين 

وأعضاء CPEاجلمعية العامة هي وكالة سيادية للشركة فهي تشكل من املندوبني من قبل جملس املشاركة للدولة  
و يتم االجتماع مرة واحدة على األقل يف السنة ، يف جلسة SGP GENSTEيسمى ملااإلدارةمن جملس 

أو من اإلدارةعادية وعند كل طارئ يف جلسة استثنائية على أساس استدعاء كل طرف من قبل رئيس جملس 
طلب من أحد األطراف .

املتعلقة بنشاط بكل القضاياتتكلف اجلمعية العامةالعادي،ما عدا يف استثناء القرارات اليت ختص التسيري 
التايل : املؤسسة و هي ك

للنشاطاتالربامج العامة 

ـالتقييم السنوي للنتائج 

ـتحويل النتائج 

ـ رفع أو خفظ رأس املال 

ـ اقرتاحات تعديل القوانني 

ـ تعيني جملس احملاسبة 
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:اإلدارةمجلس 

يتشكلران من قبل جملس اإلدارة الذي ملدينة وهURBORيدار مركز الدراسات 

) اآلخرين 05) مها من ممثلي العمال و (02حبيث أن (أعضاء) 07حسب القانون الذي حيدد األعضاء وهم (
حسب عهدة ثالث سنواتالعامةمن اإلدارة الذين تعينهم اجلمعية 

العضو األعلى اجلدير بأخذ نهألمرات يف السنة باستدعاء من الرئيس ، 06
القرارات املناسبة لقضية ما.

له صالحيات يف حتديد توجهات اهلامة اليت ختص نشاطات الشركة كما يسهر على تطبيقها ويصوت على امليزانية 
السنوية ويبدي الرأي النهائي حول تقرير التسيري ويوافق على تقييم احلساب 

C ـ العضو اإلداري

هي إدارة عامة متكونة من إدارتني منها من هي مكلفة باإلدارة   و املال و األخرى urborالذي يسري مركز 
بالنشاطات التقنية  (الدراسات )

الشبكة التنظيمية للمؤسسة : فهي منظمة حسب ثالث حماور 

ـ املديرية العامة 1

آلخرين يف إطار مهمته يديرها املدير العام الذي ميثل الشركة حسب التقارير مع ا

يتمتع املدير بصالحيات أوسع إىل حدود املشروع االجتماعي حتت حتفظ اليت هي ممنوحة له من قبل اإلدارة 
ويكون يف عونه يف هذه املهام 

مساعد اإلدارة 

مساعد التسيري فرعي 

مساعد يف جمال اإلعالم اآليل 

مساعد يف مصلحة القانونية  
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بل اإلدارة العامة فيم خيص العمل اإلداري كما تنضم املتابعة املباشرة للنشاطات ملختلف املصاحل ـ يتم التقييم من ق

للمدى القصري و املدى الطويل urborـ حتديد وتوزيع إسرتاتيجية التنمية ل 

مومية 

ـ ضمان التحكم يف موضوع امليزانية لكل نشاط وضمان املراقبة 

ـ ضمان التفتيش أي املعاينة ملختلف اخلدمات على مستوى خمتلف املصاحل 

ـ ابتكار ، إعداد واجناز لسياسات الشركة املتمثل يف خمطط العمل و اإلجراءات املتعلقة 

)hseالنظافة ، األمن مث البيئة (

التطبيق و الصيانة لنظام التسيري و نوعيته احلرص على

ـ تطوير ، إدماج و إعداد نظام معلومايت للتسيري 

ـ إعداد واحملافظة على نظام مراقبة التسيري للنشاطات 

مديرية اإلدارة و التمويل 

سيري املايل     و احملاسبة لكل اإلدارة هي خاضعة لسلطة مدير اإلدارة و التمويل ، فهي مكلفة لضمان الت
العمليات اليت ختص الشركة وحترص اإلدارة على احرتام اهلداف التمويلية للشركة ، كذلك تسيري املنابيع البشرية 

فتشمل على مايلي : 

ـ مقاطعة اإلدارة العامة (أو قسم اإلدارة العامة )                                      1

ـ مصلحة الوسائل العامة 1

ـ مصلحة العمال12

ـ مصلحة العتاد1
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مقاطعة التمويل و احملاسبة (أو قسم التمويل احملاسبة)

مصلحة احملاسبة 

مصلحة التمويل 

مصلحة الصفقات 

مصلحة االستثمار وكذا االسرتجاع من بني مهامها اهلامة مايلي : 

و املخططات العملية اليت ختص تسيري املوارد البشرية و تنظيم املؤسسةـ اإلعداد ، اقرتاح واجناز سياسة الشركة

ـ إعداد وضمان اجناز املخطط االسرتاتيجي للتكوين         

ـ اقرتاح واجناز سياسة التواصل الداخلية ضمن املؤسسة

هاـ إخضاع للمصادقة من قبل املدير العام الذي يعىن بالتقييم السنوي للنتائج املتحصل علي

ـ تنبؤات املمارسة املستقبلية 

ـ ابتكار واقرتاح التهيئة لتنظيم النشاطات (مناذج ، إجراءات عملية ) مت اجنازها عندما مت املصادقة عليها.

ـ إعداد واقرتاح سياسة املؤسسة ، فمخططات العمل أو حتسني النشاطات واإلجراءات  اليت 

تعين التسيري املايل و احلسايب . 

حتمل االنسجام العام وتسيري احلسابات واألرصدة .ـ ضمان

ـ إعداد تنبؤات وخمططات اخلزينة وضمان تغطيات احلاجات املؤسسة حاليا . 

المديرية التقنية :

هذه اإلدارة حتت سلطة املدير التقين وهي مكلفة باجناز الدراسات احلضارية املتطابقة مع املقاييس واملعايري املعدة

آلجال التعاقدية . مع احرتام ا
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أثناء أداء مهامها تدعم ب :

اخللية املعمارية و اهلندسة املدنية .

sigــ خلية 

vrdــخلية الدراسات 

ــ مهام املديرية ختص امليادين التالية :

ــ التأكد من االجناز احلسن ملخطط احلركة السنوية لإلدارة  

ــ املشاركة يف تقييم املشاريع من حيث إمكانية اجنازها مث املرد ودية و اآلجال 

ــ تنظيم دوري لالجتماعات تنسيقية بني خمتلف اهلياكل 

اخلصوصيات التقنية لدفرت الشروط ــ احلرص على

ــ ضمان التسيري و التنمية متويل املتعاقد من الباطن 

ــ معاينة ومراقبة و التحقيق يف الدراسات و املخططات و اقرتاح احللول التقنية 

تسيري ــ البحث أو ابتكار و اقرتاح مع تعميم التدابري منها النماذج و الوسائل املسهلة الجناز الدراسات و 
املشاريع.

ــ املشاركة يف إعداد اإلجراءات اخلاصة بالنشاط .

يتمثل يف املخطط التايل :urborالنظام اهليكلي املايل ملايل ملركز الدراسات واالجناز احلضري ملدينة وهران
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المدیریة العامة

وكالة معسكر              

وكالة مستغانم               

وكالة أدرار                 

,,,,,
………………………………

….

لة نعامة                وكا
نظام التسییر               

مصلحة قانونیة             

خلیة التدقیق              

اإلدارةمساعد 

األمانة            

مصلحة معلوماتیة           

مدیریة التقنیة                        مدیریة االدارة و التمویل                

مصادر و األرشیف  األمانة فصیلة فوج األمن   األمانة    

D.F.C C.T.C D .A.G     قسم الدراسات التقنیة

مصلحة العتاد  

مصلحة 
االستثمار

مصلحة   
الصفقات

مصلحة 
المحاسبة

مصلحة    
المالیة

خلیة     
SIG

خلیة 
الحضریة 

خلیة 
الدراسات

خلیة 
العمرانیة

مصلحة الخدمات 
العامة     

مصلحة العمال  
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urborفي مؤسسة : أهمية المحاسبة 2-3- 3

تلعب احملاسبة دورا هاما لكل مستعمليها وتنحصر أمهيتها يف ما يلي :

تستعمل املؤسسة احملاسبة من أجل احلصول على املعلومات حول مكونات وتطور ذمتها املالية ، فاألمهية 
ع خمتلف املتعاملني االقتصاديني اآلخرين 

وذلك حسب التسلسل الزمين لوقوع هذه العمليات مما يسمح للمؤسسة مبتابعة تطور ذمتها املالية وتفسري 
التغريات اليت حتدث عليها وإعداد وضعيتها بتاريخ معني.

ناصر وتقدمي املعلومات بكيفية مماثلة على املؤسسة تطبيق نفس احملاسبية عرب الدورات املتعاقبة,أي يليها تقرير ع
وذلك لضمان االنسجام وقابلية إجراء مقارنة هذه  املعلومات.

و املقصود بطرف احملاسبية هو اإلنفاقات احملاسبية القاعدية واخلصائص النوعية واملبادئ احملاسبية األساسية,وكذا 
.الكيان ما إلعداد و عرض كشوف املاليةالقواعد و املمارسات واإلبداعات اخلاصة املطبقة من طرف 



وهرانلمدينةالحضريالعمرانيواالنجازالدراساتالفصل التطبيقي : مركز

59

خالصة:
يف احملاسبةلتوضح الدور الذي تساهم به URBORلقد جاءت الدراسة امليدانية ملؤسسة 

مراحل عملية اختاذ القرار، مث لتبني ما اذا كان للدعم التكنولوجي االيل و الرباجمي على وجه التحديد 
اثر اجيايب على تسيري الشركات و دعم القرار يف ظل بيئة و ثقافة املؤسسة وقد اوضحت الدراسة ما 

يلي: 
تساهم احملاسبة يف تنظيم عمل املؤسسة اداريا.- 
تشجع احملاسبة عمل الفريق بسبب االرتباط املباشر لألنشطة.- 
يساهم ادخال التكنولوجيا اىل املؤسسة يف تقدمي معلومات اكثر دقة، و مالءمة.- 
تساهم احملاسبة يف حتديد املشكالت اليت تواجه متخذ القرار بطرق اسرع، دقة و اكثر - 

مالءمة بسبب انتظام املعلومات اليت تقدمها.
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الخاتمة
بدئنا دراستنا هذه بإعطاء مفاهيم أساسية تتعلق باحملاسبة منذ ظهورها كنموذج عمل يقتدى به عند 

إنشاء أي مؤسسة، إىل أن ظهرت مدارس حديثة أخذت بعني االعتبار اجلوانب السلبية اليت كانت تنقص من 

واالجتماعي. وكانت احملاسبة فعالية املدارس الكالسيكية لتصحيحها، خاصة ما يعاب عنها من اجلانب اإلنساين 

أساس ظهور أنظمة املعلومات إذ بدونه، تكون املؤسسة يف حالة فوضى ال ميكن من خالل ذلك رسم خطط وال 

تصور ملستقبل املؤسسة. لكن ما مسح باكتشاف أنظمة املعلومات حسب املفهوم احلديث هلذا املصطلح هو 

ظهور اإلعالم اآليل، هذا األخري الذي حول الع

مع مفهوم العوملة. 

ومن الوظائف اليت استفادت من املعلوماتية جند وظيفة احملاسبة، اليت مل تظهر آية صعوبة يف تأقلمها 

اإلعالم اآليل وبالتايل أصبحت تسيطر على أغلبية األنشطة العاملية خاصة منها اخلدماتية، وال ميكن تصور عملية 

إنتاج ملنتوج مادي أو معنوي دون ترمجته إىل لغة األرقام، أي مبعىن، دون إظهارها يف قوائم مالية، تسمح للجميع 

الرأي فيها وهذا باالعتماد على النظام احملاسيب. لكن حتققنا من خالل الدراسة أن هذا 

النظام ال يتكون فقط من احملاسبة املالية (أو ما يسمى باحملاسبة اإلجبارية)، رغم ما تقدمه من معلومات مفيدة، 

ص وجد هلا األخصائيون حال لكنها معلومات شاملة إىل درجة أن البعض أعتربها "علبة سوداء". هذه النقائ

يتمثل يف احملاسبة التحليلية، اليت كانت يف بدايتها عبارة عن تقنية للحساب، مث تطورت تدرجييا إىل أن أصبحت 

نظاما كامال يتمتع بأسس وقواعد ال ميكن االستغناء عنها، وقد جعل منها املختصني يف امليدان منوذجا، ال 

إمنا بإمكانه التعايش مع كل تغري حيدث يف املؤسسة سواء املتعلق منها يستعمل لتحديد التكاليف فحسب، و 

باملنافسة، اإلسرتاتيجية، احمليط أو مسامهة مستخدمي هذا النموذج.
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كما مسحت هذه الدراسة بالكشف عن آلية تسيري غفل عنها كثري من املسريين، اجلزائريني على وجه اخلصوص، 

ا وذلك ألسباب عدة، منها ما يعود إىل عدم الرتويج هلا كما يفعل ذلك بسبب جتاهلهم أو جهلهم ألمهيته

األوربيون واألمريكيون واألسيويون، ومنها ما يتعلق بارتفاع تكلفة وضع نظام حماسبة حتليلية، ويفضلون يف هذه 

ري قادرين على 

الضغط عن هذه األسعار إال عن طريق تقليص التكاليف فقط.

نتائج البحث

إن احملاسبة هي أساس جناح أي مؤسسة اقتصادية وأن الوظائف اليت حتتويها ال ميكن أن تعطي معلومات )أ

مفيدة، إال إذا اعتمدت

اإلنساين أكثر من اجلانب اإلنتاجي، باعتبار أن العامل هو األساس لضمان بقاء املؤسسة وأن رأيه يف أي 

تعديل خيص تنظيم املؤسسة ال بد أن يؤخذ بعني االعتبار حىت يشعر باملسؤولية جتاه ما ساهم فيه هو 

شخصيا يف اإلعداد والتطبيق. كما أن نظام احملاسبة باعتبارها نواة نظام معلومات املؤسسة، حيتاج هو أيضا 

إىل االعتماد على التنظيم الذي تتمتع به املؤسسة حىت ال يكون هناك تعارض بني معلوماته واألهداف 

احملاسبة التحليلية قد ال حيرتم التنظيم املنتظرة منه. إال أن  ما توصلنا إليه من خالل الدراسة، هو أن نظام 

اهليكلي للمؤسسة فيما يتعلق ببعض مناذجه، لكن هذا ال يعين اخلروج عن اإلطار العام هلذا اهليكل وإمنا 

فقط، إمكانية اللجوء إىل التقسيم العرضي للمهام، حىت يتمكن هذا النظام من حصر التكاليف يف األنشطة 

تايل إمكانية التأثري عليها؛اليت تتسبب يف ظهورها وبال
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ال ميكن لنظام احملاسبة التحليلية لوحده أن يوفر املعلومات الكافية للمسريين الختاذ القرارات املتعلقة مبستقبل )ب

املؤسسة. فكل نظام فرعي له دوره يف حتسني التسيري، لكن أمهية نظام احملاسبة التحليلية تكمن يف أنه يذهب 

ا خيص املعطيات اليت حيصل عليها من األنظمة الفرعية األخرى. لذلك، ال ميكن له إىل أعمق التحاليل فيم

أن يستغين عن اآلليات األخرى مثل احملاسبة العامة، املراقبة املوازنية، املراجعة... بل أنه يعترب مكمال هلا، إال 

بينا من خالل الدراسة أنه إذا كان مستقال عن مصدر املعلومات اليت يستغلها. وقد صةأن فعاليته تظهر خا

إذا كان هذا النظام                                                               

لومات يف املؤسسة، وذلك حبكم املكانة اليت يعترب نظام احملاسبة املالية(العامة) من أهم مصادر املع)ج

املالية، سواء املتعلقة باإلنتاج، املوارد البشرية،املخزونات، التسويق،  املشرتيات... وينتظر من احملاسبة 

املعلومات اليت ترسل إليها إىل لغة أرقام توضع يف قوائم مالية، يتم استغالهلا داخل املالية أن ترتجم كل 

وخارج املؤسسة. وباعتبارها حماسبة قانونية، فاهلدف منها هو االستجابة لألطراف اخلارجية بالدرجة 

ن وال جترب األوىل، لذلك كان لزاما على املسريين أن ميتلكوا أداة داخلية ال ختضع إىل ضغوطات القانو 

احملاسبة العامة. إن احملاسبة املالية نظاما يشبه ما أطلق عليه بعض املختصني بالعلبة السوداء، نظرا 

رفة األنشطة املرحبة من تلك اليت الحتوائه معلومات شاملة ال تظهر إال نتيجة إمجالية، ال تسمح مبع

تثقل كاهل أعباء املؤسسة، وال املنتوجات أو اخلدمات اليت مكنت املؤسسة بتحقيق الربح عن تلك 

اليت حققت خسارة. هلذه األسباب كان من الضروري استكمال هذا النظام باحملاسبة التحليلية 

ميكن التغافل عن املراجعة، باعتبارها أداة لإلجابة عن التساؤالت اليت عجز عنها النظام األول. وال
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من أدوات مراقبة التسيري، اليت حتمي املؤسسة من اإلنزالقات القانونية وحماولة احلصول عن الربح بآية  

كيفية، أو االختالسات اليت قد تقع وهي كلها أمور ختفى عن نظام احملاسبة التحليلية، باإلضافة إىل 

تم مبقارنة التقديرات باإلجنازات ولو بشكل شامل. إال أن ذلك كله يوفر قادة 

املعلومات؛

احملاسبة )د

التحليلية كأداة تسمح مبراقبة التسيري واختاذ القرار. بالنسبة للمؤسسات العمومية واليت يرجع تاريخ 

وجودها إىل ما قبل االستقالل، الحظنا نوع من التهميش للمحاسبة التحليلية وهذا راجع، حسب 

ام اقتصاد السوق، أين كانت رأينا، إىل العمل بنفس الذهنية اليت كانت تسودها قبل االنتقال إىل نظ

احملاسبة التحليلية غري مفيدة ما دام األمر يتعلق بالعمل دون االهتمام بالربح، مع التذكري أن هذه 

أن بعض هذه املؤسسات حتقق أرباح واكتساب هذه اآلليات، ما دامت النتيجة دائما موجبة، حىت

%200تفوق 

مور قد تتغري يف غري صاحل هذه املؤسسات، مع ما وغياب الرقابة، خاصة منها الضريبية. إال أن األ

أقدمت عليه اجلزائر من تعهدات واتفاقات شراكة ونيتها يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، أين 

ستسقط احلماية وتنظم األسواق وتتخذ كل اإلجراءات جلعل هذه املؤسسات تعمل يف إطار قانوين. 

يف هذه احلالة سيتبني هلذه امل
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ومواجهة املنافسة. فسيكون مآل أغلبية هذه املؤسسات الزوال إذا مل تتفطن لوضعية تسيريها قبل 

فوات األوان؛

التوصيات

على أساس النتائج اليت توصلنا إليها، ميكن ذكر بعض التوصيات اليت نراها ضرورية ومفيدة ملؤسساتنا 

االقتصادية:

بالرغم من أن بعض املؤسسات الوطنية، خاصة منها العمومية، هلا إمكانيات مادية ومالية معتربة، إال أن )أ

استغالهلا لضمان مستقبلها غري كاف بالصورة اليت

طريقة استغالل هذه اإلمكانيات حىت تكون ذات مردودية أكرب؛

إن استغالل اإلمكانيات ال يعين فقط زيادة اإلنتاج كما وكيفا، بالرغم ملا للنوعية من أمهية. فمن باب )ب

معلومات متطورة، تعتمد على أوىل أن تستثمر هذه املؤسسات إمكانيتها يف اكتساب أنظمة 

التكنولوجيات احلديثة للرتقي إىل مستوى املؤسسات األجنبية ذات مسعة عاملية. ومهما كانت تكلفة 

املعلومة، فإن الفائدة اليت جتنيها املؤسسة منها قد تعوض بكثري هذه النفقات. فاملعلومة ال تقاس بثمن 

اء مكاتب دراسات متخصصة يف مراقبة التسيري وتقنينها بالشكل الذي تؤسس به مكاتب تشجيع إنش)ج

احملاسبة واملدارس املختصة يف تعليم التسيري واإلدارة ؛
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