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                                                                                          العامة اخلامتة

 

 اخلامتة العامة : 

 األخرية ابهتمام كبري من طرف الباحثني نظرا ملا شهده العامل الفرتة  وكمة الشركات يفلقد حظيت ح    

 املالية  اليت هزت العديد من اقتصادايت الدول يف النصف الثاين يف السنوات األخرية من األزمات

وفقا االختالف القوانني وال يوجد منوذج معياري  أخرى إىلمن التسعينات  ومفهومها جديد خيتلف من دولة  

يطبق يف مجيع الدول بل خيتلف وفقا للظروف االقتصادية القانونية واالجتماعية لكل دولة كما يتطور مع تطور 

ملعاجلة مشاكل الوكالة الناجتة عن انفصال امللكية عن  أساسياملفهوم  بشكل   ظهر هذاالعوملة ومستجداهتا فقد 

 . إدارياملالية للمؤسسات العاملية وما احتوت عليه من فساد  األزماتوانتشار سلسلة الفضائح و  اإلدارة

املالية وما هلا من مسامهة يف  األزماتفاملبادئ اليت جاءت هبا احلوكمة جد متناسقة ومالئمة كعالج ووقاية من   

 .اإلفصاحاختاذ القرارات املالية من خالل الشفافية و 

االندماج  ألجلالنظام احملاسيب املايل  ضرورة حتمية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة عامة خاصة يعترب     

توحيد القواعد احملاسبية على املستوى العاملي  إلسرتاتيجيةاالستجابة  إطاريف السوق العاملي حيث انه جاء يف 

وانضمامها املرتقب ملنظمة التجارة العاملية فال ميكن  األورويباجلزائر التفاقية الشراكة مع االحتاد  إبراموالسيما 

كوادر بشرية خمتصة يف هذا النوع من احملاسبة ومؤهلة   إىليطبق يف مؤسسات تفتقر  أنللنظام احملاسيب املايل 

  واإلفصاحالبالغة من الشفافية  األمهيةمسريين يعون  إىللتطبيق هدا النظام وال سيما افتقارها 

 احملاسبية املقدمة.عن املعلومات 

الدراسة وملعرفة مدى مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل حوكمة الشركات  إشكاليةعن  ولإلجابة

 ستغامن.ميناء مؤسسة مواختبار الفرضيات قمنا ابلدراسة يف 

 



                                                                                          العامة اخلامتة

 

 : نتائج البحث

 : جمموعة من النتائج ميكن ذكرها كما يلي إىلمت التوصل 

من خال املسؤوليات  اآلخريناملصاحل  أصحابيساهم تطبيق مبادئ احلوكمة اجليدة يف محاية حقوق 

 تتحملها الشركات ومسامهتها يف دفع التنمية املستدامة و العمل على مكافحة الفساد اليتاالجتماعية 

 بة الفساد ار حم هتز مبصاحل املؤسسة ظهور مشاكل كبرية اليت إىل أدى  واإلفصاحضعف الشفافية 

تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل دورها يف دعم الشفافية وتوليد تقارير مالية ذات  إىليف املؤسسات حيتاج 

 . جودة عالية وذلك من خالل النظام احملاسيب املايل

وعة جمم إتباعالثقة يف معلومات حماسبية املفصح عنها يف قوائم املالية والتقارير املالية يقوم على  إعادة إن  

النظام احملاسيب املايل الذي يعد خطوة هامة تدل  إعدادمن معايري وهو ما قامت به اجلزائر من خالل 

 اقتصاد السوق. إىلالدخول  إىلتؤهلها  اليتعلى اقتناعها بضرورة تبين فلسفة احلوكمة 

 أنواعتلف النظام احملاسيب املايل لتحقيق  املصداقية والشفافية جيب على خم أسسمن اجل ترسيخ  

 الفساد املايل واالقتصادي الذي يهدد اقتصاد اجلزائر. وإشكال

 : مناقشة الفرضيات

املتفاعلة معها وذلك من خالل حتديد العالقة  األطرافتعترب حوكمة الشركات النظام الذي يراقب مجيع 

الشركة وابلتايل  أداءاملخاطر لتحسني  إدارةعلى  اإلشرافبينهم مع مراعاة حقوق املسامهني وكذلك 

 . مسطرة أهداف إىلالوصول 

تساهم خمرجات النظام احملاسيب املايل واملتمثلة يف جودة املعلومة احملاسبية يف زايدة فعالية حوكمة 

 الشركات.



                                                                                          العامة اخلامتة

 

نظرا لتطبيق مؤسسة امليناء للنظام احملاسيب املايل الذي ساعدان على التطبيق الفعال حلوكمة الشركات جعلها حتقق 

 .مسطرة  فأهدا

 : توصيات البحث

هبا بعني االعتبار من طرف  األخذالتوصيات اليت ميكن الرتكيز عليها من خالل هذه الدراسة واليت جيب  إن 

 : مؤسسة ميناء مستغامن تتمثل فيما يلي

 جيب االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات وذلك بتخصيص حماضرات وندوات يف جمال احلوكمة .   -

 العدالة بني املسامهني يف احلصول على املعلومات .حتقيق  -

 اجلزائرية األعمالجيب توسيع دائرة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف بيئة  -

جلمهور اصحاب املصاحل وهذا بقيام الشركات ابلدعم املايل واملعنوي  واإلفصاحجيب دعم عمليات الشفافية  -

 . واإلفصاحللتطبيق  اجليد للشفافية 

 : البحث أفاق

لقد تناولنا يف حبثنا هذا مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة ميناء 

 . مستغامن 

 : يلي هذا البحث ما أفاقوهلذا من  

 . املؤسسات االقتصادية أداءدور حوكمة الشركات يف الرفع من  -

ابملؤسسات اجلزائرية اعتمادا على املؤشرات الدولية انطالقا من قواعد حوكمة  واإلفصاحتقييم وضعية الشفافية  -

 . الشركات



                                                                                          العامة اخلامتة

 

 اثر حوكمة الشركات على النظام احملاسيب املايل-
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.الفصل اللول                                                  عموميات حول حوكمة الشركات

: مقدمة  الفصل

أصبحت حوكمة الشركات من الموضوعات الهامة لدى كافة الشركات لو المنظمات اللقليمية

لو الدلولية لوذلك بعد سلسلة من المزمات المختلفة التي حدتث في الكثير من الشركات لو

خاصة في الدلول المتقدمة مثل الهنهيارات المالية التي حدتث في عدد من دلول شرق أسيا لو

،لوأمزمة شركة اهنرلون التي كاهنت تعمل  في مجال تسويق1997أمريكا اللتينية سنة  

 ،لوكذا شركة2001الكهرباء لو الغامز الطبيعي في الوليات المتحدة المريكية عام 

  ،حيث ترجع هذه الهنهيارات في معظمها2002لولورلدكوم المريكية للتصالت عام 

الفساد الداري لو المالي لو لهذا مزاد الهتمام بمفهوم حوكمة الشركات لو أصبحت من

الركائز الساسية التي يجب

 أن تقوم عليها الوحدات اللقتصادية.

: لذلك سيتم التطرق  في هذا الفصل إلى أربعة مباحث

: مدخل مفاهيمي حول حوكمة الشركات. المبحث اللول 

 الاطار العلمي لحوكمة الشركات.المبحث الثاني

: أسس حوكمة الشركات. المبحث الثالث

  : مقومات لو   هنظريات حوكمة الشركات.المبحث الرابع 

المبحث اللول : مدخل مفاهيمي حول حوكمة الشركات

 : نشأة حوكمة الشركات لوعوامل ظهورها        المطلب اللول
: نشأتها  ألول
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.الفصل اللول                                                  عموميات حول حوكمة الشركات

 لوذلك سنةmeans et berleألول من اهتم بحوكمة الشركات الباحثان المريكيان

 من خلل هندلوتهم الشركة الحديثة لو الملكية الخاصة ،حيث لقاما بدراسة تركيبة1932

رأسمال كبريات الشركات المريكية 

لو إلى إلزامية فرض1من خلل دراستهما توصل إلى ضرلورة فصل الملكية عن الدارة 

رلقابة على تصرفات المسيرين لحماية حقوق المساهمين لو تستند حوكمة الشركات في الفكر

التنظيمي الى مجموعة من النظريات أهمها هنظرية الوكالة التي يعود الفضل في تطويرها

 حيث أثارا مسالة هامة تتعلق1976  سنة meckling et jensenإلى ا لمريكيين    

بالفصل   بين ملكية رأس المال التي تعود للمساهمين لو مهمة اتخاذ  القرار لو التسيير

الموكلة للمسيرين فحسب هذه النظرية فان المسيرين تربطهم بالشركة عقود تفرض عليهم

العمل الصالح للمساهمين من اجل مزيادة ثرلوتهم لو خلق القيمة مقابل أجور يتقاضوها لن

السير لوفق لنظرية الوكالة يلجا إلى لوضع استراتيجيات تحميه لو تحفظ له حقولقه عنق

استغلل هنفوذه شبكة العللقات بالموردين لو العملء لو كذلك حجم المعلومات التي يستقبلها

المسير لقبل غيره لو بذلك فهو يفضل تحقيق مصالحه لو أهدافه الشخصية ألول لقبل مصالح

المؤسسة  خاصة الحفاظ على لقيمته في سوق العمل لمواجهة هذا الهنحراف الذي تعتبره

النظرية إخلل بشرلوط العقد الذي يربط المسير بالشركة يلجا المساهمون لتعديل سلوك

المسير السلبي لو للحفاظ 

على مصالحهم باتخاذ تدابير تقويمية لو رلقابية لو إشرافية داخلية تعتمد على مجالس الدارة

الرلقابة التبادلية بين المسيرين ( رئيس مرؤلوس) لوكذا الرلقابة المباشرة للمساهمين لو

خارجية ممارسة من اطرف السواق ( سوق رلقابة المسيرين السوق المالي   البنوك) لو لقد

  عثماهني لوشعابنة ،النظام المحاسبي كأحد متطلبات حوكمة الشركات لوأثره على بورصة الجزائر، الملتقى الواطني حول حوكمة الشركات كآلية1

2012 ماي7-6للحد من الفساد المالي لوالداري كلية العلوم اللقتصادية لوالتسيير لوالعلوم التجارية،جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر يومي

 .4،ص 
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.الفصل اللول                                                  عموميات حول حوكمة الشركات

 إلى حتمية حدلوث صراع بالشركة عندما يكون فصل1980"    في  عام fama   أشار 

بين الملكية لو الدارة .             

ثانيا : عوامل ظهور حوكمة الشركات
هناك مجموعة من السباب التي أدت إلى ظهور حوكمة الشركات هنوجزها في النقاط

: التالية

-   توفير الحوافز لمجلس الدارة لوالدارة التنفيذية للمنشاة لما يضمن تحقيق الهداف

العامة للمنشاة لومساهميها.

-مراجعة لوتعديل القواهنين الحاكمة لداء المؤسسات بحيث تتحول مسؤلولية الرلقابة إلى كل

.1من مجلس الدارة لوالمساهمين ممثلين في الجمعية العامة

- مساهمة العاملين لوغيرهم من الاطراف أصحاب المصلحة في هنجاح أداء المؤسسة لتحقيق

أهدافها على المدى الطويل.

- ضمان الحصول على معاملة عادلة لجميع المساهمين لما يضمن حقهم متكافئ في

 .2ممارسة الرلقابة على أداء المؤسسة

-تحقيق هنوع من التكامل بين المؤسسة لوالبيئة المحيطية من حيث الجواهنب القاهنوهنية

لوالتنظيمية لوالجتماعية السائدة.

1
بن ثابت علل عبدي هنعيمة الحوكمة في المصارف السلمية مداخلة مقدمة إلى اليوم الدراسي حول التمويل السلمي لوالقع لو تحديات جامعة

 .5  ص2010 ديسمبر 9عمار ثلجي الغواط الجزائر 

2
-107 ص2004-عبيد سعيد المطيري مستقبل مهنة المحاسبة لو المراجعة تحديات لو لقضايا معاصرة دار المريخ المملكة العربية السعودية    

108.
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-توفير إاطار يساعد في تحديد سبل مزيادة لوعلى المسؤلولين لوأصحاب المصلحة بأساليب

السلطة لوتحمل المسؤلولية.

- لوأمزمة السواق المالية في أسيا لو التي  أدت إلى اهنهيار العديد من الدلول مثل ماليزيا

اهندلوهنيسيا لو غيرها 

من الدلول لو التي لوصفت بأهنها كاهنت هنتيجة أمزمة ثقة في مكوهنات الدارة المالية للمؤسسات

لو التشريعات 

التي تنظم العمال لو العللقات بين المؤسسات لو الحكومة لو تعتبر العناصر التية من دلوافع

 : ظهور حوكمة الشركات كمصطلح لو كنظام للدارة

- الفصل بين الملكية لو الدارة الرلقابة.

-مزيادة لوعي مسؤلولي الدارة لو أصحاب المصالح بالجرءات الحاكمة  . 

   المطلب الثاني:  تعريف حوكمة الشركات لو خصائصها

:تعريفها      ألول

 ارتبط مصطلح حوكمة الشركات بالعولمة لو المزمات المالية هذه الخيرة ألوجدتها ظرلوف

غير مستقرة

 لو اضطرابات لو تذبذبات اجتاحت العديد من أسواق المال العالمية لو ألقت عليها بظلل من

الشكوك لو عدم الثقة لتطرح معها المزيد من التساؤلت الحائرة حول مدى مصدالقية

المعلومات المفصح عنها من لقبل الشركات المدرجة فيها لو مدى إمكاهنية العتماد عليها في

اتخاذ القرارات من هنا برمزت جهود كل من صندلوق النقد لوالبنك الدلوليتين لتبني اتجاه جديد

لتحقيق الصلحات الهيكلية اعتمادا على مجموعة من الجراءات لتقييم برامج الصلح
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اللقتصادي ليلوح في الفق مصطلح الحوكمة كمدخل للرلقابة يضمن تحقيق الفصاح 

لو الشفافية لو المساءلة بما يضمن حماية رؤؤس الموال في الشركات لو السواق.

:خصائصها ثانيا

تتصف حوكمة المؤسسات بمجموعة من الخصائص تعد الركائز الساسية التي إن غاب

                                    1أحدها فقد المفهوم معناه، هذه الخصائص تتمثل في:"

: بإتباع السلوك الخللقي المناسب لوالصحيح.النضباط

: بتقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث.الشفافية

: ل توجد تأثيرات غير لمزمة هنتيجة الضغوط.التستقللية

: بإمكان تقييم لوتقدير أعمال مجلس الدارة لوالدارة التنفيذيةالمساءلة

: المسؤلولية أمام جميع الاطراف ذلوي المصلحة في المؤسسة لويتحقق ذلك منالمسؤلولية

خلل لوجود أعضاء لمجلس الدارة مستقلين لومن غير موظفين.

: أهمية حوكمة الشركات المطلب الثالث

          لقد اكتسبت حوكمة الشركات أهمية بالغة بالنسبة للباحثين لو المساهمين لو أصحاب

المصالح 

1

بن أعمارة منصور حولي محمد ، دور الحوكمة وأهميتها في تفعيل جودة ونزاهة القوائم المالية المؤتمر الدولي الول للمحاسبة والمراجعة  

.5 ، ص 2012 ديسمبر 4  0 -  05في ظل بيئة العمال الدولية، بجامعة مسيلة،المنعقد بالفترة 
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  في اللوهنة الخيرة هنتيجة العديد من حالت الفشل التي عرفتها الشركات الكبرى في بعض

دلول العالم 

لومن خلل دراسة السباب التي أدت إلى حدلوث هذا الفشل تبين أن اهنعدام أسلوب حوكمة

الشركات يمكن للقائمين على الشركة من الداخل سواء كاهنوا مجلس الدارة ألو المديرين ألو

الموظفين العموميين من تفضيل مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة المساهمين

لوالدائنين لوأصحاب المصلحة الخيرين مثل الموظفين لوالموردين.

: فيمكن توضيح هذه الهمية فيما يلي

-ضمان عدم لقيام مجلس الدارة بإساءة استخدام سلطاتهم للضرار بمصالح المساهمين.

- الحصول على لقوائم مالية للشركات تتسم بدرجة عالية من الشفافية لو الفصاح.

- للوصول إلى أفضل ممارسة للسلطة في الشركات.

-الواجبات لو المسؤلوليات على مختلف الاطراف في المؤسسة .

- أداة جيدة لتطبيق مبدأ محاسبة المسؤلولية من اجل تطوير الدارة.

- محاربة الفساد الداخلي في الشركات لو عدم السماح بوجوده لو ل باستمرار .

- تحقيق لو ضمان النزاهة لو الستقامة لكافة العاملين بالشركة.

-تحقيق أعلى لقدر من الفاعلية من المراجعين الخارجيين الذين هم على اكبر درجة من

الستقللية.

- يساعد هنظام  الحوكمة على حماية مصالح كل الاطراف كما سبقت الشارة.

-  ينظم العللقات القائمة بين إدارة الشركة التنفيذية لو مجلس إدارتها لو لجنة التدلقيق فيها " .

-تظهر أهمية الحوكمة أيضا من خلل تقويتها لو تحسينها لفعالية لجان التدلقيق لكي تكون

أكثر حرصا لو يقظة في أداء لوظائفها الشرافية لو الحذر من عمليات إعداد التقارير المالية

 .1المحرفة

1

-2009زهاء ديوب ، الحوكمة ( الدارة الرشيدة) وفرص تطبيقها في المنظمات السورية،مذكرة ماجستيركلية التقتصاد،جامعة دمشق،سوريا 
 .9،ص: 2010
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- تقوية لجان التدلقيق لو تمتعها بالستقللية لو الخبرة المالية لو أدائها لواجباتها على درجة

كبيرة من الكمال.

)1-1أهمية حوكمة الشركات في الشكل (

      

تحقيق فعالية المحاسبة الداخلية

محمد محسن خيضر، حوكمة الشركات ، مجموعة النيل العربية ، القاهرة،:      المصدر

 .58: ، ص2005

 

المبحث الثاني:الاطار العلمي لحوكمة الشركات

: أهداف حوكمة الشركات المطلب اللول
: - تحقق حوكمة الشركات الجيدة العديد من الهداف لو من أهمها

.1- محاربة الفساد بكل صورة سواء كان فسادا ماليا أم محاسبي

1

ولهي بوعل،م،مداخلة بعنوان نحو مساهمة لتفعيل الحوكمة الضريبية لضبط الداء المالي و المحاسبي للشركات، ضمن مؤتمر دولي حول حاكمية  

،الردن .2013: تجربة السواق الناشئة كلية التقتصاد و العلو،م الدارية جامعة اليرموك  الشركات و المسؤولية الجتماعية

محاربة الفساد الداخلي في الشركات

الستقامة لكافة العاملين بالشركة

تنظيم العللقات القائمة بين إدارة الشركة التنفيذية
لومجلس ادارتها

أهمية حوكمة الشركات  
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- جذب الستثمارات سواء الجنبية ألو المحلية لو الحد من هرلوب رؤلوس الموال.

- تحقيق الستقرار لو المصدالقية للقطاعات المالية على المستوى المحلي لو الدلولي.

- تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملت لو عمليات الشركات لو إجراءات المحاسبة لو

المراجعة المالية بالشكل الذي يمكن من ضبط عناصر الفساد في أي مرحلة.

- تحسين لو تطوير إدارة الشركات لو مساعدة المدرين لو مجلس الدارة على بناء

الستراتيجية السليمة لو ضمان اتخاذ لقرارات الدمج ألو السيطرة بناءا على أسس سليمة بما

يؤدي إلى رفع كفاءة الداء.

- تحقيق إمكاهنية المنافسة في الجل الطويل  لو هذا يؤدي إلى خلق حوافز للتطوير لوتبني

تكنولوجيا حديثة لزيادة درجة جودة المنتجات لو تخفيض التكاليف الهنتاجية لو مزيادة القابلية

التسويقية للسلع لو الخدمات 

التي تتعامل فيها لشركة حتى تتمكن من الصمود أمام المنافسة القوية للمنتجات الجنبية.

- مزيادة الثقة في اللقتصاد القومي لو تعميق دلور سوق المال لو مزيادة لقدرته على تنمية

المدخرات لو رفع معدلت الستثمار من هناحية لو تشجيع هنمو القطاع الخاص لو دعم لقدراته

التنافسية من هناحية أخرى.

- تعظيم أداء الشركات.

- لوضع أهنظمة الرلقابة على إدارة الشركات لو أعضاء مجلس إدارتها .

- لوضع أهنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة لوفقا لهيكل يحدد تومزيع كل من الحقوق لو

المسؤلوليات فبما بين الشركاء ( مجلس الدارة لو المساهمين).

 .1- حماية حقوق لو مصالح العاملين في الشركات بكافة فئاتهم

- محاربة الهنحرافات لو عدم السماح باستمرارها خاصة تلك التي يشكل لوجودها تهديدا

للمصالح.
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- التقليل من الخطاء إلى الحد الدهنى ممكن باستخدام الضوابط الرلقابية التي تمنع حدلوث

مثل هذه الخطاء.

لوجوب لو إلزامية الرلقابة الفعالة لو تدعيم المساءلة المحاسبية مما يدعم عنصر الشفافية في

إجراءات المحاسبة 

لو المراجعة المالية على النحو الذي يمكن من ضبط لو كشف عناصر الفساد في أي مرحلة

لو حيث "تتنوع الساليب لو الدلوات لو ألليات التي يمكن العتماد عليها في تحقيق أهداف

تلك الحوكمة ، لو تعتبر المراجعة الداخلية لو الخارجية من ضمن الليات التي يعتمد عليها

 .1في تحقيق) البعد الرلقابي) للحوكمة"

- ضمان التعامل بطريقة عادلة بالنسبة للمساهمين لو العمال لو الدائنين لو الاطراف الخرى

ذلوي المصلحة 

في حالة تعرض الشركة للفلس كما يمكن أن تصل الحوكمة لهدافها ،بما يؤدي إلى مزيادة

القدرة التنافسية للمؤسسات لو تحسين لو تطوير إدارتها لو مساعدة المديرين لو مجالس الدارة

على بناء استراتيجيات سليمة تضمن سلمة الداء بصورة عامة، كما تضمن مراجعة الداء

التشغيلي لو المالي لو النقدي لهذه المؤسسات.

1

عارف عبد ال عبد الكريم:تكليف المراجع الخارجي بوظائف المراجعة الداخلية من منظور حوكمةالشركات عبر: 

http://www.kku.edu.sa/Conferences/CGC/abstractsGuide/Default.asp

1

دبلة فاتح واخرون، السوق المالي ودور حوكمة الشركات في تحسين نوعية المعلومة المالية والمحاسبية المعروضة ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى

الدولي السوق المالي بين النظري والتطبيق في إطار تجاوب الدول العربية، كلية العلو،م التقتصادية،تقسم العلو،م التجارية جامعة عنابة ، الجزائر

 .6: ،ص2008اكتوبر22-21يومي
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المطلب الثاني : مزايا حوكمة الشركات

 هناك العديد من المزايا لحوكمة الشركات التي يمكن للدلول سواء كاهنت متقدمة ألو هناشئة لو

: الشركات أن تجني ثمارها لوتتمثل فيما يلي

تخفيض المخااطر المتعلقة بالفساد المالي لو الداري التي تواجهها الشركات لو الدلول.-

رفع مستوى الداء للشركات لوما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية لو التقدم اللقتصادي-

للدلول 

.1التي تنتمي إليها تلك الشركات 

 جذب الستثمارات الجنبية لو تشجيع رأسمال المحلي على الستثمار في المشرلوعات-

الواطنية.

 مزيادة لقدرة الشركات الواطنية على المنافسة العالية لوفتح أسواق جديدة لها.-

 الشفافية لو الوضوح في القوائم المالية التي تعدها المؤسسات لو ما يترتب على ذلك من-

 .2مزيادة ثقة المستثمرين لو اعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات

1

إيمان  نعمون، إرساء مبادئ الحوكمة في الشركات التامين التعاوني مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول حوكمة،  بن الزاوي عبد الرزاق

 .9: ،ص2012 ماي7-6الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الداري، جامعة بسكرة، الجزائر،يومي

2

مدى التزا،م شركات المساهمة العامة الفلسطنية بقواعد حوكمة الشركات دراسة تحليلية لراء المراجعين الخارجيين و مدراء،محمد جميل حبوش

 .31: ،ص2007شركات المساهمة، مذكرة ماجستر (غير منشورة) ،كلية التجارة ،تقسم المحاسبة و التمويل الجامعة السلمية ،غزة،،
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 ضمان مراجعة الداء المالي لو حسن استخدام أموال الشركة لومدى التزام بالقاهنون لو-

الشراف

 على المسؤلولية الجتماعية للشركة في ضوء لقواعد حوكمة الشركات.

: مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعالون التقتصادي لوالتنمية المطلب الثالث
OECD

    تقوم الحوكمة على جملة من المبادئ التي تمكنها من تحقيق أهدافها   لولقد لقام بتحديدها

صندلوق النقد 

 لوتم تعديلها1999التي لقامت بإصدار مبادئ حوكمة الشركات سنةoecdلو البنك الدلوليين 

2004سنة 

:  لو هي

: أ- توافر إاطار فعال للحوكمة

 لوان يتوافق،يجب على إاطار الحوكمة أن يعمل على رفع مستوى شفافية لو كفاءة السواق 

المسؤلولة1مع دلور القاهنون ،لوان يحدد بوضوح تومزيع المسؤلوليات بين الهيئات المختلفة ، 

على الشراف لو الرلقابة لو اللتزام 

مع القاهنون.

: ب- حماية حقوق المساهمين

    ترتكز مبادئ الحوكمة على حماية المساهمين لو تسهل ممارسة حقولقهم كالحصول على

المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دلورية لو منتظمة  ،لو المشاركة الفعالة في القرارات

1

 الكسندر شولكينيوف، اندرو ولسون ، من شركات مستدامة إلى اتقتصاديات مستدامة حوكمة الشركات كأداة تنموية ،إصدارات مركز المشروعات 

http://.www.cipe-arabia.org على الموتقع2012-03-20الدولية الخاصة متاح بتاريخ 
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الساسية الخاصة بالشركة كالتصويت 

لو اهنتخاب أعضاء مجلس الدارة لو إعلن رؤيتهم بشان السياسات المعتمدة في الشركة

كسياسة مكافئة المسيرين لو سياسة تومزيع الرباح.

:    من خلل ضمان المسالواة في معاملة المساهمين بما ج- المعاملة العادلة للمساهمين

في ذلك اللقلية

 لو الجاهنب ، لو يتعلق المر بحقوق التصويت لو الحصول على المعلومات المرتبطة بنشاط

الشركة لو التغيرات التي تواجهها ،كما يجب أن يحصل المساهمون على تعويضات في حالة

اهنتهاك حقولقهم.

:   د- الفصاح لو الشفافية

    تؤكد لقواعد لو مبادئ الحوكمة على الفصاح الدلقيق لو في الولقت المناسب عن كل

البياهنات المتعلقة بالشركة بما في ذلك المولقف المالي  ،الداء  ، الملكية لو الرلقابة على

الشركة  ،الهداف لو المخااطر التي لقد تتعرض لها .

)2)1الجدلول التالي يوضح  مبادئ منظمة  التعالون التقتصادي لوالتنمية-

مبادئ

منظمة التعالون

اللقتصادي

لوالتنمية

ضمان لوجود 
أساس لاطار فعال 
لحوكمة الشركات

ذلو تأثير في الداء اللقتصادي الشامل

المتطلبات القاهنوهنية لوالتنظيمية في هنطاق
اختصاص تشريعي

تومزيع المسؤلوليات بين الجهات ذات عللقة في
هنطاق لواختصاص تشريعي في خدمة المصلحة

العامة
لدى الجهات السلطة لوالنزاهة لوالموارد للقيام

بواجباتها
حقوق المساهمين 
لوالوظائف الرئيسية

توافر الحقوق الساسية للمساهمين

الحق في المعلومات عن القرارات

التصويت شخصيا ألو غيابيا الفصاح عن الهياكل
 لوالترتيبات

تسهيل الممارسة لحقوق الملكية

الحق في المشاركة بالتصويتلصحاب حقوق 
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تسهيل المشاركة الفعالةالملكية

المعاملة المتسالوية
للمساهمين

معاملة المساهمين معاملة متسالوية

منع التدالول بين الداخليين لوالتدالول الشخصي
الصوري

الفصاح عن العمليات

الفصاح عن السياسات  الفصاح لوالشفافية

المراجعة الخارجية

مسؤلوليات مجلس 
الدارة

تطبيق المعايير الخللقية

الولقت المناسب لتاحة المعلومات

العمل لوفق للمعلومات الكاملة

عرض السياسات

 كنان تدة مبادئ حوكمة الشركات في سوريا دراسة مقارهنة مع مصر لو الردن: المصدر

  العدد الثاهني26جامعة دمشق مجلة جامعة دمشق للعلوم اللقتصادية لوالقاهنوهنية المجلد 

683 ص 2010
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المبحث  الثالث : أتسس الحوكمة الشركات

      المطلب اللول  : أاطراف حوكمة الشركات

: لوهم يقومون بتقديم  رأس المال للشركة عن اطريق ملكيتهم للسهم -المساهمين      

لوذلك مقابل الحصول على الرباح المناسبة لستثماراتهم، لوأيضا تعظيم لقيمة الشركة على

المدى الطويل لوهم من لهم الحق في اختيار  أعضاء مجلس الدارة المناسبين لحماية

حقولقهم.

: لوهم من يمثلون المساهمين لوأيضا الاطراف مثل أصحاب المصالح     -  مجلس الدارة

لومجلس الدارة يقوم باختيار المديرين التنفيذيين لو اللذين يوكل إليهم سلطة الدارة اليومية

لعمال الشركة بالضافة إلى الرلقابة على أدائهم كما يقوم مجلس الدارة برسم السياسات

العامة للشركة لوكيفية المحافظة على حقوق المساهمين

: تعتبر الدارة هي الجهة المسؤلولة في الشركة عن تقديم التقارير الخاصة        -الدارة

بالداء الفعال 

إلى مجلس الدارة كما أن الدارة تكون مسؤلولة عن تعظيم أرباح الشركة  لومزيادة لقيمتها

بالضافة

 إلى مسؤلوليتها تجاه الفصاح لوالشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين لوالدارة

هي عبارة عن حلقة لوصل   بين مجلس الدارة  لوبقية الاطراف المتعاملة مع الشركة.

: لوهم مجموعة من ا لاطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين -أصحاب المصالح

لوالموردين  لوالعمال لوالموظفين لويجب ملحظة إن هؤلء  الاطراف  يكون  لديهم مصالح

لقد تكون متعارضة لومختلفة  في بعض الحيان ، فالدائنون.

)   الاطراف المعنية بحوكمة الشركات1-1الجدلول(

أصحاب المصالحالدارةمجلس الدارةالمساهمين
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حيث أهنهم يقدمون

المال مقابل

الحصول على

الرباح لومزيادة لقيمة

الشركة .

يمثل المصالح

الساسية لوبعض

الاطراف الخرى

أحياهنا لومجلس

الدارة يقوم باختيار

الدارة لوتقديم

التوجيهات العامة

للمديرين لويشرف

على اداء الشركة.

هي المسؤلولة عن

تعظيم الشركة لولقيمة

السهم لصالح

المساهمة .

خاصة بالمقرضين

حيث في معظم

احتمالت رد

القرلوض لوهناك

أاطراف معينة أخرى

هامة تتضمن

الموظفين بصفة

عامة .

:  فاتح غلب تطور دلور لوظيفة التدلقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئالمصدر  

لومعايير التنمية المستدامة(دراسة لبعض المؤسسات الصناعية، (مذكرة ماجستير تخصص:

العلوم اللقتصادية، فرع إدارة لوأعمال الستراتيجية للتنمية المستدامة)، جامعة فرحات

.10 ، ص 2011- 2010عباس سطيف، 

المطلب الثاني آليات حوكمة الشركات

        هناك مجموعة من آليات تطبيق حوكمة الشركات يمكن تصنيفها إلى آليات داخلية لو

1آليات خارجية

1

الحوكمة المفهو،م الهمية مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الوطني الول حول حوكمة الشركات كآلية، بوتقرة رابح ،غانم هاجرة  

 فيفري07-06للحد من الفساد المالي والداري كلية العلو،م التقتصادية  والتجارية وعلو،م التسيير،جامعة محمد خيضر المنعقدة بالفترة

14 ص2012
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:  الليات الداخلية1

تنصب آليات حوكمة المؤسسات الداخلية على الهنشطة لو فعاليات المؤسسات لو اتخاذ

: الجراءات اللمزمة لتحقيق أهداف الشركة  ، يمكن تصنيف الليات الداخلية كالتي

:يعد مجلس الدارة أحسن أداة لمرالقبة سلوك الدارة ، لو ذلك من خلل   مجلس الدارة

صلحياته القاهنوهنية

 في تعيين لو إعفاء لو مكافأة الدارة العليا  ، كما أن مجلس الدارة القوي يشارك بفاعلية في

لوضع إستراتيجية الشركة   لو لكي يتمكن مجلس الدارة من القيام بواجباته في التوجيه لو

المرالقبة  ، يلجا إلى تأليف مجموعة من اللجان من بين أعضائه من غير التنفيذيين أبرمزها

: ما يلي

: يمثل دلورها في مزيادة الثقة لو الشفافية في المعلومات المالية التي تصفح -لجنة التدتقيق

عنها المؤسسات لو ذلك من خلل إعدادها التقارير المالية لو أشرافها على لوظيفة لتدلقيق

الداخلي في المؤسسات لو كذلك دلورها في دعم هيئات التدلقيق الخارجي لو مزيادة استقلليتها

فضل عن دلورها في التأكيد على اللتزام بمبادئ حوكمة المؤسسات.

: -لجنة المكافآت

تتشكل من أعضاء مجلس الدارة غير التنفيذيين حيث تتركز لوظائف لجنة المكافآت لو

المزايا الخاصة بالدارة العليا.

: -لجنة التعيينات

يجب أن يتم تعيين أعضاء مجلس الدارة لو الموظفين من بين أفضل المرشحين اللذين

تتلءم مهاراتهم لو خبراتهم مع المهارات لو الخبرات  المحددة من المؤسسة لو تتمثل لواجبات

هذه اللجنة في تحديد أفضل  المرشحين المؤهلين لو تقويم باستمرار لو توخي الموضوعية

في عملية التوظيف لو كذلك العلن عن الوظائف المطلوب أشغالها.

: - التدتقيق  الداخلي

تؤدي لوظيفة التدلقيق الداخلي دلورا هاما في عملية الحوكمة لو ذلك بزيادة لقدرتها الموااطنين

على مساءلة  الشركة حيث يقوم المدلققون الداخليون من خلل النشطة التي ينقدلوهنها بزيادة
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المصدالقية  ،العدالة  ،تحسين سلوك الموظفين لو العاملين في المؤسسات المملوكة للدلولة لو

تقليل مخااطر الفساد الداري لو المالي.

الليات الخارجية لحوكمة الشركات :- 2

تتمثل آليات حوكمة المؤسسات الخارجية  بالرلقابات التي يمارسها أصحاب المصالح

الخارجين على الشركة

 لو الضغوط التي تمارسها المنظمات الدلولية المهتمة بهذا الموضوع حيث يشكل هذا

المصدر احد المصادر الكبرى المولدة لضغط هائل من اجل تطبيق لقواعد الحكومة لو من

: أمثلة ذلك ما يلي

: أ-منافسة تسوق المنتجات الخدمات لوتسوق العمل الداري

تعد منافسة سوق المنتجات الخدمات احد الليات المهمة لحوكمة الشركات لو ذلك لهنها إذا

لم تتم الدارة بواجباتها بالشكل الصحيح  ،أهنها سوف تفشل في منافسة الشركات التي تعمل

في هنفس حقل الصناعة لو بالتالي تتعرض للفلس  ،فمنافسة سوق المنتجات تهذب سلوك

الدارة  ، لو خاصة إذا كاهنت هناك سوق فعالة للعمل الداري للدارة العليا.

: ب-الندماجات لو الكتسابات

    مما لشك فيه ان الهندماجات لو الكتسابات من الدلوات التقليدية لعادة هيكلة في لقطاع

الشركات 

في أهنحاء العالم ،لن اكتساب آلية مهمة من آليات الحوكمة لو بدلوهنه ل يمكن السيطرة على

سلوك الدارة بشكل فعال  حيث غالبا ما يتم الستغناء عن خدمات الدارات ذات الداء

المنخفض عندما تحصل عملية الكتساب ألو الهندماج.

 : 1ج-التدتقيق الخارجي

1

 .14, مرجع سابق , ص بوتقرة رابح،غانم هاجرة
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     يؤدي المدلقق الخارجي دلورا مهما في المساعدة على تحسين هنوعية الكشوفات المالية لو

لتحقيق ذلك ينبغي عليه منالقشة لجنة التدلقيق في هنوعية تلك الكشوفات لومع تزايد التركيز

على دلور مجالس الدارة لو على لوجه الخصوص لجنة التدلقيق في اختيار المدلقق الخارجي

لو الستمرار في تكليفه,حيث ان لجان التدلقيق المستقلة

لو النشيطة سوف تطلب تدلقيقا ذا هنوعية عالية، لو بالتالي اختيار المدلققين لو المختصين في

حقل الصناعة الذي تعمل فيه المؤسسة.

: د-التشريعات لو القوانين

غالبا ما تشكل لو تؤثر هذه الليات على التفاعلت التي تجري بين الفاعلين اللذين يشتركون

بشكل مباشر 

في عملية الحوكمة لقد أترث بعض التشريعات على الفاعلين الساسيين في عملية الحوكمة

ليس فيما يتصل بدلورهم لولوظيفتهم في هذه العملية بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم .

: محددات حوكمة الشركات      المطلب الثالث 
:- المحددات الخارجية1

      لو تشير إلى المناخ العام لستثمار في الدلولة لو الذي يشمل على سبيل المثال: القواهنين

المنظمة للنشاط  اللقتصادي كفاءة  القطاع المالي في توفير التمويل اللمزم للمشرلوعات لو

درجة تنافسية أسواق السلع   لوعناصر الهنتاج  الجهزة لو الهيئات الرلقابية في إحكام

الرلقابة على الشركات، لو ذلك فضل عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن العمل

بكفاءة بالضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة لو المراجعة لو

التصنيف الئتماهني لو الستشارات المالية لو الستثمارية. لو ترجع أهمية المحددات الخارجية

اذ أن لوجودها يضمن تنفيذ القواهنين لو القواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة لو التي تقلل

   .1من التعارض بين العائد الجتماعي لو العائد الخاص

:  - المحددات الداخلية2
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     لوتشير إلى القواعد لو السس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات لو تومزيع السلطات داخل

التنفيذيين لو التي يؤدى توافرها من الشركة بين الجمعية العامة لو مجلس الدارة لو المديرين

هناحية لو تطبيقها من هناحية أخرى 

إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الاطراف الثلثة.

: مقومات لونظريات حوكمة الشركات المبحث الرابع

     المطلب اللول  :  مقومات حوكمة الشركات
تمثل المقومات التالية الدعائم الساسية التي يجب توافرها حتى يكمن الحكم بتطبيق-

بحوكمة الشركات 

: في الوحدة اللقتصادية

 توافر القواهنين لو اللوائح الخاصة بضبط الداء الداري للوحدة اللقتصادية.-

 لوجود لجان أساسية ، منها لجنة المراجعة تابعة لمجلس الدارة لمتابعة أداء الوحدة-

اللقتصادية.

 لوضوح السلطات لو المسؤلوليات بالهيكل التنظيمي للوحدة اللقتصادية.-

 فعالية هنظام التقارير لو لقدرته على تحقيق الشفافية لوتوفير المعلومات.-

تعدد الجهات الرلقابية على أداء الوحدة اللقتصادية.-

1

هوا،م جمعة، لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية، ضمن ملتقى وطني حول الحوكمة المحاسبية واتقع،  

رهانات، وأفاق كلية العلو،م التقتصادية وعلو،م التيسير جامعة العربي بن مهيدي أ،م البواتقي.
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توفر القناعة الكاملة لدى إدارة المنظمات بقبول لقواعد لومبادئ الشراف لو الرلقابة-

لوهذه القناعة مهمة لوأساسية.

لوضوح التشريعات لو القواعد لو المبادئ الحاكمة إذ أن الوضوح يعد غاية في الهمية-

حيث يسهل ذلك تطبيق القواعد لو المبادئ .

لوضوح لوإمكاهنية تطبيق آليات الحوكمة المراد تطبيقها من اجل الوصول إلى النتائج-

بشكل دلقيق لولواضح.

 .1 هنظام اتصالت متطور لو بتقنيات حديثة يسهل التصال بين الاطراف-

   المطلب الثاني : نظريات حوكمة الشركات
:نظرية الوكالة ألول

-meackling    يعود الفضل في تطوير هنظرية الوكالة الى اللقتصاديين المريكيين 

jensen حيث لقدم تعريف لهذه النظرية هي كعللقة بموجبها يلجا الشخص1976سنة   

صاحب رأسمال لخدمات شخص أخر لكي يقوم ببعض المهام هذه المهمة تستوجب هنيابته

في السلطة. كما لوصفت هنظرية الوكالة في المؤسسة بأهنها مجموعة من العللقات التعالقدية

لوان لوجود المؤسسة يتحقق من خلل لواحد لوأكثر من هذه العقود التفالقية لوان عقود

الستخدام ما هي إل أدلوات لتخصيص الموارد لولوصف الغرض من هنشاط المؤسسة

لوبالتالي يمكن دراسة سلوك المؤسسة عن اطريق تحليل الخصائص العامة  لعقود التوظيف

الخاصة بها.

-فرلوض نظرية الوكالة : 1 

1

حاكم محسن محمد،تحليل العلتقة بين آليات الحوكمة و مؤشرات أداء منظمات العمال دراسة تطبيقية في السوق العراق للوراق 

المالية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الول تحليل العلتقة بين آليات الحوكمة ومؤشرات أداء منظمات العمال دراسة تطبيقية في

6 ،ص، 2008  /  2 ت 16- 15السوق العراق للوراق المالية  كلية التقتصاد، جامعة دمشق، يومي 
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،اختلف1   يتميز كل من المالك لوالوكيل بالرشد اللقتصادي لويسعى إلى تعظيم منفعة ذاتية

أهداف 

لو أفضليات كل من الصيل لو الوكيل فيما يسعى اللول إلى الحصول على اكبر لقدر ممكن

من جهد لوعمل

 أما الثاهني يسعى إلى تعظيم منفعته الذاتية من خلل الحصول على اكبر لقدر ممكن من

الحوافز لوالمكافآت لو المزايا.

اختلف المخااطرة التي يتحملها كل من المالك لو الوكيل.

ب-مشاكل نظرية الوكالة : 

    تعد هنظرية الوكالة تعبيرا للعللقة التعالقدية بين مجموعتين تتضارب أهدافها لو هما من

2المالكين لو المدراء 

لو تهدف هذه النظرية إلى صياغة العللقة بين هؤلء الاطراف بهدف جعل تصرفات الوكيل

تنصب في تعظيم ثرلوة المالكين لولهذا تنشا العديد من المشاكل لعدم لوجود عقود العمال

1

 .89 ص 1991نجاتي إبراهيم عبد العليم نظرية الوكالة ودورها في تطوير نماذج الرتقابة على أداء مجلة العلو،م الدارية   

2

فاتح غلب ,  تطور وظيفة التدتقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامة دراسة لبعض المؤسسات  

الصناعية ,  مذكرة لنيل شهادة الماجيستر تخصص إدارة العمال و الستراتجية للتنمية المستدامة جامعة فرحات عباس سطيف 

2010-2011
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  : إن كل من الصيل لو الوكيل شخصا يتميز بالتصرف مشكلة تضارب المصالح1-2

الرشيد لو يقصد بذلك إن كل منهم يعمل على تعظيم منفعته المتولقعة إذ يعد ذلك بمثابة هدف

يفسر تصرفات كل منهما فالمالكون سوف يعملون من اجل تعظيم ثرلوتهم لوتحقيق

مصالحهم الذاتية بشكل منفرد بالعائد المالي المتولقع الذي سيتولد من استثماراتهم في الشركة

بواسطة المدراء أما المدراء فسوف يعملون على تحقيق مصالحهم الذاتية بتعظيم عائدهم

ثرلوتهم لو كذلك بعدم بذل الجهد ألو ما يسمى بولقت الراحة ألو كان ذلك على حساب مصلحة

المالكين فالمصالح الذاتية للمدير تمثل مكوهنات العائد المتولقع الذي سيحصل عليه من

الشركة لوهي احد الدلوافع المؤثرات  السلوكية للدارة العليا لولقد تكون هذه المصالح جارية

ألو مصالح مستقبلية كما أهنها لقد تتضمن منافع مالية لو أيضا غير مالية كما أن المدير لقد

يحصل على هذه المنافع بشكل مباشر ألو غير مباشر.

: حيث تتوفر للوكيل لوهو إدارة كل المعلومات المتاحة  مشكلة عدم تماثل المعلومات2-2

عن المؤسسة 

من لوالقع معايشته اليومية لها لو يستخدم الوكيل هذه المعلومات لتحقيق مصلحته الشخصية

حتى لو تعارضت مع مصلحة الصيل لومن الممكن أن يفصح الوكيل عن بعض هده

 تجعل الصيل يقيم مجهوداته1المعلومات لويخفي البعض الخر ألو يقدم المعلومات بطريقة

في أفضل صورة ممكنة ألو في لوضع أفضل مما توافرت 

كل المعلومات للصيل.

 :نظرية تكلفة الصفقات ثانيا

   من النظريات اللولى التي فسرت تكاليف الصفقات1973    تعتبر هنظرية كومز لسنة 

لوتطرلقت إليها بشان تواجد المؤسسة حيث اعتبرت المنشاة موجودة كبديل عن الصفقات

أكثر تكلفة حيث تقوم هنظرية كومز 

1
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على أن عللقات العمل هي من تعمل على تخفيض تكاليف الصفقات لودلور العمال في هذا

التخفيض متعلق بنظام التشغيل المكافآت الترلقية لوأاطلق على أسباب إخفاق هذه النظرية في

العللقات اللقتصادية تعبير تكلفة الصفقة تعود هنظرية تكاليف الصفقات إلى الباحث الوليفر

 حيث لقام بتسمية السعار المولدة للتكاليف الضافية بتكاليف1975لويليمسون في سنة 

:تكاليف البحث لو المعلومة الصفقات ألو المعاملت لوهذه التكاليف صنفت إلى ثلث فئات

تكاليف التفالوض لواتخاذ القرار.

: نظرية التجدر ثالثا

        تفترض هنظرية التجدر أن الفاعلين في المؤسسة يطورلون إستراتجيتهم للحفاظ على

مكاهنتهم بالمؤسسة 

لو العمل على حرمان المنافسين المحتملين من الدخول إليها هذا ما يسمح لهم بالرفع من

سلطتهم لومن مساحة إدراكهم لما يجري بالمؤسسة لوينتج تجذر المديرين كرد فعل عن

الرلقابة الداخلية لوالخارجية الموجهة إليهم حيث من الشرلوط الضرلورية لفعالية الرلقابة

الممارسة على المديرين بهدف حماية مصالح المساهمين تفسير عللقات السلطة القائمة بين

الفاعلين في المنظمات لو الذين يبحثون عن أدلوات للتأثير على هنظام القرارات بعد  تفضيل

لوتخصيص المصالح لو الهداف  الشخصية أصبح الشغل الشاغل مع تطور سلطة

المساهمين في المؤسسة المعاصرة لوأسلوب التمويل عن اطريق السواق المالية هذه

: العللقات خلقت مساحة لوجو من المواجهات لو التحالفات بين شكلين من السلطة

-. سلطة الملكية ممثلة في المساهمين لو الملك

-سلطة الدارة ممثلة في المديرين الموكلين .

تفترض هنظرية التجذر أن الفاعلين في المؤسسة يطورلون إستراتجيتهم للحفاظ على    

 مكاهنتهم لو العمل

على حرمان المنافسين المحتملين من الدخول إليها هذا يسمح لهم بالرفع من سلطتهم لومن

مساحة إدراكهم

لما يجري بالمنظمة حيث أن المديرين يتكوهنون من لوكلء ذلو هيئة خاصة الذين يمكنهم 
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استعمال موارد المؤسسة من اجل  التجذر لو الرفع من لقدراتهم لوسلطتهم لو الحصول على

. مزايا أخرى حرية النشاط الحماية أثناء العمل لو المكافآت

لوينتج تجذر المديرين كرد فعل عن الرلقابة الداخلية لو الخارجية الموجهة إليهم حيث  تعمل

إستراتيجية التجذر كمرحلة ألولى على تحييد الرلقابة الداخلية مجلس الدارة المساهمين لو

الجراء لو كمرحلة ثاهنية تحييد الرلقابة الخارجية حيث عرف كل من اليكساهندر  لو بيكيرلو

حذر لوت   إستراتجية التجذر من جاهنب المديرين بأهنها تهدف إلى رفع مساحة ال2000سنة

الدراك باستعمال لوسائل تحت تصرفهم مثل رأس المال البشري لتحييد الرلقابة لوالرفع من

تبعية مجموع شركاء المنشاة عملية التجذر هذه تمر من خلل مجلس الدارة يتكون من

المديرين الداخليين لو الخارجيين باعتبارهم من يقيم مشاريع الستثمار المقترحة من اطرف

.فريق الدارة لوتوجيه إستراتيجية المؤسسة

رابعا :النهيارات المالية :

      إن السباب الرئيسية التي أدت إلى الهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة الشركات تكمن

في الفلسات 

التي تعرضت لها الكثير من الشركات في الدلول المتقدمة لومثال على ذلك الهنهيارات المالية

 لو أمزمة شركة1997التي حدثت في عدد من دلول الشرق أسيا لو أمريكا اللتينية عام 

اهنرلون  التي كاهنت تعمل في مجال تسويق الكهرباء لو الغامز الطبيعي في الوليات المتحدة

 لوإذا2002 لوكذلك أمزمة شركة لورلد كوم المريكية للتصالت عام 2001المريكية عام 

هنظرهنا إلى أهم السباب التي أدت إلى هذه الهنهيارات ترجع معظمها إلى الفساد المحاسبي

يرجع في احد جواهنبه إلى دلور مرالقبي الحسابات لو تأكيدهم على صحة القوائم المالية لو ما

تتضمنه 

من المعلومات محاسبية ذلك على خلف المعلومات الحقيقية التي تعبر عنها اللوضاع

المالية لهذه الشركات  لوالمؤسسات اللقتصادية لولقد هنتج عن ذلك مجموعة من الثار السلبية
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أهما فقدان الثقة في المعلومات المحاسبية 

 .1لو فقداهنها للجودة 

هنتيجة لكل هذا امزداد الهتمام بمفهوم حوكمة الشركات لو أصبحت من الركائز الساسية

التي يجب أن تقوم عليها المؤسسات اللقتصادية حيث لقامت العديد من المنظمات لو الهيئات

الدلولية بتأكيد مزايا هذا المفهوم لوالحث على تطبيقه في الشركات لوالمؤسسات اللقتصادية

لجنة كادبيري التي تم تشكيلها  لوضع  إاطار حوكمة الشركات  .2مثل 

 التي لقامت بوضع مبادئOECDالمملكة المتحدة لومنظمة التعالون اللقتصادي لوالتنمية

في الوليات المتحدةCALPERS لو صندلوق المعاشات 1999حوكمة الشركات عام 

المريكية.

: - خلصة الفصل
       ظهرت الحاجة لحوكمة الشركات هنتيجة لفصل الملكية من الدارة ،لو هنتيجة لفتح

العولمة لوتحرير أسواق رأس المال أبواب جديدة أمام المستثمرين لتحقيق أرباح كبيرة

 لوالتذبذبات الحادة ،عندما أصبحت الشركات أكثر عرضة للمزمات هنتيجة المنافسة ،

لسواق رأس المال العالمية ،لولقد ساهمت المزمات العالمية الخيرة الناتجة عن الفساد لو

سوء التسيير في تفالقم أمزمات الشركات العالمية الكبرى هنتج عنها خسائر بمليارات

1

عهد علي سعد  , الرثر المتوتقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سوريا  , دراسة مهنية ميدانية مذكرة الماجستير غير منشورة كلية   

24 ص 2009التقتصاد تقسم المحاسبة سوريا 

2
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الدلولرات مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الفساد  ، لوأصبحت عبئا على الشركات لو اللقتصاد

العالمي ككل  ،لولقد ساعدت تلك الظرلوف في البحث عن مبادئ تضمن السير الحسن لو

تؤدي إلى تقليل المخااطر لو تحسين الداء

 لو فرص التطور للسواق لو مزيادة القدرة التنافسية لو البحث عن القواعد التي تزيد من ثقة

جمهور المستثمرين لو تحقيق أهداف أصحاب المصالح كما بذلت الهيئات لو المنظمات

الدلولية جهود ملموسة في لوضع لقواعد حوكمة الشركات الخاصة بها ، لوسعيها لمساعدة

الدلول في تطبيق هذه القواعد.
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 : املينائية للوالية مستغامن املؤسسة

 التعريف ابملؤسسة

 : دمتهي

املفاهيم املتعلقة ابلنظام احملاسيب املايل  أهم إىلنتهاء من اجلانب النظري وذلك من خالل التطرق فيه بعد اال 

وحوكمة الشركات كان البد من ربط اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي ونظرا لصعوبة القيام ابلدراسة التطبيقية يف 

مؤسسة واحدة واملتمثلة يف املؤسسة املينائية لوالية مستغامن وعلى هذا  إىلعدة مؤسسات اقتصادية مت التطرق 

 : وف نقوم بتقسيم هذا الفصل كالتايلس األساس

 تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن :  األولاملبحث   

  يعد ميناء مستغامن جزء أساسي من البنية التحتية اخلاصة ابلنقل، فهو ضروري للعديد من الصناعات الكربى

 وخدمات الصيد البحري دمات التجاريةاليت تشارك يف التجارة الدولية من خالل تقدمي العديد من اخلدمات كاخل

. 

سوف يتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل حملة اترخيية حول مؤسسة ميناء مستغامن ، أهداف وخصائص 

 .، واهليكل التنظيمي العام هلذه املؤسسة مؤسسة ميناء مستغامن

 املطلب األول : حملة اترخيية حول مؤسسة ميناء مستغامن

يتم تطوير ميناء مستغامن مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث أصبح يشكل اليوم جزء أساسيا من البنية التحتية 

 عرب أروقةاخلاصة ابلنقل يف املنطقة، إذ أنه يشجع استحداث جمموعة من اخلدمات مقربة من املستلمني النهائيني 

 .نقل متعددة األمناط
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 :  نشأة امليناء - 1

البحري خلروبة ، إستخدمه  والرأسالبحري  لصالمندر  الرأسكان ميناء مستغامن خليجا صخراي حاد ميتد  بني 
ب مرسى  الغنائم ومن هنا  مسيت   املدينة   1833القراصنة القتسام الغنائم، مسي ميناء مستغامن  فيما قبل 

 مستغامن 

مرت حبلول سنة   325إىل  امتدادهمرت ليصل  80رصيف للميناء بطول   لأو  أنشء،  1848يف سنة 

1881 

وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه مشروعا ذا    1882مشروع لتهيئة امليناء يف سنة  أولانطلق   

 .منفعة عامة

حوض  للميناء بعد بناء كاسرة   أولانتهت مبيالد    1904و 1890ضخمة بني  هتيئة تلت ذلك أعمال

ة ايمرت فيما بني هن 430مت إنشاء احلوض الثاين برصيف طوله  1941األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة

 .1959وبداية  1955

 نشأة مؤسسة ميناء مستغامن -  2

ف على اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري وتشر  : يقدم ميناء مستغامن  نوعني من اخلدمات

أنشأت   epe/epm/spaشركة ذات أسهم /اقتصاديةتسيريه مؤسسة ميناء مستغامن وهي مؤسسة عمومية 

اوت 14الصادر بتاريخ   287 -82إصالح النظام املينائي اجلزائري مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  إطاريف 

1982. 

 على غرار املؤسسات  االستقالليةمؤسسة ميناء مستغامن طريقها حنو شقت  1989فيفري  29يف 

كشفت عن استقرار يف وضعيتها املالية، ، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات   اليت

دج حتت احليازة  25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماهلا  /طابع  اجتماعي إىل شركة عمومية اقتصادية
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ختضع للقانون  B.01.88مل للسجل التجاري رقم حت املوانئالكاملة شركة تسيري مسامهات الدولة 

جانفي  12الصادرة بتاريخ  88-04و   88-03و  88-01التجاري واملدين  طبقا ألحكام القوانني 

الصادر بتاريخ  88-101واملتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم   1988

الصادر  88-177واملرسوم   1988ماي  16اريخ الصادر بت  119-88واملرسوم  1988جانفي  12

 .1988سبتمرب  28بتاريخ 

 :أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغامن إجناز املهام التالية

 . وتطوير ميناء مستغامن استثمارإ  -

 . اآلالت واإلنشاءات املينائية استغاللإ  -

 . مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية

التجارية، املالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع القيام بكل العمليات -

 .ميناء مستغامن مؤسسة

 دج 500.000.000 ، مت رفع رأس مال الشركة إىل    2008فيفري  27بتاريخ 

 :  املوقع اجلغرايف مليناء مستغامن و تصميمه  -3

 °00مشاال و خطي طول  °56 و°35خلليج أرزيو بني خطي عرض يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية      

 : شرقا، وحيتوي على °05و 

 . م1830كاسرة األمواج: بطول 1-3

 .م 12م وعمق 100املدخل البحري للميناء: مشايل غريب بعرض  2-3
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 :األحواض و : تتكون من حوضني 3-3

 . م 8,17م و  6,77يرتاوح بني هكتار وعمق  14احلوض األول: مبساحة مائية تقدر بـ 1-3-3

 .م 8,22م و  6,95هكتار وعمق يرتاوح بني  16احلوض الثاين : مبساحة مائية تقدر بـ 2-3-3

   .  مرت خطي  296 1حمطات رسو بطول كل ي يصل إىل  10األرصفة: حتوي    4-3

 :  مقسمة كما يلي

 . (0مرت خطي )احملطة  117رصيف الشمايل الشرقي: 1-4-3

 . (1.2.3مرت خطي ) احملطة 412 : رصيف املغرب2-4-3

 . (9و8مرت خطي ) احملطة217: الرصيف اجلديد 3-4-3

 . (5و  4)احملطة  مرت خطي 270 :رصيف اإلستقالل4-4-3

 . ( 7و  6مرت خطي ) احملطة  280 :الرصيف اجلنويب الغريب5-4-3

 .  م44.430أرضية التخزين مبساحة 5-3

 . 24.000السيارات مبساحة  مراب6-3

 . حاوية سنواي 15000م وقدرة  معاجلة15000احلاوايت مبساحة  مراب7-3

 .( ألغراض جتارية8م ، تستخدم مثانية خمازن ) 7455خمزن مبساحة  16املخازن عددها 8-3

 :و تتكون من املواصالتطرق 9-3
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 . مرت خطي األرضيالطريق 1-9-3

مرت خطي كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم 747 3 :السكة احلديدية2-9-3

 .األانبيب املعدنية احلبوبمؤقتا لنقل 

 :  التسهيالت املينائية4 -

 . إرساءسا مديرية قيادة  امليناء بثالثة سفن قيادة وزورقي  24سا /  24تؤمنه لـ    إرشاد السفن 4-1

 . حصان7100ذات قوة  isser2قطر السفن التجارية ليال و هنارا  ابستخدام قاطرة  : قطر السفن 2-4

 : اإلنشاءات املتخصصة5 -

وهي جمهزة بثال  2524ابلرصيف الشمايل الشرقي على مساحة  1929حمطة الزفت نفطال أنشأت سنة  1-5

 طن سنواي من الزفت.  30000طن وقدرة معاجلة4700ث أوعية )أحواض( ذات سعة 

م 4640على مساحة  1986أنشـأت سنة  :صومعة احلبوب التابعة للديـوان اجلزائـري املهين للحبوب  2-5

 .طن من احلبوب/ساعة لكل منهما 300 طن ، وهي هي جمهزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخ30000سعتها

يع الغذائي والتوز  م من طرف شركة التسيري  5697على مساحة  1971أنشأت سنة  : صومعة السكر3-5

 طن من السكر غري000 16سعة االستقبال لديها إىل السكر تصلشركة تكرير   أصبحت تسمى فيما بعد

 طن   سنواي. 150000املوضب وقدرة العبور إىل

 

 : حتدايت امليناء6-
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 :يواجه امليناء عدة حتدايت تتمثل يف

 .م 8,22 حمدودية عمق األرصفة ب -

 :  العبور والتخزين كما هو موضح يف اجلدول التايلعدم كفاية طول األرصفة ومساحة 

 األرصفة ومساحة العبور والتخزين : طول (01اجلدول رقم )            

 2016-03-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغامن  : املصدر                          

 . (2010 – 2014غياب مر أب احلريق املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية)مسجل يف املخطط التنموي  -

منه خارج الوالية( مما أدى  43زورق صيد حيث  157مشكل التزاوج بني النشاط التجاري والصيد البحري) -

 .  (10)( حمطات إرساء من مجلة عشرة04إىل تعطيل أربعة )

 : وتتمثل يف :السلبية االنعكاسات -

 . للشحن والتفريغ إضافيةمهل  إىل أحياانطول املكوث املؤدي  -

 . ختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ األخرىى مما يؤدي إىل تعريفات شحن إضافية -

 . صعوابت على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل -

عدد حمطات 

 اإلرساء

املعايري املتفقة  األرصفةطول 

 عليها

مساحة  قيمة النقص

التخزين 

 احلالية

املعايري املتفق 

 عليها

 قيمة النقص

 م155570 200000 م44.430 م204 م1.500 م1.296 10
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 .اختناق مينائي انجم عن التزاوج بني األنشطة التجارية وأنشطة الصيد البحري - -

 : مشاريع مستقبلية  -7

 :هناك عدة مشاريع مستقبلية وهي كاآليت -

 :يسمح مبعاجلةهو مركز لعبور املواد اخلطرية  احلريق مرابمشروع  7-1

 .املواد السائلة القابلة لإللتها ب -

 .لاللتهاباملواد الصلبة القابلة  -

 . املواد السامة -

 . املواد املذيبة )اآلكلة( -

 .مواد خطرية أخرى - -

 :  وتتمثل يف :احلريق مرابمشروع  أهداف 7-1

 .  أتمني أحسن الظروف لعبور املواد اخلطري - -

 .املختلفةاجتالب جتارة البضائع  - -

وستنطلق عملية إجنازه فور  2005إنتهت مرحلة دراسة املشروع يف سنة  : متويل املشروع 7-1-1

 . املصادقة 

 على القرار املتعلق ابلتعيني اجلديد حلدود أمالك الدولة املينائية حبيث تتحمل مؤسسة امليناء كلفة اإلجناز كاملة -

. 

 . هو عبارة عن خط حبري للمسافرين :  حبريةحمطة  مشروع 2 -7-1
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 إ   فتتاح خط حبري للمسافرين بني ميناء مستغامن وجنوب إسبانيا  :مشروع حمطة حبرية أهداف 2 - 7

 .جنوب فرنسا أو

من طرف خمترب الدراسات  2004اجنزت دراسة للمشروع يف سنة  :متويل مشروع حمطة حبرية 1 2-7- -

صالمندر وسيدي خلضر حبيث  : سيشرع يف إجنازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري حنو مينائي الصيد البحرية

 .عملية إجنازه إما كامال من طرف مؤسسة امليناء وإما يف إطار شراكة يتم متويل

 عهد بدراسة املشروع إىل خمترب الدراسات البحرية ع واكتملت  :احلوض الثالث مشروع 2-2 -7

الطبيعي  االمتدادمنوذج مصغر حيث سيتم إنشاء هذا املشروع يف نطاق  ابختبار حول 1998يف سنة 

مراحل   سجلت هذه الدراسة يف إطار مقاربة عامة لبحث خمتلف اخليارات  للموقع احلايل للميناء ضمن ثالثة

-2010فيما بني املمكنة لتهيئة موانئ الغرب اجلزائري من أجل مواجهة العجز املتوقع للقدرات املينائية

2015 

محولة مليون طن كنتيجة مباشرة لتجنب ختفيف  1,5يسمح هذا املشروع بزايدة حجم التبادل التجاري بـ  -

متخصصة م( من جهة وبناء منشآت ختزين 8.22الضخمة يف املوانئ األخرى ذات األرصفة العميقة) السفن

 من جهة أخرى. غري املوضبة للمواد

 مستغانم مؤسسة ميناءأهداف وخصائص  الثانيالمطلب 

 :  أهداف مؤسسة ميناء مستغامن -1

 :  تسعى مؤسسة ميناء مستغامن إىل حتقيق األهداف التالية

 .ة الزمنية، النوعية، احلماية والسعر لظروف لعبور البضائع من حيث املدأتمني أحسن ا -
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 . كفاءة عالية(تقدمي تسهيالت حقيقية )وسائل عبور ومعاجلة وختزين ذات    -

 . و تطوير ميناء مستغامن االستثمارتسيري  -

 .  الوسائل و التجهيزات املينائية استغالل -

 .  تنفيذ عمليات الشحن و التفريغ املينائية  -

 إصدار برانمج أشغال الصيانة و التهيئة وخلق بنيات مينائية ابلتنسيق مع متعاملني آخرين متخصصني-

 التجارية، املالية، الصناعية، و العقارية املرتبطة بصف ة مباشرة و غري مباشرة ابهلدفتنفيذ كل العمليات 

 .اإلجتماعي 

 :  مميزات وخصائص مؤسسة ميناء مستغامن-2 

 : تتميز مؤسسة ميناء مستغامن بـ

 .  موقع جيو إسرتاتيجي هام   -

 .  والية 12وفرة طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من  -

 . حمطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمني اخلطوط البحرية املنتظمة -

 . السكر، اخلمور وانقالت الزفت احلبوبإنشاءات متخصصة ملعاجلة انقالت  -

 . تنوع طرق تسليم البضائع )السكة احلديدية، الطريق األرضي( عرب الرتاب الوطين -

  (01الشكل )  املطلب الثالث:
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 2016-03-20خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن  مصدر:

 : شرح اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن

 : املديرية العامة  -  1

 ترتب و تراقب مجيع مديرايت املؤسسة و تفرض للمؤسسةاملراقبة، التنظيم و السهر احلسن  التسيريوظيفتها 



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
83 

 :منسلطتها عليهم و . تتكون 

هو املمثل الوحيد القانوين للمؤسسة و املسؤول األول يف شكل اهلرم القانوين للمؤسسة  :رئيس مدير عام1-1

ؤسسة مبشاركة املدراء املنفذين و الذين يصغرونه درجة فيهيكل امل هبا حيث يشرف على مجيع األعمال اليت تقوم

 . املؤسسة

 القرارات املناسبة  اختاذو يعترب املستشار القانوين للمدير العام حيث يساعده يف  عاممساعد مدير  2-1

 .عمال اليت هلا صلة ابملؤسسةاأل و يف كل

 و هو الشخص املخول قانوان حبفظ األمن والسالمة داخل احلرم املؤسسايت :مساعد األمن الداخلي  1-2

 .و معاونيه يشرفون على احلفظ من األخطار املادية والبشرية و تصدي لكل األخطار احملتملة 

و هو الذي يتوىل مجيع األعمال اليت يصدرها املدير العام إليه ، واملتمثلة يف تبليغ  :مكتب التنسيق العام 1-3

 سكينة للمديرية و منع دخول األجانب.املراسالت الداخلية مع مجيع املديرايت و احلفاظ على التسيري احلسن وال

هامها يف التأكد من احرتام إجراءات ملوتتم عالقة مباشرة ابإلدارة العامة ، هذه اخللية على : خلية التدقيق 1-4

 .وكذلك تدقيق وفحص العمليات و األنشطة املختلفة للمؤسسة التسيري

 :  مديرية املوارد البشرية  -2

بتنظيم وتنسيق و مراقبة مجيع الشؤون املرتبطة بتسيري املستخدمني والتكوين و  هتتم مديرية املوارد البشرية

 الوسائل

 :العامة للمؤسسة. تتكون هذه املديرية من الفروع التالية
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: يقوم هذا القسم ابإلشراف و مراقبة تطبيق سياسة املؤسسة يف إطار تسيري قسم املستخدمني و التكوين 2-1

املستخدمني، كما يقوم إبعداد برامج التكوين و احلرص على تطبيقها، ابإلضافة إىل مشاركته يف إعداد امليز انية يف 

 :مصاريف املستخدمني. ويتكون من املصاحل التالية إطار

ت املتعلقة بتسيري املستخدمني،   القراراتاملصلحة إبعداد ه هتتم هذ :وينمصلحة املستخدمني و التك 1-1-2

وتصنيف املستخدمني، وتقوم إبعداد و تنظيم برامج التكوين والسهر  التوظيفكما تسهر على تطبيق إجراءات 

 على تطبيقها.

وتكاليف هي املصلحة اليت تشرف على دفع أجور املستخدمني   : و التكاليف األجورمصلحة  2-1-2

 من منح و مكافئات نظري العمل الذي يقو م به العامل خالل الشهر الواحد و اطو ل مدة تواجده  العمل

 .واالستفادة كذلك من ابقي األرابح اليت حتققها املؤسسة يف املؤسسة،

هتتم هذه املصلحة مبلفات حوادث العمل، التوقف عن العمل بسبب : االجتماعيةاملصلحة   3-1-2

 .،تعويضات املصاريف الطبية، و طب العملاملرض

 :يهتم قسم الوسائل العامة بتسيري الوسائل العامة، ويتكون من مصلحتني :قسم الوسائل العامة 2-2

هي املصلحة اليت تشرف على مجيع العمليات اليت تدخل يف تنفيذ العمل  : مصلحة الوسائل العامة   1-2-2

 ا داخل املؤسسة من شراء التجهيزات الضرورية كالعتاد و اآلالت املساعدة على تنفيذ العمل وقطاع غيار خمتلف

ضافة إىل كراسي( ابإل  نسخ مكاتب)كومبيوتر، آالت ملركبات وقطاع الغيار اخلاص ابلقاطرة و خمتلف العتاد من

 .مستلزمات املكتب من أقالم و أوراق...اخل
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تقوم مصلحة تسيري املخزون بتسيري املخزون، وتقوم بعملية جرد هلذه  : :مصلحة تسيري املخزون  2-2-2

 .املخزوانت

 و الثقافية االجتماعيةعية بتسيري األنشطة ايهتم قسم الشؤون اإلجتم :االجتماعيةقسم الشؤون   3-2

 :يف املؤسسة و يتكون من مصلحني 

 للعامل  االجتماعيوهي املصلحة اليت تشرف و تعاجل اجلانب  :االجتماعيةمصلحة اخلدمات  1-3-2

لكي يتمكن من القيام مبهامه و هو مؤمن من كل االجتماعي  قيام بتأمينه لدى مصاحل الضمان من خالل ال

ل أمراض مهنية و استفادته من منح و تعويضات أثناء كامل األخطار اليت قد تصيبه سواء كانت حوادث ع أو م

 . مثل املنح املدرسية االجتماعيةمدة العجز أو املرض و من مجيع التأمينات 

و هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على مجيع األنشطة الرايضية  : مصلحة النشاط الرايضي و الثقايف2-3-2 

اليت تتم طوال السنة الواحدة لصاحل أبناء العمال و العمال كمكافأة هلم على اجملهودات املبذولة طوال السنة و 

 .االصطيافتتمثل يف برجمة رحالت سياحية خالل األعياد املتسمية واملوسم 

يف برجمة لقاءات يف كرة القدم بني عمال الشركة و العمال التابعني ملختلف  أما األنشطة الرايضية فتتمثل

 .األخرى لتوحيد العمال وإشعارهم بروح التضامن  االقتصاديةالقطاعات 

 : مديرية املالية و احملاسبة  -3

وهي املديرية املكلفة بتسيري الوضعية املالية للشركة وذلك عن طريق وضع ميزانيات حمددة لكل سنة و مدى 

الدفاتر مطابقتها لألهداف املسطرة، و إحصاء كل العمليات املالية اليت نفذت خالل السنة الواحدة،و إمساك 

 :وتتكون من التجارياملبينة للنشاط  التجارية
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يشرف قسم احملاسبة  على مجيع العمليات احلسابية وفقا للنظام احملاسيب املايل و يتكون من  :قسم احملاسبة 1-3

 :مصلحتني

 املؤسسة و وضع املالحظاتتابعة اليومية للعمليات اليت تقوم هبا سمح ابملت ةمصلحة احملاسبة العام  1-1-3

 .و وضع امليزانية وجدول حساابت النتائجالالزمة اخلاصة بنشاطها و ذلك عن طريق التنفيذ اليومي للحساابت .

  .هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على حتليل مجيع التكاليف :التحليلية ةمصلحة احملاسب  2-1-3

يشرف قسم املالية على التسيري املايل للمؤسسة وإعداد و متابعة امليزانية و يتكون من قسم املالية:   2-3

   :مصلحتني

 . و هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على متابعة األوضاع املالية للمؤسسة  :ةاملصلحة املالي  1-2-3

تقوم  بتحصيل مجيع األموال الناجتة عن النشاط التجاري مع املتعاملني   :مصلحة التحصيالت  2-2-3

و تتبع حركة انتقال األموال بني البنوك مع فرض عقوابت جزائية مالية عن كل أتخري ابلوفاء ابلدين  االقتصاديني

هتديد هؤالء املتعاملني )الزابئن( ابللجوء إىل القضاء يف حالة رفضهم تسديد  أو اإللتزا مات  جتاه املؤسسة مع

 .مستحقاهتم

 التجاري االستثمارمديرية  -4

 :وتقوم هذه املديرية بـ

 تسيري العمليات املرتبطة بعبور البضائع ) الشحن، التفريغ، والتخزين( -

 تسيري أمالك الدولة املينائية -

 .املينائي والبحث عن الوسائل املناسبة إلدماجها بفعالية داخل املؤسسة االستثمارمتابعة تطور تقنيات  -
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 : و تتفرع هذه املديرية إىل

 : تقتصر مهامها على الشحن والتفريغ و التخزين ، تكون من ثالثة مصاحل :قسم الشحن و التفريغ 4-1

هي املصلحة املختصة واملشرفة على مجيع عمليات الشحن و التفريغ  :مصلحة الشحن و التفريغ  1-1-4

وغري للسفن الراسية مبرفأ امليناء أو اليت تنتظر دورها للرسو ، وتتطلب عملية الشحن والتفريغ يد عاملة مؤهلة 

 لتنفيذ العمل املنشود. و عملية الشحن والتفريغ هي أهم عملية رافعاتآالت و ر  كما تتطلبمؤهلة ،  

 يف مفهوم النشاط التجاري كوهنا متثل جمموعة السلع و البضائع اليت تطلب شحنها و تفريغها بدل الكثري  

 .صدرها كوهنا بضاعة خطري ة ابهظة الثمنأثناء العملية.كما تتميز بتنوع م االحرتاسمن العناية والصرامة و 

أتخذ على عاتقها البضائع املفرغة من البواخر و كذلك تلك املعدة للتسليم ،   :مصلحة التخزين 2-1-4

العقالين للمساحات املعدة للتخزين ، وتراقب وترسل مستندات التخزين إىل  االستخدامكما تسهر على 

  .مصلحة الفواتري

و هي املصلحة املختصة على اإلشراف الكامل على احلاوايت املوجودة   : احلاوايتمصلحة  3-1-4

 .و فرزها هتا ومعرفة حمتواي امليناءداخل 

يسهر على ترمجة وتطبيق  املتخصصةاألمالك و اإلنشاءات  الفواتريينظم مهام مصلحة  :القسم التجاري2-4

 :سلم األمثان املعمول به، وينقسم إىل مصلحتني

بعة دخول او اإلنشاءات املتخصصة ومكلف مبت هي تلك األمالك :مصلحة الفوترة وأمالك الدولة1-2-4

 .السفن ، إنشاء الفواتري و مراقبة املستندات اليت تساهم يف إعدادها

 .تقوم إبعداد الدورايت اإلحصائية :مصلحة اإلحصائيات  2-2-4

 :التجاري اخلالاي التالية االستثمارتضم مديرية  : التجاري االستثمارخالاي مديرية   3-4
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و هي اخللية اليت تقوم إبعداد خمططات شهرية و سنوية توضح فيها  :خلية الدراسات والتخطيط  1-3-4

نسبة النشاط التجاري لكل شهر مع إحصاء عدد ال سفن الراسية خالل الشهر الواحد و حتديد نوعية محولة  

كل سفينة على حدة ووضع مقارنة حول نسبة النشاط لكل شهر مقارنة مع الشهر الذي يليه، كما توضع 

نسبة النشاط التجاري ابلنسبة للسنة الواحدة و مقارنتها ابلسنة اليت قبلها لتحديد نسبة التطور خمططات  تبني 

 و توضح املخططات وضعية السنة املقبلة و حتدد فيها األهداف و األرقام  وجداحلاصل إذا 

 .دف املؤسسة للوصول إليها و هذا عن طريق وضع احتماالت تقريبيةهت اليت

و هي اخللية اليت يتمحور دو رها األول يف التعريف ابمليناء و دوره اجليواسرتاتيجي  :التسويقخلية   2-3-4

 مبنطقة الغرب اجلزائري كونه يعترب مهزة وصل بني الغرب اجلزائري ومنطقة الوسط 

 تتمثلاالسترياد  التصدير يناء األمثل لعملية امتيازات جتعله امل و ما يوفره من اجلزائريو اجلنوب 

 يف املوقع اجلغرايف ، التسهيالت اإلدارية ،  اخنفاض نفقات الشحن و التفريغ ، وسائل  امتيازاتهذه  

 العمل املتطورة  أماكن  ختزين واسعة . 

فهي قد تكون  العملو هي اخللية املختصة يف املنازعات اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ : املنازعاتخلية   3-3-4

منازعات انجتة عن إخالء أحد املتعاملني مع املؤسسة ابلتزامات أو نتيجة اعرتاض هذا املتعامل على ظروف العمل 

   .أو الزايدات املالية أو على أي أشكال من شأنه أن يؤثر على صحة التعامالت التجارية

 : مديرية قيادة امليناء  -5

خروجها ، حتويلها من مركز رسوها إىل آخر( و ، أتمني  السفن وتقوم بتأمني حركة املالحة )دخول   

  : احلدوداملينائية، وتتكون من قسمني
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: يشرف مباشرة على مجيع ا لبحارة النائبني هلا و امللزمون بتنفيذ األوامر الصادرة هلم من طرف قسم املالحة5-1

بشهادات تربز كفاءة كل حبار على حدة و درجة مسئوليهم املباشرين، و يلزم أن يكون هؤالء البحارة متمتعني 

التصنيف حيث بدون هذه الشهادة ال ميكن هلؤالء البحار ة أن يتوىل مهامهم يف املؤسسة و هي تتنوع بتنوع  

  :مؤهالت كل حبار على حدة و يتكون من

هو املكان املخصص فعليا لوقوف القاطرة سواء عند مغادرهتا  له لتنفيذ املهام هبا  و  :حمطة القاطرة 5-1-1

أثناء العودة من تنفيذ هذه املهام. حيث ال جيوز بل مينع منعا ابات على أي سفينة أخرى مهما كان نوعها أن 

 .قة سليمةتتوقف يف املكان املخصص للقاطرة ألنه يشكل عائق حيول عليها تنفيذ أعماهلا بطري

 هو املكان املخصص فعليا لوقوف سفينة إرشاد املخصصة لنقل أثناء  :حمطة سفينة اإلرشاد 2-1-5

ابعتباره املسؤول األول على عملية  امليناءكل مهمة سواء كان ذلك عند إدخال السفن أو إخراجها من 

 .إدخال و إخراج السفن و بدونه ال ميكن أن تتم العملية

و خيتص يف حفظ األمن من كل األخطار اليت من شاهنا أن تشكل هتديدا  مباشرا على  : اآلمنقسم  2-5

حياة العمال، و حفظ الصحة و ذلك ابحلرص على نظافة احمليط املخصص للعمل، و تفادي بذلك كل أنواع 

 :االمراض اليت يصاب هبا  العامل أثناء توليه العمل.ويتفرع هذا القسم إىل

و يشرف مباشرة على العملية اليت تسبق دخول الباخرة احململة ابلبضائع  :ناءقسم ضابط املي 1-2-5

برابن السفينة ألخذ مجيع املعلومات اخلاصة ابلسفينة من حيث نوعية املواد احململة  االتصالللميناء عن  طريق 

   .لكي ينسق حتديد الرصيف اخلاص ابلتوقف ) )حجم السفينة،  طوهلا

  .وتتمثل مهامه يف حراسة امليناء  :ناءقسم حراس املي  2-2-5



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
90 

 :مديرية األشغال و الصيانة  -   6

و هي املديرية املختصة ابألشغال والصيانة ويقصد ابألشغال كل األعمال اليت من شأهنا توفري اإلجراءات 

دد هت األخطار اليت، النظافة و ، إزالة  املالئمة للسري احلسن للعمل و املتمثلة يف توفري اإلانرة، تعبيد الطرق

 .السالمة للعمال

هبا أن املؤسسة متتلك عتاد و آالت تساعد على تنفيذ العمل بصفة منتظمة وسريعة، وعليه  أما الصيانة يقصد

فإن هذه اآلالت قد حتتاج إىل عملية إصالح يف حالة تعرضها لعطب، فيقوم عمال مؤهلون بعملية اإلصالح 

 :املديرية منلتلك اآلالت. تتكون هذه 

يقوم قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة مجيع أنشطة حفظ وصيانة و إصالح  : قسم الصيانة6-1

 :املعدات ابإلضافة إىل استبدال املعدات و قطع الغيار، ويتكون من مصلحتني

وهي املسؤولة عن صيانة وإصالح معدات رفع و مناولة البضائع، وموقف  :مصلحة الصيانة 1-1-6

 .السيارات، و املعدات امليكانيكية

 .هتتم مصلحة العتاد بتنظيم عمل مشغلي اآلالت، وتوفري و مراقبة معدات املناولة :  مصلحة العتاد  2-1-6

هتيئة امليناء وأعمال الصيانة،  يهتم قسم األشغال بتنفيذ و مراقبة مشاريع تطو ير و :قسم األشغال 6-2

 ويتكون من مصلحة األشغال و الصيانة 

  .تشرف هذه املصلحة على تنفيذ أعمال صيانة أصول املؤسسة :مصلحة األشغال و الصيانة 1-2-6
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 دور التدقيق احملاسيب يف تفعيل حوكمة ميناء مستغامن : املبحث الثاين

  تطبيق حوكمة املالية يف ميناء مستغامن إجراءات :  األولاملطلب 
 : املتعلقة هبذه العملية وتتمثل فما يلي األهدافمن اجل القيام بعملية حوكمة امليناء جيب حتديد 

 : حوكمة امليناء  أهدافحتديد  -1

 .واحد أنمن وظيفة متعارضة يف شخص واحد ويف  أكثرمن كفاية الفصل بني الوظائف أي عدم مجع  التأكد

 .املتعلقة ابملستخدمني واإليراداتمن تسجيل مجيع التكاليف  التأكد 

 .املتعلقة ابملستخدمني  اإليرادات من صحة تقييم التكاليف و التأكد 

 : مقاييس حوكمة امليناء -2

على قانون العمل، حيث توجد  االعتمادالبد من  حوكمة امليناء من أجل القيام بعملية:  قانون العمل 1-2

  مجاعية تتضمن جمموع شروط التشغيل و العمل فيما خيص فئة أو عدة فئات مهنية اتفاقيات

 من قانون العمل. 120و املادة  114، و يف هذا الصدد سيتم ذكر املادة

 اجلماعية إتفاق مدون يتضمن جمموع شروط التشغيل االتفاقيةمن قانون العمل على :  114تنص املادة  -

اإلتفاق اجلماعي اتفاق مدون يعاجل عنصرا معينا أو عدة عناصر  .و العمل فيما خيص فئة أو عدة فئات مهنية 

عية أو مهنية، و ميكن أن يشكل حمددة من جمموع شروط التشغيل و العمل ابلنسبة لفئة أو عدة فئات اجتما

 اجلماعية ضمن نفس اهليئة املستخدمة بني املستخدم  االتفاقاتو  االتفاقياتتربم  .اجلماعية لالتفاقيةملحقا 
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كما تربم بني جمموعة مستخدمني أو منظمة أو عدة منظمات نقابية متثيلية للعمال  .و املمثلني النقابيني للعمال

 .1لية األطراف قي التفاوض طبقا للشروط املنصوص عليها يف القانونحتدد متثي .من جهة أخرى

اجلماعية اليت تربم حسب الشروط اليت حيددها  االتفاقيات"تعاجل  علىمن قانون العمل  120تنص املادة  -

 :القانون ، شروط التشغيل والعمل و ميكنها أن تعاجل خصوصا العناصر التالية

 .التصنيف املهين - 1

 .مبا فيها ساعات العمل و توزيعها العملييس مقا -2 

  .األجور األساسية الدنيا املطابقة - 3

 .املكافآت املرتبطة ابإلنتاجية و نتائج العمل - 4

 .كيفيات مكافأة فئات العمل املعنيني على املردود  -5

 . فرتة التجريب و اإلشعار املسبق -6

التبعات الصعبة أو اليت تتضمن فرتات التوقف عن مدة العمل الفعلي اليت تضمن مناصب العمل ذات  -7

  .النشاط

 ة .إجراءات املصاحلة يف حالة وقوع نزاع مجاعي يف العمل -8

 . ممارسة احلق النقايب - 9

 .  "2مدة االتفاقية و كيفيات متديدها أو مراجعتها أو نقضها - 10

                                                           
1CODE du TRAVAIL: Recueil de testes législatifs et Réglementaires, Edition corrigée et mise à jour, augmentée  

d’annotations, Berti édition, Algérie, 2ème Edition, 2003, p p : 70- 71. 
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 : فحص اهليكل التنظيمي للمؤسسة 2-2

من أجل التأكد أن األجور املدفوعة تناسب مناصب عمل موجودة فعال يف يتم فحص اهليكل التنظيمي 

 .اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 : التدقيق الداخلي استمارة  2-3

التدقيق الداخلي اليت تتعلق مبجموعة من األسئلة اخلاصة أبهداف عملية تدقيق أجور  استمارةيتم القيام مبأل 

كما يتم تسجيل مجيع   الضعفاملستخدمني. متثل اإلجابة " نعم " نقاط القوة، متثل اإلجابة " ال " نقاط 

 .هبذه العملية املالحظات املتعلقة

هبذه العملية و اليت متت على مستوى إدارة املوارد ( من أجل القيام 01على امللحق رقم ) االعتمادوقد مت 

 و خمتلف األقسام واملصاحل التابعة هلا، وكذا على مستوى إدارة املالية والوسائلالبشرية والتكوين 

 .و احملاسبة

 التأكد من كفاية الفصل بني الوظائف   2-3-1

و عدم مجع أكثر من وظيفة متعارضة يف  العملالبد من التأكد من تقسيم  األجورمن أجل القيام بتدقيق 

 .ه الوظائفهذ واجلدول التايل يلخص الوظائف و املستخدمني املعنيني واحدشخص واحد و يف آن 

 ( الفصل بني وظائف املستخدمني02):  اجلدول رقم

 

 الوظائف
 المستخدمين المعنيين

                                                                                                                                                                                     
2 CODE du TRAVAIL, Op. cit, p p : 74- 75 
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 اإلدارة
 
 العامة

 
  إدارة
 الموارد 
 البشرية
 والتكوين
 والوسائل

 
قسم 

ميندالمستخ  
 و التكوين
 

 
 مصلحة
 األجور

 
 مصلحة
 المستخدمين

 
 مديرية 
 المالية

 و المحاسبة

الموافقة على خروج و دخول  -1
. المستخدمين  

X      

      X .تحديد مستويات األجور -2

      X . نترخيص أقساط التأمي  - 3

  X     .تحديث الملف الدائم - 4

    X   .ساعات المداومةالموافقة على   - 5

  X     .إعداد األجور- 6

 X      .التحقق من الحسابات -7

الموافقة النهائية على األجور بعد  - 8

 .إعدادها

 X    X 

       .إعداد كشوف األجور - 9

       .توزيع األجور - 10

11.  X X     

 مقاربة البنك بين حساب بنكي  -12

 .و األجر

     X 

 .مركزية األجور - 13

 
 .نتحديد الملفات الفردية للمستخدمي -14

 
مقارنة دورية بين يومية األجور  - 15

 .الفردية مع الملفات

 
 . ترخيص التسبيقات16

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 X  
 

X 

 
 

X 

  

 

 من تسجيل مجيع التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني  التأكد-2-3
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التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني من خالل اإلجابة على األسئلة اليت يتم التأكد من تسجيل مجيع 

 : يلخصها اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 (: تسجيل التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني03اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم
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هل األجور احملددة يف حساب بنكي -1

 معني ؟
نعم، هل تصفية هذا احلساب  إذا

 يتم فحصه بصورة منتظمة 
 إعدادمن طرف شخص مستقل من 

؟األجور  
 

 : هل توجد قائمة ل-2
خمتلف االقتطاعات األجور  -

 )النظام االجتماعي(؟
املنح و غريها من املزااي املمنوحة  -

 للمستخدمني؟
إذا نعم، هذه القوائم حتدد  - -

 وتري ة دفع املنح؟
لتمويل هل تستخدم  -

 التكاليف ذات الصلة؟
إذا مت إدخال هذه املعطيات يف ملف -3

فهل  اآليلعلى اإلعالم  ابالعتماددائم 
 يتم حتديث امللف ابنتظام؟

هل يتم مقاربة خمتلف التكاليف -4 
 ابنتظام؟

هل اليومية اإلمجالية لألجور هي  -5
متقاربة مع الشهر السابق، و هل الفارق 

 مت شرحه؟
تسجيل كل التغريات اليت تتم هل يتم -6

 على مستوى األجور؟
املعلومات الضرورية حلساب العطل -7

X 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية
 .و احملاسبة 

 
 
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية  -
 .و احملاسبة

 
 
 
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية  -
 .و احملاسبة

 
 
 
 
 

تتم من طرف مصلحة  -
 املستخدمني
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 مدفوعة األجر
 :تبقى
 . لفرتة سابقة -
 . لفرتة جارية -

هل يتم طلبها من قبل مصلحة 
 األجور؟

 
هل متلك مصلحة األجور الوسائل -8

  من أجل فحص
 الغياابت؟ -
 انعكاساهتا على األجور؟ -

 
X 

تتم من طرف مصلحة  - 
 املستخدمني

 

 . إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن،التاريخ استنادامن إعداد الطالبة الباحثة،  :املصدر

 : من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني حقيقية التأكد-2-3

الظاهرة يف يتم التأكد من حقيقة التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني من خالل اإلجابة على األسئلة 

 :اجلدول التايل
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 (: حقيقة التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 04اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم

 
 هل يتضمن ملف كل عامل على : -1
 صورة مشسية ؟ -
 منوذج التوقيع ؟ -
 ؟ االجتماعيةاحلالة  -
 ؟ االلتزاماتريخ  -
 ؟ االقتطاعاتتفاصيل األجر و  -
 عقد العمل ؟ -
 هل ختضع العمليات اآلتية إلذن من مسؤول : -2

 
 توظيف ؟-

 
 إهناء عالقة العمل؟ -

 
 تغيري يف األجر؟ -

 
 منحة قرض؟

هل يتم مقاربة البياانت الدائمة للملف املعلومايت  - 3
 ابنتظام مع امللف الفردي؟

هل هناك محاية من الوصول إىل ملفات  - 4
 : املستخدمني

 امللف اليدوي؟ -
 امللف املعلومايت؟

 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مسؤول يف اإلدارة العامة -
 
 
 
 
 

املصلحة املكلفة ابلشؤون  -
 )رئيس جلنة مشاركة( االجتماعية
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هل تتم املوافقة على تغيري امللفات إلعداد األجور  -  5
 من طرف مسؤول؟

 
هل جمموع الساعات مدفوعة األجر متقاربة مع  -6

 جمموع ساعات العمل؟
 

تسبيقات احلساابت هل هي متقاربة مع قائمة  - 7
 املستخدمني؟

 
 :نقداعند دفع األجور  - 8

 
 هل يتم فحص بطاقة تعريف املستفيد؟

 هباهل ختضع ملراقبة؟ األجور غري املصرح -
يف حالة تغيري يف احلساب البنكي للمستخدمني هل  -9

يتم الطلب تقدمي وثيقة من البنك تثبت رقم حسابه 
 اجلديد؟

 
عند دفع األجور ألشخاص آخرين غري  - 10

 املستفيدين هل يوجد توكيل مكتوب؟
 

عند دفع األجور ألشخاص آخرين غري املستفيدين  -11
 هل يوجد توكيل مكتوب؟

 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتم من طرف مصلحة  -
 املستخدمني

 
 
 
 
 

 املؤسسة ال توافق -
 .على التسبيقات الفردية 

 
 

يتم حتويل األجور إىل حساابت -
املستفيدين من طرف مديرية املالية 

 .و احملاسبة
 

 يتم من طرف مديرية املالية -
 و احملاسبة 

 
 .ال توجد أي حالة مسجلة -
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.  من إعداد الطالبة الباحثة، إستنادا إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن ملصدر:ا  

 :  التأكد من صحة تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني 4-3-2

 (: صحة تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني05اجلدول رقم )

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم

 
هل ختضع كشوف األجور ملراقبة مستقلة   -1

على األقل عن طريق العينة للتحقق من أن 
األسس و املعدالت و العمليات احلسابية 

 املستخدمة صحيحة ؟
التكاليف املتعلقة ابألجور هل هي قواعد  -2

 متقاربة بصورة منظمة ؟
 

تغطية التكاليف املستحقة على االجور  -3
 متقاربة مع التكاليف الفعلية؟هل هي 

اذا كانت هناك مقارنة تتم عن طريق  -4
احلاسوب ، فهل الفروقات غري العادية 

 املكتشفة ختضع للبحث والتصحيح؟

 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

  
تتم من طرف مديرية املوارد البشرية 

 ومصلحة املستخدمني والتكوين.
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية واحملاسبة
 

طرف مديرية املالية واحملاسبة تتم من  
 
 

 احلاسوب غري مربمج للقيام هبذه الوظيفة

 

 .من إعداد الطالبة الباحثة، إستنادا إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن املصدر:
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التأكد من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني هي صحيحة اإلسناد، التجمع 5 -2-3

 :  والتمركز

 يتم التأكد من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني هي صحيحة اإلسناد، التجمع و ، التمركز 

 :  جلدول التايلمن خالل اإلجابة على األسئلة اليت يلخصها ا

 متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني وجتمع، إسناد(: 06اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 

 املالحظات ال نعم
 

هل إسناد التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابألجور -1  
 خاضعة لرقابة مستقلة ؟

 تستند هذه الرقابة إىل : -2
 احملاسبة العامة ؟ -
 احملاسبة التحليلية ؟ -
التكاليف املرتبطة ابألجور هل هي متقاربة األسس  -

 دوراي ؟
 بشكلهل جتميع يومية األجور خاضعة للرقابة  -3

 دوري ؟
 هل يتم استخدام الدفاتر التالية : -4
 دفرت األجور ؟ -
 دفرت دخول و خروج املستخدمني ؟ -
 دفرت دخول و خروج املستخدمني؟-

من طرف مديرية املالية تتم -
 . واحملاسبة

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية-
  .و احملاسبة 

 
 تتم من طرف مديرية املالية و-

 احملاسبة 
                             

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية و  -                   
 احملاسبة
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 إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن استنادامن إعداد الطالبة الباحثة،  : املصدر

 : من صحة املعلومات التأكد-2

تدقيق األجور،مت التأكد من مدى صحة املعلومات و ذلك عن طريق الفحص و  استمارةبعد القيام مبأل 

التحري ميدانيا على مستوى كل من اإلدارة العامة، إدارة املوارد البشرية و الوسائل والتكوين وخمتلف األقسام 

مان و التأكد من مصداقية املعلومات و و ملصاحل التابعة هلا،و إدارة املالية و احملاسبة، و هذا من أجل ض

 ا على مستوى مؤسسة ميناء مستغامنهب تقييم إجراءات نظام األجور املعمول

 ؟األجنبيةدفرت اليد العاملة  -
 دفرت العطل؟ -
 األخطاءتوجد رقابة عن طريق احلاسوب ، هل  إذا – 5

 فحص ومعاجلة؟ إىلاملكتشفة ختضع 
 
 

 
 
 
 

                           
 ال توجد يد عاملة أجنبية يف  -

 املؤسسة
 
 

                                              
 احلاسوب  غري مربمج للقيام  هبذه  -

 الوظيفة    
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 تقييم احلوكمة يف مؤسسة ميناء مستغامن : املطلب الثاين
 : حتديد نقاط القوة -1

 ابلنسبة لكفاية الفصل بني الوظائف - 1

 . املوافقة على دخول و خروج املستخدمني-

 . حتديد مستوايت األجور-

 . ترخيص أقساط التأمني -

 . حتديث امللف الدائم -

 . املوافقة على ساعات العمل

 . إعداد كشوف األجور-

 . توزيع كشوف األجور  -

 :   ابلنسبة لتسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني  2-1

 . )خمتلف اقتطاعات األجور )النظام االجتماعي-

 . املنح و غريها من املزااي املمنوحة للمستخدمني-

 .عل ى اإلعالم اآليل و يتم حتديثها ابنتظام ابالعتماديتم إدخال هذه البياانت يف ملف دائم -

 :  ابلنسبة إىل واقع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 1-3

 . صورة مشسية  -

 .منوذج التوقيع - 
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 . االجتماعيةاحلالة -

 . االلتزاماتريخ -

 . عقد العمل-

  :العمليات التالية ختضع إلذن من مسؤول يف اإلدارة العامة - .

 . توظيف -

 . هناء عالقة العملإ-

 . تغيري يف األجور-

 . وجد محاية مللفات العمال اليدويةت -

 : ابلنسبة إىل تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني 1-4

 . املتعلقة ابألجور هي قواعد متقاربة بصورة منتظمةالتكاليف  -

 .يتم مقاربة تغطية التكاليف املستحقة على األجور مع التكاليف الفعلية -

 : ابلنسبة إىل إسناد جتميع ومتركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 1-5

 . ابة خارجية( إسناد التكاليف و اإليرادات تتم من طرف حمافظ احلساابت ) رق -

 . تستند هذه الرقابة إىل احملاسبة العامة و إىل احملاسبة التحليلية -

  : توجد الدفاتر القانونية التالية -رقابة جتميع يومية األجور تتم بشكل دوري؛  -
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 . دفرت دخول و خروج املستخدمني - 

 . دفرت العطل السنوية -

 . سجل طب و سالمة العمل -

 . العملسجل حوادث -

 : حتديد نقاط الضعف -  2

 : ابلنسبة إىل تسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني2-1

 :املعلومات الالزمة حلساب العطل مدفوعة األجر متبقية -

 . لفرتة سابقة -

 . لفرتة جارية-

 . ال متلك وسائل فحص ملعرفة الغياابت مصلحة األجور-

 : التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمنيابلنسبة إىل واقع  2-2

 . البياانت الدائمة للملف اآليل ليست متقاربة ابنتظام مع امللف الفردي    -

 . امللف اآليل للمستخدمني غري حممي عن طريق إنشاء كلمات سر - .

 اإلنتاجهناك دفع أجور مقابلة لعدد من مناصب العمل خارج اهليكل التنظيمي للمؤسسة و خارج  - .

 . (منصب عمل 34)حوايل
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 :   ابلنسبة إىل تقييم التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني2-3

أن األسس كشوف األجور ال ختضع لرقابة داخلية مستقلة، على األقل عن طر يق العينة، للتحقق من  -

 .واملعدالت و العمليات احلسابية املستخدمة صحيحة

 :  جتميع و متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني إسنادإىل  ابلنسبة2-4

 . مل يتم اختيار برجميات بشكل دوري لتحسني الرقابة على جتميع يومية األجور -

 .عن طريق اإلعالم اآليل من أجل تصحيح األخطاء املكتشفةمل يتم القيام على الرقابة السابقة املعاجلة  -

 :  ساعات العمل اإلضافية2-5

، هناك حجم كبري من الساعات اإلضافية اليت تقابل 2011ابلنسبة إىل ثالثة الفصول الثالثة األوىل لعام  -

 :حجم كبري من أايم عطل مدفوعة األجر كما يلي

 . دج  11.054.691,68ساعة إضافية مببلغ  56815موع جم  -

 . يوم  5.597ابلنسبة إىل املوظفني الدائمني: جمموع  -

 .يوم بدون أجر  30.426ابلنسبة إىل املوظفني غري دائمني: جمموع  -

 . 2.158.481,00يوم املقابلة للحصول على تعويض نقدي يقدر بـ  4125جمموع -

 املتعلقة حبوكمة مؤسسة ميناء مستغامن االقرتاحاتالتوصيات و  : املطلب الثالث
 :  ابلنسبة لكفاية الفصل بني الوظائف -1

 .  مقاربة ساعات العمل-
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 . إعداد كشوف األجور-

 . توزيع األجور-

كل من مديرية   ابلنسبة للموافقة على دخول و خروج املستخدمني فينصح تتم أن هذه العملية من طرف أما 

البشرية والوسائل والتكوين، و املصلحة املعنية أي املصلحة اليت حتتاج إىل عامل، ابإلضافة إىل املديرية العامة   املوارد

 : كما يلخصه الشكل التايل

 ( : مراحل املوافقة على دخول مستخدم02الشكل رقم )

 

 

 الخبرة 

 المهارات

 اإلبداع و التقدم    

 العالقة مع العمال

 

 

 

   دراسة ميزانية المنصب 

                                                                               

من إعداد الطالبة الباحثة املصدر:    

 

 

 دخول مستخدم

 المؤهالت العلمية والمدنية
 المؤهالت التقنية

الموافقة من إدارة تسيير الموارد 

 البشرية والوسائل و التكوين 

الموافقة من طرف المصلحة 

 المعينة

 موافقة االدارة العامة
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 : ابلنسبة إىل تسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني- 2

       طرف مصلحة األجورمن األفضل أن يتم حساب العطل املدفوعة )لفرتة سابقة و لفرتة جارية( من  -

 ينصح إبعداد إجراءات تسمح ملصلحة دفع األجور مبعرفة مجيع الغياابت وانعكاساهتا على األجور، و ذلك 

( إىل كل من مصلحة املستخدمني، مصلحة األجور، 02من خالل إرسال نسخة من ورقة احلضور )ملحق رقم 

يف نوعية املعلومات املقدمة من أجل إعداد كشوف األجور و مديرية املالية واحملاسبة و هذا حىت تكون مصداقية 

 :يوضح الشكل املوايل مسار تدفق املعلومات املتعلقة حبضور املستخدمني كما يلي

 : ( تدفق املعلومات املتعلقة حبالة حضور أو غياب املستخدمني03الشكل رقم )

 إرسال        إرسال إرسال 

 ا  إر سال 

 

من إعداد الطالبة الباحثة املصدر:    

 : ابلنسبة إىل واقع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني-3

 . ينصح مبقارنة البياانت الدائمة للملف اإلعالم اآليل ابنتظام مع امللف الفردي -

ينصح إبجراء إعداد كلمة سر من أجل محاية ملف اإلعالم اآليل املتعلق ابملستخدمني من الوصول إليه  -

 :وذلك عن طريق إعداد إجراءات كلمة السر كما يلي

 . أحرف على األقل  8جيب أن تتكون كلمة سر من  - 

 . جيب أن حتتوي على رقمني على األقل  -      

تسجيل الحضور 

 على مستوى األقسام

مديرية المالية 

 والمحاسبة

ستخدمينمصلحة الم مصلحة األجور  
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 . عالمات الضبط جيب أن حتتوي على بعض -

 : ابلنسبة إىل تقييم التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -4

 ينصح إبخضاع كشوف األجور إىل مرا قبة داخلية مستقلة، على األقل يقطر عن العينة ، للتحقق  -

 .من أن األسس و املعدالت و العمليات احلسابية املستخدمة صحيحة

 : و متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمنيابلنسبة إىل إسناد جتميع  -5

 . ينصح ابختيار دوري لربجميات األجور لتحسني الرقابة على جتميع يومية األجور -

 .يفضل أن تتم الرقابة السابقة عن طريق اإلعالم اآليل من أجل تصحيح األخطاء املكتشفة -

 :  ساعات العمل اإلضايف -6

املعنية، ينصح إبنشاء تنظيم عمل يسمح بتحسني توزيع العمل و حتسني تسيري حجم  ابلتشاور مع األطراف

الساعات اإلضافية، و ذلك عن طريق إنشاء فريق عمل يقوم مبهامه يف أوقات العمل العادية بدال من إضافة 

 .ساعات عمل إضافية و اليت تكلف مؤسسة ميناء مستغامن أمواال ضخمة
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 يف اختاذ القرار وأثرهيف مؤسسة مستغامن اسيب احمل: تقييم النظام  املبحث الثالث

 النظام احملاسيب يف مؤسسة ميناء مستغامن : املطلب األول
 :  الوضع احملاسيب يف مؤسسة ميناء مستغامن -1

فإن وظيفة التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن  املوانئلدليل التدقيق الداخلي الذي أعدته شركة تسيري  امتثاال

و  .هي وظيفة اتبعة مباشرة لإلدارة العامة، مما يضمن استقاللية و موضوعية املدقق الداخلي عند أدائه ملهامه

من أجل تسهيل عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن يتم اقرتاح هيكل تنظيمي للتدقيق الداخلي 

 :ضحه الشكل التايلللمؤسسة، كما يو 

يلاهليكل التنظيمي للتدقيق الداخ (:04لشكل رقم )ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-5-21 مؤسسة ميناء مستغامن التدقيقخلية  : املصدر                          

 مدير التدقيق الداخلي

 سكرتارية

 تدقيق األداء تدقيق محاسبي و مالي
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 : للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامنالعالقة الوظيفية  -2

  .يقوم املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن بتقدمي مجيع التقارير اخلاصة بعمليات التدقيق إىل املديرية العامة -  

يقوم املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبساعدة مجيع املديرايت، األقسام، واملصاحل من أجل تطوير  -   

 .العملاألداء و حتسني 

 : عالقة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن مع التدقيق اخلارجي -3

ا املدقق هب يتأكد املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن من مدى تطبيق التوصيات و اإلرشادات اليت قام-

  .اخلارجي، أثناء قيامه بتدقيق حساابت املؤسسة

الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن من أجل إبداء رأيه يف يعتمد املدقق اخلارجي على تقارير التدقيق -  

 .جمال معني

 : جمال التدخل- 4   

 متارس وظيفة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن بدون قيود أثناء تدخل املدقق الداخلي، حيث  -

 .التدقيق الداخليكل األنظمة، العمليات، األنشطة املتواجدة على مستوى هذه املؤسسة ختضع لعملية 

 : أخالقية املهنة -5

  : عند تنفيذ عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن تتوفر لدى املدقق جمموعة من اخلصائص منها

 . واالستقامةالنزاهة  -

 . وضوعية امل - 
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 . االستقاللية -

 .  الثقة و السرية -

 . الكفاءة املهنية -

 لية تدقيق الداخليدعم حوكمة ميناء مؤسسة مستغامن خب : املطلب الثاين
 : مهمة التدقيق احملاسيب و املايل -1

يقوم املدقق احملاسيب واملايل بفحص مصداقية وصحة وشرعية و عدالة املعلومات احملاسبية و املالية وفقا ملبادئ    

 .املعلومات احملاسبة املقبولة عموما، و األساليب املستخدمة لتحديد قياس نشر هذه

 : الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب و املايل - 2

 (: الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب و املايل05الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 .21- 05- 2012خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن،:  املصدر
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 : تنظيم العمل-3

 . ملبادئ احملاسبة املقبولة عموما التأكد من التسجيل احملاسيب وفقا -

 .  جلميع العمليات لكل دورة حماسبيةالتأكد من التسجيل الصحيح  -

 .  التأكد من صحة وتوزيع اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابلدورات احملاسبية األخرى -

 .و التحقق من وجودها دراسة سبل احلفاظ على األصول -

 فحص العمليات االقتصاديةالتحقق من تنظيم األوضاع املالية يف إطار اجلوانب املالية و احملاسبية و  -

 . و الربامج من أجل التأكد من أن النتائج متناسقة مع األهداف املسطرة هلا 

 : املسؤوليات-4

 . قاملوكلة إليه من طرف مدير التدقيتنفيذ مجيع املهام  -

 . حرتام الربانمج السنوي للتدقيق الداخلي على مدار العام ا -

 . احملافظة على الوسائل املوضوعة حتت تصرفها -

 .احرتام قواعد السلوك وفقا ألخالقية املهنة -

 : عالقة املدقق احملاسيب و املايل مع اهلياكل األخرى -5

 . تقدمي التقارير إىل مدير التدقيق الداخلي  -

  .ابلتنسيق و التعاون مع هياكل املؤسسة من أجل تطوير و حتسني العمل يعمل -

 :   مؤهالت املدقق احملاسيب و املايل -6

 . التعليم العام: شهادة جامعية يف احملاسبة و املالية -

 . IAS/IFRS كوين املهين: التدقيق احملاسيب و املايل، معايريالت
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 7 .ت يف احملاسبة و املاليةسنوا 5اخلربة املهنية: احلد األدىن  -

 :  شروط العمل  -7

  .  املهارات البدنية: حدة البصر والسمع، و حالة بدنية جيدة- 

 . والتنظيم، الفكر التحليلي و الرتكييب االتصالاملهارات العقلية: العمل اجلاد، القدرة على  -

 :  مقاييس التقييم -8 

 . من مهام التدقيق احملاسيب و املايل يف الوقت املناسب االنتهاء- 

 . تقدمي توصيات بناءة - 

 .للقوانني و أخالقيات املهنة المتثالا-          

 دعم حوكمة ميناء مؤسسة مستغامن مبدقق االداء: املطلب الثالث

 مهمة مدقق األداء -1

املساعدة يف القيام ابملسؤوليات على أحسن يقوم مدقق األداء بفحص و تقييم أنشطة املؤسسة من أجل 

وجه، وكشف القصور أو الضعف أو األخطاء اليت قد حتدث، و اقرتاح اخلطوات لتصحيحها ملساعدة 

 .ةبكفاءة و فاعلي هتااإلدارة يف أداء مسؤوليا
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 الوضع التنظيمي لتدقيق األداء

 (: الوضع التنظيمي لتدقيق األداء06الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

– 05- 2012المصدر: خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغانم،  

 

 تنظيم العمل  -2

فحص و تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة وفقا للسياسات اخلطط، اإلجراءات،  - 

 .القوانني و اللوائح 

 : التحقق من أن السياسات و اإلجراءات تتناسب مع -

 للموارد  االقتصاديالكفء و  االستخدام -    

 .حتقيق األهداف املسطرة-     
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تقييم درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة من خالل ضمان الفصل مع  -

 املسؤوليات التالية

 التحليل و الربجمة - 

 إدخال البياانت -

  .احلفاظ و ختزين البياانت- 

 : تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية ألجهزة اإلعالم اآليل عن طريق التحقق من النقاط التالية -

 إنشاء واثئق كاملة جلميع الربامج،     -

 تغيري الربامج خاضع لفحص و إذن- 

 العمال و غريهم من املشاركني يف هذا النظامإنشاء و صيانة أدلة كاملة من العمليات لتوجيه - 

 من كل عملية تدقيق، يقوم مدقق األداء بتقدمي تقريره إىل مدير التدقيق الداخلي االنتهاءد بع -

 املسؤوليات -4

 تنفيذ مجيع املهام املوكلة إليه من طرف مدير التدقيق الداخلي؛  - 

 .احرتام الربانمج السنوي على مدار العام -

 .يف أداء مهامه  االجتهادتوفر السرعة القصوى و - 

 .احرتام قواعد السلوك وفقا ألخالقية املهنة -
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 عالقة مدقق األداء مع اهلياكل األخرى-5

ريرإىل مدير التدقيق الداخلي و ، إعالمه بكل الصعوابت اليت واجهها، مع تقدمي اقرتاحات  اتقدمي التق-

 .من أجل التطوير

 و التعاون مع هياكل املؤسسة من أجل تطوير و حتسني العمليعمل ابلتنسيق  -

 مؤهالت مدقق األداء-6

  .مهندس دولة يف اإلعالم اآليل، ونظام املعلومات و الشبكات التعليم العام:-

  .: التدقيق الداخلي، منامجنت، تسيري و إدارة قواعد البياانتالتكوين املهين-

 شروط العمل -7

  .حدة البصر و السمع، حالة بدنية جيدة املهارات البدنية: - 

 املهارات العقلية: العمل اجلاد، القدرة على اإلتصال والتنظيم، الفكر التحليلي و الرتكييب -

  مقاييس التقييم --8

 من مهام تدقيق األداء يف الوقت املناسب االنتهاء -

 تقدمي توصيات بناءة - 

 للقوانني و أخالقيات املهنة االمتثال -
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 ب الثاني دور النظام   المحاسبي  المالي في  تحقيق الحوكمة  في  ميناء مستغانمالمطل

  .من أجل دراسة هذا المحور البـد مـن التعـرض أوال لفلسـفة الحوكمـة في الجزائـر وإطارها المنظم

عمال فيها، قامت الجزائر بإجراءات إطار الحوكمة في الجزائر: رغبة منها في التكامل مع االقتصاد العالمي وضبط بيئة األ- 

أول ملتقى دولي حول "الحكم الراشد للمؤسسات"، جمع  2007كان الغرض منـها بناء صرح الحوكمة، حيث انعقد في جويلية 

 كل األطراف الفاعلة في عـالم المؤسسات من القطاع العام والخاص وانتهى بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات

(GOAL08 ( جنبا إلى جنب مع المنتدى العـالمي لحوكمة المؤسساتتعمل (GCGF (ومؤسسة التمويل الدولية (IFC(  كما ،

 دتبلورت خالله فكرة إعداد ميثـاق جزائـري للحكـم الراشـ

 الفريق التنفيذي

تركيزها المبالغ فيه، والذي إن تبني قواعد الحكم الراشد يسمح بتحديد أفضل للمسؤوليات التنفيذيـة الـتي تعاني إما من تميعها أو 

  .يؤدي إلى زرع بذور األزمات الداخلية سواء لدى الفريق التنفيذي أو بينه وبين المساهمين

كيف تعالج مشكلة االستخالف؟ قد ال تستطيع المؤسسة تجاوز عقبة غياب المؤسسة بسهولة لعدة أسباب كعدم استعداد الورثة،  -

كل الداخلية الدائمة للمؤسسة بسبب تركيز السلطات. ويتم القضاء على هذه الوضعية من غمـوض وضعية األمالك وغياب الهيا

مطـالبون باتخـاذ م ـنهإدماج وتحسيس المالكين في المؤسسة من الجيل الثاني بضرورة تحمل المسؤولية تـدريجيا أل · :خالل

تحديد إجراءات تنازل  ·اءات خارجية عن نواة العائلة؛ استدامة الهياكل التنفيذية وإدخال كف ·القـرارات في المؤسسة الحقا؛ 

وحتى تتمكن الحوكمة من حل هذه المشاكل وغيرها من تلك التي تعترض المؤسسة الجزائريـة،  .المؤسسة خارج نواة العائلة

 ..مةيجـب علـى هـذه األخـيرة البـدء بتقييم وضعيتها ومعرفة مواطن الضعف فيها والتأهب لتطبيق مبادئ الحوك

 اإلدارة الجبائية -

مع مرور الوقت توسـعت عالقـة الحـذر لـدى المؤسسـة الجزائريـة ومنها الخاصة مع اإلدارة الجبائية، والحل إتباع الشفافية 

 .والتراهة في اإلفصاح عن الحسـابات وهـو مـا يعـد عنصـرا أساسـيا يسـمح للمؤسسة من بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاء
دولة متبادلة فالنظام المحاسبي الجيد بمحتواه وتطبيقه الذي يخضع  القة بين الحوكمة والنظام المحاسبي المطبق في أيإن الع

لجملة من المعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يدعم الحوكمة، وهذه األخيرة ومن خالل مبادئها تعمل علـى تحسين 

  يضاح كل ما يحدث في الشركة وبالتالي زيادة عناصر الثقةفاعلية النظام المحاسبي وقدرته على إ
اإلعالن بشكل واضح عن المبادئ والقواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعامالت، تقييمهـا وإعـداد القـوائم الماليـة، األمـر 

الحسـابات وبالتـالي تقـديم  الـذي سيسمح بالتقليل من أخطار التالعب اإلداري وغير اإلداري بالقواعد، وتسهيل مراجعـة

 معلومـات ماليـة ومحاسبية دقيقة تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسات االقتصادية مما يسهل في تحقيق الشفافية؛
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 اخلامتة العامة

الفرتة اليت اعقبت االزمات املالية الدولية اليت هزت العديد من  تزايد االهتمام حبوكمة الشركات يف

اقتصادايت الدول يف النصف الثاين من التسعينات  ومفهومها جديد خيتلف من دولة اىل اخرى وفقا 

االختالف القوانني وال يوجد منوذج معياري يطبق يف مجيع الدول بل خيتلف وفقا للظروف االقتصادية 

بشكل  وم املفه  ظهر هذاعية لكل دولة كما يتطور مع تطور العوملة ومستجداهتا فقد تماواالج القانونية
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اساسي ملعاجلة مشاكل الوكالة الناجتة عن انفصال امللكية عن االدارة وانتشار سلسلة الفضائح و االزمات 

 املالية للمؤسسات العاملية وما احتوت عليه من فساد اداري .

احلوكمة جد متناسقة ومالئمة كعالج ووقاية من االزمات املالية وما هلا من  فاملبادئ اليت جاءت هبا

 مسامهة يف اختاذ القرارات املالية من خالل الشفافية و االفصاح.

 ألجلخاصة  ضرورة حتمية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة عامة يعترب النظام احملاسيب املايل  

توحيد القواعد احملاسبية على  إلسرتاتيجيةاالندماج يف السوق العاملي حيث انه جاء يف اطار االستجابة 

وويب وانضمامها املرتقب ملنظمة ر املستوى العاملي والسيما ابرام اجلزائر التفاقية الشراكة مع االحتاد اال

مؤسسات تفتقر اىل كوادر بشرية خمتصة يف  التجارة العاملية فال ميكن للنظام احملاسيب املايل ان يطبق يف

هذا النوع من احملاسبة ومؤهلة لتطبيق هدا النظام وال سيما افتقارها اىل مسريين يعون االمهية البالغة من 

 عن املعلومات احملاسبية املقدمة. واإلفصاحالشفافية 

يل يف تفعيل حوكمة الشركات عن اشكالية الدراسة وملعرفة مدى مسامهة النظام احملاسيب املا ولإلجابة

 واختبار الفرضيات قمنا ابلدراسة يف املؤسسة املينائية ملستغامن.

 نتائج البحث

 : مت التوصل اىل جمموعة من النتائج ميكن ذكرها كما يلي

يساهم تطبيق مبادئ احلوكمة اجليدة يف محاية حقوق اصحاب املصاحل االخرين من خال املسؤوليات 

 تتحملها الشركات ومسامهتها يف دفع التنمية املستدامة و العمل على مكافحة الفساداالجتماعية الىت 

 ادى اىل ظهور مشاكل كبرية الت هتز مبصاحل املؤسسة  واإلفصاحضعف الشفافية 

حماربة الفساد يف املؤسسات حيتاج اىل تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل دورها يف دعم الشفافية وتوليد 

 جودة عالية وذلك من خالل النظام احملاسيب املايل تقارير مالية ذات
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ان اعادة الثقة يف معلومات حماسبية املفصح عنها يف قوائم املالية والتقارير املالية يقوم على اتباع جمموعة  

من معايري وهو ما قامت به اجلزائر من خالل اعداد النظام احملاسيب املايل الذي يعد خطوة هامة تدل 

 ا بضرورة تبين فلسفة احلوكمة الىت تؤهلها اىل الدخول اىل اقتصاد السوق.على اقتناعه

من اجل ترسيخ اسس النظام احملاسيب املايل لتحقيق  املصداقية والشفافية جيب على خمتلف انواع  

 .الذي يهدد اقتصاد اجلزائر الفساد املايل واالقتصادي وإشكال

 : مناقشة الفرضيات

النظام الذي يراقب مجيع االطراف املتفاعلة معها وذلك من خالل حتديد العالقة تعترب حوكمة الشركات 

وابلتايل  بينهم مع مراعاة حقوق املسامهني وكذلك االشراف على ادارة املخاطر لتحسني اداء الشركة

 الوصول اىل اهداف مسطرة

بية يف زايدة فعالية حوكمة تساهم خمرجات النظام احملاسيب املايل واملتمثلة يف جودة املعلومة احملاس

 .الشركات

نظرا لتطبيق مؤسسة امليناء للنظام احملاسيب املايل الذي ساعدان على التطبيق الفعال حلوكمة الشركات 

 جعلها حتقق اهداف مسطرة 

 : توصيات البحث

ان التوصيات اليت ميكن الرتكيز عليها من خالل هذه الدراسة واليت جيب االخذ هبا بعني االعتبار من  

 : طرف مؤسسة ميناء مستغامن تتمثل فيما يلي

 جيب االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات وذلك بتخصيص حماضرات وندوات يف جمال احلوكمة .       

 احلصول على املعلومات .حتقيق العدالة بني املسامهني يف  -
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 جيب توسيع دائرة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف بيئة االعمال اجلزائرية -

جلمهور اصحاب املصاحل وهذا بقيام الشركات ابلدعم املايل واملعنوي  واإلفصاحجيب دعم عمليات الشفافية  -

 واإلفصاحللتطبيق  اجليد للشفافية 

 : افاق البحث

ا مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة ميناء لقد تناولنا يف حبثنا هذ

 مستغامن 

 : وهلذا من افاق هذا البحث مايلي 

 دور حوكمة الشركات يف الرفع من اداء املؤسسات االقتصادية-

ابملؤسسات اجلزائرية اعتمادا على املؤشرات الدولية انطالقا من قواعد حوكمة  واإلفصاحتقييم وضعية الشفافية -

 الشركات

 اثر حوكمة الشركات على النظام احملاسيب املايل-

 

 قائمة املراجع 

 املراجع ابللغة العربية      : اوال

 الكتب
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 للمصارف، اإلسرتاتيجي املايل واألداء املؤسسية احلوكمة املشهداين، شيحان فرحان، إميان عالء طالب1

 27 ص ، 2011 األردن، والتوزيع عمان، للنشر الصفاء دار األوىل الطبعة

 العربية الدار املصارف اجتاهات اإلدارة، جملس ودور الشركات درويش ،حوكمة بن حيدر بن عدانن2 -

 23,24. ص2007 نشر، بلد بدون اجلامعية،

املراجعة حتدايت و قضااي معاصرة دار املريخ اململكة العربية عبيد سعيد املطريي مستقبل مهنة احملاسبة و 3

 107ص 2004السعودية 

 6: ص 2010دار احلديث للكتاب اجلزائر   scfمصطفى طويل النظام احملاسيب واملايل  اجلزائري اجلديد 4

املطبوعات اجلامعية، بويعقوب عبد الكرمي، أصول احملاسبة العامة وفقا للمخطط احملاسيب الوطين، ديوان 5 -

 . 19ص 1999  2اجلزائر ، ط

 

، ص 2011 اجلزائر للطباعةمتيجة  املايللعشيش مجال، حماسبة املؤسسة و اجلباية وفق للنظام احملاسيب  6 -

.3 

 2010عالوي خلضر، نظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتطبيقها، متيجة للطباعة،براقي،اجلزائر،7 -

 

دار الصفاء للنشر والتوزيع،الطبعة   -مبادئ احملاسبة وتطبيقاته اجلزء األول   -رضوان حممد العنايت 8 -

  42السادسة،عمان االردن،بدون سنة النشر،ص

  ،02دار املسرية، عمان األردن ط  -حتليل القوائم املالية  -مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة 9 -

  .29، ص 2009
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 –معايري احملاسبة و االبالغ املايل الدولية اجلوانب النظرية و العملية  -ر، مجعة محيدات حممد أبو انص10 -

 2008مطابع الدستور التجارية عمان األردن ، 

التأصيل النظري للممارسات احملاسبية املهنية يف جماالت القياس العرض   -حممد مطر، موسي السويطي11 -

          344ص ,2008 , 2دن  طدار وائل للنشر عمان األر  -اإلفصاح  

 ,    2009   01  , السيد عطا هللا السيد النظرايت احملاسبية دار الراية للنشر عمان األردن ط12 -

 163ص

ذات السالسل للطباعة والنشر ، الكويت   - 1نظرية احملاسبة، ط   -عباس مهدي الشريازي    13 -

 194، ص 1990،

 29كمال عبد العزيز النقيب ،  مقدمة يف نظرية احملاسبة"  دار وائل للنشر، عمان، األردن، ص    14 -

 

،دار  -لقوائم املالية و املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و املقبولة قبوال عاما -مشھنعيم حسني د  15 -

   23،ص  1995املكاتب الوطنية، عمان ، األردن،

 198،الدار العلمية الدولية،عمان ،األردن،ص1الفكر احملاسيب"،طرضوان حلوة حنان ،"تطور 16 -

 776الدار العلمية الدولية،عمان ،األردن،ص  -،نظرية احملاسبة" -حسني القاضي و مأمون محدان    17 -

 45، ص 1998مكتبة دار والثقافة عمان األردن   -احملاسبة املالية   -حممود أمحد إبراهيم18 -

 : االطروحات ومذكرات
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مذكرة ضمن متطلبات نيل   -انصر حممد على اجملهلي، خصائص املعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ ألقرارات 1

- 2009شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة ابتنة، 

 70-64، ص 2008

بقواعد حوكمة الشركات دراسة حتليلية  الفلسطينيةالعامة حممد مجيل حبوش،مدى التزام شركات املسامهة 2 -

)غري منشورة( ،كلية التجارة ،قسم  ماجسترياملراجعني اخلارجيني و مدراء شركات املسامهة، مذكرة  آلراء

 31: ،ص2007احملاسبة و التمويل اجلامعة االسالمية ،غزة،،

 رسالة املالية التقارير وجودة احملاسيب االفصاح على احلوكمة قواعد تطبيق اثر ، محام ابو امساعيل ماجد3 -

 2009 ، غزة االسالمية اجلامعة ، كلية التجارة ومتويل حماسبة ختصص ماجستري

فاتح غالب تطور وظيفة التدقيق يف جمال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايري التنمية املستدامة دراسة 4

ملاجيسرت ختصص ادارة االعمال واالسرتاجية للتنمية املستدامة لبعض املؤسسات الصناعية  مذكرة لتيل شهادة ا

 2011-2010جامعة فرحات عباس سطيف 

االثر املتوقع حلوكمة الشركات على مهنة املراجعة يف سوراي دراسة مهنية ميدانية مذكرة  عهد علي سعد5 -

 24ص  2009غري منشورة كلية  االقتصاد قسم احملاسبة سوراي  املاجستري

 ماجستريزهاء ديوب ، احلوكمة ) االدارة الرشيدة( وفرص تطبيقها يف املنظمات السورية،مذكرة 6

 9،ص2010-2009،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،سوراي -

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري  -دارسة حتليلية انتقاديه للمخطط احملاسيب الوطين   -طارق محزة  7

 138، ص2004لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر فرع النقود و املالية ك –8
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( يف اجلزائر يف ظل las /ifrs امهية تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية)  -عبد القادر بكحيل9

بة  بن بوعلي ، مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري جامعة حسي  األورويبالشراكة مع االحتاد 

 60،ص2007الشلف 

أطروحة مقدمة ضمن نيل شهادة   -التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية    -حواس صالح 10

 كلية العلوم االقتصادية  دكتوراه

 182-183، ص2007- 2008 اجلزائرجامعة  التسيريقسم علوم  التسيريو علوم  11

حنو إطار متكامل موحد للتطبيقات واملمارسات احملاسبية بني الدول حالة النظام احملاسيب   -جرد نور الدين،12

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ختصص حماسبة وتدقيق، قسم العلوم التجارية، جامعة   اجلزائري

 141-142، ص2008/  2009اجلزائر،  

 ميةدورات تدريبية وامللتقيات العل

متطلبات حوكمة الشركات واثره على بورصة اجلزائر امللتقى الوطين حول  كأحدعثماين وشعابنة،النظام احملاسيب  1

كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،جامعة   واإلداريللحد من الفساد املايل  كآليةحوكمة الشركات  

 4،ص2012ماي 7-6حممد خيضر بسكرة، اجلزائر يومي

بن اثبت عالل عبدي نعيمة احلوكمة يف املصارف االسالمية مداخلة مقدمة اىل اليوم الدراسي حول التمويل 2

 5 ص 2010ديسمرب  9االسالمي واقع و حتدايت جامعة عمار ثلجي االغواط اجلزائر 

القتصاد، كلية ا  ماجستريزهاء ديوب، حوكمة االدارةالرشيدة ) وفرص تطبيقها املنظمات السورية، مذكرة 3 -

 2ص  . -2012جامعة دمشق ، سوراي ، 
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، السوق املايل ودور حوكمة الشركات يف حتسني نوعية املعلومة املالية واحملاسبية وآخروندبلة فاتح 4

املعروضة،مداخلة مقدمة اىل امللتقى الدويل السوق املايل بني النظري والتطبيق يف اطار جتاوب الدول العربية، كلية 

 6: ،ص2008اكتوبر22-21االقتصادية،قسم العلوم التجارية جامعة عنابة،اجلزائر يوميالعلوم 

بن الزاوي عبد الرزاق ،اميان نعمون، ارساء مبادئ احلوكمة يف الشركات التامني التعاوين، مداخلة مقدمة 5 -

سكرة، جامعة ب اإلدارياىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد املايل و 

 9: ،ص2012ماي 7-6اجلزائر،يومي

مداخلة مقدمة ضمن اعمال امللتقى الوطين االول حول حوكمة  األمهيةبوقرة رابح،غامن هاجرة، احلوكمة املفهوم 6

الشركات كالية للحد من الفساد املايل واإلداري كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حممد 

 14ص 2012فيفري  07-06لفرتةخيضر املنعقدة اب

لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية، ضمن ملتقى وطين  مجعةهوام 7 -

جامعة العريب بن مهيدي  التسيريكلية العلوم االقتصادية وعلوم   وآفاقحول احلوكمة احملاسبية واقع، رهاانت، 

 2ص أم البواقي

 الشركاتوهلي بوعالم،مداخلة بعنوان حنو مسامهة لتفعيل احلوكمة الضريبية لضبط االداء املايل و احملاسيب 8 -

جتربة االسواق الناشئة كلية االقتصاد و  : ضمن مؤمتر دويل حول حاكمية الشركات و املسؤولية االجتماعية

 ،االردن2013العلوم االدارية جامعة الريموك 

اجرة احلوكمة املفهوم و األمهية مداخلة مقدمة اىل امللتقى الوطين االول،حوكمة الشركات كالية بوقرة رابح،غامن ه9

 9،ص،2012ماي 7-6للحد من الفساد املايل واإلداري بسكرة  اجلزائر،
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حاكم حمسن حممد،حتليل العالقة بني اليات احلوكمة و مؤشرات اداء منظمات االعمال دراسة تطبيقية يف 10

املالية، مداخلة مقدمة اىل املؤمتر العلمي االول، حتليل العالقة بني اليات احلوكمة ومؤشرات  لألوراقاق السوق العر 

اداء منظمات االعمال دراسة تطبيقية يف السوق العراق لالوراق املالية،  كلية االقتصاد، جامعة دمشق، يومي 

 6،ص،  2008/    2ت  16 -15

واقع التكيف املؤسسات اجلزائرية مع النظام احملاسيب املايل، مداخلة سفيان نقماري ، رمحة ابهلادف، 11 -

مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائر و عالقته ابملعايري الدولية، جامعة عبد احلميد 

 4، ص .2013بن ابديس مبستغامن، اجلزائر، 

 -احملاسيب املايل بني املبادئ احملاسبية واملعايري احملاسبة الدوليةالنظام   -ابراهيم بورانن ، الطاهر خملوف12 -

مداخلة ضمن امللقى الدويل حول االطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل 

 6-4، ص2009املعايري احملاسبة الدولية، جامعة سعد دحلب ابلبليدة، اجلزائر، 

 : ةالقوانني وجرائد الرمسي

  2 .، املتضمن النظام احملاسيب املايل2007نوفمرب  25املؤرخ يف 07/11من القانون رقم 03املادة 1

 3،  ص .4مرجع سبق ذكره، املادة  74العدد ، 07-، 11اجلريدة الرمسية، القانون 2

 04، ص2007،02اجلريدة الرمسية للمداوالت اخلريفية، العدد 3

نوفمرب  25: املتضمن النظام احملاسيب املايل املؤرخ يف 11-07زائرية القانون  رقم اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجل4

 74،العدد  2007
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 74،25املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلريدة الرمسية،العدد 07/11اجلمهورية اجلزائرية ،القانون رقم5

،اجلريدة 11طبيق أحكام القانون/املتضمن ت 08/156واجلمهورية اجلزائرية املرسوم التنفيذي  2007نوفمرب6

 2008مايو، 27،28الرمسية،العدد

 : مواقع االنرتنيت

من منظور حوكمةالشركات  املراجعة الداخليةعارف عبد اهللا عبد الكرمي:تكليف املراجع اخلارجي بوظائف 1 -

 :عرب

http://www.kku.edu.sa/Conferences/CGC/abstractsGuide/Default.a

sp 

العزيز حنفاوي، حوكمة الشركات ودورها يف عالج امراض الفكر والتطبيق احملاسيب ، متاح شوقي عبد 2 -

 http//www.ips-dir.com/forum.poste.asp//p=69على املوقع 12-03-18بتاريخ 

الكسندر شولكينيوف، اندرو ولسون ، من شركات مستدامة اىل اقتصادايت مستدامة حوكمة الشركات  3 -

على  2012-03-20تنموية ،اصدارات مركز املشروعات الدولية اخلاصة متاح بتاريخ  كأداة

 http://.www.cipe-arabia.orgاملوقع

 املقاالت

اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف   -قورين احلاج قويدر،مقال بعنوان  1

 274ص 2012سنة  10الباحث العددجملة  -ظل التكنولوجيا املعلومات 

 اجملالت والدورايت 



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
130 

ص  1991جملة العلوم االدارية  جنايت ابراهيم عبد العليم نظرية الوكالة ودورها يف تطوير مناذج الرقابة على اداء1   

89 

يف اجلزائر، جملة اقتصادايت مشال  IAS/IFRS كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد2

 291، ص 2009إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، العدد السادس، 

اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف   -قورين احلاج قويدر،مقال بعنوان  3

 274ص 2012سنة  10جملة الباحث العدد -ظل التكنولوجيا املعلومات 

دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق األوراق املالية يف ترشيد   -سان قيطيم، نغم أمحد فؤاد مكية لطيف زيود، ح  4

، 2007، العدد األول 29جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سوراي، العدد    -قرار االستثمار

 .179ص

 امللتقيات

امللتقي الدويل األول حول النظام  -دراسة مقارنة-الوطينالنظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب   -انصر مراد1

احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جتارب، آفاق، حتدايت، معهد العلوم االقتصادية والتجارية 

 08، ص2010جانفي 18-17اجلزائر،  -جامعة الوادي -وعلوم التسيري

كييف القواعد اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل، امللتقي الدويل األول حول عزوز علي، متناوي حممد، متطلبات ت2

جانفي  18-  17النظام احملاسيب املايل اجلديديف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جتارب افاق، حتدايت ،  

 . 0 7ص -اجلزائر-، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة الوادي 2010
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خمتار سامح، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد وإشكالية تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف اقتصاد غري 3

مؤهل،امللتقى الدويل االول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية جتارب وتطبيقات 

 14-13، الوادي ص2010جانفى  18-وآفاق يوميي

ملتقى   -مدى ارتباط الشفافية واإلفصاح ابلتقارير املالية وحوكمة الشركات  -مصطفي حسن بسيوين السعدين4

سبتمرب  4-5مهنة احملاسبة واملراجعة والتحدايت املعاصرة، مجعية احملاسب ومدققي احلساابت، اإلمارات العربية، 

 . 4، ص2007

امللتقى الوطين األول   -ة لرتشيد القرارات االقتصادية" مي جودة املعلومة احملاسبيھمفا -شارف خوخة " 5

جامعة  2007نوفمرب  22و 21مستجدات األلفية الثالثة: "املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية"

   .4التسيري ، قسم العلوم التجارية ،ص  ابجي خمتار عنابة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم

 الدويل املالية املؤمتر القوائم ونزاهة جودة تفعيل يف وأمهيتها احلوكمة حممد،دور منصور حويل أعمارة بن6 -

 ديسمرب 4  0  - 05 ابلفرتة مسيلة،املنعقد جبامعة الدولية، بيئة األعمال ظل يف واملراجعة للمحاسبة األول

  5ص ، 2012

 ودورها الشركات حوكمة حول االول العريب مؤمتر ، االقتصادية التنمية يف الشركات حوكمة دور ، حداد مناور7

   40-،ص  2008، ترشني  16 15، دمشق ، كلية االقتصاد ، االقتصادي االصالح يف

 املراجع ابللغة االجنبية

1 Samir merouani le projet du nouveau système comptable financier 

algerien anticiper et prepaer le passage du pcn1975 aux normes ifres, 
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magister en sciences de getion, lécole supérieurs, du commmerce alger 

2006,p87 

2Marouani Samir, le projet de nouveau système comptable et 

financier mémoire magistère non publie.ESC d’Alger, 2007, p60. 

3-bern.heim.yves, l’essentiel des us gaap :référentiel comptable 

américain.et enjeux de l’harmonisation internationale, mazars et 

guerard, édition maxima1er édition 1997,2eme édition , paris 

1999,p116. 

Robert obert, pratique des normes las /ifrs dunod, paris,2002,p524 

هواري معراج حديدي ادم حنو تفعيل دور احلوكمة املؤسسة يف ضبط ادارة االرابح يف البنوك التجارية ماي  -

  4: ص2012  6-7

 6، ص2005 شركات املسامهة العامة، االردن، اهلنيين اميان امحد: تطوير نظام احلاكمية املؤسسية يف25 -

كلية العلوم االقتصادية وعلوم    -عرض القوائم املالية  - : 01غفاري مصطفى املعيار احملاسيب الدويل رقم -

 .  2007التسيري العدد األول ، جامعة  ابتنة ،

كلية العلوم    -احملاسيب املايل اإلفصاح احملاسيب بني متطلبات انتقال إىل النظام   -خليل عبد الرزاق -

 .04،ص2011ديسمرب  14و 13االقتصادية و علوم التسيري ،البليدة،يومي 
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 : املينائية للوالية مستغامن املؤسسة

 التعريف ابملؤسسة

 : دمتهي

املفاهيم املتعلقة ابلنظام احملاسيب املايل  أهم إىلنتهاء من اجلانب النظري وذلك من خالل التطرق فيه بعد اال 

وحوكمة الشركات كان البد من ربط اجلانب النظري ابجلانب التطبيقي ونظرا لصعوبة القيام ابلدراسة التطبيقية يف 

مؤسسة واحدة واملتمثلة يف املؤسسة املينائية لوالية مستغامن وعلى هذا  إىلعدة مؤسسات اقتصادية مت التطرق 

 : وف نقوم بتقسيم هذا الفصل كالتايلس األساس

 تقدمي مؤسسة ميناء مستغامن :  األولاملبحث   

  يعد ميناء مستغامن جزء أساسي من البنية التحتية اخلاصة ابلنقل، فهو ضروري للعديد من الصناعات الكربى

 وخدمات الصيد البحري دمات التجاريةاليت تشارك يف التجارة الدولية من خالل تقدمي العديد من اخلدمات كاخل

. 

سوف يتم التطرق من خالل هذا املبحث إىل حملة اترخيية حول مؤسسة ميناء مستغامن ، أهداف وخصائص 

 .، واهليكل التنظيمي العام هلذه املؤسسة مؤسسة ميناء مستغامن

 املطلب األول : حملة اترخيية حول مؤسسة ميناء مستغامن

يتم تطوير ميناء مستغامن مبا يتماشى مع متطلبات املنطقة حيث أصبح يشكل اليوم جزء أساسيا من البنية التحتية 

 عرب أروقةاخلاصة ابلنقل يف املنطقة، إذ أنه يشجع استحداث جمموعة من اخلدمات مقربة من املستلمني النهائيني 

 .نقل متعددة األمناط
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 :  نشأة امليناء - 1

البحري خلروبة ، إستخدمه  والرأسالبحري  لصالمندر  الرأسكان ميناء مستغامن خليجا صخراي حاد ميتد  بني 
ب مرسى  الغنائم ومن هنا  مسيت   املدينة   1833القراصنة القتسام الغنائم، مسي ميناء مستغامن  فيما قبل 

 مستغامن 

مرت حبلول سنة   325إىل  امتدادهمرت ليصل  80رصيف للميناء بطول   لأو  أنشء،  1848يف سنة 

1881 

وبعد ثالث سنوات من ذلك أعلن عنه مشروعا ذا    1882مشروع لتهيئة امليناء يف سنة  أولانطلق   

 .منفعة عامة

حوض  للميناء بعد بناء كاسرة   أولانتهت مبيالد    1904و 1890ضخمة بني  هتيئة تلت ذلك أعمال

ة ايمرت فيما بني هن 430مت إنشاء احلوض الثاين برصيف طوله  1941األمواج اجلنوبية الغربية للميناء سنة

 .1959وبداية  1955

 نشأة مؤسسة ميناء مستغامن -  2

ف على اخلدمات التجارية و خدمات الصيد البحري وتشر  : يقدم ميناء مستغامن  نوعني من اخلدمات

أنشأت   epe/epm/spaشركة ذات أسهم /اقتصاديةتسيريه مؤسسة ميناء مستغامن وهي مؤسسة عمومية 

اوت 14الصادر بتاريخ   287 -82إصالح النظام املينائي اجلزائري مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  إطاريف 

1982. 

 على غرار املؤسسات  االستقالليةمؤسسة ميناء مستغامن طريقها حنو شقت  1989فيفري  29يف 

كشفت عن استقرار يف وضعيتها املالية، ، حيث مت حتويلها مبوجب عقد موثق من شركة عمومية ذات   اليت

دج حتت احليازة  25.000.000شركة ذات أسهم رأس ماهلا  /طابع  اجتماعي إىل شركة عمومية اقتصادية
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ختضع للقانون  B.01.88مل للسجل التجاري رقم حت املوانئالكاملة شركة تسيري مسامهات الدولة 

جانفي  12الصادرة بتاريخ  88-04و   88-03و  88-01التجاري واملدين  طبقا ألحكام القوانني 

الصادر بتاريخ  88-101واملتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية املؤسسات وطبقا للمرسوم   1988

الصادر  88-177واملرسوم   1988ماي  16اريخ الصادر بت  119-88واملرسوم  1988جانفي  12

 .1988سبتمرب  28بتاريخ 

 :أنيط إىل مؤسسة ميناء مستغامن إجناز املهام التالية

 . وتطوير ميناء مستغامن استثمارإ  -

 . اآلالت واإلنشاءات املينائية استغاللإ  -

 . مباشرة عمليات الشحن و التفريغ املينائية

التجارية، املالية، الصناعية، والعقارية ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة مبوضوع القيام بكل العمليات -

 .ميناء مستغامن مؤسسة

 دج 500.000.000 ، مت رفع رأس مال الشركة إىل    2008فيفري  27بتاريخ 

 :  املوقع اجلغرايف مليناء مستغامن و تصميمه  -3

 °00مشاال و خطي طول  °56 و°35خلليج أرزيو بني خطي عرض يقع ميناء مستغامن يف اجلهة الشرقية      

 : شرقا، وحيتوي على °05و 

 . م1830كاسرة األمواج: بطول 1-3

 .م 12م وعمق 100املدخل البحري للميناء: مشايل غريب بعرض  2-3
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 :األحواض و : تتكون من حوضني 3-3

 . م 8,17م و  6,77يرتاوح بني هكتار وعمق  14احلوض األول: مبساحة مائية تقدر بـ 1-3-3

 .م 8,22م و  6,95هكتار وعمق يرتاوح بني  16احلوض الثاين : مبساحة مائية تقدر بـ 2-3-3

   .  مرت خطي  296 1حمطات رسو بطول كل ي يصل إىل  10األرصفة: حتوي    4-3

 :  مقسمة كما يلي

 . (0مرت خطي )احملطة  117رصيف الشمايل الشرقي: 1-4-3

 . (1.2.3مرت خطي ) احملطة 412 : رصيف املغرب2-4-3

 . (9و8مرت خطي ) احملطة217: الرصيف اجلديد 3-4-3

 . (5و  4)احملطة  مرت خطي 270 :رصيف اإلستقالل4-4-3

 . ( 7و  6مرت خطي ) احملطة  280 :الرصيف اجلنويب الغريب5-4-3

 .  م44.430أرضية التخزين مبساحة 5-3

 . 24.000السيارات مبساحة  مراب6-3

 . حاوية سنواي 15000م وقدرة  معاجلة15000احلاوايت مبساحة  مراب7-3

 .( ألغراض جتارية8م ، تستخدم مثانية خمازن ) 7455خمزن مبساحة  16املخازن عددها 8-3

 :و تتكون من املواصالتطرق 9-3
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 . مرت خطي األرضيالطريق 1-9-3

مرت خطي كل األرصفة جمهزة خبطوط سكة حديدية متجددة تستخدم 747 3 :السكة احلديدية2-9-3

 .األانبيب املعدنية احلبوبمؤقتا لنقل 

 :  التسهيالت املينائية4 -

 . إرساءسا مديرية قيادة  امليناء بثالثة سفن قيادة وزورقي  24سا /  24تؤمنه لـ    إرشاد السفن 4-1

 . حصان7100ذات قوة  isser2قطر السفن التجارية ليال و هنارا  ابستخدام قاطرة  : قطر السفن 2-4

 : اإلنشاءات املتخصصة5 -

وهي جمهزة بثال  2524ابلرصيف الشمايل الشرقي على مساحة  1929حمطة الزفت نفطال أنشأت سنة  1-5

 طن سنواي من الزفت.  30000طن وقدرة معاجلة4700ث أوعية )أحواض( ذات سعة 

م 4640على مساحة  1986أنشـأت سنة  :صومعة احلبوب التابعة للديـوان اجلزائـري املهين للحبوب  2-5

 .طن من احلبوب/ساعة لكل منهما 300 طن ، وهي هي جمهزة مبضختني متحركتني مبعدل ضخ30000سعتها

يع الغذائي والتوز  م من طرف شركة التسيري  5697على مساحة  1971أنشأت سنة  : صومعة السكر3-5

 طن من السكر غري000 16سعة االستقبال لديها إىل السكر تصلشركة تكرير   أصبحت تسمى فيما بعد

 طن   سنواي. 150000املوضب وقدرة العبور إىل

 

 : حتدايت امليناء6-
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 :يواجه امليناء عدة حتدايت تتمثل يف

 .م 8,22 حمدودية عمق األرصفة ب -

 :  العبور والتخزين كما هو موضح يف اجلدول التايلعدم كفاية طول األرصفة ومساحة 

 األرصفة ومساحة العبور والتخزين : طول (01اجلدول رقم )            

 2016-03-20خلية التدقيق مؤسسة ميناء مستغامن  : املصدر                          

 . (2010 – 2014غياب مر أب احلريق املخصص ملعاجلة املواد اخلطرية)مسجل يف املخطط التنموي  -

منه خارج الوالية( مما أدى  43زورق صيد حيث  157مشكل التزاوج بني النشاط التجاري والصيد البحري) -

 .  (10)( حمطات إرساء من مجلة عشرة04إىل تعطيل أربعة )

 : وتتمثل يف :السلبية االنعكاسات -

 . للشحن والتفريغ إضافيةمهل  إىل أحياانطول املكوث املؤدي  -

 . ختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ األخرىى مما يؤدي إىل تعريفات شحن إضافية -

 . صعوابت على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات إضافية للشحن والنقل -

عدد حمطات 

 اإلرساء

املعايري املتفقة  األرصفةطول 

 عليها

مساحة  قيمة النقص

التخزين 

 احلالية

املعايري املتفق 

 عليها

 قيمة النقص

 م155570 200000 م44.430 م204 م1.500 م1.296 10
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 .اختناق مينائي انجم عن التزاوج بني األنشطة التجارية وأنشطة الصيد البحري - -

 : مشاريع مستقبلية  -7

 :هناك عدة مشاريع مستقبلية وهي كاآليت -

 :يسمح مبعاجلةهو مركز لعبور املواد اخلطرية  احلريق مرابمشروع  7-1

 .املواد السائلة القابلة لإللتها ب -

 .لاللتهاباملواد الصلبة القابلة  -

 . املواد السامة -

 . املواد املذيبة )اآلكلة( -

 .مواد خطرية أخرى - -

 :  وتتمثل يف :احلريق مرابمشروع  أهداف 7-1

 .  أتمني أحسن الظروف لعبور املواد اخلطري - -

 .املختلفةاجتالب جتارة البضائع  - -

وستنطلق عملية إجنازه فور  2005إنتهت مرحلة دراسة املشروع يف سنة  : متويل املشروع 7-1-1

 . املصادقة 

 على القرار املتعلق ابلتعيني اجلديد حلدود أمالك الدولة املينائية حبيث تتحمل مؤسسة امليناء كلفة اإلجناز كاملة -

. 

 . هو عبارة عن خط حبري للمسافرين :  حبريةحمطة  مشروع 2 -7-1
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 إ   فتتاح خط حبري للمسافرين بني ميناء مستغامن وجنوب إسبانيا  :مشروع حمطة حبرية أهداف 2 - 7

 .جنوب فرنسا أو

من طرف خمترب الدراسات  2004اجنزت دراسة للمشروع يف سنة  :متويل مشروع حمطة حبرية 1 2-7- -

صالمندر وسيدي خلضر حبيث  : سيشرع يف إجنازه فور ترحيل قوارب الصيد البحري حنو مينائي الصيد البحرية

 .عملية إجنازه إما كامال من طرف مؤسسة امليناء وإما يف إطار شراكة يتم متويل

 عهد بدراسة املشروع إىل خمترب الدراسات البحرية ع واكتملت  :احلوض الثالث مشروع 2-2 -7

الطبيعي  االمتدادمنوذج مصغر حيث سيتم إنشاء هذا املشروع يف نطاق  ابختبار حول 1998يف سنة 

مراحل   سجلت هذه الدراسة يف إطار مقاربة عامة لبحث خمتلف اخليارات  للموقع احلايل للميناء ضمن ثالثة

-2010فيما بني املمكنة لتهيئة موانئ الغرب اجلزائري من أجل مواجهة العجز املتوقع للقدرات املينائية

2015 

محولة مليون طن كنتيجة مباشرة لتجنب ختفيف  1,5يسمح هذا املشروع بزايدة حجم التبادل التجاري بـ  -

متخصصة م( من جهة وبناء منشآت ختزين 8.22الضخمة يف املوانئ األخرى ذات األرصفة العميقة) السفن

 من جهة أخرى. غري املوضبة للمواد

 مستغانم مؤسسة ميناءأهداف وخصائص  الثانيالمطلب 

 :  أهداف مؤسسة ميناء مستغامن -1

 :  تسعى مؤسسة ميناء مستغامن إىل حتقيق األهداف التالية

 .ة الزمنية، النوعية، احلماية والسعر لظروف لعبور البضائع من حيث املدأتمني أحسن ا -
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 . كفاءة عالية(تقدمي تسهيالت حقيقية )وسائل عبور ومعاجلة وختزين ذات    -

 . و تطوير ميناء مستغامن االستثمارتسيري  -

 .  الوسائل و التجهيزات املينائية استغالل -

 .  تنفيذ عمليات الشحن و التفريغ املينائية  -

 إصدار برانمج أشغال الصيانة و التهيئة وخلق بنيات مينائية ابلتنسيق مع متعاملني آخرين متخصصني-

 التجارية، املالية، الصناعية، و العقارية املرتبطة بصف ة مباشرة و غري مباشرة ابهلدفتنفيذ كل العمليات 

 .اإلجتماعي 

 :  مميزات وخصائص مؤسسة ميناء مستغامن-2 

 : تتميز مؤسسة ميناء مستغامن بـ

 .  موقع جيو إسرتاتيجي هام   -

 .  والية 12وفرة طرق مواصالت حنو منطقة خلفية تتألف من  -

 . حمطات رسو متخصصة لسفن األداء لتأمني اخلطوط البحرية املنتظمة -

 . السكر، اخلمور وانقالت الزفت احلبوبإنشاءات متخصصة ملعاجلة انقالت  -

 . تنوع طرق تسليم البضائع )السكة احلديدية، الطريق األرضي( عرب الرتاب الوطين -

  (01الشكل )  املطلب الثالث:
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 2016-03-20خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن  مصدر:

 : شرح اهليكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغامن

 : املديرية العامة  -  1

 ترتب و تراقب مجيع مديرايت املؤسسة و تفرض للمؤسسةاملراقبة، التنظيم و السهر احلسن  التسيريوظيفتها 
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 :منسلطتها عليهم و . تتكون 

هو املمثل الوحيد القانوين للمؤسسة و املسؤول األول يف شكل اهلرم القانوين للمؤسسة  :رئيس مدير عام1-1

ؤسسة مبشاركة املدراء املنفذين و الذين يصغرونه درجة فيهيكل امل هبا حيث يشرف على مجيع األعمال اليت تقوم

 . املؤسسة

 القرارات املناسبة  اختاذو يعترب املستشار القانوين للمدير العام حيث يساعده يف  عاممساعد مدير  2-1

 .عمال اليت هلا صلة ابملؤسسةاأل و يف كل

 و هو الشخص املخول قانوان حبفظ األمن والسالمة داخل احلرم املؤسسايت :مساعد األمن الداخلي  1-2

 .و معاونيه يشرفون على احلفظ من األخطار املادية والبشرية و تصدي لكل األخطار احملتملة 

و هو الذي يتوىل مجيع األعمال اليت يصدرها املدير العام إليه ، واملتمثلة يف تبليغ  :مكتب التنسيق العام 1-3

 سكينة للمديرية و منع دخول األجانب.املراسالت الداخلية مع مجيع املديرايت و احلفاظ على التسيري احلسن وال

هامها يف التأكد من احرتام إجراءات ملوتتم عالقة مباشرة ابإلدارة العامة ، هذه اخللية على : خلية التدقيق 1-4

 .وكذلك تدقيق وفحص العمليات و األنشطة املختلفة للمؤسسة التسيري

 :  مديرية املوارد البشرية  -2

بتنظيم وتنسيق و مراقبة مجيع الشؤون املرتبطة بتسيري املستخدمني والتكوين و  هتتم مديرية املوارد البشرية

 الوسائل

 :العامة للمؤسسة. تتكون هذه املديرية من الفروع التالية
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: يقوم هذا القسم ابإلشراف و مراقبة تطبيق سياسة املؤسسة يف إطار تسيري قسم املستخدمني و التكوين 2-1

املستخدمني، كما يقوم إبعداد برامج التكوين و احلرص على تطبيقها، ابإلضافة إىل مشاركته يف إعداد امليز انية يف 

 :مصاريف املستخدمني. ويتكون من املصاحل التالية إطار

ت املتعلقة بتسيري املستخدمني،   القراراتاملصلحة إبعداد ه هتتم هذ :وينمصلحة املستخدمني و التك 1-1-2

وتصنيف املستخدمني، وتقوم إبعداد و تنظيم برامج التكوين والسهر  التوظيفكما تسهر على تطبيق إجراءات 

 على تطبيقها.

وتكاليف هي املصلحة اليت تشرف على دفع أجور املستخدمني   : و التكاليف األجورمصلحة  2-1-2

 من منح و مكافئات نظري العمل الذي يقو م به العامل خالل الشهر الواحد و اطو ل مدة تواجده  العمل

 .واالستفادة كذلك من ابقي األرابح اليت حتققها املؤسسة يف املؤسسة،

هتتم هذه املصلحة مبلفات حوادث العمل، التوقف عن العمل بسبب : االجتماعيةاملصلحة   3-1-2

 .،تعويضات املصاريف الطبية، و طب العملاملرض

 :يهتم قسم الوسائل العامة بتسيري الوسائل العامة، ويتكون من مصلحتني :قسم الوسائل العامة 2-2

هي املصلحة اليت تشرف على مجيع العمليات اليت تدخل يف تنفيذ العمل  : مصلحة الوسائل العامة   1-2-2

 ا داخل املؤسسة من شراء التجهيزات الضرورية كالعتاد و اآلالت املساعدة على تنفيذ العمل وقطاع غيار خمتلف

ضافة إىل كراسي( ابإل  نسخ مكاتب)كومبيوتر، آالت ملركبات وقطاع الغيار اخلاص ابلقاطرة و خمتلف العتاد من

 .مستلزمات املكتب من أقالم و أوراق...اخل



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
85 

تقوم مصلحة تسيري املخزون بتسيري املخزون، وتقوم بعملية جرد هلذه  : :مصلحة تسيري املخزون  2-2-2

 .املخزوانت

 و الثقافية االجتماعيةعية بتسيري األنشطة ايهتم قسم الشؤون اإلجتم :االجتماعيةقسم الشؤون   3-2

 :يف املؤسسة و يتكون من مصلحني 

 للعامل  االجتماعيوهي املصلحة اليت تشرف و تعاجل اجلانب  :االجتماعيةمصلحة اخلدمات  1-3-2

لكي يتمكن من القيام مبهامه و هو مؤمن من كل االجتماعي  قيام بتأمينه لدى مصاحل الضمان من خالل ال

ل أمراض مهنية و استفادته من منح و تعويضات أثناء كامل األخطار اليت قد تصيبه سواء كانت حوادث ع أو م

 . مثل املنح املدرسية االجتماعيةمدة العجز أو املرض و من مجيع التأمينات 

و هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على مجيع األنشطة الرايضية  : مصلحة النشاط الرايضي و الثقايف2-3-2 

اليت تتم طوال السنة الواحدة لصاحل أبناء العمال و العمال كمكافأة هلم على اجملهودات املبذولة طوال السنة و 

 .االصطيافتتمثل يف برجمة رحالت سياحية خالل األعياد املتسمية واملوسم 

يف برجمة لقاءات يف كرة القدم بني عمال الشركة و العمال التابعني ملختلف  أما األنشطة الرايضية فتتمثل

 .األخرى لتوحيد العمال وإشعارهم بروح التضامن  االقتصاديةالقطاعات 

 : مديرية املالية و احملاسبة  -3

وهي املديرية املكلفة بتسيري الوضعية املالية للشركة وذلك عن طريق وضع ميزانيات حمددة لكل سنة و مدى 

الدفاتر مطابقتها لألهداف املسطرة، و إحصاء كل العمليات املالية اليت نفذت خالل السنة الواحدة،و إمساك 

 :وتتكون من التجارياملبينة للنشاط  التجارية
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يشرف قسم احملاسبة  على مجيع العمليات احلسابية وفقا للنظام احملاسيب املايل و يتكون من  :قسم احملاسبة 1-3

 :مصلحتني

 املؤسسة و وضع املالحظاتتابعة اليومية للعمليات اليت تقوم هبا سمح ابملت ةمصلحة احملاسبة العام  1-1-3

 .و وضع امليزانية وجدول حساابت النتائجالالزمة اخلاصة بنشاطها و ذلك عن طريق التنفيذ اليومي للحساابت .

  .هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على حتليل مجيع التكاليف :التحليلية ةمصلحة احملاسب  2-1-3

يشرف قسم املالية على التسيري املايل للمؤسسة وإعداد و متابعة امليزانية و يتكون من قسم املالية:   2-3

   :مصلحتني

 . و هي املصلحة اليت تشرف مباشرة على متابعة األوضاع املالية للمؤسسة  :ةاملصلحة املالي  1-2-3

تقوم  بتحصيل مجيع األموال الناجتة عن النشاط التجاري مع املتعاملني   :مصلحة التحصيالت  2-2-3

و تتبع حركة انتقال األموال بني البنوك مع فرض عقوابت جزائية مالية عن كل أتخري ابلوفاء ابلدين  االقتصاديني

هتديد هؤالء املتعاملني )الزابئن( ابللجوء إىل القضاء يف حالة رفضهم تسديد  أو اإللتزا مات  جتاه املؤسسة مع

 .مستحقاهتم

 التجاري االستثمارمديرية  -4

 :وتقوم هذه املديرية بـ

 تسيري العمليات املرتبطة بعبور البضائع ) الشحن، التفريغ، والتخزين( -

 تسيري أمالك الدولة املينائية -

 .املينائي والبحث عن الوسائل املناسبة إلدماجها بفعالية داخل املؤسسة االستثمارمتابعة تطور تقنيات  -
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 : و تتفرع هذه املديرية إىل

 : تقتصر مهامها على الشحن والتفريغ و التخزين ، تكون من ثالثة مصاحل :قسم الشحن و التفريغ 4-1

هي املصلحة املختصة واملشرفة على مجيع عمليات الشحن و التفريغ  :مصلحة الشحن و التفريغ  1-1-4

وغري للسفن الراسية مبرفأ امليناء أو اليت تنتظر دورها للرسو ، وتتطلب عملية الشحن والتفريغ يد عاملة مؤهلة 

 لتنفيذ العمل املنشود. و عملية الشحن والتفريغ هي أهم عملية رافعاتآالت و ر  كما تتطلبمؤهلة ،  

 يف مفهوم النشاط التجاري كوهنا متثل جمموعة السلع و البضائع اليت تطلب شحنها و تفريغها بدل الكثري  

 .صدرها كوهنا بضاعة خطري ة ابهظة الثمنأثناء العملية.كما تتميز بتنوع م االحرتاسمن العناية والصرامة و 

أتخذ على عاتقها البضائع املفرغة من البواخر و كذلك تلك املعدة للتسليم ،   :مصلحة التخزين 2-1-4

العقالين للمساحات املعدة للتخزين ، وتراقب وترسل مستندات التخزين إىل  االستخدامكما تسهر على 

  .مصلحة الفواتري

و هي املصلحة املختصة على اإلشراف الكامل على احلاوايت املوجودة   : احلاوايتمصلحة  3-1-4

 .و فرزها هتا ومعرفة حمتواي امليناءداخل 

يسهر على ترمجة وتطبيق  املتخصصةاألمالك و اإلنشاءات  الفواتريينظم مهام مصلحة  :القسم التجاري2-4

 :سلم األمثان املعمول به، وينقسم إىل مصلحتني

بعة دخول او اإلنشاءات املتخصصة ومكلف مبت هي تلك األمالك :مصلحة الفوترة وأمالك الدولة1-2-4

 .السفن ، إنشاء الفواتري و مراقبة املستندات اليت تساهم يف إعدادها

 .تقوم إبعداد الدورايت اإلحصائية :مصلحة اإلحصائيات  2-2-4

 :التجاري اخلالاي التالية االستثمارتضم مديرية  : التجاري االستثمارخالاي مديرية   3-4
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و هي اخللية اليت تقوم إبعداد خمططات شهرية و سنوية توضح فيها  :خلية الدراسات والتخطيط  1-3-4

نسبة النشاط التجاري لكل شهر مع إحصاء عدد ال سفن الراسية خالل الشهر الواحد و حتديد نوعية محولة  

كل سفينة على حدة ووضع مقارنة حول نسبة النشاط لكل شهر مقارنة مع الشهر الذي يليه، كما توضع 

نسبة النشاط التجاري ابلنسبة للسنة الواحدة و مقارنتها ابلسنة اليت قبلها لتحديد نسبة التطور خمططات  تبني 

 و توضح املخططات وضعية السنة املقبلة و حتدد فيها األهداف و األرقام  وجداحلاصل إذا 

 .دف املؤسسة للوصول إليها و هذا عن طريق وضع احتماالت تقريبيةهت اليت

و هي اخللية اليت يتمحور دو رها األول يف التعريف ابمليناء و دوره اجليواسرتاتيجي  :التسويقخلية   2-3-4

 مبنطقة الغرب اجلزائري كونه يعترب مهزة وصل بني الغرب اجلزائري ومنطقة الوسط 

 تتمثلاالسترياد  التصدير يناء األمثل لعملية امتيازات جتعله امل و ما يوفره من اجلزائريو اجلنوب 

 يف املوقع اجلغرايف ، التسهيالت اإلدارية ،  اخنفاض نفقات الشحن و التفريغ ، وسائل  امتيازاتهذه  

 العمل املتطورة  أماكن  ختزين واسعة . 

فهي قد تكون  العملو هي اخللية املختصة يف املنازعات اليت قد تنشأ أثناء تنفيذ : املنازعاتخلية   3-3-4

منازعات انجتة عن إخالء أحد املتعاملني مع املؤسسة ابلتزامات أو نتيجة اعرتاض هذا املتعامل على ظروف العمل 

   .أو الزايدات املالية أو على أي أشكال من شأنه أن يؤثر على صحة التعامالت التجارية

 : مديرية قيادة امليناء  -5

خروجها ، حتويلها من مركز رسوها إىل آخر( و ، أتمني  السفن وتقوم بتأمني حركة املالحة )دخول   

  : احلدوداملينائية، وتتكون من قسمني
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: يشرف مباشرة على مجيع ا لبحارة النائبني هلا و امللزمون بتنفيذ األوامر الصادرة هلم من طرف قسم املالحة5-1

بشهادات تربز كفاءة كل حبار على حدة و درجة مسئوليهم املباشرين، و يلزم أن يكون هؤالء البحارة متمتعني 

التصنيف حيث بدون هذه الشهادة ال ميكن هلؤالء البحار ة أن يتوىل مهامهم يف املؤسسة و هي تتنوع بتنوع  

  :مؤهالت كل حبار على حدة و يتكون من

هو املكان املخصص فعليا لوقوف القاطرة سواء عند مغادرهتا  له لتنفيذ املهام هبا  و  :حمطة القاطرة 5-1-1

أثناء العودة من تنفيذ هذه املهام. حيث ال جيوز بل مينع منعا ابات على أي سفينة أخرى مهما كان نوعها أن 

 .قة سليمةتتوقف يف املكان املخصص للقاطرة ألنه يشكل عائق حيول عليها تنفيذ أعماهلا بطري

 هو املكان املخصص فعليا لوقوف سفينة إرشاد املخصصة لنقل أثناء  :حمطة سفينة اإلرشاد 2-1-5

ابعتباره املسؤول األول على عملية  امليناءكل مهمة سواء كان ذلك عند إدخال السفن أو إخراجها من 

 .إدخال و إخراج السفن و بدونه ال ميكن أن تتم العملية

و خيتص يف حفظ األمن من كل األخطار اليت من شاهنا أن تشكل هتديدا  مباشرا على  : اآلمنقسم  2-5

حياة العمال، و حفظ الصحة و ذلك ابحلرص على نظافة احمليط املخصص للعمل، و تفادي بذلك كل أنواع 

 :االمراض اليت يصاب هبا  العامل أثناء توليه العمل.ويتفرع هذا القسم إىل

و يشرف مباشرة على العملية اليت تسبق دخول الباخرة احململة ابلبضائع  :ناءقسم ضابط املي 1-2-5

برابن السفينة ألخذ مجيع املعلومات اخلاصة ابلسفينة من حيث نوعية املواد احململة  االتصالللميناء عن  طريق 

   .لكي ينسق حتديد الرصيف اخلاص ابلتوقف ) )حجم السفينة،  طوهلا

  .وتتمثل مهامه يف حراسة امليناء  :ناءقسم حراس املي  2-2-5
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 :مديرية األشغال و الصيانة  -   6

و هي املديرية املختصة ابألشغال والصيانة ويقصد ابألشغال كل األعمال اليت من شأهنا توفري اإلجراءات 

دد هت األخطار اليت، النظافة و ، إزالة  املالئمة للسري احلسن للعمل و املتمثلة يف توفري اإلانرة، تعبيد الطرق

 .السالمة للعمال

هبا أن املؤسسة متتلك عتاد و آالت تساعد على تنفيذ العمل بصفة منتظمة وسريعة، وعليه  أما الصيانة يقصد

فإن هذه اآلالت قد حتتاج إىل عملية إصالح يف حالة تعرضها لعطب، فيقوم عمال مؤهلون بعملية اإلصالح 

 :املديرية منلتلك اآلالت. تتكون هذه 

يقوم قسم الصيانة بتنسيق وتصميم ومراقبة مجيع أنشطة حفظ وصيانة و إصالح  : قسم الصيانة6-1

 :املعدات ابإلضافة إىل استبدال املعدات و قطع الغيار، ويتكون من مصلحتني

وهي املسؤولة عن صيانة وإصالح معدات رفع و مناولة البضائع، وموقف  :مصلحة الصيانة 1-1-6

 .السيارات، و املعدات امليكانيكية

 .هتتم مصلحة العتاد بتنظيم عمل مشغلي اآلالت، وتوفري و مراقبة معدات املناولة :  مصلحة العتاد  2-1-6

هتيئة امليناء وأعمال الصيانة،  يهتم قسم األشغال بتنفيذ و مراقبة مشاريع تطو ير و :قسم األشغال 6-2

 ويتكون من مصلحة األشغال و الصيانة 

  .تشرف هذه املصلحة على تنفيذ أعمال صيانة أصول املؤسسة :مصلحة األشغال و الصيانة 1-2-6
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 دور التدقيق احملاسيب يف تفعيل حوكمة ميناء مستغامن : املبحث الثاين

  تطبيق حوكمة املالية يف ميناء مستغامن إجراءات :  األولاملطلب 
 : املتعلقة هبذه العملية وتتمثل فما يلي األهدافمن اجل القيام بعملية حوكمة امليناء جيب حتديد 

 : حوكمة امليناء  أهدافحتديد  -1

 .واحد أنمن وظيفة متعارضة يف شخص واحد ويف  أكثرمن كفاية الفصل بني الوظائف أي عدم مجع  التأكد

 .املتعلقة ابملستخدمني واإليراداتمن تسجيل مجيع التكاليف  التأكد 

 .املتعلقة ابملستخدمني  اإليرادات من صحة تقييم التكاليف و التأكد 

 : مقاييس حوكمة امليناء -2

على قانون العمل، حيث توجد  االعتمادالبد من  حوكمة امليناء من أجل القيام بعملية:  قانون العمل 1-2

  مجاعية تتضمن جمموع شروط التشغيل و العمل فيما خيص فئة أو عدة فئات مهنية اتفاقيات

 من قانون العمل. 120و املادة  114، و يف هذا الصدد سيتم ذكر املادة

 اجلماعية إتفاق مدون يتضمن جمموع شروط التشغيل االتفاقيةمن قانون العمل على :  114تنص املادة  -

اإلتفاق اجلماعي اتفاق مدون يعاجل عنصرا معينا أو عدة عناصر  .و العمل فيما خيص فئة أو عدة فئات مهنية 

عية أو مهنية، و ميكن أن يشكل حمددة من جمموع شروط التشغيل و العمل ابلنسبة لفئة أو عدة فئات اجتما

 اجلماعية ضمن نفس اهليئة املستخدمة بني املستخدم  االتفاقاتو  االتفاقياتتربم  .اجلماعية لالتفاقيةملحقا 



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
92 

كما تربم بني جمموعة مستخدمني أو منظمة أو عدة منظمات نقابية متثيلية للعمال  .و املمثلني النقابيني للعمال

 .1لية األطراف قي التفاوض طبقا للشروط املنصوص عليها يف القانونحتدد متثي .من جهة أخرى

اجلماعية اليت تربم حسب الشروط اليت حيددها  االتفاقيات"تعاجل  علىمن قانون العمل  120تنص املادة  -

 :القانون ، شروط التشغيل والعمل و ميكنها أن تعاجل خصوصا العناصر التالية

 .التصنيف املهين - 1

 .مبا فيها ساعات العمل و توزيعها العملييس مقا -2 

  .األجور األساسية الدنيا املطابقة - 3

 .املكافآت املرتبطة ابإلنتاجية و نتائج العمل - 4

 .كيفيات مكافأة فئات العمل املعنيني على املردود  -5

 . فرتة التجريب و اإلشعار املسبق -6

التبعات الصعبة أو اليت تتضمن فرتات التوقف عن مدة العمل الفعلي اليت تضمن مناصب العمل ذات  -7

  .النشاط

 ة .إجراءات املصاحلة يف حالة وقوع نزاع مجاعي يف العمل -8

 . ممارسة احلق النقايب - 9

 .  "2مدة االتفاقية و كيفيات متديدها أو مراجعتها أو نقضها - 10

                                                           
1CODE du TRAVAIL: Recueil de testes législatifs et Réglementaires, Edition corrigée et mise à jour, augmentée  

d’annotations, Berti édition, Algérie, 2ème Edition, 2003, p p : 70- 71. 
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 : فحص اهليكل التنظيمي للمؤسسة 2-2

من أجل التأكد أن األجور املدفوعة تناسب مناصب عمل موجودة فعال يف يتم فحص اهليكل التنظيمي 

 .اهليكل التنظيمي للمؤسسة

 : التدقيق الداخلي استمارة  2-3

التدقيق الداخلي اليت تتعلق مبجموعة من األسئلة اخلاصة أبهداف عملية تدقيق أجور  استمارةيتم القيام مبأل 

كما يتم تسجيل مجيع   الضعفاملستخدمني. متثل اإلجابة " نعم " نقاط القوة، متثل اإلجابة " ال " نقاط 

 .هبذه العملية املالحظات املتعلقة

هبذه العملية و اليت متت على مستوى إدارة املوارد ( من أجل القيام 01على امللحق رقم ) االعتمادوقد مت 

 و خمتلف األقسام واملصاحل التابعة هلا، وكذا على مستوى إدارة املالية والوسائلالبشرية والتكوين 

 .و احملاسبة

 التأكد من كفاية الفصل بني الوظائف   2-3-1

و عدم مجع أكثر من وظيفة متعارضة يف  العملالبد من التأكد من تقسيم  األجورمن أجل القيام بتدقيق 

 .ه الوظائفهذ واجلدول التايل يلخص الوظائف و املستخدمني املعنيني واحدشخص واحد و يف آن 

 ( الفصل بني وظائف املستخدمني02):  اجلدول رقم

 

 الوظائف
 المستخدمين المعنيين

                                                                                                                                                                                     
2 CODE du TRAVAIL, Op. cit, p p : 74- 75 
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 اإلدارة
 
 العامة

 
  إدارة
 الموارد 
 البشرية
 والتكوين
 والوسائل

 
قسم 

ميندالمستخ  
 و التكوين
 

 
 مصلحة
 األجور

 
 مصلحة
 المستخدمين

 
 مديرية 
 المالية

 و المحاسبة

الموافقة على خروج و دخول  -1
. المستخدمين  

X      

      X .تحديد مستويات األجور -2

      X . نترخيص أقساط التأمي  - 3

  X     .تحديث الملف الدائم - 4

    X   .ساعات المداومةالموافقة على   - 5

  X     .إعداد األجور- 6

 X      .التحقق من الحسابات -7

الموافقة النهائية على األجور بعد  - 8

 .إعدادها

 X    X 

       .إعداد كشوف األجور - 9

       .توزيع األجور - 10

11.  X X     

 مقاربة البنك بين حساب بنكي  -12

 .و األجر

     X 

 .مركزية األجور - 13

 
 .نتحديد الملفات الفردية للمستخدمي -14

 
مقارنة دورية بين يومية األجور  - 15

 .الفردية مع الملفات

 
 . ترخيص التسبيقات16

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 X  
 

X 

 
 

X 

  

 

 من تسجيل مجيع التكاليف واإليرادات املتعلقة ابملستخدمني  التأكد-2-3
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التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني من خالل اإلجابة على األسئلة اليت يتم التأكد من تسجيل مجيع 

 : يلخصها اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 (: تسجيل التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني03اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم
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هل األجور احملددة يف حساب بنكي -1

 معني ؟
نعم، هل تصفية هذا احلساب  إذا

 يتم فحصه بصورة منتظمة 
 إعدادمن طرف شخص مستقل من 

؟األجور  
 

 : هل توجد قائمة ل-2
خمتلف االقتطاعات األجور  -

 )النظام االجتماعي(؟
املنح و غريها من املزااي املمنوحة  -

 للمستخدمني؟
إذا نعم، هذه القوائم حتدد  - -

 وتري ة دفع املنح؟
لتمويل هل تستخدم  -

 التكاليف ذات الصلة؟
إذا مت إدخال هذه املعطيات يف ملف -3

فهل  اآليلعلى اإلعالم  ابالعتماددائم 
 يتم حتديث امللف ابنتظام؟

هل يتم مقاربة خمتلف التكاليف -4 
 ابنتظام؟

هل اليومية اإلمجالية لألجور هي  -5
متقاربة مع الشهر السابق، و هل الفارق 

 مت شرحه؟
تسجيل كل التغريات اليت تتم هل يتم -6

 على مستوى األجور؟
املعلومات الضرورية حلساب العطل -7

X 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية
 .و احملاسبة 

 
 
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية  -
 .و احملاسبة

 
 
 
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية  -
 .و احملاسبة

 
 
 
 
 

تتم من طرف مصلحة  -
 املستخدمني
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 مدفوعة األجر
 :تبقى
 . لفرتة سابقة -
 . لفرتة جارية -

هل يتم طلبها من قبل مصلحة 
 األجور؟

 
هل متلك مصلحة األجور الوسائل -8

  من أجل فحص
 الغياابت؟ -
 انعكاساهتا على األجور؟ -

 
X 

تتم من طرف مصلحة  - 
 املستخدمني

 

 . إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن،التاريخ استنادامن إعداد الطالبة الباحثة،  :املصدر

 : من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني حقيقية التأكد-2-3

الظاهرة يف يتم التأكد من حقيقة التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني من خالل اإلجابة على األسئلة 

 :اجلدول التايل
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 (: حقيقة التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 04اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم

 
 هل يتضمن ملف كل عامل على : -1
 صورة مشسية ؟ -
 منوذج التوقيع ؟ -
 ؟ االجتماعيةاحلالة  -
 ؟ االلتزاماتريخ  -
 ؟ االقتطاعاتتفاصيل األجر و  -
 عقد العمل ؟ -
 هل ختضع العمليات اآلتية إلذن من مسؤول : -2

 
 توظيف ؟-

 
 إهناء عالقة العمل؟ -

 
 تغيري يف األجر؟ -

 
 منحة قرض؟

هل يتم مقاربة البياانت الدائمة للملف املعلومايت  - 3
 ابنتظام مع امللف الفردي؟

هل هناك محاية من الوصول إىل ملفات  - 4
 : املستخدمني

 امللف اليدوي؟ -
 امللف املعلومايت؟

 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مسؤول يف اإلدارة العامة -
 
 
 
 
 

املصلحة املكلفة ابلشؤون  -
 )رئيس جلنة مشاركة( االجتماعية
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هل تتم املوافقة على تغيري امللفات إلعداد األجور  -  5
 من طرف مسؤول؟

 
هل جمموع الساعات مدفوعة األجر متقاربة مع  -6

 جمموع ساعات العمل؟
 

تسبيقات احلساابت هل هي متقاربة مع قائمة  - 7
 املستخدمني؟

 
 :نقداعند دفع األجور  - 8

 
 هل يتم فحص بطاقة تعريف املستفيد؟

 هباهل ختضع ملراقبة؟ األجور غري املصرح -
يف حالة تغيري يف احلساب البنكي للمستخدمني هل  -9

يتم الطلب تقدمي وثيقة من البنك تثبت رقم حسابه 
 اجلديد؟

 
عند دفع األجور ألشخاص آخرين غري  - 10

 املستفيدين هل يوجد توكيل مكتوب؟
 

عند دفع األجور ألشخاص آخرين غري املستفيدين  -11
 هل يوجد توكيل مكتوب؟

 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 

تتم من طرف مصلحة  -
 املستخدمني

 
 
 
 
 

 املؤسسة ال توافق -
 .على التسبيقات الفردية 

 
 

يتم حتويل األجور إىل حساابت -
املستفيدين من طرف مديرية املالية 

 .و احملاسبة
 

 يتم من طرف مديرية املالية -
 و احملاسبة 

 
 .ال توجد أي حالة مسجلة -
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.  من إعداد الطالبة الباحثة، إستنادا إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن ملصدر:ا  

 :  التأكد من صحة تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني 4-3-2

 (: صحة تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني05اجلدول رقم )

 
 األسئلة

 األجوبة
 املالحظات ال نعم

 
هل ختضع كشوف األجور ملراقبة مستقلة   -1

على األقل عن طريق العينة للتحقق من أن 
األسس و املعدالت و العمليات احلسابية 

 املستخدمة صحيحة ؟
التكاليف املتعلقة ابألجور هل هي قواعد  -2

 متقاربة بصورة منظمة ؟
 

تغطية التكاليف املستحقة على االجور  -3
 متقاربة مع التكاليف الفعلية؟هل هي 

اذا كانت هناك مقارنة تتم عن طريق  -4
احلاسوب ، فهل الفروقات غري العادية 

 املكتشفة ختضع للبحث والتصحيح؟

 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

  
تتم من طرف مديرية املوارد البشرية 

 ومصلحة املستخدمني والتكوين.
 
 
 

 تتم من طرف مديرية املالية واحملاسبة
 

طرف مديرية املالية واحملاسبة تتم من  
 
 

 احلاسوب غري مربمج للقيام هبذه الوظيفة

 

 .من إعداد الطالبة الباحثة، إستنادا إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن املصدر:
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التأكد من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني هي صحيحة اإلسناد، التجمع 5 -2-3

 :  والتمركز

 يتم التأكد من أن التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني هي صحيحة اإلسناد، التجمع و ، التمركز 

 :  جلدول التايلمن خالل اإلجابة على األسئلة اليت يلخصها ا

 متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني وجتمع، إسناد(: 06اجلدول رقم)

 
 األسئلة

 األجوبة
 

 املالحظات ال نعم
 

هل إسناد التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابألجور -1  
 خاضعة لرقابة مستقلة ؟

 تستند هذه الرقابة إىل : -2
 احملاسبة العامة ؟ -
 احملاسبة التحليلية ؟ -
التكاليف املرتبطة ابألجور هل هي متقاربة األسس  -

 دوراي ؟
 بشكلهل جتميع يومية األجور خاضعة للرقابة  -3

 دوري ؟
 هل يتم استخدام الدفاتر التالية : -4
 دفرت األجور ؟ -
 دفرت دخول و خروج املستخدمني ؟ -
 دفرت دخول و خروج املستخدمني؟-

من طرف مديرية املالية تتم -
 . واحملاسبة

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية-
  .و احملاسبة 

 
 تتم من طرف مديرية املالية و-

 احملاسبة 
                             

 
 

 تتم من طرف مديرية املالية و  -                   
 احملاسبة

 
 



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
102 

 

 إىل دليل إجراءات التدقيق ملؤسسة ميناء مستغامن استنادامن إعداد الطالبة الباحثة،  : املصدر

 : من صحة املعلومات التأكد-2

تدقيق األجور،مت التأكد من مدى صحة املعلومات و ذلك عن طريق الفحص و  استمارةبعد القيام مبأل 

التحري ميدانيا على مستوى كل من اإلدارة العامة، إدارة املوارد البشرية و الوسائل والتكوين وخمتلف األقسام 

مان و التأكد من مصداقية املعلومات و و ملصاحل التابعة هلا،و إدارة املالية و احملاسبة، و هذا من أجل ض

 ا على مستوى مؤسسة ميناء مستغامنهب تقييم إجراءات نظام األجور املعمول

 ؟األجنبيةدفرت اليد العاملة  -
 دفرت العطل؟ -
 األخطاءتوجد رقابة عن طريق احلاسوب ، هل  إذا – 5

 فحص ومعاجلة؟ إىلاملكتشفة ختضع 
 
 

 
 
 
 

                           
 ال توجد يد عاملة أجنبية يف  -

 املؤسسة
 
 

                                              
 احلاسوب  غري مربمج للقيام  هبذه  -

 الوظيفة    
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 تقييم احلوكمة يف مؤسسة ميناء مستغامن : املطلب الثاين
 : حتديد نقاط القوة -1

 ابلنسبة لكفاية الفصل بني الوظائف - 1

 . املوافقة على دخول و خروج املستخدمني-

 . حتديد مستوايت األجور-

 . ترخيص أقساط التأمني -

 . حتديث امللف الدائم -

 . املوافقة على ساعات العمل

 . إعداد كشوف األجور-

 . توزيع كشوف األجور  -

 :   ابلنسبة لتسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني  2-1

 . )خمتلف اقتطاعات األجور )النظام االجتماعي-

 . املنح و غريها من املزااي املمنوحة للمستخدمني-

 .عل ى اإلعالم اآليل و يتم حتديثها ابنتظام ابالعتماديتم إدخال هذه البياانت يف ملف دائم -

 :  ابلنسبة إىل واقع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 1-3

 . صورة مشسية  -

 .منوذج التوقيع - 
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 . االجتماعيةاحلالة -

 . االلتزاماتريخ -

 . عقد العمل-

  :العمليات التالية ختضع إلذن من مسؤول يف اإلدارة العامة - .

 . توظيف -

 . هناء عالقة العملإ-

 . تغيري يف األجور-

 . وجد محاية مللفات العمال اليدويةت -

 : ابلنسبة إىل تقييم اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابملستخدمني 1-4

 . املتعلقة ابألجور هي قواعد متقاربة بصورة منتظمةالتكاليف  -

 .يتم مقاربة تغطية التكاليف املستحقة على األجور مع التكاليف الفعلية -

 : ابلنسبة إىل إسناد جتميع ومتركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني 1-5

 . ابة خارجية( إسناد التكاليف و اإليرادات تتم من طرف حمافظ احلساابت ) رق -

 . تستند هذه الرقابة إىل احملاسبة العامة و إىل احملاسبة التحليلية -

  : توجد الدفاتر القانونية التالية -رقابة جتميع يومية األجور تتم بشكل دوري؛  -
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 . دفرت دخول و خروج املستخدمني - 

 . دفرت العطل السنوية -

 . سجل طب و سالمة العمل -

 . العملسجل حوادث -

 : حتديد نقاط الضعف -  2

 : ابلنسبة إىل تسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني2-1

 :املعلومات الالزمة حلساب العطل مدفوعة األجر متبقية -

 . لفرتة سابقة -

 . لفرتة جارية-

 . ال متلك وسائل فحص ملعرفة الغياابت مصلحة األجور-

 : التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمنيابلنسبة إىل واقع  2-2

 . البياانت الدائمة للملف اآليل ليست متقاربة ابنتظام مع امللف الفردي    -

 . امللف اآليل للمستخدمني غري حممي عن طريق إنشاء كلمات سر - .

 اإلنتاجهناك دفع أجور مقابلة لعدد من مناصب العمل خارج اهليكل التنظيمي للمؤسسة و خارج  - .

 . (منصب عمل 34)حوايل
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 :   ابلنسبة إىل تقييم التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني2-3

أن األسس كشوف األجور ال ختضع لرقابة داخلية مستقلة، على األقل عن طر يق العينة، للتحقق من  -

 .واملعدالت و العمليات احلسابية املستخدمة صحيحة

 :  جتميع و متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني إسنادإىل  ابلنسبة2-4

 . مل يتم اختيار برجميات بشكل دوري لتحسني الرقابة على جتميع يومية األجور -

 .عن طريق اإلعالم اآليل من أجل تصحيح األخطاء املكتشفةمل يتم القيام على الرقابة السابقة املعاجلة  -

 :  ساعات العمل اإلضافية2-5

، هناك حجم كبري من الساعات اإلضافية اليت تقابل 2011ابلنسبة إىل ثالثة الفصول الثالثة األوىل لعام  -

 :حجم كبري من أايم عطل مدفوعة األجر كما يلي

 . دج  11.054.691,68ساعة إضافية مببلغ  56815موع جم  -

 . يوم  5.597ابلنسبة إىل املوظفني الدائمني: جمموع  -

 .يوم بدون أجر  30.426ابلنسبة إىل املوظفني غري دائمني: جمموع  -

 . 2.158.481,00يوم املقابلة للحصول على تعويض نقدي يقدر بـ  4125جمموع -

 املتعلقة حبوكمة مؤسسة ميناء مستغامن االقرتاحاتالتوصيات و  : املطلب الثالث
 :  ابلنسبة لكفاية الفصل بني الوظائف -1

 .  مقاربة ساعات العمل-
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 . إعداد كشوف األجور-

 . توزيع األجور-

كل من مديرية   ابلنسبة للموافقة على دخول و خروج املستخدمني فينصح تتم أن هذه العملية من طرف أما 

البشرية والوسائل والتكوين، و املصلحة املعنية أي املصلحة اليت حتتاج إىل عامل، ابإلضافة إىل املديرية العامة   املوارد

 : كما يلخصه الشكل التايل

 ( : مراحل املوافقة على دخول مستخدم02الشكل رقم )

 

 

 الخبرة 

 المهارات

 اإلبداع و التقدم    

 العالقة مع العمال

 

 

 

   دراسة ميزانية المنصب 

                                                                               

من إعداد الطالبة الباحثة املصدر:    

 

 

 دخول مستخدم

 المؤهالت العلمية والمدنية
 المؤهالت التقنية

الموافقة من إدارة تسيير الموارد 

 البشرية والوسائل و التكوين 

الموافقة من طرف المصلحة 

 المعينة

 موافقة االدارة العامة
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 : ابلنسبة إىل تسجيل مجيع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني- 2

       طرف مصلحة األجورمن األفضل أن يتم حساب العطل املدفوعة )لفرتة سابقة و لفرتة جارية( من  -

 ينصح إبعداد إجراءات تسمح ملصلحة دفع األجور مبعرفة مجيع الغياابت وانعكاساهتا على األجور، و ذلك 

( إىل كل من مصلحة املستخدمني، مصلحة األجور، 02من خالل إرسال نسخة من ورقة احلضور )ملحق رقم 

يف نوعية املعلومات املقدمة من أجل إعداد كشوف األجور و مديرية املالية واحملاسبة و هذا حىت تكون مصداقية 

 :يوضح الشكل املوايل مسار تدفق املعلومات املتعلقة حبضور املستخدمني كما يلي

 : ( تدفق املعلومات املتعلقة حبالة حضور أو غياب املستخدمني03الشكل رقم )

 إرسال        إرسال إرسال 

 ا  إر سال 

 

من إعداد الطالبة الباحثة املصدر:    

 : ابلنسبة إىل واقع التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني-3

 . ينصح مبقارنة البياانت الدائمة للملف اإلعالم اآليل ابنتظام مع امللف الفردي -

ينصح إبجراء إعداد كلمة سر من أجل محاية ملف اإلعالم اآليل املتعلق ابملستخدمني من الوصول إليه  -

 :وذلك عن طريق إعداد إجراءات كلمة السر كما يلي

 . أحرف على األقل  8جيب أن تتكون كلمة سر من  - 

 . جيب أن حتتوي على رقمني على األقل  -      

تسجيل الحضور 

 على مستوى األقسام

مديرية المالية 

 والمحاسبة

ستخدمينمصلحة الم مصلحة األجور  
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 . عالمات الضبط جيب أن حتتوي على بعض -

 : ابلنسبة إىل تقييم التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمني -4

 ينصح إبخضاع كشوف األجور إىل مرا قبة داخلية مستقلة، على األقل يقطر عن العينة ، للتحقق  -

 .من أن األسس و املعدالت و العمليات احلسابية املستخدمة صحيحة

 : و متركز التكاليف و اإليرادات املتعلقة ابملستخدمنيابلنسبة إىل إسناد جتميع  -5

 . ينصح ابختيار دوري لربجميات األجور لتحسني الرقابة على جتميع يومية األجور -

 .يفضل أن تتم الرقابة السابقة عن طريق اإلعالم اآليل من أجل تصحيح األخطاء املكتشفة -

 :  ساعات العمل اإلضايف -6

املعنية، ينصح إبنشاء تنظيم عمل يسمح بتحسني توزيع العمل و حتسني تسيري حجم  ابلتشاور مع األطراف

الساعات اإلضافية، و ذلك عن طريق إنشاء فريق عمل يقوم مبهامه يف أوقات العمل العادية بدال من إضافة 

 .ساعات عمل إضافية و اليت تكلف مؤسسة ميناء مستغامن أمواال ضخمة
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 يف اختاذ القرار وأثرهيف مؤسسة مستغامن اسيب احمل: تقييم النظام  املبحث الثالث

 النظام احملاسيب يف مؤسسة ميناء مستغامن : املطلب األول
 :  الوضع احملاسيب يف مؤسسة ميناء مستغامن -1

فإن وظيفة التدقيق يف مؤسسة ميناء مستغامن  املوانئلدليل التدقيق الداخلي الذي أعدته شركة تسيري  امتثاال

و  .هي وظيفة اتبعة مباشرة لإلدارة العامة، مما يضمن استقاللية و موضوعية املدقق الداخلي عند أدائه ملهامه

من أجل تسهيل عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن يتم اقرتاح هيكل تنظيمي للتدقيق الداخلي 

 :ضحه الشكل التايلللمؤسسة، كما يو 

يلاهليكل التنظيمي للتدقيق الداخ (:04لشكل رقم )ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-5-21 مؤسسة ميناء مستغامن التدقيقخلية  : املصدر                          

 مدير التدقيق الداخلي

 سكرتارية

 تدقيق األداء تدقيق محاسبي و مالي
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 : للتدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامنالعالقة الوظيفية  -2

  .يقوم املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن بتقدمي مجيع التقارير اخلاصة بعمليات التدقيق إىل املديرية العامة -  

يقوم املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن مبساعدة مجيع املديرايت، األقسام، واملصاحل من أجل تطوير  -   

 .العملاألداء و حتسني 

 : عالقة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن مع التدقيق اخلارجي -3

ا املدقق هب يتأكد املدقق يف مؤسسة ميناء مستغامن من مدى تطبيق التوصيات و اإلرشادات اليت قام-

  .اخلارجي، أثناء قيامه بتدقيق حساابت املؤسسة

الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن من أجل إبداء رأيه يف يعتمد املدقق اخلارجي على تقارير التدقيق -  

 .جمال معني

 : جمال التدخل- 4   

 متارس وظيفة التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن بدون قيود أثناء تدخل املدقق الداخلي، حيث  -

 .التدقيق الداخليكل األنظمة، العمليات، األنشطة املتواجدة على مستوى هذه املؤسسة ختضع لعملية 

 : أخالقية املهنة -5

  : عند تنفيذ عملية التدقيق الداخلي يف مؤسسة ميناء مستغامن تتوفر لدى املدقق جمموعة من اخلصائص منها

 . واالستقامةالنزاهة  -

 . وضوعية امل - 
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 . االستقاللية -

 .  الثقة و السرية -

 . الكفاءة املهنية -

 لية تدقيق الداخليدعم حوكمة ميناء مؤسسة مستغامن خب : املطلب الثاين
 : مهمة التدقيق احملاسيب و املايل -1

يقوم املدقق احملاسيب واملايل بفحص مصداقية وصحة وشرعية و عدالة املعلومات احملاسبية و املالية وفقا ملبادئ    

 .املعلومات احملاسبة املقبولة عموما، و األساليب املستخدمة لتحديد قياس نشر هذه

 : الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب و املايل - 2

 (: الوضع التنظيمي للتدقيق احملاسيب و املايل05الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 .21- 05- 2012خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغامن،:  املصدر

 مدير التدقيق الداخلي
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 : تنظيم العمل-3

 . ملبادئ احملاسبة املقبولة عموما التأكد من التسجيل احملاسيب وفقا -

 .  جلميع العمليات لكل دورة حماسبيةالتأكد من التسجيل الصحيح  -

 .  التأكد من صحة وتوزيع اإليرادات و التكاليف املتعلقة ابلدورات احملاسبية األخرى -

 .و التحقق من وجودها دراسة سبل احلفاظ على األصول -

 فحص العمليات االقتصاديةالتحقق من تنظيم األوضاع املالية يف إطار اجلوانب املالية و احملاسبية و  -

 . و الربامج من أجل التأكد من أن النتائج متناسقة مع األهداف املسطرة هلا 

 : املسؤوليات-4

 . قاملوكلة إليه من طرف مدير التدقيتنفيذ مجيع املهام  -

 . حرتام الربانمج السنوي للتدقيق الداخلي على مدار العام ا -

 . احملافظة على الوسائل املوضوعة حتت تصرفها -

 .احرتام قواعد السلوك وفقا ألخالقية املهنة -

 : عالقة املدقق احملاسيب و املايل مع اهلياكل األخرى -5

 . تقدمي التقارير إىل مدير التدقيق الداخلي  -

  .ابلتنسيق و التعاون مع هياكل املؤسسة من أجل تطوير و حتسني العمل يعمل -

 :   مؤهالت املدقق احملاسيب و املايل -6

 . التعليم العام: شهادة جامعية يف احملاسبة و املالية -

 . IAS/IFRS كوين املهين: التدقيق احملاسيب و املايل، معايريالت
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 7 .ت يف احملاسبة و املاليةسنوا 5اخلربة املهنية: احلد األدىن  -

 :  شروط العمل  -7

  .  املهارات البدنية: حدة البصر والسمع، و حالة بدنية جيدة- 

 . والتنظيم، الفكر التحليلي و الرتكييب االتصالاملهارات العقلية: العمل اجلاد، القدرة على  -

 :  مقاييس التقييم -8 

 . من مهام التدقيق احملاسيب و املايل يف الوقت املناسب االنتهاء- 

 . تقدمي توصيات بناءة - 

 .للقوانني و أخالقيات املهنة المتثالا-          

 دعم حوكمة ميناء مؤسسة مستغامن مبدقق االداء: املطلب الثالث

 مهمة مدقق األداء -1

املساعدة يف القيام ابملسؤوليات على أحسن يقوم مدقق األداء بفحص و تقييم أنشطة املؤسسة من أجل 

وجه، وكشف القصور أو الضعف أو األخطاء اليت قد حتدث، و اقرتاح اخلطوات لتصحيحها ملساعدة 

 .ةبكفاءة و فاعلي هتااإلدارة يف أداء مسؤوليا
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 الوضع التنظيمي لتدقيق األداء

 (: الوضع التنظيمي لتدقيق األداء06الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 

– 05- 2012المصدر: خلية التدقيق، مؤسسة ميناء مستغانم،  

 

 تنظيم العمل  -2

فحص و تقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة وفقا للسياسات اخلطط، اإلجراءات،  - 

 .القوانني و اللوائح 

 : التحقق من أن السياسات و اإلجراءات تتناسب مع -

 للموارد  االقتصاديالكفء و  االستخدام -    

 .حتقيق األهداف املسطرة-     

 مدير التدقيق الداخلي
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تقييم درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة من خالل ضمان الفصل مع  -

 املسؤوليات التالية

 التحليل و الربجمة - 

 إدخال البياانت -

  .احلفاظ و ختزين البياانت- 

 : تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية ألجهزة اإلعالم اآليل عن طريق التحقق من النقاط التالية -

 إنشاء واثئق كاملة جلميع الربامج،     -

 تغيري الربامج خاضع لفحص و إذن- 

 العمال و غريهم من املشاركني يف هذا النظامإنشاء و صيانة أدلة كاملة من العمليات لتوجيه - 

 من كل عملية تدقيق، يقوم مدقق األداء بتقدمي تقريره إىل مدير التدقيق الداخلي االنتهاءد بع -

 املسؤوليات -4

 تنفيذ مجيع املهام املوكلة إليه من طرف مدير التدقيق الداخلي؛  - 

 .احرتام الربانمج السنوي على مدار العام -

 .يف أداء مهامه  االجتهادتوفر السرعة القصوى و - 

 .احرتام قواعد السلوك وفقا ألخالقية املهنة -
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 عالقة مدقق األداء مع اهلياكل األخرى-5

ريرإىل مدير التدقيق الداخلي و ، إعالمه بكل الصعوابت اليت واجهها، مع تقدمي اقرتاحات  اتقدمي التق-

 .من أجل التطوير

 و التعاون مع هياكل املؤسسة من أجل تطوير و حتسني العمليعمل ابلتنسيق  -

 مؤهالت مدقق األداء-6

  .مهندس دولة يف اإلعالم اآليل، ونظام املعلومات و الشبكات التعليم العام:-

  .: التدقيق الداخلي، منامجنت، تسيري و إدارة قواعد البياانتالتكوين املهين-

 شروط العمل -7

  .حدة البصر و السمع، حالة بدنية جيدة املهارات البدنية: - 

 املهارات العقلية: العمل اجلاد، القدرة على اإلتصال والتنظيم، الفكر التحليلي و الرتكييب -

  مقاييس التقييم --8

 من مهام تدقيق األداء يف الوقت املناسب االنتهاء -

 تقدمي توصيات بناءة - 

 للقوانني و أخالقيات املهنة االمتثال -
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 ب الثاني دور النظام   المحاسبي  المالي في  تحقيق الحوكمة  في  ميناء مستغانمالمطل

  .من أجل دراسة هذا المحور البـد مـن التعـرض أوال لفلسـفة الحوكمـة في الجزائـر وإطارها المنظم

عمال فيها، قامت الجزائر بإجراءات إطار الحوكمة في الجزائر: رغبة منها في التكامل مع االقتصاد العالمي وضبط بيئة األ- 

أول ملتقى دولي حول "الحكم الراشد للمؤسسات"، جمع  2007كان الغرض منـها بناء صرح الحوكمة، حيث انعقد في جويلية 

 كل األطراف الفاعلة في عـالم المؤسسات من القطاع العام والخاص وانتهى بإنشاء مجموعة عمل لحوكمة المؤسسات

(GOAL08 ( جنبا إلى جنب مع المنتدى العـالمي لحوكمة المؤسساتتعمل (GCGF (ومؤسسة التمويل الدولية (IFC(  كما ،

 دتبلورت خالله فكرة إعداد ميثـاق جزائـري للحكـم الراشـ

 الفريق التنفيذي

تركيزها المبالغ فيه، والذي إن تبني قواعد الحكم الراشد يسمح بتحديد أفضل للمسؤوليات التنفيذيـة الـتي تعاني إما من تميعها أو 

  .يؤدي إلى زرع بذور األزمات الداخلية سواء لدى الفريق التنفيذي أو بينه وبين المساهمين

كيف تعالج مشكلة االستخالف؟ قد ال تستطيع المؤسسة تجاوز عقبة غياب المؤسسة بسهولة لعدة أسباب كعدم استعداد الورثة،  -

كل الداخلية الدائمة للمؤسسة بسبب تركيز السلطات. ويتم القضاء على هذه الوضعية من غمـوض وضعية األمالك وغياب الهيا

مطـالبون باتخـاذ م ـنهإدماج وتحسيس المالكين في المؤسسة من الجيل الثاني بضرورة تحمل المسؤولية تـدريجيا أل · :خالل

تحديد إجراءات تنازل  ·اءات خارجية عن نواة العائلة؛ استدامة الهياكل التنفيذية وإدخال كف ·القـرارات في المؤسسة الحقا؛ 

وحتى تتمكن الحوكمة من حل هذه المشاكل وغيرها من تلك التي تعترض المؤسسة الجزائريـة،  .المؤسسة خارج نواة العائلة

 ..مةيجـب علـى هـذه األخـيرة البـدء بتقييم وضعيتها ومعرفة مواطن الضعف فيها والتأهب لتطبيق مبادئ الحوك

 اإلدارة الجبائية -

مع مرور الوقت توسـعت عالقـة الحـذر لـدى المؤسسـة الجزائريـة ومنها الخاصة مع اإلدارة الجبائية، والحل إتباع الشفافية 

 .والتراهة في اإلفصاح عن الحسـابات وهـو مـا يعـد عنصـرا أساسـيا يسـمح للمؤسسة من بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاء
دولة متبادلة فالنظام المحاسبي الجيد بمحتواه وتطبيقه الذي يخضع  القة بين الحوكمة والنظام المحاسبي المطبق في أيإن الع

لجملة من المعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يدعم الحوكمة، وهذه األخيرة ومن خالل مبادئها تعمل علـى تحسين 

  يضاح كل ما يحدث في الشركة وبالتالي زيادة عناصر الثقةفاعلية النظام المحاسبي وقدرته على إ
اإلعالن بشكل واضح عن المبادئ والقواعد التي توجه التسجيل المحاسبي للمعامالت، تقييمهـا وإعـداد القـوائم الماليـة، األمـر 

الحسـابات وبالتـالي تقـديم  الـذي سيسمح بالتقليل من أخطار التالعب اإلداري وغير اإلداري بالقواعد، وتسهيل مراجعـة

 معلومـات ماليـة ومحاسبية دقيقة تعكس الوضعية الحقيقية للمؤسسات االقتصادية مما يسهل في تحقيق الشفافية؛
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 اخلامتة العامة

الفرتة اليت اعقبت االزمات املالية الدولية اليت هزت العديد من  تزايد االهتمام حبوكمة الشركات يف

اقتصادايت الدول يف النصف الثاين من التسعينات  ومفهومها جديد خيتلف من دولة اىل اخرى وفقا 

االختالف القوانني وال يوجد منوذج معياري يطبق يف مجيع الدول بل خيتلف وفقا للظروف االقتصادية 

بشكل  وم املفه  ظهر هذاعية لكل دولة كما يتطور مع تطور العوملة ومستجداهتا فقد تماواالج القانونية
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اساسي ملعاجلة مشاكل الوكالة الناجتة عن انفصال امللكية عن االدارة وانتشار سلسلة الفضائح و االزمات 

 املالية للمؤسسات العاملية وما احتوت عليه من فساد اداري .

احلوكمة جد متناسقة ومالئمة كعالج ووقاية من االزمات املالية وما هلا من  فاملبادئ اليت جاءت هبا

 مسامهة يف اختاذ القرارات املالية من خالل الشفافية و االفصاح.

 ألجلخاصة  ضرورة حتمية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة عامة يعترب النظام احملاسيب املايل  

توحيد القواعد احملاسبية على  إلسرتاتيجيةاالندماج يف السوق العاملي حيث انه جاء يف اطار االستجابة 

وويب وانضمامها املرتقب ملنظمة ر املستوى العاملي والسيما ابرام اجلزائر التفاقية الشراكة مع االحتاد اال

مؤسسات تفتقر اىل كوادر بشرية خمتصة يف  التجارة العاملية فال ميكن للنظام احملاسيب املايل ان يطبق يف

هذا النوع من احملاسبة ومؤهلة لتطبيق هدا النظام وال سيما افتقارها اىل مسريين يعون االمهية البالغة من 

 عن املعلومات احملاسبية املقدمة. واإلفصاحالشفافية 

يل يف تفعيل حوكمة الشركات عن اشكالية الدراسة وملعرفة مدى مسامهة النظام احملاسيب املا ولإلجابة

 واختبار الفرضيات قمنا ابلدراسة يف املؤسسة املينائية ملستغامن.

 نتائج البحث

 : مت التوصل اىل جمموعة من النتائج ميكن ذكرها كما يلي

يساهم تطبيق مبادئ احلوكمة اجليدة يف محاية حقوق اصحاب املصاحل االخرين من خال املسؤوليات 

 تتحملها الشركات ومسامهتها يف دفع التنمية املستدامة و العمل على مكافحة الفساداالجتماعية الىت 

 ادى اىل ظهور مشاكل كبرية الت هتز مبصاحل املؤسسة  واإلفصاحضعف الشفافية 

حماربة الفساد يف املؤسسات حيتاج اىل تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل دورها يف دعم الشفافية وتوليد 

 جودة عالية وذلك من خالل النظام احملاسيب املايل تقارير مالية ذات
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ان اعادة الثقة يف معلومات حماسبية املفصح عنها يف قوائم املالية والتقارير املالية يقوم على اتباع جمموعة  

من معايري وهو ما قامت به اجلزائر من خالل اعداد النظام احملاسيب املايل الذي يعد خطوة هامة تدل 

 ا بضرورة تبين فلسفة احلوكمة الىت تؤهلها اىل الدخول اىل اقتصاد السوق.على اقتناعه

من اجل ترسيخ اسس النظام احملاسيب املايل لتحقيق  املصداقية والشفافية جيب على خمتلف انواع  

 .الذي يهدد اقتصاد اجلزائر الفساد املايل واالقتصادي وإشكال

 : مناقشة الفرضيات

النظام الذي يراقب مجيع االطراف املتفاعلة معها وذلك من خالل حتديد العالقة تعترب حوكمة الشركات 

وابلتايل  بينهم مع مراعاة حقوق املسامهني وكذلك االشراف على ادارة املخاطر لتحسني اداء الشركة

 الوصول اىل اهداف مسطرة

بية يف زايدة فعالية حوكمة تساهم خمرجات النظام احملاسيب املايل واملتمثلة يف جودة املعلومة احملاس

 .الشركات

نظرا لتطبيق مؤسسة امليناء للنظام احملاسيب املايل الذي ساعدان على التطبيق الفعال حلوكمة الشركات 

 جعلها حتقق اهداف مسطرة 

 : توصيات البحث

ان التوصيات اليت ميكن الرتكيز عليها من خالل هذه الدراسة واليت جيب االخذ هبا بعني االعتبار من  

 : طرف مؤسسة ميناء مستغامن تتمثل فيما يلي

 جيب االهتمام مبوضوع حوكمة الشركات وذلك بتخصيص حماضرات وندوات يف جمال احلوكمة .       

 احلصول على املعلومات .حتقيق العدالة بني املسامهني يف  -
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 جيب توسيع دائرة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف بيئة االعمال اجلزائرية -

جلمهور اصحاب املصاحل وهذا بقيام الشركات ابلدعم املايل واملعنوي  واإلفصاحجيب دعم عمليات الشفافية  -

 واإلفصاحللتطبيق  اجليد للشفافية 

 : افاق البحث

ا مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تفعيل حوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة ميناء لقد تناولنا يف حبثنا هذ

 مستغامن 

 : وهلذا من افاق هذا البحث مايلي 

 دور حوكمة الشركات يف الرفع من اداء املؤسسات االقتصادية-

ابملؤسسات اجلزائرية اعتمادا على املؤشرات الدولية انطالقا من قواعد حوكمة  واإلفصاحتقييم وضعية الشفافية -

 الشركات

 اثر حوكمة الشركات على النظام احملاسيب املايل-

 

 قائمة املراجع 

 املراجع ابللغة العربية      : اوال

 الكتب
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 للمصارف، اإلسرتاتيجي املايل واألداء املؤسسية احلوكمة املشهداين، شيحان فرحان، إميان عالء طالب1

 27 ص ، 2011 األردن، والتوزيع عمان، للنشر الصفاء دار األوىل الطبعة

 العربية الدار املصارف اجتاهات اإلدارة، جملس ودور الشركات درويش ،حوكمة بن حيدر بن عدانن2 -

 23,24. ص2007 نشر، بلد بدون اجلامعية،

املراجعة حتدايت و قضااي معاصرة دار املريخ اململكة العربية عبيد سعيد املطريي مستقبل مهنة احملاسبة و 3

 107ص 2004السعودية 

 6: ص 2010دار احلديث للكتاب اجلزائر   scfمصطفى طويل النظام احملاسيب واملايل  اجلزائري اجلديد 4

املطبوعات اجلامعية، بويعقوب عبد الكرمي، أصول احملاسبة العامة وفقا للمخطط احملاسيب الوطين، ديوان 5 -

 . 19ص 1999  2اجلزائر ، ط

 

، ص 2011 اجلزائر للطباعةمتيجة  املايللعشيش مجال، حماسبة املؤسسة و اجلباية وفق للنظام احملاسيب  6 -

.3 

 2010عالوي خلضر، نظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتطبيقها، متيجة للطباعة،براقي،اجلزائر،7 -

 

دار الصفاء للنشر والتوزيع،الطبعة   -مبادئ احملاسبة وتطبيقاته اجلزء األول   -رضوان حممد العنايت 8 -

  42السادسة،عمان االردن،بدون سنة النشر،ص

  ،02دار املسرية، عمان األردن ط  -حتليل القوائم املالية  -مؤيد راضي خنفر، غسان فالح املطارنة 9 -

  .29، ص 2009
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 –معايري احملاسبة و االبالغ املايل الدولية اجلوانب النظرية و العملية  -ر، مجعة محيدات حممد أبو انص10 -

 2008مطابع الدستور التجارية عمان األردن ، 

التأصيل النظري للممارسات احملاسبية املهنية يف جماالت القياس العرض   -حممد مطر، موسي السويطي11 -

          344ص ,2008 , 2دن  طدار وائل للنشر عمان األر  -اإلفصاح  

 ,    2009   01  , السيد عطا هللا السيد النظرايت احملاسبية دار الراية للنشر عمان األردن ط12 -

 163ص

ذات السالسل للطباعة والنشر ، الكويت   - 1نظرية احملاسبة، ط   -عباس مهدي الشريازي    13 -

 194، ص 1990،

 29كمال عبد العزيز النقيب ،  مقدمة يف نظرية احملاسبة"  دار وائل للنشر، عمان، األردن، ص    14 -

 

،دار  -لقوائم املالية و املبادئ احملاسبية املتعارف عليها و املقبولة قبوال عاما -مشھنعيم حسني د  15 -

   23،ص  1995املكاتب الوطنية، عمان ، األردن،

 198،الدار العلمية الدولية،عمان ،األردن،ص1الفكر احملاسيب"،طرضوان حلوة حنان ،"تطور 16 -

 776الدار العلمية الدولية،عمان ،األردن،ص  -،نظرية احملاسبة" -حسني القاضي و مأمون محدان    17 -

 45، ص 1998مكتبة دار والثقافة عمان األردن   -احملاسبة املالية   -حممود أمحد إبراهيم18 -

 : االطروحات ومذكرات
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مذكرة ضمن متطلبات نيل   -انصر حممد على اجملهلي، خصائص املعلومات احملاسبية وأثرها يف اختاذ ألقرارات 1

- 2009شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص حماسبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة ابتنة، 

 70-64، ص 2008

بقواعد حوكمة الشركات دراسة حتليلية  الفلسطينيةالعامة حممد مجيل حبوش،مدى التزام شركات املسامهة 2 -

)غري منشورة( ،كلية التجارة ،قسم  ماجسترياملراجعني اخلارجيني و مدراء شركات املسامهة، مذكرة  آلراء

 31: ،ص2007احملاسبة و التمويل اجلامعة االسالمية ،غزة،،

 رسالة املالية التقارير وجودة احملاسيب االفصاح على احلوكمة قواعد تطبيق اثر ، محام ابو امساعيل ماجد3 -

 2009 ، غزة االسالمية اجلامعة ، كلية التجارة ومتويل حماسبة ختصص ماجستري

فاتح غالب تطور وظيفة التدقيق يف جمال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايري التنمية املستدامة دراسة 4

ملاجيسرت ختصص ادارة االعمال واالسرتاجية للتنمية املستدامة لبعض املؤسسات الصناعية  مذكرة لتيل شهادة ا

 2011-2010جامعة فرحات عباس سطيف 

االثر املتوقع حلوكمة الشركات على مهنة املراجعة يف سوراي دراسة مهنية ميدانية مذكرة  عهد علي سعد5 -

 24ص  2009غري منشورة كلية  االقتصاد قسم احملاسبة سوراي  املاجستري

 ماجستريزهاء ديوب ، احلوكمة ) االدارة الرشيدة( وفرص تطبيقها يف املنظمات السورية،مذكرة 6

 9،ص2010-2009،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،سوراي -

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري  -دارسة حتليلية انتقاديه للمخطط احملاسيب الوطين   -طارق محزة  7

 138، ص2004لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر فرع النقود و املالية ك –8



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
126 

( يف اجلزائر يف ظل las /ifrs امهية تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية)  -عبد القادر بكحيل9

بة  بن بوعلي ، مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري جامعة حسي  األورويبالشراكة مع االحتاد 

 60،ص2007الشلف 

أطروحة مقدمة ضمن نيل شهادة   -التوجه اجلديد حنو معايري اإلبالغ املايل الدولية    -حواس صالح 10

 كلية العلوم االقتصادية  دكتوراه

 182-183، ص2007- 2008 اجلزائرجامعة  التسيريقسم علوم  التسيريو علوم  11

حنو إطار متكامل موحد للتطبيقات واملمارسات احملاسبية بني الدول حالة النظام احملاسيب   -جرد نور الدين،12

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري ختصص حماسبة وتدقيق، قسم العلوم التجارية، جامعة   اجلزائري

 141-142، ص2008/  2009اجلزائر،  

 ميةدورات تدريبية وامللتقيات العل

متطلبات حوكمة الشركات واثره على بورصة اجلزائر امللتقى الوطين حول  كأحدعثماين وشعابنة،النظام احملاسيب  1

كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية،جامعة   واإلداريللحد من الفساد املايل  كآليةحوكمة الشركات  

 4،ص2012ماي 7-6حممد خيضر بسكرة، اجلزائر يومي

بن اثبت عالل عبدي نعيمة احلوكمة يف املصارف االسالمية مداخلة مقدمة اىل اليوم الدراسي حول التمويل 2

 5 ص 2010ديسمرب  9االسالمي واقع و حتدايت جامعة عمار ثلجي االغواط اجلزائر 

القتصاد، كلية ا  ماجستريزهاء ديوب، حوكمة االدارةالرشيدة ) وفرص تطبيقها املنظمات السورية، مذكرة 3 -

 2ص  . -2012جامعة دمشق ، سوراي ، 
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، السوق املايل ودور حوكمة الشركات يف حتسني نوعية املعلومة املالية واحملاسبية وآخروندبلة فاتح 4

املعروضة،مداخلة مقدمة اىل امللتقى الدويل السوق املايل بني النظري والتطبيق يف اطار جتاوب الدول العربية، كلية 

 6: ،ص2008اكتوبر22-21االقتصادية،قسم العلوم التجارية جامعة عنابة،اجلزائر يوميالعلوم 

بن الزاوي عبد الرزاق ،اميان نعمون، ارساء مبادئ احلوكمة يف الشركات التامني التعاوين، مداخلة مقدمة 5 -

سكرة، جامعة ب اإلدارياىل امللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد املايل و 

 9: ،ص2012ماي 7-6اجلزائر،يومي

مداخلة مقدمة ضمن اعمال امللتقى الوطين االول حول حوكمة  األمهيةبوقرة رابح،غامن هاجرة، احلوكمة املفهوم 6

الشركات كالية للحد من الفساد املايل واإلداري كلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري،جامعة حممد 

 14ص 2012فيفري  07-06لفرتةخيضر املنعقدة اب

لعشوري نوال، دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية، ضمن ملتقى وطين  مجعةهوام 7 -

جامعة العريب بن مهيدي  التسيريكلية العلوم االقتصادية وعلوم   وآفاقحول احلوكمة احملاسبية واقع، رهاانت، 

 2ص أم البواقي

 الشركاتوهلي بوعالم،مداخلة بعنوان حنو مسامهة لتفعيل احلوكمة الضريبية لضبط االداء املايل و احملاسيب 8 -

جتربة االسواق الناشئة كلية االقتصاد و  : ضمن مؤمتر دويل حول حاكمية الشركات و املسؤولية االجتماعية

 ،االردن2013العلوم االدارية جامعة الريموك 

اجرة احلوكمة املفهوم و األمهية مداخلة مقدمة اىل امللتقى الوطين االول،حوكمة الشركات كالية بوقرة رابح،غامن ه9

 9،ص،2012ماي 7-6للحد من الفساد املايل واإلداري بسكرة  اجلزائر،
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حاكم حمسن حممد،حتليل العالقة بني اليات احلوكمة و مؤشرات اداء منظمات االعمال دراسة تطبيقية يف 10

املالية، مداخلة مقدمة اىل املؤمتر العلمي االول، حتليل العالقة بني اليات احلوكمة ومؤشرات  لألوراقاق السوق العر 

اداء منظمات االعمال دراسة تطبيقية يف السوق العراق لالوراق املالية،  كلية االقتصاد، جامعة دمشق، يومي 

 6،ص،  2008/    2ت  16 -15

واقع التكيف املؤسسات اجلزائرية مع النظام احملاسيب املايل، مداخلة سفيان نقماري ، رمحة ابهلادف، 11 -

مقدمة ضمن امللتقى الوطين حول النظام احملاسيب املايل ابجلزائر و عالقته ابملعايري الدولية، جامعة عبد احلميد 

 4، ص .2013بن ابديس مبستغامن، اجلزائر، 

 -احملاسيب املايل بني املبادئ احملاسبية واملعايري احملاسبة الدوليةالنظام   -ابراهيم بورانن ، الطاهر خملوف12 -

مداخلة ضمن امللقى الدويل حول االطار املفاهيمي للنظام احملاسيب املايل اجلديد وآليات تطبيقه يف ظل 

 6-4، ص2009املعايري احملاسبة الدولية، جامعة سعد دحلب ابلبليدة، اجلزائر، 

 : ةالقوانني وجرائد الرمسي

  2 .، املتضمن النظام احملاسيب املايل2007نوفمرب  25املؤرخ يف 07/11من القانون رقم 03املادة 1

 3،  ص .4مرجع سبق ذكره، املادة  74العدد ، 07-، 11اجلريدة الرمسية، القانون 2

 04، ص2007،02اجلريدة الرمسية للمداوالت اخلريفية، العدد 3

نوفمرب  25: املتضمن النظام احملاسيب املايل املؤرخ يف 11-07زائرية القانون  رقم اجلريدة الرمسية اجلمهورية اجل4

 74،العدد  2007
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 74،25املتضمن النظام احملاسيب املايل اجلريدة الرمسية،العدد 07/11اجلمهورية اجلزائرية ،القانون رقم5

،اجلريدة 11طبيق أحكام القانون/املتضمن ت 08/156واجلمهورية اجلزائرية املرسوم التنفيذي  2007نوفمرب6

 2008مايو، 27،28الرمسية،العدد

 : مواقع االنرتنيت

من منظور حوكمةالشركات  املراجعة الداخليةعارف عبد اهللا عبد الكرمي:تكليف املراجع اخلارجي بوظائف 1 -

 :عرب

http://www.kku.edu.sa/Conferences/CGC/abstractsGuide/Default.a

sp 

العزيز حنفاوي، حوكمة الشركات ودورها يف عالج امراض الفكر والتطبيق احملاسيب ، متاح شوقي عبد 2 -

 http//www.ips-dir.com/forum.poste.asp//p=69على املوقع 12-03-18بتاريخ 

الكسندر شولكينيوف، اندرو ولسون ، من شركات مستدامة اىل اقتصادايت مستدامة حوكمة الشركات  3 -

على  2012-03-20تنموية ،اصدارات مركز املشروعات الدولية اخلاصة متاح بتاريخ  كأداة

 http://.www.cipe-arabia.orgاملوقع

 املقاالت

اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف   -قورين احلاج قويدر،مقال بعنوان  1

 274ص 2012سنة  10الباحث العددجملة  -ظل التكنولوجيا املعلومات 

 اجملالت والدورايت 
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ص  1991جملة العلوم االدارية  جنايت ابراهيم عبد العليم نظرية الوكالة ودورها يف تطوير مناذج الرقابة على اداء1   

89 

يف اجلزائر، جملة اقتصادايت مشال  IAS/IFRS كتوش عاشور، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد2

 291، ص 2009إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، العدد السادس، 

اثر تطبيق النظام احملاسيب املايل على تكلفة وجودة املعلومات احملاسبية يف   -قورين احلاج قويدر،مقال بعنوان  3

 274ص 2012سنة  10جملة الباحث العدد -ظل التكنولوجيا املعلومات 

دور اإلفصاح احملاسيب يف سوق األوراق املالية يف ترشيد   -سان قيطيم، نغم أمحد فؤاد مكية لطيف زيود، ح  4

، 2007، العدد األول 29جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سوراي، العدد    -قرار االستثمار

 .179ص

 امللتقيات

امللتقي الدويل األول حول النظام  -دراسة مقارنة-الوطينالنظام احملاسيب املايل واملخطط احملاسيب   -انصر مراد1

احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جتارب، آفاق، حتدايت، معهد العلوم االقتصادية والتجارية 

 08، ص2010جانفي 18-17اجلزائر،  -جامعة الوادي -وعلوم التسيري

كييف القواعد اجلبائية مع النظام احملاسيب املايل، امللتقي الدويل األول حول عزوز علي، متناوي حممد، متطلبات ت2

جانفي  18-  17النظام احملاسيب املايل اجلديديف ظل املعايري احملاسبية الدولية، جتارب افاق، حتدايت ،  

 . 0 7ص -اجلزائر-، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة الوادي 2010



 الفصل الثالث                                                                    مؤسسة ميناء مستغانم.

 

 

 
131 

خمتار سامح، النظام احملاسيب املايل اجلزائري اجلديد وإشكالية تطبيق معايري احملاسبة الدولية يف اقتصاد غري 3

مؤهل،امللتقى الدويل االول حول النظام احملاسيب املايل اجلديد يف ظل املعايري احملاسبية الدولية جتارب وتطبيقات 

 14-13، الوادي ص2010جانفى  18-وآفاق يوميي

ملتقى   -مدى ارتباط الشفافية واإلفصاح ابلتقارير املالية وحوكمة الشركات  -مصطفي حسن بسيوين السعدين4

سبتمرب  4-5مهنة احملاسبة واملراجعة والتحدايت املعاصرة، مجعية احملاسب ومدققي احلساابت، اإلمارات العربية، 

 . 4، ص2007

امللتقى الوطين األول   -ة لرتشيد القرارات االقتصادية" مي جودة املعلومة احملاسبيھمفا -شارف خوخة " 5

جامعة  2007نوفمرب  22و 21مستجدات األلفية الثالثة: "املؤسسة على ضوء التحوالت احملاسبية الدولية"

   .4التسيري ، قسم العلوم التجارية ،ص  ابجي خمتار عنابة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم

 الدويل املالية املؤمتر القوائم ونزاهة جودة تفعيل يف وأمهيتها احلوكمة حممد،دور منصور حويل أعمارة بن6 -

 ديسمرب 4  0  - 05 ابلفرتة مسيلة،املنعقد جبامعة الدولية، بيئة األعمال ظل يف واملراجعة للمحاسبة األول

  5ص ، 2012

 ودورها الشركات حوكمة حول االول العريب مؤمتر ، االقتصادية التنمية يف الشركات حوكمة دور ، حداد مناور7

   40-،ص  2008، ترشني  16 15، دمشق ، كلية االقتصاد ، االقتصادي االصالح يف

 املراجع ابللغة االجنبية

1 Samir merouani le projet du nouveau système comptable financier 

algerien anticiper et prepaer le passage du pcn1975 aux normes ifres, 
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magister en sciences de getion, lécole supérieurs, du commmerce alger 

2006,p87 

2Marouani Samir, le projet de nouveau système comptable et 

financier mémoire magistère non publie.ESC d’Alger, 2007, p60. 

3-bern.heim.yves, l’essentiel des us gaap :référentiel comptable 

américain.et enjeux de l’harmonisation internationale, mazars et 

guerard, édition maxima1er édition 1997,2eme édition , paris 

1999,p116. 

Robert obert, pratique des normes las /ifrs dunod, paris,2002,p524 

هواري معراج حديدي ادم حنو تفعيل دور احلوكمة املؤسسة يف ضبط ادارة االرابح يف البنوك التجارية ماي  -

  4: ص2012  6-7

 6، ص2005 شركات املسامهة العامة، االردن، اهلنيين اميان امحد: تطوير نظام احلاكمية املؤسسية يف25 -

كلية العلوم االقتصادية وعلوم    -عرض القوائم املالية  - : 01غفاري مصطفى املعيار احملاسيب الدويل رقم -

 .  2007التسيري العدد األول ، جامعة  ابتنة ،

كلية العلوم    -احملاسيب املايل اإلفصاح احملاسيب بني متطلبات انتقال إىل النظام   -خليل عبد الرزاق -

 .04،ص2011ديسمرب  14و 13االقتصادية و علوم التسيري ،البليدة،يومي 
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A. S'assurer que les séparations de functions sont suffisantes           

Personnel concerné
Fonction

1Approbation des entrées ou sotties de 
personnel    
2Détermination des niveaux de 
remunerations
 
Autorisation des primes3 
Mise à jour du fichier permanent4 
Approbation des heures travaillées5 
Préparation de la paie6 
Vérification des calculs7 
Approbation finale de la paie après sa8 
Preparation
Préparation des enveloppes de paie9 
Distribution des envelopes10  

11Signature des chèques ou virements 
de salaries 
12Rapprochement de banque du compte
bancaire réservé aux salaries

Centralisation de la paie 13
14Définition des dossiers individuels du
personnel
15Comparaison périodique du journal 
de paie avec les dossiers individuals

Autorisation d'acomptes ou avances16

1



B. S'assurer que toutes les charges et recettes relatives au 
personnel sont enregistrées (exhaustivité).

RéponsesQuestions

OBSERFATIONSNO
N

oui

2



1- LES SALAIRES sont-ils réglés sur 
un compte bancaire distinct ?
Si oui, l'apurement de ce compte est-il 
régulièrement vérifié par une personne 
indépendante de la paie?

2 .2Existe t-il une
liste: 

a) des différentes retenues à effectuer 
sur les salaries
(régimes sociaux) ?
b) des primes et avantages divers 
accordés au personnel ?
c) Si oui, ces listes précisent-elles la 
périodicité des règlements ?
d) Sont-elles utilisées pour provisionner
les charges correspondantes ?

3. Si ces données sont incluses dans le 
fichier permanent informatique, le 
fichier est-il régulièrement mis à jour ?
4. Les différentes charges sont-elles 
rapprochéesdes bases régulièrement ?

5. Le total du journal des salaires est-il
rapproché avec celui du mois

précédent et
l'écart expliqué ?
6. S'assure t-on que toutes les 
modifications aux données permanentes
de la paie sont saisies ?
7. Les informations nécessaires pour le 
calcul des congés payés restant :
a) sur la période antérieure
b) sur la période en cours
sont-elles tenues par le service paie ?

10Le service paie a t-il les moyens de 
vérifier                                                    
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a) qu'il est informé de toutes les 
absences?
b) qu'elles sont toutes répercutées sur 
les salaires ?

4



C. S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont réels

RéponsesQuestions

OBSERFATIONSNO
N

oui

1 Existe t- il un fichier du personnel 
contenant,

pour chaque employé :
a) photo ?
b) spécimen de signature ?
c) situation de famille ?
d) date d'engagement ? 
e) détail des rémunérations et retenues à 
effectuer?
f) contrat de travail? 
g) pensions et indemnités ducs ?

2Les opérations suivantes sont-elles 
soumisesl'autorisation d'un responsable :

a) embauche ?

b) renvoi ?

c) modification de salaire ?

d) octroi de prêt ?

3 Les données permanentes du fichier 
informatique paie sont-elles 
régulièrement rapprochées du fichier 
individuel? 
4 L'accès au fichier du personnel est-il 
protégé :
a) fichier manuel ?

5



b) fichier informatique ?

5 Les modifications au fichier servant à 
la préparation de la paie sont-elles :
a) Identifiées ?
b) approuvées par un responsable ?

6  Le total des heures payées est-il 
rapproché
avec le total des heures travaillées ?
7 . Les comptes d'avances, prêts... sont-
ils régulièrement :

a) confirmés avec les bénéficiaires ?
b) rapprochés de la liste du personnel ?
8 Lorsque des salaires sont payés en 
espèces
a) vérifie-t-on l'identité du bénéficiaire ?
b) les salaires non réclamés font-ils 
l'objet d'un
contrôle particulier ?
9 Lorsque les salaires sont payés par 
virement
exige t-on un relevé d'identité bancaire 
pour toute modification des coordonnées
bancaires ?

10. Si des salaires sont payés à des tiers 
autres
que l'employé, exige t-on une 
procuration écrite ?

6



D. S'assurer que les charges et produits relatifs au personne sont 
correctement évalués

ReponsesQuestions

OBSERFATIONSNONoui

  1Les fiches de paie font-elles l'objet 
d'un contrôle indépendant, au moins 
par sondage, permettant de vérifier que
les bases et taux utilisés sont corrects 
de même que les calculs ?
2 Les charges connexes aux salaires 
sont-elles périodiquement rapprochées 
des bases ?
3 Le chiffre d'affaires servant de base 
aux
commissions est-il rapproché du 
chiffre
d'affaires comptable ?
4 Les provisions pour charges à payer 
sur salaires sont-elles rapprochées des 
charges réelles ?

5-Si des comparaisons sont faites par
ordinateur, les variations anormales 
détectées font-elles l'objet de 
recherches et de correction ?

7



E.S'assurer que les charges et produits relatifs au personnel sont 
correctement imputés, totalisés et centralisés.

RéponsesQuestions

OBSERFATIONSNO
N

oui

1L'imputation des écritures de charges 
et produits relatifs à la paie fait-elle 
l'objet d'un contrôle indépendant ? 
2. Ce contrôle porte-il sur les 
imputations en :
a) comptabilité générale ?
b) comptabilité analytique ?
Les charges connexes aux salaires sont-
elles périodiquement rapprochées des 
bases ?

3 La totalisation du journal de paie est-
elle périodiquement contrôlée ou le 
logiciel testé ?
4 Les livres suivants sont-ils tenus à 
jour 
a) livre de paie coté et paraphé ?
b) livre d'entrées et sorties de 
personnel?
c) livre de main-d’œuvre étrangère ?

5 Si les contrôles sont faits par 
informatique, les rejets font-ils l'objet 
d'un suivi pour vérifier leur 
retraitement?

Quai du Maghreb 27000 Mostaganem B.P n° 131 0.45.21.59.38  
045.21.78.05
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قائمة المراجع

قائمة المراجع 

:  المراجع باللغة العربية     أول

الكتب

-طالب علء فرحان، إيمان شيحان المشهداني، الحوكمة المؤسسية والاداء المالي1

2011الستراتيجي للمصادرف، الطبعة الولى ادادر الصفاء للنشر والتوزيع عمان، الدرادن، 

.

-عدنان بن حيددر بن اددرويش ،حوكمة الشركات وادودر مجلس الادادرة، اتجاهات المصادرف2

.2007العربية الدادر الجامعية، بدون بلد نشر، 

عبيد سعيد المطيري مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة تحديات و قضايا معاصرة3

 .2004ادادر المريخ المملكة العربية السعوادية 

  ادادر الحديث للكتابscf- مصطفى طويل النظام المحاسبي والمالي  الجزائري الجديد 4

 .2010الجزائر 

-بويعقوب عبد الكريم، أصول المحاسبة العامة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني، اديوان5

. 1999  2المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ط

-لعشيش جمال، محاسبة المؤسسة و الجباية وفق للنظام المحاسبي المالي متيجة للطباعة6

.2011الجزائر 

-علوي لخضر، نظام المحاسبة المالية سير الحسابات وتطبيقها، متيجة7

.2010للطباعة،براقي،الجزائر،

درضوان محمد العناتي -  مباادئ المحاسبة وتطبيقاته الجزء الول -  ادادر الصفاء للنشر-8

والتوزيع،الطبعة الساادسة،عمان الدرادن،بدون سنة النشر. 

-مؤيد دراضي خنفر، غسان فل ح المطادرنة - تحليل القوائم المالية -  ادادر المسيرة، عمان9

 .2009،  02الدرادن ط



قائمة المراجع

محمد أبو ناصر، جمعة حميدات - معايير المحاسبة و البل غ المالي الدولية الجوانب-10

.2008النظرية و العملية – مطابع الدستودر التجادرية عمان الدرادن ، 

-محمد مطر، موسي السويطي-  التأصيل النظري للممادرسات المحاسبية المهنية في11

.         2008 , 2مجالت القياس العرض الفصا ح  - ادادر وائل للنشر عمان الدرادن  ط

01-السيد عطا ال السيد النظريات المحاسبية ادادر الراية للنشر عمان الدرادن ط ,  12

2009.   

 -  ذات السلسل للطباعة والنشر ،1-عباس مهدي الشيرازي  -  نظرية المحاسبة، ط 13

.1990الكويت ،

-كمال عبد العزيز النقيب ،  مقدمة في نظرية المحاسبة"  ادادر وائل للنشر، عمان،14

الدرادن.

مش- لقوائم المالية و المباادئ المحاسبية المتعادرف عليها و المقبولةھ-  نعيم حسين اد15

. 1995قبول عاما- ،ادادر المكاتب الوطنية، عمان ، الدرادن،

،الدادر العلمية الدولية،عمان1-درضوان حلوة حنان ،"تطودر الفكر المحاسبي"،ط16

،الدرادن.

-  حسين القاضي و مأمون حمدان - ،نظرية المحاسبة"-  الدادر العلمية الدولية،عمان17

،الدرادن.

.1998-محمواد أحمد إبراهيم-  المحاسبة المالية -  مكتبة ادادر والثقافة عمان الدرادن 18

: الرطروحات ومذكرات

-ناصر محمد على المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبية وأثرها في اتخاذ ألقرادرات -1

مذكرة ضمن متطلبات نيل شهاادة الماجستير في علوم التسيير تخصص محاسبة كلية العلوم

 .2008 -2009القتصاادية وعلوم التسيير جامعة باتنة، 



قائمة المراجع

-محمد جميل حبوش،مدى التزام شركات المساهمة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة2

الشركات اددراسة تحليلية لدراء المراجعين الخادرجيين و مددراء شركات المساهمة، مذكرة

ماجستير (غير منشودرة) ،كلية التجادرة ،قسم المحاسبة و التمويل الجامعة السلمية ،غزة،،

2007.

-ماجد إسماعيل ابو حمام ، اثر تطبيق قواعد الحوكمة على الفصا ح المحاسبي وجوادة3

التقادرير المالية درسالة ماجستير تخصص محاسبة وتمويل كلية التجادرة ، الجامعة السلمية

.2009غزة ، 

- فاتح غلب تطودر وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مباادئ ومعايير4

التنمية المستدامة اددراسة لبعض المؤسسات الصناعية  مذكرة لتيل شهاادة الماجيستر

تخصص إادادرة العمال والستراتيجية للتنمية المستدامة جامعة فرحات عباس سطيف

2010-2011.

الثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة المراجعة في سودريا اددراسة -عهد علي سعد5

 .2009مهنية ميدانية مذكرة الماجستير غير منشودرة كلية  القتصااد قسم المحاسبة سودريا 

- زهاء اديوب ، الحوكمة ( الادادرة الرشيدة) وفرص تطبيقها في المنظمات6

السودرية،مذكرة ماجستير

.2010-2009،كلية القتصااد،جامعة ادمشق،سودريا

- طادرق حمزة  - ادادرسة تحليلية انتقااديه للمخطط المحاسبي الوطني  - مذكرة ضمن7

متطلبات نيل شهاادة الماجستير  فرع النقواد و المالية كلية العلوم القتصاادية وعلوم التسيير

 .2004جامعة الجزائر 

las- عبد القااددر بكحيل-  أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية( 8

/ifrsفي الجزائر في ظل الشراكة مع التحااد الودروبي  ، مذكرة ماجستير،كلية العلوم (

.2007القتصاادية علوم التسيير جامعة حسيبة  بن بوعلي الشلف 



قائمة المراجع

- حواس صل ح -  التوجه الجديد نحو معايير البل غ المالي الدولية  -  أطروحة مقدمة9

ضمن نيل شهاادة ادكتودراه كلية العلوم القتصاادية و علوم التسيير قسم علوم التسيير جامعة

.2007 -2008الجزائر 

-جراد نودر الدين،-  نحو إطادر متكامل موحد للتطبيقات والممادرسات المحاسبية بين10

الدول حالة النظام المحاسبي الجزائري  مذكرة ضمن متطلبات نيل شهاادة الماجستير

.2008 / 2009تخصص محاسبة وتدقيق، قسم العلوم التجادرية، جامعة الجزائر،  

دورات تدريبية والملتقيات العلمية

- عثماني وشعابنة ،النظام المحاسبي كأحد متطلبات حوكمة الشركات وأثره على بودرصة1

الجزائر الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفسااد المالي والادادري كلية

-6العلوم القتصاادية والتسيير والعلوم التجادرية،جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر يومي

 .2012 ماي7

- بن ثابت علل عبدي نعيمة الحوكمة في المصادرف السلمية مداخلة مقدمة الى اليوم2

9الددراسي حول التمويل السلمي واقع و تحديات جامعة عمادر ثلجي الغواط الجزائر 

 .2010اديسمبر 

-زهاء اديوب، حوكمة الادادرة الرشيدة ( وفرص تطبيقها المنظمات السودرية، مذكرة3

.2012ماجستير كلية القتصااد، جامعة ادمشق ، سودريا ، 

- ادبلة فاتح وآخرون، السوق المالي وادودر حوكمة الشركات في تحسين نوعية المعلومة4

المالية والمحاسبية المعروضة،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي السوق المالي بين النظري

والتطبيق في اطادر تجاوب الدول العربية، كلية العلوم القتصاادية،قسم العلوم التجادرية

.2008اكتوبر22-21جامعة عنابة،الجزائر يومي

-بن الزاوي عبد الرزاق ،إيمان نعمون، إدرساء مباادئ الحوكمة في الشركات التامين5

التعاوني، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفسااد

.2012 ماي7-6المالي و الادادري جامعة بسكرة، الجزائر،يومي



قائمة المراجع

-بوقرة درابح،غانم هاجرة، الحوكمة المفهوم الهمية مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى6

الوطني الول حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفسااد المالي والادادري كلية العلوم

 فيفري07-06القتصاادية  والتجادرية وعلوم التسيير،جامعة محمد خيضر المنعقدة بالفترة

2012. 

-هوام جمعة لعشودري نوال، ادودر حوكمة الشركات في تحقيق جوادة المعلومة المحاسبية،7

ضمن ملتقى وطني حول الحوكمة المحاسبية واقع، درهانات، وآفاق كلية العلوم القتصاادية

وعلوم التسيير جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي .

-ولهي بوعلم،مداخلة بعنوان نحو مساهمة لتفعيل الحوكمة الضريبية لضبط الاداء المالي8

: و المحاسبي الشركات ضمن مؤتمر ادولي حول حاكمية الشركات و المسؤولية الجتماعية

تجربة السواق الناشئة كلية القتصااد

،الدرادن.2013 و العلوم الادادرية جامعة اليرموك 

-بوقرة درابح،غانم هاجرة الحوكمة المفهوم و الهمية مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني9

 ماي7-6الول،حوكمة الشركات كآلية للحد من الفسااد المالي والادادري بسكرة  الجزائر،

2012.

-حاكم محسن محمد،تحليل العلقة بين آليات الحوكمة و مؤشرات أاداء منظمات العمال10

اددراسة تطبيقية في السوق العراق للودراق المالية، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الول،

تحليل العلقة بين آليات الحوكمة ومؤشرات أاداء منظمات العمال اددراسة تطبيقية في

  /2 ت 16- 15السوق العراق للودراق المالية،  كلية القتصااد، جامعة ادمشق، يومي 

2008. 

-سفيان نقمادري ، درحمة بالهاادف، واقع التكيف المؤسسات الجزائرية مع النظام11

المحاسبي المالي، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول النظام المحاسبي المالي

بالجزائر و علقته بالمعايير الدولية، جامعة عبد الحميد بن بااديس بمستغانم، الجزائر،

2013.
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-ابراهيم بودرنان ، الطاهر مخلوف-  النظام المحاسبي المالي بين المباادئ المحاسبية12

والمعايير المحاسبة الدولية- مداخلة ضمن الملقى الدولي حول الطادر المفاهيمي للنظام

المحاسبي المالي الجديد وآليات تطبيقه في ظل المعايير المحاسبة الدولية، جامعة سعد ادحلب

6-4، ص2009بالبليدة، الجزائر، 

: القوانين وجرائد الرسمية

، المتضمن النظام2007 نوفمبر 25المؤدرخ في 07/11 من القانون درقم03-الماادة 1

 2المحاسبي المالي. 

3،  ص .4 مرجع سبق ذكره، الماادة 74 العداد ،07، -11-الجريدة الرسمية، القانون 2

04، ص2007،02-الجريدة الرسمية للمداولت الخريفية، العداد 3

 المتضمن النظام11-07-  الجريدة الرسمية الجمهودرية الجزائرية القانون  درقم 4

74 ،العداد 2007 نوفمبر 25: المحاسبي المالي المؤدرخ في

 المتضمن النظام المحاسبي المالي الجريدة07/11- الجمهودرية الجزائرية ،القانون درقم5

 والجمهودرية الجزائرية المرسوم التنفيذي2007- نوفمبر6  74،25الرسمية،العداد

 مايو،27،28،الجريدة الرسمية،العداد11 المتضمن تطبيق أحكام القانون/08/156

2008. 

: مواقع النترنيت

-عادرف عبد اال عبد الكريم:تكليف المراجع الخادرجي بوظائف المراجعة الداخلية من1

منظودر حوكمةالشركات عبر:

http://www.kku.edu.sa/Conferences/CGC/abstractsGuide/Defaul

t.asp

-شوقي عبد العزيز حنفاوي، حوكمة الشركات وادودرها في عل ج امراض الفكر والتطبيق2

-http//www.ips على الموقع12-03-18المحاسبي ، متا ح بتادريخ 

dir.com/forum.poste.asp//p=69
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-الكسنددر شولكينيوف، انددرو ولسون ، من شركات مستدامة الى اقتصااديات مستدامة3

حوكمة الشركات كأاداة تنموية ،اصدادرات مركز المشروعات الدولية الخاصة متا ح بتادريخ

http://.www.cipe-arabia.orgالموقع على 20-03-2012

المقالت :

-  قودرين الحا ج قويددر،مقال بعنوان-  اثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة1

 سنة10وجوادة المعلومات المحاسبية في ظل التكنولوجيا المعلومات - مجلة الباحث العداد

274 ص2012

المجلت والدوريات 

- نجاتي ابراهيم عبد العليم نظرية الوكالة وادودرها في تطوير نماذ ج الرقابة على ااداء1   

89 ص 1991مجلة العلوم الادادرية 

 في الجزائر،IAS/IFRS- كتوش عاشودر، متطلبات تطبيق النظام المحاسبي الموحد 2

مجلة اقتصااديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، العداد الساادس،

291، ص 2009

  - قودرين الحا ج قويددر،مقال بعنوان-  اثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على تكلفة3

 سنة10وجوادة المعلومات المحاسبية في ظل التكنولوجيا المعلومات - مجلة الباحث العداد

274 ص2012

 - لطيف زيواد، حسان قيطيم، نغم أحمد فؤااد مكية -  ادودر الفصا ح المحاسبي في سوق4

الودراق المالية في ترشيد قرادر الستثمادر-  مجلة جامعة تشرين للددراسات والبحوث

.179، ص2007، العداد الول 29العلمية، سودريا، العداد  

الملتقيات

- ناصر مرااد-  النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني-اددراسة مقادرنة-1

الملتقي الدولي الول حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبية

الدولية، تجادرب، آفاق، تحديات، معهد العلوم القتصاادية والتجادرية وعلوم التسيير- جامعة

08، ص2010جانفي 18-17الواادي- الجزائر، 
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- عزوز علي، متناوي محمد، متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي2

المالي، الملتقي الدولي الول حول النظام المحاسبي المالي الجديدفي ظل المعايير المحاسبية

، معهد العلوم القتصاادية2010 جانفي 18  -17الدولية، تجادرب افاق، تحديات ،  

 .0 7والتجادرية وعلوم التسيير جامعة الواادي -الجزائر- ص

- مختادر سامح، النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد وإشكالية تطبيق معايير3

المحاسبة الدولية في اقتصااد غير مؤهل،الملتقى الدولي الول حول النظام المحاسبي المالي

 جانفى18الجديد في ظل المعايير المحاسبية الدولية تجادرب وتطبيقات وآفاق يوميي-

14-13، الواادي ص2010

- مصطفي حسن بسيوني السعدني-  مدى ادرتباط الشفافية والفصا ح بالتقادرير المالية4

وحوكمة الشركات-  ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتحديات المعاصرة، جمعية

 .4، ص2007 سبتمبر 4-5المحاسب ومدققي الحسابات، المادرات العربية، 

يم جوادة المعلومة المحاسبية لترشيد القرادرات القتصاادية" -ھ- شادرف خوخة " - مفا5

الملتقى الوطني الول مستجدات اللفية الثالثة: "المؤسسة على ضوء التحولت المحاسبية

 جامعة باجي مختادر عنابة ،كلية العلوم القتصاادية و علوم2007 نوفمبر 22و 21الدولية"

.  4التسيير ، قسم العلوم التجادرية ،ص 

-بن أعمادرة منصودر حولي محمد،ادودر الحوكمة وأهميتها في تفعيل جوادة ونزاهة القوائم6

المالية المؤتمر الدولي الول للمحاسبة والمراجعة في ظل بيئة العمال الدولية، بجامعة

5 ، ص 2012 اديسمبر 4  0 -  05مسيلة،المنعقد بالفترة 

-مناودر حدااد ، ادودر حوكمة الشركات في التنمية القتصاادية ، مؤتمر العربي الول حول7

16 15حوكمة الشركات وادودرها في الصل ح القتصاادي ، كلية القتصااد ، ادمشق ، 

 -40 ،ص 2008ترشين ، 

المراجع باللغة الجنبية

1 Samir merouani le projet du nouveau système comptable

financier algerien anticiper et prepaer le passage du pcn1975
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aux normes ifres, magister en sciences de getion, lécole

supérieurs, du commmerce alger 2006,p87

2Marouani Samir, le projet de nouveau système comptable

et financier mémoire magistère non publie.ESC d’Alger,

2007, p60.

3-bern.heim.yves, l’essentiel des us gaap :référentiel comptable

américain.et enjeux de l’harmonisation internationale, mazars et

guerard, édition maxima1er édition 1997,2eme édition , paris

1999,p116.

Robert obert, pratique des normes las /ifrs dunod, 
paris,2002,p524
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:    مقدمة عامة

  لقد تزايد التهتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من التقتصاديات المتقدمة و الناشئة

من خل ل العقود القليلة الماضية ،إذ أصبحت من المواضيع البارزة التي تفرض نفسها على

المؤسسة فهناك سلسلة من الحداث المتكررة التي تسببت في إفل س العديد من الشركات

الكبرى وحدوث أزمات مالية مما دفع بالحكومات

 إلى دراسة أسباب تهذه النتكاسات فكانت الحوكمة ثمرة لتلك الدراسات لمنع حدوث ذلك أو

:الشفافية و التقليل منها في ادني المستويات وذلك من خل ل مجموعة من الليات أتهمها

الحرص على الفصاح عن المعلومات المحاسبية و المالية وفقا للمعايير ذات الصلة.

لهذا تقامت الجزائر بتبني النظام المحاسبي المالي وذلك في ظل  موجة  النفتاح  على      

العالم  في جميع الميادين وبناءا على ذلك وجدت نفسها مجبرة على مسايرة  التطورات

العالمية حيث سعت بجد نحو  الرتقاء بالمؤسسات  وخاصة فيما يتعلق بالجانب المحاسبي

و المالي ذلك من خل ل تبنيها  له باعتباره نظام يضمن  للمؤسسات  تقديم تقارير صادتقة

تعكس الوضعية المالية للمؤسسة، أيضا تسهل عملية مراتقبة الحسابات من خل ل توفير

.معلومات وضمانات كافية لكل من المسيرين والعما ل والدائنين

: وعليه يمكن طرح الشكالية التالية

- ؟ إلى أي مدى يمكن أن يساهم النظام المحاسبي المالي تفعيل حوكمة الشركات الجزائرية

تقصد الحاطة بجميع العناصر التي تمكننا من الجابة على الشكالية تم طرح السئلة

: التالية

-ما المقصود بحوكمة وكيف ظهرت وتطورت؟

-ما المقصود بالنظام المحاسبي المالي؟

1
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-تهل يساتهم تطبيق النظام المحاسبي المالي في الفصاح والشفافية ؟

-تهل يوفر النظام المحاسبي المالي المعلومة المحاسبية   التي تساتهم في   تفعيل حوكمة

الشركات ؟

-الى أي مدى ساتهم تطبيق النظام المحاسبي المالي في تحقيق نوع من الحوكمة في مؤسسة

ميناء مستغانم ؟

: الفرضيات

: تقصد الجابة على تهذه السئلة وضمان الفرضيات التالية

-تلعب حوكمة الشركات دورا تهاما في محاربة الفساد المالي.

-يوفر النظام المحاسبي المالي جودة في المعلومة المحاسبية من خل ل الفصاح والشفافية

وتهذا ما يساعد تفعيل حوكمة الشركات لتفعيل حوكمة الشركات .

-يسعى تطبيق النظام المحاسبي المالي لتفعيل حوكمة الشركات في مؤسسة ميناء  مستغانم.

  : أهداف الدراسة

:     من خل ل دراستنا سنحاو ل تحقيق جملة من التهداف نلخص أتهمها فيما يلي

-التعرف على مفهوم حوكمة الشركات ومزاياتها وأطرافها.

-التعرف على أركان النظام المحاسبي المالي  وأتهداف إعداده .

 -محاولة إبراز الدور الذي يلعبه النظام المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة الشركات.

-التعرف على مدى تطبيق مؤسسة ميناء مستغانم للحوكمة.

: أهمية الدراسة 
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     تتمثل أتهمية الموضوع في أن حوكمة الشركات تهي في حاجة لنظام المحاسبي المالي

لعطاء الشفافية والمصداتقية أكثر للمعلومات المحاسبية.

أتهمية النظام المحاسبي المالي و حوكمة الشركات ودورتهما في مواجهة التغيرات-

العالمية.

: منهجية الدراسة

للجابة على الشكالية و الفرضيات المطروحة تم اللجوء إلى المنهج الوصفي        

والتحليلي وذلك من اجل جمع المعلومات  المتعلقة بالجانب النظري حيث تم عرض

جوانب النظام المحاسبي المالي و حوكمة الشركات وأيضا الدور الذي يلعبه النظام

.المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة الشركات

:  تقسيم ا لدراسة

تم تقسيم تهذا البحث إلى ثلث فصو ل وذلك من اجل الوصو ل إلى أتهدافه ،يشمل الفصل

الو ل مفاتهيم عامة حو ل حوكمة الشركات  ، أما الفصل الثاني  فيشتمل على النظام

المحاسبي المالي والمعلومة المحاسبية 

، وفي الفصل الثالث والخير يقوم بدراسة ميدانية للنظام المحاسبي المالي في تفعيل حوكمة

الشركات.

: الدراسات السابقة

- دراسة تهاني محمد خليل بعنوان مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوتقعات1

في مهنة المراجعة في فلسطين دراسة تحليلية المراجعين الخارجيين والمستثمرين وتهي

عبارة على مذكرة ماجستير غير منشورة

.2009 في المحاسبة والتمويل الجامعة السلمية غزة فلسطين 
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تطرتقت تهذه الدراسة إلى مفهوم حوكمة الشركات من خل ل مفهومها أتهدافها مبادئها

: ليصل الباحث في الخير إلى جملة من النتائج أتهمها

مبدأ الفصاح والشفافية تهو أكثر مبادئ حوكمة الشركات تأثيرا على فجوة التوتقعات مهنة 

 المراجعة

في فلسطين تعزز ثقة مستخدمي القوائم المالية عند تقيام مجلس الدارة بمسؤوليته بالعناية

الواجبة وبمعايير أخلتقية ومهنية عالية مما يساتهم في عرض القوائم المالية بعدالة

وموضوعية وتهو ما يؤدي إلى تضيق فجوة التوتقعات

في مهنة المراجعة اجراءات حوكمة الشركات لحماية حقوق المساتهمين تساتهم في تعزيز 

  .. ثقتهم بالقوائم المالية وتهو مايضيق من الفجوة بينهم وبين المراجعين

-دراسة مليكة  زغيب سونس زيرق وتهي عبارة عن مداخلة بعنوان دور النظام المحاسبي2

المالي في دعم النظام المحاسبي المالي في دعم الحوكمة في الجزائر مقدمة الى الملتقى

الوطني حو ل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والداري بسكرة الجزائر يومي

.2012 ماي 6-7

تهدف تهذه الدراسة إلى التعرف على أتهداف حوكمة الشركات وأتهميتها ومبادئها وتأثير

الحوكمة في خصائص جودة المعلومة المحاسبية وإلقاء الضوء على تهيكل النظام المحاسبي

: المالي وأتهدافه وإعداده ليلخص لنا جملة من النتائج

يهدف النظام المحاسبي المالي إلى إعداد تقوائم مالية تقدم صورة صادتقة عن-

الوضعية المالية للمؤسسة وتزود مستخدمي تهذه القوائم بكافة المعلومات الصحيحة

.والشفافة التي تساعدتهم في ترشيد تقراراتهم
الدعوة إلى تطبيق الحوكمة بغرض إعادة الثقة في المعلومات المحاسبية التي-

أصبحت تشوبها الشكوك

.في بيئة أعما ل متقلبة ومتغيرة باستمرار 
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