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 تمهيد

أسواقاألوراقاملالية،التيتأثرتاالهنياراتوحاالتالفشاللفيأحدأمهدوافعاالهتمامبتطبيققواعدحوكمةالشركاهتوإعادةثقةاملتعاملينإن
يف القوائم والتقارير املالية  معظمهاإلىعدمدقةالبياناتواملعلوماتاحملاسبيةفيتيأصابتالكثريمنالشركاتالعمالقة،والتيرتجع

طيافيوماتتضمنهمنأخطاء؛لذافإنأحداملبادئاألساسيةالتيتقومعليهاعمليةحوكمةالشركاهتومبدأاإلفصاحوالشفافيةوماحيمل
املالئالوقتاملالئموبالتكلفةفيمستخدمينهتمنإعدادومراجعةاملعلوماتواإلفصاحعنهامبايتفقواملعايريعاليةاجلودةوأنيتمتوفريهالل

يف السنوات األخرية,ألن العديد من اجلهات ذات به وقد ازداد االهتمام  ,موضوع واسعالقوائم املالية جودة ة.فم
املصحة تعتمد بشكل كبري يف قراراهتا على ما تنشره الشركات من معلومات حيث ال متلك هذه الفئات سلطة 

,ومما ال شك فيه أن القصور يف متطلبات الشفافية واجلودة اإلدارةمنها مباشرة من جملس احلصول على ما حتتاجه 
جيعل البيانات واملعلومات الواردة يف القوائم املالية مضللة,األمر الذي ينعكس على اختاذ القرارات من جانب 

 الشركات واهنيار األسواق املالية. إلىإفالساملساهم أو املستثمر املهتم هبذه املعلومات والبيانات ويؤدي 
 ولإلملام هبذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث هي  كما يلي:

 املبحث األول: القوائم املالية.
 عرض القوائم املالية.املبحث الثاين:

 يف جودة القوائم املالية.ودورها  حوكمة الشركات  املبحث الثالث:
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مل يكن الوحيد للعديد من املستخدمني لتقدمي معلومات حماسبية كمية  إناملالية تعترب املصدر الرئيسي القوائم  إن
للعديد من األطراف.فان فهم هذه القوائم املالية ومعرفة القواعد احملاسبية اليت حتكم إعداد البيانات والتقارير من 

 قبل املستخدمني أصبح أمرا ضروريا.

 المطلب األول:تعريف القوائم المالية.

ان اعداد القوائم املالية وتقدميها للمستخدمني من قبل العديد من املؤسسات املوجودة حول العامل قد أسهم بقدر  
كبري يف نشر الثقافة احملاسبية لدى هؤالء,لكن رغم أن القوائم املالية قد تبدو متشاهبة من بلد ألخر اال أن هناك 

نهما فيها ظروف اجتماعية واقتصادية وقانونية حتكمها البيئة احمليطة بالنظام احملاسيب,ان هذه الظروف فروقا بي
املختلفة قد أدت إىل استخدام تعاريف خمتلفة للقوائم املالية,مما نتج عن هذا االختالف استخدام معايري خمتلفة يف 

 للقياس.االعرتاف بعناصر القوائم املالية ويف إعطاء أسس خمتلفة 

فالقوائم املالية هي"الوسائل اليت مبوجبها تنقل إىل اإلدارة واألطراف املعنية صورة خمتصرة عن األرباح واملركز املايل 
ملالية عادة"قائمة املركز املايل)امليزانية(,قائمة الدخل)جدول حسابات وتشمل القوائم ا,1للوحدة االقتصادية"

 .2النقدية)جدول تدفقات اخلزينة(,قائمة األرباح احملتجزة)قائمة التغري يف األموال اخلاصة(النتائج(,قائمة تدفقات 

كما عرفت القوائم املالية أيضا بأهنا تعترب وسيلة اتصال مرتبة وموضوعة بصورة رمسية تعكس الوضع املايل 
 للمؤسسة,ولكي يوضع أي عنصر ضمن

ل األصول,اخلصوم,املصاريفوااليرادات,جيب أن تكون فيدت يف الدفاتر القوائم املالية وميكن قياسه بصورة كافية مث
 . 3من خالل مبدأ القيد املزدوج,كما جيب أن تتمتع باخلصائص األساسية اليت جتعل املعلومات حملاسبية مفيدة

 

 .4اسبيةيانات احملالتلخيص النهائي للبالقوائم اليت تعكس عملية جتميع و التبويب و بأهنا القوائم املالية كما تعرف 

                                                           
 .43,ص2003وروبرت ميجس,احملاسبة املتوسطة,دار املريخ,الرياض, فالرت 1
 ,13,ص2007كمال الدين مصطفى الدهراوي,احملاسبة املتوسطة وفقا ملعايري احملاسبة املالية,املكتب اجلامعي احلديث,االسكندرية,2
ة,ادوار احملاسبني ومراقيب احلسابات يف قرارات االدارة وتنمية حممود حممد عبد ربه,العالقة بني التقارير ومراقيب احلسابات وكفاءة األسواق املالي3

 .153,ص2006املوارد,املنظمة العربية للتنمية االدارية,القاهرة,
 .11ص ,2010مصطفى صاحل سالمة,'نظم املعلومة احملاسبية',دار البداية,عمان,األردن,الطبعة األوىل, 4
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 وهناك تعريف أخر:

القوائم املالية:هي أرقام تعرب عن العمليات اليت قامت هبا املنظمة خالل السنة املالية مرتبة حسب اهلدف من 
فهناك قوائم تقيس الوضع احلايل للمنظمة من حيث املديونية و الدائنني وهناك قوائم تقيس صايف الدخل  إعدادها

 .1و املصروفات و أخرى خارجة اإلراداتمن حيث 

املالية اخلاصة  , والكشوفكشوف مالية  إعدادكل كيان يدخل يف جمال تطبيق هذا النظام احملاسيب يتوىل سنويا 
 :2تشتمل على غري املتغريةبالكيانات 

 امليزانية. -
 النتائج.حساب جدول  -
 جدول سيولة اخلزينة. -
 جدول تغري األموال اخلاصة. -
معلومات مكملة للميزانية وحلساب  , ويوفريبني القواعد و الطرق احملاسبية املستعملة ملحق -

  لنتائج.

 الكشوف املالية تكون نتيجة إجراء معاجلة العديد من املعلومات ألعمال التبسيط و التلخيص و اهليكلة.

ملية جتميع تعرض يف الكشوف وهذه املعلومات يتم مجعها و حتليلها و تفسريها وتلخيصها وهيكلتها من خالل ع
 املالية يف شكل فصول و جماميع.وحيدد مدى اتساع مبدأ األمهية البالغة مدى اتساع عملية 

 جتميع هذه,وكذلك مدى توازن بني =

 .املنافع املوفرة للمستعملني بواسطة انتشار إعالم مفصل 
 .التكاليف احملتملة سواء إلعداد ونشر هذا اإلعالم الستعماله 

                                                           
 .41,ص 2007,دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية,مصر,' املايل و قراءة قوائمك املاليةتعلم كيفية حتديد هيكل ,'حممد الصرييف 1
,ص 2009مارس 19بتاريخ 19العددالقرار املتضمن قواعد وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها, اجلريدة الرمسية, 2

22. 
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الكشوف املالية حتت مسؤولية مسريي الكيان.ويتم إصدارها خالل مهلة أقصاها ستة أشهر التالية لتاريخ  تضبط
 إقفال السنة املالية.وجيب أن تكون متميزة عن املعلومات األخرى اليت حيتمل أن ينشرها الكيان.

ة بطريقة بطريقة دقيقة:ومات اآلتيتبيان املعل , ويتمحيدد وضوح كل مكون من املكونات الكشوف املالية  

  مدجمة أو حسابات مركبة(. حساباتابات فردية أو حلس)طبيعة الكشوف املالية 

 .تاريخ اإلقفال 

 .العملة اليت تقدم هبا و املستوى اجملبور 

 وتبني كذلك معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية الكيان:

 الذي سجلت فيه. النشاط و البلد , مكانالقانوين , الشكلعنوان مقر الشركة 
 .األنشطة الرئيسية,وطبيعة العمليات املنجزة 
 .اسم الشركة األم و تسمية اجملمع الذي يلحق به الكيان عند االقتضاء 
 .معدل عدد املستخدمني فيها خالل الفرتة 

ملالية إىل ألف رب املبالغ الوارد ذكرها يف الكشوف االقيام جب , وميكنبالعملة الوطنية إجبارياتقدم الكشوف املالية 
 .1وحدة

 مقارنات مع السنة املالية السابقة من ذلك أن: بإجراءتوفر الكشوف املالية املعلومات اليت تسمح 

  كل فصل من فصول امليزانية,حساب النتائج و جدول سيوالت األموال يتضمن بيانا للمبلغ املتعلق
 بالفصل املقابل له من السنة املالية السابقة.

  على معلومات ذات صبغة مقارنة يف شكل سردي وصفي ورقمي.يشمل امللحق 

ألحد الكشوف املالية ماال ميكن مقارنته بفصل أن أحد الفصول املرقمة إذا حدث عقب تغيري لطريقة التقييم 
 السنة املالية السابقة,فمن الضروري تكييف السنة املالية جلعل عملية املقارنة أمرا ممكنا.

 

                                                           
 ,23- 22رجع سبق ذكره,ص ص مالكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها,القرار املتضمن قواعد وحمتوى اجلريدة الرمسية, 1
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وعدم توافر املقارنة)بفعل وجود مدة للسنة املالية خمتلفة أو ألي سبب أخر(فانه جيب توضيح إعادة ترتيب أو 
 .1التعديالت على املعلومات الرقمية اليت جتري على السنة املالية السابقة جلعلها قابلة للمقارنة يف امللحق

 .المطلب الثاني:خصائص القوائم المالية

ي صفات جتعل املعلومات الواردة يف القوائم املالية مفيدة للمستخدمني,كما توصف القوائم اخلصائص النوعية ه
 املالية غالبا بأهنا تظهر بصورة صادقة و عادلة وتتمثل اخلصائص النوعية األساسية يف األيت:

 .القابلية للفهم 
 .املالئمة 
 .املصداقية 
 .القابلية للمقارنة 

النوعية األساسية للمعلومات الواردة بالقوائم املالية هي قابليتها للفهم  إن إحدى اخلصائصالقابلية للفهم: -1
شر من قبل املستخدمني,هلذا الفرص فانه من املفرتض أن يكون لدى املستخدمني مستوى معقول من املبا

معقول  ة يف دراسة املعلومات بقدرباألعمال و النشاطات االقتصادية و احملاسبية كما أن لديهم الرغباملعرفة 
 من عناية,وعلى كل حال فانه جيب عدم استبعاد املعلومات حول املسائل املعقدة اليت جيب إدخاهلا 

يف القوائم املالية إذ كانت مالئمة حلاجات صانعي القرارات االقتصادية حبجة من الصعب فهمها من قبل 
 .2املستخدمني

جات صناع القرار,وتكون املعلومات مالئمة املالئمة:تكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون مالئمة حلا -2
عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمني يساعدهم يف تقييم األحداث املاضية و احلاضرة و 

 املستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماهتم املاضية.
 :لتكون املعلومات مفيدة جيب أن تكون موثوق فيها ويعتمد عليها و تتسم املعلومات باملصداقية و املصداقية -3

و كان بإمكان املستخدمني االعتماد عليها كمعلومات تعرب  كانت خالية من األخطاء اهلامة و التحيز  إذ
 بصدق عما يقصد أن تعرب عنه أو املتوقع أن تعرب عنه.

                                                           
 .23,مرجع سبق ذكره,ص ,القرار املتضمن قواعد وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريهااجلريدة الرمسية1
 .51- 50,ص ص 2008,مصر,الطبعة األوىل,اإلسكندرية,النشر الشفافةالقوائم املالية يف ضوء املعايري احملاسبية,دار  إعدادلطفي,أمني السيد أمحد  2
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أن االعرتاف هبا موضع  ت مالئمة ولكن غري موثوق فيها بطبيعتها أو طريقة متثيلها لدرجةأن تكون املعلوماوميكن 
نزاع قانوين فان اعرتاف املنشأة بكامل املطلب املطالب به يف امليزانية يعد غري مناسب يف حني انه يكون من 

 يطة باملطالبة ب:املناسب اإلفصاح عن املبلغ مع الظروف احمل

لكي تعرب املعلومات تعبريا صادقا عن العمليات املالية و األحداث األخرى اليت تفهم قبل الشكل: اجلوهر 3-1
أهنا تعرب عنها فمن الضروري أن تكون قد متت احملاسبة عنها طبقا جلوهرها و حقيقتها االقتصادية و ليس جملرد 

 شكلها القانوين

ائم املالية باحلياد و اخللو من التحيز حىت تتصف احلياد:جيب أن تتصف املعلومات املعروضة يف القو  3-2
باملصداقية و ال تعترب القوائم املالية حمايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض املعلومات تركز على صنع القرار أو 

 احلكم هبدف حتقيق نتيجة حمددة سلفا. 

احليطة و احلذر:من املتوقع أن يواجه معدي القوائم املالية حاالت عدم التأكد احمليطة و الالزمة لكثري من 3-3
األحداث و الظروف اليت متكن جتنبها مثل قابلية الديون املشكوك فيها للتحصيل و تقدير العمر اإلنتاجي 

مبثل هذه احلاالت من عدم التأكد من خالل  تحدث,ويعرتفأنلألصول الثابتة و متطلبات الضمانات اليت ميكن 
 .1اإلفصاح عن طبيعتها ومدى تأثريها و من خالل ممارسة احليطة و احلذر عند إعداد القوائم املالية

االكتمال:من اجل أن تتصف باملصداقية جيب أن تكون املعلومات يف القوائم املالية كاملة ضمن حدود  3-4
أي حدث يف املعلومات ميكن أن جيعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غري األهداف النسبية و التكلفة,أن 

 صادقة وغري مالئمة.

القابلية للمقارنة:جيب أن يكون املستخدمني قادرين على مقارنة القوائم املالية للمنشأة عرب الزمن من أجل  -4
ارنة القوائم املالية للمنشآت حتديد االجتاهات يف املركز املايل و يف األداء.كما جيب أن يكون مبقدورهم مق

 املختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها املالية و أدائها والتغريات يف مراكزها املالية.

 

 

                                                           
 .55 51أمني السيد أمحد لطفي ,إعداد القوائم املالية يف ضوء املعايري احملاسبية ,مرجع سبق ذكره,ص ص 1
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جيب أن تتم على أساس للعمليات املالية املتشاهبة و األحداث األخرى  وعليه فان أمهية قياس وعرض األثر املايل
 .1على أساس ثابت للمنشآت املختلفةثابت يف املنشأة وعرب الزمن لتلك املنشأة و 

 الثالث:أهمية القوائم المالية.المطلب

القوائم املالية هي األداة اليت يتم  عن طريقها توضيح نتائج معامالت الوحدة االقتصادية خالل فرتة زمنية عادة  إن
ما تكون سنة و حتديد املركز املايل للوحدة يف هناية الفرتة و املستفيدون من بيانات القوائم املالية عديدون منهم 

يقوم هؤالء بتحديد مرافقهم و معامالهتم مع الوحدة االقتصادية املساهم , املستثمر,مسؤول الضرائب و غريهم.و 
 اليت تعود هلا القوائم وإمنا أيضا على صعيد الوحدات و الكيانات االقتصادية األخرى.

, وفعالية القوائم املالية كأداة لرتشيد القرار االقتصادي تعتمد يف املقام األول على مدى صحة البيانات اليت حتتويها
 .2على مدى صحة املبادئ املستخدمة يف إعداد البياناتصحة البيانات املالية  وتعتمد

 

  

                                                           
 .55, مرجع سبق ذكره, ص ' إعداد القوائم املالية يف ضوء املعايري احملاسبية'أمني السيد أمحد لطفي, 1
 .136,ص 2002,مصر,اإلسكندرية,دار اجلامعية اجلديدة,'احملاسبة املالية املتقدمة'حممد عباس يدوي, 2
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  .عرض القوائم الماليةالمبحث الثاني:

 :تشكاللقوائماملاليةفيمجملهاخمرجاتالنظاماحملاسبياملايل،وتنقسمهذهاملخرجاتإلىقسمني
 .القوائماملاليةاألساسية،وأخرىمكملةأوملحقة

 :ولقدحددالنظاماحملاسبياملاليمجموعةمتكاملةمنالقوائماملاليةالتييتعينعلىكافةاملؤسساتإعدادهابصفةدورية،وهي
امليزانية،حسابالنتائج،قائمةتدفقاتاخلزينة،جدولتغرياتاألمواالخلاصة،ملحقيبينالقواعدوالطرقاحملاسبيةاملستعملةويوفرمعلوما

 .متكملةعنالقوائماملاليةالسابقة
 .القوائم الماليةمحتوى وشكل ألول:المطلب ا

 فباإلضافةإىلقوائم مالية, إعداديتعني على كل مؤسسة تدخل يف جمال تطبيق النظام احملاسيب املايل تويل سنويا 
اخلزينة,جدول إحداثعليهما بعض التعديالت مث إضافة جدول تدفقات امليزانية و جدول حساب النتائج اللذان مث 

 .1اخلاصة و املالحقتغريات األموال 

 :2أثناءإعدادوتقدميالقوائماملاليةهبا فرضالنظاماحملاسبياملاليمجموعةمنالقواعدوالتعليماتالتييتعينعلىاملؤسساتاألخذفقد 
ن الوضعية املالية,األداء,خزينة عالقوائماملاليةهيمجموعةكاملةمنالوثائقاحملاسبيةواملاليةالتيتسمحبتقدميصورةعادلةف

 :والقوائماملاليةاخلاصةباملؤسساتغريالصغريةالوضعيةتشتملعلىهناية الدورة.املؤسسة يف 
 امليزانية. 
 حسابالنتائج. 
 قائمةتدفقاتاخلزينة. 
 جدولتغرياتاألمواالخلاصة. 
 ملحقيبينالقواعدوالطرقاحملاسبيةاملستعملة،ويوفرمعلومامتكملةللميزانيةوحساباتالنتائج. 

 

 

 

                                                           
 .25,ص2009اجلزائرية بوداود ,اجلزائر,مكتبة الشركة ,'IAS /IFRSشعيب شنوف, 'حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية 1
 2008 يوليوسنة 26 املوافقل 1429 رجب 23 اجلريدة الرمسية اجلزائرية, القراراملؤرخفي2

,املواد 19املتضمنقواعدالتقييمواحملاسبةوحمتوىالكشوفاملاليةوعرضهاوكذامدونة احلسابات وقواعد سريها العدد 
 .23-22,ص ص 5.210,4.210,3.210,2.210,1.210رقم
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 وتحتوي القوائم المالية على:

 تارخيإعداد) امليزانيةهيتصويرللوضعاملاليأواحلالةاملاليةللمؤسسةوذلكفيلحظةزمنيةمعينةالميزانية:-1
،وعليهفإمنحتوياتامليزانيةهيعناصرحلظيةوتعرفمحاسبيامبصطلحاألرصدةمتييزاهلاعنالتياراتأوالتدفقاتوالتيتمثلمكوناتا(القائمة

 :لقوائماملاليةاألخرى
اخلاصة وللميزانيةجانبان،ويسمىاجلانباألولباخلصومأواملطلوباتوتندرجفيهكافةالبنود1لنقديةحساباتالنتائج،قائمةالتدفقاتا

اآلخرين،والثانيباألصوألواملوجوداتوتندرجفيهكافةالبنوداخلاصةخبصوماملؤسسةوالتزامابأصوالملؤسسةوحقوقهاعلىاآلاجتاه
 .2خرين

كالتايل:"حتدد امليزانية بصفة منفصلة عناصر امليزانية   08/156من املرسوم التنفيذي  32عرفت املادة  -
 3األصول و عناصر اخلصوم مع الفصل بني العناصر اجلارية و العناصر الغري جارية"

تربز أمهية امليزانية من حيث أهنا توفر معلومات عن طبيعة ومقدار االستثمارات يف أصول :األهمية-2
صايف أصول املؤسسة,وحق املالك على صايف أصول  املؤسسة,والتزامات املؤسسة لدائنيها وحق مالك على

 املؤسسة.ومن خالل مسامهتها يف عملية التقرير املايل عن طريق توفري أساس ملا يلي:

 حسامبعدالتالعائد، -
 تقييمهيكلرأساملالفياملؤسسة، -
 .تقديردرجةالسيولةواملرونةاملاليةفياملؤسسة -

وبالتاليفمنأجالحلكمعلىدرجةاملخاطرةالتيتتعرضلهااملؤسسةوتقديرالتدفقاتالنقديةهلافياملستقبل،فإهنيجبتحليالمليزانيةوحتد
 .4ةيدمدىسيولةاملؤسسةومرونتهااملالي

 

 

 

                                                           
 .216-215,ص ص 1990عباس مهدي الشريازي,نظرية احملاسبة,دار السالسل للنشر و التوزيع,الكويت, 1
 www.ao-academy.org /library.html,61,ص2007وليد ناجي احليايل,احملاسبةاملتوسطة,األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك, 2
 .10,ص2009نظام احملاسيب املايل,دار النشر جيلطي ,اجلزائر,عبد الرمحان عطية,احملاسبة العامة وفق ال 3
دوناكيسو جريي وجيانت,تعريب أمحد حامد حجاج وسلطان احملمد سلطان,احملاسبةاملتوسطة,اجلزءاألول,دار املريخ للنشر,الرياض,اململكة  4

 .224,ص1999العربية,السعودية,



 المالية في جودة القوائم ودورها حوكمة الشركاتالفصل الثاني                                                

 

 
43 

 :1بصورة منفصلةو تصنف امليزانية األصول و اخلصوم المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في الميزانية:-

 :األصول -ا
 .تتكوناألصوملناملواردالتيتسريهااملؤسسةبفعألحدامثاضية،واملوجهةألنتوفرهلامنافعاقتصاديةمستقبلية
أمااألصواللتيليستلهاهذ,وتشكلعناصراألصوالملوجهةخلدمةنشاطاملؤسسةبصورةدائمةأصوالغريجارية،تشكألصوالجارية

 إهنا أصوال جارية.فهالصفةبسببوجهتها

تتم حيازهتا لغرض توظيفها على املدى الطويل أو غري املوجهة ألن يتم  وهي األصول اليت:أصول جارية-1
حتقيقها خالل االثين عشر شهرا ابتداء من تاريخ اإلقفال,أو تلك األصول املوجهة لالستعمال املستمر لتغطية 

 :2يلياحتياجات أنشطة املؤسسة مثل األموال العينية الثابتة أو املعنوية.وتتمثل أهم هذه األصول فيما 
 

 وهو أصل قابل للتحديد غري نقدي وغري مادي,مراقب ومستعمل من طرف :التثبيتات غير المادية
تلك التثبيتات املعنوية)غري ملموسة(اليت حتتوي على العموم  املؤسسة يف ايطار أنشطتها العادية.ويقصد به

تراخيص أو إجازات االستعمال,احملالت التجارية املكتسبة,العالمات التجارية,الربامج املعلوماتية,براءات 
 االخرتاع,حقوق التأليف,مصاريف التطوير اخلاصة بالقيم الثابتة,فارق االقتناء....اخل.

 :و أصل عيين حتوزه املؤسسة من أجل إنتاج,تقدمي خدمات,اإلجيار واالستعمال وهالتثبيتات المادية
ألغراض إدارية,والذي يفرتض أن تستغرق مدة استعماله إىل ما يعد مدة السنة املالية.وتشمل كل من 

ثابتة  األراضي, هتييئاتاألراضي,املباين,الرتكيبات التقنية املعدات واألدوات الصناعية باإلضافة إىل القيم ال
 املادية األخرى.

 :وهي كل التثبيتات املادية والغري مادية املوضوعة موضع االمتياز من قبل مانح التثبيتات في شكل امتياز
االمتياز أو من طرف صاحب االمتياز)املمنوح له(.ويعرف امتياز اخلدمة العمومية بأنه عقد يسند مبوجبه 

شخص معنوي)صاحب االمتياز(تنفيذ خدمة شخص عمومي)مانح االمتياز(إىل شخص طبيعي أو 
عمومية حتت مسؤوليته ملدة حمددة وطويلة على العموم مقابل حق اقتضاء أتاوى من مستعملي اخلدمة 

 العمومية.

                                                           
, صص 2012,إعداد القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل,مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت,السنة اجلامعية سيهوبرشيدة1

38 -39. 
,ص 2011ر,اجلامعية,اجلزائ(,ديوان املطبوعات  SCFيل)عاشور كتوش,احملاسبةالعامة,أصول ومبادئ وآليات سري احلسابات وفقا للنظام احملاسيب املا 2

43. 
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 :هي التثبيتات املادية والغري املادية الزالت مل تك بعد يف اجنازها,أي أهنا يف التثبيتات جاري انجازها
يتات.فهي إذن تثبيتات.فهي إذن ا أن تكون يف النهاية تثبيتات,فهي إذن تثبالواقع اجنازات اهلدف منه

 تثبيتات غري قابلة لالستعمال النهائي.
 :ويقصد هبا أساسا تلك السندات املثبتة,فهي تتعدى مدة بقاءها داخل احملفظة املالية التثبيتاتالمالية

 الثين عشر شهرا,ومنيز بني:للمؤسسة 
  واحلسابات الدائنة امللحقة اليت يعد امتالكها الدائم مفيدا لنشاط سندات املسامهة

املؤسسة,خاصة وأهنا تسمح هلا بأن متارس نفوذا على املؤسسة اليت تصدر السندات,أو متارس 
 مراقبتها:املشاركة يف املؤسسات الفرعية,املؤسسات املشاركة هلا أو املؤسسات املشرتكة.

 ة املواجهة لكي توفر للمؤسسة على املدى الطويل بقدر أو السندات املثبتة لنشاط احملفظ
 بأخر,مردوديةمرضية,لكن دون التدخل يف تسيري املؤسسات اليت متت احليازة على سنداهتا.

  السندات املثبتة األخرى اليت متثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل اليت ميكن
قها,أو ينوي االحتفاظ هبا أو يتعني عليه للمؤسسة  االحتفاظ هبا حىت حلول أجل استحقا

 ذلك.
  القروض والديون اليت أصدرهتا املؤسسة واليت ال تنوي أو ال تسعها القيام ببيعها يف األجل

من ديون االستغالل ألكثر من اثين عشر شهرا أو القروض  , وغريهاالقصري:الديون لدى الزبائن
 اليت تزيد على اثين عشر شهرا واملقدمة ألطراف أخرى.

تضم األصول اجلارية األصول اليت تتوقع املؤسسة حتقيقها أو بيعها أو استهالكها يف اطار دورة أصول جارية: -2
االستغالل العادية اليت متثل الفرتة املمتدة بني اقتناء املواد األولية أو البضائع اليت يف عملية االستغالل واجنازها يف 

راض املعامالت أو ملدة قصرية واليت تتوقع املؤسسة شكل سيولة اخلزينة,واألصول اليت تتم حيازهتا أساسا ألغ
 .1حتقيقها خالل االثين عشر شهرا,باإلضافة  إىل السيوالت أو شبه السيوالت اليت ال خيضع استعماهلا لقيود

 

 

                                                           
 .13اجلريدة الرمسية, القرار املتضمن قواعد وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها,مرجع سابق, ص 1
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 وتتمثل أهم هذه األصول فيما يلي:

 :متثل املخزونات أصوال:المخزونات 
  الستغالل اجلارياملؤسسة وتكون معدة للبيع يف ايطار امتتلكها. 
 .هي قيد اإلنتاج بقصد اجناز هذا البيع 
 .هي مواد أولية ولوازم موجهة لالستهالك خالل عملية اإلنتاج أو تقدمي خدمات 

 :وهي ما للمؤسسة على الغري سواء كان ذلك من خالل الديون الدائنة واالستخدامات المماثلة
النشاط الرئيسي أو كان نتيجة ألنشطة أخرى,ويف احلالة األوىل تعرف هذه الديون بالذمم املدينة 

التجارية,وتتكون من املدينون وأوراق القبض,أما الذمم املدينة غري جتارية فيمكن أن نسوق أمثلة عليها 
عمل ض املمنوحة للمؤسسات التابعة...اخل,وجيب عند تقومي تلك األصول مثل سلف املوظفني أو القرو 

 .1خمصصات احتياطية يف حالة وجود خسارة حمتملة أو اخنفاض يف القيمة
 :القيم القابلة للتوظيف والنقدية باخلزينة والودائع حتت وهي ختصالموجودات وما يماثلها

االستثمارات قصرية األجل  اليت ميكن حتويلها إىل مقدار  الطلب,باإلضافة إىل أشباه اخلزينة اليت تتمثل يف
 .2حمدد ومعروف من النقدية واليت ال تتعرض لدرجة عالية من املخاطر من حيث التغري يف قيمتها

وهو ما تبقى من أصول املؤسسة بعد طرح كل خصومها,فهي متثل فائض أصول رؤوس األموال الخاصة: -ب
وغري اجلارية.وتضم كل من رأس املال الصادر,العالوات واالحتياطات,فارق املؤسسة عن خصومها اجلارية 

 التقييم,فارق إعادة التقييم,فارق املعادلة,الرتحيل من جديد ونتيجة السنة املالية.

وهي التزامات حالية للمؤسسة ناجتة عن أحداث ماضية,واليت تتطلب عملية سدادها وتسويتها الخصوم: -ج
 .3وارد اليت متلكها املؤسسة ومتثل منافع اقتصاديةخروج تدفقات من امل

 وتنقسم اخلصوم إىل:

                                                           
,ص 2006,دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة,عمان,األردن,قوائم املالية مدخل نظري وتطبيقيحتليل الد راضي خنفر غسان فالح املطارنة,مؤي 1

43. 
2Ali Tadzait, Maitrise du système comptable financier. édition ACG, Algérie, 2009,65. 

  .43,مرجع سابق,ص(scf)عاشور كنوش,'احملاسبةالعامة ومبادئ واليات سري احلسابات وفقا للنظام احملاسيب املايل3
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وهي التزامات اليت ال يتم تسديدها خالل الدورة العادية التشغيلية الخصوم غير الجارية:-1
للمؤسسة,أو اليت ال تستحق خالل اثين عشر شهرا,أو تلك اليت قد يكون للمؤسسة حق غري مشروط 

من اثين عشر شهرا,وكذلك االلتزام الذي يتوقع أن سيتم إعادة متويله مبوجب بتأجيل سدادها ألكثر 
 تسهيالت قروض حالية حىت لو استحق خالل االثين عشر شهرا.

 :1وتتمثل فيما يليالمؤونات والمنتجات المدرجة في الحسابات سلفا: -
  واجلماعات احمللية من إعانات االستثمار)أو التجهيز(:وهي األموال املخصصة من طرف الدولة

 أجل اقتناء أصل جديد,أو متويل عملياهتا على املدى الطويل.
  املؤونات:تتمثلمؤونات األخطار والتكاليف يف زيادة اخلصوم املستحقة ألجال قصرية أو

الدورة إال أهنا تتضمن عنصر  طويلة,فإهنا تعكس وجود خماطر وخسائر متوقعة عند هناية
 ا وحتققها. التأكد بشأن مبالغهعدم

الضرائب.والضرائب ول,الضرائب املؤجلة خصوم ومؤوناتيف كل من الضرائب املؤجلة أص وتتمثلالضرائب: -
 املؤجلة على األصول هي مبالغ الضرائب على النتيجة املتوقع اسرتجاعها يف الفرتات

مبالغ الضرائب على  قابلة للخصم,أما الضرائب املؤجلة على اخلصوم هياملقبلة واملتعلقة بفروقات زمنية 
 النتيجة الواجب دفعها يف السنوات املقبلة واملتعلقة بالفروقات املؤقتة اخلاضعة للضريبة.

هي املوارد املالية اخلارجية اليت حتصلت عليها املؤسسة من املؤسسات املالية االفتراضات والديون: -
تثمارية بصفة دائمة,وتساهم مع األموال والبنوك,أو من اجلمهور من أجل متويل عملياهتا التشغيلية و االس

اخلاصة يف تغطية االحتياجات الدائمة للمؤسسة وتشمل:السندات,القروض البنكية طويلة األجل وأوراق 
 الدفع طويلة األجل.

 

 

 

                                                           
1Ali Tadzait, OP.Cit., p.p 70-71. 
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هي االلتزامات اليت يتوقع أن تتم تسويتها خالل دورة االستغالل أو حىت خالل االثين : الخصوم الجارية -2
 : 1اإلقفال،و تتضمن العناصر التاليةعشر شهرا املوالية لتاريخ 

 املؤسسة من التزامات جتاه الغري نتيجة حلصوهلا على البضائع باألجل,أو وهو ما على:الذمم الدائنة -
 .حصوهلا على اخلدمات باألجل أيضا,وتتكون من املوردين,العاملون,ضرائب داخل املستحقة

وهي قروض اليت حصلت عليها املؤسسات أو األفراد ويتطلب تسديدها خالل القروض قصيرة األجل: -
 فرتة زمنية مالية واحدة.

جدول حساب  -2
ناملسمياتاملختلفةلوصفالقائمةالتيتعرضمكوناتورقمصافيالرحبلجبانبحساباتالنتائجتستخدمفياحلياةالعمليةالعديدمالنتائج:
 .قائمةالدخل،قائمةالربح،قائمةاألرباحواخلسائر،بياناملصروفاتواإليرادات :لفرتة،مثل

ومهماكانتالتسميةالتيتطلقعلىتلكالقائمة،فيجبأنتفصحبشكلكافلقراءالتقاريراملاليةعنمكوناتصافيالرحباحملققفيخطوامتتتابع
 :ولقدعرفالنظاماحملاسبياملاليحسابالنتائجبأنه.ة
بيامنلخصلألعباءواملنتوجاتاملنجزةمنالكياخنالاللسنةاملالية،واليأخذفياحلسابتارخيالتحصيألوتارخيالسحب،ويربزبالتمييزال"

 2اخلسارة(.الرحبأو )نتيجةالصافيةللسنةاملالية

 

حساب النتائج يعترب األكثر أمهية من بني القوائم املالية,فهو التقرير  انأهمية جدول حسابات النتائج: -
 :3الذي يقيس جناح عمليات املؤسسة لفرتة حمددة من الزمن,وعليه فان أمهية هذه القائمة تنبع من

 تساعد بالتنبؤ بشكل دقيق الدخل املؤسسة يف املستقبل. -
 ملبالغ نقدية.تساعد يف التقييم األفضل إلمكانية استالم املشروع  -
 ضل وجه.تساعد يف التأكد من أن املصادر االقتصادية قد مت استخدامها على أف -

يتكون حسابات النتائج من عنصرين رئيسني مها المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها في حسابات النتائج:-
 املنتوجات واألعباء,ولقد عرفهما النظام احملاسيب املايل:

                                                           
 .4 مؤيدراضيخنفرغسانفاحتاملطارنة،مرجعسابق،ص 1

 2 صاجلريدة الرمسية,القرار املتضمن قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواد سريها،مرجعسابق،2
ملتطلباتاحلصولعلديالشلتوين،مدىداللةالقوائماملاليةكأداةلإلفصاحعناملعلوماتالضروريةالالزمةملستخدميالقوائماملالية،رسالةمقدمةبكليةالتجارة,استكماالھفايزز3

 20 ،ص 2005 ،ىدرجةاملاجيسرتفياحملاسبةوالتمويل،اجلامعةاإلسالميةبغزة،فلسطني
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السنة املالية يف تزايد املزايا االقتصادية اليت حتققت خالل السنة املالية يف  تتمثل منتوجات:المنتوجات -
يف األصول,أو اخنفاض يف اخلصوم.كما متثل املنتوجات استعادة خسارة يف ,أو زيادة مداخيلشكل 

 القيمة واالحتياطات احملددة مبوجب قرار من الوزير األول املكلف باملالية.
نة املالية يف تناقص املزايا االقتصادية اليت حصلت خالل السنة املالية يف شكل تتمثل أعباء الساألعباء: -

خروج أو اخنفاض أصول,أو يف شكل ظهور خصوم.وتشمل األعباء خمصصات االهتالكات أو 
 االحتياطات وخسارة القيمة احملددة مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية.

 وكما فرض النظام احملاسيب املايل معلومات دنيا يستوجب إظهارها يف حسابات النتائج وهي:

حتليل األعباء حسب طبيعتها,الذي يسمح بتحديد جماميع التسيري الرئيسية اآلتية:اهلامش اإلمجايل,القيمة -
 املضافة,الفائض اإلمجايل عن االستغالل.

 .منتجات األنشطة العادية 
 لية واألعباء املالية.املنتجات املا 
 .أعباء املستخدمني 
 .الضرائب والرسوم والتسديدات املماثلة 
 .املخصصات لالهتالكات وخلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات العينية 
 .املخصصات لالهتالك وخلسائر القيمة اليت ختص التثبيتات املعنوية 
 .نتيجة األنشطة العادية 
 عادية)منتجات وأعباء(. العناصر الغري 
 .النتيجة الصافية للفرتة قبل التوزيع 
 .النتيجة الصافية لكل سهم من األسهم بالنسبة إىل املؤسسات املسامهة 

 باإلضافة إىل معلومات األخرى املقدمة إما يف حساب النتائج,وإما يف امللحق املكمل حلسابات النتائج:

 .حتليل منتجات األنشطة العادية 
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  مبلغ حصص األرباح لكل سهم مصوتا عليها أو مقرتحة والنتيجة الصافية لكل سهم بالنسبة إىل
 .1مؤسسات املسامهة

وللمؤسسات أيضا إمكانية تقدمي حساب النتائج حسب الوظيفة يف مللحق.فتستعمل اذن زيادة على مدونة 
 يفة مع خصوصيتها واحتياجاهتا.حساب األعباء واملنتوجات حسب الطبيعة,مدونة حسابات حسب الوظيفة مك

ميثل حسابات النتائج أحد القوائم املالية األساسية اليت جيب إعدادها يف هناية كل فرتة عرض حسابات النتائج: -
مالية,حيث يتم من خالهلا توضيح كافة العمليات املتعلقة باألنشطة اليت قامت هبا الوحدة االقتصادية خالل الفرتة 

من خالل طرح جمموعة من األعباء حتديد نتيجة تلك العمليات واألنشطة)من ربح أة خسارة(, إىلاملالية وصوال 
 .من جمموع املنتوجات

 وهو ما ميكن أن نوضحه يف اجلدول التايل:
 منتوجات وأعباء حسابات النتائج(:1-2رقم) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE :Elie Cohen. Analyse financière. E. d’economieca ; 6editions.2006.p403. 

لقد حدد النظام احملاسيب املايل طريقيتني لعرض حسابات النتائج جيب مالءمتها مع كل مؤسسة قصد تقدمي 
 معلومات مالية تستجيب ملقتضيات التنظيم,ومها:

                                                           
 .13املتضمن قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكدا مدونة احلسابات وقواعد سريها,مرجع سبق ذكره,ص اجلريدة الرمسية,القرار 1

 األعباء العملياتية                          المنتوجات العملياتية         

 األعباء المالية                                         المنتوجات المالية                   

 األعباء االستثنائية                                        المنتوجات االستثنائية 

 مجموع األعباء                                            مجموع المنتوجات

 المنتوجات                                                           األعباء                             

االستثنائية النتيجة  

 النتيجة المالية

 النتيجة العملياتية

 نتيجة الدورة
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 حسابات النتائج حسب الطبيعة.-

 حساب النتائج حسب الوظيفة.-

 )حسب الطبيعة(:حساب النتائج-1

يقوم على تصنيف األعباء حسب طبيعتها)حصص االهتالكات,مشرتيات البضائع,...(,وهو ما يسمح بتحديد 
االستغالل.ومن أجل حساب النتيجة جماميع التسيري الرئيسية:اهلامش اإلمجايل,القيمة املضافة,الفائض اإلمجايل عن 

 وفقا هلذه الطريقة,

  املرور عرب كل املراحل التالية:حنتاج اىل

وهي متثل الناتج الصايف من العمليات التشغيلية اليت قامت هبا املؤسسة من خالل ممارسة النتيجة العملياتية:-ا
و البيع,ومتثل النتيجة العملياتية مؤشر للربح  اإلنتاجاألنشطة اجلارية)األساسية(,أي عمليات التموين,

والتجاري للمؤسسة مبعزل عن السياسات املالية و الضريبية وتوزيعات  االقتصادي,وهي تقيس األداء االقتصادي
رأس املال.ويتم التوصل إىل النتيجة العملياتية عن طريق استبعاد كافة األعباء العملياتية,وإضافة املنتوجات 

 .1العملياتية

 

 

 

 

 

 

 المنتوجات العملياتية(:األعباءو 2-2الجدول رقم:)

                                                           
1Elie Cohen ;Op.cit. ;p404 . 
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 .30ريدةالرمسية,مرجع سبق ذكره,صاجللمصدر:ا

السنة املالية,استهال السنة  إنتاجومن أجل حساب النتيجة العملياتية حسب هاته الطريقة,تقوم حبساب كل من 
 املالية,القيمة املضافة والفائض اإلمجايل لالستغالل.وفيما يلي توضيح لكل العناصر السابقة:

 :إنتاجالسنةالمالية-
 .خيصاملؤسساتالتيتقومبإنتاجأوحتوياللسلعواخلدمات،وميثلمجموعمنتوجاجتميعأصنافالسلعواخلدماتاملنتجةمنطرفاملؤسسة
ويتضمنكلمنمبيعاتالبضائع،املنتجاتاملصنعة،مبيعاتاخلدماتواملنتجاتامللحقة،تغرياملخزوناتواملنتجاتاجلاريإجنازها،اإلنتاجاملثب

 .1تباإلضافةإلىإعاناتاالستغالل
خالاللسنةاملاليةمنمشرتيات يتمثلفيمجموعاستهالكاتاملؤسسة :استهالكالسنةالمالية-

 .ممارسةأنشطتهايالسلعواخلدمات،خدماختارجيةواستهالكاتأخرى ف

                                                           
1 Yves-Alain Ach Catherine Daniel, FINANCE D'ENTREPRISE du diagnostic a la création 
de valeur. Hachette livre, Paris, France, 2004, p 34. 
. 

 المنتوجات العملياتية األعباء العملياتية
مشتريات البضائع والمواد األولية والتموينات -

 األخرى.
 تغيرات المخزون.-
 المشتريات المستهلكة.-
 مشتريات أخرى وأعباء خارجية.-
 الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة.-
 أعباء المستخدمين.-
 المخصصات لالهتالكوالمؤونات.-
 األعباء العملياتية األخرى.-
 

 املبيعات من البضائع.-
 املبيعات من املنتجات املصنعة ومن اخلدمات.-
 رقم األعمال.-
 تغري املخزونات واملنتجات قيد الصنع.-
 اإلنتاج املثبت.-
 إعانات االستغالل.-
 ملؤونات.استئناف على خسائر القيمة وا-
 املنتجات العملياتية األخرى.-
 
 

 المجموع المجموع
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 .متثاللثروةاحلقيقيةالتيأضافتهااملؤسسةمهماكاننوعها :القيمةالمضافة-
هبا دمج عناصر اإلنتاج من رأس مال ويد  فالقيمةاملضافةترتمجماأضافتهاملؤسسةضمننشاطها،وتعكسالفعاليةالتيتم

السنةاملاليةواستهالكالسنةاملالية،وتعتربقياسانقدياملاأضافتهاملؤسسةبوسائلهااإلنتاجيةاعاملةوغريها،وهيتمثاللفرقبينإنتاج
 .1خلاصة

 .يقيسالفائضاإلمجاليلالستغالاللرحباالقتصادياخلامالنامجعندورةاالستغالل :الفائضاإلجماليلالستغالل-
منج(ماعداالضريبةعلىاألرباحة)املماثلوهوميثاللفرقبينالقيمةاملضافةاملنتجةمنجهة،وأعباءالعمالوالضرائبوالرسوموالتسديدات

 .هةأخرى
لسياساتاجلبائيةالتيتتخذهااملؤسسة،ويعترببذلكمؤشردقيقيسمحبقياسأداءاملؤ اوبالتاليفهواليأخذبعيناالعتبارالقراراتاملاليةو 

 .2سسة

ويتمالتوصإلليهابعدأنيعداللفائضاإلمجاليعناالستغاللباملنتجاتواألعباءالعملياتية  :النتيجةالعملياتية-
 .األخرى،وكذلكبمخصصاتاالهتالكاتواملؤوناتواسرتجاععنخسائرالقيمةواملؤونات

  .ويتمالتوصإلليهاوذلكمنخاللطرحاألعباءاملاليةمناملنتوجاتاملاليةالنتيجة المالية:-ب

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 27 ،ص 2004ديواناملطبوعاتاجلامعية،اجلزائر، .مباركلسلوس،التسيرياملايل1
2 Christian Hoarau, maitriser le diagnostic financier. groupe revue fiduciaire, 2 édition, paris, 
2001, p.p 83-84 
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 (:المنتوجات واألعباء المالية3-2)ول رقم:جد

 

 .52-51:اجلريدةالرمسية,مرجع سبق ذكره,ص ص لمصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 األعباء المالية النواتج المالية
 تالمساهمامنتوجات

 عائداتاألصواللمالية
 عائداتالحساباتالدائنة

 فوائضالقيمة-فارقالتقييمعناألصواللمالية
 أرباحالصرف

 .األرباحالصافيةعنعملياتالتنازلعنأصولمالية
 المنتوجات المالية األخرى

 

 .أعباءالفوائد
 .اخلسائرعناحلساباتالدائنةاملرتبطةمبسامهات

 .نواقصالقيمة-فارقالتقييمعنأصوملالية
 .خسائرالصرف

 . اخلسائرالصافيةعنالتنازلعناألصوالملالية
 .األعباءاملاليةاألخرى

 المجموع المجموع
 النتيجة المالية
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ويتم احلصول على النتيجة اجلارية قبل الضرائب انطالقا من النتيجة النتيجة الجارية قبل الضرائب:-ج
 العملياتية,وذلك بإضافة النتيجة املالية,وميثل النتيجة'العادية'احملققة على اثر األنشطة اجلارية للمؤسسة.

للمنتجات واألعباء االستثنائية.ويتم حساهبا منخالل النتيجة االستثنائية هي الفرق الصايف النتيجة االستثنائية:-د
املنتجات واألعباء النامجة عن احلوادث أو معامالت واضحة التميز عن النشاط العادي للمؤسسة ومتثل طابعا 

 استثنائيا,مثل نزع امللكية,الكارثة الطبيعية وغري املتوقعة.

 .نتوجاتوجمموعاألعباءلتلكالسنةاملاليةوتساويالفرقبينمجموعامل النتيجةالصافيةللسنةالمالية:-
ويتمحسابالنتيجةانطالقامنالنتيجةاجلاريةقباللضرائب،إذتطرمحنهاالضرائبعلىاألرباحوالضرائباملؤجلة،وتضافإليهاالنتيجةاال

 .ستثنائية
اتيلنمواملؤسسوتشكاللنتيجةالصافيةالقياساحملاسبيللرحباملوزعللمسامهني،وأناجلزءمناألرباحاملوجهلالحتياطاتيشكلتمويلذ

 .1ة
حسابات النتائج )حسب -2

ويقومعلىمقاربةحتليليةللمؤسسةحبيثرتتباألعباءحسبوظائفاملؤسسة،وهذامايسمحباحلصولعلىتكاليفاإلنتاج،وأالوظائف(:
األساسية سعارالتكلفةواألعباءالتيتقععلىعاتقالوظائفالتجارية،املاليةواإلدارية،دونإعادةمعاجلةاملعلومات

إلىاأل(إخل....حصصاالهتالكات،مشرتياتالبضائع،)ومنأجإلعدادهذهالقائمة،فإهنيتطلبإعادةترتيباألعباءحسبطبيعتها2
 :عباءحسبالوظيفة،كماهوموضحفياجلدواللتايل

 

 

 

 

 

                                                           
1Christian Hoarau, OP.Cit., p85. 

 .17,مرجع سبق ذكره,صشعيب شنوف2
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 فاالنتقالمناألعباءحسبالطبيعةإلىاألعباءحسبالوظائ(:4-2)الجدولرقم

 أعباء أخرى أعباء إدارية التوزيع أعباء كلفة المبيعات المبلغ عناصر االستغالل

 

 .مشترياتالبضائع

 .تغيراتالمخزون-

 مشترياتالمواداألوليةوالتمويناتاألخرى-

 .تغيراتالمخزون-

 .مشترياتأخرىوأعباءخارجية-

 .الضرائبوالرسوموالتسديداتالمماثلة-

 .أعباءالمستخدمين-

 .المخصصاتلالهتالكواألرصدة-

 .أعباءاالستغالالألخرى-

     

      المجموع
Source :alitadzait ;op.cit ;p90 . 

وختتلف هذه الطريقة عن األوىل يف كيفية حساب النتيجة العملياتية,وتشرتك معها يف كيفية حساب كل من 
النتيجة املالية,النتيجة اجلارية قبل الضرائب والنتيجة االستثنائية.وعليه سوف نكتفي بتقدمي كيفية حساب النتيجة 

 العملياتية.

البند الذي يبني نتائج النشاط الرئيسي يف املؤسسات وينتج عن طرح كلفة  وهو:اإلجماليهامش الربح -ا
املبيعات من رقم األعمال,وحترص املؤسسات للحصول على هامش ربح عال حىت تتمكن الحقا من تغطية 

 .1مصاريف تشغيلها

 .تكلفةالمبيعات-رقماألعمال=هامشالربحاإلجمالي
رقماألعماالإليراداتالتيتحصلعليهااملؤسسةمنعملياتالبيعالنامجةعناألنشطةاألساسيةللمؤسسة،وقدتكوهنذهاملبيعاتنقديةأو 

 .2آجلة،كماأناملقصودباملبيعاهتناهيصافياملبيعاتبعداستبعادمردوداتالبيعومبالغاخلصماملسموحبه
 .(المسموحبهالخصم +مردوداتومسموحاتالمبيعات)-إيراداتالمبيعات =رقماألعمال

                                                           
 31 مؤيدراضيخنفرغسانفالحاملطارنة،مرجعسابق،ص1
 79 ،ص 2007 داراملسريةللنشروالتوزيعوالطباعة،عمان،األردن، .دريدكامآللشبيب،مقدمةفياإلدارةاملاليةاملعاصرة2
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 :كلفةاملبيعات
وحتسبهذهالكلففياملؤسس1.وهيتشكاللكلفالتيتتحملهااملؤسسةفيسبيلتوفريالبضاعةاملباعةللزبائنأواخلدماتاملقدمةللعمالء

 :ةالتجاريةمنخالل
 .بضاعةآخرالفترة -بضاعةأواللفترة+المصاريفالمدفوعةعلىالمشتريات+صافيالمشتريات=تكلفةالمبيعات

 .أمافياملنشأةالصناعيةفتحلكلفةالبضاعةاملصنعةحمالملشرتياحتيثتقوماملؤسسةبإنتاجالسلعةوتصنيعهابدالمنشرائها
 +موادتحتالتشغيل +موادخام)+بضاعةأواللمدة =كلفةالبضاعةالمباعة

 +مصاريفصناعيةمباشرة +أجورصناعيةمباشرة +صافيمشترياتالموادالخام(+بضاعةجاهزة
 .(بضاعةجاهزة +بضاعةتحتالتشغيل +موادخام)بضاعةآخرالمدة -ةمصاريفصناعيةغيرمباشر 

وهو ميثل الناتج الصايف من العمليات التشغيلية اليت قامت هبا املؤسسة من خالل ممارسة النتيجة العملياتية:-ب
 نشاطها اجلاري)األساسي(ويتم التوصل إليه بعد أن معدل هامش الربح اإلمجايل باملنتوجات العملياتية

 .2األخرى,واستبعاد كل من التكاليف التجارية,األعباء اإلدارية واألعباء العملياتية األخرى

مثل:مصاريف اإلعالن البضاعة،فهياألعباءالناجتةعنجهوداملؤسسةاملبذولةفيبيع :التكاليفالتجارية
 والدعاية,رواتب رجال البيع وعموالهتم والعينات اجملانية...اخل.

وتشمل مصاريف فهياألعباءالتيأنفقتهااملؤسسةعلىأنشطتهااإلداريةالعامة،وتشملمصاريفالتأمني، :األعباءاإلدارية-
 .3واملباين املستخدمة يف مكاتب املؤسسة ،رواتباإلدارةواملوظفينواهتالكاتاألثاثالتأمني,اإلجيارات
 -األعباءاإلدارية -التكاليفالتجارية – المنتوجاتالعملياتيةاألخرى +اإلجماليهامشالربح = النتيجةالعملياتية

 .األعباءالعملياتيةاألخرى
 

 

 

 

 ويتبني يف الشكل التايل:حسابات النتائج حسب الوظيفة وحسب الطبيعة.

                                                           
 .31مؤيدراضيخنفرغسانفالحاملطارنة،مرجعسابق،ص1

2 http://www.acc4arab.com/acc//archive/index.php/t-2227.html(12-03-2015). 
 .33مؤيدراضيخنفرغسانفالحاملطارنة،مرجعسابق،ص3
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 .(حساباتالنتائجحسبالوظائفوحسبالطبيعة1-2الشكلرقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31-30بق ذكره,ص ص اجلريدة الرمسية,املرجع سالمصدر:

 رقماألعمال.
 تغريخمزوناتاملنتجاتاملصنعةواجلاريتصنيعها.

 .اإلنتاجاملثبت
 .إعاناتاالستغالل

 إنتاج السنة المالية-1
 املشرتياتاملستهلكة.

 اخلدماتاخلارجيةواالستهالكاتاألخرى.
 اليةماستهالك السنة ال-2
 (2-1قيمة االستغالل المضافة)-3

 .أعباءالعاملني
 هبةالضرائبوالرسومواملدفوعاتاملشا

 الفائض اإلجمالي عن االستغالل-4
 .املنتجاتالعملياتيةاألخرى
 .األعباءالعملياتيةاألخرى

 .املخصصاتلالهتالكاتواألرصدة
 استئنافعنخسائرالقيمةواألرصدة

 النتيجة العملياتية
 المنتجات المالية

 األعباء المالية
 النتيجة المالية

 النتيجة العادية قبل الضرائب
 الضرائب الواجب دفعها عن النتائج العادية

 الضرائب المؤجلة عن الضرائب العادية
 النتيجة الصافية لألنشطة العادية

 المنتجات الغير عادية
 األعباء غير العادية
 النتيجة االستثنائية

 النتيجة الصافية للسنة المالية

 رقم األعمال

 كلفة المبيعات

 هامش الربح اإلجمالي

 
 

 .منتجاتأخرىعملياتية
 .التكاليفالتجارية

 .اإلداريةاألعباء
 أعباءأخرىعملياتية
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يتم عرض جدول يضمن التغريات اليت حتدث يف عناصر امليزانية و حساب النتائج,و جدول تدفقات الخزينة:-3
التحكم يف تسيري اخلزينة و ما يعادهلا أثناء الدورة دف متكني املؤسسة من تقييم قدرهتا على التدفقات اخلزينة هب

 1ويتضمن ما يلي:,احملاسبية

 تدفقات اخلزينة املتعلقة باألنشطة التشغيلية. -
 تدفقات اخلزينة املتعلقة باألنشطة االستثمارية. -
 تدفقات اخلزينة املتعلقة باألنشطة التمويلية. -

 2جدول تدفقات اخلزينة يسمح:قراءة 

 شرح ملاذا ارتفعت اخلزينة أو اخنفضت خالل السنة املالية. -
 حتليل التغريات يف األصول الصافية للمؤسسة ووضعيتها املالية. -
تقييم قدرهتا على تغيري املبالغ املالية و املستحقة للتدفقات اخلزينة من أجل التأقلم مع تغريات الظروف  -

 و الفرص.
اذج من أجل تثمني أو مقارنة القيمة احلالية لتدفقات اخلزينة مع املستقبلية ملختلف حتضري من -

 املؤسسات.

.3تقدم تدفقات األموال الناجتة عن األنشطة العملياتية إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غري مباشرة  

 الطريقةاملباشرة:الطريقة املباشرة املوصى هبا تتمثل يف: - أ
 لدخول وخروج األموال اإلمجالية)الزبائن,املوردين,الضرائب....اخل( قصد إبراز  تقدمي الفصول الرئيسية

 تدفق مايل صايف.
 .تقريب هذا التدفق املايل الصايف إىل النتيجة قبل الضريبة الفرتة املقصودة 

 

                                                           
 .80مرجع سبق ذكره,ص IAS /IFRSشعيب شنوف,حماسبة املؤسسة طبقا للمعايري احملاسبية الدولية1

2Jean ,Jacques,julian, <les normes comptables internationales 
IAS/IFRS>,supfoucher,France ,2eme édition,2007,p :26. 

 .88,ص 2009النظام احملاسيب املايل,موفم,للنشر,اجلزائر,,اجمللس الوطين للمحاسبة,املالية وزارة  3
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غري املباشرة:تتمثل يف تصحيح النتيجة الصافية للسنة املالية مع األخذ يف احلسبان:الطريقة -ب  

 اوتات أو التسويات)ضرائب مؤجلة(.التف -
التدفقات املالية املرتبطة بأنشطة االستثمار أو التمويل)قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة....اخل(.وهذه  -

 التدفقات تقدم كال على حدى.

 :الخزينة تدفقات قائمة مكونات-
 والتمويل واالستثمار التشغيل أنشطة إىل مبوبة الفرتة خالل النقديةهتا تدفقا تعرض أن مؤسسة كل على ينبغي

 القوائم ملستخدمي تسمح اليت املعلومات النشاط حسب التبويب وفر حيث ألعماهلا، مالئمة تكون اليت بالطريقة
 تعريف يلي وفيما ،1حكمها ف وما النقدية وأرصدة للمؤسسة املايل املركز على األنشطة تلك أثر بتقدير املالية
 :التمويلية واألنشطة االستثمارية التشغيلية،األنشطة األنشطة من لكل

 التشغيلية األنشطة: 
 .متويلية أو استثماريةا أنشطة تعترب ال اليت األخرى األنشطة وكذلك املؤسسة إليرادات املولدة الرئيسية األنشطة هي

 املعامالت من عامة بصفة تنتج توليد أنشطة طريق عن األول ملقام فيا التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات وتنشأ
 ،وتتضمن اخلسارة أو الربح صايف حتديد نفإ ولذلك للمؤسسة، الرئيسي اإليراد يف تدخل اليت األخرى واألحداث
 :2التالية التدفقات

 مدينون) بالعمالء اخلاصة املدينة احلسابات حتصيل من واخلدمات،أو لسلعا بيع من ملتحصالتا -
 يدخل ال نشاط أي أو املالية األوراق يف االستثمار عوائد من املتحصالت ،وكذلك(القبض وأوراق
 التمويلي، أو االستثماري النشاط ضمن

 سدادا مقابل وكذلك للعمالء املقدمة واخلدمات املباعة البضاعة تكلفة مقابل املدفوعات -
 القروض فوائد عن املدفوعات ،وكذلك(دفع أوراق و دائنون) باملوردين اخلاصة الدائنة حلسابات

 .الضرائب وسداد
 واالستثمارات األجل طويلة األصول واستبعاد اقتناءب تتعلق اليت األنشطة عن عبارة وهي:االستثمارية األنشطة
 :3التالية التدفقات النقدية،وتتضمن حكم يف تدخل ال اليت األخرى

 األجل،  طويلة األخرى واألصول املادية املادية،غري األصول وحيازة لبيع واملدفوعات املتحصالت -
                                                           

 28 ،ص 2005 الداراجلامعية،مصر، .أمينالسيدأمحدلطفي،التحليالملاليألغراضتقييمومراجعةاألداءواالستثمارفيالبورصة1
 ،ص 2001 عمان،األردن،,الدارالعلميةالدوليةللنشروالتوزيعودارالثقافةللنشروالتوزيع،الطبعةاألوىل .رضواحنلوةحنان،تطورالفكراحملاسبيمدخلنظريةاحملاسبة 2

34 
3  Brunot COLMANT et autres, comptabilité financière normes ias/ifrs. Pearson éducation, 
Paris, France, 2008, p45. 
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 املتحصالتواملدفوعاتالناجتةعنالتنازألوحيازةأسهممؤسساتأخرى، -
 .املتحصالتواملدفوعاتالناجتةعنالقروضاملمنوحةألطرافأخرى -

 :األنشطةالتمويلية. 3.3
 عبارةعناألنشطةالتيينتجعنهاتغرياتفيحجمومكوناتاألمواالخلاصةوالقروضاخلاصة

 :1وتتضمنالتدفقاتالتالية .باملؤسسة :
 املقبوضاتالنقديةالناشئةمنإصداراألسهمأوصكوكامللكيةاألخرى، -
 املدفوعاتالنقديةللمالكالقتناءأواسرتدادأسهماملؤسسة، -
 .املقبوضاتالنقديةمنإصدارصكوكاملديونيةوالقروضوأوراقالدفعوالسنداتوالسلفياتاألخرىقصريةوطويلةاألجل -

 .منتبويبكلمنهاتبويباخمتلفاحدةفيبعضاحلاالتقدتتضمنتدفقاتنقديةمتكنومعمراعاةأناملعاملةالوا
 فمثالالسدادالنقديلقرضمايتضمنكلمنفائدةالقرضومبلغالقرضاألصلي،أما

هنا نشاط تشغيلي يف حني يتم تبويب نشاطتشغيليفيحينيتمتبويبالقرضاألصليعلىأهننشاطتمويليفائدةالقرضفتبوبعلىأال
 .2متويلي القرض األصلي على أنه نشاط

 

 التدفقاتالداخلةوالخارجةمصنفةعلىأساساألنشطة(:2-2قم)ر الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 أمحدنور،احملاسبةاملاليةالقياسوالتقييمواإلفصاحاحملاسبيوفقاملعايرياحملاسبةالدوليةوالعربيةواملصرية،الداراجلامعية،مصر،1
 788 ،ص 2003 .

 282 أمينالسيدأمحدلطفي،التحليالملاليألغراضتقييمومراجعةاألداءواالستثمارفيالبورصة،مرجعسابق،ص2

 أنشطة تمويلية

إصدار أوراق مالية في -

 شكل صك مالية.

 ديون,سندات.إصدار -

 أنشطة استثمارية

 .معداتبيععقارات،آالتو -
- 

بيعأوراقماليةلديونوحقوقملكيةفيمؤسسا
 .تأخرى

 .حتصياللديوناملقدمةملؤسساتأخرى-

 أنشطة تشغيلية

عندما تتجاوز املتحصالت 
 (املدفوعات النقدية.اإليراداتالنقدية)
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 249 دونالدكيسوجرييوجيانت،مرجعسابق،ص:المصدر

إعداد قائمة التدفقات -
قبالحلديثعنطرقاإلعدادواخلطواتالواجبإتباعهاإلعدادقائمةالتدفقاتالنقدية،البدمناإلشارةإلىاملعلوماتوالبياناتالالز النقدية:

 :متوافرهاإلعدادهذهالقائمة،وهي
 .ميزانيتينمقارنتني،حساباتالنتائجللفرتةاملاليةاحلالية،ومعلوماتإضافيةمعينةنستخرجهامنامللحق

 :تنيوتعدقائمةالتدفقاتالنقديةبطريق
املباشرةوغرياملباشرة،وسواءاستخدمتالطريقةاألولىأوالثانيةفإنالنتيجةواحدة،ويكوناالختالففقطفيطريقةعرضاملعلوماتاحملا
سبيةضمنالنشاطالتشغيلي،وتستخرجصافيالتدفقاتالنقديةفيهذاالنشاطبشكلمختلفتحتكلمنالطريقتني،بينمايكوناجلزءا

ويسمحالنظاماحملاسبياملاليبإتباعأيطريقةولكنهيشجهنفسماريةوالتمويليةهو خلاصبإجيادالتدفقاتالنقديةمناألنشطةاالستث
 :1ععلىإتباعالطريقةاملباشرةونوضحفيمايليخطواتإعدادقائمةالتدفقاتالنقدية

 وهذاإجراءبسيط .حتديدالتغريفيالنقديةكفرقبينرصيدالنقديةفيأواللفرتةوآخرها :الخطوةاألولى

                                                           
 198 مرجعسابق،صمؤيدراضيخنفرغسانفالحاملطارنة،1

 مجمع النقدية

تمويليةأنشطة   

 .سدادتوزيعات -
 .تسديدديون -
 اسرتدادأسهمرأساملال -

 أنشطة استثمارية
 .شراءعقارات،آالتومعدات-
- 

شراءأوراقمالية،ديون،األمواالخلاصةفيمؤ 
 .سساتأخرى

 .تقدميقروضلمؤسساتأخرى -

 أنشطة تشغيلية

 عندماتتجاوزالنفقات
 ةالنقدي

 (املصروفات)
 املتحصالتالنقدية

 (االيرادات)
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 امليزانيتني يف النقدية أرصدة من مباشرة يستنتج .
 حتليل يتطلب معقد إجراء التشغيلية،وهذا األنشطة من النقدية التدفقات صايف حتديد :الثانية الخطوة

 مقارنة أيضا يتطلب النقدي،كما األساس إىل االستحقاق أساس من الدخل وحتويل احلالية النتائج حسابات
 غري أو املباشرة الطريقة تطبيق ميكن اخلطوة هذه ويف .منتقاة عمليات عن بيانات يتطلب وكذلك امليزانيتني
 1املباشرة

 حديد مبوجبهات يتم حيث ،جالنتائ حسابات طريقة أيضا الطريقة هاته على ويطلق :المباشرة الطريقة -
 هو بينهما الفرق يكون و التشغيل، بأنشطة املرتبطة النقدية املدفوعات و النقدية املتحصالت من كل
 خالل  من إما اإلفصاح ويتم النشاط، بذلك املرتبطة لنقدية التدفقات صايف :

 باملؤسسة اخلاصة احملاسبية السجالت. 
 يلي مبا النتائج حسابات بنود باقي املبيعات،وكذلك املبيعات،تكلفة تعديل طريق عن: 
 .التشغيلية العمليات من والدائنني الزبائن واملدينني املخزون يف الفرتة خالل التغريات -
 .القيمة خسائر ،و املؤونات ، تالكااله مصروفات مثل األخرى النقدية غري البنود -
 .التمويلية أو االستثمارية لألنشطة النقدية بالتدفقات مرتبط النقدي أثرها يكون اليت األخرى البنود -

 واقع من املالية السنة نتيجة بصايف تبدأ حيث التسويات، أو التوفيق بطريق إليها ويشار :المباشرة غير الطريقة -
 على تنطوي املباشرة غري الطريقة أن التشغيل،أي بأنشطة مرتبطة نقدية تدفقات صايف إىل وحتوله النتائج حسابات

 على املتأثر ولكنه الصافية النتيجة على أثرت اليت للبنود بالنسبة الصافية النتيجة على تسويات أو تعديالت إجراء
 :3البنود هذه ،وتضم2ةالنقدي
 التشغيلية العمليات من والدائنني واملدينني املخزون يف الفرتة خالل التغريات. 
 حتويل وخسائر املؤجلة،مكاسب الثابتة،املخصصات،الضرائب املوجودات كاستهالك النقدية غري البنود 

 أقلية، حقوق أو زميلة مؤسسات من املوزعة غري احملققة،واألرباح غري العملة
 والتمويلية االستثمارية باألنشطة خاصة النقدية آثارها تعترب اليت البنود باقي. 

 
 عن اإلفصاح طريق عن وذلك والتمويلية، االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات حتديد :الثالثة الخطوة
 .4بينهما مقاصة إجراء ودون قيمتها بإمجايل أي منفصلة بطريقة الرئيسية للبنود واملدفوعات املقبوضات إمجايل

                                                           
 .348 سابق،ص حنان،مرجع حلوة رضوان1
 289 سابق،ص لطفي,مرجع أمحد ديالس نيأم2
 .9-8،ص ص 20 رقم السابع،املادة الدويل احملاسيب ارياملع3
 295 سابق،ص لطفي ،مرجع أمحد ديالس نيأم4
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 :الخطوةالرابعة
،وهوماجيبأنيتساوىمعالتغريفيالنقديةوم(التشغيلية،االستثماريةوالتمويلية)يتمهنامجعصافيالتدفقاتالنقديةبينمختلفاألنشطة

 .1ةحيثيجمعالرصيدإلىالنقديةومايعادهلاليتطابقمعرصيدالنقديةومايعادهلافيآخراملد .ايعادهلا
 جدول تغيرات رؤوس األموال الخاصة:-4

 هيحلقةالربطبينحساباتالنتائجوبينامليزانية،ولكنمعتعدداملصادرفيتغرياألمواالخلاصةتعريفه:
توجبتخصيصقائمةمنفردةلتوضيحمسبباهتذاالتغريومصادره،ولقدمتإصدارهذهالقائمةألوملرةمنطرفمجلساملعايرياحملاسبيةال

وقدعرفالنظاماحملاسبياملاليقائمةتغرياتتشكلتحليالللحركاتالتيأثرتفيكلفصلمنالفصواللتيتتشكلمنهارؤو .19972دوليةسنة
 .األمواالخلاصةللمؤسسةخالاللسنةاملالية . ساألمواالخلاصة

يشكل جدول تغري رؤوس األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل فصل من الفصول اليت تشكل منها 
 اخلاصة باملؤسسة خالل السنة املالية.رؤوس األموال 

 : 3املعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا اجلدول ختص احلركات املرتبطة مبا يأيت
 .النتيجة الصافية للسنة املالية 
 تغريات الطريقة احملاسبية و تصحيحات األخطاء املسجل تأثريها مباشرة كرؤوس األموال. 
  املسجلة مباشرة يف رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامة.املنتوجات وأعباء األخرى 
 .)عمليات الرأمسلة )االرتفاع,االخنفاض,التسديد...اخل 
 .توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية 

 :المعلوماتالتييجباإلفصاحعنهافيقائمةتغيراتاألموااللخاصة-

 :4اتدنيامطلوبتقدميهافيهذاالبيانتخصاحلركاتاملتصلةمبايأيتلقدقدمالنظاماحملاسبياملاليمعلوم
 النتيجةالصافيةللسنةاملالية 

                                                           
1 Brunot COLMANT et autres, Op.cit. , 2008,P :56. 

 
 . 23مرجعسابق،صديالشلتوين،ھفايزز2

3KADDOURI ;MIMECHE ; «cours de comptabilité financière selon les Normes IAS/IFRS et 
le SCF 2007 »ENAGE Edition. Algérie.2009.p :101 . 

قواعد سريها, مرجع سبق ذكره,املواد اجلريدة الرمسية,القرار املتضمن قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات و  4
 . 27-21, ص ص3.138,2.138, 1,250رقم,
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 تغيرياتالطريقةاحملاسبيةوتصحيحاتاألخطاءاملسجلتأثريهامباشرةكرؤوسأموال. 
 ،املنتجاتواألعباءاألخرىاملسجلةمباشرةفريؤوساألمواالخلاصةضمنإطارتصحيحأخطاءهامة 
  (.....االرتفاع،االخنفاض،التسديد)مسلةأعملياتالر 

 .زيعالنتيجةوالتخصيصاتاملقررةخالاللسنةاملاليةتو 

 تتكون حسابات األموال اخلاصة من البنود األساسية التالية::إعدادقائمةتغيراتاألموااللخاصة.-

 رأمسال املؤسسة.-

 .اإلصدارعالوة-

 فارق التقييم .-

 التقييم. إعادةفارق -

 والنتيجة.االحتياطات -

 تتمثل المعامالت التي تحدث خالل الفترة وتؤثر على أرصدة حسابات األموال الخاصة فيما يلي:-

تقوم املؤسسات يف بعض األحيان بإجراء التغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء الهامة:-ا
يف التقديرات احملاسبية.ووفقا أخرى مثل تغيري طريقة االهتالك أو تصحيح أخطاء  إىلتغيري من طريقة حماسبية 

للنظام احملاسيب املايل فان التغيريات الطرق احملاسبية ختص تغيريات املبادئ,األسس,االتفاقيات,القواعد و 
 تغيري طريقة حماسبية إال املمارسات اخلصوصية اليت تطبقها أي مؤسسة إلعداد وتقدمي قوائمها املالية.وال يعمد إىل

إذا كان هذا التغيري مفروضا يف ايطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسني يف عملية تقدمي القوائم املالية 
 للمؤسسة املعنية.

 .ويتمتعديألرصدةحساباتاألمواالخلاصةفيأوخلطوةعندإعدادقائمةتغرياتاألمواالخلاصةبأثرالتغرياتفيالسياساتاحملاسبية
 
 
 :مكاسبوخسائرإعادةتقييمالتثبيتات-
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اخلطوةالثانيةإلظهاراملعامالتالتيتؤثرعلىأرصدةاألمواالخلاصةهياملكاسبأواخلسائرعنإعادةتقييمالتثبيتاتالتيأشارإليهاالنظاماحمل
 .واليتمإظهارهافيحساباتالنتائج(حتتالعموداخلاصبإعادةالتقييم) اسبياملايل،والتيرتحلمباشرةإلىحساباتاألمواالخلاصة

 .حلساباتالنتائج.اخلطوةالثالثةفيبنوداملعامالتالتيتؤثرعلىأرصدةحساباتاألمواالخلاصةهيالنتيجةالصافية:النتيجةالصافية-
 .وتكومنوجبةإذاكانصافريحبوسالبةإذاكانتخسارة

 :المعامالتمعالمالكوالتحويالتبينحساباتاألموااللخاصة-
 :زيادةرأساملال-
وقدتكونالزيادةبدونعالوةفتظهرحتتعمودرأساملالوقدتكونالزيادةبعالوةإصدارفتظهرقيمةالزيادة(جديدمنخالإلصدارأسهم)

 (.عالوةإصدار)ةحتتعمودرأساملاألماقيمةالعالوةفتظهرحتتعمود
 .وتظهربالسالبتحتعموداالحتياطاتوالنتائج :احلصصاملدفوعة -
 .1جاألرباحأواخلسائرغرياملدرجةفياحلساباتفيحسابالنتائ -

 المعامالتالتيتحدثخالاللفترةوتؤثرعلىأرصدةحساباتاألموااللخاصة:(3-2الشكل رقم)
. 

 

 

 

 

 

 250 طارقعبدالعاحلماد،حتلياللقوائماملاليةألغراضاالستثمارومنحاالئتماننظرةحاليةومستقبلية،مرجعسابق،صالمصدر:

يشتمل ملحق القوائم املالية على معلومات ختص النقاط اآلتية مىت كانت هذه القوائم المالية: مالحق-5
 املعلومات تكتسي طابعا هاما أو كانت مفيدة لفهم العمليات الواردة يف القوائم املالية.

 وكل خمالفة هلا  القواعد و الطرق احملاسبية ملسك احملاسبة وإعداد القوائم املالية)املطابقة للمعايري موضحة
 تفسري وتربير(.

                                                           
 .254-251،ص ص  2006 الداراجلامعية،اإلسكندرية،مصر، .طارقعبدالعاحلماد،حتلياللقوائماملاليةألغراضاالستثمارومنحاالئتماننظرةحاليةومستقبلية1

المكاسب والخسائر الناجمة من تغيير وتصحيح األخطاء  
 والطرق المحاسبية

 المكاسب والخسائر الناجمة من إعداد تقييم االثباث

 المعامالتمعالمالكوالتحويالتبينحساباتاألموااللخاصة

 صافي نتيجة السنة المالية

قائمة 

التغييرات في 

األموال 

 الخاصة
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  مكمالت اإلعالم الضرورية حلسن فهم امليزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات اخلزينة و جدول تغريات
 رؤوس األموال اخلاصة.

 املؤسسات املشرتكة,والفروع أو الشركة األم وكذلك املعامالت  املعلومات اليت ختص املؤسسات املشاركة,و
 اليت تتم عند االقتضاء مع هذه املؤسسات أو مسريها.

 .املعلومات ذات الطابع العام أو اليت تعاين بعض العمليات اخلاصة الضرورية للحصول على صورة وفية 

وضع األصل أو اخلصم بالنسبة إىل الفرتة السابقة إذا طرأت حوادث عقب تاريخ إقفال السنة املالية,ومل تؤثر يف 
لإلقفال,فال ضرورة إلجراء أي تصحيح)تقومي(غري أن هذه احلوادث تكون موضوع إعالم هبا يف امللحق إذا كانت 

أن يؤثر إغفاهلا يف القرارات اليت يتخذها مستعملو القوائم املالية وحينئذ فان اإلعالم يبني ذات أمهية حبيث ميكن 
يأيت:ما   

 .طبيعة احلادث 
 .تقدير تأثري املايل و األسباب اليت جتعل التأثري املايل ال ميكن تقديره 

طريقة التقدمي يف شكل  يتعني على املؤسسات امللزمة بنشر القوائم املالية أن حترتم يف إعداد هذه القوائم,نفس
 .1خمتصر عند االقتضاء,نفس املضمون,ونفس الطرق احملاسبية املقررة للقوائم املالية ألخر السنة املالية

 

 

 المعلومات الموجودة في الملحق(:5-2)جدول رقم

 اجتماعية جبائية قانونية اقتصادية

                                                           
1 BERTI, «Système comptable financière SCF »BERTI Editions, Algérie,2009,p :65-66 . 
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 طرق التقييم.-
 تطور بعض البنود.-
طرق حساب االهتالكات -

 واملؤونات وخسائر القيمة.
جرد احملفظة املاليةللقيم -

 القابلة للتوظيف

 مبلغ االلتزامات املالية.-
هيكل الرأس املال -

 االجتماعي للمؤسسة.
 القروض املضمونة.-

توزيع الضرائب بني -
النتيجة اجلارية والنتيجة 

 االستثنائية.
 

 عدد العمال.-
مبلغ األجور اإلمجالية 

 املدفوعة.
الغ املسددة  املب-

 كاالمتيازات االجتماعية.

Source: Nacer Eddine Sadi, analyse financière d'entreprise méthodes et outils d’analyse et de 
diagnosticen normes françaises et internationales. L'Harmattan, Paris, France, 2009, p 66. 

 اإلفصاح عنها في القوائم المالية.البنود التي يجب المطلب الثاني:

إن عرض املعلومات املالية للشركة يعترب أمرا هاما من أجل تفعيل رأس املال وهي تعترب :1عرض القوائم المالية-
مفيدة أيضا ألصحاب املصاحل خبالف املستثمرين,وبصفة عامة تستخدم الشركات العامة جمموعتني من 

صاحات اختيارية وذلك من أجل إعالم األطراف املهتمة بالقضايا اهلامة االفصاحاهتما:افصاحات إلزامية واف
املرتبطة بأداء الشركة حيث يتضمن التقارير اإللزامية,القوائم املالية و االضاحات املتممة هلا وحتليالت اإلدارة 

ة التقرير يتمثل يف وجود باإلضافة إىل أية مناذج تنظيمية أخرى,ويف كثري من البلدان فان أحد املالمح الشائعة لبيئ
قوى تنظيمية للقطاع العام اليت تؤثر على قرارات اإلفصاح عن طريق الشركات و يف بعض البلدان فان التشريع 

اخلاص الذي حيكم مضمون القوائم املالية والتقارير هو الذي حيدد اإلرشادات التفصيلية للتقرير عن الشركة على 
م ويف بلدان أخرى على سبيل املثال فرنسا وأملانيا 1989م و 1985ريطانيا عامسبيل املثال قانون الشركات يف ب

واليابان و السويد فان هناك مزيج من القواعد و التشريعات احلكومية وفرض ضريبة الشركات هي اليت حتدد مزيد 
ان االيطار القانوين للتقرير من حمتويات القوائم املالية والتقرير عن الشركات ففي حالة الواليات املتحدة األمريكية ف

يعترب أكثر تعقيدا حيث عادة ما يتم تنظيمه عن طريق هيئة تنظيم وتداول األوراق املالية وجملس معايري احملاسبة 
املالية,هذا وترتبط بعض الشركات أيضا باإلعالم االختياري لبعض املعلومات على سبيل املثال عن طريق تنبؤات 

وتوصيات املؤمترات ونشرات الصحافة ومواقع االنرتنيت واألمناط األخرى إلعالم الشركات اإلدارة وعرض احملللني 
وتعترب من املصادر املعلومات املالية األخرى عن الشركات أيضا الوسطاء على سبيل املثال احملللون املاليون وخرباء 

 الصناعة والصحافة املالية

                                                           
 .92-90,ص ص 2010,املراجعة و حوكمة الشركات,الطبعةاألوىل,الدار اجلامعية,االسكندرية,مصر,لطفيأمني السيد أمحد1
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 لماليةالبنود التي يجب اإلفصاح عنها في القوائم ا-

متثل القوائم املالية واإليضاحات املتممة هلا الوسيلة األساس اليت تقدم هبا اإلدارة املعلومات املالية الالزمة عن 
حقيقة املركز املايل و األداء  املايل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية,وكذلك املعلومات األخرى املفيدة 

,كما جيب أن يتم اإلفصاح يف أسواق املال 1ختاذ القرارات حسب غاية كل مستخدمملستخدمي القوائم املالية ال
 عن البنود التالية:

 أوال:معلومات عامة

 اسم الشركة و الشكل القانوين.-1

 خلفية خمتصرة عن تاريخ الشركة.-2

 عرض خمتصر ألهداف الشركة وتوقعاهتا املستقبلية.-3

 .(وصف للممتلكات الرئيسية واليت تشتمل)املواقع, الوظائف, احلجم-4

 اخلدمات الرئيسية يشمل اجلديد منها./وصف املنتجات-5

عرض معلومات عن أنشطة البحوث والتطوير)يشمل وصف خمتصر ألهم أعمال التطوير اجلديدة أو -6
 التحسينات اجلديدة(.

 نواعهم,العقود املربمة هبا,املنافع و املزايا اليت حيصلون عليها(,عرض معلومات عن العمالة مثل)أعدادهم, أ-7

عرض معلومات عن مدى االعتماد على حقوق االمتياز ورخص احلكومية واملنح احلكومية واليت متثل أمهية -8
 أساسية يف أعمال الشركة.

 2ثانيا:معلومات مالية:

 ملخص تاريخي للبيانات المالية األساسية-1
                                                           

الشركات)شركات قطاع عام وخاص املصارف,املفاهيم,املبادئ,التجارب,املتطلبات(الدار  محاد طارق عبد العال,حوكمة1
 .149,ص2008اجلامعية,مصر,

 .150محاد طارق عبد العال,حوكمة الشركات)شركات قطاع عام وخاص املصارف,املفاهيم,املبادئ,التجارب,املتطلبات(,مرجع سبق ذكره,ص2



 المالية في جودة القوائم ودورها حوكمة الشركاتالفصل الثاني                                                

 

 
69 

 غري متداولة متحفظ هبا بغرض البيع)ان وجدت(. أصول 
 .)أصول تشمل جمموعة معدة للبيع)ان وجدت 
 .تطور حجم األصول يف أخر مخس سنوات 
 .تطور حقوق امللكية يف أخر مخس سنوات 
 .تطور االلتزامات يف أخر مخس سنوات 
 .تطور اإليرادات يف أخر مخس سنوات 
 .تطور املصروفات يف أخر مخس سنوات 
 صايف الربح يف أخر مخس سنوات. تطور 
 .تطور صايف التدفقات النقدية من تشغيل يف أخر مخس سنوات 
 .تطور صايف التدفقات النقدية من االستثمار يف أخر مخس سنوات 
 .تطور صايف التدفقات من التمويل يف أخر مخس سنوات 
 .تطور أي مؤشرات أساسية أخرى يف أخر مخس سنوات 

 ةمعلومات عن الميزاني-2

 معلومات عن األصول:

 .اآلالت واملعدات والتجهيزات 
 .املمتلكات العقارية 
 .األصول غري امللموسة 
 .األصول املالية 
 .االستثمارات اليت يتم احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية 
 .)األصول البيولوجية)ان وجدت 
 .أصول ضريبية مؤجلة 
 .املخزون 
 .احلسابات املدينة 
 .أصول ضريبية متداولة 
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 .النقدية وما يف حكمها 
 .)أصول غري متداولة متحفظ هبا بغرض البيع)أن وجدت 
 )1أصول تشمل جمموعة معدة للبيع )إن وجدت. 

 :2معلومات عن خصوم وحقوق الملكية

 .حسابات دائنة 
 .خمصصات 
 .التزامات مالية 
 .التزامات ضريبية جارية 
 .التزامات ضريبية مؤجلة 
 .احتياطات 
 .األرباح احملتجزة 
 .حصة األقلية 
 .حقوق املسامهني 
 .االلتزامات املتعلقة مبجموعة أصول حمتفظ هبا لغرض البيع 

 يجب عرض األمور التالية بوضوح:
 .اسم القائمة 
 .تاريخ التقرير أو الفرتة 
 .اسم املنشأة 
 .عملة التقرير 
 .مستوى الدقة 
 .التبويب إىل)متداولة وغري متداولة(إذا كان ذلك مناسبا 

 ن قائمة الدخلمعلومات ع-3
                                                           

 .150شركات قطاع عام وخاص املصارف,املفاهيم,املبادئ,التجارب,املتطلبات(,مرجع سبق ذكره,صمحاد طارق عبد العال,حوكمة الشركات)1
 .58ص ,مرجع سبق ذكرهت احملاسبية,حسني عبد اجلليل آل غزوي,حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلوما 2
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 .اإليرادات 
 .تكاليف التمويل 
 .حصة املنشأة يف ربح أو خسارة للمنشآت الشقيقة واملشروعات املشرتكة 
 .مصروف الضرائب 
 .العمليات غري املستمرة 
 .األرباح أو اخلسائر حبصة األقلية 
 .األرباح واخلسائر حبقوق املسامهني 
  معلومات أخرى يتم اإلفصاح عنها يف قائمة الدخل أو يف اإليضاحات مثل حتليل للمصروفات

ويبىن على طبيعة أو وظيفة املصروف,ويف حالة تبويب املصروف على أساس وظيفته فانه يتم 
موسة وغري امللموسة,مصاريف منافع لألصول املل االهتالكاإلفصاح عن)عبء 

 ونصيب السهم الواحد منها البنود غري العادية(.العاملني,التوزيعات املعلنة 
 معلومات عن قائمة التغيرات في حقوق الملكية:-4 

 يف السنة احلالية والسنة املقارنة. عرضحقوق امللكية 
 .عرض التغريات يف حقوق امللكية الناجتة عن معامالت مع املالك 
 .عرض التغريات يف حقوق امللكية عن معامالت مع غري املالك 
 رض التغريات يف هيكل حقوق امللكية.ع 

 معلومات عن قائمة التدفقات النقدية -5
 .عرض معلومات التدفقات النقدية من التشغيل حسب البنود الرئيسية 
 1عرض معلومات عن التدفقات النقدية من االستثمار حسب البنود الرئيسة. 
  الرئيسة.عرض معلومات عن التدفقات النقدية من التمويل حسب البنود 
 .عرض معلومات عن املعامالت غري النقدية اخلاصة بأنشطة االستثمار و التمويل 
 .عرض معلومات عن رصيد النقدية أول وأخر مدة 

 :1معلومات عن السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة-7

                                                           
 .59-58يف املعلومات احملاسبية,مرجع سبق ذكره,ص ص حسني عبد اجلليل آل غزوي,حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح 1
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  القوائم املالية,كل اإلفصاح عن السياسات احملاسبية واليت تشتمل على)أسس القياس املستخدمة يف إعداد
سياسة حماسبية استخدمت حىت ولو يتم تناوهلا يف معايري احملاسبة,احلكم أو الرأي الشخصي الذي مت 

 استخدامه يف تطبيق السياسات احملاسبية واليت أدت إىل تأثري هام على املبالغ املسجلة يف القوائم املالية.
 املستقبل واملصادر األساسية األخرى لتقديرات عدم  التقديرات يف حالة تأكد مثل)الفروض األساسية عن

التأكد واملعربة عن املخاطر اهلامة واليت ميكن أن تسبب تعديالت جوهرية يف القيم الدفرتية املعدلة 
 لألصول أو اخلصوم يف العام التايل(.

 األخرى ومنها )مقر املنشأة,الشكل القانوين للمنشأة,جنسية املنشأة,عنوان املركز الرئيس  االفصاحات
للمرسالت,طبيعة التشغيل أو األنشطة الرئيسية أو كليهما,اسم املالك واملالك األخري,شروط اتفاقات 

اهلامة,األصول  الديون,معلومات عن اإلجيارات,التمويل خارج امليزانية,حتليل عمليات التشغيل للقطاعات
 وااللتزامات احملتملة,تفاصيل خطة احلوافز(.

  افصاحات إضافية اختيارية ومنها)استعراض حلالة الشركة املالية ونتائجها التشغيلية,تقييم للتأثريات اهلامة
لالجتاهات واألحداث احلالية وأوجه عدم التأكد على السيولة الشركة ومواردها الرأمساليةوالنتائج 

ية,املوارد الرأمسالية املتاحة للشركة وسيولتها,األحداث االستثنائية أو غري العادية ذات التأثري املادي التشغيل
 على الشركة,استعراض ألداء القطاعات التشغيلية للمنشأة وهي ذات تأثري هام على املنشأة أو مواردها(.

 2معلومات دورية-8
  مالية ربع سنوية بانتظام. قوائمتقدمي 
 ات الواردة يف القوائم املالية والدورية مث مراجعتها.املعلوم 
 .تقدمي القوائم املالية ملخصة 

 .3تقديم المعلومات الالزمة عن األحداث التالية لتاريخ الميزانية-9

 .حتديد الفرتة الالحقة 
 .معلومات عن األحداث الالحقة املعدلة 

                                                                                                                                                                                     
-150محاد طارق عبد العال,حوكمة الشركات)شركات قطاع عام وخاص املصارف,املفاهيم,املبادئ,التجارب,املتطلبات(,مرجع سبق ذكره,ص ص 1

151. 
 .49الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبية,مرجع سبق ذكره,ص حسني عبد اجلليل آل غزوي,حوكمة 2

 .62-60حسني عبد اجلليل آل غزوي,حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبية,مرجع سبق ذكره ص ص3
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 .اإلفصاح عن معلومات األحداث الالحقة غري املعدلة 
 .توزيعات األرباح املسجلة وقائمة بالتوزيعات املستقبلية أو سياسات التوزيعات 

 .معلومات عن أي اندماج أو خصخصة وشيكة-10

 معلومات عن االستثمار في المنشأة.-11

 .نقطة التعادل للربحية لكل مكون رئيسي وحسب تبويب العمالء والمناطق الجغرافية-12

 الشركة عن العام الماضي( عرض أرقام المقارنة)بيانات-13

 خامسا:معلومات عن معامالت األطراف ذوي العالقة:

:شركة قابضة, شركات تابعة, شركات شقيقة,شركة اإلدارة,مشروعات تحديد نوعية األطراف ذوي العالقة-1
 مشرتكة,أفراد العائلة املقربني,األطراف األخرى اليت هلا سيطرة مشرتكة على املنشأة.

 اإلفصاح عن المعلومات األطراف ذوي العالقة-2

 .شراء وبيع السلع 
 .شراء وبيع املمتلكات أو أصول أخرى 
 .تقدمي أو احلصول على اخلدمات 
 .ترتيبات الوكالة 
 .عقود اإلجيارات 
 .حتويل البحوث والتطوير 
 .عقود الرتخيص 
 .التمويل,ويشمل ذلك القروض وحتويالت حقوق امللكية 
 الت.الضمانات والكفا 
 .عقود اإلدارة 

 اإلفصاح عن طرق تسعير معامالت األطراف ذوي العالقة.-3
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 السعر املماثل غري املقيد. طريقة 
 .طريقة سعر إعادة البيع 
 .طريقة التكلفة الزائدة 

 :اإلفصاح عن الحوافز ومنافع أفراد اإلدارة األساسية-4

 .احلوافز والنافع قصرية األجل للعاملني 
  بعد التقاعد.منافع العاملني 
 .املنافع طويلة األجل األخرى 
 .منافع التقاعد 
 .املنافع واملزايا يف حقوق امللكية 

 اإلفصاح عن معامالت األطراف ذوي العالقة-5

 العامالت بني األطراف ذوي العالقة. طبيعة 
 .طبيعة الصفقات اليت متت 
  القائم,شروط املعاملة وظروفها,الضمانات املعامالت و األرصدة املتداولة شامال)مبلغ املعاملة والرصيد

املعطاة أو املستلمة,خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها و الديون اليت أعدمت ومصروف الديون 
 1املعدومة(.

  جيب أن تكون األمور السابقة واملذكورة أعاله موضحة بشكل منفصل و مستقل لكل من)الشركة
أو اليت متارس تأثري هام على املنشأة,الفروع,املنشآت الزميلة,املشروعات القابضة,املنشآت ذات السيطرة املشرتكة 

 املشرتكة الداخلة يف املشروع,أفراد اإلدارة األساسيني للمنشأة وأقارهبم,األطراف ذوي العالقة اآلخرين(.

 سادسا:التطورات الحديثة والمتوقعة:

 قوائم املالية.معلومات عامة عن اجتاه أعمال املنشأة منذ أخر تاريخ ال-1

 أية معلومات جوهرية رمبا تؤثر على القيمة السوقية للمنشأة.-2

                                                           
1

 .63-62المعلومات المحاسبية,مرجع سبق ذكره, ص ص حسين عبد الجليل آل غزوي ,حوكمة  الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في 
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القادم مع تأكيد خاص على التوقعات املالية والتجارية  نتائج العامعرض العوامل الرئيسية اليت سوف تؤثر على -3
 للمنشأة.

 سابعا:إيضاحات أخرى

اليت ال تقدم فيها القوائم املالية املعلومات بطريقة مالئمة مزيد من املعلومات والتفاصيل اإلضافية يف احلاالت -1
 ملوقف املنشأة املايل وأدائها.

معلومات عن كل الدعاوي والقضايا املنظورة أمام القضاء واليت يكون أو حيتمل أن يكون هلا تأثري هام على -2
 املواقف املايل للمنشأة.

 1ىل تغري يف رأس مال الشركة,أو إعادة التنظيم.عرض شكل وتأثري الظروف اليت يتوقع أن تؤدي إ-3

 .مستخدمو القوائم الماليةالمطلب الثالث:

 املعلومات لتلك استخداماهتم أغراض تتنوع املالية،كما لقوائم تقدمها اليت ملعلومات من املستفيدة ألطراف تتعددا
 ومن2.أخرى منجهة املقدمة املعلومات تلك على بناءا وفقا لتنوع عالقاهتم من جهة ولتنوع قراراهتم املبنية وذلك

 املستعملة واملستفيدة من معلومات القوائم املالية جند: األطراف

 مهتمون املسامهني أن كما البيع أو باالستثمار االحتفاظ أو الشراء قرار اختاذ ليهمع أن المستثمرون: -١
 احلاليون املستثمرون حيتاج إذ األرباح توزيع على االقتصادية الوحدة قدرة تقييم يف تساعدهم اليت باملعلومات
 البدائل بني واملفاضلة املتاحة االستثمار فرص تقييم وألجل نفسه الوقت يف املناسبة املعلومات إىل واملرتقبون

 االحتماالت تقومي إىل كذلك املستثمرون وحيتاج مواردهم بتوظيف املتعلقة القرارات اختاذ و األخرى االستثمارية
 االستثمارات يف االستمرار وعدم أخر مشروع إىل حتويلها أو فيضهاخت أو استثماراهتم يف الزيادة ألجل املستقبلية

 األشخاص) املستثمرين تقسيم ميكن و املالية القوائم هلم تقدمه ما على ذلك يف معتمدين معينة لفرتة
 : 3إىل(الطبيعيني

                                                           
 .64حسني عبد اجلليل آل غزوي,حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبية,مرجع سبق ذكره,ص1

 .15،ص 2009حممدعباسبدوي،احملاسبةوحتلياللقوائماملالية،داراهلناءللتجليدالفين،اإلسكندرية، 2
جنم اجلعفري,دور مراقب احلسابات ومسؤوليته يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية,املعهد العريب للمحاسبني وسن عبد الصمد  3

 . 6-5,ص ص 2002القانونيني,جامعة بغداد,
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 مدخرات تكوين على قادرا يكون أن له يتوقع ال والذي معني مبلغ ادخار يف جنح الذي وهو/المستثمرالصغير
 صغار أو الصناعيني صغار أو العمال أو املوظفني من يكون أن املستثمر أما وهذا أيراد من عليه حيصل مما كبرية

 ٠التجار
 والذي احملامي أو املهندس أو الطبيب مثل ها يف ناجحا ويكون معينة ملهنه املمارس وهو /الرجاللمهنيالناجح *
 يكون ما منها واليت الضرورية االحتياجات لسد يكفي ما األموال من خصص قد يكون األحيانب اغل يف

 .استثمارية ألغراض
 بتحمل له سمحلي ما موضع يف يكون املستثمر هذا أن احدمها مبيزتني القسم هذا ميتاز /الناجح األعمال رجل*

 ومستمرة وثيقة دراية على جتعله األعمال ميادين يف ونشاطه وجتارته خربته أن والثانية املخاطر من الكثري
 ٠ملالية استثماراهتا وإدارة االختيار يف النجاح من األدىن وباحلد امليزتان هاتان ومتكنه واملالية االقتصادية باألحوال

 الضمان إىل تصل جدا ودقيقة سليمة مالية قوائم إىل حيتاج املستثمرين من النوع هذا و /رجالألعمااللمتقاعد *
 يف االرتفاع أما املرتبة يف يكون االستثمار من املتوقع العائد أن يعتربون الذين املستثمرين من ألنه وذلك أحيانًا
 إذ األخطار بتقليل االستثماري برناجمه رسم عند يهتم املستثمرين من النوع هذا أن٠األمهية يف فيليه األصل قيمة
 ٠لوفقده فيما جديد من رأمساله تكوينإلعادت  أخرى فرصة أمامه ليس

 :منها ةيدعد مبزايا املستثمرين من النوع هذا يتمتع /الثري المستثمر *
 ٠املخاطر حتمل على مقدرته -أ

 ٠استثماراته تنويع على مقدرته -ب
 .الستثماري برناجمها رسم عند رتفنيحملا باخلرباء االستعانة -ج
2-

ورحبيةاملنشأةمنأجلمعرفةقدرةاملنشأةعلىدفعالتعويضات،؛املكافآت،منافعالتقباستقرار مهبحاجةإلىمعلومامتتعلقة:العاملين
 .1اعدوتوفريفرصالعمل

 عليها املرتتبة والفوائد قروضهم كانت أذاا فيم حتديد على تساعدهم اليت باملعلومات مهتمون وهم:المقرضون3
 فاملوردون خمتلفة ألغراض عديدة صور و بأشكال للشركة األموال قدم حيثي االستحقاق عند هلم تدفع سوف

 الشروط وفق قصري زمن خالل السداد مث ومن بضائعهم تصريف من يتمكنوا كي األجل قصرية االئتمان يقدمون
 ٠هبا املعمول األجل

 وأحيانًا سندات شكل على تكون قد خمتلفة مصادر من قروضا االقتصادية الوحدات تتلقى أخرى ناحية ومن
 حقوق إىل سنداته الستبدال للمقرض فرصة السندات هذه وتتيح أسهم إىل للتحول قابلة السندات هذه تكون

                                                           
 الواقعورهاناتاملستقبل " ميصاحلمرازقة،مداخلةبعنوان،القوائماملاليةحسباملعايرياحملاسبةاملاليةاإلسالمية،امللتقىالدولياألوحلوالالقتصاداإلسال1
 08  ،معهدالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيري،املركزاجلامعيبغرداية،ص"
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 يتحمل انه أال املستخدمة األطراف مجيع مع متساوية خماطرة نسبة يتحمل املقرض أن٠مرحبا ذلك رأى أذا ملكية
 وألجل٠واحملدد الثابت الفائدة بسعر مقيدا يبقى فهو االقتصادية الوحدة وضع كان مهما املنفعة ثبات خاصية

 مدة باختالف والتدقيق الفحص ومعايري ملقرضني خدمة املقدمة املالية القوائم حتليل أساليب تتفاوت ذلك
 ٠منه والغرض القرض وضمانات

 من متكنهم اليت باملعلومات اآلخرون والدائنون املوردون يهتم اآلخرون: التجاريون والدائنون الموردون -4
كانت املبالغ املستحقة هلم ستدفع عند االستحقاق وبالتايل فإهنم يهتمون باملعلومات املرتبطة باملركز   إذا ما حتديد

 االئتماين بالوحدة االقتصادية.
 عند وخاصة االقتصادية الوحدة استمرارية مبعرفة ينحصر باملعلومات فاهتمامها الشرحية هذه أماالعمالء:5

 املواد أو للبضاعة وأساسي رئيسي كمورد عليها معتمدين كانوا وان األجل طويلة مبعامالت معها ارتباطهم
 .1األولية

 
 :ووكاالتها الحكومات-6

 احلكومية جلهات حتتاجا حيث املختلفة املشاريع نشاطات وبالتايل املوارد توزيع بعملية ووكاالهتا احلكومات هتتم
 حتتاج اليت الضريبية إلدارة مثال القومي املستوى على االقتصادية السياسات بعض رسم إلمكان معلومات إىل عامة
 املستحقة الضرائب احتساب لغرض العالقة ذات االقتصادية الوحدة عن املالية القوائم إىل

 التييهمهااملعلوماتواإلحصاءعليهاوختفيضاملواردالتيتحددأنشطتهاوالرقابةعلىهذهاألنشطةوأجهزةالتخطيطواملتابعة
 ٠اخلاصةباحملاسبةالقومية

 الجمهور: -7
تؤثرالوحداتاالقتصاديةمبختلفقطاعاهتاعلىأفراداجلمهوربطرقمتنوعةوعلىسبيالملثالقدتقدمتلكالوحدامتساعداتكبريةلالقتصا
داحملليبطرقمختلفةمنهاعلىسبيالملثاالألفرادالذينتستخدمهمورعايتهاللموردينوتكمنأمهيةاملعلوماتالتييحصلعليهااجلمهورعن

 -:ثريعليهمبطرقمختلفةحيثدالتعرفعلىبياناتوحدةاقتصاديةمابالتأ
 -أ

توفريالعملوالتعاملمعاملوردينا)تسامهالوحدةاالقتصاديةمسامهةفعالةوجوهريةفياالقتصاداحملليوتكوناملسامهةمنجوانبعدةمنها
 ٠(حملليني

 .تسامهفيالتعرفعلىاجتاهاتنشاطاتالوحدةاالقتصاديةوالتطورالذييحدثعلىهذهالنشاطات -ب
 . تؤدينشاطاتالوحدةاالقتصاديةإلىأثارأوأضراراجتماعيةأوبيئيةهتماجلمهور -ت

 في جودة القوائم المالية.ودورها المبحث الثالث: حوكمة الشركات 

                                                           
 .15حممدعباسبدوي،احملاسبةوحتلياللقوائماملالية,مرجع سبق ذكره,ص  1



 المالية في جودة القوائم ودورها حوكمة الشركاتالفصل الثاني                                                

 

 
78 

،وبالتاليالنظرإلىوعياملستهلكيناملختلفةتعترباجلودةأحدالعواماللرئيسيةالتيتسامهفريفعروحالتنافسبينالشركاتواملصانعواخلدمات
وهلذازاداالهتمامبحوكمةالشركاتوخاصةمنالناحيةاحملاسبيةواملاليةواالقتصاديةواملتعلقةبإ.األفضلدماتذاتاجلودةفياختياراخل

والقوائماملاليةاملفصحعنها،وبالتاليالسعينحوحتقيقجودةاملعلوماتاحملاسبيةالتيتتضمنها،لذلكفإنااللتزامبتحقيقاالتقارير عداد
والقوائم  التقاريروجودةحوكمة الشركات،وبالتاليفإنالعالقةبينعليهاجلوانبالفكريةللحوكمةسوفينعكسبشكٍلمباشر 

 اإلدارية. املاليةهيعالقةوثيقةالصلةبالعملية
 جودة القوائم المالية و العوامل المؤئرة فيها . المطلب األول:

والقوائم  تعنياجلودةفيهذااجملاملصداقيةاملعلوماتاحملاسبيةالتيتتضمنهاالتقاريرمفهوم الجودة:-
املاليةوماحتققهمنمنفعةللمستخدمينولتحقيقذلكيجبأنتخلومنالتحريفوالتضليلوأنتعدفيضوءجمموعةمناملعايريالقانونيةوالرقاب

ها إنتحديدأهداف,1يةواملهنيةوالفنية،مباحيققاهلدفمناستخدامها
 هونقطةالبدايةفيتطبيقمنهجفائدةاملعلوماتاحملاسبيةفيرتشيدقراراتاملستفيدين

جودةاملعلوماتتلكاخلصائصالتيبمفاهيميدةهيتلكاملعلوماتاألكثرفائدةفيمجالرتشيدالقرارات،ويقصدكذلكأيأناملعلوماتاجل.
ها املرجوةمنإعدادبالفائدةجيبأنتتسمبهااملعلوماتاحملاسبيةاملفيدة،واملعربعنها

 .فيتقييمنوعيةاملعلوماتالتيتنتجعنتطبيقالطرقواألساليباحملاسبيةالبديلة
وتعترباجلودةفيهذااجملالبأهناأحدمكوناتالتنظيماإلداريالذييختصبتجميعوتبويبومعاجلةوحتليلوتوصيالملعلوماتاملاليةاملالئمةال

 .2ختاذالقراراتإلىاإلطرافاخلارجيةوإدارةاملنشأة،وعليهفإنالنظاماحملاسبييعتربأحداملكوناتاألساسيةلنظاماملعلوماتاإلدارية
 :3اسيب كنظام املعلومات من خالل املراحل التاليةوهذا ويربز دور النظام احمل

 حصر العمليات واألحداث املتعلقة بنشاط الشركة يف صورة مواد خام)بيانات(متثل مدخالن النظام احملاسيب.-
تشغيل ومعاجلة البيانات املدخلة كمواد خام أي البيانات وفق املبادئ والفروض احملاسبية املتعارف عليها -

 معلومات حماسبية.للحصول على 
 توصيل املعلومات احملاسبية إىل األطراف املستفيدة ذات املصلحة يف صورة تقارير مالية.-
 الرقابة واملتابعة للبيانات من خالل املراجعة والتقييم وقياس ردة فعل املستفيدين من هذه املعلومات.-

من األجزاء واألنظمة الفرعية املرتابطة وتعتمد كل واستنادا ملا سبق يتبني أن النظام احملاسيب يتكون من جمموعة 
جمموعة من النظام على جمموعة أخرى وتعمل على حتقيق األهداف اليت يسعى إليها النظام من خالل اإلجراءات 

املرتبطة بعضها ببعض واملقيدة مببادئ وقواعد سليمة واليت يتم إعدادها بطريقة متكاملة لتقدمي القوائم والتقارير 
 الية.امل

                                                           
1
 .19,ص2003ارة,العدد الثاني,محمد خليل,دور المحاسب اإلداري في إطار حوكمة الشركات,مجلة الدراسات والبجوث التجارية,كلية التج 
-7واقي, يوميزرزار العياشي,احلوكمة احملاسبية للمؤسسة)واقع,رهانات وأفاق(,بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل الثامن,جامعة العريب بن مهيدي,أم الب2
 .16 15,ص ص 2010ديسمرب8
 .12,ص1991السالسل,الكويت,عباس مهدي الشريازي,نظريةاحملاشبة,مطبعة ذات  3
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 ىاملاليةاهلدفالرئيسيالذيتسعوالقوائم  تعتربجودةالتقارير:1المؤثرة في جودة القوائم المالية العوامل-
 الشركاتلتحقيقه،لكنهناكمجموعةمنالعواماللتيتؤثرفيعمليةإنتاجاملعلوماتوتوصيلهاوتوفري

 :مقوماتالنظاماحملاسبييمكنبياهنافيمايلي
 ىمجموعةمنالعناصرواملقوماتوالتيتتمثلفيمجموعةمنيستندالنظاماحملاسبيفيأساسوظائفهعل

 :األدواتواإلجراءاتاملستخدمةفيالنظاملتحقيقأهدافهوتتضمنهذهاملقومات
 وتتضمنجميعاملكوناتاملاديةمثالألدواتواألجهزةاحملاسبيةاليدويةواآلليةالتييتم :المقوماتالمادية -

 .استخدامهافيإنتاجاملعلوماتاحملاسبية
 .وتتمثلمجموعةاألشخاصالقائمينعلىتشغياللنظاماحملاسبيوالعاملينفيه :المقوماتالبشرية -
 .وتشملكافةاألمواالملتاحةللنظاموالتييستخدمهاللقيامبمهامهووظائفه:المقوماتالمالية -
 .فهوحتتويعلىمجموعةمناإلجراءاتالتطبيقيةوالبياناتالضروريةالالزمةلتشغياللنظاموحتقيقأهدا:قاعدةبيانات -

 المطلب الثاني:معايير جودة القوائم المالية .
مناملعروفأنإداراتالشركاجتميعها،وبالاستثناء،تعملكوكيلإلدارةأعمااللشركةوذلكبالنيابةعنأصحاهبا،ولضماننزاهةتلكاإلدارا

عدوأصتظهرتنظريةاحملاسبةلتحكمتلكالعالقةمنخاللتطبيقمبادئمحاسبيةعديدةتلزمالشركاتبتسجيلجميععملياهتاضمنقوا
واستناداًإلىذلكيستطيعمتخذالقراراالعتمادعلىتلكالقوائمذاتاجلودةالعاليةكأح.ولتضمننزاهةالعملضمننظاممحاسبيمحدد

دأمهمقوماتاختاذالقراروالتييجبأنيتوفرفيهاعناصراملالئمةوالوقتية،واإلفصاحالكافيأواألمثلواألمهيةالنسبيةوقابليةاملعلوماتللمق
 :2التالية مادعليها،وتتحققجودةهذهاملعلومامتنخاللتوافراملعايريارنة،وإمكانيةالثقةهباواالعت

و القوائم  تسعىالعديدمناملؤسساتاملهنيةفيالعديدمنالدوللتطويرمعايريجلودةالتقارير :معاييرقانونية 1-
املاليةوحتقيقااللتزامبهامنخاللسنتشريعاتوقوانينواضحةومنظمةلعملهذهاملؤسسامتعتوفريهيكلتنظيميفعاليقومبضبطجوانبا

 ألداءفياملنشأةمباتتوافقمعاملتطلباتالقانونيةالتيتلزمالشركات
 .باإلفصاحالكافيعنأدائها

 يريتكزعليهاكلمنينظرإلىعنصرالرقابةبأهنأحدمكوناتالعمليةاإلداريةالت :معاييررقابية 2-
 جملساإلدارةواملستثمرين،ويتوقفنجاحهذاالعنصرعلىوجودرقابةفعالةحتدددوركلمنلجاناملراجعة

وأجهزةالرقابةاملاليةواإلداريةفيتنظيماملعاجلةاملاليةوكذلكدوراملسامهينواإلطرافذاتالعالقةفيتطبيققواعداحلوكمةبواسطةأجهزةر 
 ليةوأنبياناهتااملاليةقابيةللتأكدمنأنسياستهاوإجراءاهتاتنفذبفاع

 تتميزباملصداقيةمعوجودتغذيةعكسيةمستمرةوتقييمللمخاطروحتليلللعملياتوتقييماألداءاإلداريومدي

                                                           
ألول يف اسالم بدوي الداعورالتميمي,أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة القوائم املالية,ورقة حبثية مقدمة اىل املؤمتر املهين الدويل ا1

 .14,ص 2012فلسطني,فندقاملوفنبيك,رام اهلل,
 .18احملاسبية للمؤسسة)واقع,رهانات وأفاق(,بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل الثامن,مرجع سبق ذكره,ص زرزارالعياشي,احلوكمة2
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 .االلتزامبالقواعدوالقوانيناملطبقة
 :معاييرمهنية 3-

معهمفهوممساءلةاإلدارةةمنهتتماهليئاتواجملالساملهنيةاحملاسبيةبإعدادمعايرياحملاسبةواملراجعةلضبطأداءالعمليةاحملاسبية،مماابرز 
 .ماليةتتمتعبالنزاهةواألمانةوالقوائم  قبالملالكلالطمئنانعلىاستثماراهتم،والتيأدتبدورهاإلىظهوراحلاجةإلعدادتقارير

 إنتوفرمعايريفنيةيؤديإلىتطويرمفهوجمودةاملعلومامتمايعكسبدورهعلى :معاييرفنية 4-
 ينوأصحاباملصاحلبالشركةويؤديإلىرفعوزيادةجودةالتقاريراملاليةويزيدثقةاملسامهينواملستثمر 

 .االستثمار
 وعليهتتضحأنوجودمعايريلضبطجودةالتقاريراملاليةيكونلهأثركبريفيتطويروتفعيلدوراجلهات

 التنظيميةللحوكمةمنخاللوضعهياكللتنظيمالعمليةاإلداريةوسنالقوانينالتيتنظمعماللشركاتوحتفظ
حقوقاملسامهني،وكذلكبيانأمهيةالرقابةوالدوراملنوطباملراجعاخلارجيمعوجودنظامرقابييظهراحلاجةللمساءلةممايزيدثقةاملستثمر 

احلوكمة،حيثتعترباحملاسبةواملراجعةمنأكثراجملاالتالعلبقواعدوثيقا  طاينبإدارةاملنشأة،ولذلكفإمنهنهاحملاسبةواملراجعةترتبطارتبا
إجراءاتاحلوكمة،كماأمنبادئوإجراءاتاحلوكمةهياألخرىتلعبدوراًكبرياًفيمجالتطويرمهنةاحملاسبةواملراجعةمميةواملهنيةتأثرامببادئو 

 1.خنالإلصدارالتشريعاتوالقوانينالتيتحكمعمليةاإلشرافوالرقابة
 .جودة القوائمالماليةفي حوكمة الشركات تأثير :المطلب الثالث

 إنأحدأمهدوافعاالهتمامبتطبيققواعدحوكمةالشركاهتوإعادةثقةاملتعاملينفيأسواقاألوراقاملالية،
 التيتأثرتاالهنياراتوحاالتالفشاللتيأصابتالكثريمنالشركاتالعمالقة،والتيرتجعفيمعظمهاإىل

 هاعدمدقةالبياناتواملعلوماتاحملاسبيةوماتتضمنهمنأخطاء؛لذافإنأحداملبادئاألساسيةالتيتقومعلي
 عمليةحوكمةالشركاهتومبدأاإلفصاحوالشفافيةوماحيملفيطياهتمنإعدادومراجعةاملعلوماتواإلفصاح

 .عنهامبايتفقواملعايريعاليةاجلودةوأنيتمتوفريهاللمستخدمينفيالوقتاملالئموبالتكلفةاملالئمة
 :جودةالتقاريرالماليةبعالقةقواعدالحوكمة-1

إنالتطبيقالسليملحوكمةالشركاتيشكالملدخاللفعاللتحقيقجودةالتقاريراملاليةواملعلوماتالناجتةعنها،علىأهنيعتربأحداملعايرياأل
ساسيةللحوكمةمنخالإلبرازدقةوموضوعيةالتقاريراملاليةجبانبااللتزامبالقوانينوالتشريعات،وبالتاليهناكعالقةوثيقةالصلةبينتطب

حملاسبيةفيالتقاريراملالية،وأنتطبيقهذهالقواعديؤثرعلىدرجةومستوياإلفصاحاحملاسبيممايؤكدعلىأنيققواعداحلوكمةواملعلوماتا
اإلفصاحوالشفافيةوظاهرةحوكمةالشركاتوجهانلعملةواحدةيؤثركلمنهماباآلخرويتأثربه،فإذاكاناإلفصاحهوأحدوأمهمبادئا

عايرياجلودةاملاليةواحملاسبية،كذلكفإناألثراملباشرمحلوكمةفإنإطاراإلجراءاتاحلاكمةللشركاتيجبأنيحققاإلفصاحبأسلوبيتفقوم
نتطبيققواعداحلوكمةهوإعادةالثقةفياملعلوماتاحملاسبيةنتيجةحتقيقاملفهومالشامللهذهاملعلوماتباعتبارأناملعلوماتالتيتنتجهاالتق

 : حجماملخاطربأنواعهااملختلفةمثلس لقيااريراملاليةهيمنأمهالركائزالتييمكناالعتمادعليها

                                                           
 .18زرزارالعياشي,احلوكمة احملاسبية للمؤسسة)واقع,رهانات وأفاق(,بطاقة مشاركة يف امللتقى الدويل الثامن,مرجع سبق ذكره,ص1
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السوقوخماطرالسيولةومعداللفائدةوخماطراألعمالواإلدارةوأسعارالصرف،فضاًلعندورهافيعمليةالتنبؤ،باعتبارهامدخالً خماطر 
أيضاوتعتربلتحلياللقراراالستثماريفيسوقاألوراقاملاليةالذييعتمدعلىفرضرئيسيمؤداهأنكلورقةماليةهلاقيمةحقيقيةميكنالوصو 

,كما أن التقارير داحملاسيب،ومعداللتوزيعات،ومعداللنمووبعضالنسباحملاسبيةإلليهامنخالالملعلوماتاحملاسبيةبدراسةالعائ
املالية تؤثر يف قرارات املستثمرين بإمدادهم باملعلومات عن الشركات اليت تطرح أسهمها يف السوق املايل قبل اختاذ 

 .1قرار الشراء أو بيع هبدف دعم وترشيد ذلك القرار
احلوكمة بالنسبة للشركات واألسواق املالية هو اعادة ثقة املتعاملني من مستثمرين ان أهم دوافع تطبيق قواعد 

ومسامهني وإدارة الشركات يف تلك األسواق جتنبا لتعرضها اىل اهنيارات أو حاالت فشل بسبب عدم دقة البيانات 
الشفافية وعدم مساءلة يف التقارير  واملعلومات احملاسبية وقلة الشفافية وعدم دقة البيانات واملعلومات احملاسبية وقلة

املالية,لذلك فان الدقة واملوضوعية يف التقارير املالية جبانب االلتزام بالقوانني والتشريعات اليت تصدرها الدولة 
املتخصصة هلا األثر الواضح يف تنشيط حركة سوق األوراق املالية وزيادة حركة التداول وأسعار واجلمعيات املهنية 

 .2ضال عن أمهية التوقيت املالئم يف اإلفصاح عن كافة املعلومات الالزمة لذلكاألسهم,ف
 األمر الذي يؤثر يف القدرة التنبؤية لكل املعلومات وعلى سلوك املستثمرين احلاليني واملتوقعني.

 
 وجودة القوائم والتقارير المالية.(:العالقة بين حوكمة الشركات 4-2الشكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35ة الشركات,مرجع سبق ذكره,صدور احملاسب اإلداري يف إطار حوكم حممد خليل, 1

 .75 طلحة أمحد,'أثر تطبيق حوكمة الشركات على جودة املعلومات احملاسبية',مرجع سبق ذكره ص 2

جودة التقارير 
و القوائم 

 المالية

وجود أساس محكم 

 وفعال لحوكمة

 الشركات

 اإلفصاح والشفافية

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

دور أصحاب المصالح في أساليب 

 ممارسة سلطات اإلدارة

حماية المساهمين 

 والمستثمرين
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 .17أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على جودة التقارير املالية,مرجع سبق ذكره,صبدوي الداعوريالتميمي, إسالمالمصدر:

 

 .تأثير حوكمة الشركات في جودة القوائم المالية-2

 2010 معمطلعسنة
تبنتاجلزائربشكلعملينظاممحاسبيماليأساسهاملرجعياملعايرياحملاسبيةالدولية،ومبرورأكثرسنتينعلىبدايةتطبيقهذاالنظامكانلزاماع
لينا،إجراءتقييمولومبسطلكيفيةتأثريهذاالنظامعلىبعضاملفاهيماحلديثة،مثلحوكمةالشركات،وذلكمنخالحملاولةإظهارالعالق

 رضالقوائماملاليةوفقهذاالنظامةالتكامليةبينهما،عنطريقدراسةجودةع
تضمنالنظاماحملاسبياملاليإطاراتصورياللمحاسبةاملاليةومعايريحماسبية،ومدونةحساباتتسمحبإعدادقوائمماليةعلىأساساملبا.

 دئاحملاسبيةاملتعارفعليها،حيثألزماملؤسساتاخلاضعةهلإلىاحرتاجمملةمناملبادئوالقواعدأمههااحرتاممبدأالشفافيةواإلفصاح
 :لقوائماملاليةوالتيحددهافيخمسقوائمرئيسةهيفيعرضا

 .1امليزانية،حسابالنتائج،جدولتدفقاتاخلزينة،جدولتغيرياألمواالخلاصة،اجلداوالمللحقة
واملالحظمنخالالستعراضهذهالقوائماملاليةهومدىمطابقتهاملاجاءهباملعياراحملاسبيالدوليعرضالقوائماملاليةمعبعضالتغيرياتالب

جلوهرمطابقوعليهفإجنودةاملعلوماتاحملاسبيةالتيتقدمهاالقوائماملاليةاملعدةوفقالنظاماحملاسبياملاليلنتقسيطةفيالتسميات،ولكنا
االعالية،حيثأهننظراألمهيةالقوائماملاليةفقددعتاحلاجةلهتلعنجودةالقوائماملاليةاملعدةحسبمعايرياحملاسبةالدولية،والتيأثبتتجود

 بعنوانعرضالقوائماملالية،عنطريقالتأكد1الدولريقموذلكبصدوراملعياراحملاسبيهتادجو حتسينمستوى
 2:ممايلي
 . الواردةمبعايرياحملاسبةاتاإلفصاحاحتواءالقوائماملاليةلكافة -
  . االحنرافاتوقوعاالحنرافعنمتطلباتاملعايريفيحاالتنادرةجدامعاإلفصاحعنتلك -
  . إيضاحاحلداألدنىمنمكوناتالقوائماملاليةوالسياساتاحملاسبيةاملتبعةواإليضاحات -

                                                           
و الشفافية وجودة القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل',ملتقى وطين  اإلفصاحكمة الشركات على حو حسني وبوطالعةحممد,'دراسة أثر بن طاهر  1

 .11,ص2012ديسمرب7-6جبامعة حممد خيضر,بسكرة,يومي
– سالةماجستري،كليةالتجارةر ،'اثرتطبيقآلياحتكومةالشركاتعلىجودةالقراراالستثماريبسوقاألوراقاملاليةاملصرية'عبريبيوميمحمودحممدأمني،2

 .180,ص2011,هرةجامعةالقا

المعاملة العادلة والمتساوية 

 بين جميع المساهمين
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 تأصيالملتطلباتالعمليةلبعضاألموركاألمهيةالنسبية،واالستمراريةوالثبات،وعرضاملعلوماتاملقارنة،وأسلوباختيار -
 .لسياساتاحملاسبيةعندعدمتوافراملعياراملالئما

 :إالأهنعندإعدادالقوائماملاليةوفقالنظاماحملاسبياملالييجبمراعاةمجلةمناألمورأمهها
 : اجلزائريةاالقتصاديةاختالفالبيئة -

 .حيثيستوجبتكييفالقوائماملاليةمعبيئةاالقتصاداجلزائرياألقالنفتاحاعلىاالقتصادالعامليمقارنةبالدوالملتقدمة
التطورفياجلانباحملاسبينظرالبطءاإلصالحاتاملاليةخاصةماتعلقمنهابسوقعدممسايرةباقياألطرالتشريعيةوالقانونيةهلذا -

 . األوراقاملالية
 .يالحظكذلكعدمفهمكيفيةإعداداملالحقوعدمإعطائهاأمهيةقصوىمقارنةبباقيالقوائماملالية -

لساعومنأجلمعاجلةهذهالنقائصيوصىبوضعلجنةمستقلةتضمجميعالقطاعاتاالقتصاديةمنأجإلجيادتكاملبينمختلفاآللياتا
 .يةلتعزيزمفاهيمحوكمةالشركامتنأجلمحاربةالفساداملاليواإلداريبأنواعه
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 الثاني:الفصل  خاتمة

باألطراف متثاللقوائماملاليةوسيمةاإلدارةاألساسيةفياالتصال
ف,نتائجمنهحققتفالتعرفعمىالعناصرالرئيسيةاملؤثرةعمىاملركزاملاليلمشركةومااكاألطر لاميكنلتمخالهلفمن,الشركةبأنشطةاملهمة

االقوائمهتتضمنوماتاحملاسبيةالتيلاملعوتعدجودة.شركةللياتاملاليةلالعمةاحملاسبيةوالتيتصفملو علملائيهالنالقوائماملاليةمتثاللناجت
وماتاحمللاملعمثلكفاءةتشغيلوجودةتصميمنظامخرىامألوماتاحملاسبيفضالعنعو لاملعاملاليةاملقياساملناسبلتقييممدىكفاءةنظام

عمىامهز يوماتالتيتحفلباملعمهبتزويداالقتصاديةوذلكراراتقيمةملتخذيالقإضافةاقدرهتوماتاحملاسبيةتكمنفيلاملعاسبيكماواجنودة
وماتلاملعكلولكيتمتازمت,القراراتكلاملصاحبةالختاذمثلتمالتأكداتوختفضمناحتماالتعدمهاجلكلتدافأهالتيتحققالقراراتختاذ

 املوثوقية( وماتلاملعواالعتمادعمىتزاموااللالفعاليةوالكفاءةوالسريةوالكمالوالوفرة:اآلتيةتتصفباخلصائصأنباجلودةفانياجيب
  .االقتصاديةلألحداثابصدقلهومتثيواملوضوعيةواحليادية ,

إن 
إضافةإلىاإليضاحاتملةيانعكاسلفعاليةاألنظمةاحملاسبيةاملستعهومةاحملاسبيةوبالتاليصحةاحلساباتاملعروضةلعونزاهةاملجودة

 بتوافرأنظمةحوكمةالشركاتلتمنعلتتطاملرفقةبالقوائماملالية
 . ساإلدارةمثاللجممعالقةومصاحلبالشركةكأعضاءهيدتواطؤاملدققينمعمنل

 ساإلدارةلمجينواجلمعياتالعموميةعمىمهاملسامنجانبإلشراف إذإنوجودنظاحموكمةجيدملشركاتيعنياملزيدمنالتدخال
 .اإلداريواالحنرافاالتنفيذيةمناجالحلدمنالفساداملاليزهتهوأج
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 :تمهيد

تشكل املؤسسة نظاما مفتوحا على األطراف املكونة حمليطها واليت تتفاعل معه بطريقة وثيقة ودائمة,وذلك بواسطة 
حتسني املؤسسة لعالقتها مع بيئتها,مما يزيد يف مصداقيتها و جاذبيتها و تغري نظرة الغري هلا بصورة اجيابية,وبذلك 

النظرة  هذه من أن ختضع لضغوطاته فقط,حيث ومن خاللبدال  إجياباستساهم يف تغيري حميطها وتؤثر فيه 
ال و حتقيق مزيد من اجلديدة للمؤسسة,يتضح جليا أهنا تتجه صوب متطلبات القدرة التنافسية و األداء الفع

الربح, وحبوكمتها تتسىن هلا إدارة أحسن لألزمات و املخاطر و ضمان البقاء و االستمرار,وبتبين مبادئ حوكمة 
عامل األعمال ميكنها من ممارسة اقتصاد سوق وفق أطر سليمة.هبذا املنهج اجلديد للمؤسسة يتوجب  الشركات يف

الرتكيز على ضبط بدقة حقوق وواجبات ومسؤوليات األطراف الفاعلة الداخليني و اخلارجيني عن املؤسسة مما 
االهتمام باملبادئ  إىليئات الدولية يؤدي هبا إىل التقليل من املخاطر اليت تواجهها.وهو ما حث به املنظمات واهل

 السليمة اليت تسري عليها املؤسسات ألهنا اخللية املؤثرة على االقتصاد بصفة خاصة.
 ولإلملام هبذا الفصل مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث كما يلي:

 حوكمة الشركات. مفهوم: المبحث األول
 :مبادئ وأهداف حوكمة الشركات.المبحث الثاني

  آليات و قواعد تطبيق حوكمة الشركات. الثالث:المبحث 
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 حوكمة الشركات. مفهومالمبحث األول:

حوكمة الشركات استمرارا للبحث املتواصل عن تعزيز أداء الشركات,ومنها على سبيل املثال نظرية  جاءت
,الفصل بني امللكية و اإلدارة,هياكل امللكية و متويل املنشآت,عالقة اإلدارة املنشأة,نظريةالوكالة

باملسامهني,أصحاب املصاحل و غريها من النظريات.ويوجد أكثر من تعريف حلوكمة الشركات نتيجة الرتباط 
يفات موضوع حوكمة الشركات مبجاالت و أطراف خمتلفة,حيث قام العديد من الكتاب و الباحثني بتقدمي تعر 

 خمتلفة حلوكمة الشركات,انطلق كل منها من زاوية أو موضوع الذي يعطيه األمهية الرئيسية.

 تعريف حوكمة الشركات.المطلب األول:

يركزمصطلححوكمةالشركاتعلىعدةنقاطإلدارةالشركاتواالقتصادبوجهعام،يأتيفيمقدمتهاوأكثرهاأمهيةعلىاإلطالقالشفافيةفي
سبيةوالقوائماملالية،وكذلكتطبيقمعايري الشفافيةفيالتعاملمعاملستثمرينوالبنوك معامالتالشركاتوالعملياتاحملا

التيتقدمالقروضللشركاتلمنعأزمامتصرفية،وتبنيطرقعادلةفيإجراءاتاإلفالسفيحالةتعرضالشركةللفشلوذلكبتوزيعاملخاطربطريق
 . ةعادلةبيناملسامهينوالعمالواملالكينالدائنني

وحموكمةالهوالقانونيينواحملللينلمفاالقتصاديينىاملستوىالعاملياليوجدتعريفموحدمتفقعليهبينكافةعلهنفيالبدايةجتدراإلشارةإلىأ
و يرجع  شركات

ككلواالقتصاد واألمرالذييؤثرعلىاجملتمعهللشركاتو واالجتماعيةواملاليةواالقتصاديةفيالعديدمناألمورالتنظيميةهذلكإلىتداخل
1. 

ونتيجةالرتباطحوكمةالشركاتبمجاالتوأطرافمختلفةكاإلدارةوجملساإلدارةواملسامهني وأصحاباملصاحل،ظهركثريمن 
 .التعريفاتاملتنوعةحلوكمةالشركات

على  اإلشرافاملستخدمة بواسطة ممثلي أصحاب املصلحة يف املنظمة لتوفري  اإلجراءات"هي 2التعريف األول:
 ".اإلدارةاملخاطر اليت تقوم هبا 

و كفاءة ريادة حوكمة الشركات كما يلي:"يعتمد اقتصاد دولة ما على  1992عام Cadburyكما يصف تقرير 
ملسؤولياهتا حتدد الوضع التنافسي للدولة.وهذا هو  اإلداراتفان الفاعلية اليت تؤدي هبا جمالس  وهكذاالشركات,

 جوهر أي نظام حلوكمة الشركات".

                                                           
 .13-12صص , 2006 , سوريا ,دمشق , الداراجلامعية , , الطبعةاألوىل , حوكمةالشركاتومعاجلةالفساداملاليواإلداري , حممدمصطفىسليمان1
 .11,ص 2007الدار اجلامعية,الطبعة الثانية , )مفاهيم,مبادئ,جتارب,شركات قطاع عام و خاص(محادطارق عبد العال,حوكمة الشركات2
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  إذالرشيدة,اإلدارةاحلديثة الذي يطلق عليه أيضا  اإلداريةاحلوكمة من املصطلحات التعريف الثاين:يعد مصطلح 
و النظم و القرارات اليت تضمن تفعيل مبادئ  اإلجراءاتو  اآللياتيعرب عن جمموعة الطرق و األساليب و 

 إىلوكمة اليت هتدف االستقاللية و النزاهة و الشفافية و االنضباط و املساءلة و العدالة وغريها من مبادئ احل
و استغالل املوارد االقتصادية  املبادئالشركة جتاه هذه  إدارةحتقيق اجلودة و التميز يف األداء من خالل تصرفات 

املتاحة لديها,ومبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف,ومبا يضمن حتقيق العدالة و حيفظ املسامهني و لألطراف 
و العاملني بالقواعد األخالقية و املهنية  اإلدارةة حقهم,ولتحقيق ذلك البد من التزام املتعاملة مع الشرك األخرى

 للحد من ممارسات هتدد مستقبل الشركة يف النمو و البقاء و االستقرار.

 :ومنخالاللعرضالسابقللتعريفاتالتيوردتفياألدبياتاملختصةباملوضوع،ميكنالقوألحنوكمةالشركاتتقومعلىثالمثحاوررئيسيةهي
 : محورالسلوكاألخالقي 1-

أيضمانااللتزامباألخالقياتوقواعدالسلوكاملهنيالرشيدوالتوازنفيتحقيقمصاحلكافةاألطرافاملرتبطةبالشركةوالشفافيةعندعرضا
 .املاليةملعلومات

  : لخالذلكمن : المحورالماليوالمحاسبي 2-

- 
تفعيألدوارأصحاباملصلحةمثالهليئاتاإلشرافيةكهيئةسوقاملالوالبنكاملركزي،واألطرافاملباشرةلإلشرافوالرقابةواألطرافاألخرىاملرت

 .بالشركةبطة
 .التجاوزاتو االحنرافاتوضعنظاممتكاملللرقابةواملساءلةالكتشاف -
 .املاليةري التأكيدعلىاإلفصاحوالشفافيةكعنصرأساسيلجودةاملعلوماتسواءاملاليةأوغ -

 :إدارةاملخاطر -
منخاللوضعنظامإلدارةاملخاطرواإلفصاحعناملخاطراحملتملةإلىالعاملينوأصحاباملصلحةووضعإسرتاتيجياتطويلةاملدىلتحديد

 .املخاطرتلك
 : وذلكمنخالل : المحوراإلداريللحوكمة3-
 .واملسؤولنيالسياسةاإلداريةمنخالإلعادةتوزيعالصالحياتللعاملين -
 .األعمالرقابةوتوجيه -
 1.بالشركةوضعنظامللحوافزواملكافآمتنخاللتقييماألداءسواءللمدراءأوالعاملين -

                                                           
ستري,جامعة جاملادرجةمجال عبيد حممد العازمي,دور احلوكمة يف رفع القدرة التنافسية  للشركات الكويتية,رسالة استكمال ملتطلبات احلصول على  1

 .14-13ص .ص 2012الشرق األوسط,
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 المطلب الثاني: نشأة حوكمة الشركات.

 , إحندوثاألزماتاملاليةاألخريةفيدولشرقآسياوروسياوالوالياتاملتحدة
 والتيفجرهاالفساداملاليواإلداريوسوءاإلدارةوالفجوةالكبريةبينمرتباتومكافآتاملديرينالتنفيذيينفيالشركاتوبينأداءتلكالشركات

 , االستثماريةحيثأدهتذهاألزماتإلىتكبدكثريمناملسامهينبخسائرماليةفادحةبالشكاللذيأدىباملسامهيناآلنوخاصةاملؤسسات ,
 , لتحملنتائجالفسادوسوءاإلدارةداداستعأنيعلنوابوضوحأهنمليسواعلى

 استثماراهتميطلبوناألدلةوالرباهينعلىأنالشركاتالتيرتغبفيجذبر,باإلستثماكماأصبحاملستثمرونقبلقيامهم
ويطلق على  .والتيتضمنتقليإلمكانيةالفسادوسوءاإلدارةإلىأقلحدممكنالسليمة لألعماليتمإدارهتاوفقاللممارسات

الرشيدةحوكمةالشركاتكذلكأدىظهورنظريةالوكالةوماإرتبطبهامنإلقاءالضوءعلىاملشواألساليبهذهاملمارساتالسليمةلألعمال
اكاللتيتنشأنتيجةتعارضاملصاحلبينأعضاءجمالسإدارةالشركاتوبيناملسامهني 

يواإلدار والتفكريفيضرورةوجودجمموعةمنالقوانينواللوائحالتيتعملعلىحمايةمصاحلاملسامهينواحلدمنالتالعباملالاالهتمامإلىزيادة
األمور اجلهةالتيتمسكبزمامباعتبارمهوذلك , يالذيقديقومبهاأعضاءجمالساإلدارةهبدفتعظيممصاحلهماخلاصة

بمفهوحموكمةالشركاتوإبرازأمهيتها باالهتمامMecklinو Jensenقامكلمن 1976 وفيعام .لشركاتداخال
 .1ةاإلدار فياحلدأوالتقليلمناملشاكالليت قد تنشأ من الفصل بني امللكية و 

د فيالوالياتاملتحدةأدىتطورسوقاملالووجو و 
 الشركاتالتيتعملرهاوباإلضافةتشرفعلىشفافيةالبياناتواملعلوماتالتيتصدراقبتهرقابيةفعالةتعملعلىمهيئات

 , وكمةالشركاتوإلزامالشركاتهتمامبمفهوحمإلىزيادةاال , احملاسبةواملراجعةيهمهنةمثإللىالتطورالذيوصلتإلهب
 .2نها هذا املفهومبضرورةتطبيقاملبادئالتييتضم , لدىالبورصاتمسهاوخاصةاملسجلةإ

 األمر قتصري مل ثيح , الشركات حوكمةفهوم مب هتماماال ازداد ةياملالو  اإلدارية واالحنرافات للفضائح االستجابة
 من كل يف ريالتقار  العديد من وظهور املتحدة اململكة إىل ضايأ تعداه بل ةيكياألمر  املتحدة اتيالوال على فقط
 3.ايطاليإو  ايوأملان وكندا فرنسا

أما يف املنطقة العربية فتعد مجهورية مصر الدولة العربية الرائدة يف جمال تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات، 
مت االنتهاء من أول تقرير لتقومي حوكمة الشركات يف مصر، والذي قام به  2001وتشري الدراسات إىل انه يف عام 

ويذكر الرحيلي بأنه هناك 4الدويل بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية وهيئة سوق املال وبورصة األوراق املاليةالبنك 

                                                           
 .13,مرجع سبق ذكره,ص 'حوكمةالشركاتومعاجلةالفساداملاليواإلداري'حممدمصطفىسليمان,  1
 .15,مرجع سبق ذكره,ص حسني عبد اجلليل أل غزوي,'حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبية'2

 .15ة',مرجع سبق ذكره ص حسني عبد اجلليل أل غزوي,'حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح يف املعلومات احملاسبي3
 .50,ص2000، 8أبو العطا، نرمني، "حوكمة الشركات سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة املصرية"، جملة اإلصالح االقتصادي، العدد4
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جهود وحماوالت مماثلة يف بعض الدول العربية األخرى مثل لبنان، األردن، تونس، املغرب وبعض دول اخلليج 
 .1األخرى

 مبررات وجود حوكمة الشركات*
تثمر)املساهم(بأن الشركة اليت استثمر مدخراته فيها تعمل حسب املصلحة العليا ما الذي يطمئن املس

للشركة,وسيحصل هذا املستثمر يف املقابل على عائد استثماراته؟وما الذي يؤكد له بأن التقارير املالية اليت تنشرها 
مة قرضه؟وما الذي يضمن الشركة تبني الوضع املايل احلقيقي للشركة؟وما الذي يضمن للمقرض بأنه سيسرتد قي

عيشه يف املستقبل؟وما الذي يضمن تستمر يف العمل و تؤمن له لقمة للموظف بأن الشركة اليت تعمل لديها س
اخلدمات و السلع,وتوليد قيمة مضافة تدعم الوضع  وإنتاجللمجتمع بأن هذه الشركة ستستمر يف التوظيف,

 أصحاب املصاحل على حقوقهم يف الشركة؟الدولة و تعززه؟وكيف حيصل مجيع االقتصادي يف 
 .2بدوهنا مجيع األطراف املعنية يف الشركة تراهن يف استثماراهتم كما يراهن املقامراحلوكمة,ف :اإلجابة

 
 المطلب الثالث:خصائص حوكمة الشركات.

 األطراف تبسلوكيا أساسي بشكل يرتبط املفهوم هذا أن نستنتج الشركات، حلوكمة املقدمة املفاهيم خالل من
ىت ح السلوكياته هذ يف تتوافر أن جيب اليت اخلصائص من جمموعة هناك وبالتايل األعمال، مبنظمة العالقة ذات

 .3املفهوم هذا تطبيق وراء من الغرض يتحقق
 :4يشري مصطلح حوكمة الشركات إىل اخلصائص التالية

  املناسب و الصحيح.االنضباطالذايت:االلتزام بالقوانني وإتباع السلوك األخالقي 
 .الشفافية:أي تقدمي صورة حقيقية لكل ما حيدث 
 .االستقاللية: أي استقاللية جملس  واإلدارة و اللجان املختلفة و عدم وجود ضغوطات غري الزمة للعمل 
 طراف:أي وجود مسؤولية أمام مجيع األطراف ذوي املصلحة يف املنشأة.املسؤولية أمام خمتلف األ 
 قوق خمتلف جمموعات أصحاب املصلحةاحرتام ح العدالة:أي جيب 
 .املساءلة:إمكانية تقييم و تقدير أعمال جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 

                                                           
 األول حول التدقيق "، حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريبحالة السعودية  ,راجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتالرحيلي، عوض سالمة، "جلان امل1

 . 8ص 2005الداخلي قي إطار حوكمة الشركات، القاهرة،
للحوكمة,برج غرفة التجارة و الصناعة  أبو ظيب   أبو ظيب , مركز')مصطلحات و مفاهيم( احلوكمة أساسيات'املنشورات التثقيفية,,سلسلة 2
 .7,ص 2013,
 23 ،ص 2005 ،الداراجلامعية،اإلسكندرية،(املصارف يف احلوكمة تطبيقات -التجارب -املبادئ– املفاهيم)الشركات عبدالعال،حوكمة طارقمحاد 3
 .199,ص 2010ابراهيم سيد أمحد,'حوكمة الشركات و مسؤولية الشركات عرب الوطن وغسيل األموال',الدار اجلامعية,االسكندرية 4
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 .املسؤولية االجتماعية:النظر إىل الشركة كمواطن جديد 
 (1-1الشكل)خصائص حوكمة الشركات: 

 

 

 

 

 

مذكرة متطلبات و معايري التنمية املستدامة, جمال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئفاحتغالب,تطور دور وظيفة التدقيق يف المصدر:
 .11,ص 2011فرحات عباس,سطيف, نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري,جامعة

 المبحث الثاني:مبادئ وأهداف حوكمة الشركات.

حوكمة الشركات العمود الفقري لتطبيق حوكمة الشركات,فلقد حازت على اهتمام خمتلف اهليئات و متثل مبادئ 
املالية (,األوراق OECDالتنظيمات ذات الصلة بتطبيق احلوكمة مثل منظمة التعاون االقتصادي و التنمية)

(,عالوة اهتمام الباحثني IOSCO(,املنظمة الدولية للجان األوراق املالية)BISبنيويورك,بنك التسويات الدويل)
و الكتاب فلقد تعددت هذه املبادئ واختلفت من جهة إىل جهة أخرى,ولكن أكثر قبوال واهتماما وأيضا أسبقها 

كما أن تطبيق م.2004 إعادة صياغتها عامم واليت مت1999(عامOECDصدورا هي املبادئ الصادرة عن)
مبادئ حوكمة الشركات أمهية كبرية فهي تساعد الشركات على خلق بيئة عمل سليمة تستطيع من خالهلا حتقيق 

 أداء أفضل وبناء ثقة مع أصحاب املصاحل. 

 .1المطلب األول:أهمية حوكمة الشركات

                                                           
 .7-6:ص ص،',كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري,جامعة باجي خمتار,والية عنابةهوام مجعة,مداخلةبعنوان'جودة املعلومة احملاسبية و احلوكمة1

 خصائص حوكمة الشركات
 االستقاللية المساءلة

 المسؤولية
 العدالة

 االنضباط
 الشفافية

 المسؤولية االجتماعية
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ضياعحقوقأصحاباملصاحلبهاوبصفهخاصةاملإلىبعداالهنياراتاالقتصاديةواألزماتاملاليةالتيشهادهتامعظمدواللعامل،والتيأدت
ستثمريناحلاليني،لذاكاناالهتمامبتطبيقحوكمةالشركات 

 هواملخرجالسريعواحلالملتكاملوالفعاللكلهذهالسلبياتلماهلامنمزاياواجيابيات
 لنقاطالتالية:  ميكنحصرأمهيةحوكمةالشركاتفيا

-1 
إناملستثمرينيضعونفياعتبارمهعندالقيامباختاذقراراتاالستثمارخاصةفيظاللنظاماالقتصاديالعامليالذييتسمبالعوملةوشدةاملنافس

ةبينالشركاتواملؤسساتاملختلفةهبدفالدخوإلىل 
عايري أسواقاملاالحملليةأوالعامليةلالستثمارمدىالتزامالشركاتبتطبيقمبادئاحلوكمةالتيعدأحدامل

األساسيةاملؤثرةعلىقراراهتم،هذاماجيعالملؤسساتالتيتطبقهذهاملبادئرتفعمنقدرهتاالتنافسيةعلىاملدىالطويلنظرالتمتعهابالشفافي
ةفيمعامالهتاوفيإجراءاتاحملاسبةواملراجعةاملاليةوفيجميعالعملياتالتيتقومبها،الشيءالذيسيدعمحتمارصيدالثقةمنجانباملستث

لىحدسواء،ومنثماالستثمارفيهذهالشركامتمايؤديإلىخفضتكلفةرأساملالويسمحبتحقيقاملزيدمناالستقرامريناحملليينواألجانبع
 .رملصادرالتمويل

 جتنباالنزالقفيمشاكلمحاسبيةومالية،مبايعملعلىتدعيماالستقرارنشاطالشركاتالعاملة-2
 .ملساعدةفيتحقيقالتنميةواالستقراراالقتصاديحدوثاهنياراتباألجهزةاملصرفيةأوأسواقاملاالحملليةوالعاملية،واءار جو باالقتصاد،

3-
احلصولعلىمجلسإدارةقوييستطيعاختيارمديرينمؤهلينقادرينعلىتحقيقوتنفيذأنشطةالشركةفيإطارالقوانينواللوائحاحلاكمةوبط

 . ريقةأخالقية
 الشفافيةوالدقةوالوضوحفيالقوائماملاليةالتيتصدرهاالشركاتومايرتتبعلىذلكمنزيادةثقة-4

 .نبهاواعتمادمهعليهافياختاذالقراراتاملستثمري
 جذباالستثماراتاألجنبيةوتشجيعرأساملاالحملليعلىاالستثمارفياملشروعاتالوطنية.-5

جترب العوملة العديد من الشركات للدخول إىل األسواق املالية العاملية,حيث تواجه منافسة أكرب,وقد أدى هذا -6
الشركات وعمليات االستحواذ و التوسع يف األسواق لتحقيق السيطرة إىل إعادة اهليكلة ووجود دور أكرب الندماج 

على الشركات,ويف ظل النظام االقتصادي الذي يزداد عوملته فان الشركات حباجة للدخول إىل أسواق املال احمللية 
ستثمرون والعاملية من أجل رأس املال و االستثمار,وجود قواعد إدارة الشركات اليت أصبحت عامل واضح يضعه امل

املؤسسون يف اعتباراهتم عند القيام باختاذ القرارات خاصة باالستثمار وخماطر امللكية,كما أن املستثمرين الدوليني 
مقتنعون بأن قواعد حوكمة الشركات تقلل من املخاطر و تشجع األداء وأن مشاركة املسامهني حتفز جمالس االدارة 

,والشركات اليت لديها قواعد إدارة جيدة تتمتع مبيزة تنافسية جلذب رؤوس على حتقيق عوائد أكرب على املدى البعيد
 األموال أكثر من تلك الشركات اليت ال تشجع قواعدها على مشاركة املسامهني.
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بالنسبة إىل االقتصاد ككل فان قواعد اإلدارة األفضل تعين قطاع شركات أكثر كفاءة ومستوى أعلى من النمو -7
ة النشطة اليت تتمتع خبيال واسع تدفع الشركات لدخول أسواق جديدة وتقدم خدمات جيدة االقتصادي,فاإلدار 

 ورخيصة للمستهلكني كما تستطيع مواجهة الضغوط اخلارجية بسرعة.
أجربت اخلصخصة احلوكمات والشركات على مستوى العامل على تلبية احتياجات مستثمري القطاع اخلاص -8

 .1جيدةالذين يطالبون بقواعد إدارة 

تعمل على وضع اإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله حتديد أهداف الشركة وسبل حتقيقها من خالل توفري -9
احلوافز املناسبة ألعضاء جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية لكي يعملوا على حتقيق أهداف الشركة اليت تراعي 

 مصلحة املسامهني.

عريضة من املستثمرين)باألخص املستثمرين ال العاملية وجذب قاعدةأسواق املتؤدي إىل االنفتاح على -10
الـجانب( لتمويل املشاريع التوسعية.فإذا كانت الشركات ال تعتمد على االستثمارات األجنبية,ميكنها زيادة ثقة 

 .2وبالتايل زيادة رأس املال بتكلفة أقلاملستثمر 

 قوة تنافسية ذات أسواق وجود إىل تؤدي حيث كبرية أمهية ذات الدول كافة يف لشركاتا حوكمة أصبحت لذلك
 واألكادميية العلمية اهليئات من كثريا استدعى احملاسبية،مما املعلومات عن اإلفصاح يف والنزاهة بالشفافية ومتتاز

 مث ومن املالية جودة التقارير زيادة إىل تؤدي سوف أّلهنا الشركات حلوكمة ومبادئ أسس وضع إىل واملختصني
 .التنمية عجلة دفع عملية يف يساعد هذا الشركة،كلّ  يف املستثمرين ثقة تعزيز

 مبادئ حوكمة الشركات. المطلب الثاني:

  الشركات تتعلق حبقوق املسامهني إدارةهناك مخس مبادئ أساسية لرتسيخ القواعد احلاكمة يف املمارسات 

 .3اإلدارة,الشفافية,ومسؤوليات جملس اإلفصاحو املقابلة املتكافئة للمسامهني,

 حقوق المساهمين:-1

                                                           
 .717-716أمينالسيدامحدلطفي،املراجعةالدوليةوعوملةأسواقرأساملال،الداراجلامعية،اإلسكندرية,1
 .5صشارع الشريفني وسط املدينة, 4منشورات بورصيت القاهرة واإلسكندرية,حوكمة الشركات, 2
 .182 -181ص  ,ص2012أمني السيد أمحد لطفي,'املراجعة و حوكمة الشركات',الداراجلامعية,اإلسكندرية,الطبعة األوىل 3
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بالشركات حلماية املسامهني.حيث أن املستثمرين حقوق أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة  إطاريتعني أن يكفل 
 ملكية معينة.فان حق امللكية خيول للمستثمر حق املشاركة يف أرباح الشركة,مع حتديد مسؤوليته بقيمة استثماره,و

هذا فان متلك سهم يتيح احلق احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة,كما يتيح حق التأثري يف  إىل باإلضافة
الشركة و خاصة من خالل املشاركة يف االجتماعات العامة للمسامهني و عن طريق التصويت ولكن من الناحية 

يكون من املتوقع أن يضطلع املسامهون مبسؤولية العلمية,من األفراد و املؤسسات سريعة احلركة و دائمة التغري,ال 
و فريق املديرين  اإلدارةالشركة و تشغيلها على عاتق جملس  إسرتاتيجيةأنشطة الشركة.بل تقع مسؤولية وضع  إدارة

حمل فريق املديرين. وترتكز حقوق  بإحاللعند الضرورة  اإلدارةاحلوافز,ويقوم جملس  الذي يتم اختياره,توفري
أو غريها من وسائل  اإلدارة يف الشركة على جمموعة من القضايا األساسية,مثل اختيار أعضاء جملس املسامهني

التعديالت على العادية.وغري ذلك من املسائل  إدخال إىل باإلضافةالتأثري يف شكل وتشكيل اجمللس,
 ما يتحدد يف النظام األساسي و يف اللوائح الداخلية للشركة تأسيسا على ذلك ميكن القول أنه: ,علىاألساسية

 تشمل حقوق املسامهني على:-أ

 .ضمان أساليب تسجيل حقوق امللكية 
 .نقل ملكية األسهم 
 منتظمة. احلصول على املعلومات اخلاصة بالشركة يف الوقت املناسب و بصورة 
  احتياجات العامة للمسامهني.املشاركة و التصويت يف 
 اإلدارةانتخاب أعضاء جملس. 
  .املشاركة يف أرباح الشركة 

علما بالقرارات املتصلة بالتغريات األساسية يف  اإلحاطةعلى األقل  أوميتلك املسامهون احلق يف املشاركة -ب
 الشركة,ومن أمثلتها:

  و ندات املنظمة ها من الوثائق و املستالتعديالت يف النظام األساسي أو يف مواد التأسيس أو يف غري
 احلاكمة لنشاط الشركة.

  أسهم جديدة.إصدار املوافقة على 
 .التعامالت املالية غري العادية اليت تسفر بالفعل عن بيع الشركة 
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ينبغي أن تتاح للمسامهني فرص املشاركة على حنو فعال و التصويت يف االجتماعات العامة للمسامهني كما -ج
 . للمسامهنيالتصويت(اليت حتكم االجتماعات العامة  متضمنةإجراءاتعلما بالقواعد ) إحاطتهمجيب 

  جيب تزويد املسامهني يف الوقت الكايف من املعلومات املتصلة بأعمال وتواريخ وأماكن انعقاد و جداول
املة عن املسائل اليت تزويدهم يف الوقت املالئم باملعلومات الك إىل, وباإلضافةأعمال االجتماعات العامة

 يتعني اختاذ قرارات بشأهنا يف االجتماعات.
 جداول أعمال  إىلموضوعات  اإلدارةوإضافةعلى جملس  األسئلةمهني فرصة طرح جيب ان تتاح للمسا

االجتماعات العامة.على أن يكون ذلك يف حدود معقولة.ولغرض توسيع نطاق قدرة املسامهني على 
 .اإلدارةالتنفيذية ومن جملس  اإلدارةعنها من  إجاباتصول على تقدمي أسئلة مسبقا و احل

  يتعني توافر للمسامهني القدرة على التصويت حضوريا أو غيابيا,كما جيب أن يعطى نفس الوزن للصوت
بقبول التصويت بالنيابة.كما ان زيادة أمهية  املبادئبغض النظر عن كونه حضوريا أو غيابيا أو توصى 

نبية تؤكد أمهية قيام الشركات ببذل كافة اجلهود لتمكني املسامهني من املشاركة من خالل األج املسامهات
وسائل قائمة على استخدام التكنولوجيا احلديثة.كما يتسىن دعم املشاركة الفعالة للمسامهني يف 

و السماح للمسامهني باالتصال فيما  أمنةاالجتماعات من خالل تطوير وسائل اتصال الكرتونية 
بينهم.دون احلاجة للجوء اىل األساليب الرمسية للتفويض,ومن منظور اعتباراتالشفافية يتعني أن تضمن 

 النتائج يف الوقت املناسب. باإلضافةإلىإعالناالجتماعات سالمة عد وتسجيل األصوات, إجراءات
جيب اإلفصاح عن اهلياكل و الرتتيبات الرأمسالية اليت تكمن مسامهني معنيني من متلك معينة من -4

السيطرة بشكل ال يتناسب وحقوق ملكياهتم,وباإلضافة إىل عالقات امللكية,يتسىن لآلليات األخرى 
بالنسبة جملموعات من التأثري يف الرقابة على الشركات,حيث تعد اتفاقاتاملسامهني وسيلة شائعة االستخدام 

املسامهني األفراد الذين ميتلك كل منهم حصصا صغرية نسبيا من حقوق امللكية,ويقضى تلك االتفاقات 
يتخذ املسامهون موقف منسقة متكنهم من أن ميثلوا أغلبية فعلية,أو على األقل للمشاركني فيها حقوقا 

 اآللياتقدرة هذه  إىلبون يف البيع.وبالنظر تفصيلية لشراء أسهم إذا ما كان هناك مسامهون آخرون يرغ
 اإلفصاحتوزيع تأثري اهلياكل والرتتيبات  املسامهني على سياسة الشركة.يكون هلم أن يتوقعوا  إعادةعلى 

 عن اهلياكل و الرتتيبات املالية على النحو املناسب.
 لكفاءة و الشفافية.يسمح لألسواق السيطرة على الشركات بالعمل على النحو يتسم با أنينبغي -5
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 المعاملة المتكافئة للمساهمين-2
متكافئة جلميع املسامهني,ومن بينهم  ملعاملةيف الشركات, اإلدارةممارسة حوكمة  إطارجيب أن يكفل 

صغار املسامهني و املسامهون األجانب.كما ينبغي أن تتاح لكافة املسامهني فرصة احلصول على تفويض 
 فعلي يف حالة انتهاك حقوقهم.

 ينبغي تحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين:-أ
 جيب أن  , كماس احلقوق التصويتأن حيصلوا مجيعا على نف , جيبداخل كل فئة من املسامهني

تتوافر للمستثمرين قدرة احلصول على معلومات خاصة حبقوق التصويت املمنوحة لكل من 
فئات املسامهني.وذلك قبل قيامهم بشراء األسهم,كذلك ينبغي تصويت املسامهني على أية 

 تغيريات يف حقوق التصويت.
 مت املوافقة عليهم من قبل مالك  جيب أن يتم التصويت بواسطة أمناء و أشخاص معينني

 األسهم.

معلومات  إىلمنع عمليات تداول األسهم اليت تستند ينبغي منع عمليات تداول األسهم :-ب        
,وكذا منع أية عمليات للتبادل تستهدف حتقيق مصاحل لألشخاص ذوي العالقة بالشركة و تتحقق املصاحل داخلية

شخاص تربطهم عالقة وثيقة بالشركة باستغالل تلك العالقات لغري صاحل الشركة الذاتية للمديرين حينما يقوم األ
 و املسامهني.

 
 بالشركات اإلدارةدور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات -3

بالشركات على االعرتاف حبقوق أصحاب املصلحة كما يراها  اإلدارةأساليب حوكمة  إطارجيب أن ينطوي 
القانون,و أن يعمل أيضا على تشجيع التعاون بني أصحاب املصاحل يف جمال خلق الثروة,وفرصالعمل,وحتقيق 

 اإلدارةأساليب ممارسة حوكمة  إطاراالستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة.وجيب أن يشمل 
احلقيقة املتمثلة يف صاحل الشركة يتحقق من خالل االعرتاف مبصاحل األطراف املختلفة و  دراكإبالشركات على 

 يف جناح الشركة,مع مراعاة ما يلي: إسهاماهتم
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  يف الشركة على احرتام حقوق أصحاب املصلحة واليت حيميها  اإلدارةممارسة سلطات  إطارجيب أن يؤكد
,وغالبا ما يؤدي االهتمام بسمعة الشركة و أدائها اإلفالسالقانون مبقتضى قوانني العمل,الشركات,العقود,

 استلزام االعرتاف بنطاق واسع من املصاحل.   إىل
  تتاح هلم الفرصة للحصول على حينما يقدم القانون احلماية حلقوق أصحاب املصاحل فانه جيب أن

 تعويضات فعلية نتيجة انتهاك أي من حقوقهم.
  ينبغي أن تكفل هلم احلصول على اإلدارةحينما يشارك أصحاب املصاحل أساليب ممارسة سلطات,

املعلومات الالزمة لذلك فعندما تسمح القوانني و املمارسات مبشاركة أصحاب املصاحل,يكون من األمهية 
 1حصول تلك األطراف على املعلومات الالزمة لالضطالع مبسؤولياهتم. إمكانية

 و الشفافية اإلفصاح-4  

الدقيق و يف الوقت املناسب بشان   اإلفصاحبالشركات حتقيق  اإلدارةأساليب ممارسة حوكمة  إطارينبغي أن يكفل 
.ويتعني اإلدارةية و أسلوب ممارسة سلطات كافة املسائل املتصلة بتأسيس الشركة,ومنبينها:املوقفاملايل,األداء,امللك

 مراعاة ما يلي لتطبيق ذلك املبدأ:

 املتصلة مبا يلي: األساسيةعلى املعلومات  اإلفصاحيشمل  أنجيب-أ

 .النتائج املالية و التشغيلية للشركة 
 .أهداف الشركة 
 .ملكية األغلبية و حقوق التصويت 
 و مرتباهتم و حوافزهم. أعضاء جملس اإلدارة و كبار املديرين 
 .عوامل املخاطرة امللموسة يف األجل منظور 
 .املسائل األساسية املتصلة بالعاملني و غريهم من أصحاب املصاحل 
 .هيكل و سياسات وأساليب ممارسة سلطات اإلدارة 

و الغري املالية لإلفصاح ينبغي إعداد املعلومات,مراجعتها و اإلفصاح عنها وفقا ألعلى املعايري احملاسبية و املالية -ب
و املراجعة ومن  املتوقع أن يؤدي تطبيق أعلى املعايري إىل حتسني قدرة املستثمرين على متابعة الشركة من خالل 

                                                           
 . 188-183 :أمني السيد أمحد لطفي,'املراجعة و حوكمة الشركات'مرجع سبق ذكره,ص ص1
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توافر التقارير اليت تتسم بارتفاع درجة االعتمادية و القابلية للمقارنة مع غريها من التقرير,باإلضافة إىل حتسني 
لشركة وتعتمد نوعية املعلومات على املعايري اليت تستخدم يف عمليات جتميعها و اإلفصاح درجة اإلملام بأداء ا

 عنها. 

ينبغي إجراء املراجعة السنوية بواسطة مراقب احلسابات مستقل لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي وموضوعي -ج
 بشأن األسلوب املستخدم يف إعداد القوائم املالية.

ملعلومات إمكانية وصول مستخدمي تلك املعلومات إليها بصورة تتسم جيب أن تتيح قنوات نقل ا-د
بالعدالة,وسالمةالتوقيت,وفعاليةالتكاليف,فقنوات نقل املعلومات هلا من األمهية ما يوازي أمهية حمتوى املعلومات  

ف و حفظ عن املعلومات و الوصول أمرا ملزما يف الغالب مبقتضى التشريعات فان تصني اإلفصاحولكن بينهما 
ميكن أن يتصف مبشقة و ارتفاع يف التكلفة و هلذا ففي بعض الدول صار حفظ  إليهااملعلومات و الوصول 

و غريه من صور التكنولوجيا  االنرتنيتملفات تقارير الشركات ومستنداهتا يتم الكرتونيا كما يتيح  واسرتجاع
 املعلومات الفرصة لتحسني عملية توزيع املعلومات.

 اإلدارةات مجلس مسؤولي-5

لتوجيه الشركات,كما جيب أن  اإلرشاديةاإلسرتاتيجيةبالشركات  اإلدارةجيب أن تتيح أسلوب ممارسة حوكمة 
 من قبل الشركة و املسامهني. اإلدارة,وأن يضمن مسألة جملس اإلدارةمن قبل جملس  لإلدارةالتنفيذيةيكفل املتابعة 

 من الوظائف األساسية,من بينها ما يلي: اإلدارةويتعني قيام جملس 

, السنوية و خطط النشاط , واملوازناتاملخاطرة , وسياساتالشركة,وخطط العمل إسرتاتيجيةمراجعة و توجيه -1
 , عملياتالرأمسايل اإلنفاقالعام على  اإلشرافاألهداف األداء ومتابعة التنفيذ ومتابعة أداء الشركة و  ووضع

 صول.األ , وبيعاالستحواذ

 بإخالهلم, واإلشرافاختيار املديرين التنفيذيني و حتديد مرتباهتم و حوافزهم ومتابعتهم و القيام عند الضرورة -2
 على ختطيط املسار املهين للعاملني.

 وجود عملية تتسم بالشفافية فيما يتعلق برتشيح أعضاء اجمللس. , ضمانمراجعة مرتبات وحوافز املديرين-3
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صور تعارض املصاحل احملتملة لدى املديرين وأعضاء اجمللس و املسامهني,وهو ما قد يتضمن  إدارةمتابعة و -4
 استخدام التعامالت اليت يقوم هبا أطراف من ذوي العالقة بالشركة.  إساءة

 القدرة على ممارسة األحكام املوضوعية على شؤون الشركة و االستقالل بوجه اإلدارةوجيب أن تتوفر لدى جملس 
 التنفيذية. اإلدارةخاص عن 

 مراعاة مايلي: اإلدارةو ينبغي على جملس 

  تعيني عدد كاف من أعضاء اجمللس غري التنفيذيني و الذين تتوافر لديهم  اإلدارةجيب أن تراعي جمالس
  املصاحل.اليت حيتمل أن تنطوي على تعارض يفالقدرة على ممارسة األحكام املستقلة بالنسبة للمهام

  أن يكرس أعضاء اجمللس وقتا كافيا ملسؤولياهتم فمن املتفق عليه أن عضوية الفرد يف عدد كبري من ينبغي
اجملالس قد تؤثر على أدائه وهلذا فقد تود الشركات توجيه اهتمام كاف حنو هذه املسالة وقد قامت بعض 

 إذد عضوية جمالسها.الدول بتحديد احلد األقصى لعدد الشركات و املؤسسات اليت ينبغي أن يشغل الفر 
 يف أعني املسامهني. هبماأن حتديد العدد يكون أقل أمهية من مسألة ضمان الوضع و الثقة الذين يتمتع 

 

 

 

 

 

 (:مبادئ حوكمة الشركات2-1الشكل:)

 

 
 
 

تمبادئ حوكمة الشركا  

العام للحوكمة اإلطار  
 ذو تأثري على األداء االقتصادي الشامل.-1

 نطاق اختصاص تشريعي.املتطلبات القانونية و التنظيمية يف -2

 توزيع املسؤوليات املسؤوليات يف نطاق تشريعي.-3
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عبد الفتاح عشماوي,حوكمةاملؤسسية,مكتبة احلرية للنشر و عطا اهلل وارد خليل,حممد المصدر:
 2008التوزيع,القاهرة,مصر,

 .المطلب الثالث:أهداف حوكمة الشركات

ي و القدرة املمارسات اجليدة حلوكمة الشركات سيساعدها على جذب االستثمارات و دعم األداء االقتصاد إن
 :أمهها حتقيق األهدافعلى املنافسة يف املدى الطويل و ذلك من خالل 

 حقوق المساهمين

 المعاملة المتكافئة للمساهمين

 دور أصحاب المصالح

 اإلفصاح و الشفافية

 مسؤوليات مجلس اإلدارة

 متساوية.معاملة املسامهني معاملة -1

 منع التداول بني الداخليتني و التداول الشخصي الصوري.-2

 .اإلفصاح عن العمليات-3

 توافر احلقوق األساسية للمسامهني.-1

 احلق يف املعلومات عن القرارات.-2

 احلق يف املشاركة بالتصويت.-3

 

 

 

 

 املصاحل وفقا للقانون أو االتفاقات.-1

 التعويض مقابل انتهاك احلقوق.-2

 .تطوير آليات املشاركة-3

4- 

 اإلفصاح عن السياسات.-1

 املستويات النوعية للمحاسبة.-2

 املراجعة اخلارجية.-3

 العمل وفقا للمعلومات الكاملة.-1

 املعاملة العادلة للمسامهني.-2

 تطبيق املعايري األخالقية.-3
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  اإلدارةالعدالة و الشفافية يف املعامالت الشركة و حق املساءلة مبا يسمح لكل ذي مصلحة مراجعة 
 حيث أن احلوكمة تقف يف مواجهة الفساد.

  محاية املسامهني بصفة عامة و تعظيم عائدهم و ذلك بتبين معايري الشفافية يف التعامل معهم ملنع
 صادية.حدوث األزمات االقت

  ميكن معها حماسبة أمام  إداريةمنع املتاجرة بالسلطة يف الشركة و ذلك من خالل ضمان وجود هياكل
 املسامهني.

 استخدام أموال الشركة من خالل تكامل نظم احملاسبة و املراجعة. ضمان مراجعة األداء املايل وحسن 
  كمة الرشيدة.اإلشراف على املسؤولية االجتماعية للشركة يف ضوء قواعد احلو 
 .حتسني اإلدارة داخل الشركة و املساعدة على تطوير االسرتاتيجيات و زيادة كفاءة السوق 
 و احلد من هروب رؤوس األموال. ,تنميتهاجذب االستثمارات 
 1حماربة الفساد سواء من اجلانب املادي,اإلداري و األخالقي . 
  الشركات وإجراءات احملاسبة و املراجعة املالية على تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت وعمليات

 النحو الذي ميكن من ضبط عناصر الفساد يف أي مرحلة.
  جتنب حدوث أزمات مصرفية حىت يف الدول اليت ال يوجد هبا تعامل نشط على معظم شركاهتا يف

 أسواق األوراق املالية.
  نظمة مبا يعمل على تدعيم و نشاط الشركات العاملة يف امل اإلداريةحتسني املمارسات احملاسبية ,املالية و

 باالقتصاد,وعدم حدوث اهنيارات باألجهزة املصرفية وأسواق املال احمللية و العاملية.
 األداءو متابعة  األهدافحتقيق تلك  , ووسائلهيكل الذي تتحدد من خالله أهداف الشركة إجياد. 
  الشركات,حبيث تتحول مسؤولية الرقابة إىل كال الطرفني و مها املراجعة و التعديل للقوانني احلاكمة ألداء

 .2جملس إدارة الشركة و املسامهون ممثلة يف اجلمعية العامة للشركة

 .و قواعد تطبيق حوكمة الشركات آلياتالمبحث الثالث:

                                                           
', جامعة حممد اإلداريحوكمة الشركات يف التقليل من الفساد املايل و  دور تطبيقآلياتقريشي العيد و وليد بن تركي, مداخلة حتت عنوان ' 1

 .10,ص 2012ماي 7-6,يومي خيضر,بسكرة
,رسالة الستكمال متطلبات احلصول على 'مدى تأثري تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات يف مهنة املراجعة'هاين حممد خليل, 2

 .24,ص 2009لتجارة,قسم احملاسبة و التمويل,املاجستري,اجلامعة اإلسالمية لغزة,كليةا
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الشركة لتعظيم رحبية وقيمة الشركة على املدى البعيد لصاحل  إدارةللحوكمة جمموعة من القواعد اليت هتتدي هبا 
مكملة للنصوص الواردة يف القوانني األخرى كقانون الشركات وقانون األعمال وغريها املسامهني,وتعترب هذه القواعد

هلا وإمنا هي أن هذه القواعد خصوصية متيزها عن غريها فهي ال متثل نصوص قانونية أمرة وال يوجد إلزام قانوين  إال
شركات آليات البد من وجودها يف إدارة الشركة يف إدارة الشركة,كما و حلوكمة ال تنظيم وبيان للسلوك اجليد

 للتأكد من أن أصوهلا تستخدم بكفاءة و تضمن للمسامهني عوائد استثماراهتم.

 :خطوات و مراحل تطبيق حوكمة الشركاتالمطلب األول

 عرب متر ةيالتجار  الشركات فان اخلاصة ةيالدول املشروعات ومركز ةيالدول ةيللتنم ةيكياألمر  الوكالة جتربة حسب
 : 1كالتايل املراحل وهذه،تشددا فيها أكثر مبمارسات اميالق يف والرتقي احلوكمة بناء يف مراحل مخس

 عيراقيبه و نيوتكو  االقتصادي المجتمع لدى مفهو الم إدراج : األولى المرحلة
أشارتالوكالةاألمريكيةللتنميةالدوليةومركزاملشروعاتالدوليةاخلاصةأنأوملاواجهاحلوكمةفيالعديدمنالبلدان،وخاصةفيالشرقاأل

 ,حموكمةالشركاتفهو وسط،هوغيامب
موكلفوائدحوكمةالشركاتلجميعاألوساطالتجاريةواحلكوماتوكالملعنيينوحماو فهو وبالتاليكانتاخلطوةاألولىهيتعريفاملصطلح،امل

ئبدأتفيمسريةرفعمستوىحوكمةالشركاتبينالبنو هلادآسياواحمليطاومنأمثلةذلكأجنمعيةتطويراملؤسساتاملاليةفي.طبيقذلكمحليالةت
حولكيفيةإتباعممارساحتوكمةالشركاتعنداختاذقرارامتنحالقروضومدىاملخاطرةاملقبئهاتعملعلىتثقيفأعضاوهي،فيهاكاألعضاء

أنالعديدمنالشركاتاآلسيويةأصبحتتعرفكيفتؤثرعواملحوكمةالشركاتعهودةتلكاجلولةمنالبنوكفيإطارتطبيقاحلوكمة،وكامنننتيج
 .حهالىأربا

 
 ةيالوطننيالقوانوضع: ةيالثانالمرحلة

بعدنشرالوعيفياجملتمعاالقتصادياملعنييتمالتوجهإلىعمليةحتديدمبادئالسلوكاحملليةاملتعلقةباحلوكمةفيالشركات،وغالباًمايتمالل
فيمرحلةأولية،مثبعدذلكمنهاجوءإلىاالعتمادعلىمبادئمنظمةالتعاونوالتنميةاالقتصاديةحلوكمةالشركاتكقاعدةيتماالنطالق

خلاصةالتيتعاجلالواقعاحملليفيمايتعلقبالتعاماللتجاريوااللتزامباملعايريالدولية،منخالالجلمعبانهاوقوانيدئهاحتتاجالدوللتطويرمبا
تعليمحوكمة،الشركات،القطاعاألكادميي،وسائالإلعالمومؤسساتاألعماالملمااهدينآراءمنيمثلوناملنظماتغرياحلكومية،مع

 رسة

                                                           
دة جالب حممد,معني أمني سيد, 'حوكمة الشركات يف املنظومة املصرفية ضمن التحوالت االقتصادية العاملية',مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شها 1

 .70-69,ص ص  2010, 3ة اجلزائراملاجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة أعمال, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري,جامع



لشركاتماهية حوكمة ا                                                                                         الفصل األول  

 

 
25 

 بدعممنمبادرةالشراكةاألمريكيةالشرقأوسطيةز ملركمالوحسبمركزاملشروعاتالدوليةاخلاصةففيالشرقاألوسطومشاإلفريقيا،يع
- 

الدولة،وانتشارالشركاتالعائلية،ووضعالنظكهااخلاصةالتيتناسبواقعهيمنةمؤسساتاألعمااللتيتملهامعمجموعاتلتطويرمعايري 
 . امالبنكي

 علىاحلكومة،ضهاأماروسيافقدحددجتماعاتالقطاعاخلاصمجموعةمشرتكةمناملعايريوعر 
 اخلاصبحوكمةالشركات،وقدتقدمتلتصالملراحالألخريةوهنامثقامتالدولةتبعالذلكبوضعقان

 . مناحلوكمةبعدذلك
 مراقبةتطبيققانونالحوكمة : المرحلةالثالثة

 الفعليعلىأرضالواقعيقهمتابعةتطبمهمةبعدأنيتمتبنيقانونلحوكمةالشركاترمسيامنطرفالدولةمبشاركةاألطرافاملعنيةتبقى
أسواق ديها الدوالملتقدمةالتيلولألسففعلىعكس.

املاليةغريمتطورةوالتستوعبنسبةكبريةمن اقهااستيفاءشروطاحلوكمةفانالدواللناميةأسو فيهاماليةمتطورةتضمنمتطلباتاإلدراج
 .النشاطاالقتصادي،ولذلكالبدمنتوافرمعإنشاءوتطويرأسواقاألوراقاملاليةمنإنشاءوتطويرمؤسساتلمراقبةالتعاملباألوراقاملالية

 هاما دوراً  تلعب أن ةيالتجار  الشركات اتيمجعان مك يف للمراقبة أخرى زماتيكانيمل اللجوء كنمي ذلك مع
 يف مصلحةهلم  التجاري الوسط خارج هم ممن اجملتمع باقي أن كما  ئهاأعضا سلوك وضبط مراقبة يف

 ضاً يأ الصحافةى وعل املراقبة، ةيعمل يف امهةاملسمنه  جملموعات كنمي ولذا الشركات حوكمة قيتطب
 .الرقابة ةيمسؤول من جزء تتحمل أن

 دةيالجد اتيالمسؤول على بيالتدر : الرابعة المرحلة
 على قعي نيالذ  ينياألساس نيالفاعل بيتدر  و ميعلت من ألبدا ذهيتنف يف البدء وإرادة احلكومة قانون اعتماد مع
 نفيي ذیيالتنف يناملدير  هبؤالء قصديو  هبا كلفوني اليت اجلديدة اتياللمسؤول نظر احلوكمة، لبهتتط ما ذيتنف متقهعا

 روسيا يف أنه ذلك أمثلة ومن. اخل... الشركات، سر وأمناء الشركة، اإلدارة،إدارة جمالس ة،وأعضاءيالتجار  الشركات
 لكبار ةيبيوالتدر  ةيميالتعل الدورات من سلسلة الروسي نير ياملد معهد الشركات،نظم حوكمة قانون إصدار بعد

 ووضع األخرى البلدان من املناسبة املواد ترمجةمن هم  األمر تطلب وقد الدولة أحناء خمتلف يف الشركات موظفي
 نياملتدرب نفوس يف التجربة بأمهية واإلحساس املعلومات غرسهبدف  املتطلبات حسب مبتكرة أخرى ةيدراس مواد

 عاتقهم. على امللقاة ةياملسؤول حجم مبدى عريفهموت
 الشركات حوكمة على المؤسساتي الطابع إضفاء : المرحلةالخامسة

 التجاري الوسط من مهم جزء تهاوممارس احلوكمة تصبح عندما الشركات حوكمة تطور من املرحلة هذه تأيت
 هذه ،وتشملهنامكا يف ثابتة أصبحت قد احلوكمة ملبادئ واالمتثال قيالتطب تدعم اليت املؤسسات تكون وعندما

 املستجدات حسب نياملستمر  بيوالتدر  نيالتكو  نيلتأم نير ياملد معاهد مثل اخلاص القطاع مؤسسات املؤسسات
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 ذات البلدان يف انه وجند. النزاعات يف حتكم ليت اأجهزهتو  القضائي كالنظام الدولة مؤسسات والتطورات،وكذلك
 ةيامللك حقوق حتمي قوانني ضمن موجودة الشركات حوكمة هياكلو  نيوقوان قواعد أن املتطورة ةياملال األسواق
 يف ليالتسج وقواعد ةيالقضائ ة،القراراتيميالتنظ القواعد ة،يعيالتشر  البنود ،عربألسهما أصحاب وحقوق اخلاصة
 1.ةياملال األوراق أسواق

 .المطلب الثاني:محددات حوكمة الشركات

 احملددات من جمموعتني من حمدد مستوى وجودة وجود مدى على الشركات حلوكمة اجليد التطبيق يتوقف
 :الداخليةواخلارجية

 السلطات وتوزيع القرارات كيفية اختاذ حتدد اليت واألسس القواعد إىل وتشري:الداخلية المحددات 
 إىل وتطبيقها توافرها يؤدي والذي التنفيذيني واملديرين اإلدارة وجملس العامة اجلمعية بني الشركة داخل
 : 2الثالثة األطراف هذه مصاحل بني التعارض تقليل

 من كل يتحمل وأن للشركة االسرتاتيجي واإلرشاد التوجيه اإلدارة جملس يضمن أن جيب : اإلدارة جملس -
 وحتقيق .الشركة حتقيق أهداف مدى عن ملباشرة وغريا املباشرة املسؤولية التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس

  األهداف وضع عليهم بجي.  عادلة معاملة ومعاملتهم فةكا املصاحل وأصحاب املسامهني مصلحة
 الشركة حسابات ونزاهة واإلفصاح اإلدارة جملس وانتخاب ترشيح يف الشفافية وضمان األداء ومراقبة

 الشركة شؤون على املستقل املوضوعي احلكم وممارسة الشركة يف احلوكمة ممارسة حسن على واإلشراف
 .  الشركة أهداف حتقيق مث ومن املؤسسي التحكم عملية إجناح أجل من

 اهلرمي التسلسل عملية ويتضمن اإلدارة جملس مسؤولية من جزًءا إعداده الذي يعد التنظيمي: اهليكل -
 النتائج بلوغ أجل من السلطات تفويض وخطوط املسؤوليات وتوزيع الواجبات حتديد لغرض للسلطة
 يؤدي كما أهدافها حتقيق يف الشركة يف املمثلة األطراف مسامهة مدى على ذلك يتوقف و .املرجوة
 وقيادته اإلنساين السلوك طبيعة أساس فهم إىل هتدف إدارية وظيفة وهو التوجيه إىل التنظيمي اهليكل
 الشركة أهداف حتقيق لغرض

 القراراتالختاذ  واملعلومات البيانات مستخدمو إليه حيتاج ما توفر اليت األداة وهي:واملايل احملاسيب النظام -
 املعلومات وجتميع بتلخيص يقوم كونه للمعلومات األساسية القاعدة يشكل احملاسيب النظام ألن

 التحكم عملية يف تؤثر النظم هذه انف وأخريًا . بكفاءة والتشغيلية اإلسرتاتيجية القرارات ملتخذي
 .التحكم عملية يف إجيابية إ صورةب أسهمت وكفؤة فعالة كانت كلما إذ املؤسسي

                                                           
 .72 70جالب حممد,معني أمني سيد, 'حوكمة الشركات يف املنظومة املصرفية ضمن التحوالت االقتصادية العاملية'مرجع سبق ذكره,ص ص  1
,العدد 24ادية و القانونية, اجمللدمها حممود رمزي رحياوي,'شركات املسامهة ما بني احلوكمة و القوانني والتعليمات',جملة جامعة دمشق للعلوم االقتص2

 .101 100,ص ص 2008األول,
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 على القائمة القيم من عالية ومبستويات للشركة األخالقي بالسلوك تتعلق اليت وهي :الشركة قيم -
الشركات يف  بعض يف اليوم فنجد.الشركة عمليات تنفيذ يف وأمانة وموضوعية نزاهة من املهنية األخالق

 نظرة ومعرفة العمالء لتوقعاتالشركة أو خدماهتا  مبيعات مقابلة مدى لدراسةالعامل مديرا لسمعة الشركة 
 أخرى أبعاد يضيف من وهناك .وخرباتمهارات  من فيها اإلنسانية املوجودات وإىل الشركة إىل العمالء
 االتصال وغريها. كنظم

 الشركة،وتقليل إدارة حسن يضمن أن وجودها إىل اخلارجية احملددات أمهية وترجعالخارجية:  المحددات 
 :1يأيت ما اخلارجية احملددات وتشمل اخلاص والعائد االجتماعي العائد بني التعارض

والتيتتعلقبطبيعةالنظام  :لالستثمارالبيئةاالقتصاديةواالجتماعيةوالقانونيةواملناخالعام -
كقانونالشركات : االقتصاديواالجتماعيوالقانونيالسائد)كالقوانني املنظمةلسوقالعمل

 _ البنوك-كفاءةالقطاعاملايل ) (وتنظيماملنافسة،ومنعاملمارساتاالحتكاريةواإلفالس،وسوقاملال،
 الشركات(وأثرذلكفيعمليةاحلوكمةفيالشركات.الفعالة علىوسوقاملالوهيئةسوقاملالوالبورصةورقابتها

 : االلتزامباملعايريالدوليةاحملاسبيةوالتدقيقيةواجلودة -
تطبيق،لتعزيزخاصيةاملقارنةبينالبياناتواملعلوماتاملاليةعلىاملستوىالعاملي،وو وتتعلقفيالتقيدمبعايريموحدةتكومنلزمةال

ضعآليةللتقيدهبا،وتوحيداملعاجلاتالتيستستخدملقياساألحداثاملاليةوتوصياللنتائجلمستخدمياملعلومات،منأجل
 . مةوتعزيزعمليةالتحكماملؤسسيئمال

 : مصادرالتمويل •
فياألسواقاملاليةألمنصدرمتويلهمسيتحققإذاكانتعمليةاحلوكمة(مصادرالتمويلن)يللمستثمر هناكأمهيةكبريةللحوكمةبالنسبة

 فعالة
لذلكفالبدمناألخذباحلسبانتوقعاتاملسامهينبخصوصالنموفيقيمةاألسهم،معضرورةااللتزامبحقوقومصاحلاألطرافاألخرىامل.

 .ستخدمةللبياناتاملالية
 : طبيعةالسوق •

مناملؤكدأنالسوقيرتكتأثرياهتالداخليةواخلارجيةعلىالشركةمنحيثقدرهتاعلىأداءمهامهاوجناحهافيإدارةخماطرالسوق،ومراقبةالنتا
 .ئج،كوهناتعدعامالحامسًافيوضعسياساتواسرتاتيجياتالعملواملتابعةمباحيققأهدافعمليةاحلوكمة

 :محددات حوكمة الشركات(3-1الشكل رقم)

 

 
                                                           

 . 101مها حممود رمزي رحياوي,'شركات املسامهة ما بني احلوكمة و القوانني والتعليمات',مرجع سبق ذكره ص1

 تمحددات حوكمة الشركا

ددات داخليةمح  محددات خارجية 

ارتثمالمناخ العام لالس  مجلس االدارة 
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,مرجع سبق مها حممود رمزي رحياوي,'شركات املسامهة ما بني احلوكمة و القوانني والتعليمات' المصدر:      
  102ذكره,ص

 .تطبيق قواعد حوكمة الشركاتالمعنية باألطراف :المطلب الثالث

الشركات,وحتدد إىل درجة  كبرية مدى حوكمة لقواعدر و تؤثر يف تطبيق السليم هناك أربعة أطراف رئيسية تتأث
 1النجاح و الفشل يف تطبيق هذه القواعد,واألطراف هي:

هم من يقومون بتقدمي رأس مال الشركة عن طريق ملكيتهم لألسهم و تعظيم قيمة الشركة على المساهمون:-1
 املدى البعيد مما حيدد مدى استمراريتها مقابل احلصول على األرباح املناسبة الستثماراهتم و ميلكون احلق يف 

ضاء جملس اإلدارة املناسبني حلماية حقوقهم,وباملقابل عدم حتقيق األرباح اجملدية يقلص رغبة املسامهني اختيار أع
يف زيادة نشاط الشركة مما يؤثر على مستقبل الشركة,وميكن حتقيق أهداف املسامهني من خالل حسن اختيار 

 بة.أعضاء اإلدارة العليا إدارة الشركة ضمن القوانني و السياسات املطلو 

بصفتهم من يقومون باختيار املديرين التنفيذيني والذين يوكل هلم سلطة اإلدارة اليومية ألعمال مجلس اإلدارة:-2
الشركة,وبرسم السياسات العامة و كيفية احملافظة على حقوق املسامهني,باإلضافة إىل الرقابة على أدائهم,وقد بينت 

جملس اإلدارة يضطلعون بنوعني من الواجبات عند قيامهم بعملهم و  املبادئ العاملية املذكورة للحكومة,أن أعضاء
 مها:

                                                           
يومي ,مداخلة حتت عنوان'أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير',جامعة العريب بن مهيدي,أم البواقي,زرزارالعياشي1
 .9,ص2010ديسمرب 8 -7

 الهيكل التنظيمي المعايير الدولية للمحاسبة و التدقيق

 مصادر التمويل النظم المحاسبية و المالية

 طبيعة السوق قيم الشركة
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  واجب العناية الالزمة :ويتطلب أن يكون جملس اإلدارة يقظا وحذرا وأن يبذل اجلهد و احلرص و العناية الالزمة يف
بالقوانني واألنظمة و اختاذ القرار,وأن يتوفر يف الشركة إجراءات وأنظمة كافية وسليمة و أن تكون الشركة ملتزمة 

 التعليمات املوضوعة.
  واجب اإلخالص يف العمل:ويشمل ذلك املعاملة املتساوية للمسامهني و املعامالت مع األطراف ذات املصاحل

 ووضع سياسات مالئمة للرواتب و املكافآت و غري ذلك. 

جملس  إىلهي اجلهة املسؤولة يف الشركة عن تقدمي التقارير اخلاصة باألداء الفعال  اإلدارةتعترب :دارةاإل-3
 اإلفصاحمسؤولياهتا جتاه  باإلضافةإىلالشركة وزيادة قيمتها  أرباحتكون مسؤولة من تعظيم  اإلدارة,كما أن اإلدارة

و بقية األطراف  اإلدارةهي حلقة الوصل بني جملس  واإلدارةو الشفافية يف املعلومات اليت تنشرها املسامهني,
بعناية ألهنم من يقوم بتنفيذ رغبات املسامهني و  اختيار أفراداإلدارةاملتعاملة مع الشركة,لذا جيب احلرص على 

 اجمللس.

وهو جمموعة من األطراف هلم مصاحل داخل الشركة مثل الدائنني و املوردين و العمال و أصحاب المصالح:-4
وظفني,وقد تكون مصاحل هذه األطراف متعارضة و خمتلفة يف بعض األحيان و يتأثر مفهوم حوكمة الشركات امل

بشكل كبري بني هذه األطراف و هذه األطراف مهمة يف معادلة العالقة يف الشركة,فهم الذين يقومون بأداء املهام 
ال تستطيع اإلدارة وال حىت جملس اإلدارة و  اليت تساعد الشركة على اإلنتاج وتقدمي السلع واخلدمات,وبدوهنم

املسامهون حتقيق االسرتاتيجيات املوضوعة للشركة, فالعمالء هم الطرف الثاين الذي يقوم بشراء املنتج أو اخلدمة,و 
املورد من يبيع للشركة املواد اخلام والسلع واخلدمات األخرى,أما املمولني ومجيع األطراف املمولة هي اليت متنح 

سهيالت ائتمانية للشركة,فينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطراف املمولة هي اليت متنح تسهيالت ائتمانية ت
للشركة ائتمانية للشركة,فينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطراف مبنتهى احلرص و الدقة,فاملعلومات املضللة 

 .1املستقبلي للشركةللممولني قد تقطع خططا التمويل مما يؤثر سلبا على التخطيط 

 الشركات المعنية بتطبيق حوكمة األطراف(:4-1الشكل)

  

 
                                                           

 .10ص  'مرجع سبق ذكرهأ.زرزارالعياشي,مداخلة حتت عنوان'أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على اإلفصاح احملاسيب وجودة التقارير1

ت        المعنية بتطبيق حوكمة الشركا األطراف  
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 69 ،ص 2005 : أمينالسيدامحدلطفي،املراجعةالدوليةوعوملةأسواقرأساملال،الداراجلامعية،اإلسكندرية،المصدر

 كامل لحوكمة الشركات  إطار(:5-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

اإلدارةمجلس المساهمين  أصحاب المصالح اإلدارة 

 أهمية حوكمة الشركات

تأكيد مسؤوليات اإلدارة -1
 ومساءلتها.

 مبادئ حوكمة الشركات

 حماية حقوق المساهمين1-

 المعاملة المتساوية للمساهمين.-2

يقدمونرأساأنهمحيث
لمالمقاباللحصولع

 لى
 األرباحوزيادةقيمة

 .الشركة

 يمثاللمصالحاألساسية
 للمساهمينوبعض

 أحيانا،األخرىاألطراف
 ومجلساإلدارةيقوم
 باختياراإلدارةوتقديم

 التوجيهاتالعامة
 للمدريينويشرفعلى

 .أداءالشركة

 هيالمسئولةعنتعظيم
 أرباحالشركةوقيمة

األسهملصالحالمساه
 .مين

 خاصةالمقرضينحيثأن
 مصلحتهمتتركزفيتعظيم
 احتماالتردالقروض،
 وهناكأطرافمعنية

 هامةتتضمنأخرى
 الموظفينوالموردين

 .والمواطنينبصفةعامة

 محددات حوكمة الشركات

 محددات داخلية

 مجلساإلدارة-1

 الهيكاللتنظيمي-2

 قيمالشركة-3

 المحدداتالخارجية

 البيئةاالقتصاديةواالجتماعيةوالقانونية-1

 االلتزامبالمعاييرالدوليةالمحاسبية-2
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 :الفصلخالصة

 بينمعديالسياسياتوقادةرجاالألعمالوعموماجلمهورعلىأحنوكمةالشركاتالرأيهناكإمجاعفي
 أداةضروريةلتحسينأداءالشركاتوتطويرالدميقراطيةالتيتتبنىسياسةالسوقبشكلعام،ومنثمفاملزايا

 .املتوقعةلتطبيقاحلوكمةفياألسواقالناشئةضخمةللغاية
األعماليؤدىإلىازدهارالتجارةواالستثماراتوالرياديةفيامبادئاحلوكمةعلىكألنواعفإقامةأسواقموثوقبهاهلامؤسساتسليمةوتطبق

،)سيادةالقانون،ومؤسساتالسوق،وحقوقامللكية(ألعمال،ذلكأحنوكمةالشركاتتعملكنظاممتكامليتطلبقاعدةمؤسسيةقوية
 .وممارساتسليمةداخاللشركات،وعواملخارجيةصحيحةمثلضغوطالسوقواإلشرافالتنظيمياملناسب

همةللغايةبالنسبةللمتخصصينفيحوكمةالشركاتوفىالقطاعاخلاصعلىحدسواء،إذتساعدمهفهذهاإلصالحاتفينظماحلوكمةم
 .علىإعداداالسرتاتيجياتالتيتؤدىإلىتحسينأداءاألعمالوممارسةالدميقراطية

 حوكمة الشركات
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 امةـاتمة العــالخ

 الدراسة، حيث تتناول حوكمة الشركات يف جودة القوائم املالية أثر حول معرفة املوضوعلية تدور إشكا 
العالقة املتداخلة واملتبادلة ذات التأثري املباشر بني حوكمة الشركات وجودة املعلومات احملاسبية يف القوائم 

 .بقواعد وآليات احلوكمة اجيابيا حيث تتأثر املعلومات احملاسبية،املالية
عزت حيث  ماهية حوكمة الشركات، :الفصل األولوجاءت هذه الدراسة يف فصلني مستعرضني يف 
إىل ضعف هياكل  اليت شهدهتا كربيات الشركات العاملية العديد من الدراسات تلك االهنيارات واألزمات

أو عدم ممارستها يف تلك الشركات ، ونظراً للتزايد املستمر يف االهتمام هبذا املفهوم، فقد حرص  احلوكمة
عدد من املؤسسات الدولية على تناوله بالدراسة والتحليل وتقدمي عدد من اخلطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة 

سات نفسها وأسواق املال الشركات من جوانبها املتعددة، والذي سيكون له آثاره اإلجيابية يف املؤس
املدرجة فيها وعلى االقتصاد بشكل عام ، حيث يزيد تطبيق احلوكمة ثقة مجيع األطراف املعنية باالقتصاد،  

 كما يؤدي إىل تعميق دور أسواق املال ورفع قدرهتا على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار.
 حيث بينا أن، في جودة القوائم الماليةودورها   حوكمة الشركاتا فيه فقد تناولن الفصل الثاني:ويف 
 الناجتة واملعلومات املالية التقارير جودة لتحقيق الفعال املدخل يشكل الشركات حلوكمة السليم التطبيق
 جبانب املالية التقارير وموضوعية دقة إبراز خالل من للحوكمة األساسية املعايري أحد يعترب أنه على عنها،
جودة و  احلوكمة قواعد تطبيق بني الصلة وثيقة عالقة هناك وبالتايل والتشريعات، بالقوانني االلتزام
 .املالية التقارير يف احملاسبية املعلومات

 نتائج اختبار الفرضيات:

احلد من مظاهر الفساد املايل و حوكمة الشركات تعمل على  :  واليت ترى أن الفرضية األولىفيما خيص 
توصلت العديد من الدراسات إىل أن إتباع املبادئ السليمة للحوكمة يؤدي إىل توفري ، فقد اإلداري

االحتياطات الالزمة ضد الفساد املايل واإلداري، ويساهم يف تشجيع وترسيخ الشفافية يف احلياة 
 االقتصادية ، حيث يساعد املدققون اخلارجيون الشركات على حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني عمليات

 املؤسسة ، وبالتايل التقليل من خماطر الفساد املايل واإلداري.
من أهم أسباب اهنيار املؤسسات العاملية هو عدم تطبيق قواعد  :واليت تنص على أن ةنيالثا الفرضيةأما 

اليت عرفتها هده  تلك االهنيارات واألزمات أن من  أهم أسباب الدراسات فقد اثبت الكثري من ،احلوكمة
 يف االنزالق جتنباملؤسسات تتجسد أساسا يف عدم تقيدها بنظام احلوكمة ،وماينجم عن تطبيقه من 

تساعد احلوكمة يف جتنب املشاكل احملاسبية حيث   االهنيارات ، حدوث ودرء ومالية حماسبية مشاكل
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وكذلك جتنب حدوث اهنيارات األجهزة  واملالية، وتعزيز ودعم استقرار أنشطة الشركات العاملة باالقتصاد،
 املصرفية أو أسواق املال احمللية والعاملية واملساعدة يف حتقيق التنمية واالستقرار االقتصادي.

ية املعلومات احملاسبيف حوكمة الشركات تؤدي إىل زيادة الثقة واملصداقية  أن :ترى واليت الفرضية الثالثةأما 
أهم دوافع تطبيق قواعد احلوكمة بالنسبة للشركات واألسواق ،فمن للشركات اليت تتضمنها القوائم املالية

املالية هو اعادة ثقة املتعاملني من مستثمرين ومسامهني وإدارة الشركات يف تلك األسواق جتنبا لتعرضها اىل 
البيانات  اهنيارات أو حاالت فشل بسبب عدم دقة البيانات واملعلومات احملاسبية وقلة الشفافية وعدم دقة

لذلك فان الدقة واملوضوعية يف التقارير ،واملعلومات احملاسبية وقلة الشفافية وعدم مساءلة يف التقارير املالية
 لبالغاملتخصصة هلا األثر ااملالية جبانب االلتزام بالقوانني والتشريعات اليت تصدرها الدولة واجلمعيات املهنية 

ية اليت تتضمنها القوائم املعلومات احملاسبيف الثقة واملصداقية  وزيادةيف تنشيط حركة سوق األوراق املالية 
 للشركات. املالية
 : والتوصيات التاليةلقد توصلنا من خالل دراستنا هذه إىل النتائج و 

 النتائج:

 حتظى الشركات اليت تطبق قواعد احلوكمة بزيادة ثقة املستثمرين. 
  الفساد املايل و اإلدارياحلد من مظاهر حوكمة الشركات تعمل على. 
  يةاملعلومات احملاسبيف حوكمة الشركات تؤدي إىل زيادة الثقة واملصداقية. 
 .يعمل نظام حوكمة الشركات على حتقيق جودة القوائم املالية 

 التوصيات:

 نظام احلوكمة ملا له من دور يف جذب االستثمارات وتسهيل تدفقها.و ترسيخ  العمل على تعزيز 
 .توعية املؤسسات بأمهية  نظام حوكمة الشركات 
 . إعداد الندوات واملؤمترات العلمية اليت تدعم  وتساهم يف نشر ثقافة احلوكمة 

 آفاق الموضوع:

وهذذه الدراسذة ال ولذو مذن النقذائص  -حوكمة الشركات في جودة القوائم الماليةأثر  –تناولت الدراسة  
فيمكن التوسع يف دراسذة بعذ   ،معاجلة املوضوع من جهة أخرى من جهة وتواضع ونظرًا التساع املوضوع 

 جزئياته فمثال ميكن اعتماد املواضيع التالية:
 .احلد من مظاهر الفساد املايل واالداريحوكمة الشركات يف  دور .1
 .دور جلان املراجعة يف تفعيل حوكمة الشركات .2
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 المقدمــــة العامة
وخاصة مع انفجار األزمة  خالل عقد التسعينيات من القرن العشرينلقد حظي مفهوم احلوكمة باهتمام بالغ  

وما رافقها من فضائح مالية أدت إىل إفالس العديد من الشركات واملصارف الكربى على  1997اآلسيوية عام 
مطلع القرن احلايل وتعرض الكثري من الشركات العاملية الهنيارات  مع وليتزايد تداوله وبشكل واسع  ،مستوى العامل

وEnron و أزمات مالية خانقة كتلك اليت عرفتها كربيات الشركات يف الواليات املتحدة االمريكية مثل شركة:

worldcom، وذلك نتيجة التالعبات واإلخفاقات والفضائح املالية واحملاسبية 
،فكل هذه االحداث جعلت مفهوم احلوكمة على رأس اهتمامات املالية هلذه الشركات اليت أطالت القوائم    

منظمات األعمال واملنظمات الدولية واجلهات الرمسية من اجل وضع آلية عملية لتطبيق هذا املفهوم يف املصارف 
ثقة مستخدمي املعلومات املالية ممثلني يف كافة األطراف أصحاب  والشركات لتفادي األزمات املالية،والستعادة

املصاحل خاصة املسامهني واملتعاملني يف سوق األوراق املالية يف مدى دقة وسالمة املعلومات املفصح عنها من 
رير املعتمدة من جانب إدارة الوحدة االقتصادية من خالل القوائم والتقارير املالية املنشورة،وبالتايل جودة تلك التقا

 مراقيب احلسابات املعينني من قبل اجلمعية العامة للشركة.
عب دورا فعاال يف جمال اإلصالح املايل و اإلداري يلأن  لنظام حوكمة الشركاتميكن يف هذا االطار  و

ن املعلومات ومن ناحية أخرى فا،من خالل االلتزام بتطبيق مبادئها،وزيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية،للشركات
تكشف الكثري من االحنرافات ميكن أن  احملاسبية واملتمثلة يف القوائم املالية اليت تقدم جمللس اإلدارة وجلان املراجعة 

 .اليت قد تتسبب يف تدهور الشركة
حوكمة الشركات في  كيف تأثراملوضوع يف السؤال اجلوهري التايل: إشكاليةوانطالقا مما سبق ميكن صياغة 

 جودة القوائم المالية؟
            ة:التالي ومن أجل اإلحاطة واإلملام حبيثيات هذا اإلشكال نطرح التساؤالت الفرعية

 ؟حوكمة الشركات ذا يعين نظام ما- 
 ؟ماهو شكل وحمتوى القوائم املالية -
 املالية ؟حوكمة الشركات وجودة القوائم تطبيق نظام هل هناك عالقة بني  - 

 فرضيات البحث:

 ملعاجلة اإلشكالية املطروحة آنفا سوف نعتمد الفرضيات التالية:
 .احلد من مظاهر الفساد املايل و اإلداريتعمل حوكمة الشركات على  -
 من أهم أسباب اهنيار املؤسسات العاملية هو عدم تطبيق قواعد احلوكمة. -
 ية اليت تتضمنها القوائم املاليةاملعلومات احملاسبيف حوكمة الشركات تؤدي إىل زيادة الثقة واملصداقية  إن -

 .للشركات



 ب

 

 أهداف البحث:
حيث ، جودة القوائم املاليةحوكمة الشركات يف نظام مدى مسامهة هندف من وراء دراستنا هذه إىل معرفة    

 يف إدارة الشركات من اجل حتقيق الثقة يف املعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية املنشورة، تزداد أمهية احلوكمة
 وخاصة املسامهني واملتعاملني يف سوق األوراق املالية. وذلك بغرض محاية مستخدمي القوائم املالية،

 دوافع وأهمية البحث: 

بنظام حوكمة  ينبع من اهتمامنا  -حوكمة الشركات يف جودة القوائم املالية   أثر -إن اختيارنا هذا املوضوع  
نظام  وتربز األمهية العلمية هلذا املوضوع يف الوقت احلاضر يف املكانة اليت أصبح حيتلها وحيظى هبا ،الشركات 

 حوكمة الشركات.
 منهج البحث: 

حاولنا أن نسلك يف هذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إىل اإلجابة على اإلشكالية    
األساسية اليت يطرحها املوضوع، واعتمدنا هلذا السبيل أسلوب الوصف والتحليل، حيث قمنا باملزج بني املنهج 

  ص تختلف النتائج.وتنظيمها وحتليلها واستخال املعلوماتالوصفي والتحليلي، وذلك من خالل مجع 
 خطة وهيكل البحث:

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات، فقد جاءت الدراسة يف فصلني مع مقدمة وخامتة، وهذه  
 الفصول هي:

تختلف التعاريف اليت قدمت  إبرازمن خالل ،وذلك حيث تعرضنا فيه اىل ماهية حوكمة الشركات األول:الفصل 
 آليات و قواعد تطبيق حوكمة الشركات  ،وكذلكوخصائصه تطور املصطلح  إىليف هذا اجملال ،إضافة 

حمتوى ،وذلك من خالل عرض يف جودة القوائم املاليةودورها  حوكمة الشركاتطرقنا فيه اىل وت الفصل الثاين:
لنخلص أخريا اىل  مدى ،القوائم املالية  االيت جيب اإلفصاح عنها ومستخدمو  املعلومات،و وشكل القوائم املالية

 .تأثري حوكمة الشركات يف جودة القوائم املالية 
 ونشري يف األخري إىل أن كل فصل سيكون مسبوقا بتمهيد وتختوًما خبالصة.     
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