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 الخاطش،ئر عصشها في والعاملُت لجمُع املإظعاث املدلُت املىاطُع الهامت  املإظعاث من خىلمت حعذ

طمن  املإظعاث خىلمت مفهىم وطع جم فقذ العالمي الاقخصاد بعببها عاوى  املالُت التي ألاصماث هدُجت

اث ،ألن  الخذ خالى من املعامالث املالُت هضاهت جشظُخ ؼأنها جذًذة من عمل وآلُت ئصالحي مفهىمها مىهج ألاولٍى

ت  في اظخخذام من  جلو في إلاداسة مجالغ أداء جفعُل على وحعمل املعاهمين، مصالح غير العلؼت إلاداٍس

ض وبزلو املإظعت من  لهل والصالخُاث ألادواس وجدذًذ إلاظتراجُجُاث ومخابعت جىفُز الذاخلُت الشقابت حعٍض

 الؽفافُت أهمُت جألُذ على املصالح عالوة وأصخاب الخىفُزًت وإلاداسة إلاداسة ومجلغ املعاهمين

 العلؼاث جظافشث جهىد وقذ للمعاهمين، الخاصت والخقىو  العامت املصالح جخذم وإلافصاح،بىطع مدذداث

 أعماى مىـمت أهمها الاقخصادًت املإظعاث في وإلاداسة الشقابت أظالُب لخدعين الذولُت واملإظعاث الشقابُت

 خىلمت ًخص فُما باصى  لجىت أعماى الذولي الىقذ والبىو العالمي، صىذوو  الاقخصادًت والخىمُت الخعاون 

خ ظىاء من خُث  خُث .في البىىك املإظعاث عشفذ املإظعت الاقخصادًت حغيراث وجؼىساث لبيرة عبر الخاٍس

حجمها وحعقذ وؽاػاتها، أو من خُث آلُاث وظُاظاث ئداستها، التي جؼىسث واخخلفذ مع ما ًفشطه الىاقع 

.  املعاػ

ولعل أهم هزه الخغيراث فصل امللنُت عن إلاداسة بعبب عذم قذسة فشد واخذ فقؽ على طمان 

خعن ظير املإظعت باعخباس الدجم النبير الزي بلغخه املإظعاث في العقىد القلُلت املاطُت، مما اظخىجب 

ععى ئلى الخفاؾ على املإظعت وممخلهاتها، ما صاد من  جؼىس هـام للشقابت لُخالةم مع املخؼلباث الجذًذة، َو

لما هخج من فصل امللنُت عن إلاداسة مؽامل أخشي وصشاعاث بين . جؼىس دوس مشاقب الدعُير في املإظعت

 لىأظلىب ٌعمذ بخخفُع هزه ؤظعاثخىلمت المث مخخلف ألاػشاف التي لها عالقت مع املإظعت، فـهش

  .املخاػش ئلى أدوى خذ ممنن مع املدافـت على قُمت املإظعت

وبهزا اصبدذ مخخلف الىؿاةف في املإظعت حعخمذ على خىلمت املإظعاث من اجل طمان العير 

ومن بين هزه الىؿاةف وؿُفت مشاقبت الدعُير التي ,وججىب الخشوقاث والاهدشافاث , الخعن في معامالتها

 .ظىداوى ابشاص مذي جأزشها بدىلت املإظعاث 
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 :إلاشكالية

 : الخالُت إلاؼهالُت ػشح ًمنن ظبق مما

؟ مراقبة التسييرثر حوكمة املؤسسات على ؤ تكيف 

 :الفرعية ألاسئلة

 : الخالُت ألاظئلت الفشعُت ػشح ًمنن املىطىع بجىاهب لإلخاػت

 واوعهاظاتها؟ املإظعاث خىلمت مفهىم جبنى مبرساث هي ما -

 هل ًمنن لىؿُفت مشاقبت الدعُير الاظخغىاء عن خىلمت املإظعاث؟-

 

 : الفرضيات

 : الخالُت الفشطُاث على ظىعخمذ العابقت الدعاؤالث على ولإلجابت

  مان املالُت ألاصماث من املإظعاث مخخلف جأزش .1
ًا
 لخبني ظببا

ًا
 . املإظعاث خىلمت مبادب سةِعُا

 .مشاقبت الدعُير هي العمىد الفقشي في املإظعت خُث ًمنن الخخلي عن خىلمت املإظعاث بىجىدها .2

 

 : املوضوع اختيار أسباب

 :هلخص أظباب ئخخُاس هزا املىطىع في

 املالُت الهُئاث لذي املإظعاث في املإظعاث خىلمت قظُت بها حعنى أصبدذ التي البالغت ألاهمُت .1

 . مإخشا العالم ؼهذها التي الاقخصادًت والانهُاساث املالُت أعقاب ألاصماث في ورلو الذولت

 .على وؿُفت مشاقبت الدعُير املإظعاث خىلمت مفهىم ئظقاغ مداولت .2

 لبعع باجخارها ورلو بمبادئها لإللتزام والععي مإخشا املإظعاث خىلمت بقظُت الجضاةش اهخمام .3

ض إلاػاس ؼأنها من التي املبادساث . املإظعاث  خىلمت مضاًا باالظخفادة من النفُل حعٍض

 : املوضوع أهداف

 :ماًلي ئلى الذساط هزه تهذف

 . ومدذداتها مبادئها ولزا املإظعاث خىلمت مفهىم جدذًذ على الظىء ئلقاء .1

ت املإظعاث في املإظعاث خىلمت جدذًاث معشف .2  . الجضاةٍش

 .املإظعاث ومشاقبت الدعُير ابشاص عالقت الخأزير بين مل من خىلمت .3
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 : املوضوع أهمية

 مخخلف حعشفها التي املالي والاداسي  الفعاد ؿاهشة اهدؽاس ولزلو املخاػش من العذًذ القؼاع الاقخصادي ٌعشف

 املإظعاث املالُت في أصمت عشف والزي الجضاةشي  خالت الاقخصاد وعدثني أن دون  في العالم الاقخصادًت املإظعاث

 هفىظهم الثقت في وصسع  ألاػشاف مخخلف خماًت في ومعاهمتها خىلمت املإظعاث مىطىع ًجعل هزا مل الخاصت

.  بالغت بأهمُت ًدـى

 : املتبع املنهج

 عامت بصفت املإظعاث لخىلمت الىـشي  إلاػاس واظخعشاض لىصف مىاظب لأظلىب املىهج الىصفى ئجباع جم

خي  الخدلُلي ، وباإلطافت ئلى املىهج وعلى وؿُفت مشاقبت الدعُير بصفت خاصت  .وأدواجه واملىهج الخاٍس

 : التحليل أدوات

 لخذازت وهـشا ألادواث، من مجمىعت املزلشة على هزه ئهجاص املعخخذمت في املعلىماث جمع في الاعخماد جم لقذ

مدنمت  دوسٍاث في وؽشث ودساظاث بدىر عن عباسة املعخخذمت املشاجع معـم ،فان املإظعاث مىطىع خىلمت

ش ئلى ،باإلطافت علمُت وملخقُاث مإجمشاث في بدث أوساو ؼهل على قذمذ أو  مإظعاث عن الصادسة الخقاٍس

عُت والىصىص مدلُت ودولُت مالُت  إلاظخعاهت عن فظال املإظعاث أعماى وجىـم جدنم التي والخىـُمُت الدؽَش

 . ألامادًمُت والبدىر املإلفاث املخىفشة ببعع
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 :ثمهُد

هد التي ألاخداذ ؤدت ن  الهٓدًن زالٛ ْو  ندد ؤضابد التي اإلاالُة الُػاثذ من (اإلااض ي الٓسرن )ألازيًر

ٗات ٖبير ُ٘ة نامة بطُة الهاإلاُة من الشس  اإلاالُة ألاطىاّ في محالخٓة جًيرات من ثبهها وما زاضة بطُة وألامٍس

ة بنؿاء الخ، بلى... بدازي ومالي َظاد من مة اإلاحهلٓة للمىغىنات ألاولٍى  بلى بدوزىا ؤدت والتي اإلااطظات، بدٖى

ٛن جظائالت بسوش  ُُٖلة ومسث٘صات اإلاهنُة واإلابادت ألازالُْة الػىابـ من مجمىنة وغو غسوزد ندًدد خى

ّن لحماًة والحنمُة  الاْحطادي الحهاورن منكمة حهىد بلى اإلآام ىرا في ثسحو ولهل الطدازد اإلاهنُة ألاؾساٍ خٓى

مة مبادت ؤزطد والتي ّن الهالمي البنٚ من ٗل وغو ،ٖما 2004 في آزسىا في حىالت اإلااطظات خٖى  وضندو

مة مبادت ٖرلٚ الدولي النٓد  بال ْىاندو وبزطاء اإلاُهىم ىرا نؿاّ ثددًد في ؤطهم ذلٚ  ٗل.اإلااطظات لحٖى

حه من ٗل والباخحىرن ال٘حاب ثناوله خُث ْاؾو لها بشٙل مددد مُهىم ثددًد في ضهىبة وحدت ؤنها  ونكسثه شاٍو

مة السشُدد،بذ ؤلادازد ممازطة بإطلىب ثسحمحه في الخاضة،واثُٓىا  بمساخل ثؿبُٓها اإلااطظات ؤرناء ثمس خٖى

اإلااطظة  في ألازير منها لخظحُُد زحُة والخا الدازلُة اإلادددات من مجمىنة بدوزىا جظحىحب والتي

 .لالْحطاد ؤىمُة لحدٓٔ و ٖرلٚ واإلاظاىمير

ن

ٛن نكسد نامة خٛى اإلااطظات :ناإلابدث الاو

   جهد اإلااطظة الاْحطادًة الهُٙل الٓاثم واإلادٕس ألاطاس ي لٙل نشاؽ اْحطاد بانحبازىا النىاد 

د بلى آزس ،  ألاطاطُة َُه ، خُث ثمازض نشاؾها وطـ مدُـ ثسحلِ مميزاثه من مجحمو بلى آزس ومن ْو

هة التي ثمع مجاالت مسحلُة وبالحالي  وبرلٚ ثنشإ ثخظم بهدم الاطحٓساز نخُجة لجملة من اإلاحًيرات الظَس

ًطهب الحنبا بها وال ًم٘ن الظُؿسد نليها وهي برلٚ ًخشٙل تهدًدا مظحمسا نليها لرا جظعى داثما بلى مداولة 

الحُُِ٘ مهها واطخحمازىا لطالحها من زالٛ الهمل اإلاظحمس نلى الحنبا باإلاظحٓبل والترضد بالحٓلبات التي ْد 

ؤىم نناضسو لٙىنها ثحد٘م في ؾبُهة ؤنشؿة اإلااطظات بطىزد  ثؿسؤ نلى مدُؿها ، والري جشٙل الدولة ؤخد

ٔ بنادد النكس في ثنكم الاْحطاد انؿالْا من ثددًد مهاإلاها بشٙل نام ووضىال  مباشسد ويير مباشسد نن ؾٍس

 .بلى تهُئة الكسوٍ اإلادُؿة بها

ن

ن

ن

ن
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ماهيةب اؤسساتب:ل املطلب الاول

  اؤسسةب عن جعاريف : الفرب الاول

 وطاثل بير ثنكُما ًجمو جهحبرىا التي ثلٚ في ً٘من ؤىمها ل٘ن و للماطظة مسحلُة جهاٍزِ بنؿاء ًم٘ن

ن.ؤلانظار و ؤلانحاج

ة، وطاثل جظحهمل محدزج بنظاني ثجمو نن نبازد اإلااطظة (ن:"1)جهٍسِ   ومالُة الطحسساحه ، مادًة ٍَ٘س

ل ، ة ؾٍس من مدددد ألىداٍ ؾبٓا الخدمات ؤو الظلو وثىشَو نٓل ثدٍى  السبذ خىاَص باالنحماد نلى اإلادًٍس

 1"مسحلُة بدزحات الاححمانُة واإلانُهة

اإلااطظة هي منكمة ثجمو بير ؤشخاص ذوي ُٖاءات محنىنة جظحهمل زئوض ألامىاٛ و ْدزات ن:ن"ن(2)جهٍسِ 

 .ن2"من ؤحل بنحاج طلهة ما ، والتي ًم٘ن ؤر ثبام بظهس ؤنلى من ثٙلُحه

 من ْدزات و زئوض ألامىاٛ جظحهمل ذوي ُٖاءات محنىنة ؤشخاص بير ثجمو منكمة هي اإلااطظةن:ن"(3)جهٍسِ

    .3"ثٙلُحه مما ؤنلى بظهس ثبام ؤر ًم٘ن والتي ما، طلهة بنحاج ؤحل

 ًجمو الحنكُم الري ذلٚ في ًحمحل للماطظة شامل جهٍسِ اطحنحاج ًم٘ن الظابٓة الحهاٍزِ زالٛ من

ة واإلاادًة اإلاالُة الىطاثل بير ٛن بًُة والبشٍس ن.اإلاظؿسد ألاىداٍ ثدُٓٔ بلى الىضى

خصائصب اؤسسةب كحصاديةب:ل الفرب اثاني

من زالٛ طسد الحهاٍزِ الظابٓة للماطظة ، ًم٘ن اطحسالص الطُات ؤو الخطاثظ الحالُة التي 

ن4:نثحطِ بها اإلااطظة الاْحطادًة

للماطظة شخطُة ْانىنُة مظحٓلة من خُث امحالٖها لحّٓى و ضالخُات ؤو من خُث واحباتها و 

 .مظاولُاتها

  الٓدزد نلى ؤلانحاج ؤو ؤداء الىقُُة التي وحدت من ؤحلها. 

  ٗاَُة ٗاٍ و قسوٍ طُاطُة مىاثُة و نمالة  ل  ؤر ثٙىر اإلااطظة ْادزد نلى البٓاء بما ًُ٘ل لها ثمٍى

 .،و ْادزد نلى ثُُِ٘ نُظها مو الكسوٍ اإلاحًيرد

                                                
1
، ؤؾسوخة دٖحىزاو في الهلىم  احاسبةب اححطيطيةبنظامبمعطوماتباخسييربالابمساعدةبعلىب ثخاذب الف ربفيب اؤسسةب كحصاديةدزخمىر ىالٛ ،  

 .13:، ص 2005الاْحطادًة ثسطظ نٓىد و مالُة ٗلُة الهلىم الاْحطادًة و نلىم الخظُير ، حامهة الجصاثس ،
2
 .10 ، ص1998 ،دازاإلادمدًة الهامة ، الجصاثس ، الؿبهة ألاولى ،  كحصادب اؤسسةناضس دادي ندور ،  

3
 .14 م ، ص2002/ن ه 1423 ، داز بن خصم ، لبنار ، الؿبهة ألاولى ،  اعملب اؤسس يمدمد ؤٖسم الهدلىني ،  

4
 25،26 ص1993 ، دًىار اإلاؿبىنات الجامهُة ،الجصاثس ، الؿبهة الحانُة،  كحصادب اؤسسةنمس صخسي،  
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  الحددًد الىاضح لألىداٍ والظُاطة و البرامج و ؤطالُب الهمل َٙل ماطظة ثػو ؤىداٍ مهُنة

م مهير  ....جظعى بلى ثدُٓٓها ، ؤىداٍ ٖمُة و نىنُة بالنظبة لإلنحاج، ثدُٓٔ ْز

  ٔ ٔ الانحمادات ، و بما نن ؾٍس غمار اإلاىازد اإلاالُة لٙي جظحمس نملُاتها، و ًٙىر ذلٚ بما نن ؾٍس

ٔ الٓسوع ، ؤو الجمو بير ىرو الهناضس ٗلها ؤو بهػها خظب الكسوٍ  .ؤلاًسادات الٙلُة، ؤو نن ؾٍس

  البد ؤر ثٙىر اإلااطظة مىاثُة للبِئة التي وحدت َيها و جظحجُب لهرو البِئة َاإلااطظة ال ثىحد

ٗاند  ٗاند قسوٍ البِئة مىاثُة َةنها جظحؿُو ؤداء مهمتها في ؤخظن الكسوٍ ، ؤما بذا  منهصلة َةذا 

ل نملُاتها اإلاسحىد و ثُظد ؤىداَها  .مهاٖظة َةنها ًم٘ن ؤر جهْس

  اإلااطظة وخدد اْحطادًة ؤطاطُة في اإلاجحمو الاْحطادي ، باإلغاَة بلى مظاىمتها في النحاج و نمى

 .الدزل الىؾجي ، َهي مطدز زشّ ال٘حير من ألاَساد 

  ًجب ؤر ٌشمل بضالح ماطظة بالػسوزد َ٘سد شواٛ اإلااطظة ، بذا غهِ مبرز و حىدىا ؤو

 ....ثػاءلد ُٖاءتها

  كحصادية  اؤسسة أهد ف:ل الفرب اثااث

صحابها ثىحهات خظب و به، ثٓىم الري النشاؽ ؾبُهة خظب اإلااطظات ؤىداٍ ثسحلِ
ً
وبالسيم  ؤ

:ن5آلاثُة ألاىداٍ لحدُٓٔ ؤطاطا جظعى اإلااطظات ؤيلبُة ؤر بال خطسىا ، ضهىبة من

 ٍؤلانحاج ونٓلنة اإلاظتهل٘ير لسيبات الاطحجابة السبذ، في  وثحمحل :اْحطادًة ؤىدا. 

 ٍٛن مظحىين بػمار ثحهلٔ : اححمانُة ؤىدا بْامة  الهماٛ مهِشة مظحىين ثدظير ألاحىز، من مٓبى

ير الهماٛ، وثماطٚ ثنكُم بلى الدنىد مهُنة ، اطتهالُٖة ؤنماؽ  .نامة  ومسأَ ثإمُنات ثَى

 ٍير :وزٍاغُة رٓاَُة ؤىدا يهُة وطاثل  ٖحَى  الٓدامى و زطٙلة ، اإلابحدثير الهماٛ ثدٍزب ورٓاَُة، ثَس

ات ثسطُظ اغة ؤْو  .للٍس

 ٍس، للبدث ىُئة ٖةنشاء : ث٘نىلىحُة ؤىدا د لسبذ خدًحة بنالمُة وطاثل اطحهماٛ والحؿٍى  الْى

ٛن الحٙلُة، وثٓلُظ ة دُْٓة مهلىمات نلى والحطى  .ومىرْى

 زمع زازحُة اثجاو و دازلُة التزامات ثسبؿه اْحطادي، اإلااطظة ٖمحهامل بلى النكس ًم٘ن ٖما 

 :6وىم  اإلااطظة ؤىداٍ ثددًد زاللها من ًحم مجمىنات ممحلي

o ٕو الهام زدمة الطالح و باإلادُـ ثحهلٔ ؤىداٍ لِشمل ًمحد بل السبذ جهكُم في اإلاالٕ ىدٍ ًٓحطس  ال :اإلاال 

 .للهماٛ اإلاهِشُة الكسوٍ ثدظير

                                                
5
 .10، صمسحو طبٔ ذٖسو ناضس دادي ندور ،  

6
 LASARY ,  comptabilité analytique , Imprimere Es- Salem , Alger , 2001 , PP 14-15 
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o نلى ؤلانحاج ثددًد ُْمة زاللهم من ًحم خُث الصباثن هي اإلااطظة بها تهحم التي اإلاجمىنات بير من : الصباثن 

ػىنه، ؤو ًٓبلىنه الري البُو طهس ؤطاض  :آلاثُة الهىامل ؾٍسٔ نن ثجاو الصباثن اإلااطظة ؤىداٍ وثحددد ًَس

 .بهد البُو ما الخدمات و الخظلُم، آحاٛ النىنُة، الظهس، النشاؽ،

o حهلٔ :الهمىمُة الظلؿات  ثدُٓٔ وثجهل اإلااطظة ، لها ثسػو ؤر ًجب التي الالتزامات ببهؼ ىنا ألامس  ٍو

 بالٓىانير ألامس جهلٔ طىاء ًد٘م اإلااطظة الري الٓانىني ؤلاؾاز منها الالتزامات ىرو بحؿبُٔ مسىىرن ؤىداَها

ّن اخترام الدولُة ، ؤو الىؾنُة  اإلادزطة ثلد التي الحنكُمُة اإلادازض بهؼ به إلاا حاءت ؾبٓا وىرا الهماٛ خٓى

 التي للماطظات بالنظبة زاضة اإلادُـ مجمىنات بها ثنادي التي بهؼ الػًىؾات بلى والامححاٛ ال٘الطُُ٘ة ،

ة ثنحج  .طامة مىاد ؤو مىاد ُٖماٍو

o ٛؾىاٛ الري ً٘خظب زبرد َالهامل نمالها، بمهازات مسىىرن ؤىداَها بلىى و اإلااطظة مظحٓبل بر : الهما 

 نملُة في نالُة بحٓنُات التي ثحمحو ثلٚ في زاضة بظهىلة، اطخبداله ًم٘ن ال اإلااطظة في ْػاىا التي الظنىات

ٗاء الهماٛ َ٘س نلى جهحمد التي ثلٚ زاضة بطُة ؤو ؤلانحاج، ة.وذ  بسؤطماٛ ٌظمى ما ثٙىرن الهماٛ  َمهَس

ة ٛن ٖباقي ثُُٓمه خُٓٓة ًطهب الري اإلاهَس  .بُٓدانه بال بُهالُحه ؤلاخظاض ًم٘ن ال و اإلااطظة ، نناضس ؤضى

 ذلٚ و النىنُة، وثدظير الخظلُم، ؤحاٛ اخترام الحٙالُِ، ثسُُؼ ًادي بلى الهماٛ ثجاو بًجابي ثطٍس آٛ و

 .اإلااطظة ىرو من ال ًحجصؤ حصء بإنه ًدع الهامل بجهل

o ن.(بشسين ؤو مادًة ، مالُة، مىازد ٗاند طىاء )اإلااطظة ، إلاىازد الخازجي اإلاطدز اإلاىزدورن ٌشٙل : اإلاىزدورن

 َىزا ، رمنها ثدَو دور ؤر نليها ثدطل ؤر للماطظة ًم٘ن التي والظلو الاطخحمازات في ثحمحل اإلاادًة َاإلاىازد

ٛن اطحًاللها لها ًم٘ن بالحالي  اإلاالُة اإلاىازد ؤما .للماطظة وثدُٓٔ زبذ رمنها بخظدًد جظمذ نىاثد نلى والحطى

لة ، الٓسوع في َححمحل طيرد اإلاحىطؿة الؿٍى ٛن ًم٘ن للماطظة التي ألاحل ْو  بسطىص ؤما نليها؛ و الحطى

ة اإلاىازد و اإلااطظة من ثم٘ن التي الباؾن من اإلآاولة ىنا َاإلآطىد البشٍس م َز   .7ؤزباخها من بالحالي و ؤنمالها ْز

ن

  اؤسساتب بثصنيلات : اثاني  املطل

 لها ثسػو والالتزامات التي بها ثحمحو التي لالمحُاشات نكسا و محهددد ؤشٙاال ثإزر ؤر للماطظات ًم٘ن

ن:ؤىمها نرٖس .مسحلُة مهاًير خظب ثطنُُها الػسوزين من ًٙىرن َٓد طىاىا، دورن

ن

ن

 

                                                
ٗات ألاطاس ي، ألاحس الهمل، بهٓىد زاضة ىنا ألامس ًحهلٔ و 7 ذ ْىاند الاححمانُة ، الاشترا ن...الهماٛ مو الخشاوزن الهماٛ، جظٍس



 اإلطار النظري لحوكمة المؤسسات: الفصل األول
 

 
8 

 :اإلالُ٘ات من ؤنىام رالرة ىنإ:اإلالُ٘ة  ؾبُهة خظب :ؤوال

 ن .ألاشخاص من مجمىنة ؤو واخد لشخظ ملٚ اإلااطظة ثٙىرن خُث :8الخاضة اإلالُ٘ة

  وهي اإلااطظات التي جهىد ملُ٘تها للدولة َال ًدٔ للمظالير ننها :ن9(الهمىمُة)اإلالُ٘ة الهامة

وألاشخاص .نالحطٍس بها ُُٖما شائو وال ًدٔ لهم بُهها ؤو بيالْها بال بذا وآَد الدولة نلى ذلٚ

الرًن ًنىبىر نن الحٙىمة في جظُير وبدازد اإلااطظات الهامة مظاولىر نن ؤنمالهم ىرو اثجاو 

ٔ الٓىانير للدولة  .نننالدولة َو

 الخاص والٓؿام الهام الٓؿام بير مشتٕر زؤطمالها ًٙىرن ماطظة  وهي 10:اإلاسحلؿة اإلالُ٘ة 

 :الحجم  خظب :رانُا

د ازحلِ الاْحطاد ، في ومٙانتها اإلااطظة ؤىمُة بلى الحجم خظب اإلااطظات ثطنُِ ًسحو  ندد في ْو

 وزْم الهماٛ ندد بهير الانحباز ًإزر من  َهنإ .حجمها خظب اإلااطظات ثطنُِ من ثم٘ن التي اإلاهاًير

ن ألانماٛ  ؤر ألازيرد الظنىات في ًالخل ُْمة ما ذلٚ بلى ًػُِ من وىنإ . للحطنُِ ؤطاطُير ٖمهُاٍز

 َُي الهادد ال٘الطُُ٘ة ، اإلاهامالت نن ثمام ًسحلِ آزس مندا نإزر بدؤت مىزديها مو نالْاتها في اإلااطظات

د نندما ٛن اإلااطظة ثٍس  اإلاناْطات ؤطاض نلى اإلاىزدًن انحٓاء و بازحُاز ثٓىم منسُؼ شساء طهس نلى الحطى

س مو ثحهاْد بهدىا  التي اإلااطظات من ال٘حير َهنإ خالُا ؤما اإلاناَظة، إلابدؤ ؾبٓا ألارمار ؤززظ الري ًَى

ٛن مىزديها مو نالْاتها في النكس ؤنادت ة مههم في بالدزى لة آحاٛ ذات شٖس  و الهىاثد، مهها ثحٓاطم خُث ؾٍى

ة اثُاُْات ندد ؤبسمد التي الجصاثس ذلٚ نلى محاٛ زير  ىرا ثىطُو نلى جهمل هي و مجاٛ اإلادسوْات في للشٖس

سو إلاا ؤزسين اْحطادًة ْؿانات بلى الهالْات من النىم  نلى جهىد بالنُو بًجابُات و مصاًا من ألازيرد ىرو ثَى

ٛن.ٖٙل الىؾجي الاْحطاد نلى و اإلااطظات  اإلااطظات، حجم بير الُطل من للحم٘ير اإلاػاَة والُٓمة ألاضى

م٘ننا.للماطظة الخاضة نلى ألامىاٛ ٌهحمد من ؤًػا وىنإ  في الحجم مهُاز خظب الحطنُِ مصاًا نسع ٍو

ٛن ن:آلاجي الجدو

ن

ن

ن

                                                
8
 .23مسحو طبٔ ذٖسو ص دزخمىر ىالٛ ،  

 
9
 18 ، ص1986نمس صخسي ، مبادت ألاْحطاد الجصجي الىخدوي ، دًىار اإلاؿبىنات الجامهُة ، الجصاثس ،  

10
 34ص.دزخمىر ىالٛ ، مسحو طبٔ ذٖسو 
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ٛن م الجدو .نالحجم  خظب اإلااطظات ثطنُِ :( 01 ) ْز

اإلاصاًا مهُاز الحطنُِ 

ن

الهُىب 

ن

خظب ندد 

الهماٛ 

ن

ة ٌظمذ -  الزحالٍ اإلااطظات نكسا بير بالحُْس

 .الهماٛ ندد الالتزامات خظب

 .الاطحهماٛ طهل -

ن.الحإىُالت بهير الانحباز ًإزر ال و ال٘م بلى  ٌظخند -

 .زؤض اإلااٛ و الهماٛ ندد بير ىنإ ازثباؽ لِع-

ن.الٓؿانات الاْحطادًة بير الحًير  شدًد -

م  خظب ْز

ألانماٛ 

ن

ن

م دزاطة -  و الصمجي جظمذ بالحدلُل ألانماٛ ْز

 ن.(خالة الحطخم بال في)اإلاٙاني

 .الٓؿام الحابهة لنُع اإلااطظات إلآازنة مهم -

م ألانماٛ بير نالْة ىنإ لِع - خالة  في بال) النخُجة و ْز

 .(بغافي النخُجة ٖمهُاز ؤزر

ن.مسحلُة لٓؿانات اإلااطظات الحابهة بمٓازنة ٌظمذ ال -

ن

خظب الُٓمة 

اإلاػاَة 

 .اإلااطظة ؾٍس اإلانشإد من الثرود بُٓاض ٌظمذ -

 .ؤلانحاحُة بُٓاض ٌظمذ -

 و ؤلاحمالي الناثج الدازلي لحظاب اطحهماله ًم٘ن -

ن.ؤلاحمالي الدزل الىؾجي

 .الحٙامل دزحة خظب ًسحلِ -

ٓة ًحإرس -  .ؤلانحاج ثنكُم بؿٍس

ؾٍس  من بها الُٓام و بهؼ الىقاثِ بةزساج ًحإرس ؤر ًم٘ن -

ن.الًير

ن

خظب مبلٌ 

ألامىاٛ الخاضة 

ن

 .للماطظة اإلاالُة اإلاظاخة -

ٛن بمٙانُة -  .لألطىاّ اإلاالُة الدزى

 ْؿانات بير ضهبة حد مٓازنة -

 .مسحلُة اْحطادًة

ن.مسحلُة ْؿانات  اْحطادًة بير ضهبة حد مٓازنة -

Source: J. M. AURIAC et les autres , Economie d'entreprise , Costeilla , Paris , 1995 , P :49.ن

 ٌظحدظن اطحهماٛ الحجم، خظب اإلااطظات لحطنُِ بمُسدو مهُاز ٗل اطحهماٛ لطهىبة ونكسا

ن د نُع في مهُاٍز ٛن آلازاء ازحالٍ وزيم.(ألانماٛ وزْم الهماٛ ٖمهُازين) الْى  للحطنُِ اإلاظحهملة اإلاهاًير خى

 الحطنُِ َةر  ونلُه.الهماٛ ٖإطاض للحطنُِ مهُاز" اطحهماٛ نلى ألايلبُة ثحُٔ ؤر بال الحجم، خظب

 :ىما نىنير بلى اإلااطظات ًٓظم الحجم مهُاز ؤطاض نلى الشاجو



 اإلطار النظري لحوكمة المؤسسات: الفصل األول
 

 
10 

يزد ؤىم وهي واإلاحىطؿة الطًيرد اإلااطظات ُ٘ة البلدار اْحطادًات نليها جهحمد ٖز را ألاوزوبُة وألامٍس  ٖو

 ، هي مهير اْحطادي وال ثٓحطس نشاؽ واخد، شخظ ؾٍس من ثنشإ ؤر ًم٘ن ماطظات بانحبازىا الُابانُة،

:نننامل ومٓظمة ٖما ًلي 500 ًحهدي ال ندد جشًل ماطظات

.ن نما9ٛ-1جشًل ما بير ن:نT. P .Eاإلااطظات الطًيرد حدا *ن

.ن نامل49-10جشًل ما بير ن:نP. Eاإلااطظات الطًيرد *ن

.ن نامل499 و50جشًل ما بير ن:نM. Eاإلااطظات اإلاحىطؿة *ن

.ن نامل َحهحبر500وهي اإلااطظات التي جشًل ؤٖثر من :اإلااطظات ٖبيرد الحجم *ن

ام َةر النىم ألاٛو ًُّى   ما خظب من مجمىم اإلااطظات في الدٛو اإلآدمة وذلٚن%ن99وبلًة الاْز

ٛن ًىضحه  :آلاجي الجدو

ٛن م الجدو .ن(%) الحجم خظب الاْحطادًة اإلااطظات ثىشَو :( 02 ) ْز

ندد الهماٛ 

           اإلاجمىنات 

 9-ن1

ن

نننن499-ن10ن

 

ن

ننن500ننننن≤ن

ن

ن

ُ٘ة الىالًات  اإلاحددد ألامٍس

الُابار  

ألاوزبي  الحجمو

74,6 

71,3 

ن81,85

25,0 

28,0 

17,95 

ن

ن0,4

ن0,7

ن0,2

 72 .ص  ،1998بْحطاد اإلااطظة ، داز اإلادمدًة الهامة ، الجصاثس ، الؿبهة ألاولى ،  ندور، دادي ناضس :اإلاطدز

ن

ٛن ًىضحه ما خظب ال٘بيرد اإلااطظات حجم نظبة انسُاع زيم  جشًله الري ندد الهماٛ ؤر بال ؤنالو ، الجدو

ُ٘ة اإلاحددد الىالًات في  اإلااطظات ندد مو مٓازنة الهاملة ؤلاحمالُة ، الُد مجمىم من % 50 ًٓازب محال ألامٍس

ن.ماطظة ملُىرن 20 ًٓازب الري اإلاحىطؿة و الطًيرد
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 .الاْحطادي  الٓؿام خظب اإلااطظات ثطنُِ :رالحا

 :ؤطاطُة اْحطادًة ْؿانات رالرة بير الحمُيز ًم٘ن الحطنُِ ىرا زالٛ من

ل .الحالث الٓؿام الحانىي ، الٓؿام ألاولي ، الٓؿام ن :11مهُنة هي بنشاؾات ًحميز الٓؿانات ىرو من ٗو

شمل :ألاولي الٓؿام-1  اطحسساج الًابُة اإلاناحم، الطنانة الُالخة، في اإلامحلة ألاولُة اإلاىاد بنحاج ماطظات َو

 .البدسين الطُد وؤنشؿة البتروٛ

شمل :الحانىين الٓؿام .2 ل في ثنشـ التي اإلااطظات َو  ؤو لالطحهماٛ منحىحات ْابلة بلى الؿبُهُة اإلاىاد ثدٍى

 .الىطُؿي ؤو النهاجي الاطتهالٕ

شمل :الحالث الٓؿام .3  البنٕى محل النٓل، الخدمات ثٓدًم نلى ؤطاطا نشاؾها ٌهحمد التي اإلااطظات آٛ َو

 .والاثطاٛ الصحة الحجازد، اإلاالُة، واإلااطظات

:نالٓانىني الشٙل خظب اإلااطظات ثطنُِ :زابها

ن :12ىما ؤطاطُير ضنُير بلى الٓانىني اإلاهُاز خظب اإلااطظات ثطنِ 

 :آلاثُة ألاشٙاٛ ثحسر ؤر ًم٘ن بدوزىا و :الخاضة اإلااطظات .1

 نادد؛ جشمل و شخص ي، بسؤطماٛ ًاطظها و واخد شخظ ًمحل٘ها ماطظات وهي : الُسدًة اإلااطظات.نؤ

ُة، الىخدات ة، اإلادالت الحَس  .الخ...الُنادّ الحجاٍز

ٗات ماطظات.نب س زاضة ْانىنُة لشسوؽ ثسػو و شخظ من ؤآرس ًمحل٘ها ماطظات  وهي :الشس  السغا ٖحَى

ٗاء، بير ٗات خطة ؤو نُجي ؤو نٓدي شٙل في زؤطماٛ بما من بجصء شٍسٚ آٛ مظاىمة و الشس  نمل ، ٖشس

ٗات ألاشخاص، ٗات مددودد، ذات مظاولُة شس  .الخ...اإلاظاىمة شس

ٗات  هي :الهمىمُة اإلااطظات-ن2  شٙل في بما ٗاملة بطُة للدولة ثابهة ملُ٘تها ثٙىرن شس

د اإلادلُة، للجمانات ثابهة ماطظات ؤو وؾنُة ماطظات  الهام الٓؿام في زؤطمالها ٌشتٕر ماطظات ثٙىرن ْو

.نالخاص والٓؿام

 

                                                
11

 25، ص مسحو طبٔ ذٖسو ناضس دادي ندور ،  
12

 26، صنمس صخسي ،مسحو طبٔ ذٖسو  
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مة اإلااطظات  :رانياإلابدث اٛ ماىُة خٖى

مة اإلااطظات بإىمُة ٖبيرد بالنظبة إلانشأت ألانماٛ الدولُة،نخُجة للهدًد من  ًدكى مىغىم خٖى

خاالت الُشل التي بنِد بها اإلااطظات الاْحطادًة  والتي ؤرست نلى حمُو ألاؾساٍ ذات الطلة 

باإلااطظة،بغاَة بلى الاغؿساب الاْحطادي الري شهد الهالم نحاثجه من زالٛ ألاشمات الاْحطادًة،َٙل 

مة اإلااطظات  وثػهه في اإلآدمة  ة لكهىز خٖى .نننىرو الهىامل اححمهد لحهؿي دَهة ٍْى

ملهومبحوهمةب اؤسساتبب: املطلب الاول

ٗاَة الاْحطادًير  والٓانىنُير واإلادللير إلاُهىم  مة اإلااطظات"جهددت مُاىُم بير  سحو ذلٚ "خٖى ٍو

.نبلى ثدازله في الهدًد من ألامىز الحنكُمُة والاْحطادًة والاححمانُة للماطظات

مة : الُسم ألاٛو  ؾبُهة الحٖى

مة للمطؿلح ؤلانجليزي  الُىناني )نKubenânمن الُهل  ن(Governance)  ٌهىد ؤضل  ٗلمة الحٖى

ة في خىازاثه الُلظُُة خُث جهبر نن ْدزد زبار نن(ألاضل  ٓة مجاٍش والري  اطحهمله ؤَالؾىر ألٛو مسد بؿٍس

 رم اطحهمل بهدىا 13ألامىاج وما ًمحل٘ه من ُْم وؤزالّ وذلٚ في الٓسر   الظُُنة ومهازاثه في الُٓادد وطـ

 بنُع اإلاهجى رم قهست في اللًة الُسنظُة بمطؿلح 14 في بداًة الٓس  Gubernareفي اللًة الالثُنُة بٙلمة 

Gouvernance  ٓة الح٘م ٗار ًٓطد به َن ؤو ؾٍس نArt ou maniére de- gouvernance والري 

مة شام اطحسدامه بشٙل واطو مو بداًة نٓد الخظهُنات من ْبل اإلانكمات   ومطؿلح الحٖى

ُ٘ة مطؿلح الخىضطة إلاهكم دٛو الهالم،بدؤ مطؿلح  الدولُة،بهد ؤر ؤضدزت الىالًات اإلاحددد ألامٍس

ٙي حدًد في يصو الهالم وىى ما ًؿلٔ نلُه  مة في اللًة الهسبُة ن,نCorporate- Governanceؤمٍس مطؿلح الحٖى

ٗات بهرا نؤوؤلادازد ٗات وشسم البنٚ وضندّو النٓد  الدولُير في ُْاض مدي التزام الشس السشُدد للشس

ن13.اإلاطؿلح في ألاطىاّ الدولي 

مة اإلااطظات   :نالُسم الحاني نشإد خٖى

ٗالة وما ثػمنحه من جهازع في اإلاطالح بير  ة الى مة اإلااطظات بهد قهىز نكٍس      نشإ مُهىم خٖى

ة .نبدازد اإلااطظة واإلاظاىمير وؤصحاب اإلاطالح بطُة نامة ن1932 ، في نام Berle and Meansٗاند شٖس

ة بنشس دزاطة ثدد ننىار    the ؤٛو من ثناولد مىغىم َطل اإلالُ٘ة نن ؤلادازد خُث ْامد الشٖس

modern corporate and- private property ٗاند الدزاطة البرزد التي ؤلٓد الػىء  في الىالًات اإلاحددد  و

                                                
ن90،ص2014، ألايىاؽ،2، مجلة الىاخات للبدىذ والدزاطات ،الهدد أثفبهييلب اطىيةبفيبثحليمبمبادئبحوهمةب اؤسساتنبدي نهُمة،  13
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ابة نليها  ة نن بدازتها  والْس نلى نىنُة اإلاشاٗل التي ًم٘ن ؤر ثدطل نندما ًحم الُطل بير ملُ٘ة الشٖس

ادد الاىحمام بةًجاد ْىانير ْىاند ثنمم الهالْات بير ألاؾساٍ في اإلااطظات و في نام  ،وىرا ما ؤدي بلى ٍش

مة اإلااطظات وببساش ؤىمُتها في الحد  jenson and meckling ْام ٗل من 1976   ، باالىحمام بمُهىم خٖى

ٙي 1987والحٓلُل من اإلاشاٗل التي ْد ثنشإ من َطل اإلالُ٘ة وؤلادازد ،ؤما في نام   َٓد ْام اإلاههد ألامٍس

ة    اإلاهسوَة باطم tread wary commisionللمداطبُير الٓانىنُير بخشُ٘ل لجنة خماًة الحنكُمات ؤلاداٍز

مة  سىا اإلاحػمن مجمىنة من الحىضُات الخاضة بحؿبُٔ ْىاند خٖى لجنة ثساًدوي  والتي ؤضدزت ثٍٓس

ٔ الاىحمام  اإلااطظات وما ًسثبـ بها من منو خدوذ الًش والحالنب في بنداد الٓىاثم اإلاالُة، وذلٚ نن ؾٍس

ة مهمة اإلاساحهة الخازحُة ؤمام مجالع بدازد اإلااطظات ابة الدازلُة  وثٍٓى .ننبمُهىم نكام الْس

مة اإلااطظات خُنما ؤضدزت لجنة ألابهاد اإلاالُة  ٗاند البداًة الحُُٓٓة لالىحمام بمُهىم خٖى لٓد 

س اإلاالُة 1992في دٌظمبر  سىا  واإلاشٙلة من ْبل مدللي الحٓاٍز مة اإلااطظات  وطّى لندر cadbury  ثٍٓس  لحٖى

مة اإلااطظات بهدا آزس بهد  لألوزاّ اإلاالُة بهنىار ألابهاد اإلاالُة مة اإلااطظات ولٓد ؤزرت خٖى  لحٖى

ُ٘ة في نهاًة   ات اإلااطظات ألامٍس خدوذ ألاشمات اإلاالُة والتي ؤدت بلى ؤلاَالض  والُػاثذ اإلاالُة في  ٖبًر

س الطادز نن منكمة الحهاور والحنمُة الاْحطادًة بهنىار  2001 مبادت " ونلى اإلاظحىي الدولي ٌهحبر الحٍٓس

مة اإلااطظُة في  د  ثصاًد الاىحمام بمىغىم ن"1999الحٖى ىى ؤٛو انتراٍ دولي  وزطمي لهرا اإلاُهىم  ْو

مة اإلااطظُة بظبب ألاشمات الاْحطادًة  واإلاالُة التي جهسغد لها ال٘حير من بلدار الهالم بداًة من  الحٖى

ُ٘ة الهمالْة ٖما ْام اإلاههد ال٘ندي للمداطبير الٓانىنُير وبىزضة ثىزنحى لألوزاّ اإلاالُة   ٗات ألامٍس الشس

مة الصحُدة  س بشٙل ؤطاس ي في بناء رٓاَة الحٖى ص ىرا الحٍٓس د ٖز ن14.ْو

ملهومبحوهمةب اؤسساتبب:ل الفرب اثااث

ة،وازحلُد َُما Governance   جهددت اإلاداوالت الهادَة بلى بًجاد مسادٍ للمطؿلح   في اللًة الانجليًز

ٗات،خ٘مانُة :بُنها  بدُث ًدص ي الباخحىر رمانُة نشس مسادٍ للمطؿلح اإلارٗىز من بُنها  خ٘م الشس

ٗات،بال ؤر ألاٖثر شُىنا وثداوال من ْبل الباخحير ىى مطؿلح  ٗات،الحد٘م اإلااطس ي،خاٖمُة الشس الشس

حير ىرا اإلاطؿلح يمىع لحالذ ؤطباب مة  اإلااطظات ٍو ٗات ؤو خٖى مة الشس ن15:خٖى

مة اإلااطظات  وال٘حير من ألامىز اإلاسثبؿة به ثسحو حروزىا بلى ؤواثل  .ؤن نلى السيم من ؤر مػمىر خٖى

ات الحنكُم وؤلادازد بال ؤر مُهىمه لم ًبدؤ في الحبلىز  الٓسر الحاطو نشس،خُث ثناولتها بهؼ نكٍس

بال منر ْسابة نٓدًن ؤو رالرة نٓىد 
                                                

ة،حوهمةب اشفواتبالا زمةب ااايةب اعاايةؾاّز نبد الهاٛ خماد، . د 14 ن146، ص2009، الداز الجامهُة، ؤلاط٘ندٍز
،ؤؾسوخة مٓدمة لنُل شهادد الدٖحىزاو ،ثسطظ مالُة ومداطبة، حامهة الجصاثس أثفبثملبيمب لحوهمةبعلىبجودةب اف جعةب اااية نبُل خمادي، 15

 18 ،ص 2011/2012 ،3
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ندم وحىد جهٍسِ ْاؾو  وواخد لهرا اإلاطؿلح،َبِنما ًنكس بلُه البهؼ من الناخُة الاْحطادًة  .بن

ل وثػمن جهمُم ُْمة ؤطهم اإلااطظة   نلى ؤنه آلالُة التي جظاند اإلااطظة في الحطٛى نلى الحمٍى

ل،ًىحد آزسور ًنكسور بلُه من الناخُة الٓانىنُة نلى ؤنه ٌشير بلى  واطحمسازىا في ألاحل الؿٍى

ٗاملة في ثددًد خّٓى وواحبات خملة ألاطهم  ٗاملة ؤو يير  ؾبُهة الهالْة الحهاْدًة من خُث ٗىنها 

ٔ رالث ًنكس بلُه من  ن من ناخُة ؤزسي،ٖما ؤر ىنإ ٍَس وؤصحاب اإلاطالح من ناخُة، واإلادًٍس

ن برلٚ نلى اإلاظاولُة الاححمانُة للماطظة في خماًة خّٓى  ٍص الناخُة الاححمانُة وألازالُْة،مٖس

ن،وثدُٓٔ الحنمُة الاْحطادًة الهادلة،وخماًة البِئة .ننألاْلُة ؤو ضًاز اإلاظخحمٍس

ن، وماشالد ال٘حير  .جن ًسحو الظبب الحالث لًمىع ىرا اإلاطؿلح بلى ؤر ىرا اإلاُهىم ماشاٛ في ؾىز الحٍٙى

س،ومو ذلٚ ىنإ شبه اثُاّ بير الباخحير   من ْىاندو ومهاًيرو في مسخلة اإلاساحهة والحؿٍى

رلٚ مهاًير ثُُٓمه  .نواإلامازطير خٛى ؤىم مددداثه  ٖو

مة اإلااطظات وىما :ننولٓد ؤشازت بخدي الدزاطات بإر ىنإ مدزلير لحددًد مُهىم خٖى

ٛن .ننمدزل اإلاظاىم  والري يهحم بحهكُم خّٓى اإلاظاىمير ممحلة في السبدُة:اإلادزل ألاو

ن والهمالء و الداثنير والهماٛ ئطظةمدزل ألاؾساٍ اإلاحهددد ذات الهالْة بالم:اإلادزل الحاني   محل اإلادًٍس

.ننوألاؾساٍ ألازسي ،يهحم ىرا اإلادزل بحدُٓٔ مطالح ىاالء ألاؾساٍ

مة اإلااطظات ألنه   ٖما ؤشازت الدزاطات بإر اإلادزل الحاني ؤنم وؤشمل في الحهبير نن مُهىم خٖى

ص نلى البِئة اإلادُؿة باإلااطظة والٓػاًا الاححمانُة اإلاسحلُة،نالود نلى ؤنه يهحم بحىضُل البُانات  ًٖس

.نننواإلاهلىمات اإلاالُة  ويير اإلاالُة اإلاالثمة إلاحسري الٓسازات من دازل  وزازج اإلااطظة

مة اإلااطظات نلى ؤنها النكام الري ًحم من زالله بدازد  جهٍس منكمة الحهاور والحنمُة الاْحطادًة خٖى

مة اإلااطظات الهُٙلة التي  س خٖى ٗائها  وؤصحاب اإلاطالح اإلاسثبؿير بها،ٖما ثَى اإلااطظة ومجلع بدازتها وشس

.نًحم من زاللها وغو ؤىداٍ  اإلااطظة وثددًد وطاثل ثدُٓٔ ألاىداٍ  ومساْبة ؤداء اإلااطظة

ه لجنة  سىا الطادز نام  Cadburyوجهَس مة ماطظات نلى ؤنها ثمحل نكاما ٗلُا 1992  في ثٍٓس   مطؿلح خٖى

ابة نلى الجىانب اإلاالُة ويير اإلاالُة وبىاطؿة ىرا النكام ثىحه  وثساْب اإلانكمة بإٖملها .نللْس

مة اإلااطظات وهي  ن16:من زالٛ الحهاٍز الظابٓة ثحطح ندد مهاني ؤطاطُة لحٖى

 

                                                
ن41، ص2013، اإلادًة،12، مجلة الباخث، حامهة اإلادًة، الهدد إطاربحوهمةب اؤسساتبفيب لجز ئف نلي نبد الطمد نمس،  16
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ة .ؤن ابة نلى ؤداء اإلااطظة ؤو الشٖس .ن مجمىنة من ألانكمة الخاضة بالْس

ن و اإلاظاىمير  وؤصحاب اإلاطالح   .بن  ثنكُم الهالْات بير مجلع ؤلادازد  و اإلادًٍس

ٔ ىُٙل مهير  ومنكم  .جن ابة نليها َو مجمىنة من الٓىاثم التي ًحم بمىحبها بدازد اإلااطظة والْس

ن  ير في بدازد اإلااطظة من مجلع بدازد واإلادٍز ًحػمن وثىشَو الحّٓى  و الىاحبات بير اإلاشاٖز

.ننننالحنُُرًير واإلاظاىمير

مة اإلااطظات هي ألادوات  وؤلاحساءات اإلانكمة لشب٘ة الهالْات التي   وبطُة نامة ًم٘ن الٓٛى بإر خٖى

ذ  ن ومجلع ؤلادازد ونمالء ومىزدًن،وثحػمن بشٙل ضٍس ثسبـ مسحلِ ألاؾساٍ من مظاىمير ومظيًر

ابة واإلاظاولُة في بؾاز ثددًد اطتراثُجُة الحىحه الهام ألداء اإلااطظة   .وغمجي ؤطئلة خٛى الظلؿة  و الْس

مة اإلااطظات ؤؾساَا مهنُة بخنُُرىا وذات ضلة بمدي َهلُة نكامها ونلخظ  وثجدز ؤلاشازد بلى ؤر خٖى

نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن:ىاالء ألاؾساٍ في الشٙل الحالي

مة اإلااطظات -ننن1-الشٙل ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ؤؾساٍ خٖى

ن

ن

ن

ن

ة للحىشَو والنشس، مطس،:ن  اإلاطدز ننن مة اإلااطظُة، م٘حبة الحٍس  ، 2008نؿا هللا زلُل،مدمد نبد الُحاح الهشماوي، الحٖى

ن57ص

ل

أسباببالاعو ملبظهوربحوهمةب اؤسساتب: الفرب اف بعب

مة   نشإت ندد نىامل ازثبؿد باإلانار الاْحطادي الهالمي  واإلادلي خُث ؤطهمد في زسوج مُهىم خٖى

ن17:اإلااطظات بلى الهلن منها 

ن

                                                
، 15، مجلة حامهة ألاشىس، يصد، اإلاجلدمدىبإاتز مب اصارفب الطسملينيةببمحملطباتب لحوهمةب احلدمة حبر ببساىُم الدايىز، مدمد مىاٍ نابد،  17

نن256، ص 2013، 1الهدد 

  لجنة اإلاساْبة

 

 اإلاظاىمىرن

 

 ذوي اإلاطالح

 

 مساْب الحظابات

 

 مجلس اإلدارة
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جهحبر خاالت الُظاد اإلاالي  وؤلادازي باإلغاَة بلى يُاب ؤزالُْات اإلاهنة من ؤىم :ننننالُػاثذ اإلاالُة .1

ٗات في الهالم،ٖما ؤر الخلل في ألانكمة اإلاالُة التي ؤدت بلى خدوذ ألاشمات  ؤطباب انهُاز  ٖباز الشس

مة   في ؤطىاّ اإلااٛ من ؤىم الُػاثذ اإلاالُة التي شهدىا الهالم  والتي ؤرست نلى ثؿىز مُهىم الحٖى

م٘ن ببساشىا َُما ًلي :نٍو

ة :نؤلانهُازات اإلااطظُة .ؤن ة Enronٗانهُاز شٖس ة Worldcom  للؿاْة،  وشٖس  Arthur لالثطاالت وشٖس

Anderson َددوذ خاالت ؤلاَالض  والحهثر اإلاالي الناثج نن طىء ؤلادازد  ... لحدُْٔ الحظابات وييرىا

وبطاءد اطحسدام الظلؿة دَو الجمهىز الهام بلى الػًـ نلى اإلاشسنير الثساذ ؤلاحساءات الُُ٘لة 

ُ٘ة ْانىر ًلصم اإلااطظات اإلادزحة  لحماًة مطالحهم وفي ىرا الشإر ؤضدزت الحٙىمة ألامٍس

مة اإلااطظات  ُ٘ة بالحُُٓد به  وثؿبُٔ حمُو بنىدو ٖدنامة لحٖى .نباألطىاّ اإلاالُة ألامٍس

سحو ذلٚ بلى : ألاشمات اإلاالُة  .بن شٙل ث٘ساز ألاشمات زالٛ الخظهُنات قاىسد ؤرازت الٓلٔ والاىحمام، ٍو

ٗاند خادد  وزؿيرد،ىددت الاطحٓساز الاْحطادي والظُاس ي للدٛو اإلاهنُة،بغاَة  ؤر آرازىا الظلبُة 

بلى انخشاز ىرو آلاراز ألاشمات اإلاالُة لخشمل دوال نامُة ؤزسي  ٖنخُجة لالنُحاح الاْحطادي  

س ضندّو النٓد الدولي بلى ؤنه زالٛ َترد   جهسع ؤٖثر من رلثي الدٛو 1999-1980واإلاالي،وجشير ثٓاٍز

ُة خادد ،ٖما ؤر وثيرد ثلٚ ألاشمات ثالخٓد  ألانػاء في الطندّو ألشمات مالُة  واغؿسابات مطَس

ٙا الالثُنُة  ل  ألازحنحير واإلا٘ظُٚ وبُٓة دٛو ؤمٍس ناإلاُا لخشمل دٛو شّس آطُا  وزوطُا  والبراٍش

 .خُث اشدادت خدد ألاغساز الناحمة ننها

جهحبر البِئة ٖنكام مُحىح َهي في اخحٙاز داثم  ومظحمس :نالحًيرات في البِئة النكامُة للماطظات  .2

ُبتها  وؾّس نملها والتي ثادي بلى البدث في ؾّس  وؤطالُب  مو البِئة الخازحُة مما ًنه٘ع نلى ثٖس

ابة نليها، ومن بير ىرو الهىامل ما ًلي  :ننجظيرىا والْس

س ألطىاّ اإلاالُة الري :قهىز قاىسد الهىإلاة الاْحطادًة .ؤن س اْحطادًات الظّى وما ثبهه من ثدٍس ثدٍس

ثسثب نلُه ثصاًد انحٓاٛ زئوض ألامىاٛ والحىطو في حجم اإلااطظات  وانُطاٛ اإلالُ٘ة نن ؤلادازد،ٗل 

ابة من زالٛ بؾاز ثنكُمي ًػمن خماًة زئوض  ذلٚ ؤدي بلى غسوزد الاطحهانة بألُات حدًدد للْس

مة ختى ثٓبل  ة الهاإلاُة جظحدعي مظحىي ناٛ من الحٖى ألامىاٛ،َمحؿلبات اإلااطظات الاطخحماٍز

ثىحُه اطخحمازاتها وما ًخبهها من بحساءات جظخند نلى ندد مبادت جهمل بدازد اإلااطظات  ومساْبتها 

بما ًػمن خّٓى ؤصحاب اإلاطالح وثىؾُد الهالْة بير اإلااطظة  وؤصحابها للحُاف نلى خّٓى 

 .اإلاظاىمير  وجهمُم السبدُة
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نند الحدًث نن الُظاد اإلاالي وؤلادازي في اإلااطظات ًجب نلُنا ؤر :انخشاز الُظاد اإلاالي  وؤلادازين .بن

نالخل ؤر آراز ىرا الُظاد ال ثٓحطس نلى اإلااطظات وخدىا بل ثحهداىا لحطل بلى طمهة الدولة 

الهاملة َيها ىرو اإلااطظات َالُظاد ٌهجي طىء اطحهماٛ ؤو طىء اطحسدام اإلانطب ؤو الظلؿة 

ن  ؤو نلى خظاب )للحطٛى نلى ميزد من ؤحل ثدُٓٔ م٘ظب مادي  ؤو ْىد نلى خظاب آلازٍس

ن ىما الهالْة بير الظلؿة  (الٓىاند ؤو ألانساٍ ؤو اللىاثذ  الٓاثمة ،بر حىىس الُظاد ًحمحل في ؤمٍس

 .والثرود

ؤضبدد قاىسد الخىضطة وثىطو ْىاند اإلالُ٘ة قاىسد ناإلاُة،ثٓىم بها :الحىحه ندى الخىضطة .جن

إخد الهناضس ألاطاطُة لبرنامج ؤلاضالح الاْحطادي   مجمىنة من الدٛو في ؤنداء الهالم، ٖو

والانحماد نلى آلُات الظّى َالحىحه ندى الخىضطة اطحدعى وغو مهاًير ثُ٘ل طالمة ؤوغام 

اإلااطظات الهامة مدل الحسطُظ ٖما ؤر نجاح نملُة الخىضطة ًحؿلب بثبام ؤطلىب طلُم في 

ذلٚ مدنم بةضالخات طُاطُة  واْحطادًة لحدُٓٔ ؤٖبر ْدز مم٘ن من الشُاَُة  واإلاظاءلة،خُث 

مة في ىرو اإلااطظات ٌهمل نلى الحُاف نلى خّٓى ؤصحاب اإلاطالح  .نٌظحىحب وحىد نمام للحٖى

 

مة اإلااطظات، إلااذا ؟-نن02-الشٙل   خٖى

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ة للحىشَو والنشس، مطس،:ناإلاطدز مة اإلااطظُة، م٘حبة الحٍس  ، 2008نؿا هللا زلُل،مدمد نبد الُحاح الهشماوي، الحٖى

ن59ص

ن

ل

م    د اإلااطظاتخٖى

 الهدالة    

  ؤلاَطاح  

 اإلاظاثلة   

 الشُاَُة   
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ل

:لللللخصائصببالامعاييربحوهمةب اؤسساتب:ل املطلب اثاني

مة اإلااطظات،نالخل ؤر ىرا اإلاُهىم ًسثبـ بشٙل ؤطاس ي  من زالٛ اإلاُاىُم اإلآدمة لحٖى

س في  ُات ألاؾساٍ ذات الهالْة باإلااطظة، وبالحالي ىنإ مجمىنة من الخطاثظ التي ًجب ؤر ثحَى بظلٖى

مة اإلااطظُة ُات ختى ًحدٓٔ الًسع من وزاء ثؿبُٔ ىرا اإلاُهىم،باإلغاَة بلى مهاًير الحٖى .نىرو الظلٖى

:لخصائصبحوهمةب اؤسساتب: الفرب الاوب

مة وثؿبُٓاتها اإلاهاضسد  L.Doyن,نColleyنJohnن,نGeorgeنJacqueineن)ؤٖد الباخحىر في مجاٛ الحٖى

Jacqueineٗات "في مالُهم اإلاهجى بـنننن(ن مة الشس مة ن(نwat is corporate governance)ما هي خٖى ؤر نمىذج خٖى

ن18:اإلااطظات الناجح ًحؿلب ثىاَس الخطاثظ الحالُة 

ادي مظاولُاثه بإمانة  .ؤن .ننننننننننمجلع بدازد ًحمحو بالٓىد والُهالُة في ضنانة وثىحُه الٓسازات  ٍو

زثِع ثنُُري ماىل ًحم ازحُازو من ؾٍس مجلع ؤلادازد ثُىع له الظلؿات  والطالخُات إلدازد  .بن

ن.ؤنماٛ اإلااطظة

الٓسازات التي ًحم اثساذىا من ْبل السثِع الحنُُري ًجب ثنُُرىا في بؾاز من الخشاوز  واإلاىآَة  .جن

.ننمن مجلع ؤلادازد 

ٔ ؤلادازد مو الاطحهانة باْتراخات  .دن ٍس نمىذج نمل حُد ًحم ازحُازو من ْبل السثِع الحنُُري  َو

.نمجلع ؤلادازد ومىآَحه

ة ووغهها اإلاالي لجمهىز اإلاظاىمير   .هن ير مدُـ مالثم ًخظم باإلَطاح  والشُاَُة خٛى ؤداء الشٖس ثَى

.نواإلاجحمو اإلاالي 

ة  مة الجُدد في اإلااطظات جظحدعي الخطاثظ الحالُة Truth وثسي شٖس :ن لالطخشازات الاْحطادًة ؤر الحٖى
ننن19

اثبام الظلٕى ألازالقي اإلاناطب والصحُذ  :نالانػباؽ .1

جهجي حهل ألامس واضح  وشُاٍ بهُدا نن اللبع والًمىع  وجهٓد ؤلاحساءات :نالشُاَُة  .2

ة ؤوحه النٓظ والخلل َيها بمهجى ثٓدًم ضىزد خُُٓٓة  ٓة ال ثخُذ بمٙانُة  محابهتها ومهَس بؿٍس

                                                
نحوهمةب اشفواتببالادالارهابفيب احلطيلبمنبعمطياتب احضطيلبفيب سو قب ااايةبالا لحدبمنبالاكورب زمات ٖماٛ بى نمم ،شاًدي نبد الظالم ، 18

مة وؤزالُْات ألانماٛ في اإلااطظات، حامهة ننابة، الجصاثس، ، مبر 19-18مدازلة في بؾاز اإلالحٓى الدولي خٛى الحٖى ن6، ص 2009 نَى
ن149، 144، ص ص2009،الؿبهة ألاولى،نمار،ألازدر، أخالكياتب اعمل،د رب اسيرة بالٛ زلِ اإلاظٙازنة ،  19
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لٙل ما ًددذ،ؤي ؤر ؤنػاء مجلع ؤلادازد ًجب ؤر ًىضحىا بشٙل حلي ألصحاب زؤض اإلااٛ  

 :واإلاىدنير السثِظير طبب اثساذ ؤي ْساز وثحمحل نناضس الشُاَُة ألاطاطُة في

ن

 .وغىح زطالة اإلااطظة .ؤن

.ننشسنُة  ومشسونُة  وحىد اإلااطظة  واإلانكمة .بن

.نننؤر ثخظم آلُات  وبحساءات الهمل والحسؿُـ بالبظاؾة  والىغىح .جن

ة ثؿىزىا  وثٓدمها .دن .نننشس واطو للمهلىمات والبُانات إلاساْبة نمل اإلااطظة ومهَس

بة  والشٕٙى .هن .نننؤر ثبحهد اإلااطظة نن حمُو اإلامازطات اإلاحيرد للٍس

هها نلى شب٘ة الانترنِد .ون  .نثبجي اإلانكمة مْى

بمٙانُة ثُُٓم  وثٓدًم ؤنماٛ مجالع ؤلادازد، وؤنػاء مجلع ؤلادازد في مىغو :ناإلاظاءلة .3

مظاءلة نن ْسازاتهم  واإلاداطبة  من ْبل اإلاظاىمير،بإر ًسػهىا ؤنُظهم للُدظ واإلاساْبة  

س منكمة الحهاور والحنمُة ؤلاْحطادًة ,نواإلاساحهة د حاء في ثٍٓس  ؤر اإلاظاءلة ثإزر OECDْو

مة اإلااطظات وىما  :بثجاىير في بؾاز خٖى

 ابة السؤطُة ة ألادنى:اإلاظاءلة والْس ات ؤلاداٍز ة ألانلى بلى اإلاظحٍى ات ؤلاداٍز  .من اإلاظحٍى

 ابة ألآَُة وهي اإلاحبادلة بير ٗل من مجلع ؤلادازد واإلاظاىمير  وؤصحاب اإلاطالح في :اإلاظاءلة والْس

.نالىخدد الاْحطادًة

ؤر ًدؼ ٗل اإلاظاىمير باإلاظاواد من ْبل ؤنػاء :ن الهدالة ؤمام حمُو ألاؾساٍ ذوي اإلاطلحة .4

.نمجلع ؤلادازد  و ؤلادازد الحنُُرًة نلى ندى نادٛ بهُد نن الاندُاش ؤو اإلاطالح الخُُة 

اء به في غىء :ن اإلاظاولُة .5 هي التزام الشخظ بإداء نمل ؤو ثطٍس مهير له الٓدزد نلى الَى

جب اخترام خّٓى مسحلِ اإلاجمىنات ضاخبة اإلاطلحة في  مجمىنة من الاشتراؾات  ٍو

.نناإلااطظة

 .وجشمل اطحٓاللُة مجلع ؤلادازد  واللجار اإلاسحلُة :ن الاطحٓاللُة .6

مة اإلااطظات-ن3-الشٙل  نزطاثظ خٖى
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لhttps://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm: املصدر

 معاييربحوهمةب اؤسسات:ل الفرب اثاني

اإلاهُاز ىى نبازد نن مُٓاض ًبير آلُة نمل مىغىم مهير  وىى بؾاز مسحعي ًحم السحىم بلُه من ؤحل 

مة اإلااطظات ٌهحمد نلى وحىد مهاًير جهمل نلى غبـ الحؿبُٔ  مٓازنة الحؿبُٔ الُهلي،َلنجاح ثمام خٖى

مة اإلااطظات  وؤصحاب اإلاطالح،ٖما ًجب ؤر ثِٓع مدي  الُهلي لها  وؤر ثٙىر مسثبؿة بإىداٍ الحٖى

مة اإلااطظات مسثبؿير بالهدٍ ألاطاس ي لها  ن ؤطاطُير لحٖى ثدُٓٔ ثلٚ ألاىداٍ،خُث ىنإ مهُاٍز

 20:واإلاحمحل في بدازد  ومساْبة اإلااطظات ندزحها نلى الندى   الحالي 

ُة،ثدُٓٔ حىدد اإلانحىج،الالتزام :ننمهاًير ألاداء  .1 ادد الحطة الظْى م ؤنماٛ مهير،ٍش ٖحدُٓٔ ْز

 .الخ وثسثبـ ىرو اإلاهاًير بإىداٍ واطتراثُجُات اإلااطظة...بمحؿلبات اإلاظاولُة الاححمانُة 

ابة  .2 ابة نلى ثؿبُٔ الخدمات :نمهاًير الْس ابة نلى مدي الالتزام بظُاطات بدازد اإلاساؾس،الْس ٗالْس

ابة  ، بإزالُْات  ابة نلى الالتزام  وثىحد نالْة ثٙاملُة بير مهاًير ألاداء  والْس ة،الْس الاطخشاٍز

ابة نلى الالتزام بمحؿلبات حىدد اإلانحىج ؤو الخدمة وثىحد نالْة ثٙاملُة بير مهاًير ألاداء   اإلاهنة،الْس

ن ألاطاطير،مهاًير َسنُة ثسحلِ بازحالٍ ؾبُهة ونىم  ابة   ٖما ًندزج غمن ىرًن اإلاهُاٍز والْس

س .ناإلااطظة  والبِئة التي جهمل َيها  ٖما ؤر ىرو اإلاهاًير ْابلة للحًُير والحؿٍى

أهميةبالاأهد فبحوهمةب اؤسساتبب: املطلب اثااث

ن وخملة  ن ومجالع ؤلادازد واإلادًٍس مة اإلااطظات نلى ثددًد الهالْة بير اإلاظخحمٍس ثٓىم خٖى

الخ،باإلغاَة َةر ...ألاطهم  وييرىم من  ألاؾساٍ ذات الهالْة،ٖما لها ؤىمُة نلى اإلاظحىي ال٘لي واإلاظاىمير 

.ننالحؿبُٔ الظلُم لها ًدٓٔ مجمىنة من ألاىداٍ

أهميةبحوهمةب اؤسساتب:ل الفرب الاول

مة اإلااطظات آراز اًجابُة طىاء نلى اإلاظحىي الجصجي ؤي اإلااطظة ؤو   ًدٓٔ الحؿبُٔ الجُد لحٖى

نلى اإلاظحىي ال٘لي ؤي بالنظبة لالْحطاد  
                                                

، ؤؾسوخة مٓدمة لنُل شهادد الدٖحىزاو في نحوبإطاربمحياملبلحوهمةب اؤسساتبفيب لجز ئفبعلىبضوءب احجاربب ادالاايةنمس نلي نبد الطمد ، 20

ة، ثسطظ مالُة  ومداطبة،حامهة الجصاثس ،  ن23، ص2013-2012الهلىم الحجاٍز

https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm
https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm
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مة اإلااطظات ؤرس اًجابي ٖبير نلى اإلااطظات من :بالنظبة للماطظة  .1 بر لحؿبُٔ مبادت خٖى

د من اخحماالت اطحجابة اإلااطظة لحسؿي الحًيرات في  زالٛ بشساٍ وزْابة مجلع  ؤلادازد ثٍص

ٗات  مة اإلااطظات نلى الشس بِئة ألانماٛ وفي َترد ألاشمات  ومن بير آلاراز الاًجابُة لحؿبُٔ خٖى

نن21:نرٖس

مة الجُدد في اإلااطظات جهمل نلى ثسُُؼ ثٙلُة زؤض اإلااٛ .ؤن َبالنظبة للبلدار التي جهحمد :ؤر الحٖى

س  مة حُدد في اإلااطظة والتي ثَى ل نجد ؤنه بدور خٖى اإلااطظات َيها نلى ألاطىاّ اإلاالُة في الحمٍى

ة ىم اإلاػازبىر  ن الرًن ًٓبلىر نلى الشٖس ن،َةر اإلاظخحمٍس .نن(ألامىاٛ الظازنة)الحٓة للمظخحمٍس

ل من البنٕى .بن مة :ؤما بالنظبة للبلدار التي جهحمد اإلااطظات َيها نلى الحمٍى ؤضبذ ثؿبُٔ الحٖى

سو لهام  انحبازا غمنُا للمنشأت التي ثٓترع ؤمىال من البنٕى َٓد ؤوضح الٓسع اللُىني في ثٍٓس

مة اإلااطظات ثسثبـ ازثباؾا ورُٓا بٙل من ألاداء اإلاالي وثُُٓم ألاطهم،وبهرا 2001-2002  ؤر خٖى

مة اإلااطظات الجُدد   َةر مالءد اإلااطظة ثسثُو بحؿبُٓها إلابادت خٖى

ّن .جن ُة للماطظات في الظى ٙي بسنازد :ازثُام الُٓمة الظْى وىرا ما ثىضل بلُه ألاطحاذ الجامعي ألامٍس

مة  بالٕ نلى برس الدزاطة التي ْام بها نلى مجمىنة من اإلااطظات في زوطُا،بدُث وحد ؤر خٖى

اإلااطظات لها ؤرس ضخم نلى ُْمة اإلااطظات في زوطُا،وهي جهحبر اإلاطدز ألاطاس ي للحباًن بالنظبة 

ُة اإلادحملة لسؤض اإلااٛ ُة الُهلُة لسؤض اإلااٛ  والُٓمة الظْى .نبير الُٓمة الظْى

مة اإلااطظات ثادي بلى ثدظير بدازد اإلااطظة من زالٛ مظاندد مدزاء  ومجلع  .دن بحساءات خٖى

س بطتراثُجُة طلُمة وغمار اثساذ ْسازات الدمج والاطحدىاذ بناءا نلى ؤطع  ؤلادازد نلى ثؿٍى

طلُمة  وؤر ًٓىم بحددًد اإلاٙاَأت نلى ؤطاض ألاداء مما ٌظاند نلى ثدظير ُٖاءد ؤداء اإلااطظة 

مة الجُدد في اإلااطظات بلى نحاثج اًجابُة نلى اإلاظحىي ال٘لي من : نلى اإلاظحىي ال٘لي .2 ثادي الحٖى

ن22:زالٛ 

ثىطُو  وثُهُل ؤداء الظّى اإلاالي من زالٛ ثدنُم مبادت ؤلاَطاح والشُاَُة  وثدظير نىنُة  .ؤن

ة محاخة لظّى ألاوزاّ اإلاالُة نن  اإلااطظة  ير البُانات مىرْى مة وثَى اإلاهلىمات ذات الطلة بالحٖى

د واخد .ننوفي ْو

مة اإلااطظات في حرب الاطخحمازات من زالٛ الحإُٖد نلى الشُاَُة في مهامالت  .بن جظاند خٖى

.ناإلااطظة وفي احساءات اإلاداطبة واإلاساحهة اإلاالُة

                                                
 ، مرٖسد مٓدمة غمن محؿلبات نُل شهادد أهميةب لحوهمةبفيب ابنونبالاأثفهابعلىببيئةب عماوبمعبإلاشارةبإلىبحااةب لجز ئفميرد نحماني،  21

ن43، ص2012-2011اإلااحظحير ثسطظ نلىم بْحطادًة،حامهة اإلاظُلة، 
22

ن59، ص2005 ،مجمىنة النُل الهسبُة ،الؿبهة ألاولى،مطس، حوهمةب اشفواتمدظن ؤخمد الخػسي ،نن
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ن  ومو اإلآسغير من اإلام٘ن ؤر ٌظاند النكام الجُد  .جن ثبجي مهاًير الشُاَُة في الحهامل مو اإلاظخحمٍس

ُة والتي لها في الًالب آراز اْحطادًة واححمانُة   مة اإلااطظات نلى منو خدوذ ألاشمات اإلاطَس لحٖى

.ننننٖبيرد

مة اإلااطظات بالنظبة للمظاىمير في : بالنظبة للمظاىمير .3 :نث٘من ؤىمُة خٖى

ن و خملة ألاطهم نلى ثدُٓٔ ناثد من اطخحمازاتهم مو   .ؤن غمار ْدز مالثم من الؿمإنِنة للمظخحمٍس

هم  وزاضة خاثصي ؤْلُة من ألاطهم  .نالحُاف نلى خْٓى

ة في الٓسازات الخاضة  .بن د،خٔ اإلاشاٖز جظاند نلى غمار الحّٓى لٙاَة اإلاظاىمير محل خٔ الحطٍى

ة في اإلاظحٓبل ة ْد ثارس نلى ؤداء الشٖس .ننبإي جًُيرات حىىٍس

ة اإلاحسرد من ْبل الادازد  .جن ة والىغو اإلاالي  والٓسازات الجىىٍس ؤلاَطاح الٙامل نن ؤداء الشٖس

ٗات .نالهلُا،ٌظاند اإلاظاىمير نلى ثددًد اإلاساؾس اإلاترثبة نلى الاطخحماز في ىرو الشس

ن نلى  .دن ٗار ىنإ مظاىمير مظُؿٍس ة لجمُو اإلاظاىمير زاضة لى  وحىد اإلاهاملة الهادلة  واإلاخظاٍو

 .اإلااطظة

مة اإلااطظات-ن4-الشٙل  نؤىمُة خٖى

ن

ن

ن

 

 

نhttps://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yu.edu: املصدر

أهد فبحوهمةب اؤسساتب:ل الفرب اثاني

مة الجُدد للماطظات في دنم ألاداء وشٍادد الٓدزات الحناَظُة،وحرب الاطخحمازات  جظاند الحٖى

ٗات،وثدظير الاْحطاد بشٙل نام وذلٚ من زالٛ الىضٛى لألىداٍ الحالُة  ل23:للشس

ٗاَة مهامالت ونملُات اإلااطظات،وبحساءات اإلاداطبة،الحدُْٔ  .ؤن ثدنُم ننطس الشُاَُة في  

 .ناإلاالي نلى الندى الري  ًم٘ن من الحد من قاىسد الُظاد اإلاالي وؤلادازين

                                                
23

ة للحىشَو والنشس، مطس، لحوهمةب اؤسسيةنؿا هللا زلُل،مدمد نبد الُحاح الهشماوي،   ن37 ، 36 ، ص ص 2008، م٘حبة الحٍس

https://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yu.edu
https://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yu.edu
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ن  ومجلع ؤلادازد نلى ثبجي بطتراثُجُة  .بن س بدازد اإلااطظة،ومظاندد اإلادًٍس ثدظير وثؿٍى

و ُٖاءد  طلُمة،وغمار اثساذ ْسازات  الدمج  والظُؿسد بناء نلى ؤطع طلُمة بما ًادي بلى َز

.ننن.ننألاداء

 ثجنب خدوذ ألاشمات اإلاالُة نكسا لحإريرىا نلى الاْحطاد الىؾجي .جن

ٓة نادلة بالنظبة للمظاىمير،الداثنير .دن اإلاحهاملير وألاؾساٍ ألازسي ذوي ,غمار الحهامل بؿٍس

 .نناإلاطالح الخاضة في خالة جهسع اإلااطظات لإلَالض 

تها ونمىىا  .هن ٗات وغمار اطحمساٍز انلُة الشس  ثدظير ُٖاءد َو

اًجاد الهُٙل اإلاناطب الري ثحددد من زالله ؤىداٍ اإلااطظة، ووطاثل ثدُٓٔ ثلٚ ألاىداٍ،  .ون

 .ننوثدظير ألاداء ال٘لي  والجصجي

ن الحنُُرًير،ومهام مجلع  .شن الحىغُذ وندم الخلـ بير اإلاهام  واإلاظاولُات الخاضة باإلادًٍس

 .نؤلادازد  ومظاولُات ؤنػاثه   

ص اإلاظاءلة  وزَو دزحة الحٓة في اإلااطظات   .حن  .نثُُٓم ؤداء ؤلادازد الهلُا،وجهٍص

ٗات  ودنم ؤطىاّ اإلااٛ  .ؽن ة الخاؾئة وثدنُم اطحٓساز الشس ثجنب خدوذ اإلامازطات اإلاالُة وؤلاداٍز

 .ناإلادلُة والدولُة  

بنشاء  وثىلُد الحٓة بير ؤصحاب اإلاطالح  وؤلادازد مما ًادي بلى ثٓلُل اإلاساؾس بلى ؤدنى خد  .ين

 .مم٘ن 

ثدظير ؤداء ؤنشؿة اإلااطظة  وغمار خطىلها نلى ألامىاٛ بحٙلُة مهٓىلة،ألامس الري ًم٘نها  .ٕن

من ثدُٓٔ ؤَػل ؤداء  ثناَس ي في نؿاّ بِئتها الاْحطادًة، ومن رم الازثُام بالهاثد نلى زؤض 

 .ناإلااٛ اإلاملٕى 

ات اإلاؿلىبة من الاطحٓساز واإلاطداُْة للٓؿانات اإلاالُة نلى اإلاظحىي اإلادلي   .ٛن الىضٛى بلى اإلاظحٍى

 .والدولي 

ناملؤسسة على مستوى  وعلى مستوى االقتصاد القومي أهداف احلوكمة: 03جدول 

مة نلى مظحىي الاْحطاد الٓىمي  ة ؤىداٍ الحٖى مة نلى مظحىي الشٖس ؤىداٍ الحٖى

ادد الحٓة في الاْحطاد الٓىمي   ٍش

جهمُٔ دوز طّى اإلااٛ وشٍادد ْدزثه نلى جهبئة 

 اإلادزسات وزَو مهدالت الاطخحماز

 "ضًاز اإلاظاىمير"الحُاف نلى خّٓى ألاْلُة 

 نمى الٓؿام الخاص ودنم ْدزاثه الحناَظُة

 زلٔ َسص نمل حدًدد 

 ثدُٓٔ مهدالت النمى اإلاؿلىبة

  و الالتزام بإخٙام الٓانىر اإلااطظةمنذ خٔ مظاءلة بدازد 

ثدُٓٔ الحماًة للمظاىمير  و مساناد مطالح الهمل 

 والهماٛ 

 الحد من اطحًالٛ الظلؿة في يير اإلاطلحة الهامة

 جهكُم السبدُة 
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 ثدُٓٔ الشُاَُة وؤلاَطاح والهدالة 

ن

 الهمل نلى غمار مساحهة ألاداء اإلاالي 

ة ثم٘ن من مداطبة ؤلادازد ؤمام  وحىد ىُاٗل بداٍز

 اإلاظاىمير

ن لجنة مساحهة من يير ؤنػاء مجلع ؤلادازد  ثٍٙى

الحنُُرًير ثٙىر لها مهام وازحطاضات ندًدد لحدُٓٔ 

ابة مظحٓلة نلى الحنُُر  ْز

ل62، ص2005، الؿبهة ألاولى، مجمىنة النُل الهسبُة، الٓاىسد، مطس، ''حوهمةب اشفوات''مدظن ؤخمد الخػيري، 

ن

مة اإلااطظات-ن5-الشٙل                                                                    ؤىداٍ خٖى

 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ن

ل64، صمسحو طبٔ ذٖسومدظن ؤخمد الخػيري، 

 

ل: الصل خالصة

 ألطالُب الهامة ألاؾس خددت دولُة زئٍة بسوش بلى اإلاححالُة الاْحطادًة والانهُازات اإلاالُة ألاشمات ؤدت

مة ثؿبُٔ ىاندىا،خُث اإلااطظات مهاًير خٖى ٛن لها الحُٓٓي اإلاُهىم ؤر ْو  الدولُة ألاؾساٍ بير واإلاحداو

ات جهجى التين(ن Coporate Governance)وىى مة ٌظمى ما وهي لالْحطاد الجصثُة باإلاظحٍى  اإلااطظات بدٖى

امد ٛن ألحل بجهىد الدولُة وؤلاْلُمُة والهُئات اإلانكمات الهدًد ْو  ومن اإلاُهىم لهرا دولُة مبادت بلى الىضى

مة مبادت وغهد التي والحنمُة الاْحطادًة الحهاورن منكمة بُنها  الظلُم الحؿبُٔ ؤر اإلااطظات،خُث لحٖى

 ٗل دازلي،بدُث ؤو زازجي طىاء اإلااطظة َُه جهِش الري ورُٓا باإلادُـ ازثباؾا ًسثبـ اإلابادت لهرو والجُد

س منه مة بحؿبُٔ نالْة ذات ؤؾساٍ نجد اإلادددات حانب ىرو وبلى اإلادددات، من مجمىنة نلى ًحَى  خٖى

 حتسني الصورة الذهنية للشركات

 حتسني عملية صنع القرار

 حتسني مصداقية الشركات

 إدخال االعتبارات االخالقية

 حتسني درجة الوضوح و الشفافية

أهداف 
 احلوكمة
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ابة ؤلادازد ممازطة في ومظاولُاثه دوزو ولٙل اإلااطظات مة مهاًير جهحبر خُث. والْس يزد اإلااطظات خٖى  الٖس

تها وغمار اإلااطظات لنمى ألاطاطُة ّن في اطحمساٍز س الحإٖد من زالٛ من الظى  الظلُمة واإلاهلىمة البُانات ثَى

 زُؼ في آرازىا والتي ثكهس اًجابُة نحاثج بلى ًادي بدوزو وىرا اإلاهامالت، في والشُاَُة ؤلاَطاح وممازطة

ادد زؤض ثٙلُة ، رٓة ألازباح،واٖخظاب نىاثد اإلااٛ،ٍش ن.الحُُٓٓة من اإلا٘خظبات وييرىا الظّى
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: جمهُذ

 مً الجاهب الخاص بالشكابت في اإلااظعاثجدىاٌو البدىر والذساظاث اإلاخهللت بمىغىم خىهمت 

ؤخُان هثحرة مىغىم الخذكُم فلـ، مو ؤن َزا ألاخحر كذ ؤزبذ مدذودًخه مً خالٌ مدذودًت الخىهمت 

ً واإلاعاَمحن، في خحن ؤن َىان، وفلا  اإلاخمدىسة ؤظاظا خٌى جدلُم الهىاثذ وخفؼ الطشاناث بحن اإلاعحًر

ؤما . لىكام الخىهمت، ؤؾشافا ؤخشي ظىاء داخل اإلااظعت ؤو خاسحها، جيىن اإلااظعت ملضمت بخدلُم سغاَم

الاهخلاد الثاوي اإلاىحه لهملُت الخذكُم مشجبؿت بفشل مهمت اإلاذكم بدذ راجه، خُث ًمىً ؤن ًخًاض ى نً 

اظخًالٌ وافت اإلاىاسد والجهىد الالصمت لللُام بهملُت جذكُم فهالت، ألن الضبىن مثال، وفلا لشؤًه، ال ًمىىه 

مً َزا اإلاىؿلم قهش مفهىم مشاكبت الدعُحر . الخىم نً مذي الجذًت والفهالُت في اللُام بهملُت الخذكُم

. هةخذي آلُاث الخىهمت الجُذة

ماهيةثمش كملةث لخعييرث:ل املبحث الاول

ا الزي ًخػمً  ت للُادة اإلااظعت خالٌ معاَس ؤضبدذ مشاكبت الدعُحر بخذي ؤَم الىظاثل الػشوٍس

بنذاد ألاَذاف ووغو الىظاثل ومخابهتها للخدىم في معاس اليشاؽ، خُث شهذث مشاكبت الدعُحر الهذًذ مً 

ت هيل . الخؿىساث والتي جضامىذ مو هبر حجم اإلااظعاث وجىىنها وجؿىسَا وهزا حهلذ الهملُت الدعُحًر

مفهومثثمش كملةث لخعييرث:ل املطلث الاول

 صلثمش كملةث لخعييرث:ل لفشرث الاول

      بن ألابجذًاث الخذًثت في مجاٌ الدعُحر لم جخفم نلى حهٍشف مىخذ إلاشاكبت الدعُحر، لزلً ظىف 

فاث التي جىاولتها . هداٌو ؤن هخؿشق لبهؼ الخهٍش

وهزلً اإلاشاحهت " inspection"اإلاهاًىت " Surveillance"ؤٌو مهنى ؤنؿي للفل اإلاشاكبت ؾابم فىشة الخشاظت - 

"Vérification " وولمت اإلاشاكبت وشإث في الفشوعُت بالشبـ بحن اإلاطؿلخحن غذ"Conte " والذوس"rôle " وهي

الخدلم والخذكُم في مذي اخترام )الترحمت الخشفُت لها والتي ال ٌعخلؿفها الفشوعُىن ؤهفعهم بر حهني 

. 1(اإلاهاًحر، الهلىبت

                                                
1
  Garmilis Ali, Le Contrôle de Gestion eu Action, ORGANISATION, paris , 1988, P 11 
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ت، والتي جشحمذ بذوسَا مً -  ت ؤو اإلاداظبت ؤلاداٍس ؤما في اإلاششق الهشبي فُؿلم نليها اظم الشكابت ؤلاداٍس

ت  يا الشمالُت)اليلمت ؤلاهجلحًز اللُادة والخدىم في )والتي حهني " Management Control "(ؤهثر جدذًذا مً ؤمٍش

. 2واإلاخدىم في الدعُحر َى الصخظ الزي ًدعً الششاء، الخطيُو بفهالُت، والبُو بذَاء (الدعُحر

جعشيفثمش كملةث لخعييرث:ل لفشرث لثاني

ً مً : "مشاكبت الدعُحر بإجها" Dearden Anthony"لنشف:ل لحعشيفث الاول-ل1 اإلاعاس الزي ًخإهذ مً خالله اإلاذًٍش

 3".ؤهه جم الخطٌى نلى اإلاىاسد واظخًاللها بفهالُت وهفاءة لخدلُم ؤَذاف اإلاىكمت

الدعلعل الزي مً خالله ًلىم معاولي : "مشاكبت الدعُحر بإجها" ENTONY"لونشف:ل لحعشيفث لثاني-ل2

اإلااظعاث بػمان اظخًالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت بإكل الخيالُف وؤهثر فهالُت وهجانت للىضٌى بلى ألاَذاف 

".   اإلاعؿشة

ت : "بإجها" G. Pillot" هما نشفها : لحعشيفث لثالح-ل3 الهملُت اإلاشاد لها غمان جىخُذ ألاَذاف الالمشهٍض

شمل هكام  لليشاؾاث اإلايعلت مً ؤحل جدذًذ ؤَذاف اإلااظعت، مو مشاناة ؤخالكُاث مخفم نليها معبلا َو

مشاكبت الدعُحر حملت مً الهملُاث الذاخلُت، والتي بذوسَا جدخىي نلى حملت مً اإلاىاكشاث، هما ٌهمل ؤًػا 

ً مهىت الدعُحر الهدعاب مهىت  م بدخاٌ هكام جإَُل وجيٍى نلى جىمُت الىفاءاث الفشدًت ورلً نً ؾٍش

. 4"مخىاضلت في مُذان الدعُحر

ً بخلُُم ؤداءاتهم وبملاسهت "مشاكبت الدعُحر : لحعشيفث لش بعث-ل4 هي جلً ؤلاحشاءاث التي حعمذ للمعحًر

". هخاثجهم مو اإلاخؿؿاث وألاَذاف اإلاعؿشة واجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت إلاهالجت الىغهُاث يحر اإلاالثمت

حملت مً اليشاؾاث والىظاثل والهملُاث التي جضود اإلااظعت "هما حهشف نلى ؤجها :ل لحعشيفث لخامغ-ل5

لت ألاحل وهزلً غمان جدلُلها بطفت معخمشة  "  بإَذاف ؾٍى

ألاداة التي مً خاللها وعخؿُو جىحُه مىاسد اإلااظعت وغماجها هدى " وحهشف نلى ؤجها :ل لحعشيفث لعادطث-ل6

 ".الاظخخذام ألامثل لخدلُم ؤَذاف الخىكُم 

ؤن مشاكبت الدعُحر هي :"   وفي ألاخحر ًمىً خىضلت َزٍ الخهاٍسف في حهٍشف شامل والزي ًخمثل في

الهملُت التي حعمذ لىا مً الخإهذ مً اظخهماٌ مىاسد اإلااظعت اظخهماال نلالهُا وفهاال وهزلً بهدشاف 

الاهدشافاث وجصخُدها مً ؤحل جدلُم ؤَذاف اإلااظعت ورلً باظخخذام مخخلف الىظاثل الىُفُت 

". والىمُت، ؤي مشاكبت مذي هجانت وفهالُت ألاداء داخل اإلااظعت مً ؤحل بلىى ؤَذافها اإلاعؿشة

                                                
 .10، ص2003، داس اإلادمذًت، الجضاثش، مش كملةث لخعييرثفيث اؤظعةث كحصادًةهاضش دادي نذون وآخشون،   2
، سظالت ملذمت لىُل دسحت اإلااحعخحر، حامهت الجضاثش، ص "أدالا ثهثالامش حلثإكامحهثفيث اؤظعةث كحصادًة:لنظامثمش كملةث لخعيير" ظهاد نلىن،  3

12 
 .www.rr4ee.net  :، شبىت الابدار والذساظاث الاكخطادًت، مً اإلاىكو ؤلالىترووي"مش كملةث لخعييرثفيث اؤظعةث كحصادًة"خلُل،   4

http://www.rr4ee.net/
http://www.rr4ee.net/
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جمو مطؿلح مشاكبت الدعُحر بحن مفهىمحن َما : 5ٍو

ذٍ ؤن ًيىن لؤي ؤجها اللذسة نلى ؤن ججهل شِئا ما ًخطّشف:ل اش كملةثبمعنىث لحبىم-ل  .نلى الىدى الزي جٍش

مشاكبت الدعُحر لِعذ نملُت مهضولت ماكخت بل هي معاس داثم للخإهذ :ل اش كملةثبمعنىث لعلابثالا لثو ب-ل

. والخدىم في الدعُحر

  جشجىض مشاكبت الدعُحر نلى زالزت مفاَُم ؤظاظُت وهي مهاًحر ٌهخمذ نليها مشاكب الدعُحر في جلُُم 

: ألاداء والتي جخمثل في الىفاءة والفهالت واإلاالثمت هما َى مبحن في الشيل الخالي

 

 أظغث سثياصثنظامثمش كملةث لخعيير:ل(06) لشيلثسكمث

 

 

 

  

 

 

ل

Source :H.Loning&Y.Pesqueuxe, Le contrôle de Gestion, ELLIPES, Paris , 2001 , p :06. 

ىمً ششح اإلافاَُم التي ًشجىض نليها هكام مشاكبت الدعُحر هما ًلي : 6ٍو

.  حهني ملاسهت الىخاثج باألَذاف: الفهالُت

.  حهني ملاسهت الىخاثج بالىظاثل:الىفاءة

. هي ملاسهت الىظاثل اإلاخاخت باألَذاف اإلادذدة:اإلاالءمت

                                                
5
. 216، ص 1995 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بدون طبعة، ،"تقنيات-وظائف-أساسيات: مدخل لمتسيير"محمد رفيق الطيب،   

6
، صهاضش دادي نذون وآخشون    .17 ، مشحو ظبم رهٍش

مراقبة 
 التسيير
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. اإلاعخخذمت (اإلاىاسد)هي ملاسهت الىخاثج اإلادللت بالىظاثل :الىجانت

 خصائصثمش كملةث لخعيير:ل لفشرث لثالح

مىً ؤن هذسحها فُما ًلي  7: ًمىً ؤلاشاسة بلى ؤن َىان نذة خطاثظ لىقُفت مشاكبت الدعُحر ٍو

ٌهمل هكام مشاكبت الدعُحر نلى جلذًم مهلىماث صخُدت إلاخخز اللشاس نلى :لثلذًمثمعطوماتثصحيبة-لأ

ت جػلل مخخز اللشاس وهثحرا ما جادي بلى هخاثج  مهلىماث صخُدت إلاخخز اللشاس ألن اإلاهلىماث الخاؾئت ؤو اإلاشَى

. ظِئت

ًىفش هكام مشاكبت الدعُحر اإلاهلىماث اإلاىاظبت في الىكذ اإلاىاظب خُث ؤن :لحعنثثوكيدث اعطومةث الذمة -ب

اإلاهلىمت اإلاخإخشة جفلذ مهىاَا وفاثذتها حضثُا ؤو ولُا فدطٌى مخخز اللشاس نلى مهلىمت صخُدت ولىً 

. مخإخشة لِغ لها ؤزش نلى اللشاس

ٌعاَم هكام مشاكبت الدعُحر الفهاٌ نلى جخفُؼ الخيالُف، خاضت برا وان َزا :ل كحصادثفيث لحياليف -ج

الىكام الالىترووي مبني نلى الخاظب والبرمجُاث فهى ًخفؼ مً جيالُف الدشًُل وجيالُف الىكذ وؤًػا 

. جخفُؼ الخيالُف مً خالٌ الخللُل مً ألاخؿاء والاهدشافاث التي يالبا ما جيىن لها جيالُف باَػت

ًخطف هكام مشاكبت الدعُحر بالعهىلت ظىاء في الفهم ؤو الخؿبُم فةرا لم ًفهم اإلاعحر هكام :لظهولةث لفهم -د

الشكابت حُذا وؾبُهت اإلاهلىماث والىخاثج التي ًلذمها فةهه ظىف ٌس يء جفعحر َزٍ الىخاثج ألامش الزي ًادي به 

. بلى اجخار كشاساث خاؾئت

 ٌعاَم هكام مشاكبت الدعُحر في نملُت اجخار اللشاس مً خالٌ اإلاهلىماث التي ًلذمها :جعهيلث ثخارث للش س -د

ت دوهما خاحت بلى الخفعحر والخدلُل والاظخلطاء . َزا ألاخحر بلى مخخز اللشاس والتي جخطف بالىغىح والجاٍَض

يىن َزا لجزب اهدباٍ اإلاعحر بعشنت بلى الاهدشافاث التي حشيل هلاؽ اخخىاق حهشكل ظحر الهمل :ل لترهيز -ه ٍو

. واوعُاب ؤلاهخاج

مو اإلاخًحراث الذاخلُت لؤن ًخطف بمشوهت نالُت، وؤن ًخىُفلليي ًىجح هكام الشكابت ًجب:ل اشالانة -الا

والخاسحُت للماظعت، ولهزا الًشع ًيبغي اإلاشاحهت الذوسٍت للىكام الشكابي والىشف نً هلاؽ الػهف فُه 

. وجصخُدها

أدالا تثثمش كملةث لخعييرث:ل املطلث لثاني

جدخاج نملُت اإلاشاكبت بلى مهلىماث نذًذة حعانذَا في الىضٌى بلى ألاَذاف اإلاعؿشة منها، وكذ لللللل

.  حهخمذ َزٍ الهملُت نلى ؤدواث نذًذة لخدطُل اإلاهلىماث منها في اإلااظعاث ؤلاكخطادًت

:لأدالا تثمش كملةث لخعييرث لحلطيذًة-ل1

                                                
ر في عموم التسيير، تخصص إدارة ي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست"دور نظام المعمومات المحاسبي في مراقبة التسيير" قويدر حاج قورين، 7

 .16- 15، ص ص 2007أعمال، جامعة الشمف، 
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. جخمثل ادواث مشاكبت الدعُحر الخللُذًت في هكام اإلاهلىماث، اإلاداظبت الهامت واإلاداظبت الخدلُلُتللللل

  َى مجمىنت مً اإلايىهاث اإلاشبىؾت مو بهػها البهؼ بشيل مىخكم مً ؤحل بهخاج :نظامث اعطومات-لأ

اإلاهلىماث اإلافُذة، وبًطاٌ َزٍ اإلاهلىماث بلى اإلاعخخذمحن بالشيل اإلاالثم، والىكذ اإلاىاظب، مً ؤحل 

 ؤو ؤهه مجمىنت مً الهاملحن وؤلاحشاءاث واإلاىاسد التي جلىم بخجمُو 8.معانذتهم في ؤداء الىقاثف اإلاىولت بليهم

البُاهاث ومهالجتها وهللها لخخدٌى بلى مهلىماث مفُذة وبًطالها بلى اإلاعخخذمحن بالشيل اإلاالثم والىكذ 

 9".اإلاىاظب مً ؤحل معانذتهم في ؤداء الىقاثف اإلاعدىذة بليهم

   :    ومً ممحزاث هكام اإلاهلىماث ؤهه

ًخيىن مً مجمىنت مً ؤلاحشاءاث التي جدذد هُفُت مهالجت البُاهاث الخام مً ؤحل ؤخشاحها في شيل - 

مهلىماث ضالخت الجخار اللشاس، بدُث ًخىلى حمو ومهالجت البُاهاث زم اظخخشاحها في شيل مهلىماث ًخم 

نها وجىصَهها بهذ سضذ اخخُاحاث مخخلف معخهمليها؛  جخٍض

ٌهخمذ هكام اإلاهلىماث نلى الهىطش البششي بانخباٍس ؤخذ اإلايىهاث الشثِعُت له، ألّن اإلاهلىماث جيخج - 

ماسط اليشاؽ نلى ؤظاط اإلاهلىماث اإلاخىلذة  وحعخخذم بىاظؿت ؤلاوعان، َزا ألاخحر َى الزي ًخخز اللشاس ٍو

مً َزا الىكام، برا جىفش اإلاهلىماث غشوسي لخعً الدشًُل مشاكبت الدعُحر، بدُث جدّىٌ اإلاهلىماث لخطبذ 

راث داللت، ليي حعانذ اإلاعاولحن نلى اجخار اللشاس فهلى اإلاهلىمت الاظخجابت الخخُاحاث معخهمليها، لزلً 

 :نليها ؤن جيىن 

 ٌواضخت بعُؿت وراث مذلىلُت لدشًُل ؤخعً اظخًال. 

 دكُلت واهخلاثُت بدُث ؤن جيىن اإلاهلىماث جادي بلى هلظ الفهالُت. 

    جمىىذ اإلاداظبت الهامت في الهطش الخذًث مً ؤن جطبذ الشهحزة ألاظاظُت في : اباظملةث لعامة-لب

 SIG( "Système d’information de"الدعُحر واجخار اللشاساث بر حهخبر ؤٌو هكام إلاهلىماث الدعُحر في اإلااظعت 

gestion)واإلاالُحن واإلاهىُحن بمجاٌ ألانماٌ وحعمى هزلً باإلاداظبت اإلاالُت ً مىً اللٌى ؤجها لًت اإلاعحًر .  ، ٍو

الدسجُل الذاثم للهملُاث التي جمغ الزمت اإلاالُت إلااظعت واإلاهبر ننها بالىلىد، : "  وحهشف اإلاداظبت بإجها

. 10"وبالخالي فهي حهؿي الطىسة الخلُلُت للمشهض اإلاالي للماظعت ليل ألاؾشاف الخاسحُت التي حهمها رلً

  نادة ما ًشجبـ وشاؽ اإلااظعت بهذد مً ألاَذاف التي جخجلى مً خالٌ بظتراجُجُاتها ولهل ؤبشص َزٍ 

ت والخؿىس نلى خعب اإلادُـ ورلً نلى مذي ظىىاث البلاء يحر ؤّن جدلُم  ألاَذاف َى البلاء والاظخمشاٍس

                                                
8
دراسة حالة المؤسسة البترولية -دور نظام المعمومات المحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخمية لممؤسسة البترولية "عبد الباسط بوحايك،  

 .3، ص2014/2015، -ورقمة-، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العموم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح"لمتكرير بأدرار
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العموم االقتصادية، "المخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية وتحديات التطبيق" زوينة بن فرج، 9

. 5، ص 2013/2014، -سطيف-جامعة فرحات عباس
10

، رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل شهادة "حالة مؤسسة نفطال-أىمية نظام المحاسبة التحميمة كأداة في مراقبة التسيير "نوال مرابطي،  
 .10، ص 2006-2005الماجستير، جامعة الجزائر، 
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مثل َزٍ ؤلاظتراجُجُت ًخؿلب مً اإلااظعت الععي اإلاخىاضل للخطٌى نلى خذ ؤدوى مً الشبذ، ونلُه فةّن 

معحر اإلااظعت مدحر نلى انخماد بما سبدا ؤو خعاسة، والتي جخمثل ؤظاظا في الىدُجت َزا فُما ًخظ اإلاعحر، 

ؤما مشاكبت الدعُحر فخهخبر اإلاداظبت الهامت الشهحزة ألاظاظُت ال ظُما اإلاالُت منهـا ألجها حهخبر ألاداة ألاكشب 

بهخاج، )لللُام بمخابهت وسضـذ الخذفلاث اإلاجعذة لخشهت ؤداء اإلااظعت، ظىاء هـان نلى اإلاعخىي الذاخلي 

ً، مخابهت وألن َزٍ ( الخ...ششاء، بُو، جفاوع، نلذ ضفلاث)ؤو نـلى اإلاعخىي الخاسجي  (الخ...ضُاهت، جخٍض

خُث ؤجها حعانذ نلى  (اللىاثم اإلاالُت)ألاخحرة جلىم بخجمُو البُاهاث ومهالجتها واظخخشاحها في شيل مهلىماث 

  .جذنُم نملُت الشكابت في حمُو مشاخلها وجىفش لها حمُو اإلاهلىماث الالصمت

 هي جلىُت همُت لخدلُل وجشحمت اإلاهؿُاث الهامت التي جادي بلى بجخار مهاًحر دكُلت : اباظملةث لحبطيطية-لج

لت جىحه مخخزي اللشاس بلى جششُذ كشاساتهم، هما جمثل هكام  وجفطُلُت، وبلى خل مشاول مشجبؿت بالدعُحر بؿٍش

مضة وضل جشبـ بحن ول ؤحهضة ؤلاداسة ووقاثفها بةمذادَم باإلاهلىماث الخفطُلُت التي حعاَم في  للمهلىماث َو

 11.جلُُم الىفاءة إلاخخلف ألاوشؿت

 بن اإلادـاظبت الخدلُلُت ومداظبت الخيالُف هي ؤخذ فشوم اإلاداظبت اإلااظعاجُت هما ؤن لها نالكت مخِىت 

باإلاداظبت الهامت، بر جإخز ؤيلب مهلىماتها مً َزٍ ألاخحرة، فةرا وان مىغىم اإلاداظبت الهامت سثِس ي ًخمثل 

في ببشاص الىغهُت اإلاالُت للماظعت في وكذ مهحن وفي جدذًذ هدُجت الذوسة، فةن مىغىم اإلاداظبت الخدلُلُت 

اث اليشاؽ الاكخطادي . ًىمً ؤظاظا في دساظت خعاب جدلُل ومشاكبت الخيالُف إلاخخلف معخٍى

:لأدالا تثمش كملةث لخعييرث لحذًثة-ل2

ىان      حهخبر ألاظالُب الخذًثت في اإلاشاكبت الهىطش الفهاٌ في جلُُم ألاداء ألّجها جخماش ى ونطشهت اإلااظعت، َو

ت . ؤداجحن الخدلُل اإلاالي واإلاىاصهاث الخلذًٍش

َىنباسة نً نملُت مهالجت مىكمت للبُاهاث اإلاالُت اإلاخاخت نً ماظعت ما للخطٌى نلى :ل لحبطيلث االي-لأ

مهلىماث حعخهمل في نملُت اجخار اللشاس وجلُُم ألاداء في اإلااض ي والخاغش وهزلً في حصخُظ اإلاشاول 

خؿلب جدلُم مثل َزٍ الًاًت اللُام بهملُت حمو  اإلاىحىدة وجىكو ما ظُيىن نلُه الىغو في اإلاعخلبل ٍو

 .12"وجصخُذ البُاهاث اإلاالُت وجلذًمها بشيل مخخطش وبما ًدىاظب مو نملُت اجخار اللشاس

زٍ اإلاشاكبت حعمذ   وجلىم وقُفت مشاكبت الدعُحر بمشاكبت الىشىفاث اإلاالُت الىاججت نً الخدلُل اإلاالي َو

. بخدذًذ الاهدشافاث للدصخُظ اإلاالي والفىاسق واجخار اللشاساث اإلاالُت الالصمت

ت اإلاىاصهاث حهخبر:ل او صناتث لحلذًشية-لب  مشاكبت لًشع واظو هؿاق نلى حعخخذم التي ألادواث بخذي الخلذًٍش

الاظتراجُجي  اإلاخؿـ وغو ًخم البذاًت ففي للماظعت الاظتراجُجي الدعُحر بؾاس غمً الدعُحر، وهي جىذمج
                                                

 .20 ،مرجع سبق ذكره، ص  نوال مرابطي11
 .279، ص 2000دار المستقبل لمنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، ، "مقدمة في اإلدارة المالية والتحميل المالي" مفمح عقل، 12
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(plan stratégique)بلى الاظتراجُجي اإلاخؿـ ؤَذاف جلعم زم ،(ظىىاث 10 بلى 5)5  بحن جتراوح مذة  لخًؿُت 

 اإلاخؿـ نلى وبىاءا مثال، ظىىاث 3 إلاذة (Plan opérationnel)الهملي اإلاخؿـ بؾاس في اإلاذي مخىظؿت ؤَذاف

 .(اإلالبلت للعىت جلذًشاث) اللطحر للمذي اإلاىاصهاث وغو ًخم الهملي

 مشجبؿا للمىاسد جىصَها اإلاذي، جخػمً كطحرة مالُت خؿت ؤجها نلى اإلاىاصهت حهٍشف ًمىً ونلُه

جب .اإلااظعت بليها جؿمذ التي ألاَذاف جدلُم ؤحل مً اإلادذدة باإلاعاولُاث اإلاىاصهت مشفىكت  جيىن  ؤن ٍو

خ ًخػمً و هىعي (Plan d'action)نمل بمخؿـ  13.اليشاؾاث بهجاص جىاٍس

جلً الهملُت التي حهخمذ نلى الخلذًشاث والتي بذوسَا جشجبـ بالكشوف : "    وللذ نشف حعُحر اإلاىاصهاث بإهه

ت لخدلُلها ورلً  الذاخلُت والخاسحُت للماظعت، والتي اهؿالكا منها جدذد مهام اإلاعاولحن والىظاثل الػشوٍس

ب بحن اإلاىاصهاث والىخاثج اإلادللت مً ؤحل اظخخالص  في شيل بشامج نملُت والفتراث مدذدة وؤخحرا الخلٍش

". الفشوكاث، دساظتها، جدلُلها، واظخًاللها وجلً هي وقُفت مشاكبت اإلاىاصهت

م  14:مجمل اللٌى ؤن مشاكبت الدعُحر جخمثل في الذوس الخلُلي الزي جادًه اإلاىاصهت نً ؾٍش

 مخابهت ألاداء الفهلي لألوشؿت؛- 

 ملاسهت ألاداء الفهلي مو اإلاخؿـ؛- 

 .جدلُل الاهدشافاث والخهشف نلى ؤظبابها ونالحها في الىكذ اإلاىاظب- 

:لأدالا تثمش كملةث لخعييرث اعحبذثة-ل3

:     جخمثل في

ت التي حعمذ ليل  (Outil de Synthèse)هي ؤداة جلخُطُت :للوحةث لليادة-لأ جخػمً اإلاهلىماث الػشوٍس

معاوٌ بخدلُل الىغهُاث لعبم ألاخذار وإلجخار اللشاساث في ؤوكاث كُاظُت، وهي مً حهت ؤخشي وظُلت 

حشحر بلى  (Instrument Numérique)ؤوهي وظُلت سكمُت . بجطاٌ مفػلت لذي حمُو الفانلحن باإلااظعاث

اإلاعخىي اإلادخمل للمشاول الفهلُت ؤو اإلاعخلبلُت، وهي جخيىن مً مجمىنت ماششاث لتزوٍذ اإلاعاولحن 

ل15.باإلاهلىماث ألاظاظُت للُادة وشاؾهم

 بخىحُه وبسشاد اإلااظعت هدى جدلُم ألاَذاف اإلاعؿشة بفهالُت هبحرة، وجخم اإلاشاكبت مً خالٌ مشاكبت الدعُحر 

. وهزلً مً خالٌ جذخل كمت الهشم الخىكُمي في غبـ معاس نمل اإلااظعت

ت :بملاكةث د اث احو صزل-لب  والتي جشحمذ Balanced Scorecard (BSC) هي اليلمت اإلالابلت باللًت الاهجلحًز

ًت الفشوعُت بجذٌو اللُادة اإلاعخلبلي 
ّ
جشحمت الىىاًا : "  وحهنيTableau de bord prospectifبذوسَا بلى الل

                                                
، رسالة مقدمة ضمن متطمبات "دراسة حالة مؤسسة إنتاج المياه المعدنية لموزاية: نظام مراقبة التسيير وعالقتو بإتخاذ القرار" صفاء لشهب، 13

 .98، ص 2006-2005، 3نيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر 
 .145 قويدر حاج قورين، مرجع سابق، ص 14
. 113 ضفاء لشهب، مشحو ظابم، ص 15
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مىهجُت للشكابت : "وحهشف هزلً بإجها". واإلاُىالث وبظتراجُجُت اإلاىكمت في ضىس واملت مً ماششاث ألاداء

ؤلاظتراجُجُت حعخخذم بؾاسا مخهذد ألابهاد لىضف وجىفُز وبداسة ؤلاظتراجُجُت في حمُو بداساث اإلاىكمت، هما 

دُذ لإلداسة الهلُا جىغُذ سئٍت  جلذم ملُاظا شامال نً هُفُت جلذم اإلاىكمت هدى ؤَذافها ؤلاظتراجُجُت ٍو

اإلاىكمت مً خالٌ جشحمتها بلى وظُلت للىضٌى بلى الًاًاث ؤلاظتراجُجُت ومخابهت ألاداء وفلا لألَذاف 

 16.اإلاىغىنت، خُث حعخؿُو اإلاىكمت الخفىحر في خؿؿها ؤلاظتراجُجُت

 هذ فثمش كملةث لخعييرثث:ل املطلث لثالح

أهذ فثمش كملةث لخعييرث:ل لفشرث الاول

ت للمعاولحن، هجذ ؤن مشاكبت  مً خالٌ ظعي مشاكبت الدعُحر بلى غمان هجانت وفهالُت اللشاساث الدعُحًر

 :  17الدعُحر حععى بلى جدلُم ألاَذاف الخالُت

 الخىفُف بحن بظتراجُجُت مشاكبت الدعُحر ونملُاث مشاكبت الدعُحر؛ -

 جصخُذ الخإزحراث والاهدشافاث اإلاىحىدة في ؤظالُب كُاط ألاداء؛ -

 جؿبُم الدعُحر وظلىن ألافشاد؛ -

 جطمُم ووغو هكام اإلاهلىماث والاظخلالٌ الجُذ له؛ -

ت؛ -  الخمىً مً جدلُم الالمشهٍض

 معانذة اإلاعاولحن الهملُحن نلى الخهلم والخذسب وجدعحن ألاداء؛ -

 جصخُذ ألاخؿاء اإلاشجىبت في اليشاؾاث العابلت؛ -

 اهدشاف الاهدشافاث وجدذًذ ؤظبابها واإلادعببحن فيها وؤخز بحشاءاث الخدعحن؛ -

 جيعُم اليشاؾاث الخالُت للماظعت؛ -

 .معانذة اإلاذساء نلى اجخار اللشاساث -

مىً جىغُذ ؤَذاف مشاكبت الدعُحر مً خالٌ الشيل الخالي : ٍو

 

                                                
دس ظةثحالةث-للوحةث لليادةث احو صنةثالانظامث او صناتث لحلذًشية:لأدالا تثمش كملةث لخعييرثلليادةثإظتر ثيجيةث اؤظعة" مدشص نبذ اللادس، 16

ت، جخطظ مداظبت وجذكُم، ظىت  ،"ALDAR لجض ئشيةثلطمنحجاتث لشر نيةث سظالت ملذمت الظخىماٌ مخؿلباث دسحت اإلااحعخحر في الهلىم الخجاٍس

. 93، مىخبت حامهت الجضاثش، ص 2010-2011
، مزهشة ملذمت (دس ظةثحالةث اؤظعةث لوطنيةثلطعياس تث لصناعية)أثشثمش كملةث لخعييرثعلىث لشفعثمنثمعحوىث د اث االيث نبذ الشخمً َباج، 17

غمً مخؿلباث الخطٌى نلى دسحت اإلااظتر، جخطظ جذكُم ومشاكبت الدعُحر، ولُت الهلىم الاكخطادًت ونلىم الدعُحر، حامهت كاضذي مشباح 

 . 34، ص2012وسكلت، الجضاثش، 
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ل

أهذ فثمش كملةث لخعييرث:ل(07) لشيلثسكمث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: ALAZARD.C et SEPARI.S ; le contrôle de gestion manuel et application ; OP‐CIT .p :07. 

 أهميةثمش كملةث لخعيير: لفشرث لثاني

  مً خالٌ جؿىس اإلااظعاث الاكخطادًت جكهش ؤَمُت مشاكبت الدعُحر مً خُث ؤهه في بهؼ اإلااظعاث 

. لم جىً َىان خاحت لىحىد هكام سكابت نلى نملُاتها، للُام ؤصخابها بةداستها بإهفعهم وبإلاامهم بيل وقاثفها

ونىذما هبرث ؤحجام اإلااظعاث وحهذدث مشاولها وصاد نذد الهاملحن بها لللُام باألوشؿت اإلاخخلفت ظىاء 

لُت فلذ حهزس نلى ؤصخابها بداستها بداسة فهلُت، وصخب رلً جىاٌص  ت ؤو جمٍى لُت ؤو بداٍس واهذ بهخاحُت ؤو حعٍى

ً، مما دنا بلى غشوسة بداسة اإلااظعت نلى  ؤصخابها نً اخخطاضاتهم في ؤلاداسة والشكابت ألشخاص آخٍش

 ؤظغ نلمُت ونملُت

 (شاملت)ؤَذاف نامت 

ً واإلاعاوًٍ نلى اجخار اللشاس  حعانذ اإلاذًٍش

. ألاَذاف الجضثُت

. مهالجت اإلاهلىماث كبل اجخار اللشاس

. جخؿُـ اللشاساث

. جىكُم وجيعُم اليشؿاث

. مشاكبت اليشاؾاث

.  اإلاشاحهت
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ظلُمت جخػمً اإلادافكت نلى ؤمىالها وسظم ظُاظاتها ومخابهت جىفُزَا بعهىلت وجدلُم الىفاءة في اظخًالٌ 

مىً بًجاص ؤَمُت الشكابت في الىلاؽ الخالُت. ؤلامياهاث اإلاخاخت :  18ٍو

 الىكىف نلى اإلاشىالث والهلباث التي حهترع اوعُاب الهمل الخىفُزي كطذ جزلُلها؛ -

 اهدشاف ألاخؿاء فىس وكىنها ؤو هي في ظبُل الىكىم وي حهالج فىسا ؤو ًخخز ما ًلضم إلاىو خذوثها؛ -

 الخثبذ مً ؤن اللىانذ مؿبلت نلى وحهها الصخُذ، وخاضت في ألامىس اإلاالُت وخذود الخطشف فيها؛ -

م اإلاهىج منها؛ -  الخإهذ مً ؤن الهملُاث الفىُت جادي وفلا لألضٌى اإلالشسة زم جلٍى

اث وخعً ظلىههم؛ - ً للخإهذ مً هفاءتهم في حمُو اإلاعخٍى  جلُُم اإلاذًٍش

اإلادافكت نلى خلىق ألاؾشاف راث اإلاطلخت في كُام اإلااظعت مثل الهاملحن فيها واإلاخهاملحن مهها ورلً  -

ً وجدلُلا للهذالت في ؤداء الخذماث والىفاء  مىها للخهعف في اظخهماٌ العلؿت مً حاهب اإلاذًٍش

 بااللتزاماث؛

ا حمُها في اججاٍ الهذف الىاخذ وفلا  - ت وظحَر الخإهذ مً جىافش الاوسجام بحن مخخلف ألاحهضة ؤلاداٍس

 للعُاظاث اإلالشسة؛

 الخثبذ مً ؤن اللىاهحن مؿبلت جماما دون بخالء وؤن اللشاساث الطادسة مدل اخترام الجمُو؛ -

ت وجدلُم  - الخذ مً جيالُف الهمل وهفلاجه وبًلاف ؤلاظشاف الضاثذ وغًـ ؤلاهفاق في اإلاجاالث يحر الخٍُى

 ؤلاداسة الاكخطادًت؛

الىضٌى بلى مهلىماث واكهُت نً ظحر الهمل مً ؤحل جششُذ نملت اجخار اللشاساث وخاضت ما ًخهلم منها 

. بالعُاظاث الهامت للهمل وبإَذافه

معاسمش كملةث لخعييرث:ل لفشرث لثالح

مىً ججمُهها في ؤسبهت مشاخل ؤظاظُت  حشخمل مشاكبت الدعُحر نلى حملت مً ألاوشؿت اإلاخخابهت ٍو

: 19هما ًلي

لىم مشاكب الدعُحر :ل لحخمليط -1 لت ألاحل ٍو في َزٍ اإلاشخلت ًخم جدذًذؤلاظتراجُجُاث وألاَذاف ؾٍى

بتزوٍذ بداسة اإلااظعت باإلاهلىماث بالىمُت الالصمت للخفىحر ؤلاظتراجُجي، وبهذَا ٌعانذ اإلاذساء نلى الترحمت 

                                                
ص ي، 18 ،مجلت الباخث،ولُت الهلىم الاكخطادًت والدعُحر،حامهت الا كعثمش كملةث لخعييرثفيث اؤظعاتث لصغيرةثالا احوظملةثفيث لجض ئشمدمذ الطًحر كَش

.  168- 167: ، ص ص2011، 09وسكلت، نذد 
، مزهشة ملذمت غمً مخؿلباث الخطٌى نلى دسحت اإلااحعخحر، ولُت الهلىم (أدالا ثهثالامش حلثإكامحه)نظامثمش كملةث لخعييرث نلىن ظهاد، 19

ت ونلىم الدعُحر، حامهت الجضاثش،    .76- 74: ، ص ص2002-2001الاكخطادًت والخجاٍس
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 5 بلى 3 الهملُت للعُاظاث اإلاخخاسة، زم ًخم جلعُم الخؿت ؤلاظتراجُجُت بلى اإلاذي اإلاخىظـ والزي ًتراوح مً

زا داثما بمعانذة مشاكبتالدعُحر مو بشمجت الىظاثل الالصمت لخدلُم جلً ألاَذاف بهذَا جبذؤ  ظىىاث،َو

خُث حعمذ َزٍ ألاخحرة بخدلُم ألاَذاف (ؤكل مً ظىت)مشخلت بنذاد اإلاحزاهُاث والتي جىافم اإلاذي اللطحر 

جب ؤن جيىن اإلاحزاهُاث مخىاظلت ومشجبؿت بمخخلف مطالح اإلااظعت  . كطحرة ألاحل ٍو

زا اهؿالكا مً الاخخُاساث ؤلاظتراجُجُت،ؤي اللُام : لحنفيز -2 بهذما جم الخخؿُـ ٌششم في جىفُزٍ َو

بخؿـ الهمل التي جم بنذادَا لخؿبُلها في اإلاُذان ونلى ؤسع الىاكو وججعذ َزٍ اإلاشخلت نملُت جدلُم 

 .ألاَذاف وحهخبر بزلً ياًت الهمل الدعُحري هيل

ًخم ؤزىاء ظحر الهملُاث الىكىف دوسٍا نلى الخىفُز بلُاط الىخاثج الجضثُت اإلادللت، : احابعةثالا لحبطيل -3

 .لُيىن الترهحز َىا نلى فهم ؤظباب جلً الىخاثج و الخىضل بلى ما ًمىً فهله لخصخُذ العحر ؤو حهذًله

جادي اإلاشخلت العابلت مىؿلُا بلى ضُايت مجمىنت مً الخلٌى إلاىاحهت كطىس :ثإلاجش ا تث لحصحيبية -4

ألاداء والتي ًخم اخخُاس ؤخعنها، كذ حهىد الخصخُداث نلى نملُاث اللُاط التي كذ جيىن يحر صخُدت،ؤو 

ت التي كذ جيىن يحر  بالخىفُز يحر العلُم للهملُاث، كذ جشحو بلى مشخلت بنذاد اإلاىاصهاث وألاَذاف العىٍى

مؿابلت لإلظتراجُجُت اإلاخخاسة، هما كذ جشحو الخصخُداث نلى الخؿـ مخىظـ ألاحل وختى ؤلاظتراجُجُت 

 .هفعها لهذم واكهُتها ؤو نذم مالءمتها لىغهُت اإلااظعت

نالكت خىهمت اإلااظعاث بمشاكبت الدعُحر : اإلابدث الثاوي

جلهب مخخلف ؤدواث وآلُاث التي جلىم نليها مشاكبت الدعُحر دوسا َاما في جشظُخ وجؿبُم مخخلف ؤلاحشاءاث 

واإلابادت التي جلىم نليها الخىهمت، مً ؤحل غمان العحر الخعً ليشاؽ اإلااظعت، خُث ؤن َىان نالكت 

ل.جشبـ بحن ول مً وقُفت مشاكبت الدعُحر وخىهمت اإلااظعاث 

معاهماتثمش كملةث لخعييرث عحماد ثعلىثحوهمةث اؤظعاتث:ل املطلث الاول

ل :20معاَمت مشاكبت الدعُحر في ؤلاداسة الاظتراجُجُت للماظعت: اوال

ٌعدىذ اللشاس نلى اإلاهلىمت، فىىنُت اإلاهلىماث جدذد حىدة اللشاساث اإلاخخزة في اإلااظعت، وفي خالت 

. واهذ اإلاهلىمت خاؾئت ؤو يحر جامت، فةن رلً كذ ًادي بلى اجخار كشاساث خاؾئت كذ جيلف اإلااظعت الىثحر

وبالخالي البذ مً ؤن حعبم اإلاهلىمت اللشاس في خذ راجه، خُث ًخم جدلُل اإلاهؿُاث اإلاخىفشة وجذسط الششوؽ 

ووفلا لزلً ًػو مشاكب . والىخاثج اإلاخهللت بيل كشاس لُخم اإلالاسهت بُنها واخخُاس ألاوعب ليل مىكف

الدعُحر، في يالب ألاخُان، الخؿت الاظتراجُجُت، والتي جخػمً في هفغ الىكذ مبادت الخىهمت الفهالت، مما 

                                                
20

 Desire Luciani et autres, "Le grand livre du contrôle de gestion", éditions Eyrolles, Paris, 2013, p 111. 
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وفي َزا ؤلاؾاس ًخم وغو . ٌعمذ بخدذًذ الخُاساث الاظتراجُجُت للماظعت نلى اإلاذًحن اإلاخىظـ والبهُذ

ت بما ًخماش ى مو الاظتراجُجُت اإلاىغىنت .    اإلاحزاهُاث العىٍى

ونلى انخباس مشاكب الدعُحر فانال ؤظاظُا في نملُت حعُحر اإلااظعت فةهه ًلهب دوسا مهما في حهٍشف 

وجدذًذ الخؿت الاظتراجُجُت للماظعت، وىهه نلى مهشفت حُذة بمهام اإلااظعت، مىخجاتها، ؤظىاكها ومُادًً 

ملً . وشاؾها، وخطاثظ ول مُذان فُما ًخهلم باإلاخاؾش وألاسباح وهزا سئوط ألامىاٌ اإلاخططت ليل منها ٍو

ت وؤَمُت، وجىكو الىخاثج التي ظِخم الخطٌى نليها، هما  مهلىماث وافُت حعمذ له بخدذًذ الهىاضش ألاهثر ؤولٍى

ش  ت التي جذنم جؿٍى ًمىً اظخًالٌ اإلاهلىماث التي ًمخلىها مشاكب الدعُحر همشاحو للبدىر والذساظاث الخيبٍا

.     الاظتراجُجُت معخلبال

باإلغافت بلى رلً فةهه نىذ اإلاعاَمت في وغو الخؿت الاظتراجُجُت فةهه ًخم ججاوص الهملُاث 

ىفخذ نلى الخاسج، ونلى باقي ألاؾشاف ؤصخاب اإلاطلخت والهالكت مو اإلااظعت مً  الذاخلُت للماظعت ٍو

    21.دون بَماٌ الخفاف نلى البِئت والذوس اإلاجخمعي للماظعت. نماٌ، صباثً ومىسدًً

  22:معاَمت مشاكبت الدعُحر في جدذًذ وجىفُز الهُيل الخىكُمي للماظعت: زاهُا

ًخم الخمُحز بحن شيلحن ؤظاظُحن ألهكمت خىهمت الششواث وفلا لهُيل اإلالىُت الزي جلىم نلُه 

، خُث ٌهخمذ َُيل اإلالىُت في َزا الىكام نلى جشهض (هكام الذاخلُحن)اإلااظعت، والزي بما ًيىن َُىال مشهضا 

سؤط اإلااٌ في ؤًذي نذد مدذد مً اإلاعاَمحن ًمثلىن في الًالب بىىن ؤو ماظعاث ناثلُت، وفي َزٍ الخالت 

فةن َاالء اإلاعاَمىن َم الزًً ٌعخىفىن خاحت اإلااظعاث الىبحرة مً ألامىاٌ، وبالخالي ٌعُؿشون 

ذ، هما ؤن  م ًمخليىن ؤيلبُت ألاظهم وبالخالي ؤيلبُت خلىق الخطٍى ا، بانخباَس خدىمىن باإلااظعت وظحَر ٍو

. لهم جإزحر مباشش وهبحر نلى مجلغ ؤلاداسة مً خالٌ الخمثُل اإلاباشش لهم فُه

، والزي ًخمحز بىحىد نذد هبحر مً اإلاعاَمحن خُث ًملً (هكام الخاسحُحن)وبما ًيىن َُىال مشدخا 

ى ٌهخمذ نلى الفطل الخام بحن اإلالىُت والشكابت، وفي َزٍ الخالت جفشع  ول منهم نذد ضًحر مً ألاظهم، َو

                                                
21

   Tchokanaka Sandra Kabataka, Contribution du controle de gestion à la gouvernance d'une entreprise publique- cas de la 

LONASE, CESAG, Dakar, MPACG, 8em promotion, 2013-2015,        pp 24, 25. 
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 Grégory Denglos, Création de valeur, risque de marché et gouvernance des entreprises, economica édition, Paris, 2010, pp 

18,19.                                                                                                                                                                             
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خماًت كاهىهُت هبحرة للمعاَمحن مما ًفشع انخماد مهاًحر الشفافُت وجلذًم اإلاهلىماث اإلاالُت اإلاىزىكت، 

ذ وبنؿاء اإلاهلىماث الصخُدت  23.وبالخالي ًيىن اإلاذًشون ؤهثر كابلُت للخطٍش

وجماشُا مو رلً ًلىم مشاكب الدعُحر بخدذًذ ووغو َُيل جىكُمي ًيىن مخىاظلا ومخىُفا مو َُيل 

ً، هما ًخم جدذًذ  يىن نملُا لخؿبُم الاظتراجُجُت اإلاخخاسة مً كبل اإلاعحًر اإلالىُت الزي جخمحز به اإلااظعت، ٍو

اث واإلاشاهض اإلاخهذدة، مما ًدذد هكم  مً خالله مخخلف الاسجباؾاث اإلاىحىدة داخل اإلااظعت بحن اإلاذًٍش

ش معخمش في هكام مهلىماث  شاكب ؤداء مخخلف الىخذاث وسئظائها مً خالٌ جدذًث وجؿٍى الدعُحر اإلاىاظبت ٍو

ت لت ًطبذ جؿبُم . الدعُحر الزي ًمىً مً اإلالاسهت بحن معخىي ؤداء مخخلف الىخذاث ؤلاداٍس وبهزٍ الؿٍش

هضص الاجطاٌ بالخاسج مً حهت ؤخشي  . اإلاهاًشة هألُت للخىهمت الذاخلُت مً حهت َو

وبالخالي فةن حهلذ اإلادُـ الزي جيشـ فُه اإلااظعت صاد مً ؤَمُت وفهالُت دوس مشاكب الدعُحر، 

الزي ًمىً مً ؤلاؾالم نلى مخخلف الكشوف التي ًخم وفلها جدذًذ َُيل اإلالىُت، والهُيل الخىكُمي اإلاىاظب 

.   ليل مىكف

ت مً خالٌ مجلغ ؤلاداسة: زالثا   :معاَمت مشاكبت الدعُحر في الشكابت ؤلاداٍس

بمجشد الانخماد واإلاىافلت نلى خؿت اظتراجُجُت مهُىت، ال بذ مً الششوم في جىفُزَا بطىسة فهالُت 

إحي دوس مشاكب الدعُحر في الخإهذ مً الخىاظم بحن اللشاساث الاظتراجُجُت اإلاخخزة، والعُاظاث  هت، ٍو وظَش

اث اإلااظعت في ظبُل جىفُز َزٍ اللشاساث، خُث ًلىم مشاكب الدعُحر  وؤلاحشاءاث اإلاخبهت نلى مخخلف معخٍى

بمخابهت مذي الاظخًالٌ ألامثل للمجهىداث واإلاىاسد، ومذي جىحيهها في ؤلاؾاس الهام لالظتراجُجُت، ورلً مً 

اث الهملُت . خالٌ وغو اإلاحزاهُت وبحشاءاث الهمل اإلاىاظبت ورلً بالخيعُم مو اإلاعخٍى

وبالخالي فةن ؤهكمت مشاكبت الدعُحر جيىن في خذمت وافت ؤصخاب اإلاطلخت باإلااظعت، وبسغاء 

مخؿلباث َاالء ألاؾشاف ًخم جدذًذٍ وؤخزٍ بهحن الانخباس خالٌ العحر الهملي والخىكُمي للماظعت والزي 

ى ما جكهٍش لىخت اللُادة اث ألاداء اإلاخخلفت، َو  24.ًترحم مً خالٌ معخٍى

ض الشفافُت وهفاءة ألاظىاق: سابها :  معاَمت مشاكبت الدعُحر في حهٍض
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 Olivier Mieir, Guillaume Schier, entreprises multinationales – stratégie, restructuration, gouvernance, DUNOD, Paris, 2005, p 

267.                                                                                                                     
اإلالخلى الىؾني خٌى مشاكبت  وسكت بدثُت بهىىان، ،دالاسثأدالا تثمش كملةث لخعييرثفيثثشظيخث لحوهمةثفيث اؤظعاتثإلاكحصادًةًذو مدمذ وؤخشون،.د 24
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بهذ جدذًذ الاظتراجُجُت التي ظِخم اجبانها، وجدذًذ مخخلف الاحشاءاث التي جم انخمادَا، ًلىم 

مشاكب الدعُحر باإلاعاَمت في الشفو مً معخىي ألاداء باإلااظعت، مً خالٌ الششح والخىغُذ للىخذاث 

هما . اإلاىهجُت اإلاخبهت وألاهكمت التي ظِخم وغهها للُاط الىخاثج اإلاخدطل نليها (الهماٌ، وؤلاداساث)الهاملت 

ٌهمل مشاكب الدعُحر نلى اهدشاف اليشاؾاث التي ال حهؿي كُمت مػافت في اإلااظعت، وبالخالي ظِخم خزفها، 

. هدُجت-ؤو بنادة َُيلتها، ورلً في بؾاس حعُحر الهالكاث ظبب

ا مشاكب الدعُحر حعمذ بالخإهذ مً ؤن مشاهض اإلاعاولُت  ش التي ًطذَس وفي بؾاس المشهضي، فةن الخلاٍس

ش حهذ وظُلت للشكابت والتي. جدترم الاجفاكاث التي جم الخىكُو نليها   :وبالخالي فةن َزٍ الخلاٍس

 ًػها للمعاولحن نً رل ً نلى ألاَذاف التي جم جفٍى  .جشهض اهدباٍ اإلاعحًر

 ًلخظ اإلاهلىماث التي ظِخم جلذًمها للمعاولحن ألانلى ظلمُا. 

 ً ػها كذ جم جدلُلها، باإلغافت بلى جدىُم ؤداء اإلاعحًر  .ٌعمذ بالخإهذ مً ان ألاَذاف التي جم جفٍى

هما جمثل مشاكبت اإلاحزاهُت ؤداة ؤظاظُت في نملُت جؿبُم ومخابهت الاظتراجُجُت، خُث ٌعمذ بذمج 

ؼ العلؿت، الشكابت وحصجُو ألافشاد ً . اإلاشاول اإلاخهللت بخفٍى وبالخالي فةن مشاكبت اإلاحزاهُت جمىً اإلاعحًر

واإلاعاولحن اإلاالُحن مً جصخُذ ؤخيامهم، اجخار كشاساتهم، وجىفُز الاحشاءاث التي جكهش لهم ؤوعب للىضٌى بلى 

.  جدلُم ألاَذاف اإلاىغىنت معبلا

  اؤظعاتثدالاسثمش كملةث لخعييرثفيثثململيمثحوهمةث: املطلث لثاني

ثفيث لجض ئشثث اؤظعاتثبذًاتثثململيمثحوهمةث:ل لفشرث الاول

ت، ًىاحه الهذًذ مً الخدذًاث ًمىً جلخُظ ؤَمها فُما ًلي :      بن جؿبُم الخىهمت في البِئت الجضاثٍش

يخج نىه الهذًذ مً ألازاس العلبُت التي جادي  :الفعاد- ؤ نادة ما ًشجبـ مىغىم الفعاد بًُاب الخىهمت، ٍو

هةهخفاع ؤلاهفاق  بلى َشوب ؤلاظدثماساث ألاحىبُت، بلى حاهب رلً فةن للفعاد جيالُف بكخطادًت،

ادة ظىء جخطُظ اإلاىاسد، والخدذي ألاهبر الزي  و راث الخىحهاث ؤلاحخمانُت، ٍص الخيىمي نلى اإلاشاَس

ًىاحه جؿبُم الخىهمت، َى بحعام هؿاق الفعاد لِشمل ألاحهضة الخيىمُت اإلاعاولت ؤظاظا نً مداسبت 

. الفعاد

حهخبر الذًملشاؾُت آلُت جللاثُت لهملُت جذاٌو العلؿت، ورلً للُامها : اإلاماسظت الهملُت والذًملشاؾُت- ب

ت، والتي جلف خاحضا ؤمام ظعي ؤي ؾشف ؤو ؤًت كىي ظُاظُت لإلهفشاد  نلى مبادت الخهذدًت والخٍش
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بالعلؿت، ورلً ٌهمل نلى جػُِم هؿاق الفعاد وآلازاس العلبُت الىاحمت نىه، وبالخالي فهي جدُذ الفشضت 

هُت بةظخلاللُت جامت  ودون ؤًت غًىؽ هُت، لللُام بىاحباتها الشكابُت والدشَش  25.للمجالغ الىُابُت والدشَش

ىزا َى خاٌ : بخترام ظلؿت اللاهىن - ج ال ًمىً ألي ش يء ؤن ًيىن فهاال، بال برا جلُذ باللاهىن َو

الخىهمت، فلً جيىن َىان خىهمت فهالت وسشُذة، بآل برا وان َىان كىاهحن جذنمها وجدميها، وجإحي ؤَمُت 

ظلؿت اللاهىن وىجها بخذي ألادواث اإلاهمت، التي حعانذ نلى حزب ؤلاظدثماساث ألاحىبُت، وكذ ًيىن َىان 

جىاكؼ بحن الىطىص اللاهىهُت، لزا ًجب الترهحز نلى بهؼ الهىاضش اإلاهمت، ختى ال ًدذر فطل بحن 

اللاهىن وجؿبُله مً الىاخُت الهملُت، ومً َزٍ الهىاضش الىغىح، الخدذًذ،  ؤلالتزام بالخؿبُم ، الثىاب 

. بلخ....والهلاب 

بن نملُاث الخىاؾا والفعاد، التي جخم بحن مجالغ ؤلاداسة : بوشاء نالكت ظلُمت بحن ؤصخاب اإلاطالح - د

ً الخىفُزًحن، ال جػش فلـ بدلىق ؤصخاب اإلاطالح، ولىنها جػش ؤًػا باإلااظعت ومعخلبلها،  وهباس اإلاذًٍش

لزا مً الػشوسي ؤن ًيىن َىان مجمىنت مً ؤلاحشاءاث  والعُاظاث، التي حهني بدماًت خلىق ؤصخاب 

اإلاطلخت باإلااظعت 

دالاسثمش كملةث لخعييرثفيثثململيمث لحوهمةث:ل لفشرث لثانيث

    ًمىً لهملُت مشاكبت الدعُحر مً خالٌ ؤدواتها ؤن جػمً  جؿبُم مبادت الخىهمت مً خالٌ 

 26:ماًلي

: مداسبت الفعاد في اإلااظعاث ؤلاكخطادًت- 1

    تهذف الخىهمت بلى مداسبت الفعاد الزي كذ ًىجش نىه نذة آزاس ظلبُت جىهىغ نلى ؤداء اإلااظعاث 

ؤلاكخطادًت، وكذ حعاَم وقُفت مشاكبت الدعُحر بإدواتها اإلاخخلفت نلى غمان العحر الخعً للماظعت 

وبهدشاف ؤلاهدشافاث وألاخؿاء التي ًمىً ؤن جىهىغ بالعلب نلى معاس اإلااظعت والتي كذ جيىن بعبب 

جىاؾا بحن اإلاىقفحن، وبالخالي ٌعاَم بهدشافها في الىكذ اإلاىاظب نلى جصخُدها كبل بوهياظها نلى ألاداء 

. اإلاخىكو جدلُله مً ؾشف ؤلاداسة

:  الخللُل مً اإلاخاؾش الىاحمت نً الدعُحر- 2

    خُث ؤن ببذاء مشاكب الدعُحر لشؤًه اإلانهي العلُم، ًمىىه مً اإلاعاَمت في الخإهذ مً مذي جؿبُم 

اإلاىقفحن إلابادت الخىهمت التي جبحن بهػباؾهم وبخترامهم لهزٍ اإلابادت التي ًمىً ؤن وهىغ ؤدائهم الفهلي 

. نلى معخىي اإلااظعت

                                                
25

 رسالة مقدمة ضمن متطمبات نيل ،"العالقة بين مستوى التطبيق الفعمي لمحاكمية المؤسسية و جودة التقارير المالية"عمي جابر إسماعيل،   
 .22، ص 2010جامعة الشرق األوسط،   تخصص محاسبة، كمية األعمال،شهادة الماجستير،

  
26

المؤتمر الدولي الثامن حول دور ورقة بحثية مقدمة إلى ، "واقع الحوكمة في دول مختارة مع التركيز عمى التجربة الجزائرية"، ينوال صبايح 
   .14-13  صصبدون سنة، الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات واإلقتصاديات، جامعة البويرة، الجزائر، 
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: جدلُم سكابت فهالت- 3

    فبخىصَو اإلاعاولُاث بحن مخخلف اإلاطالح اإلاىحىدة في في اإلااظعت وبظخخذام مخخلف ؤدواث مشاكبت 

ش واللىاثم الالصمت، ٌعهل نلى مشاكب الدعُحر بجمام نملُت الشكابت نلى اجم  الدعُحر للخطٌى نلى الخلاٍس

وحه والىضٌى بلى ألاَذاف اإلاشحىة منها، وبالخالي جدلُم الخاهمُت نلى معخىي اإلااظعت، فبةخترام ول 

مىقف للمهام اإلايعىبت بلُه واللُام بها هما ًيبغي، فةن رلً ًثبذ جدلُم الخىهمت نلى معخىي َزٍ 

 .اإلااظعت

 

 

 

:  27جدعحن ألاداء اإلاالي للماظعت- 4

م كُاط ألاداء الفهلي      تهذف مشاكبت الدعُحر والخىهمت بلى جدعحن معخىي ألاداء وجلُُمه نً ؾٍش

وملاسهت الىخاثج اإلادللت باإلاهاًحر التي خذدتها ؤلاداسة واإلاعخمذة مً ألاَذاف اإلاعؿشة ووغو الخؿـ 

. هما حعانذ نملُت الشكابت هيل نلى بجخار اللشاس اإلاىاظب في الىكذ اإلاىاظب. الالصمت لخدعِىه

: جؿبُم الشفافُت في اإلااظعت- 5

    بىحىد مشاكبت الدعُحر في اإلااظعت ًللل مً وحىد الػًىؾاث بحن اإلاعاَمحن واإلاىقفحن في اإلااظعت، 

هما ٌعانذ وحىدَا في الىشف نً مخخلف ألاخؿاء وخاالث الًش وبالخالي جدلُم مبذؤ الشفافُت، ؤي 

اوهياط الطىسة الخلُلُت إلاا ًدذر في اإلااظعت ومهاكبت ول معاوٌ نً خاالث الًش وألاخؿاء 

. اإلاشجىبت

ل :    ل لجض ئشالا كعثحوهمةث اؤظعاتثفيث:للح املبحث لثا

ولزلً ظىللي . ؤدث الاجهُاساث اإلاالُت بلى اجبام هكشة نملُت نً هُفُت جؿبُم خىهمت اإلااظعاث

 الجضاثشالػىء في َزا الجضء مً الذساظت نلى مذي اسظاء مبادت خىهمت اإلااظعاث في 

 ل: اؤظعاتسوائضثحوهمةث اؤظعاتثفيث: املطلث الاوث

  مً ؤحل ؤن ًادي مفهىم خىهمت اإلااظعاث دوسٍ اإلاشاس بلُه ال بذ مً جىافش مجمىنت مً الشواثض

ض َزا الىكام في الم  التي حععى حاَذة في يشط َزٍ الشواثض في هؿاق نملها ئظعاثالتي حعهم في حهٍض

. 
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 .33،مرجع سبق ذكره، ص عمي جابر إسماعيل 
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سواثض خىهمت اإلااظعاث - 08-الشيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداسة اإلاخاؾش الشكابت واإلاعاءلت العلىن ألاخالقي

جفهُل ؤدواس ؤصخاب 

:  اإلاطلخت في هجاح اإلايشإة

ؤؾشاف سكابُت نامت مثل - 

َُئت ظىق اإلااٌ،مطلخت  

،البىسضت، ئظعاثالم

ؤؾشاف سكابُت مباششة   -

م اإلاعاَمىن ،مجلغ  َو

لجىت الخذكُم ,ؤلاداسة 

اإلاذكلحن الذاخلحن 

 .والخاسحُحن

وغو هكام إلداسة اإلاخاؾش 

ؤلاخػام  وجىضُل - 

اإلاخاؾش اإلاخىكهت بلى 

 ؤصخاب اإلاطلخت

غمان ؤلالتزام العلىوي مً 

: خالٌ 

ؤلالتزام بلىانذ العلىن _

 .اإلانهي

الخىاصن في جدلُم مطالح _

. إلااظعتألاؾشاف اإلاشجبؿت با

الشفافُت نىذ جلذًم _

. اإلاهلىماث

ؤلالتزام باإلاعاولُت _

ؤلاحخمانُت 
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م نبذ ظىاء:اإلاطذس ة  لحجشبة  االية لالصمات  لحصذي في الادالاسها  االية  اؤظعات حوهمة، الخىاق الىٍش  مالًا حامهت، االيًز

ا، ص –  2مالحًز

:ل لعطونث خالقيث .1

، وججذس اإلااظعت   ٌشحر َزا اإلاشجىض بلى البيُت ألاخالكُت  ومجمىنت اللُم الخاضت التي ًخم حهمُمها في 

ذ  ؤلاشاسة َىا بلى بًػاح ما حهىُه اللُم الخاضت،بر جدذد جلً اللُم الىؿاق اإلاىاظب إلحشاء الخىاس الطٍش

خٌى خل اإلاشىالث فػال نً وىجها جمىو الفعاد وحهاؾي الششىة في الخهامالث ظىاء نلى اإلاعخىي الذاخلي ؤو 

الخاسجي للهملُاث ،فػال نً ؤجها جدذ مً جلً اليشاؾاث  والهالكاث التي جحجم دوس خىهمت اإلااظعاث 

،  ؤو ؤي حهامالث جفػُلُت ألؾشاف ملشبحن مً اإلااظعتإلكشاع الذاخلي اإلاخطل باإلاعاولحن والهاملحن في 

اإلاعاولحن خُث جدث خىهمت اإلااظعاث نلى جؿبُم مُثاق ؤخالق وظلىهُاث الهمل  وحهمُمه نلى حمُو 

،  فػال نً وشٍش نلى الشبىت الذاخلُت،بر إلاىازُم الششف  واإلاىازُم ألاخالكُت للهمل اإلااظعتالهاإلاحن في 

نلى الشيم مً ؤجها في كىة اللىاهحن  واللىاثذ مً هاخُت الالتزام الخداًل نلى ألانشاف  والخلالُذ اإلاهىُت  و 

 .   28الاحخمانُت بل حهذ ياًت فى ألاَمُت لبىاء بؾاس خىهمت اإلااظعاث

 : لشكابةثالا اعاالةث .2

ش اإلاالُت ليي جىخمل ؤخيام الشكابت الفانلت نلى ؤداء  ، نلى ؤن ًدعم اإلااظعت   ًخدخم وحىد هكام فانل للخلاٍس

َزا الىكام بالشفافُت وؤلافطاح وبلذس ًىفل جىفحر اإلاهلىماث اإلاىاظبت، وجىافش َزا اإلاشجىض ًػمً الذوس 

الفهاٌ للعلؿاث الشكابُت  و بدساهها ألَمُت دوسَا الشكابي ألجها  سهحزة مً سواثض بىاء خىهمت اإلااظعاث في 

 ،فخؿبُم اإلاهاًحر اإلاداظبُت الذولُت الطادسة نً لجىت الذولُت إلاهاًحر اإلاداظبت  واإلاهاًحر التي اإلااظعاث

ت ول رلً ثوالنهىع بمغئظعُت وغهتها لجىت باٌص للشكابت وجىكُم  ومشاكبت الطىانت الم وي الىفاءاث البشٍش

 نامت وظالمت ألاهكمت اإلاالُت  واإلاداظبُت الخاضت بها مً ؤهكمت بنذاد ئظس يٌهذ دنامت لعالمت الجهاص الم

ش وخماًت اإلاىحىداث بشيل خاص،َزا مً خالٌ هكام سكابت داخلي فهاٌ ٌهمل َزا ، بمىحب اللاهىن   الخلاٍس
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ت، مطش، ماي ''حوهمةث لششواتثالاأظو قث ااوث لعشبية''مدمذ ؾاسق،    7، ص 2007، اإلاىكمت الهشبُت للخىمُت ؤلاداٍس
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واللىاثذ الذاخلُت نلى ؤن ًخم الاششاف نلُه  وجلُُمه بشيل دوسي  وجدذًثه ولما جؿلب ألامش رلً فػال نً 

دوس الشكابت الخاسحُت اإلاخمثلت في اإلاذكلحن الخاسحُحن الزي ٌهخمذ نملهم نلى مبادت وؤضٌى مهىت اإلاداظبت 

وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الشكابت لِغ داخلُت  وخاسحُت فدعب بل َىان ؤؾشاف حعهم بشيل . وجذكُم اإلاهخمذة

ت والطىانُت وول ماله مطلخت ًخطح . مباشش في نملُت الشكابت ههُئت ظىق اإلااٌ والبىسضت والًشف الخجاٍس

مما جلذم ؤَمُت الذوس الشكابي بشلُه الذاخلي والخاسجي  وألاؾشاف راث الهالكت هىكام ٌهمل نلى الػبـ 

  وهشهحزة مهمت لىكام خىهمت اإلااظعاث التي اظخؿانذ في غىء رلً ؤن حًحر الهمل إلااظعتالذاخلي ٌ

الخللُذي للمذكم  وؤضبذ دوسٍ ًخجاوص جدذًذ اإلاخاؾش فدعب بل حهذي رلً لُطل بلى اللُام بذوس 

ش وحهذًل ماششاث ألاداء الشثِعُت، وؤهثر مً رلً ؤضبذ مؿالبا باإلاهاساث  اظدشاسي هبحر ٌعانذ في جؿٍى

له للهمل نلى جلذًم الخىضُاث  الفىُت التي حعانذٍ في اظدُهاب الخؿـ  و ؤظغ بىاء البرامج التي جَا

الالصمت لخفؼ الخيالُف،باإلغافت إلاعاءلت الجهاث التي رهشث ؤنالٍ ًمىً الععي بلى جمىحن ؤصخاب 

اإلاطالح مً ألافشاد  واإلاىكماث يحر الخيىمُت مً مشاكبت ومعاءلت اإلاىقفحن  واإلاعاولحن مً خالٌ اللىىاث 

. 29وألادواث اإلاالثمت دون ؤن ًادي رلً بلى حهؿُل الهمل ؤو ؤلاظاءة بلُه دون ظىذ كاهىوي ؤو دلُل

:لإد سةث اخاطش .3

حهشع ثدنذ الخاحت للخخلظ مً اإلاخاؾش او الخللُل منها نلى الاكل بلى غشوسة حشىُل بداسة للمخاؾش التي 

  وحهذ مً ؤَم سواثض خىهمت اإلااظعاث ،ألن جللُل اإلاخاؾش َى ؤخذ ألاَذاف اإلاهمت لىكام اإلااظعتلها 

:  30خىهمت اإلااظعاث فُداٌو الباخثىن جدذًذ الًشع مً بداسة اإلاخاؾش باألحي

  الخهشف نلى ألاخذار اإلاشجلبت واإلاخاؾش اإلادخملت وكُاط جلً اإلاخاؾش  وجلذًش الخعاثش التي ًمىً ؤن

 جدملها إلااظعتجخإحى ننها  وبداستها مً ؤحل اإلادافكت نلى َزٍ اإلاخاؾش نىذ معخىي مهحن ًمىً ٌ

تومً زم معانذة ؤلاداسة الهامت في اخخُاس اليشاؾاث  وألانماٌ الا .   التي ًشاد اللُام بهاداٍس

                                                
، ص  29  7 مدمذ ؾاسق، مشحو ظبم رهٍش
، الذاس الجامهُت، '' احملطملات-ل لحجاسب-ل املادئ-لحوهمةث لششوات،ثششواتثكملارثعامثالاخاصثالامصاسف،ث افاهيم''خماد ؾاسق نبذ الهاٌ،  30

 22، ص 2007مطش، 



 مفاهيم عامة حول مراقبة التسيير: الفصل الثاني

 

 
44 

  ضالحؤصخاب الماإلادافكت نلى اإلاىحىداث لخماًت . 

 بخيام الشكابت  والعُؿشة نلى ألاوشؿت التي جشجبـ مىحذاتها  .

 بنذاد الذساظاث كبل جدلم الخعاثش ؤو بهذ خذوثها ورلً بًشع مىو الخعاثش اإلادخملت ؤو جللُلها .

أهميةثثململيمثحوهمةث اؤظعاتث: املطلث لثانيث

 في حملت مً الىلاؽ هىسد ؤَمها ئظس يجىهىغ ؤَمُت جؿبُم مبادت خىهمت اإلااظعاث في اللؿام الم

 : 31فُما ًلى

  بخؿبُم مبادت خىهمت اإلااظعاث ؤخذ اإلاهاًحر التي ًػهها اإلااظعاثؤضبدذ دسحت التزام 

م نىذ اجخار كشاس الاظدثماس،خاضت في قل الىكام الاكخطادي الهالمي الخالي  اإلاعدثمشون في  انخباَس

 التي جؿبم مبادت اإلااظعتالزي ًدعم باشخذاد اإلاىافعت في ألاظىاق اإلادلُت والذولُت ، ومً زم فةن 

ًخىهمت اإلااظعاث جخمخو بمحزة جىافعُت لجلب الم .     واكخدام ألاظىاق وحلب الهمالءظدثمٍش

  وججىب الخهثر وؤلافالط  اإلااظعتبن جؿبُم مبادت خىهمت اإلااظعاث ًادي بلى جدعحن بداسة 

عاَم في اجخار اللشاساث نلى ؤظغ ظلُمت ش ألاداء  َو ػمً جؿٍى . ٍو

  ٌهمل جبني بؾاس مبادت خىهمت اإلااظعاث بلى سبـ اإلايافأث  وهكام الخىافض باألداء مما ٌعانذ نلى

.   بشيل ناماإلااظعتجدعحن   هفاءة ؤداء 

 و ً  في بؾاس الخؿبُم العلُم إلابادت الضباثًجبني مهاًحر ؤلافطاح والشفافُت في الخهامل مو اإلاعدثمٍش

. خىهمت اإلااظعاث ٌعانذ نلى مىو خذور ألاصماث 

  جاهذ الهذًذ مً الذساظاث الذولُت ؤن َىان اسجباؾا وزُلا نلى معخىي ألاظىاق الىاشئت  بحن ؤداء

 .  ومذي الالتزام بخؿبُم اإلاهاًحر  واإلابادت اإلاخهللت بمفهىم خىهمت اإلااظعاثاإلااظعاث

    معوكاتثحوهمةث اؤظعاتثفيث لجض ئشث: املطلث لثالحث

                                                
31

، مجلت ولُت الخجاسة ''دس ظةثثبطيطية-لدالاسثحوهمةث لششواتثفيثثبذًذث لععشث لعادوثلألظهمثفيثظوقث الاس قث االية''ؤخمذ سحب نبذ اإلالً،  

ت، حاهفي 45، اإلاجلذ (1)للبدىر الهلمُت، الهذد   .10. ، ص2008، ؤلاظىىذٍس
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ت اإلااظعاثبالشيم مً مجمىنت اللىاهحن الطادسة للخذنُم جؿبُم خىهمت اإلااظعاث بال ؤن   الجضاثٍش

جىاحه ضهىباث جدٌى دون جؿبُم مبادت خىهمت اإلااظعاث فيها حهلتها لم جشق بلى معخىي جؿبُم مبادت 

  : 32هزهش خىهمت اإلااظعاث فيها مً بحن اإلااششاث التي جذٌ نلى غهف ججعُذ الخىهمت في الجضاثش

ت اإلااظعاثغهف الشفافُت وؤلافطاح اإلاداظبي مً ؾشف  .ؤ  .   الجضاثٍش

  .  اإلااظعاثنذم الالتزام بيشش البُاهاث اإلاداظبُت  واإلاحزاهُاث لهزٍ  .ب 

ت .ج  ش اليشاؾاث العىٍى . نذم الخلُُذ بيشش اإلاهلىماث في وكتها،و الخإخش اإلاالخل في بنذاد جلاٍس

 اإلااظعاثنذم جؿبُم اللىانذ اإلاداظبُت اإلاخهاسف نليها دولُا في اإلاداظبت اإلاؿبلت فى  .د 

ت . الجضاثٍش

ت اإلاحزاهُاث .ٌ   .نذم جفهُل الهمل بمشهٍض

حهخمذ الخىهمت نلى ضُايت اللشاساث وبًجاد ؤهكمت جىافم ظحر ألانماٌ الىاحمت اإلااظعاث ، ورلً مً 

خالٌ جذنُم اللؿانحن الهام والخاص، بًُت الىضٌى بلى مشخلت جذفو بالخىهمت لطُايت كىاهحن جخماش ى 

. ومخؿلباث ظحر ألانماٌ في اإلااظعاث

ت ًجب ل:33ثإثملارث ظغث لحاليةومً ؤحل الىضٌى بلى جشظُخ مفهىم خىهمت اإلااظعاث في اإلااظعاث الجضاثٍش

 مىاحهت مكاَش الفعاد بمخخلف ؤشياله .

  ٌوشش زلافت الجزاَت وجىنُت اإلاجخمو و اإلااظعاث بػشوسة الالتزام بمبادت خىهمت الششواث، مً خال 

. جإظِغ َُئاث خاضت وحمهُاث حهمل نلى جىكُم هذواث وماجمشاث مً ؤحل وشش الىعي بإَمُت الخىهمت

 ٌالاظخفادة مً خبرة البلذان الشاثذة في َزا اإلاجا . 

 ادساج الخىهمت في حمُو وقاثف اإلااظعت نامت وفي وقُفت مشاكبت الدعُحر خاضت .

 جفهُل ألادواث الشكابُت اإلاخخلفت .

 جفهُل وظاثل ؤلانالم في بؾاس خىهمت اإلااظعاث .

                                                
32

، اإلالخلى الذولي '' اعخثمشالازث اؤظعوزثبملوسصةث الاس قث االيةثالادالاسهمثفيث لحأثيرثعلىثحوهمةث اؤظعات''بً زابذ نالٌ وبً حاب هللا مدمذ،  

ا نلى الاكخطادًاث و اإلااظعاث، دساظت خالت الجضاثش و الذٌو الىامُت ل وؤزَش -5، ص ص2006 هىفمبر 22-21الجضاثش،- بعىشة-خٌى ظُاظاث الخمٍى

6. 

 
33

، اإلالخلى الىؾني خٌى الخىهمت ''حوهمةث لششواتثالا حتر مثأخالكياتث عماوثفيثظلث صمةث كحصادًةث لش هنةبشيالُت ''نبذ الشخمً الهاًب،  

 .17. ، ص2009الجضاثش، هىفمبر - وؤخالكُاث ألانماٌ في اإلااظعاث، حامهت باجي مخخاس، نىابت
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 جإظِغ هكام خىهمت اإلااظعاث ًيىن كاثما نلى ؤظاط اللىانذ ال نلى ؤظاط الهالكاث .

 الخإهُذ نلى غشوسة الالتزام بإخالكُاث الهمل في اإلااظعاث. 

: خالضت الفطل

وفي ألاخحر ًمىً اللٌى ؤن نملُت مشاكبت الدعُحر حضء ال ًخجضؤ مً نملُت الخىهمت، فمشاكبت الدعُحر 

حعاَم في الىضٌى بلى سكابت فهالت مً خالٌ مخخلف ألادواث التي حعخخذمها، والتي جبحن وحىد الخىاظم بحن 

مخخلف الىقاثف اإلاىحىدة داخل اإلااظعت، وبهباسة ؤخشي جىخُذ الجهىد مً ؤحل الىضٌى بلى ألاَذاف 

َىان نالكت بحن ؤدواث مشاكبت الدعُحر والخىهمت، فاإلاشاكب ٌعخخذم مخخلف َزٍ . اإلاعؿشة مً كبل ؤلاداسة

ش لللُام بهملُت الشكابت وبالخالي فهي حعاَم في نملُت جؿبُم الخىهمت في  ألادواث في الخطٌى نلى الخلاٍس

. اإلااظعاث



 

 



 الخاجــــــــت الػامـــت

 

 
46 

 

 مػظم لها حػسضذ التي والانهُازاث ألاشماث هدُجت الدولُت الساخت في اإلاؤسساث خىلمت مفهىم      ظهس

 خىلمت وأهمُت دوز  جفػُل مجاى في الدولُت واإلاىظماث اإلاؤسساث جهىد جضافسث الشسماث النبري،خُث

 اخترام مجسد حػني ال اإلاؤسساث خىلمت أن إلى جىاهبها،هصل وأهم مفهىمها الخػسف غلى وبػد اإلاؤسساث

ومدًسها  الشسلت مالهي بين الػالقت ضبط في وأسلىب ثقافت هي وإهما اإلابادئ وجفسيرها مً إلاجمىغت

مػها  واإلاخػاملين

 : النتائج

: مً خالى غسضىا للبدث جىصلىا للىخائج الخالُت    

 غلى الدولُت والهُئاث اإلاىظماث مً مجمىغت غملذ التي اإلابادئ مً مجمىغت غلى اإلاؤسساث خىلمت فنسة جقىم-

س وضػها ضمً  .للبلدان الاقخصادًت والظسوف الخغيراث وفق وحػدًلها جقاٍز

سا أمسا اإلاؤسساث خىلمت جطبُق ٌػد-  أداء  جدسين في ٌساهم أن ًمنً ومىخد مدنم زقابي هظام إلًجاد ضسوَز

 بين والصالخُاث للمسؤولُاث وجىشَػه للجهاث بخددًده اإلاخاطس إدازة جدسين غملُت خالى مً اإلاؤسست

 . اإلاخاطس هره مً للحد اإلاشازلت مخخلف ألاطساف

ت اإلاؤسساث في اإلاؤسساث خىلمت مبادئ جطبُق في اإلاسجل الضػف زغم - السىىاث  في هالخظ أهىا إال الجصائٍس

 . اإلابادئ لهره الفػلي الخطبُق في السغبت ألاخيرة

حساهم مساقبت الدسسير في لشف ؤلاهدسافاث وألاخطاء وجصحُدها بمخخلف ألاسالُب الالشمت لرلو؛ - 

حسخخدم مساقبت الدسُير أدواث مخخلفت للقُام بػملُت اإلاساقبت غلى ألمل وجه مسخػُىت برلو غلى مبادئ - 

خىلمت اإلاؤسساث؛ 

حػخبر الحىلمت في خد ذاتها غملُت زقابُت شاملت إلاخخلف الىظائف اإلاىجىدة في اإلاؤسساث؛ - 

إن جطبُق مبادئ الحىلمت ٌساهم في الخقلُل مً مخخلف اإلاخاطس التي ًمنً أن جخػسض لها اإلاؤسساث - 

ؤلاقخصادًت؛ 

هىاك غالقت بين أدواث مساقبت الدسُير والحىلمت، فاإلاساقب ٌسخخدم مخخلف هره ألادواث في الحصىى غلى - 

س للقُام بػملُت السقابت وبالخالي فهي حساهم في غملُت جطبُق الحىلمت في اإلاؤسساث ؤلاقخصادًت؛  الخقاٍز
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 : الفرضيات اختبار

 اإلاؤسساث خىلمت لخبني السئِس ي السبب هي اإلاالُت ألاشماث أن جبين خُث صحُدت فسضُت:ألاولى الفرضية-

 الاقخصادًت الػىإلات ظاهسة ولرلو للمؤسساث الىظامُت البِئت في حغيراث مً أخسي  غىامل مً وجىد ،بالسغم

 وأن اإلاؤسساث خىلمت مفهىم ظهىز  في ساهمذ الػىامل هره الخىصصت،مل جاهب الفساد إلى ظاهسة واهدشاز

 . أخسي  جهاث أو اإلاساهمين أو ذاتها بدد مؤسستلل باليسبت غدًدة سىاء مصاًا ًدقق مبادئها جطبُق

جلػب خىلمت اإلاؤسساث دوزا مهما في الخيسُق بين مخخلف وظائف  إذ خاطئت  فسضُت:الثانية الفرضية-

 .  اإلاؤسست 

: التوصيات

:     في ضىء الىخائج السابقت هقدم الخىصُاث الخالُت

حػد اإلابادئ وؤلاجساءاث التي جقىم غليها الحىلمت، بمثابت ضمان لىجاغت وهجاح أي مؤسست اقخصادًت، - 

ولرلو ًيبغي غلى مساقبت الدسُير الاغخماد غليها وجطبُقها، بالشهل الري ًجػل اإلاؤسست جضمً بقاءها 

واسخمسازها في مجاى وشاطها؛ 

جفػُل دوز غملُت مساقبت الدسُير باإلاؤسست الاقخصادًت، وذلو هظسا ألهمُتها ودوزها النبير في الىقىف غلى - 

مدي لفاءة وفػالُت ألاداء اإلاؤسساحي؛ 

ً لجان مساقبت حػخمد في غملها غلى اإلابادئ ألاساسُت للحىلمت، لجػل -  البد غلى اإلاؤسست أن جقىم بخهٍى

غملُت مساقبت الدسُير جدقق جل ألاهداف اإلاسطسة؛ 

الخددًث اإلاسخمس لإلجساءاث وآلالُاث، التي جقىم غليها الحىلمت، خصىصا جلو التي جضبط وجدسً مً - 

وظُفت مساقبت الدسُير باإلاؤسست الاقخصادًت؛  

بُت، -  يبت وجدٍز ص غملُت مساقبت الدسُير باإلاؤسست، وذلو مً خالى  قُامها بػقد دوزاث جهٍى الػمل غلى حػٍص

لفهم طبُػت هره الىظُفت ومدي ازجباطها بدىلمت اإلاؤسساث، وذلو ختى ًخم ممازستها بالشهل الري ًسفؼ 

؛  . مً دوزها وأهمُتها

 .الػالقت في اإلاؤسست ذاث ألاطساف مافت لدي اإلاؤسساث خىلمت وثقافت مفهىم وشس غلى الػمل-

س- -  الهل ًصبذ بدُث اإلاخبادلت السقابت بفسض ٌسمذ بشهل اإلاؤسساث داخل الداخلُت السقابت أهظمت جطٍى

  ؛.مساقبت الدسُير طسف مً الىظام هرا ًقُم أن مساقب،غلى الهل الىقذ هفس ًساقب وفي

 ؤلاطاز جىفير غلى والػمل اإلاؤسساث خىلمت مبادئ بخطبُق للمؤسساث القاهىوي بااللتزام ؤلاسساع ضسوزة-

 ؛ لرلو مىاسبت وبِئت والقاهىوي اإلاؤسس ي
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 العربية باللغة :أوال

 : املؤلفات .1

  ،2009بالٌ خلف املعياسهت ، ؤخالكياث العمل،داس املعيرة،الطبعت ألاولى،عمان،ألاسدن.  

 ت التجشبت املاليت لالصماث التصذي في ودوسَا املاليت املؤظعاث حىهمت، الخىاق الىشيم عبذ ظىاء  – مالًا حامعت،املاليًز

ا  ماليًز

  ،1993عمش صخشي، اكتصاد املؤظعت ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ،الجضابش ، الطبعت الثاهيت 

  ، 1986عمش صخشي ، مبادا ألاكتصاد الجضةي الىحذوي ، دًىان املطبىعاث الجامعيت ، الجضابش 

  ،عطا هللا خليل،محمذ عبذ الفتاح العشماوي، الحىهمت املؤظعيت، مىتبت الحشيت للتىصيع واليشش

 2008مصش،

 طاسق عبذ العاٌ حماد، حىهمت الششواث وألاصمت املاليت العامليت، الذاس الجامعيت، .د

 2009إلاظىىذسيت،

  ،الطبعت ألاولى، مجمىعت الىيل العشبيت، اللاَشة، ''حىهمت الششواث''محعً ؤحمذ الخضيري ،

 2005مصش، 

  ، م 2002/  ٌ 1423محمذ ؤهشم العذلىوي ، العمل املؤظس ي ، داس بً حضم ، لبىان ، الطبعت ألاولى 

  ،بذون طبعت،  دًىان املطبىعاث "جلىياث-وظابف-ؤظاظياث: مذخل للتعيير"محمذ سفيم الطيب ،

 1995الجامعيت، الجضابش، 

   ،ٌاملبادا- حىهمت الششواث، ششواث كطاع عام وخاص ومصاسف، املفاَيم''حماد طاسق عبذ العا -

 2007، الذاس الجامعيت، مصش، ''املتطلباث- التجاسب

  ،الطبعت الثاهيت، داس املعتلبل لليشش والتىصيع، "ملذمت في إلاداسة املاليت والتحليل املالي"مفلح علل ،

 2000عمان، 

  ، 1998هاصش دادي عذون ، اكتصاد املؤظعت ،داساملحمذًت العامت ، الجضابش ، الطبعت ألاولى 

  ،2003هاصش دادي عذون وآخشون، مشاكبت التعيير في املؤظعت الاكتصادًت، داس املحمذًت، الجضابش. 

 

 : املجالت .2

  ،ًدوس حىهمت الششواث في جحذًذ الععش العادٌ لألظهم في ظىق ألاوساق ''ؤحمذ سحب عبذ املل

، 45، املجلذ (1)، مجلت وليت التجاسة للبحىث العلميت، العذد ''دساظت جحليليت- املاليت

 .2008إلاظىىذسيت، حاهفي 
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  حبر إبشاَيم الذاغىس، محمذ مىاف عابذ، مذي إلتزام املصاسف الفلعطيييت بمتطلباث الحىهمت

ش، غضة، املجلذ   2013، 1، العذد 15املتلذمت، مجلت حامعت ألاَص

 

  عبذي وعيمت، ؤجش َييل امللىيت في جحليم مبادا حىهمت املؤظعاث، مجلت الىاحاث للبحىث

 2014، ألاغىاط،2والذساظاث ،العذد 

  12علي عبذ الصمذ عمش، إطاس حىهمت املؤظعاث في الجضابش، مجلت الباحث، حامعت املذًت، العذد ،

 2013املذًت،

 

  محمذ الصغير كشيش ي، واكع مشاكبت التعيير في املؤظعاث الصغيرة واملتىظطت في الجضابش،مجلت

 2011، 09الباحث،وليت العلىم الاكتصادًت والتعيير،حامعت وسكلت، عذد 

 

 الجامعية الرسائل .3

  

  سحمىن َالٌ ، املحاظبت التحليليت هظام معلىماث لتعيير و معاعذة على اجخار اللشاس في املؤظعت

الاكتصادًت، ؤطشوحت دهتىساٍ في العلىم الاكتصادًت جخصص هلىد و ماليت وليت العلىم الاكتصادًت 

، 2005و علىم التعيير ، حامعت الجضابش ،

  ،ؤطشوحت ملذمت "املخطط املحاظبي البىيي بين املشحعيت الىظشيت وجحذًاث التطبيم"صويىت بً فشج ،

 2013/2014، -ظطيف-لىيل شهادة دهتىساٍ في العلىم الاكتصادًت، حامعت فشحاث عباط

  ،سظالت ملذمت "ؤدواجه ومشاحل إكامته في املؤظعت الاكتصادًت: هظام مشاكبت التعيير"ظعاد علىن ،

لىيل دسحت املاحعتير، حامعت الجضابش 

  ،دساظت حالت مؤظعت إهتاج املياٍ : هظام مشاكبت التعيير وعالكته بئجخار اللشاس"صفاء لشهب

-2005، 3، سظالت ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة املاحعتير، حامعت الجضابش "املعذهيت ملىصاًت

2006 ،

  ،ًًدوس هظام املعلىماث املحاظبي في جحليم فعاليت الشكابت الذاخليت للمؤظعت "عبذ الباظط بىحا

، مزهشة ملذمت لىيل شهادة ماظتر ؤوادًمي "دساظت حالت املؤظعت البتروليت للتىشيش بإدساس-البتروليت 

. 2014/2015، -وسكلت-في العلىم الاكتصادًت، حامعت كاصذي مشباح

  دساظت حالت املؤظعت )عبذ الشحمً َباج، ؤجش مشاكبت التعيير على الشفع مً معتىي ألاداء املالي

، مزهشة ملذمت ضمً متطلباث الحصٌى على دسحت املاظتر، جخصص (الىطىيت للعياساث الصىاعيت
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جذكيم ومشاكبت التعيير، وليت العلىم الاكتصادًت وعلىم التعيير، حامعت كاصذي مشباح وسكلت، 

 2012الجضابش، 

  مزهشة ملذمت ضمً متطلباث الحصٌى (ؤدواجه ومشاحل إكامته)علىن ظعاد، هظام مشاكبت التعيير ،

-2001على دسحت املاحعتير، وليت العلىم الاكتصادًت والتجاسيت وعلىم التعيير، حامعت الجضابش، 

2002 

  ،العالكت بين معتىي التطبيم الفعلي للحاهميت املؤظعيت و حىدة التلاسيش "علي حابش إظماعيل

، سظالت ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة املاحعتير، جخصص محاظبت، وليت ألاعماٌ، "املاليت

 2010حامعت الششق ألاوظط، 

  ،عمش علي عبذ الصمذ ،هحى إطاس متيامل لحىهمت املؤظعاث في الجضابش على ضىء التجاسب الذوليت

ؤطشوحت ملذمت لىيل شهادة الذهتىساٍ في العلىم التجاسيت، جخصص ماليت  ومحاظبت،حامعت الجضابش 

 ،2012-2013 ،

  ا على بيئت ألاعماٌ مع إلاشاسة إلى حالت الجضابش ، مزهشة ميرة عثماوي، ؤَميت الحىهمت في البىىن وؤجَش

-2011ملذمت ضمً متطلباث هيل شهادة املاحعتير جخصص علىم إكتصادًت،حامعت املعيلت، 

2012  ،

  ٍهبيل حمادي،ؤجش جطبيم الحىهمت على حىدة املشاحعت املاليت،ؤطشوحت ملذمت لىيل شهادة الذهتىسا
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، امللتلى الىطني حٌى الحىهمت وؤخالكياث ألاعماٌ في املؤظعاث، حامعت باجي ''الاكتصادًت الشاَىت

 .2009الجضابش، هىفمبر - مختاس، عىابت

  هماٌ بى عمم ،صاًذي عبذ العالم ،حىهمت الششواث  ودوسَا في التلليل مً عملياث التضليل في

ألاظىاق املاليت والحذ مً وكىع ألاصماث ،مذاخلت في إطاس امللتلى الذولي حٌى الحىهمت وؤخالكياث 

 2009 هىفمبر 19-18ألاعماٌ في املؤظعاث، حامعت عىابت، الجضابش، 
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: امللتلى الىطني حٌى مشاكبت التعيير هأليت لحىهمت املؤظعاث وجفعيل إلابذاع، ًىم بحثيت بعىىان،

البليذة –، حامعت علي لىهيس ي 25/04/2017
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، شبىت الابحاث والذساظاث الاكتصادًت، مً املىكع "مشاكبت التعيير في املؤظعت الاكتصادًت"خليل، 

 www.rr4ee.net  :إلالىترووي

https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm 

http://www.rr4ee.net/
http://www.rr4ee.net/
https://www.efsa.gov.eg/content/efsa_ar/pool_extra_efsa/hawkama_pdf.htm


 قائمة المراجع

 
52 

https://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yu.edu 

 

https://www.google.dz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.yu.edu


 

 



املححويات قائمة  

 

 
52 

 

 الصفحة العىوان

  إلاهداء

  عسفان و شنس

 فهسض

 ألاشهال قائمة

 االداول  قائمة

I 

III 

IV 

 V املخحصسات قائمة

 العامة املقدمة

 الاطاز الىظسي احولمة املؤطظات:ألاول  الفصل

1 
4 
 

 4  الفصل مقدمة

 4 هظزةثعامتثحووث اؤسساث:  املبحث الاو 

 5 ماهية املؤطظات: اململطل الاول 

 5 املؤطظة عً جعازيف :الفسر الاول 

 5خصائص املؤطظة الاقحصادًة : الفسر الثاوي

 6الاقحصادًة  املؤطظة أهداف: الفسر الثالث

 7املؤطظات    ثصييفات :الثاوي اململطل

 7  الىياث مً أهو ع ثالثت هىان: الىيتث طمليعت حسب :أالاال

 8 لحجمث ثحسب :ثاهيا

 11  كخصادي  للطاع حسب  اؤسساث جصييف :ثالثا

 11 ألاالالي  للطاع-1

 11  لثاهوي  ث للطاع-2

 11  لثالح  للطاع-3

 11 للاهوويث  لشيل حسب  اؤسساث جصييف :ر بعا

 11 لخاصتث ث اؤسساث-1

 11 :  لفزدًت  اؤسساث. أ

 11 لشزواثث مؤسساث. ب

 12   : لعموميت  اؤسساث- 2

 12 ماهيتثحوهمتث اؤسساثث: املبحثألاالاو 

 12مفهوم حولمة املؤطظات  :اململطل ألاول 

 12 طمليعتث لحوهمت: لفزعثألاالاوث



املححويات قائمة  

 

 
53 

 13 وشأةثحوهمتث اؤسساثثث:  لفزعث لثاوي

 14 مفهوم حولمة املؤطظات : الفسر الثالث

 14  املدلثألاالاو 

 14  املدلث لثاوي

 16 أطباب وعوامل ظهوز حولمة املؤطظات:الفسر السابع 

 16  لفضائحث االيت-1

 16 ثإلانهيار ثث اؤسسيت.أ

 16 ثألاسماثث االيت.ب

 16  لخغير ثثفيث لمليئتث لىظاميتثللمؤسساث-2

 16 ظهورثظاهزةث لعواتث كخصادًت.أ

 17 ث هدشارث لفسادث االيثثالاإلاد ري .ب

 17  لخوجهثهبوث لخوصصت.ج

 18 خصائص  ومعاًير حولمة املؤطظات: اململطل الثاوي

 18 خصائص حولمة املؤطظات:الفسر ألاول 

 18 الاهظباط

 18 الشفافية

 19 املظاءلة

 19 العدالة

 19 املظؤولية

 20 الاطحقاللية

 20 معاًير حولمة املؤطظات: الفسر الثاوي

 20 ثمعاًيرثألاد ء-1

 20 معاًيرث لزكابت-2

 20أهمية وأهداف حولمة املؤطظات  :اململطل الثالث

 20أهمية حولمة املؤطظات : الفسر ألاول 

 21 باليسملتثللمؤسست-1

 21 ثعلىث اسخويث لىلي-2

 22 ثباليسملتثللمساهمين-3

 22 أهداف حولمة املؤطظات: الفسر الثاوي

 25 الفصل خالصة

 26 مفاهيم عامة حول مساقبة الخظيير: الفصل الثاوي

 26 مقدمة الفصل



املححويات قائمة  

 

 
54 

 26ماهية مساقبة الخظيير : املبحث الاول 

 26مفهوم  مساقبة الخظيير : اململطل ألاول 

 26اصل مساقبة الخظيير : الفسر ألاول 

 27جعسيف مساقبة الخظيير : الفسر الثاوي

 29 خصائص مساقبة الخظيير: الفسر الثالث

 29 ثقدًم معطومات صحيحة 1.

 29 حظً ثوقيد املعطومة املقدمة 2.

 29  الاقحصاد في الحهاليف.3

 29  طهولة الفهم.4

 29  جظهيل اثخاذ القساز.5

 29  الترليز.6

 29املسوهة .7

 30أدوات  مساقبة الخظيير : اململطل الثاوي

 30 أدوات مساقبة الخظيير الحقطيدًة- 1

 30 هظام املعطومات- أ

 30 املحاطبة العامة- ب

 31 املحاطبة الححطيطية- ج

 31 أدوات مساقبة الخظيير ااحدًثة- 2

 31 الححطيل املالي- أ

 31 املواشهات الحقدًسية- ب

 32 أدوات مساقبة الخظيير املظححدثة- 3

 32 لوحة القيادة- أ

 33  ملاقة ألاداء املحواشن .ب

 33اهداف مساقبة الخظيير  : اململطل الثالث

 33أهداف مساقبة الخظيير : الفسر ألاول 

 35أهمية مساقبة الخظيير :الفسر الثاوي

 36مظازمساقبة الخظيير : الفسر الثالث

 36 الحخمليط -1

 36  الحىفير-2

 36 املحابعة والححطيل -3

 36  إلاحساءات الحصحيحية-4

 36عالكتثحوهمتث اؤسساثثبمز كملتث لدسييرث:  املبحث لثاوي



املححويات قائمة  

 

 
55 

 

 37 مظاهمات مساقبة الخظيير اعحمادا على حولمة املؤطظات: اململطل ألاول 

 37مساهمتثمز كملتث لدسييرثفيثإلاد رةث ستر جيجيتثللمؤسستث:  الاال

 38 مساهمتثمز كملتث لدسييرثفيثجبملًملثالاجىفيذث لهييلث لخىظيميثللمؤسست: ثاهيا

 39مساهمتثمز كملتث لدسييرثفيث لزكابتثإلاد ريتثمًثدالوثمجلسثإلاد رةث: ثالثا

 39 مساهمتثمز كملتث لدسييرثفيثحعشيشث لشفافيتثالاهفاءةثألاسو ق: ر بعا

 31 املؤطظات دوز مساقبة الخظيير في ثملبيق حولمة :اململطل الثاوي

 40  في االصائس املؤطظاتثحدًات ثملبيق حولمة : الفسر الاول 

 40  لفساد- أ

 40  امارستث لعمليتثالا لملًملز طيت- ب

 40  حتر اثسلطتث للاهون - ج

 40  وشاءثعالكتثسليمتثبينثأصحابث اصالح- د

 41دوز مساقبة الخظيير في ثملبيق ااحولمة : الفسر الثاوي 

 41مباربتث لفسادثفيث اؤسساثثإلاكخصادًتث- 1

 41  لخلليلثمًث اخاطزث لىاجمتثعًث لدسيير- 2

 41 جبليمثركابتثفعالت- 3

 41 جبسينثألاد ءث االيثللمؤسست- 4

 41 جطمليمث لشفافيتثفيث اؤسست- 5

 42   االصائسواقع حولمة املؤطظات في : لثاملبحث الثا

 42  املؤطظاتزمائص حولمة املؤطظات في :اململطل ألاول 

 43 الظطوك ألاخالقي -1

 43 السقا ة واملظاءلة-2

 44  إدازة املخاطس-3

 45 أهمية ثملبيق حولمة املؤطظات:اململطل الثاوي 

 46    معوقات حولمة املؤطظات في االصائس :اململطل الثالث 

 47 دالصتث لفصل

 48 خاثمة عامة

 51 املساحع قائمة

 52 قائمة املححويات

  ملخص



املححويات قائمة  

 

 
56 

 



 امللــخـــــــــــــــــص

 

 : امللخص

تهدف هذه الدراسة إلى إبزاس مخحلف ألادوات التي جعحمد عليها وظيفة مزاكبة الخسيير في املؤسسات     

إلاكحصادًة، بغية الىصىل إلى جل ألاهداف املسطزة، والتي جساهم في ثحليم مبادا الحىكمة في هذه 

املؤسسات، بئعحبار أن الحىكمة جعد من أكثر الطزق املستهدفة حدًثا في امليدان إلاكحصادي، جساعد 

املؤسسات إلاكحصادًة والفاعلين بها للىصىل إلى كشف الصىرة الحليلية للمؤسسة وألاداء املزغىب 

. ثحليله، كما تهدف إلى ثحليم عملية الزكابة من خالل مخحلف إلاجزاءات اللابمة عليها

.  مزاكبة الخسيير، أدوات مزاكبة الخسيير، الحىكمة، مبادا الحىكمة:الكلمات املفتاحية

Résumé: 

     Cette étude vise à mettre en évidence les différents outils qui reposent sur la fonction de contrôle 

de la gestion dans les institutions économiques, afin d'atteindre l'essentiel des objectifs de la règle, 

qui contribuent à la réalisation des principes de gouvernance dans ces institutions, étant donné que 

la gouvernance est l'un des moyens les plus ciblés récemment dans le domaine économique, en 

aidant les institutions économiques et les acteurs pour atteindre pour révéler la véritable image de 

l'institution pour atteindre les performances souhaitées, et vise à réaliser le processus de contrôle 

grâce à diverses procédures fondées sur eux. 

Mots-clés: contrôle de gestion, outils de gestion de contrôle, de gouvernance d'entreprise, les 

principes de gouvernance d'entreprise. 

  


