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شكر وتقدير
" رب أوعزين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين
برمحتك يف عبادك الصاحلني "

النمل اآلية 19

صدق اهلل العظيم

احلمد هلل عدد خلقو ورضا نفسو وزنة عرشو ومداد كلماتو محدا طيبا كثريا مباركا فيو كما ينبغي جلالل
وجو وعظيم سلطانو أن منا علي إلمتام ىذا العمل املتواضع والصالة والسالم على أشرف املرسلني أما
بعد:
صعبة كلمات الشكر عند انتقاؤىا واألصعب اختزاهلا يف سطور ألهنا تشعرنا مبدى قصورنا وعدم
إيفائها حق صانعيها.
يف البداية يطيب يل أن أتقدم جبزيل الشكر العرفان والتقدير إىل األستاذ املشرف "الدكتور أمحد قايد
نور الدين" حفظو اهلل ورعاه وجعلو ذخرا للعلم ونفع بو األمة.
وأتوجو كذلك جبزيل الشكر إىل األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة املناقشة لقبوهلم مناقشة ىذا العمل.
كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األساتذة الذين ساعدوين ومل يبخلوا علي بفكرىم ونتائج
جتربتهم والتمس خطى درهبم.

II

ممخص
تحظى حوكمة الشركات باهتمام كبير من المؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية وعمى نحو خاص
بعد األزمة المالية الحالية التي أدت إلى حدوث أزمة ثقة في المعمومة المحاسبية ،ومن هنا

أصبحت

الحوكمة حقال خصبا للبحث والدراسة ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة للقيام ببحث يربط العالقة بين
ه المتعددة ،إذ تساعد في القضاء على التعارض
حوكمة الشركات والمعمومة المحاسبية لإلفادة من إيجابياتا
وتحقيق االنسجام والتوازن بين مصالح كافة األطراف ذات العالقة بالمؤسسة ،باإلضافة إلى إحكام الرقابة
عمى إدارة الشركات لمنعها من

إساءة استعمال سمطتها وتوفير الشفافية و إعادة الثقة في المعمومة

المحاسبية وذلك باستخدام آليات الحوكمة الداخمية والخارجية أهمها المراجعة الداخمية ،لجنة المراجعة
مجمس اإلدارة والمراجعة الخارجية.
وتأتي الدراسة التطبيقية الختبار العالقة بين وجود آليات حوكمة الشركات داخل الشركة ومستوى
الجودة في المعمومة المحاسبية ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق وايجابي بين آليات حوكمة
الشركات المطبقة بالشركة ومستوى الجودة في المعمومة المحاسبية .
الكممات المفتاحية :حوكمة الشركات ،جودة المعمومات المحاسبية ،النظام المحاسبي المالي ،اآلليات
الداخمية لحوكمة الشركات ،اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات.

III

Résumé
La gouvernance d'entreprise a pris un grand intérêt dans e la plus part des
institutions et des organisations régionales et internationales, et en particulier après
la crise financière actuelle, qui a conduit à une crise de confiance dans
l'information comptable.
Et d’après cela la gouvernance est devenue un champ fertile pour la
recherche et l'étude, ou il avait un besoin urgent de faire des recherches liant la
relation entre la gouvernance d'entreprise et de l'information comptable pour
bénéficier de ces multi-positifs tels que : la contribution dans l'élimination des
conflits et de parvenir à un équilibre entre les intérêts de toutes les parties
pertinentes aves les institutions.
En plus elle est capable de renforcer le contrôle sur la gouvernance
d'entreprise afin de les empêcher d'abuser leur autorité et assurer la transparence et
restaurer la confiance dans les informations comptables en utilisant les plus
importants mécanismes de gouvernance interne et externe comme l'audit interne, le
comité
d’audit,
conseil
d’administration
et
de
l'audit
externe.
Et pour cela que notre étude appliquée viennent pour tester la relation entre la
présence de ces mécanismes de gouvernance d'entreprise au sein de l'entreprise et
le niveau de qualité de l'information comptable, et cette étude est parvenu à une
corrélation étroite et positive entre les mécanismes de gouvernance d'entreprise
appliqués au sein de l'entreprise et le niveau de qualité dans l'information
comptable.
Mots clés: gouvernance d'entreprise, la qualité de l'information comptable système
de comptabilité financière, les mécanismes internes de gouvernance d'entreprise et
des mécanismes externes de gouvernance d'entreprise.
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مقدمة عامة

يتعاظـ دور المحاسبة بمختمؼ فروعيا كنظاـ إلنتاج المعمومات ذات المنفعة النسبية مف خالؿ توصيؿ
المعمومات المالية اليامة لشرائح مختمفة وواسعة مف المجتمع – سواء اتفقت مصالحيـ أـ تعارضت -مترجمة
في شكؿ قوائـ وتقارير مالية تعكس ما وقع في المؤسسات االقتصادية مف أحداث متتالية مما لو بالغ األثر
في اتخاذ الق اررات.
وانطالقا مف أىمية القوائـ المالية كمخرجات لمنظاـ المحاسبي القائـ في المنشأة يتوجب إعداد ىذه القوائـ
عمى أسس تتفؽ مع متطمبات اإلفصاح ،إذ أف أي تضميؿ في المعمومات الواردة في القوائـ مف شأنو أف
تفقدىا مصداقيتيا والذي ينعكس مباشرة عمى قرار االستثمار باعتباره مف الق اررات اليامة والخطيرة مما يستمزـ
توافر معمومات عمى درجة كبيرة مف الدقة والموضوعية.
وفي ضوء ذلؾ يمكف القوؿ أف انييار العديد مف االقتصاديات راجع إلى عدـ االمتثاؿ إلى المبادئ
المحاسبية وغياب اإلفصاح والشفافية وعدـ إظيار المعمومات والبيانات التي تعكس الواقع المالي الحقيقي
ليذه الوحدات االقتصادية ،وقد تعكس ذلؾ في مجموعة مف اآلثار السمبية أىميا فقداف الثقة في المعمومة
المحاسبية وبالتالي فقداف أىـ عنصر يميزىا أال وىو جودتيا ،لذا زاد االىتماـ بموضوع حوكمة الشركات و
أصبحت مف الركائز األساسية التي يجب أف تقوـ عمييا الوحدات االقتصادية ،ولـ يقتصر األمر عمى ذلؾ
بؿ قامت الكثير مف المنظمات والييئات بتأكيد مزايا المفيوـ والحث عمى تعميـ تطبيقو في مختمؼ الوحدات
االقتصادية .
ففي سنة  1999أصدرت كؿ مف  Association Securities Dealors" "National:و "New
" york Stock Exchangeتقريرىـ المعروؼ ب"  " Blue Ribbon Reportsوالذي اىتـ بفاعمية الدور
الذي يمكف أف تقوـ بو لجاف المراجعة بالشركات بشأف اإللزاـ بمبادئ حوكمة الشركات.
وفي سنة  2002تـ إصدار قانوف"  " Sarbones Oxley Actالذي ركز عمى دور حوكمة الشركات
في القضاء عمى الفساد المالي واإلداري الذي يواجو العديد مف الشركات مف خالؿ تفعيؿ الدور الذي يمعبو
األعضاء غير التنفيذييف في مجالس إدارة الشركات.

أ
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كذلؾ في نفس السنة أصدر المجمس األوربي توصيات مفادىا ،أنو توجد توصيات تجاوزت وجوب عدـ
قياـ المدقؽ القانوني بعممية التدقيؽ ،إذ كاف ىناؾ أية عالقة مالية أو تجاوز أو توظيؼ أو أي عالقة أخرى
والتي يمكف أف يستنتج الطرؼ الثالث العقالني بأف مثؿ ىذه العالقة يمكف أف تؤثر عمى استقاللية المدقؽ.
وفي سنة  2005طبؽ االتحاد األوربي معايير المحاسبة الدولية ،مع استم اررية التنسيؽ لتطبيؽ معايير
اإلفصاح واإلبالغ المالي وكما أف ىيئة األوراؽ األمريكية أصدرت قواعد جديدة لتقوية استقالؿ لجاف التدقيؽ.
وعمى المستوى المحمي تتزايد األىمية المحورية الخاصة بقواعد وتطبيقات حوكمة الشركات في الجزائر نظ ار
النتياجيا لسياسة التحرير المالي واالنفتاح عمى القطاع الخاص الوطني واألجنبي مف أجؿ زيادة التكامؿ مع
االقتصاد العالمي ،مف خالؿ تبني النظاـ المحاسبي المالي الذي بدأ العمؿ بو سنة

 ،2010وسبقو وضع

ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات في الجزائر سنة  2007مف أجؿ إعادة الثقة في المعمومات المحاسبية وذلؾ
نتيجة تحقيؽ المفيوـ الشامؿ لجودة ىذه المعمومات ،والذي يقوـ عمى مجموعة مف المعايير مف خالؿ ما
تتضمنو الحوكمة مف مبادئ أساسية أىميا مبدأ اإلفصاح والشفافية الذي يسمح بتوفير معمومات فعالة وممبية
لجميع حاجات المستفيديف منيا سواء كانوا مستثمريف أو أصحاب أعماؿ أو غيرىـ مف أصحاب المصالح
االقتصادية والمالية.

أوال :إشكالية البحث
عمى ضوء ما سبؽ يتبيف أىمية البعد المحاسبي لحوكمة الشركات لتفادي التالعب المالي والمحاسبي
ؼف ىذه الدراسة تسعى ؿإلجابة
ولما لو ذا مف أثر عمى مصداقية وجودة المعمومة المحاسبية المحاسبية ،لذلؾ إ
عمى اإلشكالية التالية:
ماهو الدور الذي تمعبه حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية في ظل تطبيق النظام
المحاسبي المالي؟
ويتفرع عف ىذه اإلشكالية الرئيسية التساؤالت الفرعية التالية :
- 1ـ ا المقصود بحوكمة الشركات وماىي أسسيا ومبادئيا النظرية ؟
ب
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- 2ما ىي عالقة المعموـ ة المحاسبية وكذا الشفافية واإلفصاح المحاسبي بحوكمة اؿشرؾات؟
- 3ما ىو موضع اإلطار التصوري لمنظاـ المحاسبي المالي في تحسيف المعمومة المحاسبية؟
- 4كيؼ تساىـ آليات حوكمة الشركات في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية وتعزيز مصداقيتيا؟
- 5ما ىو واقع حوكمة الشركات بشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية؟ وما ىو دورىا في تحسيف مصداقية
المعمومة المحاسبية ؟

ثانيــا :فرضيــات البحــث
لإلجابة عمى مختمؼ ىذه التساؤالت المتعمقة بموضوع البحث نطرح الفرضيات التالية:
- 1تعمؿ حوكمة الشركات عمى تنظيـ قواعد إدارة الشركات والعالقات التعاقدية بيف كافة األطراؼ
المرتبطة بيا لتعظيـ ربحية المؤسسة .
- 2تعد المعموـ ة المحاسبية مف المحددات الرئيسية لدرجة حوكمة اؿشرؾات.
- 3يوفر النظاـ المحاسبي المالي اؿجودة في المعمومة المحاسبية لتفعيؿ حوكمة الشركات.
- 4إف تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات مف خالؿ مجموعة مف األليات أىميا المراجعة الداخمية ولجنة
المراجعة ومجمس اإلدارة والمراجعة الخارجية يسمح برفع جودة المعمومات .
- 5تطبيؽ مبادئ حوكمة الشركات

بشركة أليانس لمتأمينات يسمح بإنتاج معمومات محاسبية أكثر

مصداقية وشفافية.

ثــالثا :أهــداف البحــث
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية حوكمة الشركات وتأثيرىا عمى المعمومات المحاسبية مف
خالؿ تحقيؽ العديد مف األىداؼ نذكر منيا:
 - 1إلقاء الضوء عمى مفيوـ حوكمة الشركات وأسباب ودوافع انتشار ىذا المفيوـ في السنوات األخيرة.
ج
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- 2إبراز أثر اإلصالح المحاسبي المالي عمى المعمومة المحاسبية باعتبارىا أساس إعداد القوائـ المالية.
- 3تحديد أليات حوكمة الشركات وكيفية االستفادة منيا في تحسيف جودة المعمومة المحاسبية وذلؾ
بغرض إعادة الثقة بيا .
- 4التعرؼ عمى واقع حوكمة الشركات بشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية ومدى التزاميا بمبادئ حوكمة
الشركات.

رابــعا :أهميــة البحث
تأتي أىمية البحث مف التأكيد عمى ضرورة تطبيؽ مفيوـ حوكمة الشركات كإطار تنظيمي لضماف مصداقية
وشفافية المعمومة المحاسبية المعروضة والحد مف استخداميا بطريقة سمبية تمس بمصالح األطراؼ الدائمة و
ذوو الحقوؽ في الشركة وكذا االستفادة منيا في تحقيؽ االستقرار االقتصادي األمر الذي يسمح بتشجيع
االستثمار المحمي وجمب االستثمارات األجنبية ودعـ القدرات التنافسية لمشركات.

سادسا  :منهــج الدراســة
بغية الوصوؿ إلى أفضؿ األساليب والطرؽ لتوضيح آلية عمؿ حوكمة الشركات ودورىا في تحقيؽ جودة
المعمومة المحاسبية اعتمدنا المنيجيف العممييف كالتالي:
 -المنهج الوصفي التحميمي :اعتمدنا ىذا المنيج في الدراسة النظرية قصد وصؼ

الجوانب النظرية

لمموضوع المتمثمة في حوكمة الشركات والمعمومة المحاسبية.
 -منهج دراسة حالة :اعتمدنا عميو في الجانب التطبيقي وذلؾ مف خالؿ دراسة تطبيؽ

آليات حوكمة

الشركات عمى شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية وذلؾ باستخداـ المالحظة والمقابمة الشخصية وتحميؿ ودراسة
المعطيات المقدمة.

ســابعا :مبررات اختيار الموضوع
تتجمى مبررات اختيار الموضوع فيما يمي :
د
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 االىتماـ الشخصي لمموضوع باعتباره مف المواضيع التي أثارت ثورة كبيرة في عالـ االقتصاد. سياسة التحرير المالي واإلنفتاحات عمى االقتصاديات العالمية التي انتيجتيا الجزائر والتي تمزميا عمىتبني مفيوـ حوكمة الشركات لتفادي األزمات.
 الدور االيجابي الذي تمعبو حوكمة الشركات في بيئة األعماؿ المتمثؿ في دعـ القدرات التنافسيةلممؤسسات والشركات الوطنية وجمب االستثمارات األجنبية.
 بياف وتشخيص شفافية وجودة المعمومات المحاسبية لما ليا مف مزايا تخدـ االقتصاد الوطني وكذا جميعأصحاب المصالح لممؤسسات الوطنية حيث يتـ االعتماد عمييا في إعداد القوائـ المالية لممؤسسات.

ثامنـــا :الدراسات السابقــة
لقد تـ اإلطالع عمى العديد مف الدراسات التي ليا عالقة بموضوع بحثنا نذكر منيا:
* بف عيسى عبد الرحماف " دور حوكمة الشركات في رفع كفاءة األسواق المالية –دراسة نظرية تطبيقية-
(مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة ماجستير –محاسبة ومالية-جامعة المدية،الجزائر،

)2009

وتمحورت اإلشكالية الرئيسية لمبحث حوؿ مدى توفير الحوكمة لممعمومات الالزمة لمسوؽ المالي ساءا فيما
تعمؽ بالكـ أو النوع أو التوقيت المناسب وقد اعتبر الباحث أف الحوكمة ىي مجموعة مف األدوات التي يمكف
مف خالليا التحكـ في المؤسسات مف قبؿ المساىميف ومف ىذه األدوات المراجعة الداخمية و الخارجية
مجمس اإلدارة ،لجاف المراجعة وقد اعتبر الباحث أف ىذه األدوات تعمؿ وفؽ مبادئ أساسية (اإلفصاح و
الشفافية والمعاممة المتساوية لممساىميف وحماية حقوقيـ ،مسؤوليات مجمس اإلدارة) ،وتوصؿ الباحث إلى أف
الحوكمة تعمؿ عمى الرفع مف درجة كفاءة السوؽ المالي مف خالؿ العمؿ عمى توفير المقومات األساسية
خاصة المعمومات عف طريؽ االلتزاـ بمبدأ اإلفصاح والشفافية.
*عمر عمي عبد الصمد ".دور المراجعة الداخمية في تطبيق حوكم ة المؤسسات " مذكرة ماجستير ،جامعة
المدية ،الجزائر.2008،

ه
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وتوصؿ الباحث إلى أف حوكـ ة المؤسسات تمثؿ الكيفية التي تدار بيا المؤسسات وتراقب مف طرؼ جميع
األطراؼ ذات العالقة بالمؤسسة  ،وبالتالي فيي تعتبر بمثابة األداة التي تضمف كفاءة إدارة المؤسسة في
استغالليا لمواردىا و دراستيا لممخاطر وىو ما يعتبر كمؤشر عف تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا بالدرجة األولى
وأىداؼ األطراؼ ذات العالقة بيا.
الدور الكبير الذي لعبو إصدار المعايير الدولية لممراجعة الداخمية عمى بيئة األعماؿ والذي انعكس عمى أداء
المراجعة الداخمية ،فباإلضافة إلى الفحص والتقييـ والتأكيد أصبحت تقوـ بتقييـ المخاطر وتقديـ الخدمات
االستثمارية بما يضيؼ قيمة لممؤسسة ،والتي تطبؽ حوكمت الشركات.
* حمادي نبيؿ " التدقيق الخارجي كآلية لتطبيق حوكم ة الشركات" (مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة
ماجستير محاسبة آلية جامعة الشمؼ .)2008
حيث تمثمت إشكالية ىذا المبحث في كيفية االستفادة مف التدقيؽ الخارجي كأداة لتطبيؽ حوكمة المؤسسات ،
وقد حاوؿ الباحث تناوؿ ىذا الموضوع مف خالؿ إدراج مختمؼ المفاىيـ المتعمقة بالحوكمة ومبادئيا  ،وكذا
الجيود الدولية لوضع قواعد لحوكمة المؤسسات وىذا في الفصؿ األوؿ تـ تناوؿ في الفصؿ الثاني اإلطار
النظري لمتدقيؽ الخارجي كفصؿ تمييدي لمفصؿ الثالث والذي تـ التطرؽ فيو إلى دور التدقيؽ الخارجي في
الحد مف المشاكؿ الناجمة عف عقد الوكالة والتقميؿ مف فجوة التوقعات لمستخدمي القوائـ المالية لممؤسسة
ليسقط في األخير دراستو عمى مجمع صيداؿ مف خالؿ واقع التدقيؽ الخارجي كآلية لحوكمت المؤسسات في
مجمع صيداؿ  ،وبذلؾ يكوف ىذا البحث قد اقتصر عمى دراسة آلية واحدة مف اليات الحوكمة وىي التدقيؽ
الخارجي مف حيث الدور الذي مف الممكف أف تقوـ بو مف اجؿ التطبيؽ الجيد لحوكمة المؤسسات.
* حسيف عبد الجميؿ آؿ غزوي " حوكمة الشركات وأثرها عمى مستوى اإلفصاح المحاسبي في المعمومة
المحاسبية" (دراسة اختباريو عمى شركات المساىمة العامة في المممكة العربية السعودية .( 2010
حيث تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف أثر حوكمة الشركات عمى مستوى االفصاح في القوائـ المالية لشركات
المساىمة العامة في المممكة العربية السعودية .

و
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ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد بادر الباحث إلى جمع ومعالجة وتحميؿ لػ 89 :شركة مساىمة في المممكة العربية
السعودية وذلؾ عبر مؤشر اإلفصاح في القوائـ المالية والتي تعتبر أداة القياس لنموذج الدراسة  ،وتوصمت
الدراسة إلى النتائج التالية :
 أعمى مستوى لإلفصاح في القوائـ المالية ىو لقطاع الخدمات. عدـ وجود عالقة ايجابية بيف نسبة الممكية العائمية في شركات المساىمة العامة في المممكة العربيةالسعودية وبيف مستوى اإلفصاح في القوائـ المالية.
* دراسة ) ( Good and Seow ,2002تناولت "تأثير حوكمة الشركات عمى جودة التقارير المالية و
دور المراجعين والمديرين في ذلك بالتطبيق عمى الوحدات القتصادية في سنغافورة " ،وقد خمصت الدراسة
إلى التأكيد عمى دور المراجعة الداخمية ولجاف المراجعة في عممية الحوكمة وفي تحقيؽ جودة التقارير المالية
باإلضافة إلى أىمية القواعد األخالقية في ذلؾ.

تاسعا :هيكل البحث
بغية تحقيؽ أىداؼ البحث ومعالجة مشكمتو بصورة عممية قمنا بتقسيـ البحث إلي أربعة فصول متكاممة فيما
بينيا ثالثة فصوؿ نظرية وفصؿ تطبيقي ،وىذا عمى النحو التالي:
مقدمة :تـ فييا طرح إشكالية البحث.
في الفصل األول " :اإلطار النظري والعممي لحوكمة الشركات " تطرقنا إلى نشأة حوكمة الشركات ودوافع
ظيورىا باإلضافة إلى مفاىيميا ومحدداتيا والمبادئ التي ترتكز عمييا حوكمة الشركات  ،كما قمنا بعرض
تجارب بعض الدوؿ الغربية والعربية في حوكمة الشركات وفي األخير تناولنا واقع حوكمة الشركات في
الجزائر.
أما الفصل الثاني " :جودة المعمومات المحاسبة في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي " تـ التطرؽ إلى
المعمومات المحاسبية مفيوميا وأىميتيا وخصائصيا وعرض مفاىيـ ومعايير جودتيا ،باإلضافة إلى اإلفصاح

ز
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المحاسبي مف خالؿ عرض مفيومو وأىدافو والمقومات األساسية لو ،كما تطرقنا إلى

إسيامات النظاـ

المحاسبي المالي في تحسيف جودة المعمومات المحاسبية.
وفي الفصل الثالث  " :آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية " قمنا بتوضيح
عالقة حوكمة الشركات بالمعمومات المحاسبية والقوائـ والتقارير المالية

وكذالؾ دور حوكمة الشركات في

تعزيز مصداقية وجودة المعمومة المحاسبية مف خالؿ آلياتيا الداخمية والخارجية.
في الفصل الرابع" :دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية في شركة أليانس لمتأمينات
الجزائرية" "تـ تقديـ عرض حوؿ الشركة محؿ الدراسة مف خالؿ التعريؼ بالشركة واعطاء ر
والتطرؽ إلى انضماميا لبورصة الجزائر كما نشير باألرقاـ لمشركة كما حاولنا رصد واقع تطبيؽ

أس ماليا
مبادئ

حوكمة الشركات في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية وفي األخير قمنا بتوضيح دور وفعالية آليات حوكمة
الشركات في تعزيز جودة المعمومات المحاسبية لشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية.
وخاتمة تـ فييا التوصؿ إلى نتائج الدراسة ونتائج اختبار الفرضيات واقتراح بعض التوصيات وآفاؽ لمبحث.

ح

الفصل االول:
االالطا اللنظر واللعلم للحولم
الشظوطت

اإلطار انىظزي وانعهمً نحىكمة انشزكات

انفصم األول
تمهيد الفصل

أصبحت حككمة الشركات مف المكضكعات الميمة التي تفرض نفسيا عمى جدكؿ أعماؿ المؤسسات
كالمنظمات الدكلية ،خصكصا بعد التغيرات التي شيدىا العالـ في السنكات األخيرة كالمتمثمة في األزمات
المالية كاالقتصادية كما تبعيا مف انييارات مالية لعديد الشركات ،كذلؾ نظ ار لمتالعبات كالغش المالي كالفساد
اإلدارم في بعض الشركات الدكلية العمالقة ،األمر الذم دعا إلى إيجاد معايير ألفضؿ الممارسات
كاإلجراءات في اإلدارة كالتنظيـ كالمراقبة كاإلشراؼ الفعاؿ عمى الشركات كااللتزاـ باألنظمة الداخمية كالخارجية
المنظمة لمشركات أك ما يطمؽ عمييا "حككمة الشركات".
كفي ىذا الصدد تطرؽ العديد مف االقتصادييف كالمحمييف إلى أىمية كمدل تأثير مفيكـ حككمة الشركات
في العديد مف النكاحي االقتصادية كالقانكنية كاالجتماعية اليادفة لصالح األفراد كالشركات كالمجتمعات ككؿ
بما يعمؿ عمى سالمة االقتصاديات كتحقيؽ التنمية الشاممة في كؿ مف الدكؿ المتقدمة كالناشئة عمى حد
سكاء.
كلإللماـ أكثر بالمكضكع سنحاكؿ في ىذا الفصؿ عرض مفيكـ الحككمة الذم أبرزتو أزمة الثقة في المجاؿ
المحاسبي كذلؾ مف خالؿ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالث مباحث كاألتي:
المبحث األكؿ :مفاىيـ حكؿ حككمة الشركات.
المبحث الثاني :أساسيات تطبيؽ حككمة الشركات.
الدكلية
.
المبحث الثالث :الجيكد الدكلية لكضع قكاعد لحككمة الشركات كتطبيقاتيا
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المبحث األول :مفاهيم حول حوكمة الشركات

لقد أصبحت حككمة الشركات مف بيف المكاضيع الحديثة بعدما تـ التطرؽ إلييا في جميع المياديف كعمى
كافة المستكيات ،كذلؾ بعد سمسمة األزمات كالفضائح المالية المختمفة التي حدثت في كثير مف دكؿ العالـ
ك باألخص في الدكؿ المتقدمة ،سعيا منيا لمتحكـ الرشيد في المؤسسات مف أجؿ ضماف مصالح مختمؼ
األفراد.
المطمب األول :التطور التاريخي لحوكمة الشركات ودوافع ظهورها
نشأ مفيكـ حككمة الشركات بعد ظيكر نظرية الككالة كما تتضمنو مف تعارض في المصالح بيف إدارة الشركة
كالمساىميف كأصحاب المصالح بصفة عامة ،كىذا ما أدل إلى زيادة االىتماـ بإيجاد قكانيف كقكاعد تنظـ
العالقة بيف األطراؼ في الشركات.
الفرع األول :التطور التاريخي لحوكمة الشركات
إف األساس النظرم كالتاريخي لحككمة الشركات يعكد لنظرية الككالة كيعكد ظيكره أكال لألمريكييف
 Means&Berleسنة  1932المذاف تطرقا لمفيكـ الحككمة في كتابيـ":الشركة الحديثة والممكية الخاصة"
الذم يعني أداء الشركات الحديثة كاالستخداـ الفعاؿ لممكارد،فضال عمى القضايا المرتبطة بفصؿ الممكية عف
اإلدارة.
أ

1

دل ظيكر نظرية الككالة كما ارتبط بيا مف إلقاء الضكء عمى المشاكؿ التي تنشأ نتيجة تعارض

المصالح بيف أعضاء مجالس إدارة الشركات كالمساىميف 2،كمف ىنا يعكد اإلطار النظرم العاـ المستعمؿ
لنظرية الككالة ،حيث تسمـ ىذه النظرية عمى أف الككيؿ( المسير) يتصرؼ نيابة عف المالؾ (المساىـ) ،كذلؾ
بتفكيض منو كليس بالضركرة أف يككف ليذيف الطرفيف نفس األىداؼ 3،كىكذا نادت ىذه النظرية بضركرة
التعبير عف جميع حاالت التعارض في المصالح حيث درست المشاكؿ الناتجة عف تعارض في المصالح
لمفئات المختمطة المرتبطة بالشركة ،كىذا كمو أدل إلى زيادة االىتماـ كالتفكير في ضركرة كجكد مجمكعة مف
القكانيف كالمكائح التي تعمؿ عمى حماية مصالح المساىميف كالحد مف التالعب المالي كاإلدارم الذم يقكـ

1

طالب عالء فرحاف ،إيماف شيحاف المشيداني ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي لممصارف ،الطبعة األكلى،

2

محمد مصطفى سميماف ،دكر حككمة الشركات في معالجة الفساد المالي كاإلدارم (دراسة مقارنة) ،الطبعة الثانية ،الدار

دار الصفاء لمنشر كالتكزيع. ،عماف ،األردف ، 2011 ،ص.27
الجامعية ،اإلسكندرية ، 2009 ،ص15

Alain Fient et autre, gouvernement d’entprise,deboech, paris, 2005, p17 .
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بو أعضاء مجمس اإلدارة بيدؼ تعظيـ مصالحيـ الخاصة ,كذلؾ باعتبارىـ الجية التي تمس بزماـ األمكر
داخم انشزكات.1
ك

كذلؾ تطرؽ كؿ مف  Jensen&Mecklingسنة  1976ك  Fomaسنة  1980لالىتماـ بمفيكـ

حككمة الشركات .كبإبراز أىميتيا في الحد أك التقميؿ مف المشاكؿ التي قد تنشأ في الفصؿ بيف الممكية
2

كالتسيير كاإلدارة.

أدل تكسع الشركة كزيادة حجـ نشاطيا إلى ظيكر اىتماـ كبير بالمعامالت المتعمقة بيا ،كالتي
أصبحت تشكؿ العديد مف النقاشات خاصة لدل متخ ذم الق اررات،حيث تناكؿ  Williamsonفي سنة 1985
نظرية تكاليؼ الصفقات(المعامالت) 3،ىذه النظرية تنشأ مف خالؿ العالقات التعاقدية التي تربط بيف كؿ
4

المساىميف ،الدائنيف ،األجراء ،المكرديف ،المسيريف.

أما في سنة  1987قامت الّمجنة الكطنية الخاصة باالنحرافات بإعداد القكائـ المالية كذلؾ بإصدار
تقريرىا السنكم المسمى  Commission Treadwayوانذي ٌتضمه مجمىعة مه انتىصٍات انخاصة
5

بتطبيؽ قكاعد الحككمة كما يرتبط بيا مف منع حدكث الغش كالتالعب في إعداد القكائـ المالية.

كلقد كاف االىتماـ بمفيكـ حككمة الشركات حينما أصدرت لجنة Cadburyفً دٌسمثز1992
تقريرىا كالمشكمة مف قبؿ مجمس التقارير المالية كسكؽ لندف لألكراؽ المالية بعنكاف األبعاد المالية لحككمة
 the financeail Aspect of corporateGrevernaceكالذم طالبت فيو اّلمجنات بإتباع الشركات
معاييركمبادئ الشركات عمى األعماؿ كذلؾ بعد االدعاءات المتزايدة حكؿ نقص الثقة كالتقارير المالية مف

1

محمد مصطفى سميماف ،حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي اإلداري(دراسة مقارنة) ،الطبعة األكلى ،الدار

الجامعية ،اإلسكندرية ،2006،ص.16

2

عمر عمي عبد الصمد ،دور المراجعة الداخمية في تطبيق حوكمة المؤسسات ،رسالة ماجستير ،تخصص مالية كمحاسبة،

عمكـ االقتصاد ،جامعة المدية ، 2009-2008 ،ص7

3

4

Fateh Dabla, le sysTeme de gouvernement d’entprise nouvelment priva Tisses An Algerie. (Etude du
quelquèas), Mémoir magister en science economiques, 2006-2007, p 40.

عالء بف ثابت بف جاب اهلل،الحوكمة المؤسساتية ومتطمبات اإلصالح لتطبيقها في الدول النامية ،مداخمة ضمف أعماؿ

الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ .الجيؿ الثاني مف اإلصالحات االقتصادية في دكؿ الناـ ية ،جامعة محمد بكقرة ،بكمرداس المنعقد
بالفترة  4ك 5ديسمبر  ، 2006ص.2
 5محمذ مصطفى سهٍمان ،دور حوكوة الشركات في هعالجة الفساد الوالي واإلداري ،مزجع ساتق ،ص ص.16- 15
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1

ؽبؿ المساىميف في بكرصة لندف.

كقد أخذت حككمة الشركات بعدا آخر بعد حدكث األزمات المالية كافالسيا كالفضائح المالية عف
كبريات الشركات األمريكية في نياية عاـ  ، 2001كعمى المستكل الدكلي يعتبر التقرير الصادر عف منظمة
التنمية كالتعاكف االقتصادم Organisation for EconomicCo-operation and Devlopent
2

كىك أكؿ اعتراؼ دكلي رسمي بذلؾ المفيكـ.

كما أنو في سنة  1999أصدرت كؿ مف" " NYSE"&"NASDتقزٌزهما انمعزوف ب Blue
 Ribbon Reportكالذم اىتـ بفعالية الدكر الذم يمكف أف تقكـ بو لجاف المراجعة بالشركات بشأف االلتزاـ
بمبادئ حككمة الشركات.

أما بالنسبة لسنة  2002تـ إصدار  Sarbanes Oxcley Actالذم ركز عمى دكر حككمة

الشركات في القضاء عمى الفساد المالي كاإلدارم الذم يكاجو العديد مف الشركات ،كذلؾ مف خالؿ تفعيؿ
الدكر الذم يمعبو األعضاء غير التنفيذييف في مجالس إدارة الشركات.

3

كمع تصاعد األزمنة المالية العالمية عقد اجتماع لمجمس االتحاد األكربي في أكتكبر  2008أؿح

خاللو بعض الزعماء السياسييف في الدكؿ الكبرل إلى ضركرة إخضاع كؿ الفاعميف في األسكاؽ المالية
4

لمتنظيـ كاإلشراؼ.
1

محمد جميؿ حبكش ،مدل إلتزاـ شركات المساىمة الفمسطينية بقكاعد حككمة الشركات(دراسة تحميميةألراء المراجعيف الداخميف ,

المراجعيف الخارجينكمدراء شركات الساىمة العامة)  ،رسالة الماجستير ،تخصص محاسبة كتمكيؿ(غير منشكرة)  ،عمكـ
التجارة ،الجامعة اإلسالـ ية ،غزة ، 2007 ،ص.22

2

حساني رقية ،مركة كرامة ،حمزة فاطمة ،آليات حوكمة الشركات ودورها في الحد من الفساد المالي واإلداري ،مداخمة مقدمة

ضمف الممتقى الكطني .حكؿ حككمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي كاإلدارم ،جامعة محمد خيضر-بسكرة -المنعقد في

 7-6مام  ،2012ص.04

3
4

محمد مصطفى سميماف ،حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي واإلداري (دراسة مقارنة)  ،مرجع سابؽ ،ص.14

ساعد بف فرحات ،بعض مبادئ كآليات الحككمة في شركات التأميف(مقارنة بيف شركات التأميف كاعادة التأميف) ،مداخمة

مقدمة ضمف ندكة حكؿ مقارنة بيف مؤسسات التأميف التكافمي كالتأميف التقميدم بيف األسس النظرية كالتجربة التطبيقية ،بجامعة
فرحات عباس ،سطيؼ ،المنعقد بالفترة 26-25أفريؿ  ،2011ص.5
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الفرع الثاني :دوافع ظهور حوكمة الشركات

تكجد عدة دكافع ارتبطت بالمناخ االقتصادم في الدكؿ الغربية ساىمت في خركج مفيكـ حككـ ة
1

الشركات نذكر منيا:

أ -انفجار األزمة المالية اآلسيوية سنة  :1997التي يمكف اعتبارىا أزمة ثقة في المؤسسات كالتشريعات
التي تنظـ نشاط العماؿ كالعالقات فيما بيف منشآت العماؿ كالحككمة ،قد كانت المشاكؿ العديدة التي تزست
إلى المقدمة أثناء األزمة تتضمف عمميات كمعامالت المكظفيف الداخمييف كاألقارب كاألصدقاء ،كحصكؿ
الشركات عمى مبالغ ىائمة مف الديكف قصيرة الجؿ في نفس الكقت الذم حرصت فيو عمى عدـ معرفة
المساىميف بيذه األمكر كاخفاء ىذه الديكف مف خالؿ طرؽ كنظـ محاسبة مبتكرة.
ب -تصاعد قضايا الفساد في كبرى الشركات األهريكية :مثم شزكتً "  Worldcomك" "Enronفي
الكاليات المتحدة سنة  2001حيث أف القكائـ المالية ليذه الشركات كانت ال تعتبر عف الكاقع الفعمي ليا
كذلؾ بالتكاطؤ مع الشركات العالمية الخاصة بالمراجعة ك المحاسبة كىك ما يجعؿ منظمة التعاكف االقتصادم
كالتنمية تصدر مجمكعة مف اإلرشادات في شأف حككمة المؤسسات بشكؿ عاـ.
ج -ممارسات الشركات متعددة الجنسيات :ازدادت جراء ىذه الممارسات حدة الدعكة إلى حككـ ة الشركات
 ،فيي تقكـ باالستحكاذ كاالندماج بيف الشركات مف أجؿ السيطرة عمى األسكاؽ العالمية ،فرغـ كجكد اآلالؼ
مف الشركات متعددة الجنسيات فإف ىناؾ  100شركة فقط ىي التي تسيطر عمى مقدرات التجارة الخارجية
عمى مستكل العالـ مف خالؿ ممارساتيا االحتكارية.
د -ضعف نوعية المعمومات  :وىك ما يؤدم إلى منع اإلشراؼ كالرقابة كانتشار الفساد كانعداـ الثقة.
المطمب الثاني :م فهوم حوكمة الشركات
نتيجة لالنييارات المالية لكبريات الشركات العالمية ،كبعض األحداث العالمية االقتصادية كاألزمات
كانتشار الفساد المالي كاإلدارم في الشركات العالمية مثؿ شركة"

 ،"Enronىذا ما دفع بعض الكتاب

كالييئات الدكلية إلى البحث فيما يعرؼ بمفيكـ الحككمة.
الفرع األول :المفهوم المغوي لحوكمة الشركات
يشير لفظ الحككمة إلى الترجمة العربية لألصؿ االنجميزم لمكممة " "Gouvernanceالذم تكصؿ إليو
مجمع المغة العربية.1

1

محسف أحمد الخضرم ،حوكمة الشركات ،الطبعة األكلى ،مجمكعة النيؿ العربية ،القاىرة ، 2005 ،ص -ص.14-13
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كمصطمح الحككمة كمفيكـ يتضمف العديد مف الجكانب كىي كاآلتي:2
الحكمة :ما تقتضيو مف التكجيو كاإلرشاد.الحكم :ما يقتضيو مف السيطرة عمى األمكر بكضع الضكابط كالقيكد التي تتحكـ في السمكؾ. االحتكام :ما يقتضيو مف الرجكع إلى مرجعيات أخالقية كثقافية كالى خبرات كمف ثـ الحصكؿ عميو مفخالؿ تجارب سابقة.
 التحاكم :طمبا لمعدالة خاصة مف انحراؼ السمطة كتالعبيا بمصالح المساىميف.كـ ا تعني أيضا استقاللية سمطة المكافقة كاإلقرار كمنح التراخيص كشيادات اإلبراء كالبراءة ،كايجاد التصرفات
الخاطئ.3
ة
كالحكـ عمى نتائج األعماؿ ،كما تعني أيضا سمطة التدخؿ لمحد مف الممارسات
الفرع الثاني :تعريفات حوكمة الشركات
لقد تناكلت األدبيات اإلدارية كالمحاسبية عددا مف التعريفات ليذا المصطمح التي تطرؽ ليا عدد مف
الخبراء كالباحثيف كالييئات ،كالتي سنتناكؿ البعض منيا كاآلتي:
أوال :تعريفات الحوكمة من قبل بعض الهيئات الدولية
يمكف تعريؼ الحككمة مف قبؿ بعض الييئات الدكلية عمى النحك التالي:
أ -عرفتيا منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية سنة  2004عمى أنيا " مجمكعة العالقات بيف إدارة الشركة
كمجمس إدارتيا كالمساىميف كأصحاب المصالح اآلخريف ،التي تكفر األطر كاآلليات لتحديد أىداؼ الشركة
4

كطرؽ تنفيذىا كآليات الرقابة عمى األداء"

ب -عرفتيا مؤسسة التمكيؿ الدكلية (  )IFCعمى أنيا" النظاـ الذم يتـ مف خاللو إدارة الشركات كالتحكـ في
أعماليا".5
1

طالب عالء فرحاف ،إيماف المشيداني ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي لممصارف ،دار صفاء لمنشر ك

2

أشرؼ حنا مخائيؿ ،تدقيق الحسابات وأطرافه في إطار منظومة حوكمة الشركات ،القاىرة ،2005 ،ص.4

4

جياد خميؿ الكزير ،دور الحوكمة في تمكين المساهمين والمستثمرين واستقرار األسواق المالية ،الممتقى السنكم لسكؽ رأس

5

عبد الرزاؽ حبار ،االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي ،حالة شماؿ إفريقيا

التكزيع ،عماف ،األردف ،2010،ص.24

3

محسف أحمد الخضيرم ،مرجع سابؽ ،ص .56

الماؿ الفمسطيني ،سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية ،2007 ،ص.03

مجمة اقتصاديات شماؿ إفريقيا ،العدد السابع ،جامعة الشمؼ ،الجزائر ،ص. 76
15

اإلطار انىظزي وانعهمً نحىكمة انشزكات

انفصم األول

ج -عرفيا معيد المدققيف الداخمييف (  )IIAعمى أنيا "عمميات تتـ مف خالليا إجراءات تستخدـ بكاسطة
الشركة ،كالتأكيد

ممثمي أصحاب المصالح لتكفير إشراؼ المخاطر كادارتيا بكاسطة اإلدارة ،كمراقبة مخاطر

عمى كفاية الضكابط الرقابية لتجنب ىذه المخاطر مما يؤدم إلى مساىمة مباشرة في انجاز األىداؼ كحفظ
قيـ الشركة".1
2

د-كقد كصفيا تقرير( )Cadburyعاـ  1992بأنيا" نظاـ بمقتضاىا تدار الشركات كتراقب"
ثانيا :تعريفات الحوكمة من قبل بعض الباحثين

عرؼ الحككمة مجمكعة مف الباحثيف مف عدة نكاحي ،حيث يمكف عرض البعض منيا كما يمي:
أ -عرفيا الكاتباف " "Monks and Minowعمى أنيا" عالقة بيف عدد مف األطراؼ كالمشاركيف التي تؤدم
إلى تحديد تكجو كأداء الشركة".3
ب -كما يمكف أف تعرؼ حككمة الشركات كما يمي:
" عمى أنيا "نظاـ متكامؿ لمرقابة المالية كالغير مالية الذم عف طريؽ

ق يتـ إدارة المؤسسات كالرقابة

عمييا".4
ج -كتعرؼ أيضا "مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد كالنظـ كالمعايير كاإلجراءات فييا تنظيـ العالقة بيف
5

إدارة الشركة كالمالؾ لمكصكؿ إلى تحقيؽ الجكدة كالتميز في األداء".

د -كما عرفيا طارؽ عيد العاؿ حماد" أنيا النظاـ الذم يتـ مف خاللو تكجيو أعماؿ المنظمة كمراقبتيا
1

عمى أعمى مستكل مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا كالكفاء بالمعايير الالزمة لممسؤكلية كالنزاىة كالشفافية".

1

3

طارؽ عبد العاؿ حماد ،حوكمة الشركات واألزمات المالية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،2005 ،ص .149

Report of the committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, "The Financial Aspects of
Corporate Governance", London: Burgess Science Press, 1 December 1992, p14.

عطا اهلل كارد خميؿ ،الدور المتوقع لممدقق الداخمي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية األردنية في ظل الحاكمية

المؤسسية ،المؤتمر العممي األكؿ حكؿ التدقيؽ الداخمي في إطار حككمة الشركات (تدقيؽ الشركات -تدقيؽ المصارؼ ك

المؤسسات المالية-تدقيؽ الشركات الصناعية) ،مركز المشركعات الدكلية الخاصة ،أياـ  26-24سبتمبر ،2005 ،ص .15

4
5

2

محمد مصطفى سميماف ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سابؽ ،ص.17

مناكر حداد ،دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية ،المؤتمر العربي األكؿ حكؿ حككمة الشركات كدكرىا في

اإلصالح االقتصادم كمية االقتصاد ،دمشؽ ،أياـ  16-15تشريف األكؿ ،2008 ،ص.1
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كانطالقا مف التعريفات السابقة تظير لنا المعاني األساسية لمفيكـ الحككمة كىي:
 أنيا مجمكعة مف األنظمة الخاصة بالرقابة عمى أداء الشركات. تنظـ العالقات بيف مجمس اإلدارة كالمديريف كالمساىميف كأصحاب المصالح. تؤكد عمى أف الشركات يجب أف تدار لصالح المساىميف. مجمكعة مف القكاعد يتـ بمكجبيا إدارة الشركات كالرقابة عمييا كفؽ ىيكؿ معيف يتضمف تكزيع الحقكؽكالكاجبات فيما بيف المشاركيف في إدارة الشركات مثؿ مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف كالمساىميف.
ومرتكزتها
ا
المطمب الثاني :خصائص حوكمة الشركات
الفرع األول :الخصائص
تتمثؿ خصائص الحككمة في :االنضباط ،الشفافية ،االستقاللية ،المسائمة ،المسؤكلية ،العدالة ،كالمسؤكلية
االجتماعية كفيما يمي التفصيؿ في ىذه الخصائص:

2

أ -االنضباط  :مف خالؿ تكريد بيانات كاضحة لمجميك ر ،ككجكد حافز لدل اإلدارة اتجاه تحقيؽ سعر عادؿ
لمسيـ ،كالتقدير السميـ لحقكؽ الممكية باإلضافة إلى استخداـ الديكف في مشركعات ىادفة كاقرار نتيجة
م.
الحككمة في التقدير السنكم تتحقؽ بتقديـ صكرة كاضحة كحقيؽة
ب -اإلفصاح والشفافية  :يتـ ذلؾ مف خالؿ اإلفصاح عف األىداؼ المالية بدقة ،نشر التقرير السنكم في
مكعده ،نشر التقارير المالية السنكية البيئية في الكقت المناسب ،اإلفصاح العادؿ عف النتائج السنكية تطبيؽ
معايير المحاسبة كالمراجعة ،تكفير إمكانية كصكؿ المستثمريف إلى اإلدارة العميا كتحديث المعمكمات عمى
شبكة االنترنت كتالقي التأثيرات غير الضركرية نتيجة لمضغكطات.
ج-االستقاللية :كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ المعاممة العادلة لممساىميف مف قبؿ مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا
كجكد رئيس مجمس اإلدارة منسؽ عف اإلدارة ،كجكد لجنة لتحديد المرتبات كالمكافآت يرأسيا عضك مجمس
إدارة مستقؿ ،تدعيـ كجكد مراجعيف مستقميف ،بمعنى إمكانية تقييـ كتقدير أعماؿ مجمس اإلدارة.
د-المسألة :ؿإلدارة التنفيذية كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ ممارسة العمؿ بعناية كمسؤكلية كالترفع عف
الشخصية ،التصرؼ بشكؿ فعاؿ ضد األفراد الذيف يتجاكزكف حدكد مسؤكليتيـ

المصالح

 ،التحقيؽ الفكرم في حالة

1

طارؽ عبد العاؿ حماد  ،حوكمة الشركات -المفاهيم  ،المبادئ ،التجارب -تطبيقات الحوكمة في المصارف" ،الدار

2

عطاء اهلل كارد خميؿ ،محمد عبد الفتاح لعشماكم ،الحوكمة المؤسسية -المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة

الجامعية ،مصر ،2005،ص.3

والخاصة ، -مكتبة الحرية لمنشر كالتكزيع  ، 2008 ،ص. 22
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إساءة اإلدارة العميا ككضع آليات تسمح بمعاقبة المكظفيف التنفيذييف كأعضاء مجمس اإلدارة في حالة تجاكز
مسؤكليتيـ كسمطاتيـ .
ج -المسؤولية :كتككف المسؤكلية أماـ جميع األطراؼ مف ذكم المصمحة في المؤسسة ،كيتحقؽ ذلؾ مف
خالؿ عدـ قياـ مجمس اإلدارة اإلشراؼ بدكر تنفيذم ،كجكد أعضاء لمجمس اإلدارة مستقميف كمف غير
المكظفيف ،االجتماعات الدكلية كالكاممة لمجمس اإلدارة ،كجكد لجنة مراجعة ترشح المراجع الخارجي كتراقب
أعمالو ،باإلضافة لمراجعة التقارير المراجعيف الداخمييف كاإلشراؼ عمى أعماؿ المراجعة الداخمية كاحتراـ
حقكؽ كؿ المجمكعات ذات المصمحة.
ه-العدالة :المعاممة العادلة لمساىمي األقمية مف قبؿ المساىميف أصحاب األغمبية ،حؽ كافة حممة األسيـ
في الدعكة إلى االحتجاجات العامة ،المكافآت العادلة ألعضاء مجمس اإلدارة كاعطاء المساىميف حؽ
االعتراض عند اإل ساءة ؿحقكقيـ ؾالمشاركة في تعييف المديريف كأيضا في إتحاذ الق اررات بالنظر لممؤسسة
كمكاطف صالح.
و -المسؤولية االجتماعية :كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ كجكد سياسة كاضحة تؤكد عمى التمسؾ بالسمكؾ
األخالقي ككجكد سياسة تكظيؼ كاضحة كعادلة باإلضافة إلى كجكد سياسة كاضحة عف المسؤكلية البيئية.
الشكؿ التالي يكضح خصائص حككمة الشركات.
الشكل رقم ) :(01خصائص حوكمة الشركات
االنضباط

الشفافية

االستقاللية

المساءلة

العدالة

المسؤكلية

المسؤكلية
االجتماعية

إتباع السمكؾ

تقديـ صكرة

ال تكجد تأثيرات

إمكانية تقييـ

المسؤكلية

يجب احتراـ

النظر

األخالقي

حقيقية لكؿ

غير الزمة

كتقدير أعماؿ

أماـ جميع

حقكؽ

لمشركة

المناسب

ما يحدث

نتيجة ضغكط

مجمس اإلدارة

األطراؼ ذكم

مختمؼ

كمكاطف

المصمحة

المجمكعات

جيد

كالصحيح

أصحاب
المصمحة

المصدر :طارؽ عبد العاؿ حماد ،حوكوة الشركات شركات قطاع عام وخاص وهصارف )الوفاهين ،الوبادئ ،التجارب،
الوتطلبات( ،انذار انجامعٍة ،مصز ،الطبعة الثانية، 2008-2007،ص.25
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الفرع الثاني :مرتكزات حوكمة الشركات

لكي تتحقؽ الخصائص السابقة في مفيكـ حككمة الشركات كجب أف يستند ىذا األخير إلى ركائز المكضحة
في الشكؿ التالي:
الشكل رقم) :( 02مرتكزات حوكمة الشركات

السمكؾ األخالقي

ضماف االلتزاـ السمككي مف خالؿ:
 االلتزاـ باألخالؽ الحميدة. االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني الرشيد. التكازف في تحقيؽ مصالح األطراؼالمرتبطة بالشركة.
 الشفافية عند تقييـ المعمكمات. -القياـ بالمسؤكلية االجتماعية.

الرقابة كالمساءلة

إدارة المخاطر

 -تفعيؿ إدارة أصحاب المصمحة في

 -كضع نظاـ إدارة

انجاح الشركة.

المخاطر.

 -أطراؼ رقابية عامة مثؿ ىيئة سكؽ

 -اإلفصاح ك تكصيؿ

الماؿ ،مصمحة الشركات ،البكرصة ،البنؾ
المركزم في حالة البنكؾ التجارية.
 أطراؼ رقابية مباشرة :المساىمكف،مجمس اإلدارة ،لجنة المراجعة ،المراجعكف

المخاطر إلى
المستخدميف
كأصحاب المصمحة.

الداخمييف ،المراجعكف الخارجييف.

المكردكف،
حوكمة أطراؼ
العمالء وخاص ومصارف )المفاهيم ،المبادئ ،التجارب،
قطاع عام
أخرل:شركات
الشركات،
المصدر :ط ا رؽ عبد العاؿ حماد ،

المتطمبات( ،مرجع سابؽ  ،ص.49

المستيمككف،المكدعكف،المقرضكف.

-
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المبحث الثاني:أساسيات تطبيق لحوكمة الشركات

لقد أصبحت حككمة الشركات مف المكضكعات اليامة عمى كافة المؤسسات كالمنظمات ،كذلؾ بعد
سمسمة األزمات المالية المختمفة كالتي ترجع جميا إلى الفساد اإلدارم كالمحاسبي ،ىذا الفساد بسبب
المعمكمات المضممة المقدمة مف قبؿ مراقبي الحسابات كتأكيدىـ عمى صحة القكائـ المالية كما تتضمنو مف
معمكمات محاسبية مخالفة لحقيقة الكضع.
كعمى ىذا األساس سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى نظاـ كمحددات حككمة الشركات

في المطمب األكؿ

كأىداؼ كأىمية حككمة الشركات في المطمب الثاني ،كاألطراؼ المعنية بتطبيقيا في المطمب الثالث.
المطمب األول :نظام حوكمة الشركات ومحدداتها
كؿ نظاـ بحد ذاتو لو خصكصيات يتصؼ بيا كيفرض نفسو بيا ،فالنظاـ ىك مجمكعة مف

األشياء

المادية كالمعنكية التي تيدؼ مف خالؿ العالقات الناشئة بينيـ إلى تحقيؽ غرض معيف سكاء كاف مادم أك
معنكم ،كمف خالؿ دراسة جكانب الحككمة يمكف تحديد نمط نظاـ الحككمة ،كاألطراؼ المعنية بتطبيؽ ىذا
النظاـ.
الفرع األول :نظام حوكمة الشركات
يعد نظاـ الحككمة مف النظـ المرتبطة بتطبيؽ سياسات الحرية االقتصادية كتفعيؿ أحكاـ

كآليات السكؽ

كفي الكقت نفسو فيي نظاـ يعمؿ عمى جذب االستثمارات ألم دكلة مف الدكؿ ،كألم شركة مف الشركات
فيي تعمؿ عمى نشر ثقافة االلتزاـ كما أنيا ترتبط بعمميات تحقيؽ القيمة المضافة  ،ككذلؾ التراكـ الرأسمالي
1

مما يؤدم إلى تحقيؽ نتائج مممكسة منيا :
أوال:اقتصاديات التشغيل األمثل

كذلؾ مف خالؿ القضاء عمى أشكاؿ الؼ ساد االقتصادم في الشركة كعدـ السماح بأم ىدر
يرفع مف اقتصاديات التكمفة ،حيث تقؿ التكاليؼ بنسبة كبيرة عندما تتكاجد الحككمة.

1

محسف أحمد الخضيرم ،مرجع سابؽ ،ص .61
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ثانيا :االرتقاء اإلنتاجي

كذلؾ برفع إنتاجية عكامؿ اإلنتاج الخاصة بالشركة ،حيث تعمؿ عمى رفع الطاقات التشغيمية بشكؿ مممكس
بما يتبع ذلؾ مف زيادة مممكسة في اإلنتاج كمف امتالؾ اقتصاديات أفضؿ خصكصا اقتصاديات الحجـ ،كما
يحققو كؿ منيما مف تأثير في األسكاؽ نتيجة امتالؾ مزايا تنافسية مممكسة .
ثالثا :اقتصاديات العائد والمردود االستثماري
يتعمؽ بربح رأس الماؿ المستثمر في الشركة ،حيث يتحقؽ عند انخفاض التكاليؼ زيادة قدرة الشركة عمى
تخفيض أسعار منتجاتو ا ،أك تسعيرىا بسعر مناسب ،كمف ثـ زيادة القدرة التسكيقية لممنتكجات فضال عما
تحققو الشركة مف عائد كمردكد.
كمف ىنا تأتي الحككمة كنظاـ يعمؿ عمى تفعيؿ كتشغيؿ كتكظيؼ المكارد ،كيزيد مف كفاءة استخداميا في
إطار سميـ متحقؽ بتفاعؿ كتفعيؿ اقتصاديات السكؽ .
كنظاـ الحككمة يعمؿ كمنظكمة تفاعمية استيدافية مككنة مف ثالثة أجزاء رئيسية كىي:1
أ -المدخالت :كىك ما تحتاج إليو الحككمة مف مستمزمات كما يتعيف تكفيره ليا مف مطالب سكاء كانت
مطالب تشريعية ،إدارية قانكنية أك اقتصادية .
ب -تشغيل الحوكمة :كيشير إلى الجيات المسؤكلة عف تطبيؽ الحككمة كالمشرفة عف ىذا التطبيؽ ،كجيات
الرقابة ككؿ كياف إدارم داخؿ الشركة أك خارجيا كتفاعميـ فيما بينيـ في تنفيذ الحككمة كتشجيع االلتزاـ بيا
فضال عف تطكير أحكاميا كاالرتقاء بيا.
ج -المخرجات  :الحككمة ليست ىدفا بحد ذاتو لكنيا إدارة ككسيمة لتحقيؽ نتائج كأىداؼ يسعى إلييا الجميع
إذ أف المخرجات ىنا ىي مجمكعة المعايير كالقكاعد كالقكانيف المنظمة ؿألداء كالسمكؾ كالممارسات العممية
التنفيذية سكاء في الشركات أك المصارؼ لمحفاظ عمى حقكؽ أصحاب المصالح كتحقيؽ الشفافية.
كالحككمة أداة تسمح بتحسيف الجكانب التالية:
 -حماية حقكؽ المساىميف.

1

طالب عالء فرحاف ،إيماف شيحاف المشيداني ،مرجع سابؽ ،ص -ص.26-25
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 حماية حقكؽ أصحاب المصالح. تحقيؽ اإلفصاح كالشفافية. تأكيد المعاممة المتساكية كالعادلة فيما بينيـ. تفعيؿ مسؤكليات مجمس اإلدارة. -تحسيف مخرحات النظاـ المحاسبي المالي.

كمما سبؽ يمكف أف نستنتج أف نظاـ حككمة الشركات يتضمف مجمكعة مف المتطمبات قانكنية ،تشريعية
اقتصادية كإدارية كىي عبارة عف مدخالت كىذه المدخالت يتـ معالجتيا كتفعيميا عف طريؽ نظاـ التشغيؿ
كالمتمثؿ في لجاف المراجعة الداخمية كالخارجية كمجمس اإلدارة كالشركات المينية كالجمعيات الرقابية ،كىذا
مف أجؿ تحقيؽ مخرجات تعمؿ عمى إدارة الشركة بما يحفظ حقكؽ أصحاب المصالح كتحقيؽ الشفافية
كاإلفصاح كالعدالة المتساكية بيف جميع األطراؼ المعنية  ،كيمكف أف نتصكر نظاـ لحككمة الشركات كفؽ
الشكؿ التالي:
الشكل رقم )03( :نظام حوكمة الشركات
-حماية حقكؽ المساىميف.

 حماية حقكؽ أصحابالمصالح.

 تحقيؽ اإلفصاحكالشفافية.

 اآلليات الداخمية -آليات الخارجية

 -النظاـ المحاسبي

 -تحقيؽ المعاممة

 -متطمبات قانكنية.

 متطمبات تشريعية. -متطمبات إدارية.

 -متطمبات اقتصادية

المتساكية
اخلارجية
آلياتمسؤكليات مجمس
 تفعيؿالنظام احملاسيب
اإلدارة.

 -تحسيف مخرجات النظاـ

اؿ

احملاسيب
المخرجات

المعالجة

المصدر :مف تصكر الباحثة
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الفرع الثاني :محددات حوكمة الشركات

قناؾ اتفاؽ عمى أف التطبيؽ الجيد لحككمة الشركات مف عدمو يتكقؼ عمى مدل تكفر مستكل جكدة
ؿمحددات الحككمة الخارجية كالداخمية ،كنعرض فيما يؿم ىاتيف المجمكعتيف مف المحددات كما يمي:1
أوال :المحددات الخارجية
كترجع أقمية المحددات الخارجية إلى أف كجكدقا يضـ ف حسف إدارة الشركة.
أ -البيئة االقتصادية واالجتماعية والقانونية والمناخ العام لالستثمار :كالتي تتعمؽ بطبيعة النظاـ القانكني
كاالقتصادم كاالجتماعي السائد كالقكانيف المنظمة لسكؽ العمؿ مثؿ قانكف الشركات كسكؽ الماؿ ،تنظيـ
المنافسة ،منع الممارسات االحتكارية كاإلفالس.
ب -االلتزام بالمعايير الدولية لممحاسبة والتدقيق :وتتعمؽ بالتقيد بمعايير مكحدة تككف ـ ؿزمة التطبيؽ لتعزيز
ق.
خاصية المقارنة بيف البيانات كالمعؿكمات المالية عؿل المستكل العالمي ككضع آلية ؿؿتقيد با
ج -مصادر التمويل :ىناؾ أقمية كبيرة ؿؿحككمة بالنسبة ؿؿمستثمرمف "مصادر التمكيؿ" في األسكاؽ المالية ألف
مصدر تمكمؿم يتطؿب حككمة فعالة.
د -طبيعة السوق :مف المؤكد أف السكؽ يترؾ بتأثيراتو الداخمية كالخارجية عمى الشركة مف حيث قدرتيا
عمى أداء مياميا كنجاحيا في إدارة مخاطر السكؽ كمراقبة النتائج.
ثانيا:المحددات الداخمية
تشير إلى القكاعد كاألسس التي تحدد كيفية اتخاذ الؽاررات كتكزيع السمطات داخؿ الشركة بيف الجمعية العامة
ق إلى التقميؿ ـ ف تعارض اؿمصالح بيف قذه
كمجؿس اإلدارة كالمدمرمف التنفيذييف كالذم يؤدم تكافرقا كتطبيؽ ا
األطراؼ.
أ -مجمس اإلدارة :يجب أف يتضمف مجمس اإلدارة التكجيو كاإلرشاد االستراتيجي لمشركة كأف يحتمؿ كؿ مف
مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية المسؤكلية المباشرة كغير المباشرة عف مدل تحقيؽ أداء الشركة ،كتحقيؽ
1

محمد خالد الميايني ،حوكمة الشركات وأهميتها في جذب االستثمارات وتنمية الموارد البشرية ،ممتقى الفعاليات العممية

لجمعية المحاسبيف القانكنييف السكرييف ،2007 ،سكريا ،ص.04
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مصمحة المساىميف ككافة أصحاب المصالح كمعاممتيـ معاممة عادلة يجب عمييـ كضع األىداؼ كمراقبة
األداء كضماف الشفافية في ترشيح كانتخاب مجمس اإلدارة كاإلفصاح كنزاىة حسابات الشركة كاإلشراؼ عمى
حسف ممارسة الحككمة في الشركة كممارسة الحكـ المكضكعي المستقؿ عمى شؤكف الشركة مف أ جؿ تحقيؽ
أىداؼ الشركة.
ب-الهيكل التنظيمي :الذم يعد إعداده جزء ـ ف مسؤكلية مجؿس اإلدارة كيتضـ ف عـ ؿية التسمسؿ اليرمي
لمسمطة لعرض كتحديد الكاجبات كتكزيع المسؤكليات كتفكيض السؿطات مف أجؿ بؿكغ النتائج المرجكة.
ج -النظام المحاسبي :كقم األداة التي تكفر ما يحتاج إليق مستخدمك البيانات كالمعؿكمات التخاذ الق اررات
لي بكفاءة ،فإف
ألف النظاـ المحاسبي يشكؿ القاعدة األساسية ؿؿمعؿكمات لمتخذم الق اررات اإلستراتيجية كالتشغي ة
قذه النظـ تؤثر في عـ ؿية التحؾـ المؤسسي.
القي القائمة عؿل األخالؽ
د -قيم الشركة :كقم التي تتعمؽ بالسمكؾ األخالقي ؿؿشركة كبمستكيات عالية ـ ف ـ
المينية مف نزاىة كمكضكعية كأمانة في تنفيذ عـ ؿيات الشركة.
كفي ضكء ما سبؽ نجد أف المحددات سكاء كانت داخمية أك خارجية ىي بدكرىا تتأثر بمجمكعة مف
عكامؿ أخرل مرتبطة بالنظاـ االقتصادم كاالجتماعي ،كبالكعي مف أفراد المجتمع كما أنيا مرتبطة أيضا
بالبيئة التنافسية كالقانكنية كالتنظيمية داخؿ الشركة كما أف الحككمة تشجع عمى نمك القطاع الخاص كدعـ
قدراتو التنافسية ،كتساعد المشركعات في الحصكؿ عمى التمكيؿ كتكليد األرباح كخمؽ فرص عمؿ.
المطمب الثاني:أهمية حوكمة الشركات وأهدافها
مف خالؿ ما سبؽ نالحظ أف لمحككمة أىمية كبيرة بالنسبة لألفراد كالشركات ،كما أف ليا ألىداؼ
كمحددات تسعى إلى تحقيقيا نعرضيا فيما يمي:
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الفرع األول :أهمية حوكمة الشركات

تعد حككمة الشركات مف أىـ العمميات الضركرية كالالزمة لتحسيف عمؿ الشركات كتأكيد نزاىة
اإلدارة فييا ،ككذلؾ لمكفاء بااللتزامات كالتعيدات كلضماف تحقيؽ الشركة أىدافيا كبشكؿ قانكني كاقتصادم
سميـ.1
كيتضح لحككمة الشركات أىمية كبيرة بالنسبة لمشركات كبالنسبة لممساىميف كذلؾ كما يمي:2
أوال :أهمية الحوكمة بالنسبة لمشركات
تتجمى أىمية حككمة الشركات فيما يأتي:
أ -تمكف مف رفع الكفاءة االقتصادية لمشركة مف خالؿ كضع أسس العالقة بيف مديرم الشركة كمجمس
اإلدارة كالمساىميف.
ب -تعمؿ عمى كضع اإلطار التنظيمي الذم يمكف مف خاللو تحديد أىداؼ الشركة كسبؿ تحقيقيا مف خالؿ
تكفير الحكافز المناسبة ألعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية لكي يعممكا عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة التي
ترعى مصمحة المساىميف.
ج -تؤدم إلى االنفتاح عمى أسكاؽ الماؿ العالمية كجذب قاعدة عريضة مف المستثمريف خاصة األجانب
لتمكيؿ المشاريع التكسعية.
د -تحضل الشركات التي تطبؽ قكاعد الحككمة بزيادة ثقة المستثمريف ألف تمؾ القكاعد تضمف حماية
حقكقيـ.
ثانيا :أهمية الحوكمة بالنسبة لممساهمين
كتتجمى أىمية الحككمة بالنسبة لممساىميف فيما يمي:
أ -تساعد عمى ضماف الحقكؽ لكافة المساىميف ،مثؿ حؽ التصكيت ،حؽ المشاركة في الق اررات الخاصة
بأم تغيرات جكىرية قد تؤثر عمى أداء الشركات في المستقبؿ.
1

أشرؼ حنا ميخائيؿ ،مرجع سابؽ ،ص -ص .5-4

2

عبد الكىاب نصر عمي ،شحاتة السيد شحاتة ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية ،الدار

الجامعية ،اإلسكندرية ،2007،ص -ص.29-28
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ب -اإلفصاح الكامؿ عمى أداء الشركات كالكضع المالي كالق اررات الجكىرية المتخذة مف قبؿ اإلدارة العميا.
ج -يساعد المساىميف عمى تحديد المخاطر المترتبة عمى االستثمار في ىذه الشركات.
كمنو نجد أف حككمة الشركات تعتمد عمى التعاكف ببيف القطاعيف العاـ كالخاص لخمؽ نظاـ لسكؽ
تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقكـ عمى أساس القانكف ،كما تمعب الحككمة دك ار حاسما في تحقيؽ التنمية
االقتصادية كتجنب الكقكع في األزمات ،كذلؾ مف خالؿ ترسيخ عدد مف معايير األداء ،مما يؤدم إلى كسب
ثقة المتعامميف في ىذه السكؽ كالعمؿ عمى استقرارىا كالحد مف التقمبات الشديدة فييا ،كبالتالي تحقيؽ التقدـ
1

االقتصادم.

فرع الثاني :أهداف حوكمة الشركات
2

تحقؽ حككمة الشركات الجيدة كثي انر مف األىداؼ مف أىميا:

 تحقيؽ الشفافية كالعدالة كحماية حقكؽ المساىميف في الشركة كىذا يتـ مف خالؿ إيجاد قكاعد كأنظمةكضكابط تيدؼ تحقيؽ الشفافية كالعدالة.
 إيجاد ضكابط كقكاعد كىياكؿ إدارية تمنح حؽ مساءلة إدارة الشركة أماـ الجمعية العامة كتضمف حقكؽالمساىميف في الشركة .
 تنمية االستثمارات كتدفقيا مف خالؿ تعميؽ ثقة المستثمريف في أسكاؽ الماؿ. العمؿ عمى تنمية المدخرات كتعظيـ الربحية كايجاد فرص عمؿ جديدة . العمؿ عمى األداء المالي الجيد مف خالؿ محاسبة اإلدارة أماـ المساىميف . فرض الرقابة الجيدة كالفاعمة عمى أداء الكحدات االقتصادية لتطكير كتحسيف القدرة التنافسية لمكحداتاالقتصادية .
 العمؿ عمى محاربة التصرفات غير المقبكلة سكاء كانت في الجانب المادم أك اإلدارم أك األخالقي.تكفير فرص عمؿ جديدة .
 جذب االستثمارات سكاء األجنبية أـ المحمية كالحد مف ىركب رؤكس األمكاؿ الكطنية لمخارج.1

محمد مصطفى سميماف ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،دار الجامعية ،اإلسكندرية،

2

عبد الكىاب نصر عمي ،مكسكعة المراجعة الخارجية الحديثة ،الجزء الثالث "،دكر أليات المراجعة في تفعيؿ حككمة

 ،2008ص.15

الشركات" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،2009،ص.177
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 الشفافية في إجراءات المحاسبة كالمراجعة المالية لتقميؿ كضبط الفساد في الشركة. تطكير كتحسيف كمساعدة أصحاب القرار مثؿ المديريف كمجالس اإلدارة عمى بناء إستراتيجية متطكرة تخدـالكفاءة اإلدارية كالمالية لمشركة.
 -العمؿ عمى تحفيز األيدم العاممة في الشركة كتحسيف معدالت إنتاجيـ ,كتعميؽ ثقتيـ بالشركة .

 زيادة المعمكمات كالخبرات كالميارات نتيجة العمؿ بالحككمة .كفي نياية األمر ال بد مف اإلشارة إلى أف مف أىـ أىداؼ حككمة الشركات العمؿ عمى مساءلة
كمحاسبة كمحاربة الفساد اإلدارم كالمالي في الشركة بكؿ صكره  ،ككذلؾ العمؿ بكؿ الكسائؿ المتاحة لجذب
االستثمارات المحمية كاألجنبية سكاء بالتشريعات أك القكانيف كاالمتيازات الممنكحة لممستثمريف  ،باإلضافة إلى
تطبيؽ مبدأ األخالؽ الحميدة الجيدة كالمعامالت اإلنسانية كاالقتصادية بيف المتعامميف مع الشركات فالجكانب
األخالقية في عمؿ الشركات ىي األكثر مالئمة لدعـ الحككمة الجيدة كالناجحة .
الشكل رقم ) :( 04أهداف حوكمة الشركات

المصدر :طانة عالء فزحان ،إٌمان شٍحان انمشهذاوً  ،انحىكمة انمؤسسٍة واألداء انمانً اإلستزاتٍجً نهمصارف .انطثعة
األونى ،دار انصفاء .نهىشز وانتىسٌع ،عمان األردن ، 2010 ،ص.45
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المطمب الثالث:األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

ىناؾ أربعة أطراؼ رئيسية تتأثر كتؤثر في التطبيؽ السميـ لقكاعد حككمة الشركات ،كتحدد إلى درجة كبيرة
مدل النجاح أك الفشؿ في تطبيؽ ىذه القكاعد ،كىذه األطراؼ ىي:1
أ-المساهمون :كىـ مف يقكمكف بتقديـ رأس الماؿ لمشركة عف طريؽ
عمى المدل البعيد مما يحدد مدل استم ارريتيا مقابؿ

ممكيتيـ لألسيـ كتعظيـ قيمة الشركة

الحصكؿ عمى األرباح المناسبة الستثماراتوـ كيممككف

الحؽ في اختيار أعضاء مجمس اإلدارة المناسبيف لحماية حقكقيـ ،كبالمقابؿ عدـ تحقيؽ األرباح المجدية
يقمص رغبة المساىميف في زيادة أنشطة الشركة مما يؤثر عمى مستقبؿ الشركة ،كيمكف تحقيؽ أىداؼ
المساىميف مف خالؿ حسف اختيار أعضاء اإلدارة العميا إلدارة الشركة ضمف القكانيف كالسياسات المطمكبة
بصفتيـ مف يقكـ باختيار المديريف التنفيذييف.
ب -مجمس اإلدارة  :مجمس اإلدارة الذم تككؿ ؿق سمطة اإلدارة اليكمية ألعماؿ الشركة باإلضافة إلى الرقابة
عمى األداء ،كما يقكـ مجمس اإلدارة برسـ السياسات العامة لمشركة ككيفية المحافظة عمى حقكؽ المساىميف.
ج -اإلدارة  :كىي المسؤكلة عف اإلدارة الفعمية لمشركة كتقديـ التقارير الخاصة باألداء إلى مجمس اإلدارة
كتعتبر إدارة الشركة ىي المسؤكلة عف تعظيـ األرباح كزيادة قيمتيا باإلضافة إلى مسؤكليتيا تجاه اإلفصاح
كالشفافية في المعمكمات التي تنشرىا لممساىميف ،كاإلدارة ىي حمقة الكصؿ بيف مجمس اإلدارة كبقية األطراؼ
المتعاممة مع الشركة ،لذا يجب الحرص عمى اختيار أفراد اإلدارة بعناية ألنيـ مف يقكـ

بتنفيذ رغبات

المساىميف.
د-أصحاب المصالح :كىـ مجمكعة مف األطراؼ ليـ مصالح داخؿ الشركة مثؿ الدائنيف كالمكرديف كالعماؿ
كالمكظفيف ،كقد تككف مصالح ىذه األطراؼ

متعارضة كمختمفة في بعض األحياف  ،كيتأثر مفيكـ حككمة

الشركات بشكؿ كبير بالعالقات بيف ىذه األطراؼ ،فيـ الذيف يقكمكف بأداء المياـ التي تساعد الشركة عمى
اإلنتاج كتقديـ الخدمات ،كبدكنيـ ال تستطيع اإلدارة كال حتى مجمس اإلدارة كالمساىمكف تحقيؽ اإلستراتيجيات
المكضكعة لمشركة ،فالعمالء ىـ الطرؼ الذم يقكـ بشراء المنتج أك الخدمة ،كالمكرد مف مبيع لمشركة المكاد
الخاـ كالسمع كالخدمات األخرل ،أما الممكليف

1

كجميع األطراؼ الممكلة ىي التي تمنح تسييالت إنتمائية

عبد الكىاب نصرعمي ،شحاتة السيد شحاتة ،مرجع سابؽ ،ص -ص .21-20
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لمشركة ،فينبغي أف يككف التعامؿ مع ىذه األطراؼ بمنتيى الحرص كالدقة ،فالمعؿكمات المضممة لمممكليف قد
تقطع خططا ؿلتمكيؿ مما يؤثر سمبا عمى التخطيط المستقبمي لمشركة.1
كيمكف تمخيص األطراؼ المعنية بتطبيؽ قكاعد الحككمة كما يمي:
الشكل رقم) :(05األطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات

المصدر :عبد الكىاب نصر عمي شحاتو السيد شحاتو ،مرجع سابؽ ،ص. 20

1

محمد مصطفى سميماف ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ،مرجع سابؽ ،ص -ص .22-21
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المبحث الثالث :الجهود الدولية لوضع قواعد لحوكمة الشركات وتطبيقاتها الدولية
بعد التعرؼ عمى مختمؼ مفاىيـ حككمة الشركات كأساسيات تطبيقيا باإلضافة إلى إطارىا المؤسسي
سنحاكؿ في ىذا المبحث إلقاء الضكء عمى مختمؼ جيكد المنظمات الدكلية في كضع قكاعد لحككمة
الشركات باإلضافة إلى تطبيقاتيا الدكلية في بعض الدكؿ الغربية كالعربية كما يمي:
المطمب األول :جهود المنظمات الدولية لوضع مبادئ لحوكمة الشركات
المقصكد بمبادئ حككمة الشركات القكاعد كالنظـ كاإلجراءات التي تحقؽ الحماية كالتكازف بيف
مصالح مجالس المديريف كالمساىميف كباقي أصحاب المصالح ،كلذلؾ اىتمت المنضمات الدكلية
المتخصصة بكضع مبادئ كمعايير عالمية تخص حككمة الشركات بإضافة إلى دساتير كطنية اعتمادا عمى
القكانيف الدكلية كالتقارير المشيكرة التي تمت في ىذا اإلطار.
الفرع األول :مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ""OECD
يتـ تطبيؽ الحككمة كفؽ خمسة مبادئ تكصمت إلييا منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية في سنة 1999
1

عمما بأنيا قد أصدرت تعديال ليا في سنة  2004كتتمثؿ في:
أوال -ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات

يجب أف يتضمف إطار حككمة الشركات كؿ مف تعزيز شفافية األسكاؽ ككفاءتيا ،كما يجب أف يككف
متناسقا مع أحكاـ القانكف ،كأف يصبغ بكضكح تقسيـ المسؤكليات فيما بيف السمطات اإلستشرافية كالتنظيمية.
ثانيا -حفظ حقوق جميع المساهمين
كتشمؿ نقؿ ممكية األسيـ ،كاختيار مجمس اإلدارة كالحصكؿ عمى عائد في األرباح ،كمراجعة القكائـ المالية ك
حؽ المساىميف في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.
ثالثا -المعاممة المتساوية بين جميع المساهمين

1

محمد حسف يكسؼ ،محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة الى نمط تطبيقها في مصر ،بنؾ االستثمار القكمي ،القاىرة،

 ،2007ص .6
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كتعني المساكاة بيف حممة األسيـ داخؿ كؿ فئة كحقيـ في الدفاع عف حقكقيـ القانكنية كالتصكيت في
الجمعية العامة عمى الق اررات األساسية ،ككذلؾ حمايتيـ مف أم عمميات استحكاذ أك دمج مشككؾ فييا أك مف
االتجار في المعمكمات الداخمية ككذلؾ حقيـ في االطالع عمى كافة المعامالت مع أعضاء مجمس اإلدارة أك
1

المديريف التنفيذييف.

رابعا -دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سمطات اإلدارة بالشركات
يجب أف يضمف إطار حككمة الشركات احتراـ دكر كافة األطراؼ ذكم المصمحة في حككمة الشركات ،مثؿ
الدائنكف ،المكردكف ،العمالء ،العامميف بالشركة ككافة الجيات الحككمية كتكفير المعمكمات الالزمة ليـ
بصكرة دكرية كفي الكقت المناسب كحفظيـ مف أخطار مجمس اإلدارة مف أم تصرفات أك مخالفات غير
قانكنية أك غير أخالقية دكف أف يترتب عف ىذا النحك األخطار أم مساس بحقكؽ تمؾ األطراؼ تجاه
الشركة.

2

كيبقى أف يقر اإلطار الخاص بقكاعد المنظمة لحككمة الشركات بحقكؽ أصحاب المصالح كما ىي محددة
في القانكف كيشجع التعاكف الفعاؿ بيف الشركات كأصحاب المصالح بالشركة كتكفير االستم اررية السميمة
3

لمشركات السميمة كتتضمف ما يمي:

أ -أف يشدد إطار القكاعد المنظمة لحككمة الشركات عمى ضركرة احتراـ حقكؽ أصحاب المصالح التي
يحمييا القانكف ،كاتاحة الفرصة ألصحاب المصالح لمحصكؿ عمى تعكيض مناسب عمى انتياؾ حقكقيـ.
ب -يسمح إطار حككمة الشركات بكجكد آليات لمشاركة أصحاب المصالح ،كأف تكفؿ تمؾ اآلليات بدكرىا
تحسيف مستكيات األداء.
ج -تكفير المعمكمات ألصحاب المصالح كفرص النفاذ ليا بأسمكب دكرم كفي التكقيت المناسب.

1

مصطفى نجـ البشماكم ،أهمية تطبيق حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخمية في المؤسسة العامة بالسودان،

2

عبد الكىاب نصر عمي ،شحاتة السيد شحاتة ،مرجع سابؽ ،ص .88

3

أحمد ماىر ،تطوير المنظمات  -الدليل العممي إلعادة الهيكمة والتمييز اإلداري وادارة التغيير ،-الدار الجامعية،اإلسكندرية،

مؤتمر المراجعة الداخلية األكؿ بالسكداف ،أياـ  21-20جانفي ،2008 ،ص .20

 ،2007ص .547
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د -السماح ألصحاب المصالح بما فييـ العامميف مف األفراد كالجيات التي تمثميـ االتصاؿ بحرية بمجمس
اإلدارة لمتعبير عف مخاكفيـ اتجاه التصرفات الغير قانكنية كالمنافية ألخالقيات المينة.
خامسا -اإلفصاح والشفافية
يجب أف يتضمف إطار حككمة الشركات تقديـ افصاحات مكثكقة كمالئمة كفي التكقيت المناسب لكؿ األمكر
اليامة بشاف الشركة المتعمقة بالكضع المالي كاألداء كالممكية كالرقابة ،بما في ذلؾ النتائج المالية كالتشغيمية ك
أىداؼ الشركات كممكية األسيـ كالتصكيت كعضكية مجمس اإلدارة ،كمكافآتيـ كعكامؿ المخاطرة الجكىرية
المتكقعة ،كىياكؿ الحككمة كسياساتيا كالمراجعة السنكية كالحصكؿ عمى المعمكمات مف جانب المستخدميف.
1

كبصفة عامة ىناؾ مجمكعة مف اإلرشادات التي يجب أخذىا بعيف االعتبار عند تطبيؽ ىذا المبدأ كىي:
أ-يجب أف يشمؿ اإلفصاح المعمكمات الميمة كالجكىرية.
ب -يجب أف تصؿ المعمكمات كيفصح عنيا كفقا لمعايير محاسبية عالية الجكدة.

ج -يجب القياـ بتدقيؽ سنكم مف قبؿ مدقؽ خارجي مستقؿ ككفؤ كمؤىؿ مف أجؿ تأكيد خارجي كمكض كعي
إلى مجمس اإلدارة كالمساىميف ،ألف القكائـ المالية كالبيانات تمثؿ بعدالة المركز المالي ،كأداء الشركة بالنسبة
لجميع النكاحي المادية.
د -يجب أف يككف المدققيف الخارجييف عرضة لممساءلة مف قبؿ المساىميف كالمسؤكليف أماـ الشركة لممارسة
العناية المينية عند قياميـ بعممية التدقيؽ.
ق -يجب أف تقدـ قنكات نشر المعمكمات ذات الصمة كالعالقة لمستخدمييا ،بشكؿ متساكم كفي الكقت
المناسب ،كبكمفة تمكف مف الحصكؿ عمييا.

1

عدناف قباجة كآخركف ،تقرير حوكمة الشركات في فمسطين ،معيد األبحاث كالسياسيات االقتصادية الفمسطينية ،القدس،

ص -ص .46-45
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سادسا -مسؤوليات مجمس اإلدارة

يجب أف يتيح إطار حككمة الشركات الخطكط اإلرشادية اإلستراتيجية لتكجيو الشركات ،كما يجب أف يكفؿ
المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية مف قبؿ مجمس اإلدارة كأف تتـ مساءلة مجمس اإلدارة مف قبؿ الشركة ك
المساىميف ،ىذا باإلضافة لممسؤكليات التالية:1
أ -يجب أف يعمؿ أعضاء مجمس اإلدارة عمى أساس تكفر كامؿ لممعمكمات ،ككذلؾ أساسا لنكايا الحسنة ،ك
سالمة القكاعد المطبقة ،كما يجب أف يسعى لتحقيؽ مصالح المؤسسة كالمساىميف.
ب -ينبغي أف يعمؿ مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ المعاممة المتكافئة لجميع المساىميف.
ج -يتضمف مجمس اإلدارة التكافؽ مع القكانيف السارية ،كأف يأخذ في االعتبار اىتمامات كافة أصحاب
المصالح.
الفرع الثاني :مبادئ لجنة بازل لمرقابة المصرفية العالمية
كضعت لجنة بازؿ في عاـ  1999تعميمات كارشادات تتعمؽ بالحككمة في المؤسسات المصرفية كالمالية ك
أىـ ىذه التعميمات ىي:2
أ -كضع مكاثيؽ شرؼ بيف الشركات لتحقيؽ كتطبيؽ التصرفات الجيدة بيف ىذه الشركات.
ب -كضع إستراتيجية لمشركة بمشاركة كمساىمة األفراد فييا.
ج -تحديد كتكزيع المسؤكليات كمراكز اتخاذ القرار بيف أفراد المجمس.
د -إيجاد نظاـ يتضمف مياـ التدقيؽ الداخمي كالخارجي كادارة مستقمة.
ق -إيجاد صيغ كآليات تبيف نكع كشكؿ التعاكف بيف مجمس اإلدارة كمدققي الحسابات.
ك -إيجاد نكع مف المراقبة لمراكز المخاطر مثؿ (كبار المساىميف كاإلدارة العميا) .

1

مركز المشركعات الدكلية الخاصة ،مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في مجال حوكمة الشركات ،القاىرة،2006 ،

ص .11

2

مناكر حداد  ،مرجع سابؽ ،ص .6
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ف -تطبيؽ العدالة كالمساكاة عند تكزيع الحكافز المادية كاإلدارية سكاء بيف المديريف كالمكظفيف سكاء كانت
الحكافز مادية أك ترقيات أك إدارية.
م -ضماف تكفير كتدفؽ المعمكمات المناسبة.
الفرع الثالث :مبادئ مؤسسة التمويل الدولية
كضعت مؤسسة التمكيؿ الدكلية التابعة لمبنؾ الدكلي في سنة  2003مكجيات كقكاعد كمعايير عامة تراىا
أساسية لدعـ الحككمة في الشركات عمى تنكعيا ،سكاء كانت مالية أك غير مالية ،كذلؾ عمى مستكيات أربعة
كالتالي:1
أ -الممارسات المقبكلة لمحكـ الجيد.
ب -خطكات إضافية لضماف الحكـ الجيد.
ج -إسيامات أساسية لتحسيف الحكـ الجيد محميا.
د -القيادة الجيدة.
المطمب الثاني :المواثيق والتقارير الدولية لتعزيز حوكمة الشركات
دأبت الكثير مف الدكؿ إلى إصدار مكاثيؽ كطنية لحككمة الشركات تتكيؼ كبيئة أعماليا ،باإلضافة إلى
التقارير المشيكرة التي تمت في ىذا اإلطار ،كسنذكر في ىذا المطمب أىـ ىذه المكاثيؽ كالتقارير.
الفرع األول :المواثيق الدولية لحوكمة الشركات
أوال :قانون ساربيز -أوكسمي  2002لمو.م.أ
ساربيز أككسمي (  )Sarbanes-Oxley SOXهى قاوىن أمزٌكً ٌىجة عهى انشزكات أن تضمه وتعتمذ
انمعهىمات انمانٍة مه خالل أوظمة انزقاتة انذاخهٍة ،حسة

ىذا انقاوىن فئوه سٍتم تحمٍم انزئٍس

التنفيذم

كمدير القطاع المالي المسؤكلية الشخصية عف اإلعالف عف بيانات مالية خاطئة ،جاء ىذا القانكف إثر
1

فؤاد شاكر ،الحكم الراشد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية ،المؤتمر المصرفي العربي

تحت عنكاف :الشراكة بيف العمؿ المصرفي كاالستثمار مف أجؿ التنمية ،القاىرة ،2005 ،ص .4
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تداعيات المخالفات المالية الجسيمة التي أدت إلى انييار شركة إنركف ك كرلدككـ

1

بيدؼ إعادة الثقة

لممستثمريف في سكؽ رأس الماؿ األمريكي.2
يتشكؿ قانكف ( 3)SOXمف إحدل عشر( )11فصال ،كىي كاألتي:
الفصؿ  :1مجمس اإلشراؼ العاـ المحاسبي في الشركة.
الفصؿ  :2استقاللية المراجعيف.
الفصؿ :3مسؤكليات الشركة.
الفصؿ :4تحسيف اإلفصاح المالي.
الفصؿ :5تحميؿ تضارب المصالح.
الفصؿ :6لجنة المكارد كالسمطات.
الفصؿ :7التقارير كالدراسات .
الفصؿ :8مساءلة الشركة كجرائـ التدليس كاالختالس.
الفصؿ :9تحسيف تطكيؽ عقكبة الجرائـ المتصمة.
الفصؿ  :10عائد الضرائب مف الشركات.
الفصؿ :11المساءلة كالتدليس بالشركات.
ثانيا :الدليل الموحد لحوكمة الشركات بالمممكة المتحدة
جاء قذا القانكف محؿ القانكف المشترؾ الذم صدر عاـ

 ،12003كيترتب عميو إعادة النظر في إعداد

التقارير المالية مف قبؿ المجمس ،كيتضمف الدليؿ مجمكعتيف:

1

CFCG guidelines on corporate governance, center for corporate governance.
Bertrand Richard et Dominique miellet, la dynamique du gouvernement d’entreprise, édition d’organisation
Paris, 2003, p28.
3
One hundred seventh congress of the united states of America at the second session, city of Washington
Wednesday. 23 January 2002, a partir du site:
http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf , consulte le : 11/06/2013.
2
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المجموعة األولى :الشركات

حيث شممت ق ذق المجمكعة أربعة مبادئ تتعمؽ بالمديريف كىيكؿ المكافآت كما تتضمف عالقاتيـ مع
المساىميف كالتأكيد عمى القابمية لممحاسبة كالمراجعة.
المجموعة الثانية :المساهمون المؤسسون
تحث قذق المجمكعة المساىميف المؤسسيف عمى الحكار مع الشركات كاعطاء الكزف المستحؽ لتقييـ اإلفصاح
عف الحككمة متى قامت الشركة بتقييـ معايير الحككمة خاصة تمؾ المتعمقة بييكؿ كتركيبة المجمس كما ليـ
كؿ المسؤكلية حكؿ اعتباراتيـ كحساباتيـ عف استعماؿ األصكات.
كقد تـ استعراض كجيات نظر الشركات المدرجة في البكرصة ،كالمديريف كالمستثمريف كغيرىا مف األطراؼ
المعنية بخبراتيا في تنفيذ الدليؿ المشترؾ في  29مايك  2009حكؿ النقاط التالية:2
 تككيف كفعالية المجمس ككؿ. دكر كؿ مف الرئيس التنفيذم لقيادة الشركة كالمديريف غير التنفيذييف. دكر المجمس فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر. دكر لجنة األجكر. دعـ نكعية المعمكمات المتاحة لمجمس إدارة الشركة كالمجاف.ثالثا :ميثاق حوكمة الشركات بألمانيا
يقدـ قذا القانكف  3الصادر في جكاف  2005إلدارة الشكات األلمانية لكائح قانكنية أساسية لإلشراؼ كادارة
الشركات المدرجة في البكرصة األلمانية ،كيتضمف معايير حككمة الشركات المعترؼ بيا دكليا ككطنيا ،ييدؼ

1

The combined code on corporate governance, financial reporting council, June 2006, a partir du site :
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Combined%20Code%20June%202006.pdf consulte le:
18/03/2013.
2
FINANCIAL REPORTING COUNCIL, REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED
CODE CALL FOR EVIDENCE , a partir du site :
http://www.frc.org.uk/documents/pagemanager/frc/Combined_Code_2009/Combined%20Code%20Review%20con
sultation%20document%20March%202009.pdf , consult le :22/04/2013
3
Government commission, German corporate governance code, 2 June 2005.
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قذا الميثاؽ لجعؿ نظاـ إدارة الشركات األلمانية شفاؼ كمفيكـ ،كالغرض منو ىك تعزيز الثقة الدكلية كالكطنية
1

لممستثمريف كالعمالء كالمكظفيف كالجميكر العاـ ،كأىـ مبادئو ما يمي:
المبدأ األكؿ :المساىميف كاجتماع الجمعية العامة.
المبدأ الثاني :التعاكف بيف مجمس اإلدارة مجمس الرقابة كاإلشراؼ.
المبدأ الثاؿث :مجمس اإلدارة.
المبدأ الرابع :مجمس الرقابة.
المبدأ الخامس :الشفافية.
المبدأ السادس :التقرير كالمراجعة في القكائـ المالية السنكية.
الفرع الثاني :أولى التقارير المقدمة لتعزيز حوكمة الشركات

ىذه المكاثيؽ اعتمدت عمى ما تـ مالحظتو كاكتشافو في الميداف مف طرؼ المجاف المكمفة بدراسة المشاكؿ
كالنقائص المكجكدة في الشركات كما تـ رصده مف ميكالت المديرييف كرغباتيـ داخؿ ىذه الشركات ،صدرت
أكثر مف ستة تقارير عبر العالـ ،سنذكر أىميا:
أوال :تقرير كادبوري ()Cadbury
تقرير كادبكرم بعنكاف" الجكانب المالية لحككمة الشركات" ىك تقرير لجنة برئاسة أدرياف كادبكرم الذم حدد
تكصيات بشأف ترتيب مجمس إدارات الشركات كنظـ المحاسبة لمتخفيؼ مف المخاطر كالفشؿ ،نشر التقرير
عاـ  ،1992كتـ إعداد التكصيات الكاردة في التقرير بالمشاركة مع اإلتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة كالبنؾ
الدكلي كغيرىا.2
3

أساسي:
ة
أىـ ما جاء بو التقرير تكصيات مف ثالث محاكر

1

Government commission, German corporate governance code 12 JUIN 2006 a partir du site :
http://www.telekom.com/dtag/cms/contentblob/dt/en/28904/blobBinary/Corporate+Governance+Code%252C+June
+12%252C+2006+%252889+KB%2529.pdf , consulte le: 23 /03/2013 .
2
Fédéric parrat, le gouvernement d’entreprise, édition maxima, paris,1999, p191
3

Report of the committee on the financial aspects of corporate governance, first published, 1 December 1992
a partir du site : http://www.ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, consulte le : 10/04/2013.
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المحور األول :المجمس

عمى مجمس اإلدارة أف يتسـ بالفعالية التي تمكنو مف القيادة كالرقابة عمى األعماؿ في نفس الكقت.
المحور الثاني :المراجعة
االتفاؽ عمى اختصاصات كمسؤكليات المديريف كالمراجعيف عند إعداد كتقديـ التقارير حكؿ القكائـ المالية
لمشركة ككذلؾ العمؿ عمى كضع نظـ رقابة داخمية.
المحور الثالث :المساهمين
يحؽ لممساىميف اإلطالع عمى التقارير كالحسابات أثناء اجتماع الجمعية العامة ،كتبقى إشكالية كيفية تعزيز
مساءلة المساىميف لممديريف.
ثانيا :تقرير فيينو الثاني () Viénot 2

1

يعد ىذا التقرير تكممة لمتقرير الذم سبقو سنة

 1995تحت عنكاف "مجمس إدارة الشركات المدرجة في

البكرصة" ،تـ إعداده بدعـ كمساندة الجمعية الفرنسية لممؤسسات الخاصة ( )AFEPوحزكة مؤسسات فزوسا
(.) MEDEF
احتمع حكالي  14رئيس شركة مدرجة في البكرصة الفرنسية مع لجنة تقنية مككنة مف (  )06أعضاء ،ثالثة
تابعكف ؿ ( )AFEPو انثقٍة ل ( ) MEDEFكتمت مناقشة عدة قضايا بالشركة منيا كظائؼ الرئيس بالشركة
كالمدير العاـ ،ككذلؾ كيفية نشر المكافآت كالخيارات لمديرم الشركة الشركات المدرجة ضمف الجزء األكؿ
كالثاني مف التقرير ،كفيما تضمف الجزء الثالث النصائح كالتكصيات المتصمة بالمديريف ك كظائؼ مجمس
اإلدارة كالمجاف التابعة لو ،إضافة إلى المعمكمات المالية الكاجب اإلفصاح عنيا كما يخص اجتماع الجمعية
العامة  ،كقد قسـ كاألتي:
القسـ األكؿ :الفصؿ بيف كظائؼ الشركة كالمدير العاـ.
القسـ الثاني :نشر مكافآت مديرم الشركات المدرجة.
القسـ الثالث :اإلدارييف.
1

Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise préside par M.marc viénot, AFEP et MEDEF , juillet
199 ,a partir du site : http://www.ecgi.org/codes/documents/vienot2_fr.pdf consulte le : 20/05/2013.
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ثالثا :تقرير كينغ الثاني ()King 2

جاء تقرير حككمة الشركات المدرجة في بكرصة جكىانسبرغ لألكراؽ المالية في جنكب إفريقيا عاـ  2002في
أعقاب تقرير عاـ  1994المعركؼ باسـ  ، king1نشر تقرير كينغ بشأف حككمة الشركات لجنكب إفريقيا
لجنة يرأسيا قاض سابؽ في المحكمة العميا ميرفيف كينغ  )MERVYN KING( 1كتتضمف مدكنة لممارسات
كسمكؾ الشركات ،ككاف األكؿ مف نكعو في البمد ككانت تيدؼ إلى تعزيز أعمى معايير حككمة الشركات
2

في جنكب إفريقيا حيث شمؿ المجاالت االقتصادية كالجكانب البيئية كاالجتماعية لمشركة.
احتكل التقرير عمى ستة عناصر محكرية كىي:
 العنصر األكؿ :المديركف كمسؤكلياتيـ. العنصر الثاني :إدارة المخاطر. العنصر الثالث :المراجعة الداخمية. العنصر الرابع :اإلبالغ عف االستدامة المتكاممة. العنصر الخامس :المحاسبة كالمراجعة. العنصر السابع :العالقة مع المساىميف.المطمب الثالث :تطبيقات حوكمة الشركات

سنحاكؿ التطرؽ في ىذا المطمب لتجارب بعض الدكؿ في مجاؿ حككمة اؿشرؾات.
الفرع األول :تجارب بعض الدول الغربية
أوال :تجربة الواليات المتحدة األمريكية
تعتبر المممكة المتحدة أكؿ الدكؿ الرائدة في تطبيؽ نظاـ الحككمة نتيجة األحداث التي جرت خالؿ عقد

1

King report on corporate governance for south africa, cliffe dekker attorneys, 2002a partir du site:
http://www.ecgi.org/codes/documents/executive_summary.pdf, consulte le: 07/03/2013
2
http://www.pmg.org.za/bills/kingreport.html.
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الثمانينيات مف تعثر العديد مف شركاتوا كمف ثـ ظيكر كرسكا في تطبيقات حككمة الشركات األمر الذم جعؿ
1

المممكة المتحدة تقكد حممة إصالحية في ىذا المجاؿ.

حيث أدل تطكر سكؽ الماؿ ككجكد ىيئات رقابية فعالة تعمؿ عمى مراقبتو ك تشرؼ عمى شفافية

البيانات باإلضافة الى التطكر الذم كصمت إليو مينة) ، (SECكالمعمكمات التي تصدرىا الشركات التي
تعمؿ بو مثؿ المحاسبة كالمراجعة ،إلى زيادة االىتماـ بمفيكـ حككمة الشركات كالزاـ الشركات بتطبيؽ أفضؿ
الممارسات التي تضمف التطبيؽ السميـ لو ،كخاصة المسجمة اسميما لدل البكرصات،كمف المالحظ أف
االىتماـ بيذا المفيكـ ظير بصكرة كاضحة عند قياـ صندكؽ المعاشات العامة ) (Cal PERSكالذم يعتبر
أكبر صندكؽ لممعاشات في الكاليات المتحدة األمريكية ،بتعريؼ حككمة الشركات كالقاء الضكء عمى أىميتيا
كدكرىا في حماية حقكؽ المساىميف ،كقاـ الصندكؽ بإصدار مجمكعة مف المبادئ كالخطكط اإلرشادية
كالجكىرية لتطبيؽ مفيكـ الحككمة كقد قسمت إلى مبادئ جكىرية كخطكات جكىرية ،كقد قسمت الى مبادئ
في عاـ  1987قامت المجنة) ( cosoبإصدار تقريرىا المسمى (treadway
جكىرية كخطكات إرشادية ،ؼ
) commissionكالذم تضمف مجمكعة مف التكصيات الخاصة بتطبيؽ قكاعد حككمة المؤسسات كما يرتبط
بوا مف منع حدكث الغش كالتالعب في إعداد القكائـ المالية كذلؾ عف طريؽ االىتماـ بمفيكـ نظاـ الرقابة
الداخمية كتقكية مينة المراجعة الخارجية أماـ مجالس إدارة المؤسسات ،كلقد أ صدر كؿ مف((NASD
ك) (NYSEعاـ  1999تقريرىما الشيير المعركؼ باسـ

)  )blue ribbon reportكالذم اىتـ بفاعمية

الدكر تقكـ بو لجاف المراجعة بالمؤسسات بشأف االلتزاـ بمبادئ حككمة المؤسسات كتضمف ىذا التقرير
مسؤكلية لجنة المراجعة تجاه إعداد التقارير المالية ككظيفة المراجعة الخارجية ككذلؾ مسؤكلية لجنة المراجعة
2

تجاه كظيفة المراجعة الداخمية.

كبعد االنييارات المالية الكبرل لمشركات األمريكية أظيرت جميع التحميالت التي أجريت لمتعرؼ عمى
أسباب االنييارات التي حدثت كجكد خمؿ رئيسي في أخالقيات كممارسة مينتي المحاسبة كالمراجعة ،حيث
قامت حيث إلزاـ الشركات المدرجة ) (Sarbanes - Oscley Actالحككمة األمريكية سنة  2002بإصدار
3

قانكف باألسكاؽ المالية األمريكية بالتقيد بو كتطبيؽ جميع بنكده.
1

عطا اهلل كارد خميؿ كمحمد عبد الفتاح العشماكم ،مرجع سابؽ،ص4

 2محمد مصطفى سميماف  ,مرجع سابؽ ,ص -ص .96-95-8
3

ظاىر القشي ,حازـ الخطيب ,الحاكمية المؤسسية بين المفهوم وامكانية تطبيقها عمى أرض الواقع في الشركات المدرجة

في األسواق المالية ،مجمة أربد لمبحكث العممية،المجمد ،10:العدد،1،2006:ص.87
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كقد ركز ىذا القانكف عمى دكر حككمة المؤسسات في الحد كمعالجة الفساد المالي كاإلدارم الذم
تكاجيو العديد مف الشركات ,كىذا مف خالؿ تفعيؿ دكر األعضاء غير التنفيذييف في مجالس إدارة الشركات
كالتركيز عمى ضركرة أف يككف غالبية أعضاء مجمس اإلدارة مف األعضاء غير التنفيذييف ،مع كصؼ تحديد
الشركط التي يجب أف تتكافر لدييـ مع تحيد كاضح لمسؤكلياتيـ داخؿ مجمس اإلدارة أك داخؿ المجاف التابعة
1

لو مثؿ لجنة المراجعة كلجنة المكافآت كلجنة التعيينات.

ثانيا :تجربة المممكة المتحدة في تطبيق نظام حوكمة الشركات
أ -مبررات اختيار التجربة اإلنجميزية في مجال التطبيق العممي لحوكمة الشركات
2

تكـ ف أىـ المبررات في التالي:

 تعتبر المممكة المتحدة أكؿل الدكؿ التي طبقت نظاـ حككمة اؿشرؾات ،مما جعؿ مكضكع الحككمة يأخذأىمية عمى المستكل الدكلي.
 تعتبر األحداث التي جرت خالؿ عقد الثمانينات مف تعثر العديد مف الشركات كراء ظيكر حككمةاؿشرؾات ،مما جعؿ المممكة المتحدة تقكد حممة إصالحات في ىذا المجاؿ.
 -تعتبر المممكة المتحدة أكؿ دكلة مف بيف الدكؿ اإلتحاد األكربي التي تصدر تشريعا ييدؼ إلى

تشجيع

التطبيؽ االختيارم لمممارسات المفضمة إلدارة المؤسسات.
 تكجد العديد مف المنظمات كالمجمعات المينية التي كانت كال تزاؿ تساند ىذا التكجو ،كمف ىذه المنظماتاإلتحاد البريطاني لممؤمنيف ك اإلتحاد الكطني لصناديؽ المتقاعديف ك إتحاد مديرم الصناديؽ االستثمارية
كمجمع المحاسبيف في إنجمت ار ككيمز كغيرىـ.
كمف ناحية أخرل قامت الحككمة البريطانية بإجراء مراجعة شاممة لقانكف الشركات ،رغـ أف ىذا
الذم صدر عاـ  1985كالقكانيف األخرل عمى درجة عالية مف الجكدة ،ك

القانكف

تمت عمميو تشكيؿ لجنة ليذا

الغرض في مارس  ،1998حيث انتيت مف كضع تقريرىا في شير يكليك ، 2001كتضمف ما يمي:
 1محمد مصطفى سميماف ,مرجع سابؽ ،ص20
2

عبد الناصر محمد السيد دركيش ،دور اإلفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال في حوكمة الشركات-دراسة ميدانية –

،مجمة الدراسات المالية كالتجارية ،كمية التجارة ببني يكسؼ ،جامعة القاىرة ،العدد ،2جانفي  ،2003،ص .431
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 تبسيط القكاعد الخاصة بالشركات الصغيرة الخاصة. تحديد كاجبات مديرم الشركات كمسؤكلياتيـ. تحديد مدة تعييف المديريف لفترة معينة. تحديد متطمبات اإلفصاح عف مؤىالت المديريف. زيادة متطمبات الشفافية لصالح المستثمريف. تكضيح حدكد األقمية. -تحسيف جكدة التقارير المالية.

ب-تقييم تجربة المممكة المتحدة في تطبيق حوكمة الشركات
يعد تقرير كادبكرم ( ) Cad Buryمف أىـ التشريعات كاإلصدارات الخاصة بمكضكع حككمة اؿشرؾات كالذم
أصبح فيما بعد أساسا لممعايير المكحدة لحككمة اؿشرؾات ،كالتي حمت محؿ التقرير الذم صدر في ديسمبر
 1992عف لجنة الجكانب المالية في سنة  1990كسكؽ لندف لألكراؽ المالية كما يمي:1
 -1دور مجمس اإلدارة والهيئة اإلدارية
ذكر التقرير أف دكر مجمس اإلدارة ىك تطبيؽ حككمة اؿ شرؾات ككضع اإلستراتجيات كتكفير القيادييف لتنفيذ
تمؾ اإلستراتجيات كمراقبة إدارة الشركة بإعداد التقارير لممساىميف حكؿ إدارتيـ لمشركة،
نظاـ الرقابة الداخمية ،في حيف أف دكر المساىميف ىك تعييف المديريف كمراقبي

كبياف مدل فعالية

الحسابات كضماف كضع

ىيكؿ نظاـ محكـ يحقؽ متطمبات الحككمة.
مسلة مجمس اإلدارة والهيئة اإلدارية
 -2أ
أكضح التقرير أف المساىميف يقكمكف بمسا ءلة مجمس اإلدارة ،ككؿ منيا يمعب دك ار في تفعيؿ تمؾ المساءلة
فمجمس اإلدارة يقكـ بدكره عف طريؽ تكفير بيانات جيدة لممساىميف ،كعمى المساىميف إبداء

رغبتيـ في

ممارسة مسؤكلياتيـ كمالؾ.
1

عمي أحمد الزيف ،إطار مقترح لتطبيق مفهوم السيطرة و التحكم لزيادة فعالية المراجعة الداخمية في قطاع البنوك التجارية

في مصر ،رسالة دكتكراه ،فمسفة في المحاسبة ،جامعة حمكاف ،مصر ،2007،ص -ص .35-34
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 -3حجم وتشكيل واستقاللية اإلدارة واجراءات الترشيح

أكصى التقرير مف خالؿ معايير أفضؿ الممارسات بأف يتضمف مجمس اإلدارة عدد كافي مف المديريف الغير
التنفيذييف األكفاء ،كيتمثؿ دكرىـ في تقديـ رأم مستقؿ حكؿ المسائؿ اإلستراتجية كاألداء كالمكارد.
 -4آلية عمل مجمس اإلدارة والهيئة اإلدارية
ذكر التقرير بأف يككف لممجمس جدكؿ مف المكضكعات التي تتطمب ق اررات تسيير األعماؿ باالتجاه كاألحكاـ
المطمكبيف ،كعمى رئيس المجمس ضماف كصكؿ كافة المعمكمات المطمكبة كبشكؿ يعنى باحتياجات المديريف
الغير تنفيذييف.
 -5تشكيل لجان مجمس اإلدارة
يكصي التقرير بتشكيؿ لجنة ترشيح لعضكية المجمس ،كلجنة المراجعة ،بحيث يككف معظـ أعضائو

مف

قكـ لجنة المراجعة بالمياـ التالية:
المديريف الغير التنفيذييف ،كأكصى التقرير أف ت
 تقديـ تكصيات حكؿ تعييف مراقب الحسابات. مراجعة القكائـ المالية قبؿ تقديميا لمجمس اإلدارة. مناقشة طبيعة كمجاؿ عممية المراجعة مع مراقب الحسابات.مراجعة ق اررات الشركة حكؿ نظـ الرقابة الداخمية. -6مكافئة مجمس اإلدارة والهيئة اإلدارية
أكصى التقرير بتشكيؿ لجنة المكافئات مف مديريف الغير تنفيذييف ،حيث تكصي المجنة لممجمس مكافئة
المديريف التنفيذييف ،مع كجكب اإلفصاح الكامؿ عف ركاتب المديريف التنفيذييف بدال منيـ  ،كالتنظيـ كاإلشراؼ
عمى نظـ الرقابة الداخمية كعالقة مجمس اإلدارة بالمراجع الخارجي كالداخمي.
أكصى التقرير مف خالؿ معايير" أفضؿ الممارسات" بأنو عمى المجمس تقديـ كتقييـ متكازف كمفيكـ حكؿ
مركز الشركة ،كأف يحتفظ المجمس بعالقة مكضكعية كمينية مع المراجعيف ،كأف يقدـ المجمس تقرير
فعالية نظـ الرقابة الداخمية في الشركة.
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 -7حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

أكصى التقرير بتكصيؿ أراء المساىميف عف طريؽ االتصاؿ المباشر بمجمس اإلدارة أك مف خالؿ
العامة لممساىميف ،كما ركز التقرير عمى حؽ التصكيت الذم اعتبرتو مكسب كيجب عمى

الجمعية
المؤسسات

االستثمارية بياف سياستيا في استخداماتيا لو.
 -8المساواة في معاممة المساهمين وحقوق أصحاب المصالح في الشركة
لـ يتطرؽ التقرير إلى ىاذيف المكضكعيف.
الفرع الثاني :تجارب بعض الدول العربية
أوال :التجربة المصرية
أ -مبررات اختيار تجربة مصر في حوكمة الشركات
مف المعمكـ أف ىناؾ غيابا شبو كامؿ في العالـ العربي لتطبيؽ مفيكـ حككمة اؿ

شرؾات باستثناء

المحاكالت التي تبذؿ مف طرؼ دكؿ الخميج ك ك ازرة التجارة األمريكية بالتعاكف مع مركز المشركعات الدكلية
الخاصة (غرفة التجارة األمريكية) بمصر لتطبيؽ ىذا المفيكـ ،كذلؾ بإجراء العديد مف الدراسات
البنؾ الدكلي بالتعاكف مع ك ازرة التجارة الخارجية كالمركز المصرم لدراسات االقتصادية

مف خالؿ

كىيئة سكؽ الماؿ

بكرصتي القاىرة كاإلسكندرية كغيرىـ مف الييئات المختمفة ،كقد نتج عف ذلؾ إصدار أربعة تقارير ،األكؿ في
سبتمبر سنة  2001كالذم اىتـ بتقييـ معايير الحككمة في مصر في ضكء مبادئ
االقتصادم كالتنمية ،كالثاني في أغسطس سنة  2002كالذم اىتـ بتقييـ معايير الحككمة

منتظمة التعاكف
في مصر فيما

يتعمؽ بممارسات المحاسبة كالمراجعة ،كالثالث في ابريؿ  2003كالرابع في  2004كالمذاف اىتما بمدم تطبيؽ
معايير الحككمة في البيئة االقتصادية المصرية.1
ب -اإلطار التطبيقي لمبادئ حوكمة الشركات في مصر
- 1حماية حقوق المساهمين

1

محمد حسف يكسؼ ،الحوكمة في مصر(محددات الحوكمة ومعاييرها) ،2007 ،ص ، 05متاح عمى:

 Htt://www.ejb.org.eg./pudlication/CG/CG%20code/eygptيكـ2013-11-15:
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يجب أف تتضمف مبادئ حككمة اؿشرؾات مبدأ حماية حقكؽ المساىميف كالتي تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ
حؽ نقؿ الممكية ،فال تكجد أم قيكد عمى نقؿ الممكية باألسيـ المسجمة في البكرصة ،كفيما يتعمؽ بحقكؽ
المساىميف في الجمعية العامة ،فقد نص قانكف الشركات  159عمى كجكب انعقاد الجمعية العامة السنكية في
خالؿ  3أشير مف انتياء السنة المالية ،كتقرير مراقب الحسابات في صفحتيف يكميتيف ،أك إرساليا لكؿ منيـ
بالبريد المسجؿ قبؿ  15يكـ عمى األقؿ مف انعقاد الجمعية العامة ،كما يجب إخطار

 03جيات( مراقب

الحسابات ،ىيئة سكؽ الماؿ ،الجيات اإلدارية التي تتبعيا الشركة).1
 -2الحقوق المتكافئة لممساهمين
يجب أف تتضمف مبادئ حككمة الشركات مبدأ المعاممة المتكافئة لجميع المساىميف ،كالتي تشمؿ
عمى سبيؿ المثاؿ حؽ التصكيت ،حيث يسمح اإلطار القانكني المصرم بكجكد فئات متعددة األسيـ ،عمى أف
تتـ معاممة المساىميف في أم فئة بالمثؿ.
 -3دور أصحاب المصالح واألطراف ذوي العالقة بالمؤسسة
نص قانكف الشركات رقـ  159لسنة  1981عمى أحقية العماؿ في الحصكؿ عمى نسبة  % 10مف
أرباح الشركة المكزعة بحد أقصى يعادؿ الراتب السنكم ،أما لحاممي السندات ،فإف قانكف سكؽ الماؿ رقـ 95
لسنة  1992يكفر ليـ الحماية الخاصة ،مثؿ جكاز تككينيـ لجمعية حاممي السندات ،كانتخاب ممثؿ قانكني
معمؿ بالنيابة عنيـ ،كيحضر اجتماع لمجمعية العامة السنكية ،كلكف دكف أحقية التصكيت ،كما

يككف

لمجمعية الحؽ في مراجعة القكائـ المالية لمشركة.2
 -4اإلفصاح والشفافية
يجب أف تتضمف مبادئ حككمة اؿ شرؾات مبدأ اإلفصاح كالشفافية ،كذلؾ مف خالؿ أف تمتزـ كؿ
شركة مقيدة بالبكرصة باإلفصاح دكريا عف مركز المالي كأدائيا االستغاللي ؿكؿ مف ىيئة يكؽ الماؿ كبكرصة
القاىرة كاإلسكندرية ،كتقكـ الييئة بفحص القكائـ المالية لمتأكد مف مدل التزاـ الشركة بمتطمبات

اإلفصاح

م صفحتيف يكميتيف كاسعتي االنتشار
كتمتزـ الشركات بنشر ممخص كاؼ لتقاريرىا السنكية ،كنصؼ السنكية ؼ
1

سميحة فكزم ،حوكمة الشركات في مصر ،مقارنة باألسواق الناشئة األخرى في القرن الواحد والعشرين ،مركز المشركعات

2

سميحة فكزم ،مرجع سابؽ ،ص-ص .30-29

الدكلية ،غرفة التجارة األمريكية ،كاشنطف ،ص .29
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إحداىما عمى األقؿ بالمغة العربية ،كما يجب عمى الشركات اإلفصاح عف جميع األحداث اليامة التي تؤثر
عمى مركزىا المالي ،أك نتيجة أعماليا لكؿ مف الييئة كالبكرصة ،كالتي بدكرىا

تقكـ بنشر المعمكمات فكريا

عمى شاشتيا كابالغ شركات الكساطة.
ثانيا :تجربة المممكة العربية السعودية
في المممكة العربية السعكدية شيدت تحركا جادا فعال مف قبؿ الباحثيف كالميتميف لمحاكلة شرح كالتعرؼ عمى
جكانب ككيفية تطبيؽ حككمة الشركات في قطاع األعماؿ السعكدم كىذا مف خالؿ:
أ -عقدت الندكة العاشرة لسبؿ تطكير المحاسبة في المممكة بجامعة الممؾ سعكد سنة  2003ككاف مكضكعيا
اإلفصاح المحاسبي كالشفافية كدكرىما في دعـ الرقابة كالمساءلة في الشركات السعكدية

كتناكلت مناقشة

مفيكـ حككمة الشركات كمدل إمكانية تطبقيو في المممكة.
ب -قياـ الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف بإصدار مشركع معيار المراجعة الداخمية كقكاعد السمكؾ
الميني كالقكاعد المنظمة لعمؿ لجاف المراجعة بالشركات المساىمة.
ج -صدكر قرار مجمس الكزراء رقـ  231بتاريخ 1425/08/20ه الذم نصت الفقرة الثانية منو عمى تأسيس
كحدات لمرقابة الداخمية في كؿ جية مشمكلة برقابة الديكاف يرتبط رئيسيا بالمسئكؿ األكؿ في الجياز كذلؾ
لتكفير مقكمات الرقابة الذاتية كالحماية الكقائية لمماؿ كترشيد استخداماتو.
د -قامت مجمة المحاسبة كىي دكرية ربع سنكية تصدر عف الجمعية السعكدية لممحاسبة بشرح كمناقشة مف
قبؿ أكاديمييف متخصصيف في المحاسبة كالمراجعة كتكضيح مدل تطبيؽ البيئة السعكدية لمفيكـ
(.)gouvernance corporate
ق -صدكر القرار الكزارم رقـ  2229بتاريخ 1423/11/01ق كالذم ينص عمى:
 أف يقدـ المديركف الرئيسيكف في الشركة إق ار ار يؤكدكف بمكجبو أف القكائـ المالية لمشركة ال تتضمف
أم عبارات أك بيانات أك معمكمات غير صحيحة ،كأنو لـ يحذؼ مف ىذه القكائـ أم بيانات أك
معمكمات أك مبالغ ينتج عف حذفيا تضميؿ لمقكائـ المالية.
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 أف تقكـ الشركة بإصدار تأكيد ربع سنكم ،تؤكد بمكجبو أف كال مف أعضاء مجمس اإلدارة كالمديريف
العامميف كالمكظفيف التنفيذييف في الشركة كأزكاجيـ كأقربائيـ مف الدرجة الثانية قد التزمكا خالؿ ىذا
الربع بالقكاعد المنظمة لتداكؿ أسيـ الشركات المساىمة كالتعاليـ ذات العالقة بتداكؿ األسيـ.
 أف يقكـ المحاسب القانكني الذم يتكلى مراجعة حسابات الشركة بإصدار تقرير فحص يؤيد بمكجبو
التأكيد المذككر في الفقرة الثانية أعاله.
ك -صدر عف مجمس ىيئة السكؽ المالية قرار في  2006/11/12الذم يقضي بالمكافقة عمى الئحة حككمة
الشركات في المممكة السعكدية  ،كجاء إصدار ىذه الالئحة إيمانا منيا بكاجبيا كرسالتيا نحك تطكير السكؽ
المالية في ضكء تعاظـ االىتماـ الدكلي بمبادئ حككمة الشركات كاعتبارىا أىـ اآلليات التي ترفع كفاءتو
بيدؼ زيادة جاذبية األكراؽ المالية المتداكلة فييا.
كقد ركعي في إعداد الالئحة المبادئ المقررة مف المنظمات الدكلية  ،كما تـ االسترشاد بتجارب الدكؿ كما
أقرتو مف قكانيف ك قكاعد في مجاؿ حككمة الشركات.1
ثالثا  :التجربة تونسية
في  15-14أفريؿ  2008عقد مركز المشركعات الدكلية الخاصة في تكنس بالتعاكف مع المعيد العربي
لرؤساء المؤسسات كرشة عمؿ لمصحفييف االقتصادييف حكؿ مكضكع حككمة الشركات كدكر الصحفييف في
اإلبالغ عف التقدـ المممكس في مجاؿ الحككمة تحت قيادة محمد لفكيرم أستاذ التسيير بجامعة تكنس
ككماؿ الصادؽ رئيس تحرير صحيفة األخبار.2
كاقتناعيـ بأف الطرؽ السميمة في حككمة الشركات تزيد مف قيمتيا كتدعـ ثقة المستثمريف فإف المعيد العربي
لرؤساء المؤسسات  ،بالتعاكف مع مركز المشركعات الدكلية الخاصة قاـ بإعداد مشركع ييدؼ إلى نشر دليؿ
في الحككمة السميمة لمشركات التكنسية كىذا في

/25جكيمية  ،2008 /ليذا الغرض جمع المعيد العربي

لرؤساء المؤسسات ممثميف عف أىـ الفاعميف االقتصادييف في تكنس

 ،كمنيـ أعضاء خمية الشباف لممعيد

العربي لرؤساء المؤسسات كممثميف عف ىيئة السكؽ المالية كالبنؾ المركزم التكنسي كبكرصة تكنس  ،كك ازرة
1

عيد بف حامد الشمرم ،حوكمة الشركات في المممكة العربية السعودية الواقع...الطموح! ،كرقة بحثية مقدمة لممؤتمر

العممي األكؿ لكمية االقتصاد بجامعة دمشؽ ،دكر حككمة الشركات في اإلصالح االقتصادم ،اياـ  16-15تشريف األكؿ
 ،2008ص .10
Centre international pour l’entreprise privée (IPE Bulletin en Français) ,Juin,2008/N°3,p:4
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المالية كالجمعية التكنسية لممدققيف الداخمييف كالجمعية المينية التكنسية لمبنكؾ كالمؤسسات المالية كبذلؾ
يككف الدليؿ قد انبثؽ عف أطراؼ سكؼ يحرصكف عمى تطبيقو فيما بعد  ،حيث ييدؼ ىذا الدليؿ إلى جعؿ
نظاـ حككمة الشركات في تكنس أكثر شفافية ككضكح كاعادة كزيادة الثقة لممستثمريف الكطنييف كاألجانب  ،ك
الحرفييف كاألجراء كعامة الناس في التصرؼ كفي الرقابة عمى الشركات التكنسية كمف أىـ محاكر دليؿ
حككمة الشركات بتكنس  :التدقيؽ الداخمي  ،التدقيؽ الخارجي  ،الشفافية الجبائية ،األخالقيات كالمسؤكلية
االجتماعية ،دكر المديريف  ،العالقات بيف المكظفيف كأرباب العمؿ  ،مجمس اإلدارة كحقكؽ المساىميف،
امتيازات المديريف  ،كما تـ إدراج محكر خاص بشأف الحككمة في الشركات العائمية كىذا لطبيعة نسيج
الشركات التكنسية.1
المطمب الرابع :واقع مفهوم حوكمة الشركات في الجزائر
لقد حاكلت الجزائر كغيرىا مف الدكؿ النامية محاكلة مسايرة الدكؿ السابقة لمكضكع حككمة اؿشرؾات ،كذلؾ
تت تسميتق "ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات في الجزائر".
بإصدار أكؿ ميثاؽ لحككمة المؤسسات في الجزائر ـ
الفرع األول:التعريف بميثاق حوكمة الشركات في الجزائر
في شير جكيمية مف سنة  2007انعقد بالجزائر أكؿ ممتقى دكلي حكؿ "حككمة المؤسسات" كقد شكؿ
ىذا الممتقى فرصة مكاتية لتالؽم جميع األطراؼ في عالـ المؤسسة ،كحدد ليذا الممتقى ىدؼ جكىرم يتمثؿ
2

في:

 تحسيس المشاركيف قصد الفيـ المكحد كالدقيؽ لممصطمح كاشكالية الحكـ كدراستو مف زاكية الممارسة فيالكاقع ،كسبؿ تطكير األداء ببمكرة الكعي بأىمية حككمة اؿ شرؾات في تعزيز تنافسية المؤسسات في الجزائر
ككذا االستفادة مف التجارب الدكلية.
كخالؿ فعاليات ىذا الممتقى ،تبمكرت فكرة "إعداد ميثاؽ جزائرم لمحكـ الراشد لممؤسسة" كأكؿ تكصية
كخطكة عممية تتخذ ،كقد تفاعمت كؿ مف جمعية حمقة العمؿ كالتفكير حكؿ المؤسسة ،كمنتدل رؤساء
المؤسسات مع الفكرة ،بترجمتيا إلى مشركع ،كمف ثـ تـ ضماف تنفيذه بكاسطة إنشاء فريؽ عمؿ متجانس
كمتعدد التمثيؿ.
1

2

Guide de bonne pratique de gouver nance des enterprises Tunisiennes ,institut Arabe des ,chefs d’entreprises
en collaboration avec le centre for international private entreprises,2008,p:3.

ميثاق الحكم الراشد بالمؤسسات في الجزائر ،ك ازرة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعات التقميدية ،2009 ،ص .16
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كقد تفاعمت السمطات العمكمية ،ممثمة في ك ازرة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعات
التقميدية ،بدعميا لممشركع كرعايتو ،كما شارؾ في المبادرة مجمكعة مف الييئات كالمؤسسات الدكلية المقيمة
في الجزائر مثؿ مؤسسة التمكيؿ الدكلية ككذا المنتدل الدكلي لحككمة اؿشرؾات.
كفي غضكف الفترة الممتدة بيف نكفمبر  2007ك نكفمبر  ، 2008تمكف فريؽ العمؿ بعد سمسمة مف
مشاكرات مع األطراؼ الفاعمة في إعداد ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات في الجزائر  ،كقد أخذت عف مبادئ
منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ؿحككمة الشركات أىـ المراجع مع أخذ بعيف االعتبار خصكصيات
المؤسسة الجزائرية.
ككجو ىذا الميثاؽ بصفة خاصة ؿ:
 مجمكع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة. المؤسسات المساىمة في البكرصة كتمؾ التي تتييأ لذاؾ.الفرع الثاني :واقع مبادئ حوكمة الشركات في الجزائر
بعد إلحاح الييئات المالية الدكلية كعمى رأسيا صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي بضركرة تبني مبادئ
الحككمة سكاء عمى المستكل الكمي في إدارة االقتصاد أك عمى المستكل الجزئي في إدارة المؤسسات ،كنظ ار
لتصنيؼ الجزائر في مراتب جد متقدمة في قضية المشاكؿ البيركقراطية كضعؼ المناخ االستثمارم أصبحت
قضية الحككمة تطرح بإلحاح ،األمر الذم دفع بالدكلة إلى تككيف لجنة سميت بمجنة الحكـ الراشد حتى كاف
كانت أسس ىذه المجنة مكجية إلرضاء أطراؼ خارجية إال أف ذلؾ يعتبر بداية اإلحساس بأىمية تبني مبادئ
الحككمة التي أصبحت مف المعايير العالمية في تقييـ اقتصاديات الدكؿ كمناخ استثماراتيا.1
كمع ىذا فإف تبني أسس كمعايير الحككمة في أم بمد ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا كاف ذلؾ يتـ في مناخ ك
بيئة تضمف تطبيؽ تمؾ األسس كالمعايير ،كىذا ضمف األطر القانكنية كالتنظيمية تضمف التطبيؽ الجيد ليا
كالجزائر كفي الظؿ العكلمة التي يفترض عمييا فتح أسكاقيا المالية تجد نفسيا أماـ اختبار صعب مف خالؿ
البيئة الداخمية كضعؼ مؤسساتيا كالبيئة الخارجية التي ستفرض عمييا التكيؼ مع المتطمبات كالمستجدات
الحديثة ،مع التأكيد عمى أف كؿ دكلة ال يمكف أف تنسمخ مف كاقعيا ،كأف التكيؼ مع ىذه المتطمبات بما يخدـ
1

عبد القادر بريش ،قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع إشارة الى حالة الجزائر ،مجمة اإلصالحات

االقتصادية كاالندماج في االقتصاد العالمي ،المدرسة العميا لمتجارة ،الجزائر ،العدد األكؿ ،2006 ،ص .12
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بيئتيا ،كال تعتبر معايير الحككمة أم ار جديدا يستحيؿ تطبيقو كانما ىك إطار متطكر كداعـ لألمكر كالسياسات
كانت مكجكدة أصال مف أجؿ تحسيف مستكل أداء اإلدارة كتصحيح بعض الثغرات التي أدت إلى ككارث في
أكبر الدكؿ المتقدمة.
كفي ما يمي سنحاكؿ معرفة بعض الدالئؿ كحقكؽ المساىميف كالمعاممة المتكافئة ليـ كاإلفصاح كالشفافية
ككذا دكر أصحاب المصالح الفاعمة األخرل في حككمة المؤسسات باعتبارىا دالئؿ ميمة تكضح مدل
استعداد الجزائر لتبني حككمة الشركات.
أوال :حقوق المساهمين
مف المعمكـ أف حماية حقكؽ المساىميف ال تتـ إال ضمف أطر قانكنية كتنظيمية تضمف ليـ ممارسة
حقكقيـ بكؿ مكضكعية كشفافية ،كاذا نظرنا إلى القكانيف المنظمة لعمؿ المؤسسات كالقانكف التجارم كقانكف
الشركات فنجد أنو مضمف ىذه الحقكؽ مف خالؿ تبياف كيفية كشركط ممارسة ىذه الحقكؽ ،مثؿ حؽ
اإلطالع عمى القكائـ المالية.
فالمادة  685مف المرسكـ التشريعي رقـ  08-93المؤرخ في  03ذك القعدة  1413المكافؽ لػ 25
أفريؿ  1993تأكد" أنو يجكز أف يحدد القانكف األساسي عدد األصكات التي يحكزىا كؿ مساىـ في
الجمعيات ،بشرط أف يفرض ىذا التحديد عمى جميع األسيـ دكف تمييز فئة عف فئة أخرل " ،1باإلضافة إلى
المادة  684مف نفس المرسكـ التي أكدت عمى أنو " كمع مراعاة األحكاـ الكاردة في المادتيف  603ك 685
فإنو يككف حؽ التصكيت المرتبط بأسيـ رأس الماؿ أك االنتفاع متناسبا مع حصة رأس الماؿ التي تنكب
عنيا ،كلكؿ سيـ صكت عمى األقؿ " ،كعميو يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم قد ضمف لممساىميف حقكقيـ
التي تسمح ليـ بحماية مصالحيـ ،ىذا نظريا أما الكاقع العممي فيشير إلى بعض النقائص التي تحكؿ دكف
ممارسة ىذه الحقكؽ منيا :
أ -مازالت الدكلة تسيطر عمى جؿ القطاعات الحساسة التي تمثؿ أغمبية المؤسسات الكبرل في الجزائر ،كما
أف المؤسسات المدرجة في البكرصة ال يمثؿ رأسماليا المدرج في البكرصة سكل  20بالمائة مف رأس الماؿ
ىذه المؤسسات ،مما يجعؿ مف شرط ممارسة ىذه الحقكؽ غير متكفر في الكاقع العممي،أضؼ إلى ذلؾ
ضعؼ أك انعداـ ثقافة البكرصة لدل ىؤالء المساىميف الصغار.
1

القانون التجاري الجزائري  ،كفؽ تعديالت  ،2005ص .423
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ب -كؿ ىذا يعني أف القانكف الجزائرم لـ تييئ لو البيئة المحاسبية في بعض الجكانب التي تكجب مراعاة
المناخ الذم تطبؽ فيو ىذه القكانيف ،حتى ال يجعؿ مف ىذا القانكف شيئا مفصكال عف الكاقع ،إضافة إلى ذلؾ
فإف ىذه القكانيف في حد ذاتيا لـ ترقى إلى المستكل المطمكب الذم تنادم بو مبادئ حككمة الشركات مف
حيث افتقاره إلى العديد مف الممارسات التي لـ تظير بعد في الحياة العممية.
ثانيا :اإلفصاح والشفافية
ال يكجد أم مبالغة إذا قيؿ أف مكضكع اإلفصاح كالشفافية في الجزائر لـ يرقى حتى اآلف إلى المستكل
المشاكؿ التي تعاني منيا بعض الدكؿ النامية األخرل ،فإذا نظرنا فقط إلى السكؽ المالية الجزائرية فنجدىا
تكاد تككف منعدمة فيي ال تشيد حتى اآلف عمميات تداكؿ لألسيـ المؤسسات المدرجة فييا كاقتصر نشاطيا
عمي السكؽ األكلي فقط ،حيث بمغ عدد األسيـ المتداكلة في البكرصة ما يقارب  4200000سيـ ،1كىك ما
يعكس بكضكح تركيز نشاط البكرصة كاقتصارىا عمى عدد ضئيؿ جدا مف المؤسسات كابتعادىا عف التنكيع
رغـ إتاحة المشرع الجزائرم الفرصة أماـ الشركات في تنكيع األكراؽ المالية ،كما أف العدد مف األسيـ ال
يمثؿ سكل  20بالمائة مف رأس الماؿ ليذه المؤسسات المدرجة في البكرصة ،ما يعني أف اإلفصاح عف
المعمكمات المحاسبية إنما يستجيب في الكاقع لالحتياجات التي تعبر عنيا الدكلة باعتبارىا صاحبة النسبة
الكبيرة مف رأس الماؿ ىذه المؤسسات ،حيث يظير ذلؾ جميا في غياب النصكص القانكنية الكاضحة ك
الصريحة كالمنظمة إلشيار المعمكمات المتعمقة بالمؤسسات كسير عمميا ككشؼ حقيقة مراكزىا المالية حيث
تقتصر قكانيف اإلفصاح عف الحد األدنى ،فمثال فإف القانكف التجارم في مادتو 717

2

يفرض عمى جميع

المؤسسات االقتصادية اإلشيار في مركز السجؿ التجارم عف الكضعية االجتماعية لممؤسسة مف خالؿ
القكائـ التالية :
 نسخة كاحدة مف جدكؿ حسابات النتائج بالمغة الكطنية كبالمغة الفرنسية. -نسخة كاحدة مف جدكؿ األصكؿ بالمغة الكطنية كبالمغة الفرنسية.

1

عتيقة كصاؼ ،مكانة األسواق المالية في االقتصاديات العربية وعوامل رفع كفاءتها ،دراسة حالة الجزائر والدول النامية،

الممتقى الدكلي حكؿ سياسات التمكيؿ ك أثرىا عمى االقتصاديات ك المؤسسات ،أياـ  22-21نكفمبر  ،2006جامعة محمد
خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ص .10

2

القانون التجاري الجزائري  ،مرجع سابؽ ،ص .508
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 نسخة كاحدة مف جدكؿ الخصكـ بالمغة الكطنية كبالمغة الفرنسية. محضر الجمعية العامة التي تفصؿ في الحسابات االجتماعية مكقعة مف طرؼ الشركاء أك الممثميفالقانكنييف لمشركة كيتضمف عبارة المصادقة أك المكافقة عمى الحسابات بالمغة العربية كالفرنسية.
كىذه القكائـ قد ال تقدـ الضمانات الكافية كاألساسية فيما يتعمؽ بصحة المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية
ككؿ ىذا ما يزيد مف احتماالت تعريض حقكؽ المساىميف لمضياع كالتالعب بمساىماتيـ ،مما يساىـ في
خمؽ عدـ الثقة لدل المستثمريف دكف أف ننسى عدـ إلزاـ القانكف لممؤسسات المدرجة في البكرصة بإصدار
تقارير مرحمية شيرية أك فصمية مما يكحي أف اإلفصاح مازاؿ لـ يرقى إلى المستكل المطمكب ،ال مف ناحية
تكفير المناخ الذم يطالب بمستكل معيف مف اإلفصاح كال مف ناحية القكانيف التي تشجع كتجبر المؤسسات
عمى اإلفصاح المالئـ المبني عمى الدقة كالشفافية في المعمكمات.
ثالثا :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
إف الحديث عف مشاركة األطراؼ األخرل الفاعمة في ضماف مستكل جيد مف األداء كخمؽ الثركة لـ ترقى إلى
مستكل المساىمة في الحككمة الجيدة لممؤسسات ،رغـ كجكد قكانيف تضمف العالقات المبرمة بيف المؤسسة
كبعض األطراؼ ذات المصمحة ،لكف تبقى جميع ىذه العالقات في أطر ضيقة تمنع مشاركة ىؤالء األطراؼ
في تحقيؽ حككمة جيدة لممؤسسات ،إضافة إلى أف الممارسة العممية تنتيؾ بعض حقكؽ ىذه األطراؼ في
كثير مف األحياف.

52

اإلطار انىظزي وانعهمً نحىكمة انشزكات

انفصم األول
خالصة الفصل

بعد دراستنا ليذا الفصؿ الخاص باإلطار النظرم كالعممي لحككمة الشركات نستخمص أف االىتماـ
العالمي بمكضكع الحككمة جاء نتيجة الرغبة في تقميؿ المخاطر كتفادم حدكث االنييارات كالفضائح المالية
التي عصفت باالقتصاد العالمي خالؿ نياية القرف الماضي كبداية القرف الحالي حيث لحككمة الشركات
أىمية خاصة كىذا لما تحققو مف إضفاء الثقة كالشفافية كالمصداقية عمى المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية
ككذا ضماف تدقيؽ األداء المالي كحسف استخداـ أمكاؿ الشركة مف خالؿ تكامؿ نظـ المحاسبة كالتدقيؽ كما
لذلؾ مف منفعة تعكد عمى الشركة كاالقتصاد الكطني ككؿ .
كبالرغـ مف االىتماـ الكبير الذم حضي بو مكضكع حككمة الشركات عمى الصعيديف الميني ك
األكاديمي ،إال أنو ال يكجد تعريؼ مكحد ليذا المفيكـ ،كيرجع السبب في ذلؾ إلى تداخمو في العديد مف
األبعاد التنظيمية كالمحاسبية كالمالية كاالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لممؤسسات ،كنالحظ تكجو الجزائر نحك
تطبيؽ حككمة الشركات كنظاـ يعمؿ عمى ضبط بيئة األعماؿ كأصدرت لذلؾ ميثاؽ لمحكـ الراشد لممؤسسات
الجزائرية في مارس .2007
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تمهيد الفصل
استجابة الحتياجات مختمفة كغير متجانسة مف المعمكمات ألطراؼ مختمفة تطكرت المحاسبة عبر الزمف
في مكاكبة التحكالت كالتطكرات الحاصمة في الميداف االقتصادم كالقانكني حتى أصبحت ليا أىمية كبيرة في
اتخاذ الق اررات لفئات عديدة تيتـ بالمحاسبة.
كبالنظر لدكرىا في ىذا الميداف فإف المحاسبة ألم بمد تخضع إلطار قانكني تنظيمي يشكؿ مرجعا أساسيا
ليا ،يعمؿ عمى تنظيميا كتكضيح القكاعد التي تقكـ عمييا ككذا القكائـ المالية المطمكب إعدادىا غير أف
التحكالت التي يعرفيا االقتصاد العالمي في إطار العكلمة االقتصادية كاالنفتاح االقتصادم

بإمكانيا التأثير

عمى ىذا المرجع األساسي كبالتالي تفرض عمى المحاسبة التكيؼ مع ىذه التحكالت.
حيث في ظؿ انتياج الجزائر لفمسفة االقتصاد الحر كاالنفتاح الدكلي كجب عمييا تبني معايير المحاسبة
الدكلية بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي إلنتاج معمكمات كفقا لتمؾ المعايير ،حيث تعتبر المعمكمات المحاسبة
الجيدة أحد عناصر البنية التحتية األساسية التي ترتكز عمييا الق اررات اليامة كالمصيرية لكؿ مف المستخدميف
كالمستفيديف.
كبغية تكضيح األىمية التي حظيت بيا المعمكمات المحاسبية كجكدتيا في ظؿ تطبيؽ النظاـ المحاسبي
المالي سيتـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى:
المبحث األكؿ :جكدة المعمكـ ة المحاسبة.
المبحث الثاني :اإلفصاح عف المعمكـ ة المحاسبية.
المبحث الثالث :دكر النظاـ المحاسبي المالي في تحسيف جكدة المعمكمة المحاسبية.
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المبحث األول :جودة المعموم ة المحاسبة
م ذات أىمية بالغة لمجمكعة مف المستفيديف  -الداخمييف كالخارجييف  -مف خالؿ
تعد المعمكمات المحاسبة
تقديـ معمكمات ىامة تخدميـ في اتخاذ الق اررات  ،حيث تعتمد تمؾ الق اررات عمى جكدة المعمكمة المحاسبة مف
خالؿ القكائـ كالتقارير المالية،

كعميو سكؼ نتطرؽ في ىذا المبحث إلى ماىية المعمكمات المحاسبة

كالخصائص النكعية ليا كاألطراؼ المستخدمة ليا ككذلؾ جكدة المعمكمات المحاسبة.
ي
المطمب األول :ماهية المعمومة المحاسبة
ي
الفرع األول :مفهوم المعموم ة المحاسبة
المعمكمة المحاسبية "ىي ناتج نظاـ المعمكمات المحاسبي الذم يتـ تغذيتو بالبيانات مف خالؿ تسجيالتيا
كمعالجتيا كاخراجيا في شكؿ قكائـ لممعمكمات المحاسبية آلية تككف الغاية منيا بمثابة المحرؾ لإلدارة
الستخداميا في إدارة مشاريعيا كما تتكقؼ فعالية اإلدارة عمى مدل تكفير ىذه المعمكمات المحاسبية الالزمة
لمتخطيط كالتكجيو كالرقابة"1
"المعمكـ ة المحاسبية ىي تمؾ المعمكمة ذات المصادر المختمفة كالتي تشكؿ المادة الحية التي يمكف التعامؿ
معيا تحميال كتفسي ار كشرحا ككصفا ،لمعالجتيا كاخراجيا في شكؿ معمكمات تمثؿ المعطيات التي تفيد في
عممية اتخاذ الق اررات".

2

م عمى أنيا بيانات يتـ تجميعيا كقياسيا كتمخيصيا كتبكيبيا كعرضيا في
كعمكما تعرؼ المعمكمات المحاسبة
القكائـ المالية حتى تمكف مستخدمييا مف التقييـ كاتخاذ الق اررات.
الفرع الثاني :أهمية المعموم ة المحاسبية
لـ يعد ىناؾ أم شؾ في أف المعمكمات أصبحت في عصرنا الحالي مكردا رئيسيا ألم مؤسسة بغض النظر
عف طبيعة نشاطيا أك حجميا أك ممكيتيا ،فالمعمكمات ىي أحد ثالثة مكارد في المؤسسة (المكارد البشرية،
1
2

عبد المالؾ عمر زيد ،المحاسبة المالية في المجتمع اإلسالمي ،الجزء األكؿ إطار تاريخي لممحاسبة ،عماف  ،2002ص.1
المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف"،المحاسبة األساسية واعداد البيانات المالية" ،المطابع المركزة ،عماف،2003 ،

ص.153

56

جودة المعلومت المحاسبيت في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني

المكارد المالية ،المعمكمات) كلقد أصبحت المعمكمات بالنسبة لمنظمات األعماؿ المعاصرة كالناجحة بمثابة
القاعدة األساسية التي تعتمد عمييا لممارسة أعماليا في ظؿ بيئة األعماؿ المتغيرة كالمعقدة،
بالمؤسسة حاليا كمستقبال كتمثؿ المعمكمات األساس المنطقي لعممية اتخاذ الق اررات.

كالتي تحيط

1

م مف نقص المعرفة كحالة عدـ التأكد المالزمة لمنشاط االقتصادم
كتنشأ الحاجة إلى المعمكمات المحاسبة
ككذلؾ إلمدادىـ بالمزيد مف المعرفة حيث أف كفرة المعمكمات الضركرية إما تؤدم إلى زيادة المعرفة المسبقة
لما سيحدث مستقبال ،أك تقميؿ حجـ التبايف في الخيارات ،كذلؾ عندما يستخدـ المعمكمات المحاسبية ـ تخذك
2

الق اررات تمؾ المعمكمات المحاسبية كسب احتمالية لالختيار بيف البدائؿ المتاحة.

كعدـ تكفر المعمكمات الكافية كالصحيحة التي تعتمد عمييا المؤسسة يعتبر مف أىـ أسباب فشؿ الكثير مف
الق اررات اإلدارية كالقصكر في المكازنات التخطيطية كفي الرقابة كتقييـ األداء ،كتحتاج اإلدارة في كؿ أكجو
م المعمكمات حيث يطمب صناع القرار-عمى اختالؼ مستكياتيـ التنظيمية -معمكمات صحيحة ك
نشاطيا آؿة
حديثة تساعدىـ في عممية اتخاذ الق اررات

كتنظيـ األنشطة  ،كالتخطيط لؿرقابة عمى التنفيذ كغيرىا مف

المجاالت ،كىناؾ نقطة تكازف بيف فعالية صنع القرار ككمية المعمكمات التي تجب تكفرىا.3
كقد ازدادت أىمية المعمكمات المحاسبية في الكقت الحاضر

لكجكد عكامؿ متعددة أدت إلى تمؾ الزيادة

4

مجممة فيما يمي:

أ  -النمك في حجـ الكحدة االقتصادية :ازدياد حجـ غالبية الكحدات يؤدم إلى ضركرة إنتاج المعمكمات
بصكرة مستمرة كدائمة.
ب -ازدياد قنكات االتصاؿ في الكحدات االقتصادية :األمر الذم يعني ضركرة تكفير المعمكمات بصكرة
عمكدية كأفقية كتبادليا معا.
1

ثابت عبد الرحماف إدريس ،نظم المعمومات اإلدارية في منظمات األعمال المعاصرة ،الدار الجامعية ،مصر،2007 ،

2

زياد عبد الرحماف القاضي ،محمد خميؿ أبك زلطة ،تصميم نظم المعمومات اإلدارية والمحاسبة ،مكتبة المجمع العربي لمنشر

3

أحمد حممي جمعة كآخركف ،نظم المعمومات المحاسبة مدخل تطبيقي معاصر ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع،عماف ،2007،

4

زياد عبد الرحماف القاضي ،محمد خميؿ أبك زلطة ،مرجع سابؽ ،ص. 37

ص.79

كالتكزيع،عماف  ،2010 ،ص.369
ص-ص.10-9
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ج -تعدد أىداؼ الكحدة االقتصادية :لـ يعد ىدؼ الكحدة محصك ار بتنظيـ الربحية بؿ تعددت أىدافو

ا

األمر الذم يتطمب تكفير معمكمات تخدـ األىداؼ المختمفة.
د -التأثر بالبيئة الخارجية :مف الكاضح أف الكحدة االقتصادية تتأثر بالبيئة كتؤثر عمييا،

كقد ازدادت

قا تو العالقة نتيجة كثرة التغيرات التي تحدث في البيئة ،كينبغي عمى إدارة الكحدة أف تككف عمى دراية كافية
بىذه الظركؼ كتغيراتيا ،ؿتتمكف مف اتخاذ الخطكات الضركرية لمالئمة عممياتيا كنظاميا مع تمؾ التغيرات
كىذا يتطمب قد ار كبي ار مف المعمكمات.
ك انطالقا مف أىمية المعمكمات المحاسبة  ،بذلت جيكدا كبيرة مف عديد الجيات كالمؤسسات األكاديمية
كالمينية لتعزيز كتحسيف المعمكمات المحاسبة كجعميا أكثر إفادة لممستخدـ ،تبرز أىـ ىذه الجيكد فيما يمي:
أوال :تقرير لجنة تروبمود
لدراسة أىداؼ التقارير المالية الصادرة عف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف

( )AICPAسنة

 ،1973حيث أصدرت ىذه الدراسة مجمكعة مف األىداؼ لمقكائـ المالية كىذا مف خالؿ"بياف مفاىي

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ

1

المحاسبة المالية رقـ ( ")1نذكر منيا:

أ -ينبغي أف تقدـ القكائـ المالية معمكمات مفيدة لممستثمريف الحالييف كالمحتمميف كالدائنيف كغيرىا مف
اؿمعمكمات المحاسبية لممستخدميف ،كىذا التخاذ الق اررات االقتصادية.
ب -ينبغي أف تقدـ القكائـ المالية معمكمات مفيدة لممستثمريف كالدائنيف كغيرىا مف المعمكمات المحاسبية
لممستخدميف لمتنبؤ بالمقبكضات النقدية (التدفقات النقدية) المستقبمية مف األرباح كالفكائد كالعائدات مف البيع
أك استحقاؽ السندات أك القركض مف حيث المبالغ كالتكقيت كنسبية عدـ التأكد.
ج -ينبغي أف تقدـ القكائـ المالية معمكمات مفيدة عف المكارد االقتصادية لمشركة كااللتزامات كحقكؽ المالكيف
كىذا يساعد عمى تحديد نقاط القكة المالية لمشركة كالضعؼ كتقييـ السيكلة كاألداء.
د -ينبغي أف تقدـ القكائـ المالية معمكمات مفيدة حكؿ السيكلة كالمالئمة المالية كتدفقات األمكاؿ كأم
معمكمات حكؿ كيفية تحصيؿ كانفاؽ النقد كاالقتراض كالسداد كتكزيع األرباح النقدية.

1

Robert M.Truelbood.dojectives of financial reporting statement of financial accounting concepts number one
:http //:-www.wku.edu/jack.hall/seacl.html-date de consultation :25-07-2013.
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ق -ينبغي أف تتضمف القكائـ المالية تفسيرات كتأكيالت لمساعدة المستخدميف عمى فيـ المعمكمات المالية
المقدمة.
ك -ينبغي أف تقدـ القكائـ المالية معمكمات حكؿ كيفية إدارة الشركة ك تكزيع المسؤكليات الستخداـ المعمكمات
المحاسبية لصالح المؤسسة.
ثانيا  :تقرير األهداف لهيئة معايير المحاسبة المالية سنة 1980
1

كيقصد بو البياف رقـ ( )04الصادر عف ( )FASBسنة  1980حكؿ أىداؼ التقارير المالية كىي:

أ -تكفير المعمكمات التي تفيد المستثمريف الحالييف كالمرتقبيف كغيرىـ في مجاؿ تقييـ الخدمات التي تقدميا
الكحدة كتحديد مدل قدرتيا عمى االستثمار.
ب -تكفير المعمكمات بيف المكارد االقتصادية المتاحة عف االلتزامات القائمة عمى ىذه المكارد كعف صافي
المكارد القائمة لدل الكحدة ،ككذلؾ التغيرات التي طرأت عمى عناصر المجمكعات الثالثة السابقة.
ج -تكفير المعمكمات التي تفيد في التعرؼ عمى مصادر الحصكؿ عمى األصكؿ كغيرىا ككذلؾ أكجو
استخداميا.
م كيعتبر أساس االستحقاؽ أساسا
د -تكفير المعمكمات التي تفيد في تقييـ األداء الدكرم لمكحدة المحاسب ة
مالئما لقياس التغيرات عمى مكارد الكحدة.
ق -تكفير المعمكمات التي تتعمؽ بإيضاحات أك مالحظات ترل إدارة الكحدة أنيا تساعد المستخدميف في
اتخاذ ق ارراتيـ.
ي (الخصائص ،المستخدمون و مصادرها)
المطمب الثاني:المعموم ة المحاسبة
ي
الفرع األول:الخصائص النوعية لممعموم ة المحاسبة
لقد حددت ىيئة معايير المحاسبة المالية ( )FASBخصائص لمستخدمييا عند اتخاذ الق اررات ،كىذا مف
خالؿ:بياف رقـ ( )02الذم صدر سنة  1980بعنكاف"الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية".
1

رضكاف حمكة حناف ،النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعايير ،دار كائؿ ،عماف ،ط ،2006 ،2ص-

ص.147 -146
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أوال :الخصائص الرئيسية

أشارت ىيئة معايير المحاسبة المالية ( )FASBإلى أف المالئمة كالمصداقية ىما الخاصيتيف األساسيتيف
المتاف تجعالف المعمكمات المحاسبية مفيدة التخاذ الق اررات ،فكما كرد في قائمة مفاىيـ(  )FASBرقـ()02
فإف"الخكاص التي تفرؽ المعمكمات األكثر إفادة عف المعمكمات األقؿ منيما ىما المالئمة كالمصداقية،

مع

1

بعض الخكاص األخرل المتفرقة "منيما".
أ -المالئمة

يقصد بيا قدرة المعمكمات المحاسبية عمى تغيير قرار مستخدـ المعمكمات كالتأثير عميو كبعبارة أخرل ىي
قدرة المعمكمات إليجاد فرؽ في اتخاذ القرار ،كتساعد المعمكمات المالئمة مستخدمييا عمى عمؿ تنبؤات عف
ناتج األحداث السابقة كالحالية كالمستقبمية ،ككذلؾ عمى تأكيد أك تصحيح تكقعات سابقة ،كلكي تككف كذلؾ
م مالئمة فإنو يجب أف تككف متاحة لمتخذم القرار قبؿ أف تفقد قدرتيا عمى التأثير
المعمكمة المحاسبة

في

ق ارراتيـ كاال فإنيا سكؼ تككف أقؿ فائدة ألغراض اتخاذ القرار.
م مالئمة فإنيا تجب أف تككف ليا قيمة تنبؤية كقيمة
كعمى ىذا األساس لكي تككف المعمكمة المحاسب ة
.2

استرجاعية باإلضافة إلى تقديميا في الكقت المناسب
ب  -المصداقية ( الموثوقية)

تتعمؽ المكثكقية بأمانة المعمكمات كامكانية االعتماد عمييا ،كمف البدييي أف الحسابات المدققة يعكؿ عمييا
أكثر مف الحسابات غير المدققة حتى كاف كانت األخيرة متطابقة شكال كمضمكنا مع الحسابات المدققة ،كإف
درجة الكثكؽ بالمعمكمات المحاسبية تعد انعكاس كاضحا لألدلة المكضكعية أك طرؽ كأسس القياس السميمة
التي بنيت عمييا تمؾ المعمكمات ،كلكي تتصؼ المعمكمات المحاسبية بالمكثكقية ينبغي إرساء أسس محاسبة
ثابتة فيما يتعمؽ بالمبادئ كاألعراؼ المحاسبية التي تحكـ العمؿ المحاسبي.
المصداقية حسب ( )FASBىي" خاصية المعمكمات في التأكيد بأف المعمكمات خالية مف األخطاء كالتحيز
م ذات مصداقية عند ما تتكفر
بدرجة معقكلة كأنيا تمثؿ بصدؽ ما تزعـ تمثيمو" ،كتعتبر المعمكمات المحاسبة
1

عمى الخصائص الفرعية التالية:
1
2

رضكاف حمكة حناف ،مرجع سابؽ ،ص.192
مؤيد راضي خنفر،غساف فالح المطارنة ،تحميل القوائم المالية-مدخل نظري تطبيقي  ،-ط ،2009،2ص-ص.19-18
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أ -الحياد :حيادية المعمكمات تعني عند إعداد المعمكمة ينبغي عدـ التحيز إلى طرؼ معيف كخدمة جميع
األطراؼ المستخدمة ليا.
ب -قابمية التحقيق  :أم أنو يحصؿ تكافؽ بيف المعمكمات الكاردة كتمؾ التي يتكصؿ إلييا بقياسات أخرل
مستقمة مستخدمة نفس أساليب القياس.
ج -التمثيل الصادق :كتعني اإلخالص في تمثيؿ العمميات المالية كاألحداث كأف تككف معبرة بصدؽ.
ثانيا :الخصائص الثانوية
أ -القابمية المقارنة  :تعتبر المعمكمات التي تـ قياسيا كالتقرير عنيا بصكرة مماثمة عف المنشآت المختمفة
قابمة لممقارنة كتمكف ىذه الخاصية المستخدميف مف تحديد جكانب االتفاؽ كاالختالؼ األساسية في الظكاىر
2

االقتصادية طالما أنو لـ يتـ إخفاء ىذه الجكانب باستخداـ طرؽ محاسبية غير مماثمة.

ب-الثبات :نقكؿ عف المعمكمات المحاسبية أنيا تتميز بالثبات عنيا تطبيؽ الكحدة المحاسبية نفس المعالجة
المحاسبية عمى نفس يحدث مف فترة ألخرل،إال أنو يمكف لمشركات تغيير الطرؽ المحاسبية التي تستخدميا
عندما يثبت أف الطريقة الجديدة ىي األفضؿ،

كفي ىذه الحالة يجب اإلفصاح عف طبيعة األثر

في ىذا

3

التغيير المحاسبي ،كمبرر إجراءه في القكائـ المالية الخاصة في الفترة التي حدث فييا التغيير.
كيمكف تبياف الخصائص الرئيسية كالثانكية لممعمكمات المحاسبة مف خالؿ الشكؿ التالي:

1

2

Financial accounting standers board, Statement of financial accounting concepts, ,N 2, Qualitative
Characteristics of Accounting Information, 2008, P:2.

محمد أبك نصار،جمعة حميدات،معايير البالغ المالي الدولية-الجوانب النظرية والعممية – ،دار كائؿ لمنشر ،األردف،

 ،2008ص.10

3

Ahmed M.Oboidat, Accounting Information Qualitative characteristics Gap: Evidence From Jordan
international management REVIEW, vol.3. N°2, 2007, P:28.

61

جودة المعلومت المحاسبيت في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي

الفصل الثاني

الشكل رقم)  : (06خصائص المعمومة المحاسبية

فائدة المعمومات

المالئمة:

المكثكقية:

 -التكقيت المناسب

 -الحياد

 القدرة التنبؤية-

 -قابمية التحقيؽ

التحقؽ مف

 -القابمية لممقارنة كتتضمف

التكقعات

 -التمثيؿ الصادؽ

االتساؽ كالثبات

المصدر :رضكاف حمكة حناف كآخركف ،أسس المحاسبة المالية ،دار حامد ،األردف ،2004،ص.31

الفرع الثاني :مستخدمو المعموم ة المحاسبية
مع تنكع األطراؼ المستخدمة لممعمكمات المحاسبية،أصبح مف الصعب ليذه األخيرة االستجابة لمجميع
خاصة أف نكع كشكؿ المعمكمات يختمؼ مف مستعمؿ آلخر،

كقد صنؼ جمكؿ ساسي ( ) D.SACIىذه

1

األطراؼ إلى ما يمي:

أوال :األطراف الخارجية
كىي األطراؼ الخارجية عف الشركة كتتمثؿ فيما يمي:
أ -المالكين الحاليين والمستثمرين والسماسرة  :يرغب ىؤالء في معرفة المعمكمات كالنشاط الذم تزاكلو
الشركة التخاذ الق اررات سكاء إلبقاء عمى استثماراتيـ أك سحبيا أك بشراء حصص جديدة ،كىذا مف خالؿ
معرفة نتيجة أعماؿ الشركة كمقارنتيا بشركات أخرل.
ج -المقترضين :ىي المؤسسات المالية كالمصارؼ ،حيث يستخدـ ىؤالء المعمكمات المحاسبية لتقييـ
1

SACI Djalal, compatibilité de l’entreprise et système économique, l’expérience algérienne, OPU, Alger, 1991 ,
P:72.
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مخاطر منح القركض كمعرفة مدل القدرة عمى االلتزاـ بسداد الديكف.
ج -الموردين :تساعد المعمكمات المحاسبية المكرديف عمى معرفة كضع كمدل نجاح الشركة حتى يستمر
التعامؿ معيا باعتبارىا زبكف لممكرديف.
د -الجهات الحكومية:

كتشمؿ دائرة الضرائب كدائرة اإلحصاء كالسمطات القضائية كالمخططكف

االقتصاديكف ،حيث تستعمؿ ىذه األطراؼ المعمكمات المحاسبية لغرض فرض الضرائب عمى أرباح الشركة
1

كحساب الدخؿ اليكمي ،كفض النزاعات كتحميؿ النشاط االقتصادم.

ه -نقابات العمال :ييتـ ىؤالء بخطط الشركة في األجكر كالمكافآت كمعرفة مدل قدرة الشركة عمى سداد
معاشاتيـ .
و -العمالء :ييتـ العمالء بمعرفة مستقبؿ الشركة كمدل قدرتيا في إمدادىـ بالسمع كالخدمات.
ي -الجمهور :ييتـ بجميكرىـ بمعرفة مستكل أرباح الشركات كأثرىا عمى مستكيات األسعار كالدخؿ القكمي
كما ييتـ الجميكر باألداء االقتصادم لجميع الشركات .2
ثانيا :األطراف الداخمية
ىي كافة األطراؼ التي يتصؿ عمميا بإدارة أنشطة الشركة كاستخداـ المعمكمات المحاسبية مكاردىا
االقتصادية كالبشرية في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ الشركة كتتمثؿ ىذه األطراؼ فيما يمي:3
أ -اإلدارة العميا :كيقصدىا بيا مجمس اإلدارة أك المدير العاـ المسؤكؿ عف تنفيذ الخطط كالسياسات
لمرسكمة لمشركة ،حيث أف اإلدارة العميا مسؤكؿ اتجاه اليالكيف ،كتستخدـ المعمكمات المحاسبة لمعرفة
نتيجة نشاط الشركة .
ب -.المستويات اإلدارية  :كيقصد بيا المدراء في المستكيات لكسطى كالدنيا التي تتكلى متابعة النشاط ك
اإلشراؼ عمى األعماؿ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمنشاط ،كتككف

مسئكلة اتجاه اإلدارة العميا في

م بصكرة دكرية.
تحقيؽ الرقابة اإلدارية عمى النشاط ،كلذلؾ ىي بحاجة إلى التقارير المحاسبة
1

ىادم رضا الصغار ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار المطبكعات الجامعيات ،اإلسكندرية ، 2006،ص.31

3

ىادم رضا الصغار ،مرجع سابؽ ،ص-ص.32-31

2

عبد الحي مرعي كآخركف ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص -ص.86-85
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ج -الموظفين :مف أجؿ مزاكلة أعماؿ الشركة يحتاج المكظفيف إلى معمكمات لمعرفة مدل استقرار كظائفيـ
ككذلؾ مدل مالئمة األجكر كالركاتب التي يتقاضكنيا مع نتيجة المحققة لمشركة.
الفرع الثالث :مصادر المعموم ة المحاسبية
تعتبر التقارير المالية المنشكرة مف قبؿ المؤسسات الكسيمة الرئيسية التي يتـ مف خالليا تكصيؿ المعمكمات
إلى األطراؼ الخارجية ،حيث تكفر ىذه األخيرة المعمكمات التي تساعد متخذم الق اررات كالمستثمريف في
اتخاذ ق اررات االستثمار كاالئتماف الرشيد ككذلؾ الق اررات المشابوة كتتمثؿ ىذه اؿتقارير فيما يمي:
أوال :القوائم المالية :كىي مف أىـ أنكاع التقارير المالية كىي عبارة عف

" كشكؼ كجداكؿ مالية تعكس

المرحمة األخيرة في الدكرة المحاسبية كالتي يتـ فييا بياف األ عماؿ باالستعانة بنتائج تجميع كتبكيب كتمخيص
2

اؿكائـ المالية تتمثؿ في:
البيانات المحاسبية " ،1كحسب المعيار المحاسبي الدكلي رقـ ( )01إؼف مككنات ق

أ-الميزانية العمكمية :كتسمي قائمة المركز المالي كىي الكسيمة المحاسبية لبياف المركز المالي لشركة في
تاريخ معيف غالبا ما يككف نياية الشير أك سنة كالتي تظير عناصر األصكؿ كااللتزامات كحقكؽ الممكية.
ب -قائمة الدخؿ ":تقدـ ىذه القائمة معمكمات تمكف مف تحديد نتيجة أعماؿ الشركة مف ربح أك خسارة خالؿ
فترة مالية ’ كىك ما يقتضي مقابمة اإل

مرادات المكتسبة خالؿ ىذه الفترة مف مصركفات المتعمقة بيذه

اإلمرادات".3
ج -قائمة التغيرات في حقكؽ الممكية :تقدـ ىذه القائمة معمكمات عف التغيرات في حقكؽ الممكية عمى مدار
الفترة المالية كبالتالي تفسير أسباب الفرؽ في رصيد حقكؽ الممكية في بداية الفترة كفي نياية الفترة كتبيف ىذه
القائمة:
 جميع التغيرات في حقكؽ الممكية (حقكؽ المساىميف) خالؿ فترة . التغيرات في الحقكؽ الممكية ما عدا تمؾ الناجمة عف العمميات مع المالكيف مثؿ زيادة أك تخفيض رأسالماؿ أك تكزيعات األرباح.
1

أحمد صالح عطية ،مبادئ المحاسبة المالية ،الدار الجامعية لمنشر ،اإلسكندرية  ،2004 ،ص .54

3

محمد مطر ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف ،2007،ص.71

2

محمد أبك نصار ،جمعة حميدات ،مرجع سابؽ ،ص –ص .23-22
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د -قائمة التدفقات النقدية:ىي كشؼ بالمقبكضات كالمدفكعات النقدية لمشركة خالؿ فترة مالية معينة " ،كقد
ألزـ ـ جمس معايير المحاسبة المالية الشركات بإعداد ىذه القائمة مف خالؿ إصدار المعيار الدكلي
1

رقـ ('' )07

ق -السياسات المحاسبية اليامة كاإليضاحات التفسيرية األخرل:
كمالحظات تفسيرية تتعمؽ ببنكد القكائـ المالية،

كتبييف ممخصا لمسياسات المحاسبية

كاإلفصاحات التي تطمييا معايير اإلبالغ المالي الدكلية

كتحتكم عمى كؿ التفاصيؿ المتعمقة بإعداد القكائـ المالية السابقة مف طرؽ المحاسبة معتمدة ،تكضيحات فيما
تخص الشراكة ،االرتباط كالتنازؿ بيف الكحدات كغيرىا عف المعمكمات اإليضاحية.
كالشكؿ المكالي يكضح أنكاع القكائـ المالية.
الشكل رقم)  : (07أنواع القوائم المالية

 األصول -الخصوم

المٌزانٌة
أنواع
القوائم
المالٌة

أنواع
ادخل
قائمة
القوائم
أنواع
قائمةالمالٌة
التغٌر فً
القوائم
الملكٌة
حقوق
المالٌة
أنواع
قائمة التدفقات
القوائم
النقدٌة

المصدر :مف إعداد الباحثة.

المالٌة
أنواع

ثانيا :تقرير مراجع الحسابات

القوائم

 اإلٌرادات والمصروفات المكاسب[ و الخسائر الربح التشغٌلً -صافً الربحالتغٌرات فً رأس المال المدفوع التغٌرات فً األرباح المحتجزة–التغٌرات رأس المال المحتسب
التدفقات نقدٌة من األنشطة الشغلٌة
 التدفقات نقدٌة االستثمارٌة التدفقات نقدٌة من األنشطةالتموٌلٌة

باإلضافة إلى القكائـ المالية تحتكم التقاريرالمالٌة
المالية لمشركات عمى تقرير مراجع الحسابات الخارجي،كالذم
يرفؽ مع القكائـ المالية المعدة ،حيث يقكـ المراجع مف خالؿ ىذا التقرير بالتحدث عف نتيجة ؼ حصو ليذه
القكائـ كمدل دقة المعمكمات الكاردة فييا ،كمدل تمثيميا ؿكاقع األمكر في الشركة  ،كما يكضح المراجع رأيو

1

مؤيد راضي خنفر المطارنة ،مرجع سابؽ ،ص.49
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بمدل تكافؽ إ عداد ىذه القكائـ كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا ،باإلضافة إلى بياف رأيو بخصكص كفاية
1

المعمكمات الكاردة في القكائـ المالية.
ثالثا  :تقرير مجمس اإلدارة

ىك التقرير الذم يقكـ في ق مجمس اإلدارة بإعطاء المس اىميف فكرة عامة عف أنشطة الشركة خالؿ فترة
مالية معينة حيث يتضمف ا لتقرير معمكمات عف اؿمركز المالي ؿلشركة كالتسكيؽ ،باإلضافة إلى حجـ
المبيعات كنمكىا كتطكرىا  ،باإلضافة ؿلمشاريع التي أنجزتيا الشركة خالؿ العاـ كما تنكم انجازه في العاـ
القادـ قذا باإلضافة إلى بعض المعمكمات التكميمية التي قد محتاجيا مستخدمك القكائـ المالية ،2كيشمؿ تقرير
ـ جمس اإلدارة عادة:
 خطاب مجمس اإلدارة إلى المساىميف. تحميالت كتكقعات اإلدارة المستقبؿ.المطمب الثالث :ماهية الجودة في المعموم ة المحاسبية
جكدة المعمكمات ىي تمؾ الخصائص التي تتسـ بيا المعمكمات المحاسبية المفيدة ،ألف ىذه الخصائص
سكؼ تككف ذات فائدة كبيرة لكؿ مف المسؤكليف عند إعداد القكائـ المالية في تقييـ نكعية المعمكمات التي
3

تنتج مف تطبيؽ الطرؽ كاألساليب البديمة.

الفرع األول :تعريف جودة المعموم ة المحاسبية
يعتبر مفيكـ جكدة المعمكمات المحاسبية مف المفاىيـ المعاصرة التي تيتـ بيا مختمؼ المجامع العممية ك
المينية كذلؾ لماؿىا مف أىمية عند إعداد القكائـ المالية ،كتحقيؽ متطمبات اإلفصاح الالزمة في تمؾ القكائـ
كما تخدـ المستخدميف ليذه المعمكمات ،كؿعؿ مف األىمية ما دافع الجمعية األمريكية المحاسبية ( )AAA
إلى إصدار دراسة عاـ  1966باسـ '' بيان حول النظرية األساسية لممحاسبة'' أعربت فيو عف تراجع عف
المجامالت السابقة '' المبادئ المحاسبية '' أم الخركج عف االتجاىات التقميدية كالتركيز عمى معيار المنفعة
كذلؾ لمكفاء باحتياجات المستخدميف إلى معمكمات مفيدة تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ

كتقمؿ مف عدـ التأكيد

1

مؤيد راضي خنفر ،فالح المطارنة ،مرجع سابؽ،ص.51

3

كليد ناجي الحيالي ،نظرية المحاسبة ،منشكرات األكاديمية العربية في الدنمرؾ ، 2007 ،ص. 117

2

المرجع نفسو.
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لدييـ ،ككذلؾ مجمس معايير المحاسبة المالية (  )FASBالذم طبؽ المنيج النفعي الجديد عند كضعو
لإلطار المفاىيـ م ،فركز بشكؿ كاضح عمى جكدة أك منفعة المعمكمات المحاسبية ،كاعتبر أف أىداؼ القكائـ
المالية ىي نقطة بداية في تطبيؽ المنيج النفعي اؿجديد ،كبعد تحديد األىداؼ كاف مف الطبيعي أف ينحز
( )FASBالخطكة التالية ىي تحديد مفاىيـ الجكدة المعمكمات المحاسبية بإصدار البياف رقـ (

 )02عاـ

 1980بعنكاف "الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية".
كقد عرفت جكدة المعمكمات المحاسبية " بمدل االمتثاؿ لمقكاعد كاإلجراءات التي يتـ تطبيقيا بانتظاـ ك
إخالص بشكؿ يعكس حقيقة حسابات المؤسسة كاألىمية النسبية لألحداث المسجمة" .1
كنعني بالجكدة في ىذه المجاؿ " المعيار الذم يمكف عمى أساسو الحكـ عمى مدل تحقيؽ المعمكمات
المحاسبية ألىدافيا ،كما يمكف استخداميا كأساس لممفاضمة بيف األساليب المحاسبية لغرض القياس
كاإلفصاح لمحاسبي في التقارير المالية بما يتيح اختيار أكثر المعمكمات الجيدة ىي تمؾ األكثر إفادة في
ترشيد الق اررات".2
كع مكما تعني جكدة المعمكمات المحاسبة التي تتضمنيا التقارير كالقكائـ المالية ما تحققو مف منفعة
لممستخدميف ،كذلؾ مف خالؿ خمكىا مف الت زميؼ كالتضميؿ كأف تككف معدة في ضكء مجمكعة المعايير
القانكنية كالرقابية كالمينية كالفنية.
الفرع الثاني :معايير جودة المعموم ة المحاسبة
ال يك جد تعريؼ محدد لجكدة المعمكمات كذلؾ الختالفو تبعا الختالؼ كجيات نظر كأىداؼ منتج

مك

مستخدمي المعمكمات.
3

إال أنو يمكف تحديد معايير عامة لقياس جكدتيا عمى النحك التالي:
أ – الدقة كمقياس لجودة المعمومات المحاسبية

اؿقيؽ ؿألحداث سكاء في المستقبؿ أك الحاضر أك الماضي .
إف المعمكمات الدقيقة تككف ميمة في التقييـ د
ت -المنفعة كمقياس لجودة المعمومات المحاسبية
كىي استخداـ المعمكمة مف أجؿ منفعة معينة ،كيمكف التمييز بيف عدة أشكاؿ المنفعة:
1

2
3

Celine Michailiesco,Qualité del’informationcomptable, Manuscrit auteur, publiedans " Encyclopédie de
compatibilité, contrôle de gestion et audit(2009),PP 1023-1033,P :2.

عباس ميدم الشيرازم ،نظرية المحاسبة ،ذات السالسؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الككيت،1991،ص–ص .144-195
مؤيد محمد الفضؿ ،عبد الناصر إبراىيـ نكر ،المحاسبة اإلدارية ،دار السيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،2002،

ص-ص .306-305
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 منفعة شكمية :أم تجانس الشكؿ مع احتياجات المستخدـ. منفعة زمنية :الحصكؿ عمييا كقت الحاجة ليا. منفعة التقييـ (تصحيحية)  :أىميتيا كقدرتيا في تقييـ كتصحيح نتائج تنفيذ الق اررات.ج -الفاعمية كمقياس لجودة المعمومات المحاسبية
كىي العالقة بيف األىداؼ كالنتائج ،أم مدل تحقيؽ المعمكمة المحاسبية ؿ أل ىداؼ المسطرة ألجميا كذلؾ
بمقارنتيا مع نتائج استخداميا.
د -التنبؤ كمقياس جودة المعمومات المحاسبية
أم كمما كانت المعمكمة مساعدة عمى التنبؤ ؾ ؿما كانت أكثر جكدة ،ألف مف بيف أىـ أىداؼ المعمكمات
استخداـ حقيقة عف الماضي لمتنبؤ بمعمكمات متكقعة في المستقبؿ .
ه -الكفاءة كمقياس بجودة المعمومات المحاسبية
ىي العالقة بيف االستخداـ ك النتائج ،أم تحقيؽ أىداؼ الشركة بأقؿ استخداـ

ـ مكف لممكارد كتطبيؽ مبدأ

اقتصادية المعمكمات الذم يستيدؼ تعظيـ جكدة المعمكمات بأقؿ تكاليؼ ممكنة كالتي ال مجب أف تزيد عف
قيمة المعمكمة.
الفرع الثالث :العوامل المؤثرة عمى جودة المعموم ة المحاسبية
التقارير المالية كما تحتكيو مف معمكمات محاسبية تتأثر بجممة مف العكامؿ شأنيا شأف أم كسيمة تكصيؿ
أخرل حيث يمكف حصر أىـ ىاتو العكامؿ في:
أوال -العوامل البيئية ( بيئة محاسبية )
كمف أىـ العكامؿ البيئية التي تؤثر عمى جكدة المعمكمات المحاسبية ما يمي:1
أ -العوامل االقتصادية  :تختمؼ نكعية المعمكمات التي تقدميا التقارير المالية باختالؼ النظاـ االقتصادم
السائد ،ففي حاؿ المجتمعات ذات االقتصاد الرأسمالي مثال تحظى التقارير المالية بأىمية بالغة،إذا يتـ
1

حسيف القاضي  ،تكفيؽ مأمكف حمداف  ،نظرية المحاسبة  ،دار الثقافة عماف  ،األردف  ،ص.15
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التركيز عمى تكافر المعمكمات المالئمة الحتياجات المستخدميف التخاذ الق اررات االقتصادية بينما نجد في
إحكاـ

االقتصاد االشتراكي يتـ التركيز عمى المعمكمات المحاسبية المكجية لمتخطيط في الدكلة كلغرض
المراقبة المركزية.
ب -العوامل السياسية:

1

إف العكامؿ السياسية ؿلبيئة المحاسبية ليا تأثير كبير

عمى اليياكؿ كالعمميات

المحاسبية ألنيا تمزـ بتحديد االحتياجات مف المعمكمات المحاسبية لممستخدميف لمتقارير المالية التي تالءـ
المعمكمات المحاسبية عف األكضاع السياسية كاالقتصادية لكؿ بمد مف البمداف التي تغمب عمييا كجية نظر
معينة  ،كمف ىنا تقع عمى المنشأة ميمة تكجيو كتطكير إمكانياتىا نحك تحقيؽ ىذه االحتياجات بحيث يتـ
القضاء عمى أم تعارض بيف ماىك مطمكب مف المعمكمات كبيف ما ىك ممكف تحقيؽق .
م ببعض القيـ االجتماعية مثؿ :
ج -العوامل االجتماعية 2 :تتأثر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبة
اتجاه المجتمع نحك االىتماـ بالسرية في القكائـ المالية ك

الكقت ....الخ  ،فالتكجو نحك اؿسرية يؤثر عمى

م ،أما قيمة الكقت فنجد أف الدكلة التي تعطي قيمة أعمى لمكقت تيتـ
عممية تجميع كنشر المعمكمات المحاسبة
بقائمة الدخؿ ،كتعد البيانات المالية خالؿ فترات متقاربة ربع سفكية مثال ،كالعكس بالنسبة لمدكؿ التي ال
تعطي لمكقت أىمية تيتـ بقائمة المركز المالي فقط.
د -العوامل القانونية  :إف العكامؿ القانكنية كأىميا مجمكعة األنظمة كالتشريعات كالقكاعد القانكنية تؤثر
بشكؿ مباشر عمى مينة المحاسبة كالرقابة كاإلشراؼ عمى ممارستيا خصكصا مع ظيكر شركات

المساىمة

التي تتميز بانفصاؿ الممكية عف اإلدارة مما أدل خضكعيا إلى التشريعات القانكنية كالضريبية منذ بدء
تككينيا حتى تصفيتيا ،كقذا ينعكس عمى الكيفية التي تعد بيا المعمكمات ككيفية عرضيا في التقارير المالية
كذلؾ بيدؼ إضفاء نكع مف الثقة لمستخدمي المعمكمات ،كيمكف القكؿ أف القكاعد الممزمة بتكفير المعمكمات
المالية التي يجب إعدادىا كتقديميا ىي

أحد العكامؿ القانكنية التي تأثر

عمى الخصائص النكعية

لممعمكمات.3

1

يكسؼ محمد جرعكف ،نظرية المحاسبة ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،2001 ،ص.42

2

عبد الحميد مانع الصبيح ،المعايير المحاسبية الدولية دراسة في مدى استخدامها ومالئمتها في الجمهورية اليمنية،

3

محمد إبراىيـ عبد السالـ التركي ،تحميل القوائم المالية ،شؤكف المكاتب جامعة الممؾ سعكد ،الرياض ،المممكة العربية

أطركحة دكتكراه غير منشكرة  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة المستنصرة ،بغداد ، 1998 ،ص.42

السعكدية ،1993،ص. 28

69

الفصل الثاني

جودة المعلومت المحاسبيت في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي

ه -العوامل الثقافية :كتتمثؿ في المستكل التعميمي ككضع المنظمات المينية ،فالمستكل التعميمي يؤثر في
الممارسة المحاسبية كالتدفؽ بشكؿ عاـ كالخصائص النكعية المعمكمات المحاسبية بشكؿ خاص فالبمداف التي
تعاني مف تدني المستكل التعميمي فييا يصبح مف الصعب عمى أغمبية الناس ؼ

قـ كاستيعاب محتكيات

التقارير المالية كاستخداميا في اتخاذ الق اررات عمى عكس البمداف التي ليا المستكل التعميمي أفضؿ ،ككذلؾ
بالنسبة لكضع المنظمات المينية ،ففي الدكؿ التي ليا السبؽ في إنشاء االتحادات كالجمعيات مينية تتكلى
تطكير كتنظيـ الممارسات المحاسبية فييا التي

تأثر عمى جكدة المعمكمات المحاسبة المقدمة مف خالؿ

التقارير المالية.
ثانيا  :العوامل المتعمقة بالمعلومات
تتأثر جكدة التقارير المالية بمدل تكافر عدد مف الخصائص كالصفات لمحكـ عمى منفعتيا في اتخاذ القرار إذ
حددت نشرة معايير المحاسبة المالية ( )1980-FASBالخصائص النكعية المعمكمات المحاسبية كالتي
بمكجبيا يتـ التمييز بيف المعمكمات األقؿ منفعة كاألكثر منفعة التخاذ الق اررات ،ككذلؾ تقديميا كعرضيا في
التقارير المالية .
كمف العكامؿ المتعمقة بالمعمكمات المحاسبية في الكقت الحاضر استخداـ الحاسكب في إدخاؿ كتحميؿ ك
معالجة كعرض المعمكمات ككذلؾ االنتشار الكاسع كالسريع لالنترنيت المذاف كاف ليما األثر الكبير عمى زيادة
1

فائدة المعمكمات المحاسبية كما يمي:

أ  -االنخفاض الكبير كالمستمر في تكمفة اإلنتاج كالحصكؿ عمى المعمكمات .
ب -زيادة كمية المعمكمات الممبية لالحتياجات الخاصة بالمؤسسة كالمستخدـ .
ج -إتاحة تمؾ المعمكمات لعدد كبير مف المستخدميف ليا في العالـ كفي الكقت المناسب.
د -إعداد بيانات أعمؽ المستخدميف كلعديد السنيف.
ثالثا :تقرير مدقق لمحسابات ( المراجع الخارجي)

1

أسماء سمماف ،زمداف لخيكرم ،مدى كفاءة التقارير المالية الحالية في اإلبالغ عن أداء الوحدات االقتصادية ،أطركحة

دكتكراه غير منشكرة ،جامعة بغداد ،2002 ،ص .88
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يعتبر تقرير مدقؽ الحسابات لمتقارير المالية مف خالؿ

م ارجعة التقارير المالية المنشكرة ك إضفاء الثقة في

المعمكمات الكاردة ليا ،كالتحقؽ مف أف إعداد كعرض التقارير المالية قد تـ كفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.
المبحث الثاني :اإلفصاح عن المعمومة المحاسبية
يعتبر اإلفصاح المحاسبي الكظيفية الرئيسية الثانية لممحاسبة إلى جانب كظيفة القياس المحاسبي
لألحداث كالمعمكمات االقتصادية كالمالية كقد ازدادت أىميتو خصكصا بعد تحكؿ التاريخي الذم حدث في
شكؿ المؤسسات ،كالذم أدل إلى انفصاؿ الممكية عف اإلدارة،

ق اف استكجب معو البحث عف السبؿ ك

شف اإلفصاح المحاسبي كأككمت لو ميمة
األساليب التي تمكف المالكيف مف الرقابة عمى ممتمكاتيـ ،فارتقى أ
تحقيؽ الرقابة كالشفافية عمى أمكاؿ الممتمكيف ،ككذا نقؿ الصكرة الحقيقية عف المركز المالي لممؤسسة،

ك

حتى يقكـ اإلفصاح ليذا الدكر الجديد ،فانو يستكجب تكافر مجمكعة مف األركاف كالمقكمات.
المطمب األول :ماهية اإلفصاح المحاسبي
الفرع األول :مفهوم اإلفصاح المحاسبي
لقد زاد االىتماـ في العقكد األخيرة مف بداية الستينات –

بمكضكع اإلفصاح كىذا العتماد العديد مف

الجيات بشكؿ كبير في ق ارراتيا عمى ما تنشره الشركات مف المعمكمات،

مما أدل لظيكر كجيات نظر

مختمفة حكؿ مفيكـ كحدكد اإلفصاح عف المعمكمات الكاجب تكافرىا في القكائـ المالية المنشكرة كىذا الختالؼ
مصالح األطراؼ ذات العالقة حيث يعرؼ اإلفصاح بشكؿ عاـ بأنو "عممية إيصاؿ كنقؿ المعمكمات التي
أعدت في مرحمة القياس لمف يستخدميا كيكظفيا كيحتاجيا ،سكاء داخؿ المؤسسة أك خارجيا ،بحيث يجب
مراعاة أىمية المعمكمات التي يفصح عنيا ،كالكقت الذم بتـ فيو اإلفصاح بأم كسيمة.1
كعرؼ اإلفصاح المحاسبي أيضا بأنو"إظيار كؿ المعمكمات التي قد تؤثر في مكقؼ متخذ القرار المتعمؽ
بالكحدة االقتصادية كىذا يعني أف تظير المعمكمات في القكائـ كالتقارير المحاسبية بمغة مفيكمة لمقارئ دكف
لبس أك تضميؿ" .2

1

مسعكد صديقي ،مرزكقي مرزكقي ،التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول و الموجود ،ممتقى تحت عنكاف:النظاـ المحاسبي

2

كليد ناجي الحيالي ،المحاسبة المتوسطة مشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي ،دارحنيف،عماف األردف،1996،ص.371

المالي الجديد في ظؿ معايير المحاسبية الدكلية-المركز الجامعي بالكادم ،جانفي ،2010 ،ص.3

71

الفصل الثاني

جودة المعلومت المحاسبيت في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي

كما عرؼ اإلفصاح المحاسبي عمى أنو شمكؿ التقارير المالية عمى جميع المعمكمات الالزمة إلعطاء
مستخدـ ىذه التقارير صكرة كاضحة كصحيحة عف الكحدة المحاسبية.1
كمف جية أخرل فقد عرؼ اإلفصاح المحاسبي بأنو

" تقديـ المعمكمات كالبيانات إلى المستخدميف بشكؿ

مضمكف كصحيح كمالئـ لمساعد تىـ في اتخاذ الق اررات ،لذلؾ فيك يشمؿ المستخدميف الداخمييف كالخارجييف
في آف كاحد".2
مف خالؿ التعارؼ السابقة نالحظ أف جميعيا ركزت عمى ضركرة إظيار المعمكمات بشكؿ يعكس حقيقة ك
كضع المنشأة دكف تضميؿ بحيث يستطيع مستخدـ ىذه المعمكمات االعتماد عمييا في اتخاذ القرار السميـ إال
أنيا اختمفت فيما بينيا حكؿ كمية كمقدار المعمكمات المقدمة إلى مستخدمييا فالتعريؼ الثاني أظير ضركرة
إبراز كافة المعمكمات أما التعريؼ الثالث فقد ركز عمى المعمكمات الضركرية فقط كلـ يكضح التعريفاف األكؿ
كالثاني طبيعة المستخدـ المعمكمات المحاسبة  ،فالمستفيدكف مف القكائـ المالية عمى اختالؼ مستكاىـ الثقافي
كاالقتصادم كالمحاسبي يتميزكف بتفاكت قدراتيـ في معالجة ىذه المعمكمات لذلؾ البد مف التمييز بيف
المستخدميف كما كرد في التعريؼ الرابع إذ أف كجكد مستخدميف داخمييف يقكد إلى إفصاح داخمي مكجو
بالدرجة األكلى إلى إدارة الكحدة االقتصادية  ،حيث يتـ تكصيؿ المعمكمات إلى مستخدمييا بدكف أم صعكبة
حيث يسيؿ ذلؾ االتصاؿ المباشر بيف اإلدارة ك المحاسب كما أف كجكد المستخدميف الخارجييف يقكد إلى
اإلفصاح الخارجي الذم يتجمى بضركرة إعداد القكائـ المالية األساسية .
الفرع الثاني :أهمية وأهداف اإلفصاح المحاسبي
م في القكائـ المالية في أىداؼ تمؾ القكائـ كالتقارير المالية
تكمف أىمية اإلفصاح عف المعمكـ ة المحاسبة
كىي بصفة عامة تكفير كؿ المعمكمات التي مف شأنيا خدمة مستخدمييا.
كيمعب اإلفصاح المحاسبي دك ار ىاما في تحقيؽ اآللية الخاصة بسكؽ رأس الماؿ مف حيث تحديد األسعار
المناسبة لألسيـ كتحقيؽ التكازف بيف الدرجة المخاطرة كالعائد الذم تحققو ىذه األسيـ ،فاإلفصاح المحاسبي
يؤدم إلى تخفيض درجة عدـ التأكد فيما يتعمؽ باالستثمار كاقباؿ المدخريف عمى تقديـ أمكاليـ لممستثمريف
كبالتالي كبر حجـ سكؽ رأس الماؿ متمثال في زيادة عدد األسيـ المعركضة لمشراء كالبيع ككذلؾ في زيادة
1
2

عباس ميدم الشيرازم ،مرجع سابؽ ،ص.322
رضكاف حمكة حناف ،تطور الفكر المحاسبي-مدخل نظرية المحاسبة ،مكتبة دار الثقافة ،األردف ،1998 ،ص. 211
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حجـ التعامؿ عمميات الشراء كالبيع ليذه األسيـ يؤدم إلى إمكانية تشغيؿ المعمكمات مثؿ تنبؤات المحمميف
المالييف ،تنبؤات إدارة المشركعات مف األرباح المستقبمية كنشر المعمكمات عف حالة االقتصاد القكمي مثؿ
سعر الفائدة كمعدؿ التضخـ كاذا تحققت كفاءة السكؽ المالي فإف ذلؾ سيؤدم إلى تحقيؽ تنمية اقتصادية
شاممة.1
أما اليدؼ مف اإلفصاح المحاسبي يتمثؿ فيما يمي:
 عرض القكائـ المالية إلى المستثمريف بصكرة خالية مف التشكيش كالتضميؿ في ىذه القكائـ. سرد كؿ المعمكمات التي يجب أف تتضمنيا القكائـ المالية لمشركة بشكؿ يفيد مستخدمييا.المطمب الثاني :المقومات األساسية لإلفصاح المحاسبي
يرتكز اإلفصاح عف المعمكمات في المحاسبة في التقارير المالية عمى المقكمات التالية:
أوال :تحديد المستخدم المستهدف لمعمومات التقارير المالية
تتعدد الفئات المستخدمة لمعمكمات التقارير المالية ،كما تختمؼ طرؽ استخداميا ليذه المعمكمات ،كقد كرس
– - devineأىمية تحديد الجية المستخدمة لممعمكـ ة المالية كركف أساسي في تحديد اإلفصاح المناسب
بالقكؿ أف – أىمية تحديد الجية التي تستخدـ المعمكمات المالية تنبع مف حقيقة أساسية ىي أف األغراض
التي تستخدـ فييا ىذه المعمكمات مف جيات مختمفة تككف أيضا مختمفة
المستخدمة لممعمكمات تسبؽ الحاجة لتحديد غرض استخداميا،

2

لذلؾ فإف الحاجة لتحديد الجية

كأف ىذه الجيات المستخدمة لممعمكمات

سكؼ تساعد في تحديد خكاص ىذه المعمكمات مف حيث المحتكل أك مف حيث الشكؿ
احتياجات الجيات المستفيدة مف المعمكمات تضع معدم القكائـ المالية أماـ اختياريف

 ،كما أف اختالؼ
3

األول :إعداد قكائـ

المعمكمات المحاسبية آلية حسب تعدد حاجة الفئة المستخدمة كىذا يزيد مف تكمفة المعمكمة ،والثاني :إصدار
قكائـ المعمكمات المحاسبية آلية متعددة األغراض تمبي حاجات المستخدميف كىذا الخيار غير كاقعي

ألنو

1

كماؿ الديف الدىرارم ،تحميل القوائم المالية ألغراض االستثمار ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،2006،

2

محمد مطر ،مكسى السكيطي،التأصيل النظري لمممارسات المهنية لمحاسبية في مجاالت القياس،العرض،اإلفصاح  ،دار

3

كليد ناجي الحيالي ،نظرية المحاسبة ،مرجع سابؽ ،ص. 372

ص-ص.21-19

كائؿ لمنشر ،عماف،األردف ،2008 ،ص .345
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سيجعؿ القكائـ المالية كبيرة الحجـ كمفرطة جدا في التفاصيؿ ،كلحؿ ىذه المشكمة فإف مينة المحاسبة
1

افترضت نكعيف مف المستثمريف -مستخدمي القكائـ المالية :-

مستثمر عادم كمستثمر كاعي ،كقد اعتمدت لجنة االستثمارات كالبكرصة ( )SECعمى أف المستخدميف
لممعمكمات المحاسبية مف النكع األكؿ كىذا خالؿ الفترة

 1935إلى  ،1973أما ىيئة المعايير المحاسبية

المالية )  (FASBكمنذ تككينيا 1973فقد أبدت النكع الثاني )مستثمر كاعي ك محترؼ).
أما المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAنحا منحى أكثر شمكلية في تحديد ىكية المستخدـ
المستيدؼ بحيث ال يبقى محصك ار بفئة معينة فقط مف الفئات المستخدمة لمتقارير المالية،
ليشمؿ مجمكعة الفئات الرئيسية المستخدمة ليذه التقارير،

بؿ يتعدل ذلؾ

كقد بفا مكقفو عمى مفيكـ التقرير المالي متعدد

األغراض ،لذلؾ فقد استقر الرأم النيائي في عالـ مينة المحاسبة عمى أف المستخدـ المستيدؼ لمعمكمات
التقارير المالية يتمثؿ في مجمكعة الفئات التي يحتمؿ استخداميا لمتقارير المالية مع التركيز عمى فئات
المستثمريف الحالييف كالمستثمريف المحتمميف كالدائنيف.2
ثانيا :تحديد أغراض استخدام المعمومات المحاسبة
منبغي ربط الغرض الذم تستخدـ فيو المعمكمات المالية بخاصية مالئمتيا كتمتقي في ىذا اإلطار كجيتا
نظر كؿ مف المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف ( )AICPAكجمعية المحاسبة األمريكية ) ( AAAالتي
عبرت عف كجية نظرىا في أحد تقاريرىا لعاـ  1966بالقكؿ" في حيف تعد األىمية النسبية بمثابة المعيار
الكمي الذم يحدد حجـ أك كمية المعمكمات المحاسبية كاجبة اإلفصاح ،تعد المالئمة المعيار النكعي الذم
م المالئمة كجكد صمة كثيقة بيف
م كاجبة اإلفصاح ،لذا تتطمب خاص ة
يحدد طبيعة أك نكع المعمكمات المحاسبة
.3

طريقة إعداد المعمكمات كاإلفصاح عنيا مف جية كالغرض الرئيسي الستخداميا مف جية أخرل"

لذلؾ البد قبؿ تحديد ما إذا كانت اؿمعمكمة مالئمة أك غير مالئمة يمزـ تحديد الغرض الذم ستستخدـ فيو
أكال إذ أف اؿمعمكمة تككف مالئمة لمستخدـ ىا في غرض معيف قد ال تككف بالضركرة مالئمة لغرض بديؿ أك
لمستخدـ آخر.

1

رضكاف حمكة حناف ،تطور الفكر المحاسبي  ،مرجع سابؽ ،ص . 476

3

المرجع نفسو ،ص-ص.375-374

2

كليد ناجي الحيالي ،نظرية المحاسبة ،مرجع سابؽ ،ص-ص.374-373
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ثالثا :تحديد طبيعة ونوع المعمومات المحاسبية الواجب اإلفصاح عنها
تتمثؿ المعمكمات المالية التي يتـ اإلفصاح عنيا في القكائـ المالية األساسية في الميزانية العمكمية،

كقائمة

الدخؿ كقائمة التدفقات النقدية كقائمة التغيير في حقكؽ الممكية باإلضافة إلى المعمكمات التي تعرض في
المالحظات كاإليضاحات كالمالحؽ المرفقة بالقكائـ المالية كالتي تعد جزءا ال يتج أز مف ىذه القكائـ ،حيث يتـ
إعداد القكائـ المالية كفقا لمجمكعة مف االفتراضات كاألعراؼ كالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا. 1
رابعا :تحديد أساليب وطرق اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية
يمكف تصنيؼ أكثر الطرؽ شيكعا في اإلفصاح عمى النحك التالي:
أ -في منظكمة القكائـ المالية صمب القكائـ المالية :يجب أف تظير المعمكمات اليامة كالمالئمة في صمب
القكائـ المالية ،فاألصكؿ كااللتزامات كنتائج األعماؿ كحقكؽ المساىميف يجب أف يتـ

اإلفصاح عنيا في

القكائـ المالية طالما يمكف قياس العمميات كالتغيرات األخرل بمكثكقية كدرجة عالية مف الدقة.
ب -استخداـ المصطمحات كالعرض كالفصؿ :تعتبر المصطمحات المستخدمة في كصؼ محتكيات القكائـ
المالية كدرجة التفصيؿ فييا مف األمكر اليامة في عممية اإلفصاح،ألف ذلؾ يساعد القارئ في مدل فيميا
إلزالة الغمكض عمييا ،ككمما كاف التفصيؿ في عممية اإلفصاح مناسبة كأكثر فائدة التخاذ الق اررات فيجب
إعطائيا أكلكية.
ج -استخداـ اإليضاحات أماـ بنكد القكائـ المالية ،ا لمعمكمة المعترضة أك بيف قكسيف :ىذا في حالة البنكد
المدرجة بالقكائـ المالية غير كاضحة كال تحتاج لشرح مطكؿ ،ىنا يتـ كضع تعريؼ أك مالحظة بيف أقكاس
تتبع عناكيف تمؾ البنكد ،كما قد يككف مف الضركرم ربط بند في أحد القكائـ المالية ببند آخر في نفس القائمة
أك في قائمة أخرل ،أك إجراء شرح مختصر لقيد معيف أك إحالة القارئ لشرح مطكؿ عف قيد في اليكامش.2

 1كليد ناجي الحيالي ،نظرية المحاسبة  ،مرجع سابؽ ،ص.376
2

حكاس صالح ،التوجه نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطركحة دكتكراه دكلة ،قسـ عمكـ التسيير ،جامعة الجزائر،2008- 2007 ،

ص –ص .127-126
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د -التقارير كالجداكؿ الممحقة :كتستخدـ ىذه الكسيمة إذا إلظيار بعض المعمكمات اإلضافية كالتفاصيؿ التي
يصعب بؿ يستحيؿ إظيارىا في صمب القكائـ المالية كقد تستخدـ ىذه الكسيمة ضمف كسيمة المالحظات
كاليكامش أك في صكرة تقارير مستقمة كغير ذلؾ.
ق – تقرير مجمس اإلدارة :كه ذا التقارير يعتبر متمما لمقكائـ المالية كالذم بدكنو يصعب تفسير الكثير مف
معمكمات القكائـ المالية.
ك -تقرير المراجع الخارجي :كيعتبر تقرير المراجع الخارجي كسيمة إفصاح أك عدـ إفصاح

لؿمعمكمات عف

طريؽ المالحظات أك التحفظات التي يذكرىا المراجع في تقريره.1
خامسا :توقيت اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية
يعد تكقيت المناسب صفة ىامة لخاصية مالئمة المعمكمات المالية فإذا حدث تأخير غير ضركرم في
تقديـ التقارير فاف المعمكمات قد تفقد مالئمتيا لذا فاإلدارة بحاجة إلى المكازنة بيف ميزة رفع التقارير في
ؼنو باإلضافة إلى اشتراط أف تككف
الكقت المناسب كتكفير المعمكمات المكثكقة ،كحتى يككف اإلفصاح مفيدا إ
ىذه المعمكمات كافية كمكثكقة كقابمة لممقارنة كالفيـ يجب أف يتكفر التكقيت المالئـ في إعدادىا كعرضيا ك
تقديميا لمستخدمي تمؾ المعمكمات كتتناقص منفعة المعمكمة كتزكؿ إذا لـ تأت في كقتيا،

كلذلؾ حرصت

قكانيف الشركات في الدكؿ المختمفة كتعميمات الييئات أسكاؽ رأس الماؿ العالمية أف تمتزـ الشركات المدرجة
في تمؾ األسكاؽ أف تقكـ ب إ عداد كعرض ىذه المعمكمات خالؿ فترة زمنية معقكلة مف تاريخ انتياء السنة
المالية أك الفترة المرحمية كتزكيد ىيئة األكراؽ المالية بنسخ مف قكائـ المالية المرحمية الربعية أك نصؼ سنكية
ييدؼ تكفير المعمكمات الحديثة كالمستمرة عمى فترات متقاربة لممتعامؿيف في األسكاؽ المالية.
المطمب الثالث :أنواع اإلفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة فيه
إف مف بيف مرتكزات اإلفصاح تحديد المستخدـ المستيدؼ لممعمكمة

م  ،كتبعا الختالؼ
المحاسبة

ؼنو يككف مالئـ كضركرم لطرؼ ما قد ال
احتياجات األطراؼ المستخدمة لممعمكمة كما أشرنا إليو سابقا إ
يككف بالضركرة مالئـ لطرؼ آخر كىذا الختالؼ مستكل الخبرة ،باإلضافة إلى رغبة اإلدارة في اإلفصاح أك

1

مجدم أحمد المغربي،اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية،دراسة ميدانية عمى الشركات السعكدية

لمصناعات األساسية (سايؾ) شركة مساىمة سعكدية ،مجمة األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمرؾ  ،2011،ص .8
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عدـ اإلفصاح ،كاختالؼ المعمكمات مف قطاع كأخر ككذا اختالؼ بيئة األعماؿ التجارية كؿ ذالؾ أدل إلى
إعطاء اإلفصاح عدة صفات لتحديد القدر المالئـ المعمكمات المحاسبية المعمكمات التي يتعيف اإلفصاح
عنيا.
الفرع األول :أنواع اإلفصاح المحاسبي
أ  -اإلفصاح الكامل :يتطمب اإلفصاح الكامؿ أف تككف القكائـ المالية كاممة بحيث تشمؿ كافة المعمكمات
الالزمة لمتعبير الصادؽ ،فإذا ترتب عف حذؼ أك استبعاد بعض المعمكمات تصبح القكائـ المالية مضممة فإف
المالي المنشكرة في الكقت الحاضر عمى
ة
اإلفصاح عف مثؿ تمؾ المعمكمات يصبح ضركرم  ،كتشتمؿ القكائـ
المالحظات كالمذكرات اإليضاحية التي تعتبر جزء ضركرم مف القكائـ المالية ،كينبغي أف تككف المعمكمات
1

الكاردة في تمؾ المذكرات مكممة لممعمكمات الكاردة في صمب القكائـ المالية .

ب – اإلفصاح العادل :ييتـ اإلفصاح العادؿ بالدعاية المتكازنة الحتياجات جميع األطراؼ المالية ،إذ يتكجب
إخراج القكائـ المالية بالشكؿ الذم يضمف عدـ ترجيح مصمحة فئة معينة عمى المصمحة الفئات األخرل مف
خالؿ مراعاة مصالح جميع الفئات بشكؿ متكازف .
ج – اإلفصاح الشامل  :كيعني مدل شمكلية القكائـ كالتقارير المالية لكافة المعمكمات المفيدة كالغير مضممة
لممستثمريف ،كيأتي التركيز عمى اإلفصاح الكامؿ (الشامؿ) مف أىمية القكائـ المالية كمصدر أساسي يعتمد
عميو في اتخاذ الق اررات ،كال يقتصر اإلفصاح الشامؿ عمى اإلفصاح عف الحقائؽ حتى نياية الفترة المحاسبية
2

بؿ يعتمد إلى بعض الكقائع الالحقة لتكاريخ القكائـ المالية.

د -اإلفصاح التفاضمي :يتـ التركيز في القكاعد المالية بصكرة ممخصة كمختصرة عمى التفاصيؿ أك التفاكت
بيف البنكد بعقد المقارنات لتكضيح التغيرات الجكىرية كتحديد االتجاه العاـ لمتغيرات أك التفاصيؿ كيعتمد

1

المالية المبادئ والمفاهيم واإلجراءات المحاسبية طبقا لمعايير
أحمد محمد نكر ،شحاتو السيد شحاتو ،مبادئ المحاسبية
ُة

2

كصفي عبد الفاتح أبك المكارـ ،المحاسبة المالية المتوسطة ،الدار الجامعية الجديدة لمنشر -اإلسكندرية  ، 2000،ص-ص

المحاسبية الدولية والمصرية ،الدار الجامعية ،االسكندرية  ،2008،ص.80

.49،48
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مدخؿ اإلفصاح التفاضمي عمى التقارير السنكية المختصرة الممخصة بحجة أك بعض المساىميف يحتاجكف
1

إفصاحا شامال  ،كلكف الكثير منيـ ال تحتاجكف إال إلى معمكمات مالية ممخصة كذات تحميؿ فني أقؿ.
ه -اإلفصاح المالئم:

ىك اإلفصاح الذم يراعي حاجة مستخدمي البيانات كظركؼ المنشأة كطبيعة

نشاطيا،إذ أنو ليس مف الميـ فقط اإلفصاح عف المعمكمات المالية بؿ األىـ أف تككف ذات قيمة كمنفعة
بالنسبة لق اررات المستثمريف كالدائنيف كتتناسب مع نشاط المنشأة ك ظركفيا الداخمية.
و -اإلفصاح الوقائي :ىك عرض المعمكمات الكافية لجعؿ القكائـ المالية مفيدة كغير مضممة لممستفيديف منيا
2

خاصة المستثمر العادم المحدكد القدرة في استخداـ ىذه المعمكمات.

ـ ف خالؿ ما سبؽ نجد بأف اإلفصاح المحاسبي كحتى يؤدم لغرض منو كيككف فع

ا ال لجميع األطراؼ

المستخدمة لممعمكمات المحاسبية تجب أف تتسـ بما يمي:
أ -تجب أف تككف جميع المعمكمات المنشكرة مفيدة كمالئمة لمستخدمي القكائـ المالية .
ب -تجب أف تككف جميع المعمكمات المفصح عنيا تتميز بالخصائص النكعية (األساسية كالثانكية ( كالتي
تتمثؿ في  :المالئمة كالمكثكقية كقابمية لمفيـ كالقابمية لممقارنة كالثبات .
جػ  -تجب أف تككف جميع المعمكمات المفصح عنيا تالءـ فدرة مستخدمي المعمكمات المحاسبية كعدـ
التحيز ألم طرؼ كفي الكقت المناسب.
الفرع الثاني :العوامل المؤثرة عمى اإلفصاح المحاسبي
تتعدد العكامؿ المؤثرة عمى اإلفصاح المحاسبي كالتي يمكف تقسيميا إلى عكامؿ بيئية ليا عالقة بالمجتمع
الذم تعد فيو القكائـ المالية ،كأخرل تختص بالمعمكمات المالية التي يتعيف اإلفصاح عنيا ،كىناؾ عكامؿ ليا
3

عالقة بالمنشأة ذاتيا ،كيمكف احتماليا عمى النحك التالي:

1

رضكاف حمكة حناف ،تطور الفكر المحاسبي ،مرجع سابؽ ،ص -ص .475-474

3

محمكد إبراىيـ تركي ،تحميل التقارير المالية  ،مجمة جامعة سعكد ،الرياض ،1993 ،ص.43

2

رضكاف حمكة حناف ،تطور الفكر المحاسبي ،مرجع سابؽ،ص.475
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أوال  :العوامل التي لها عالقة بالبيئة
تختمؼ التقارير المالية مف دكلة ألخرل ألسباب اجتماعية كاقتصادية كسياسية كعكامؿ حاجة المستفيديف إلى
المزيد مف المعمكمات اإلضافية عف التغيرات البيئة كأثرىا عمى الكحدة االقتصادية بغرض المقارنة بيف
الكحدات االقتصادية كتحديد المسؤكليات االجتماعية لكؿ منيا .
ثانيا  :العوامل التي لها عالقة بالمعمومات
تتأثر درجة اإلفصاح عف المعمكمات كخاصة مف ناحية مدل تكافر المالئمة كالثقة في ىذه المعمكمات عالكة
عمى القابمية لمتحقؽ كالمقارنة إلى مقارنة التكمفة بالعائد ( اقتصادية المعمكمات) كتحديد تكمفة المعمكمات
مستكل اإلفصاح الـ تكفر في القكائـ المالية  ،أم أف تككف المنفعة مف المعمكمات تفكؽ تكمفة الحصكؿ عمييا
.ثالثا  :العوامل التي لها عالقة بالوحدة االقتصادية
أ -حجـ الكحدة االقتصادية :كجد في العديد مف الدراسات الميدانية عالقة بيف حج ـ الكحدة االقتصادية ك
درجة اإلفصاح في القكائـ المالية كيرجع ذلؾ إلى أف تكمفة المعمكمات تككف قميمة األىمية في المشركعات
الكبيرة قياسا بالمشركعات الصغيرة.
ب -عدد المساىميف  :كجكد عالقة طردية بيف عدد المساىميف كدرجة اإلفصاح عمى أساس أف زيادة عدد
المساىميف يؤدم إلى زيادة درجة اإلفصاح.
جػ  -تسجيؿ الشركة بسكؽ األكراؽ المالية :كليذا العامؿ أثر مباشر في زيادة اإلفصاح ،بسبب الشركط التي
تضعيا تمؾ األسكاؽ.
د –المدقؽ الخارجي  :حيث يقكـ المدقؽ بتقكيـ درجة اإلفصاح عند تدقيقو لحسابات الشركة كالكقكؼ عمى
صدل التزاميا باألسس كالقكاعد كالمبادئ التي يقرضيا دستكر المينة.
ىػ  -العكامؿ األخرل :كمف أىميا الربح كرغبة اإلدارة في اإلفصاح عف المعمكمات كأجيزة اإلشراؼ كالرقابة
عمى أعماؿ شركات المساىمة.
رابعا  :العوامل التي لها عالقة بالجهات المسئولة عن وضع معايير اإلفصاح
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كتتمثؿ في الجيات المنظمة كالمسئكلة عف تطكير كتنظيـ كاصدار معايير اإلفصاح ،حيث تختمؼ باختالؼ
مداخؿ التنظيـ المحاسبي المعتمد بكؿ دكلة إذا نجد في العديد مف الدكؿ خاصة النامية منيا أف األطراؼ
المؤثرة عمى اإلفصاح غالبا ما تككف مف المنظمات المينية الحككمية .
خامسا  :العوامل التي لها عالقة بالمنظمات والمؤسسات الدولية
باإلضافة إلى المنظمات كالقكانيف المحاسبية فإف المنظمات كالمؤسسات الدكلية مف األطراؼ المؤثرة عمى
عمميات اإلفصاح ،كمف أىـ ىذه المنظمات لجنة معايير المحاسبة الدكلية (  )IASBحيث تحاكؿ تحسيف
جكدة المعمكمات المفصح عنيا عمى المستكل العالمي مف خالؿ إصدارىا لمجمكعة مف المعايير المحاسبية.1
كنتيجة ليذا التحكؿ الذم سيمس المؤسسات مف الناحية المحاسبية يقع عمى عاتؽ مختمؼ الممارسيف سكاء
الداخمييف أك الخارجييف ،مف خبراء محاسبيف كمحافظي حسابات معتمديف بذؿ مساعم حثيثة لمسير عمى
ضماف التطبيؽ الجيد لمنظاـ المحاسبي المالي مف خالؿ التحقؽ مما يمي :
أ -التحقؽ مف أف المعمكمات المفصح عنيا تعكس الكاقع االقتصادم لممؤسسة دكف االلتزاـ بالشكؿ القانكني.
ب -التحقؽ مف كجكد عالقة بيف التكاليؼ التي تتكبدىا المؤسسة كالمنتجات التي تـ الحصكؿ عمييا.
ج -األخذ بعيف االعتبار عند فحص القكائـ المالية األىمية النسبية لمعناصر الكاردة في القكائـ.

1

زغدار أحمد ،سفير محمد ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطمبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية  ،مجمة الباحث ،العدد

 ،2009 ،07ص.84
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المبحث الثالث :دور النظام المحاسبي المالي في تحسين جودة المعمومة المحاسبية
منذ الثمانينات مف القرف العشريف انتيجت الجزائر عدة إصالحات اقتصادية في إطار التكجو إلى
اقتصاد السكؽ الذم مف مع الـ ق تشجيع القطاع الخاص كجذب االستثمار

ؼزات
األجنبي ،فضال عف إ ار

العكلمة التي تقتضي تغيرات جذرية في الميداف المحاسبي في إطار المعايير الدكلية ،في ىذا السياؽ أصبح
المخطط المحاسبي الكطني ال يتالءـ مع الظركؼ جديد ،كال يستجيب الحتياجات المستثمريف ،لذلؾ أصبح
مف الضركرم تبني نظاـ محاسبي جديد يكاكب تمؾ التطكرات كيقمؿ الفكارؽ بيف التطبيقات المحاسبة لمختمؼ
الدكؿ.
لذا سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى دكافع االنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي المالي ككذا تكضيح إسياماتو في
تحسيف جكدة المعمكمة المحاسبية  ،حيث أف التطبيؽ السميـ لمبادئ النظاـ المحاسبي المالي مشكؿ المدخؿ
الفعاؿ لتحقيؽ جكدة التقارير المالية كالمعمكمات الناتجة عنو ،مما يؤكد عمى أف مصداقية كشفافية المعمكمات
المحاسبية يعتبراف كجياف لعممة كاحدة يؤثر كؿ منيما باآلخر كيتأثر بو.
المطمب األول :اإلطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي كألية لتعزيز الثقة والشفافية
لقد قامت الجزائر باعتماد مشركع جديد في المجاؿ التكحيد المحاسبي كالمالي ،كىك إلزامي مف  01جانفي
 ،2010كييدؼ إلى كضع أداة تتكيؼ مع البيئة االقتصادية الجديدة التي جاءت ليا اإلصالحات االقتصادية
كالمالية ،كمحاكلة الجزائر الدخكؿ في االقتصاد الدكلي مف خالؿ مشركع الشراكة مع االتحاد األكركبي
كمنظمة التجارة العالمية (  ،)OMCإضافة إلى العمؿ عمى تمبية حاجات المستخدميف الجدد لممعمكمات
المحاسبية كالمالية حكؿ االقتصاد الجزائرم.
الفرع األول :ماهية اإلطار المفاهيمي لمنظام المحاسبي المالي
أوال :مفهوم النظام المحاسبي المالي
لقد صدر النظاـ المحاسبي المالي (  )SCFبمكجب قانكف رقـ  11/07المؤرخ في  25نكفمبر 2007
ؼف " المحاسبة المالية نظاـ التنظيـ المعمكمات المالية يسمح
كحسب المادة رقـ  03مف القانكف (  )11/07إ
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بتخزيف معطيات قاعدية عددية ك تصنيفييا ك تقييميا ك تسجيميا ،كعرض كشكؼ تعكس صكرة صادقة عف
الكضعية المالية كممتمكات الكياف كنجاعتو ككضعية خزينتو في نياية السنة المالية ". 1
كلقد تضمف ىذا القانكف مصطمح اإلطار التصكرم لممحاسبة،

باعتباره دليال إلعداد المعايير

المحاسبة كتأكيميا كأجاؿ تحديد ىذا اإلطار التصكرم لمتنظيـ ،كما أدخؿ ىذا النظاـ المعمكمات المحاسبية
بدال مف المحاسبة المبسطة لمكيانات التي ال يتحدد رقـ أعماليا كعدد مستخدمييا كنشاطيا المحدكد التي
نص عمييا التنظيـ أما بالنسبة لمقكائـ المالية أك الكشكؼ المالية ألزـ القانكف الكيانات بضركرة إضافة
لمميزانية كجدكؿ النتائج جدكال لتدفقات الخزينة كأخر لمتابعة التغيير في األمكاؿ الخاصة باإلضافة إلى
الكشكؼ الممحقة بالقكائـ المالية ،كنص عمى ضركرة أف تتضمف كؿ ىذه القكائـ إمكانية إجراء مقارنات مع
السنة المالية السابقة كمف خالؿ التعريؼ السابؽ لمنظاـ المحاسبي المالي نستخمص خصائص المحاسبي
مما يمي:
المالي ؼ
أ -نظاـ لممعمكمات المالية ،حيث يركز عمى مفيكـ المالي أكثر مف المفيكـ المحاسبي.
ب -كشكؼ مالية تعكس بصدؽ المركز المالي تتمثؿ في الميزانية.
ج -معمكمات يمكف قياسيا عدديا.
د -تصنيؼ كتقييـ كتسجيؿ المعمكمات المالية كفؽ المعايير الدكلية.
ق -قياس أداء كنجاعة الكياف مف خالؿ جدكؿ النتائج.
ك -قياس كضعية الخزينة مف خالؿ جدكؿ التدفقات النقدية ،كذلؾ مف أجؿ معرفة قدرة الكياف عمى تكليد
التدفقات النقدية.
م -إعداد القكائـ المالية في نياية السنة ،كبالتالي تحقيؽ مبدأ الدكرية.

1

المادة رقـ ( )3مف قانكف  11-07المتضمن النظام المحاسبي المالي الجريدة الرسمية رقـ  74الصادرة في  25نكفمبر

 ،2007الجزائر.
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ثانيا :أسباب االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي
أصبح المخطط المحاسبي الكطني ،في ظؿ التكجيات االقتصادية الجديدة ال يستجيب لمتطمبات المينييف ك
1

المستثمريف ،كذلؾ ألسباب خارجية كأخرل داخمية كىي:

أ -األسباب الخارجية :يعتبر تبني المعايير المحاسبية الدكلية استجابة لمتطمبات الشراكة مع االتحاد
األكركبي كمشركع االنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة.
 ظيرت في عدة بمداف احتياجات إضافية لمتمكيؿ في القطاع الخاص كذلؾ بعد ما تحكلت ميمة الدكلة مفراعية ليذا القطاع إلى مشرفة عميو.
 عند البحث عف مكارد مالية جديدة ،أصبحت المؤسسات ال تقتصر عمى األسكاؽ المحمية فقط بؿ أصبحتتمجا إلى األسكاؽ المالية الدكلية.
 يشترط عند االستفادة مف أية خدمة كانت مف األسكاؽ المالية الدكلية االمتثاؿ بالمعايير المحاسبية الدكلية. يستمزـ التفتح االقتصادم ،استعماؿ معمكمات صحيحة كمكثقة كمكحدة كمعدة كفؽ معايير محاسبية دكلية،كذلؾ تسييال لنقؿ المعمكمات االقتصادية كلعمميات التجميع المحاسبي لممؤسسات المتعددة.
ب -األسباب الداخمية
 تحكؿ دكر الدكلة في الميداف االقتصادم كالتجارم مف طرؼ فعاؿ إلى دكر منظـ. أصبح المخطط المحاسبي الكطني ال يتماشى كالتكجو االقتصادم الحالي لمبالد. يستجيب المخطط المحاسبي الكطني بالدرجة األكلى إلى المستمزمات الجبائية كتـ كصفو بأنو نظاـالمعمكمات المحاسبية كأسس لتحديد الضريبة.
 أصبحت النظرة القانكنية في المخطط المحاسبي الكطني تطغى عمى النظرة االقتصادية. أصبحت المؤسسات حسب المخطط المحاسبي الكطني تستعمؿ مبدأ الحيطة كالحذر بصفة مبالغ فيياعكضا لمبدأ الصكرة الكفية بحثا عمى أكثر ضمانات عند كقكعيا المحتمؿ في اإلفالس.
1

لعشيشم جماؿ ،محاسبة المؤسسة والجباية-وفق النظام المحاسبي المالي ،متيجة لمطباعة ،براقي ،الجزائر ،ص.52
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الفرع الثاني :مضمون اإلطار المفاهيمي لمنظام المحاسبي المالي
أوال :الفرضيات األساسية والمبادئ المحاسبية لمنظام المحاسبي المالي
حتى يمكف إنتاج معمكمات مكثكؽ بيا ينبغي أف تستند المحاسبة إلى أسس ثابتة تتضمف إلى حد ما
المعمكمات التي تنشرىا المؤسسة متماثمة حتى يمكف إجراء المقارنات فيما بينيا  ،كىذه األسس تشتمؿ عمى
1

مجمكعة مف االفتراضات كالمبادئ التي تحكـ الطرؽ كاإلجراءات التي تتـ بيا معالجة العمميات المالية .

كلقد جاءت المكاد  19-06مف المرسكـ التنفيذم رقـ(  )156 -08تكضح مختمؼ المبادئ المحاسبية ك
االتفاقيات األساسية التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي باإلضافة إلى الخصائص النكعية التي تحكـ
المعمكمات ضمف القكائـ المالية .
أ -الفرضيات األساسية في النظام المحاسبي المالي
إف القكائـ المالية ىي أىـ مخرجات النظاـ المحاسبي كعميو فاف الفرضيات األساسية إلعدادىا تتمثؿ في:
2

مبدأ محاسبة التعيد ،أساس االستحقاؽ كاستم اررية االستغالؿ.

ائ المالية المعدة كفؽ قذا المبدأ أف تسجؿ العـ ؿيات كاألحداث دكف انتظار
 -1محاسبة التعه د :تشتنرط القك ـ
كقت التسديد أك القبض النقدم.
ائ المالية المعدة عمى أساس االستحقاؽ تشمؿ عمى المعامالت التي انطكت عمى
-2أساس االستحقاق :القك ـ
3

دفع كاستالـ النقدية في المستقبؿ كالمبالغ التي تمثؿ النقدية التي سيتـ استالميا في المستقبؿ.

-3استمرارية االستغالل :ـ ف الفركض المحاسبية المتعمقة بالكحدة المحاسبية فرض استم اررية المؤسسة طبقا
ليذا الفرض فإف المؤسسة تعتبر كحدة محاسبية مستمرة  ،بمعنى أف الكحدة المحاسبية مستمرة في مجمكعيا

1المؤسسة العامة لتعميـ الفني كالتدريب الميني ،برنامج مساعد محاسب،مبادئ المحاسبة،1الجزء األكؿ،المممكة العربية
السعكدية ،ص.08

2طارؽ عبد العاؿ حماد،دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة،الدار الجامعية ،مصر2006،
ص.91

3محمد عبد العزني خميفة كآخركف،شرح معايير المحاسبة المصرية،ج ،1مركز الفجر لمطباعة ،1999،ص.3
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كأنو ليس ىناؾ نية في الكقت الحاضر لتصفيتيا أك تقميص نشاطيا  ،1كلكف إف كجدت ىذه النية أك الحاجة
2

فاف القكائـ المالية تعد عمى أساس مختمؼ كفي ىذه الحالة المؤسسة مجبرة باإلفصاح عف ذلؾ .
ب -المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي المالي

تعتبر المبادئ المحاسبية بمثابة تعميمات أك قكاعد إرشادية لتكجيو العمؿ المحاسبي في حاالت معينة فعندما
يكاجو المحاسبكف مشاكؿ محاسبية تحتاج إلى حمكؿ يتـ الرجكع إلى ىذه المبادئ التي ىي بمثابة قكاعد
عريضة يتـ تبنييا نتيجة لمتطبيؽ الميني لمفكر المحاسبي ،كذلؾ لمقياـ بعممية القياس المحاسبي كتسجيؿ
3

العمميات المالية كاعداد القكائـ المالية .

 -1الدورة المحاسبية :يمكف تسمية ىذا المبدأ بالدكرية أك السنكية ،حيث أنو يتـ تقسيـ العمر الزمني
لممؤسسة –حياة المشركع – إلى فترات زمنية متساكية تسيؿ عممية القياس المحاسبي كبالتالي تحديد نتيجة
أعماؿ الفترة المالية مف ربح أك خسارة ككذلؾ إعطاء صكرة عف المركز المالي لممؤسسة في نياية تمؾ الفترة
إف مبدأ الفترة المحاسبية جاء نتيجة لفرض االستم اررية كذلؾ حتى تتـ عممية القياس المحاسبي لألحداث ك
4

المعامالت المالية كتقديـ القكائـ المالية لألطراؼ المستخدمة ليا .

-2مبدأ استقاللية الدورات :يعفم ربط كؿ دكرة بنفقاتيا كنكاتجيا الفعمية فقط

 ،5أم عندما تحدد الدكرة

المحاسبية تعتبر العناصر التي تعكس الكاقع االقتصادم في نياية ىذه الدكرة ىي تمؾ التي تتعمؽ بيذه
الدكرة.

6

 -3مبدأ عدم المساس بالميزانية االفتتاحية :أم يجب مراعاة استقاللية الدكرات المالية مف خالؿ احتراـ
الدكرة المالية المقفمة كعدـ المساس بالحسابات االفتتاحية لمسنة المالية الحالية ألف ذلؾ يتناقض مع
1

مصداقية المحاسبة.

1عباس ميدم الشيرازم ،نظرية المحاسبة ،مطبعة ذات السالسؿ لمنشرك التكزيع،الككيت،1990،ص. 262

2

Jacques Richard, Christine Collette, Comptabilité générale Système français et normes IFRS, 8eédition, Dunod,
Paris, 2008. P 55.

3رضكاف محمد العناتي ،مبادئ المحاسبة و تطبيقاتها،الجزء األكؿ ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،عماف ،ص.42
4رضكاف محمد العناتي ،مرجع سابؽ ،ص-ص. 41-40

5

Pierre Cabane, L’essentiel de la finance à l’usage des managers, 2ème édition, ,Eyrolles, Paris, ,p :.52
Bernheim Yves, L'essentiel des US GAAP,Référentiel comptable américain et enjeux del'harmonisation
internationale ,Mazars et Guerard ,Editions Maxima ,1ère édition 1997 ,2ème édition, Paris 1999،p :116.
6
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 -4مبدأ األهمية النسبية :تككف المعمكمة ذات مصداقية ،أم ذات أىمية إذا أثر غيابيا مف القكائـ المالية
2

في الق اررات المتخذة مف طرؼ المستخدميف ليذه المعمكمة.
 -5مبدأ مواصمة الطرق المحاسبية:

يمؾف ىذا المبدأ مستخدمي المعمكمات مف مقارنة التغيرات في

الكشكؼ المالية لنفس الكحدة في الكقت المناسب كأيضا مع تمؾ المؤسسات التي في نفس مجاؿ النشاط  3أم
يجب تطبيؽ القكاعد كاإلجراءات المحاسبية نفسيا حتى تسمح بإجراء مقارنة متجانسة لمحسابات السنكية
لممؤسسة كمف ىنا جاء تقييد إمكانية تغيير الطرؽ المحاسبية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ ثبات تقييـ المخزكف ك
المخصصات يمنع التالعب في نتائج المؤسسة كفي حالة حدكث تغييرات في الطرؽ المحاسبية البد مف
4

تفسيره بعناية.

 -6مبدأ التكمفة التاريخية :تسجؿ في المحاسبة عناصر األصكؿ كالخصكـ كالمنتجات كاألعباء كتعرؼ
القكائـ المالية بتكمفتيا التاريخية عمى أساس قيمتيا عند تاريخ معاينتيا دكف األخذ في الحسباف أثار تغيرات
األسعار أك تغيرات القدرة الشرائية لمعممة  ،5كتتميز التكمفة التاريخية بسيكلة التحقؽ مف صحتيا كمكضكعيتيا
كذلؾ ألف األسعار محددة كمعركفة بالكامؿ عند حدكث الصفقة أك المعاممة التجارية ،كمف ىنا تككف البيانات
المالية المعدة بمكجب التكمفة التاريخية دقيقة كليا أساس حقيقي كمكضكعي قابؿ لمصحة كالتحقؽ كغير
6

خاضعة لمحكـ الشخصي .

 -7مبدأ استقاللية الذمة المالية :تعتبر المؤسسة ككحدة اقتصادية مستقمة كمنفصمة عف مالكييا ،أم أف
ليا شخصية معنكية مستقمة عف المالؾ كالفكرة األساسية تكمف في تحديد كتكضيح مسؤكلية المؤسسة اتجاه
الغير خاصة المالؾ ،7ىذا يعني أف يككف ليا استقالؿ مالي عف مالكييا بحيث تصبح كافة حقكؽ مزاكلة
أعماليا التجارية كالبيع كالشراء كحتى التقاضي كتصبح أصكليا

1

–ممتمكاتيا -كمصاريفيا كخصكميا -

لخضر عالكم ،نظام المحاسبة المالية "سير الحسابات وتطبيقاتها" ،pages bleues،الجزائر ،2011،ص.14

2

Jean François des Robert, François Méchin, Hervé Puteaux, Normes IFRS et PME, Edition DUNOD, 2004, p20.
Serge Evraert, Christian Prat dit Hauret, Christine Collette, Les documents de synthèse : bilan, compte de
résultat, annexe, e-theque , 2002. P: 10.
4
Hubert de La Bruslerie, Analyse financière: Information financière, diagnostic et évaluation , 4 eédition,
Dunod, Paris, 2010,p : 18.
3

5الجريدة الرسمية ،العدد،27الصادرة في  ،2008/05/28تحتكم عمى المرسكـ التنفيذم رقـ  156-08متعمؽ بتطبيؽ القانكف
رقـ  11-07لمنظاـ المحاسبي المالي ،المادة .16

6نعيـ دىمش ،عبد أبك نصار ،محمد خاليمة ،مبادئ المحاسبة ،دار كائؿ،األردف،1999،ص-ص.43-42
Saci Djelloul; op cit, p: 230.
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التزاماتيا -كايراداتيا منفصمة عف أصكؿ كمصاريؼ ك خصكـ ك إيرادات مالكييا ك كأنيا شخص طبيعي تاـ
1

األىمية .

 -8مبدأ عدم المقاصة :كؿ مف عناصر الميزانية المتمثمة في األصكؿ ك الخصكـ كعناصر جدكؿ حسابات
النتائج المتمثمة في األعباء ك النكاتج  ،يجب أف تسجؿ بصفة منفصمة أم كؿ عنصر عمى حدا كبدكف أم
مقاصة أك تعكيض بيف ىذه العناصر مع بعضيا البعض ،غير أنو يمكف إجراء ىذه المقاصة عمى أسس
2

قانكنية أك تعاقدية .

-9مبدأ الوحدة النقدية  :يقكـ ىذا المبدأ عمى أساس أف النقكد ىي أساس المعامالت االقتصادية كلذلؾ يتـ
استخداميا لمقياس كالتحميؿ المحاسبي ،كبناءا عمى ىذا األساس يتـ ترجمة جميع العمميات المالية التي تقكـ
3

بيا المؤسسة عمى أساس النقد.

ثانيا :الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية
لقد حدد النظاـ المحاسبي المالي خصائص نكعية يسمح تكفرىا بجعؿ المعمكمات المنشكرة في القكائـ المالية
ذات منفعة عالية بالنسبة لمستخدمييا كتتطابؽ مع تمؾ المقررة لدل المعايير المحاسبية الدكلية  ،كىك ما
يؤكد الغاية مف كضع ىذا النظاـ المحاسبي أال كىي خدمة كؿ مستعممي القكائـ المالية كمساعدتيـ في اتخاذ
الق اررات االقتصادية بأكثر فاعمية كيتمثؿ في:
أ-القابمية لممقارنة :يقصد بيذه الخاصية أف تعد المعمكمات المحاسبية باستخداـ نفس األساليب كاإلجراءات
المحاسبية مف عاـ ألخر كلنفس المؤسسات التي تعمؿ في نفس المجاؿ االقتصادم  ،كيمكف مقارنة أداء
 ،4أم ينبغي أف تككف الطرؽ المحاسبية المعتمدة

الكحدة االقتصادية بأداء الكحدات االقتصادية األخرل

نفسيا كأف تتـ عممية القياس كالعرض بالنسبة لألثر المالي لمعمميات المالية المتشابية كاألحداث االقتصادية

1رضكاف محمد العناتي ،مرجع سابؽ  ،ص. 40

2الجريدة الرسمية العدد ،74الصادرة في  ،2007/11/25تحتكم عمى القانكف رقـ  ،11-07كالمتضمف النظاـ المحاسبي
المالي ،المادة .15

3كليد ناجي الحيالي ،أصول المحاسبة المالية ،منشكرات األكاديمية العربية المفتكحة في الدانمارؾ ،الجزء األكؿ،2007 ،
ص.26

4أحمد حكمت الراكم ،نظم المعمومات المحاسبية والمنظمة ،نظري مع حاالت الدراسة ،دار الثقافة األردف،1999،ص.110:
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1

عمى أساس ثابت ،كما بجب أف يككف عمى المستخدميف القدرة عمى مقارنة القكائـ المالية:
 في الكقت المناسب لنفس المؤسسة. -مع القكائـ المالية مف اليياكؿ األخرل.

ب -القابمية لمفهم والوضوح  :إف أحد الخصائص األساسية لممعمكمات المعركضة في القكائـ المالية ىي
جاىزية قابميتيا لمفيـ مف قبؿ المستخدميف ،كليذا الغرض يفترض أف لدل المستخدميف مستكل معقكؿ مف
المعرفة باألعماؿ كالنشاطات االقتصادية كالمحاسبية  ،كأف لدييـ الرغبة في دراسة المعمكمات بقدر معقكؿ
2

مف العناية .

ج -المالئمة :غالبا ما تستخدـ المعمكمات حكؿ الميزانية كاألداء كأساس لمتنبؤ بالمركز المالي كاألداء
المستقبمي كبعض العناصر األخرل كاألرباح الخاصة باألسيـ كمدفكعات األجكر كتحركات أسعار األكراؽ
المالية كقدرة المشركع عمى الكفاء بااللتزامات

 ،3كعمى ىذا األساس يجب أف تككف المعمكمات تمكف
4

المستخدميف مف اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية مف خالؿ مساعدتيـ عمى:
 تقييـ أحداث الماضي أك الحاضر أك المستقبؿ. -تأكيد أك تصحيح التقييمات السابقة.

كحتى تككف المعمكمات مالئمة يجب تكفر خصائص فرعية تمثؿ المككنات الثانكية لممالئمة :
أ -أن تتميز المعمومات بقدرة تنبؤية :أم أف تساعد متخذم القرار عمى أف يحسنكا مف احتماالت التكصؿ
إلى تنبؤات صادقة عف نتائج األحداث .
 - 2أن تتميز المعمومات بإمكانية التحقق من التوقعات :أف تساعد متخذم القرار عمى التحقؽ مف صحة
تكقعاتيـ السابقة كأف يقكمكا بتصحيح ىذه التكقعات.
 -3أن تأتي المعمومات في الوقت المناسب :ألف تأخر الحصكؿ عمى المعمكمات يككف عمى حساب فائدتيا
.
1

.DGI, Les normes IAS/IFRS, Octobre 2008, Alger, p : 51.

2أميف السيد لطفي ،المحاسبة الدولية لمشركات المتعددة الجنسيات  ،الدار الجامعية ،مصر ،2004 ،ص. 466
3خالد جماؿ الجعرات ،معايير التقارير المالية الدولية  ،دار إثراء لمنشر ،عماف،2008،ص.48

Pasqualini François, Le principe de l'image fidèle en droit comptable, LITEC, Paris, 1992. p : 49.
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 -4الموثوقية (المصداقية) :قد تككف المعمكمات مالئمة كلكف غير مكثكقة بطبيعتيا كتمثيميا لدرجة أف
االعتراؼ بيا مف المحتمؿ أف يككف مضمال ،فمكي تككف المعمكمات مفيدة ينبغي أف تككف مكثكقة كذلؾ
بخمكىا مف األخطاء اليامة كالتحيز ،كال تتأثر باألحكاـ الشخصية لمقائميف عمى إعدادىا  ،1كتتضمف الصفات
الفرعية التالية: 2
 الحياد :كتعني البعد عف التحيز كأف تككف المعمكمات التي تتضمنيا القكائـ المالية أعدت لالستخداـ العاـبغض النظر عف اىتمامات أم جية مف أصحاب العالقة بحد ذاتيا.
 الشمولية :كتعني أف المعمكمات المعركضة في القكائـ المالية يجب أف تككف كاممة كغير منقكصة بعدـالحذؼ أك إلغاء أم جزء منيا .
 البحث عن الصورة الصادقة :أف تمثؿ المعمكمات بصدؽ العمميات المالية كاألحداث االقتصادية كأف تعبر3

عنيا بشكؿ معقكؿ اعتمادا عمى مقاييس كأسس االعتراؼ.

تغميب الحقيقة االقتصادية عمى الجانب القانوني :حتل تككف المعمكمات ليا تمثيؿ صادؽ لمعمميات المالية
كاإلحداث االقتصادية فمف الضركرم أف تككف قدمت طبقا لجكىرىا كحقيقتيا االقتصادية كليس لشكميا
القانكني فحسب جكىر العمميات المالية كاألحداث االقتصادية ليس دائما متطابؽ مع تمؾ الظاىرة في شكميا
القانكني ،4فإذا أخذنا عمى سبيؿ المثاؿ بيع أصؿ مف األصكؿ المؤسسة مع االحتفاظ بالمنافع االقتصادية
المستقبمي المترتبة عف ىذا األصؿ رغـ كجكد كثائؽ نقؿ الممكية  ،فإف االعتراؼ بيذه العممية بأنيا عممية
ة
5

بيع ال يمثؿ بصدؽ الحدث االقتصادم .

 الحيطة والحذر :كج ب مراعاة درجة الحيطة كالحذر في القياـ باألحكاـ الالزمة إلعداد التقديرات ضمفشركط الشؾ ،كذلؾ بكيفية ال تتـ فييا تقييـ األصكؿ كالمنتجات بأكبر مف قيمتيا أك تقييـ الخصكـ كاألعباء
6

بأقؿ مف قيمتيا.

2
3

Pasqualini François, op cit, p : 52.

1

خالد جماؿ الجعرات  ،مرجع سابؽ ،ص-ص.50-49
لخضر عالكم ،مرجع سابؽ ،ص.15
4Charlotte DISLE, Anne-Marie, Introduction à la comptabilité cas pratiques, Dunod, Paris, 2008, p05

5

لخضر عالكم ،مرجع سابؽ ،ص.15

6لخضر عالكم ،مرجع سابؽ ،ص.15
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ثالثا :المبادئ العامة في التقييم والتسجيل وفق النظام المحاسبي المالي
أ -قواعد عامة في التقييم والتسجيل لعناصر القوائم المالية
بالنسبة لمنظاـ المحاسبي المالي فإف قكاعد التقييـ كالتسجيؿ المحاسبية تشكؿ مبادئ كقكاعد عامة لمتقييـ
إضافة إلي قكاعد خاصة التقييـ كاإلدراج في الحسابات ،يتـ تطبيقيا عمى العناصر التي تحتكييا القكائـ
المالية حتى تقدـ المؤسسة صكرة صادقة عف كضعيتيا المالية ،حيث يتـ تقييـ العناصر المقيدة في
الحسابات كقاعدة عامة عمى مبدأ التكمفة التاريخية ،كالتي تعتبر مف المبادئ األساسية في النظاـ المحاسبي
المالي في حيف يعمد حسب الشركط إلى مراجعة تقييـ بعض العناصر استنادا عمى:
 -1القيمة الحقيقية-القيمة العادلة :-يمكف تعريفيا عمى أنيا المبمغ الذم يمكف مف خاللو مبادلة أصؿ أك
1

تسكية التزاـ بيف أطراؼ مستقمة.

 -2بقيمة االنجاز :كىي تكمفة اقتناء المستيمكات مف المكاد كالخدمات المستعممة إلنتاج العنصر ،مع زيادة
التكاليؼ األخرل التي تدفعيا المؤسسة أثناء عممية اإلنتاج لكضع ىذا العنصر في الحالة المطمكبة أم أف
2

أعباء اإلنتاج المباشرة ككذا غير المباشرة المتصمة بشكؿ معقكؿ إلنتاج ىذا العنصر.

 -3القيمة المحينة -قيمة المنفعة :ىي القيمة المحينة لتقدير تدفقات سيكلة األمكاؿ المستقبمية مف استعماؿ
3

األصؿ بشكؿ متكاصؿ كالتنازؿ عنو في نياية مدة االنتفاع بو ،أك المتكقع تحممو عند الكفاء بااللتزاـ .

ب -الطرق المحاسبية في إعداد القوائم المالية وضرورة اإلفصاح عنها وفق النظام المحاسبي المالي
إف المقصكد بالطرؽ المحاسبية حسب المرجع الدكلي لمجنة المعايير المحاسبية الدكلية ىي السياسات
المحاسبية ،كنظ ار لكجكد العديد مف الطرؽ المحاسبية البديمة التي يمكف االختيار مف بينيا عند تقييـ األصكؿ
فقد أكدت المعايير المحاسبية الدكلية عف أىـ السياسات كالطرؽ المحاسبية لكي يتمكف مستخدمي القكائـ
المالية مف الحكـ السميـ عمى المركز المالي لممؤسسة ككذا إجراء المقارنات بشكؿ سميـ

4

،كقد أشار النظاـ

المحاسبي المالي في المادة  05مف المرسكـ التنفيذم رقـ  156-08المؤرخ في  26جكيمية  2008الذم ذكر
Jean- François et Bernard, colasse, justevaleur, (Paris :economica, 2001), p : 05.

1

2لخضر عالكم ،مرجع سابؽ ،ص-ص. 19-18
3Robert Obert, pratique des normes IFRS, 3e édition, dunod, paris, France, 2006, p 252.

4كماؿ الديف الدىراكم ،عبد اهلل ىالؿ ،المحاسبة المتوسطة ،مدخؿ نظرم تطبيقي ،مدخؿ نظرم تطبيقي ،دار المعرفة
الجامعية ،مصر ،2000،ص.125
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مف خالليا أف الطرؽ تتمثؿ في المبادئ كاالتفاقيات كالقكاعد كالتطبيقات المحددة التي يجب عمى الكياف
تطبيقيا بشكؿ دائـ مف سنة مالية ألخرل إلعداد كعرض القكائـ المالية  ،كاذا تـ تغيير في الطرؽ المحاسبية
فإنو عمى المؤسسة أف تقدـ معمكمات في ممحؽ القائمة المالية حكؿ طبيعة كأسباب التغيير ،مبمغ التغيير
لمفترة الحالية كالسابقة إف أمكف كعمكما يمكف ذكر بعض الطرؽ كالسياسات التي أخذ بيا النظاـ المحاسبي
المالي كتتمثؿ في :
 طريقة اإلىتالؾ الخطي :يقكـ إلى عبء ثابت عمى المدة النفعية لألصؿ. طريقة اإلىتالؾ المتناقص :تقكـ إلى عبء متناقص عمى المدة النفعية لألصؿ. طريقة كحدات اإلنتاج :يترتب عمييا عبء عمى االستعماؿ أك اإلنتاج المنتظر مف األصؿ. طريقة اإلىتالؾ التصاعدم :يقكـ إلى عبء متزايد عمى المدة النفعية لألصؿ.ج-الطرق التي أقرها النظام المحاسبي المالي في تقييم تكمفة خروج المخزونات:

يتـ تقييـ السمع عند

خركجيا مف المخزف أك الجرد بطريقتيف ىما:
 : FIFO -1السمعة األكلى في الدخكؿ ىي األكلى في الخركج.
 -2طريقة التكمفة الكسطية المرجحة.
د-طرق تقييم التثبيتات العينية والمعنوية بعد إدراجها األولي في الحسابات
حسب المعالجة المرجعية المنصكص عمييا في المادة ) (5-121مف القرار المؤرخ في  26جكيمية 2008
إؼنو يتـ إدراج أم تثبيت مادم عقب إدراجو األكؿ في الحسابات باعتباره أصال بتكمفتو منقكصا منو ما
يتجمع مف اإلىتالكات كخسائر القيمة –الطريقة الكمية ،-كما أكضح النظاـ المحاسبي المالي أنو رخص
لممؤسسة إدراج التثبيتات المادية المنتسبة إلى فئة أك عدة فئات مف التثبيتات التي يحددىا مسبقا في
الحسابات عمى أساس مبمغيا المعاد تقييميا أم بقيمتو العادلة (طريقة إعادة التقييـ).
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ق -طرق إدراج العقود طويمة األجل في الحسابات
-1اإلدراج في الحسابات حسب طريقة (نسبة  ،درجة) التقدم في األشغال:

تدرج األعباء كالمنتجات التي

تخص عممية تمت في إطار عقد طكيؿ األجؿ في الحسابات حسب كتيرة تقدـ العممية بحيث تتأتى نتيجة
قابمة لممقارنة كمما تـ انجاز العممية بمقياس انجازىا  ،إذا تـ تكفر شرط إمكانية تقدير نتيجة العقد عف طريؽ:
 إمكانية تقييـ مجمكع إيرادات العقد بمصداقية. احتماؿ انتقاؿ المزايا االقتصادية المرتبطة بالعقد لممؤسسة . إمكانية تقدير تكاليؼ العقد الباقية لمدكرة كدرجة تقدـ األشغاؿ في نياية الدكرة بمصداقية. إمكانية تشخيص كقياس تكاليؼ العقد المعني بمصداقية تسمح بمقارنة التكاليؼ الفعمية لمعقدبالتقديرات السابقة لو.
 -2اإلدراج في الحسابات حسب طريقة اإلتمام
إذا كاف نظاـ المعالجة في المؤسسة أك طبيعة العقد ال يسمح بتطبيؽ طريقة اإلدراج في الحسابات حسب
التقدـ ،أك كانت النتيجة النيائية لمعقد ال يمكف تقديرىا بصكرة صادقة فإنو يككف مف المقبكؿ عمى سبيؿ
التبسيط أف ال يسجؿ كمنتجات إال مبمغ يعادؿ مبمغ األعباء المثبتة التي يككف تحصيميا محتمال .
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المطمب الثاني :القوائم والتقارير المالية لتفعيل اإلفصاح
يمثؿ اإلفصاح أداة قكية لمتأثير عمى سمكؾ المؤسسات كحماية المستثمريف ،كمف شأف نظـ اإلفصاح
القكية المساعدة عمى جذب رؤكس األمكاؿ كالحفاظ عمى الثقة في أسكاؽ الماؿ ،كفي ظؿ حككمة اؿ شرؾات
يحتاج المساىمكف كالمستثمركف المستقبميكف إلى معمكمات منظمة كذات قابمية لممقارنة مع المؤسسات
األخرل كتمتاز بالتفصيؿ الكافي ؿيمبي طمكحيـ في تحقيؽ كفاءة اإلدارة كاتخاذ الق اررات المناسبة بشأف
المؤسسة كحقكؽ الممكية ،كيساىـ اإلفصاح في تحسيف مستكيات تفيـ جميع األطراؼ ليياكؿ كأنشطة
المؤسسة ككذا تفيـ سياسات المؤسسة كأدائيا ككذا عالقة المؤسسة بمحيطيا.
كليذا سنحاكؿ في ىذا المطمب التطرؽ إلسيامات النظاـ المحاسبي المالي في ميداف اإلفصاح المحاسبي في
القكائـ كالتقارير المالية.
الفرع األول :القوائم المالية لتفعيل اإلفصاح
لقد أقر النظاـ المحاسبي المالي استحداث ثالث قكائـ لـ تكف معركفة في المخطط المحاسبي الكطني ،كىي
قائمة التغيير في حقكؽ الممكية ،قائمة التدفقات النقدية كالممحؽ ،بينما احتفظ بالميزانية كجدكؿ حساب النتائج
مع إحداث بعض التغييرات عمييما.
أوال :التغييرات بالنسبة لمميزانية وجدول حساب النتائج
أ -التغييرات بالنسبة لمميزانية
إف الميزانية ىي المرآة العاكسة لمحالة المالية لممؤسسة ،إذ أنيا تحكم عمى ممخص نشاط المؤسسة كقكتيا
كدرجة تطكرىا ،كما تحكم عمى مكجكدات (أصكؿ) كحقكؽ المؤسسة مف جية كالتزامات (الخصكـ) مف جية
1

أخرل ،فالميزانية تبحث عف قياس ثركة المؤسسة كاإلفصاح عنيا كقت معيف.
2

كيمكف تكضيح التغييرات التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي كاألتي:

 -1تتككف الميزانية في المخطط المحاسبي مف خمسة أصناؼ ،ثالثة أصناؼ في األصكؿ ىي

2

Jean- Français REGNARD, "lire un bilan c’est simple", (Paris :Ed Chiron ,2007), p 37.

القرار المؤرخ في  26جكاف  2008المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كمحتكل الكشكؼ المالية كعرضيا ككذا مدكنة

الحسابات ،صادر في الجريدة الرسمية العدد  19بتاريخ  25مارس  ،2009ص .03
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االستثمارات ،المخزكنات ،الحقكؽ كصنفيف في الخصكـ ىـ األمكاؿ الخاصة كالديكف ،بينما في النظاـ
المحاسبي المالي قسمت األصكؿ إلى أصكؿ جارية كأصكؿ غير جارية ،أما جانب الخصكـ فقسـ إلى رؤكس
األمكاؿ الخاصة ،الخصكـ الغير جارية ،الخصكـ الجارية.
 -2عناصر األصكؿ في الميزانية المحاسبية في المخطط المحاسبي كانت تقيـ بتكمفة تاريخية أم بقيمة التي
تـ الحصكؿ عمييا بيا بينما في الميزانية المالية يمكف إ عادة تقييـ عناصر األصكؿ بالقيمة الحقيقية (القيمة
العادلة).
 -3كؿ مف اؿميزانية كجدكؿ حساب نتائج في المخطط المحاسبي الكطني كانت تحتكم فقط عمى المعمكمات
المتعمقة بالدكرة الخاصة بيا ،بينما في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي تحتكم أيضا عمى المعمكمات المتعمقة
بالدكرة السابقة كه ذا ميـ جدا مف أجؿ المقارنة.
 -4بعض العناصر مثؿ االستثمارات الممكلة عف طريؽ قرض إيجارم كهي العممية التي تنتىي عادة بتممؾ
المستأجر ليذه االستثمارات في نياية مدة العقد ال تظير ضمف عناصر األصكؿ حسب المخطط المحاسبي
الكطني ،لؾنيا في النظاـ المحاسبي المالي ت ظير ضمف عناصر األصكؿ (التثبيتات) كبالمقابؿ ت ظير
االلتزامات المتعمقة بيذا العقد ضمف عناصر الخصكـ الجارية أك غير الجارية حسب تاريخ استحقاؽىا.
ب -التغييرات بالنسبة لقائمة حساب النتائج
إف قائمة حساب النتائج ىي" كثيقة تجميعية لألعباء كالنكاتج المحققة مف طرؼ المؤسسة خالؿ الفترة تظير
1

النتيجة الصافية لمفترة التي قد تككف ربح أك خسارة ".

الميتيف بالقكائـ المالية بما يمكنيـ مف معرفة الكفاءة االقتصادية لمكحدة ،ككذا
ـ
كتيدؼ ىذه القائمة إلى تزكيد
المعمكمات التي تساعدىـ عمى اؿ تنبؤ بمقدار كتكقيت كدرجة عدـ التأكد المصاحبة

لمتدفقات النقدية في

المستقبؿ.
2

أما بالنسبة التغييرات التي أقرىا النظاـ المحاسبي المالي عمى جدكؿ حساب النتائج فيي كاألتي:

كیزك" ،المحاسبة المتوسطة"( ،السعكدية :دار المريخ ،) 2005 ،ص .165:
1دكناؿ د

2يمكف االطالع عمى شكؿ قائمة حسابات النتائج حسب الطبيعة بالرجكع إلى األمر رقـ  35-75المؤرخ في  29أفريؿ
 1975ـ كالمتضمف المخطط الكطني لممحاسبة الصادر في الجريدة الرسمية العدد  ، 37ص-ص .34- 30
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 -1مستكيات النتائج التي تظيرىا قائمة حساب النتائج أكبر منيا في جدكؿ حسابات النتائج في المخطط
المحاسبي الكطني ،كما أف النتائج ال تمر عمى صنؼ محاسبي خاص كما في المخطط المحاسبي الكطني
أيف كانت تخصص المجمكعة )  (08لمنتائج.
 -2كاف جدكؿ حسابات النتائج يعد بمنظكر كاحد فقط حسب الطبيعة أما قائمة حساب النتائج في

النظاـ

المحاسبي المالي فيتـ إعداده كفؽ منظكريف :حسب الطبيعة كحسب الكظيفة كذلؾ بالتمييز بيف مختمؼ
التكاليؼ مف تكاليؼ الشراء كتكاليؼ التكزيع كالبيع كالتكاليؼ اإلدارية ،لكف نعتبر هذا المنظكر اختيارم كليس
إجبارم ،ككاف مستخدمك جدكؿ حسابات النتائج يضطركف إلعادة ترتيب األعباء حسب طبيعتيا كمف ثـ
1

إعداد ما مسمى بجدكؿ تحميؿ االستغالؿ الكظيفي مف أجؿ االستفادة مف مزايا التحميؿ الكظيفي.

 -3تحسب الضريبة في حساب النتائج عمى أساس النتيجة العادية ثـ تضاؼ النتيجة العادية إلى الصافي
بينما في جدكؿ حسابات النتائج كاف يتـ فرض الضريبة عمى مجمكع نتيجتي االستغالؿ كخارج االستغالؿ.
 -4يفرؽ جدكؿ حساب النتائج بيف نتيجة العمميات المالية كىك اآلمر الذم لـ يكف مكجكدا بجدكؿ حسابات
النتائج كإلبراز أكثر أىـ التطكرات التي جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي بالمقارنة مع المخطط المحاسبي
الكطني ندرج الجدكؿ التالي:

1ناصر دادم عدكف  ،التحميل المالي ،الجزء األكؿ ،دار المحمدية العامة ،الجزائر ،ص. 85
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الجدول رقم ( :)01أهم المقارنات بين النظام المحاسبي المالي والمخطط المحاسبي الوطني

البياف

النظاـ المحاسبي المالي

المخطط المحاسبي الكطني

شيرة المحؿ

تسجؿ ضمف األعباء

تسجؿ ضمف القيـ المعنكية

نفقات البحث تسجؿ ضمف القيـ المعنكية

تعتبر كمصاريؼ استثمارية أم ضمف

كالتطكير

المصاريؼ اإلعدادية

المبالغ القابمة األصكؿ المعنكية :يتـ تحديده بعد طرح

مخذ في الحسباف
المبمغ القابؿ لإلىتالؾ ال أ

لإلىتالؾ

القيمة المتبقية بالنسبة

لألصكؿ المادية

القيمة الباقية لألصؿ المعنكم كالمادم

كالمعنكية
عندما يعاد تقييـ

أصؿ مادم فإف فئة

األصكؿ المادية التي ينتمي ليا

يمكف لممؤسسات

إجراء تعديالت عمى

األصؿ قيمتيا الثابتة في إطار إعادة تقييـ قانكنية

يعاد تقييميا.

ألصكليا الثابتة.

المصاريؼ الممحقة باالستثمارات المادية

المصاريؼ الممحقة لثمف الشراء تيتمؾ

تيتمؾ على فترة حياة ال تتجاكز تمؾ

بنفس المعدؿ

الخاصة باألصؿ المرتبط بو.

االستثمار.

الذم ييتمؾ بو قيمة

المخزكنات اليمكف أف تقيـ إال بطريقة تكجد ثالث طرؽ لتقييـ المخزكنات
الداخؿ أكال الخارج أكال أك

) (FIFOفباإلضافة إلى طريقة:

بطريقة التكمفة الكسطية المرجحة.

ك التكمفة الكسطية المرجحة-
 طريقة الداخؿ أكال الخارج أكال تكجدطريقة الداخؿ أخي ار خارج أكال.
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بالنسبة لإلعانات ىناؾ طريقتاف لتؽ ميـ نميز بيف نكعيف مف اإلعانات:
اإلعانة:

-إعانات االستثمار تسجؿ في حساب

 -التسجيؿ األكلي لإلعانة في النكاتج

خاص مف األعباء الخاصة(ح )14 /بالمبمغ

المؤجمة عمى التسجيؿ بعدىا النكاتج عمى المحصؿ كتيتمؾ بنفس المعدؿ مع
أساس نظامي كعقالني حسب مدة منفعة
األصؿ.

االستثمار المناسب بجانب الدائف لحساب
النتيجة كىناؾ

لألصؿ

 -تتناقص القيمة المحاسبية

بمبمغ اإلعانة كبالتالي ؼ إ ف المنتكج

إعانات االستغالؿ كالتي

تسجؿ في النتيجة عندما تحصؿ عمييا
المؤسسة.

المرتبط باإلعانة يؤخر في مدة االستعماؿ
مرك ار بتخفيض في عبئ االىتالؾ
القرض
اإليجارم

األصكؿ المحصؿ عمييا بعقكد اإل يجار حسب المخطط المحاسبي الكطني ال يظير
م كفقا لطبيعتيا كتقيد في
التمكيمي تؽ ـ

في محاسبة أم تاجر إال إذا كاف يممؾ ىذا

األصكؿ كالديكف بالمبمغ الذم يكافؽ أدنى األصؿ كبتالي فالمخطط المحاسبي الكطني
قيمة بيف القيمة العادلة
كالقيمة المعنية لدفعات اإل

لألصؿ المؤجر يأخذ في الحسباف القرض اإلمجارم
مجار الدنيا

المحسكبة عمى أساس معدؿ ضمني في
عقد الكراء.

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى الجريدة الرسمية رقم ،19الصادرة في  25مارس  2009المتضمنة قواعد التقييم

والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية كعرضيا وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها.
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ثانيا :القوائم المستحدثة في النظام المحاسبي المالي
أ -قائمة تغيرات األموال الخاصة
إف عرض جدكؿ التغيرات حقكؽ المساىميف (تغيرات األمكاؿ الخاصة) يمكف المستعمميف مف معرفة األسباب
التي أدت إلى التغير في األمكاؿ الخاصة ،حيث تعتبر األمكاؿ الخاصة مف المتبقي مف األصكؿ بعد طرح
الديكف ،كعميو فالتغيير في األمكاؿ الخاصة يككف ناتجا عف مجمكع األنشطة التي قامت بيا المؤسسة خالؿ
الدكرة سكاء عادية كاإلنتاج كالبيع أكعمميات أخرل تتعمؽ برأس الماؿ كزيادة رأس الماؿ أك تكزيع األرباح.
1

كعميو يجب عمى المؤسسة أف تفصح كجزء مستقؿ لبياناتيا المالية ،تظير ىذه القائمة ما يمي:
 -صافي الربح أك الخسارة لمفترة.

يت االعتراؼ بيا حسب متطمبات المعايير
 كؿ بند مف بنكد الدخؿ أك اؿمصركؼ أك الربح أك الخسارة التي ـاألخرل بشكؿ مباشر في حقكؽ المساىميف كاجمالي ىذه البنكد.
 -األثر التراكمي لمتغيرات في السياسة المحاسبية كتصحيح األخطاء الرئيسية التي يتـ التعامؿ

بمكجب

المعالجات القياسية في معيار المحاسبة الدكلي رقـ (.)IAS-08
وإضافة إلى ذلك ٌجب على المؤسسة أن تعرض ضمن هذه القائمة أو المالحق ما ٌلً:
 المعامالت الرأسمالية مع المالكيف كالتكزيعات لممالكيف. رصد الرسـ أك الخسارة المتراكمة في بداية الفترة كفي تاريخ الميزانية كالحركات خالؿ الفترة. -مطابقة بيف القيمة الدفترية لكؿ فئة مف األسيـ العادية لرأس الماؿ كعالكة

اإلصدار ككؿ احتياطي في

بداية كنياية الفترة مبنية بشكؿ مستقؿ كؿ حركة.
ب -المالحق (اإليضاحات)
تفصمي ذات داللة ،حتى تسمح بتحقيؽ اإلفصاح الالزـ كالعادؿ
ة
تجاكب مالحؽ القكائـ المالية عمى معمكمات

1

Ministère des Finances, Conseil National de la Comptabilité, Projet de Système Comptable Financier,
juillet,2006, P41.
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لكضعية المؤسسة ،حيث يجب أف تشمؿ المالحؽ عمى:1
 اإلفصاح عف المعمكمات حكؿ أساس إعداد القكائـ المالية كالسياسات المحاسبية المتبعة التي تـ تطبيقيافي المعامالت كاألحداث اليامة.
 اإلفصاح عف المعمكمات التي تطمبيا القوائم المالٌة إلظهار الصورة العادلة للمؤسسة.كيتـ عادة عرض اإليضاحات حسب الترتيب التالي مما يساعد المستخدميف في فيـ البيانات المالية كمقارنتيا
مع بيانات المؤسسات األخرل:
 بياف االمتثاؿ لمعايير المحاسبة الدكلية. بيانات بأساس القياس كالسياسات المحاسبية المطبقة. معمكمات مدعمة لمبنكد المعركضة في صمب كؿ قائمة مالية في نفس الترتيب الذم عرض فيو كؿ بندككؿ قائمة مالية.
كىناؾ إفصاحات أخرل تشمميا المالحؽ:
 البنود الطارئة واالفصاحات المالٌة األخرى. االفصاحات غٌر المالٌة.كما أف التقرير يجب أف مفصح عف سياسة محاسبية محددة ،كيجب عمى اإلدارة النظر ما إذ كاف اإلفصاح
سيساعد المستخدميف في فيـ الطريقة التي تعكس بيا المعامالت كاألحداث في األداء كالمركز المالي المقدـ
عنيما التقرير ،كتشمؿ السياسات المحاسبية التي قد تنظر المؤسسة في عرضيا ما يمي:
 االعتراؼ باإلجراء. مبادئ التكحيد بما في ذلؾ الشركات التابعة كالزميمة. الشركات المندمجة. المشاريع المشتركة.1معيار المحاسبة الدكلي "، 01عرض القوائم

المالية. (24/04/2012)،www.ascasociety.org :
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 االعتراؼ باألصكؿ المممكسة كغير المممكسة كاطفاءىا. رسممة تكاليؼ اإلقراض كالمصركفات األخرل.عقكد اإلنشاء. ممتمكات االستثمار. األدكات المالية كاالستثمارات. عقكد اإليجار. تكاليؼ البحث كالتطكير. الضرائب. الضرائب بما في ذلؾ المؤجمة. المخصصات. تكاليؼ منافع المستخدميف. تحكيؿ العممة األجنبية. تعريؼ قطاعات العمؿ كالقطاعات الجغرافية كأساس تكزيع التكمفة بيف القطاعات. تعريؼ النقد كالنقد المعادؿ. محاسبة التضخـ. -المنح الحككمية.
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ج -قائمة التدفق النقدي

إف قائمة التدفؽ النقدم ىي " قائمة سنكية تعد استنادا إلى األساس النقدم كخالصتيا إظيار
كأشباه النقكد بيف أكؿ مدة كآخره ا".

تغير النقكد

1

2:ومن هنا وٌمكن حصر األهداف الرئٌسٌة لهذه القائمة كالتالً
 التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية كذلؾ استنادا إلى التغيرات السابقة في حركة النقد في المؤسسة. تقييـ ق اررات اإلدارة فإذا كانت الق اررات االستثمارية إلدارة المؤسسة غير حكيمة فستيتز أنشطتيا (كمف ثـرصيدىا النقدم)  ،كتظير القائمة نتائج النشاط االستثمارم في األصكؿ الثابتة كتقدـ لممستثمريف كالمقرضيف
معمكمات عف التدفقات النقدية لمحكـ عمى صكابية القرار االستثمارم.
 تحديد قدرة المؤسسة عمى دفع عائدات األسيـ كخدمات الديف في مكاعيدىا. إظيار العالقة بيف صافي الدخؿ كالنقدية في المؤسسة ،فمف الطبيعي أال يسي ار في اتجاه كاحد.3

كتنقسـ التدفقات النقدية إلى ثالث أنشطة كاألتي:
 -1األنشطة االستغاللية

يعتبر مبمغ التدفقات النقدية الناجمة عف أنشطة العمميات بمثابة المؤشر الرئيسي لممدل الذم ساىمت بو
العمميات االستغاللية في تكليد قدر كافي مف التدفقات النقدية لتسديد ديكنيا المقرضة كالحفاظ عمى قدرتيا
االستغاللية ،كدفع تكزيعات األرباح كالقياـ باستثمارات جديدة كذلؾ دكف المجكء إلى مصادر تمكيؿ خارجية
كما تفيد المعمكمات حكؿ عناصر التدفقات النقدية مف العمميات التاريخية كالمقارنة بمعمكمات أخرل في
عممية التنبؤ بالتدفقات النقدية مف العمميات مستقبال ،تتكفر التدفقات النقدية مف

أنشطة العمميات بصكرة

أساسية مف األنشطة الرئيسية المنتجة إليراد المؤسسة ،كبالتالي تنتج بشكؿ عاـ مف العمميات كاألحداث التي
تدخؿ في تحديد صافي الربح أك الخسارة كمف أنشطة االستغالؿ نجد:

1مصطفى جامكس "،قائمة التدفق النقدي أحد المداخل الرئيسية لتطوير نظام المعمومات المحاسبي في سورية" (،مجمة

جامعة دمشؽ ،سكرية ،المجمد األكؿ ،العدد األكؿ ،) 1999 ،ص2
2

المرجع نفسو.

E.DUCASSE et Autres, "les normes comptable internationales IAS/IFRS",( Alger :Ed Pages Bleues, 2010),
p :169.
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 المتحصالت النقدية ألصحاب المؤسسة في حالة قياـ المؤسسة باستحكاذ األسيـ أك استردادىا. المتحصالت النقدية مف إصدار سندات الديف العاـ كالقركض كأكراؽ الدفع كالرىانات كغيرىا مف كسائؿاالقتراض القصيرة كالطكيمة.
 المدفكعات النقدية لتسديد المبالغ المقترضة. المدفكعات النقدية مف قبؿ المستأجر لتخفيض االلتزاـ القائـ عف عقد تأجير تمكيمي.ب -األ نشطة االستثمارية
يعتبر اإلفصاح بشكؿ منفصؿ لمتدفقات النقدية الناجمة عف النشطة االستثمارية أم ار ىاما كذلؾ ألنو ا تكضح
مدل اإلنفاؽ الذم قامت بو المؤسسة لمحصكؿ عمى مكارد المراد تخصيصيا لتكليد اؿدخؿ كالتدفقات النقدية
المستقبمية كمف األمثمة عمى التدفقات النقدية الناجمة عف األنشطة االستثمارية ما يمي:
 المدفكعات لشراء األصكؿ الثابتة المممكسة أك غير اؿمممكسة كتشمؿ ىذه المدفكعات أية نفقات تتحممياالمؤسسة في سبيؿ التصنيع الداخمي لألصكؿ الثابتة.
 المتحصالت مف بيع األصكؿ الثابتة المممكسة كغير مممكسة. -المدفكعات لشراء أدكات حقكؽ ممكية أك القركض التي تصدرىا المؤسسات األخرل أك حصص

في

ـ شركعات أخرل مشتركة (عدا المتحصالت الخاصة باألدكات المالية).
 المدفكعات النقدية الناتجة عمى العقكد المستقبمية ،أك لعقكد أجمة (المقدمة) أك بعقكد المقايضات. كيستثنى بذلؾ العقكد التي تصنؼ ضمف النشطة التمكيمية. المتحصالت النقدية الناتجة عف العقكد المستقبمية ،أك العقكد التي يتـ االحتفاظ بيا ألغراضكالعقكد التي تصنؼ ضمف النشاط التمكيمي.
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ج -األنشطة التمويمية
يعتبر اإلفصاح عف التدفقات النقدية الناجمة عف األنشطة التمكيمية أم ار ميما ألنو يفيد في التنبؤ بمتطمبات
أصحاب رأس الماؿ في المؤسسة بالتدفقات النقدية المستقبمية ،ككأمثمة عمى التدفقات النقدية مف األنشطة
التمكيمية نجد:
 المتحصالت النقدية ألصحاب المؤسسة في حالة قياـ المؤسسة باستحكاذ األسيـ أك استردادىا. المتحصالت النقدية مف إصدار سندات الديف العاـ كالقركض كأكراؽ الدفع كالرىانات كغيرىا مف كسائؿاالقتراض القصيرة كالطكيمة.
 المدفكعات النقدية لتسديد المبالغ المقترضة. المدفكعات النقدية مف قبؿ المستأجر لتخفيض االلتزاـ القائـ عف عقد تأجير تمكيمي.كىناؾ العديد مف النماذج لجدكؿ التدفقات النقدية كلكف حسب النظاـ المحاسبي المالي يكجد أسمكباف إلعداد
جدكؿ التدفقات النقدية كىما:
 الطريقة المباشرةنقصد بالطرٌقة المباشرة إلعداد جدول التدفقات النقدٌة ذلك األسلوب الذي ٌقوم على احتساب المتحصالت
كالمدفكعات النقدية الفعمية لمدكرات الرئيسية الثالث لنشاط المؤسسة بطريقة مباشرة مف خالؿ معرفة كـ قبض
فعال لكؿ عنصر مف عناصر الدكرات األساسية ،كيركز ىذا النمكذج عمى دكرتي االستغالؿ كاالستثمار ،إذ
يتكجب عمى المؤسسة تكليد الفكائض اعتمادا عمى دكرة االستغالؿ إال في مرحمة انطالؽ النشاط كفي غير
ذلؾ اعتبار دكرتي االستدانة كالتمكيؿ ممجأ يتـ المجكء إليو لتغطية العجز الناجـ عنيما كذلؾ باعتبار أف
المؤسسة تنشط في اقتصاديات رأسمالية أيف تككف السكؽ المالية عمى قدر كبير مف الكفاءة كالفعالية.
كتتطمب عممية اإلعداد حسب ىذه الطريقة مبمغ كؿ عنصر مف عناصر الدكرات الرئيسية كأجاؿ تسديده
كالمدة الممنكحة بالتحديد ،مما يعني أف ىذه الطريقة سيمة بالنسبة لممسير المالي داخؿ المؤسسة ،كصعبة
جدا بالنسبة لممحمؿ الخارجي إف لـ نقؿ غير ممكنة أصال.
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 الطريقة غير المباشرةيتـ باالعتماد عمى القكائـ المالية (الميزانية كجدكؿ حسابات النتائج) إلعداد جدكؿ التدفقات النقدية كما يميز
ىذه الطريقة عف األكلى ىي سيكلة الحصكؿ عمى المتطمبات كيسر الفيـ كالتحميؿ.
الفرع الثاني :التقارير المالية لتعزيز اإلفصاح والشفافية
بعد التطرؽ لمقكائـ المالية الرئيسية كالمتمثمة في الميزانية ،حساب النتائج ،قائمة التغير في األمكاؿ الخاصة
قائمة تدفقات النقدية كالمالحؽ ،التي ألزمت بيا المؤسسات  ،ىناؾ معمكمات أخرل شمميا النظاـ المحاسبي
المالي يتطمب عرضيا مف أصناؼ معينة مف المؤسسات ،كذلؾ حسب تكزيعيا الجغرافي كاألنشطة التي
تمارسيا أك العالقات مع األطراؼ التي تتعامؿ معيا كعميو سنحاكؿ التطرؽ إلييا لما ليذه المعمكمات مف
أىمية بالغة يتكجب عمى المؤسسة اإلفصاح عنيا ليتسنى لمختمؼ األطراؼ التي تتعامؿ مع المؤسسة
االطالع عمييا كمعرفتيا ليستطيعكا أف يتخذكا الق اررات في ظؿ الفرض العادؿ كالصكرة الصادقة

الكضعية

المؤسسة.
أوال :التقارير القطاعية
نظرا لما تعانٌه المؤسسات من تحدٌات متمثلة بتذبذب عوائدها واختالف معدالت نموها من سنة ألخرل
كعدـ تكفر فرص استثمارية مناسبة ليا ،عمدت المؤسسات إلى التكسع في أعماليا مف خالؿ تعدد قطاعات
العمؿ أك فتح فركع ليا في أماكف جغرافية مختمفة لالستفادة مف الفرص المتاحة ،كحيث أف البيانات المالية
اإلجمالية لـ تعد تقدـ معمكمات كافية لمستخدمييا فقد أصبحت الحاجة ممحة لمحصكؿ عمى معمكمات مالية
أكثر تفصيال ،فظيرت التقارير المالية القطاعية كالتي عرفت عمى أنيا تقسيـ المؤسسات إلى أجزاء أك
قطاعات كعرض المعمكمات المالية لكؿ قطاع  ،كىناؾ عدة طرؽ ليذا التقسيـ إما مف حيث تعدد القطاعات
األعماؿ أك مف خالؿ تعدد القطاعات الجغرافية سكاء حسب مكقع المكجكدات أك مكقع العمالء ،كىذاف
األساساف يعداف األكثر انتشا ار كمف الممكف ألف يككف أساس التجزئة مزيج بيف مف األساسيف السابقيف ،أك
1

قد يككف حسب الشخصية القانكنية أك نكع العميؿ.

1العمرم ـ حمد محمد ،سكيداف ميشيؿ سعيد" ،اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية السنوية لمشركات

الصناعية األردنية -دراسة .ميدانية "(-مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية ،جامعة اإلسكندرية ،العدد  ،02المجمة رقـ ،44

سبتمبر ،( 2007 ،ص.04
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كيعرؼ قطاع العمؿ كالقطاع الجغرافي في التقارير القطاعية حسب المعايير المحاسبية الدكلية بالشكؿ
التالي:
أ -قطاع العمل :ىك جزء مف المؤسسة قابؿ لمتمييز يعمؿ عمى إنتاج منتج أك مجمكعة مف المنتجات تخضع
لمخاطر كعكائد تختمؼ عف مخاطر كعكائد قطاعات األعماؿ األخرل ،كىناؾ مجمكعة مف العكامؿ يجب
أخذىا بعيف االعتبار عند تحديد قطاعات األعماؿ كىي طبيعة المنتجات ،طبيعة عممية اإلنتاج ،نكع العميؿ
كأسمكب تكزيع المنتجات.
ب -القطاع الجغرافي :ىك جزء مف المؤسسة قابؿ لمتمييز يعمؿ عمى تزكيد المنتجات ضمف منطقة جغرافية
خاضعة لمخاطر كعكائد تختمؼ عف مخاطر كعكائد المنتجات التي تعمؿ في مناطؽ جغرافية أخرل ،كىناؾ
مجمكعة مف العكامؿ يجب النظر إلييا عند تحديد القطاعات الجغرافية كىي التشابو في الظركؼ االقتصادية
كالسياسية ،العالقات بيف العمميات في المناطؽ الجغرافية المختمفة ،قرب العمميات مف بعضيا البعض
كالمخاطر المرتبطة بيذه العمميات.
تكمف أىمية اإلفصاح عف المعمكمات القطاعية مف أىمية اإلفصاح بشكؿ عاـ ،إال أنو كفي السنكات
األخيرة تزايد االىتماـ بالمعمكمات اإلضافية القطاعية لما تتضمنو ىذه التقارير مف محتكل معمكماتي ،إذ أف
عرض مثؿ ىذه المعمكمات قد يؤثر عمى أسعار األسيـ في السكؽ كيساعد في اتخاذ الق اررات كتقييـ أداء
المؤسسة بشكؿ أفضؿ كتكمف قذق األىمية فيما يمي:
 -إف تكفر المعمكمات القطاعية سكاء قطاعات األعماؿ أك القطاعات الجغرافية تمكف مستخدمي

القكائـ

المالية مف التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبمية ،كمف مقارنة األداء لمؤسسة تعمؿ في قطاع معيف مع مؤسسة
أخرل تعمؿ في نفس القطاع أك المقارنة مع مؤسسة ذات منتج كاحد تعمؿ في نفس المجاؿ ،كىذا بدكره
يساعد الميتميف بالقكائـ المالية عمى تقييـ أداء المؤسسة بشكؿ أفضؿ ،إذ أف نجاح المؤسسة ككحدة يعتمد
عمى أداء كافة القطاعات مجتمعة ،كما أف إفصاح المؤسسات مف معمكمات قطاعية كافية يساعد مستخدمي
القكائـ المالية عمى التنبؤ باألرباح التي قد تحققيا المؤسسة.
 ككذلؾ المخاطر في ظؿ تكفر معمكمات خارجية ،كعمى سبيؿ المثاؿ يعد التنبؤ باإليرادات كعكائد المؤسسةباالعتماد عمى المعمكمات القطاعية أكثر دقة مف التنبؤ بإيرادات كعكائد المؤسسة باالعتماد عمى البيانات
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المالية المجمعة ،إضافة إلى أف عرض المعمكمات القطاعية الجغرافية يمكف مستخدمي القكائـ المالية مف
االستفادة مف االختالؼ في األرباح كالفرص االستثمارية المتاحة مف بالد دكف أخرل ،كبالتالي يحسف العائد.
ثانيا :التقارير المالية المرحمية
التقرير المالي المرحمي ىك" تقرير يحتكم إما عمى مجمكعة كاممة أك مختصرة مف البيانات لفترة أقؿ مف سنة
مالية كاممة لممؤسسة".

1

إف اليدؼ مف ىذا التقرير بياف الحد األدنى مف محتكل التقرير المالي المرحمي كبياف مبادئ االعتراؼ
كالقياس في البيانات المالية الكاممة أك المختصرة لفترة مرحمية ،إف تقديـ التقارير المالية المرحمية المكثكؽ بيا
كفي حينيا يحسف مف قدرة المستثمريف كالدائنيف كالجيات األخرل عمى

إدراؾ قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ

األرباح التدفقات النقدية كمركزىا المالية كسيكلتيا.
فمقد أكد المعيار المحاسبي األكؿ القكائـ المالية الرئيسية كمف أجؿ مصمحة التكقيت المناسب كاعتبارات
التكمفة كلتجنب تكرار المعمكمات التي صدرت عنيا التقارير سابقا قد يطمب مف المؤسسة أك قد تختار ىي
تقديـ معمكمات أقؿ في تكاريخ مرحمية بالمقارنة مع بياناتيا المالية السنكية ،كيحدد ىذا المعيار أيضا الحد
األدنى مف محتكل التقرير المالي المرحمي عمى أنو يشمؿ بيانات مالية مختصرة كايضاحات تفسيرية مختارة
كيقصد بالتقرير المالي المرحمي تقديـ تحديث ألخر مجمكعة مف البيانات المالية السنكية كتبعا لذلؾ فيك
يركز عمى األنشطة كاألحداث كالظركؼ الجديدة كال يكرر المعمكمات التي جرل اإلبالغ عنيا سابقا ،كيجب
أف تمتثؿ التقارير المرحمية البيانات المالية المرحمية ،مختصرة ككاممة لمفترات كما يمي:
أ -ميزانية كما في نياية الفترة المرحمية الحالية كميزانية مقارنة كما في نياية السنة المالية السابقة مباشرة ليا.
ب -حسابات النتائج لمفقرة المرحمية الحالية كتراكميا لمسنة المالية الحالية في تاريخو ،مع بيانات دخؿ مقارنة
لمفترات المرحمية المقابمة المالية السابقة المباشرة ليا.
ج -جدكؿ التغيرات في األمكاؿ الخاصة لمسنة المالية الحالية في تاريخو مع بياف لفترة السنة حتى تاريخو
مقارف مع الفترة المقابمة مف السنة المالية السابقة مباشرة.

1

معيار الحاسبة الدكلي رقـ " ، 34التقارير المالية المرحمية.2012/4/24،"www.ascasociety.org "،
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د -جدكؿ التدفقات النقدية تراكميا لمسنة المالية الحالية حتى تاريخو مع بياف لفترة السنة حتى تاريخو المقارف
مع الفترة المقابمة مف السنة السابقة مباشرة.
يتضح مما يسبؽ أف النظاـ المحاسبي المالي يشكؿ تغير جذرم عف المخطط المحاسبي الكطني لكجكد
عدة اختالفات بينيما ،مما يتطمب تحضير المؤسسات الجزائرية كتنظيـ دكرات

تككينية كممتقيات عممية

مؤلفات نظرية كتطبيقية قصد استيعاب ىذا النظاـ كتمكيف المعنييف مف تطبيقو دكف أم غمكض أك عراقيؿ
كبالتالي إنجاح ىذه العممية ،كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في المطمب المكالي.
المطمب الثالث :متطمبات االنتقال اإلفصاح حسب النظام المحاسبي المالي
إف الشركع في تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كالمجسدة في النظاـ المحاسبي المالي

ابتداء مف

 2010/01/01يتطمب جيكدا كبيرة لعممية تحضير تطبيقيق باعتبار أف االنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي المالي
ثرة في اإلطار المحاسبي الجزائرم كتحديا ؿلمؤسسات
كاإلفصاح كفؽ ما يقتضيو ىذا األخير يعتبر بمثابة ك
لمتكيؼ كالتأقمـ لؿمعمكمات المحاسبية مع الكاقع الجديد ،حيث يتطمب العمؿ تحضير

البيئة اؿتم تنشط فيو

المؤسسات ،ككذا تحضير المحترفيف كالممارسيف لممينة يتبعو ذلؾ تكييؼ األطراؼ التشريعية كخاصة
الجبائية منيا لتتماشى مع النظاـ الجديد ذلؾ أف ىذا التحكؿ تجب أف يتضمف لممؤسسة الكفاء

بالتزاماتيا

ككذلؾ تمكيف مستخدمي القكائـ المالية مف فيـ كمعرفة تأثير ىذا النظاـ عمى الكضعية المالية لممؤسسة
1

كتتمثؿ ىده المتطمبات فيما يمي:

أوال :تحضير المؤسسات الجزائرية
إف تحضير المؤسسات في العالـ لتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية تخضع إلى تصنيؼ المؤسسات إلى
مجمكعات حسب الحجـ كرأس الماؿ كالعماؿ ،ألجؿ مراعاة قدرة كؿ مؤسسة عمى الكفاء بمتطمبات ىذه
األخيرة ،كفي ىذا المجاؿ جاءت خطكة ك ازرة المالية في التـ ميز بيف المؤسسات الخاصة لمنظاـ المحاسبي
المالي كفؽ ما جاء في محتكل القانكف رقـ (  ،)11-01أما بالنسبة ؿلمؤسسات المصغرة فيي ممزمة فقط
بمسؾ نظاـ ـ حاسبي مبسط قائـ عمى محاسبة الخزينة ،حيث تحدد القرار الصادر في الجريدة الرسمية رقـ
1

محمد زغدار ،محمد سفير ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطمبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية،(IAS/ IFRS)،

مجمة الباحث ،كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة ،العدد  ،2009، 07ص-
ص.87- 86
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( )19/90المؤسسات الخاضعة ليذا النظاـ  ،كىذا كفقا لمحددات مختمفة تتمثؿ في النشاط الممارس ،رقـ
األعماؿ كعدد العماؿ.
كما أف تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي كاإلفصاح بمكجبو

يجب أف يسبقو تدريب مختمؼ الممارسيف

كالمستعمميف لممحاسبة كمخرجاتيا سكاء داخؿ المؤسسة أك خارجيا،

حيث تقكـ في المسعى ك ازرة المالية

بتنظيـ ـ حاضرات كممتقيات ،كلكف تخضع ذلؾ لتدرج زمني كيأخذ مدة مف الكقت كيتكقؼ ذلؾ عمى التنظيـ
المؤسسة كميارة كحدية عناصر المكارد البشرية.
ثانيا :تحديث األطر التشريعية والجبائية
تجب تحديث كتكييؼ األطر المكركثة عف المخطط كالسيما اإلدارة الجبائية،

كىذا تحدم جديد بالنسبة

لممؤسسة ،إذا نجد اإلطار التشريعي الخاص باالقتصاد كالجباية مدكف في كؿ مف القانكف التجارم القانكف
العاـ لمضرائب كالرسكـ المماثمة كقكانيف المالية كالقكانيف التنظيمية ،حيث يجب أف يبدأ العمؿ بيدؼ دراسة
اآلثار المترتبة في مختمؼ فركع القانكف الجزائرم مف التطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي السيما فيما يمي:
أ -التباعد الممحكظ بيف القانكف ( الذم يعبر عف الطبيعة القانكنية لمعمميات ) كقكاعد النظاـ
المالي (الذم يشير إلى مضمكف االقتصادم لممعامالت) باإلضافة

المحاسبي

إلى العمؿ عمى تكفيؽ بيف المعالجة

القانكنية لممعاممة كالمعالجة المحاسبية.
ب -اإلطار المفاىيمي الذم يختمؼ اختالفا كبي ار عف المبادئ المحاسبية الجزائرية كالبعيد عف النظرة
التشريعية الجزائرية كمثاؿ ذلؾ ىيمنة قاعدة أغمبية الحقيقة االقتصادية عمى الشكؿ القانكني.
ومنه فإف إدخاؿ التعديالت عمى النظاـ المحاسبي كضماف الطريؽ الصحيح إلكماؿ المشركع يتطمب إعادة
النظر كتنقيح القانكف التجارم كالذم سيككف لو أثر كاضح عمى سير عمؿ المؤسسات كتنظيـ األنشطة
الخاصة بيا كما أف العمؿ عمى التماشي مع متطمبات اإلفصاح حسب النظاـ المحاسبي المالي يستكجب
عمى المؤسسات أف تقدـ في الممحؽ معمكمات متعمقة بالتقارب بيف النتيجة المحاسبية كاألعباء الجبائية
الكاردة في جدكؿ حساب النتيجة  ،كىذا يتطمب تحديد المعالجات الالزمة عند المركر مف النتيجة المحاسبية
إلى النتيجة بيف المعايير المحاسبية كالقكاعد الجبائية التي تميؿ عمكما إلى التركيز عمى التقاط التالية:
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أ -تقنيات االمتالؾ كتدىكر األصكؿ أك معالجة االنخفاض في القيمة ،باعتبار أف النظاـ الجديد ينتيج
مدخال اقتصاديا كماليا.
ب -التسجيؿ المحاسبي لعقد اإليجار التمكيمي  ،تقييف بعض األصكؿ كالخصكـ عمى أساس القيمة العادلة
في تاريخ الحيازة.
ج -المعالجة المحاسبية لمضرائب كالسيما الضرائب المؤجمة ،حيث يمكف كجكد اختراؽ بيف تاريخ األخذ بيذه
األعباء الجبائية عمى مستكل المحاسبة كتاريخ األخذ بيذه األعباء لتحديد النتيجة الخاضعة لمضريبة.
د -فائض القيمة في األجؿ الطكيؿ كالنتائج مف التنازؿ عمى أصكؿ أك أم عمميات استثنائية ،كتعكيض نكع
الممكية ،اإليرادات أك

األعياد المحسكبة في النتيجة المحاسبية لكف ال يأخذىا النظاـ المحاسبي بعيف

االعتبار ،كأم نفقات كأعابء غير مبررة مف طرؼ إدارة الضرائب.
ق -العمميات الغير مسجمة في النتيجة المحاسبية لكف تؤخذ في الحسباف عند تحديد الكعاء الضريبي
الخاضعة لمضريبة .
ثالثا :تحضير المحترفين والممارسين لممهنة
كفي ىذا المجاؿ فإف حقيقة معايير المحاسبة الدكلية المجسدة في اختيار

النظاـ المحاسبي المالي

يستدعي مف المينييف السعي إلى المعرفة الجيدة ليذا النظاـ كاالتفاؽ العممي في مجاؿ الممارسات المحاسبية
لو ،كأما بالنسبة لميمة المحاسبة فإنو مف الميـ أف تتجند ليذا اإلصالح كتحضر ليذا التطكر حتى تتكيؼ
مع التغيرات الكطنية كالدكلية كذلؾ بالعمؿ كفؽ اإلجراءات المجددة في العناصر التالية:
أ -فتح المجاؿ أما ـ ـ ىنة المحاسبة لمنافسة المينييف األجانب السيما ـ كاتب المراجعة كاالستثمارات الكبرل
كتمكيف ىذه الشركات مف إمكانية التصديؽ عمى الحسابات ألف تحديد مينة المحاسبة ىي كاحدة مف أىـ
الظكاىر التي سكؼ تمس في السنكات القادمة المينة كالتي تتطمب تحديد اإلستراتيجية التي تسمح بالتكميؼ
مع المحيط االقتصادم العالمي.
ب -االنضماـ إلى برنامج التدريب في االتجاه الدكلي لممحاسبيف عف طريؽ ىذا األخير يمكف تككيف خبراء
محاسبيف عمى المستكل الدكلي.
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ج  -تشجيع التعاكف االستراتيجي بيف المينييف الجزائرييف كالمحترفيف األجانب كنتيجة ليذا التحكؿ الذم
سيمس المؤسسات مف الناحية المحاسبية يقع عمى عاتؽ مختمؼ الممارسيف سكاء الداخمييف أك الخارجييف مف
خبراء محاسبيف ،محافظي حسابات معتمديف ،مساعي حثيثة لمسير عمى ضماف التطبيؽ الجيد لمنظاـ
المحاسبي المالي مف خالؿ التحقؽ مما ٌلً:
 التحقق من أن المعلومات المفصح عنها تعكس الواقع االقتصادي للمؤسسة دون االلتزام بالشكل القانونً. -التحقق من وجود عالقة بٌن التكالٌف التً تتكبدها المؤسسة والمنتجات التً تم الحصول علٌها.

 -األخذ بعٌن االعتبار عند فحص القوائم المالٌة األهمٌة النسبٌة للعناصر الواردة فً القوائم.
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خالصة الفصل
تعد جكدة المعمكمات المحاسبية اإلطار الذم يمكف عمى أساسو الحكـ عمى مدل تحقيؽ المعمكمات
المحاسبية ألىدافيا ،كما أنو يمكف استخداميا كأساس لممفاضمة بيف األساليب المحاسبية المقترحة لمقياس ك
اإلفصاح المحاسبي.
تعدد كتنكع أصحاب المصمحة في التقرير كالقكائـ المالية أدل إلى ضركرة تكحيد ىذه القكائـ عمى الصعيد
العالمي كىذا ما أجبر العديد مف الدكؿ إلى إدخاؿ إصالحات عمى مستكل اقتصادياتيا كالجزائر كغيرىا مف
الدكؿ باشرت إصالحات اقتصادية لتتماشى كالتغيرات العالمية ،حيث سعت الجزائر لتتبنى معايير المحاسبة
الدكلية بيدؼ التكافؽ في المجاؿ المحاسبي.
إف تبني النظاـ المحاسبي المالي الجديد ألىـ المعايير الدكلية لممحاسبة كالمعمكمة المالية ليا أىمية

بالغة

في تحسيف مستكل الشفافية كالثقة لدل مختمؼ ا ألطراؼ كيعزز مف جكدة المعمكمات المالية كالمحاسبية كىذا
بفضؿ اإلطار التصكرم لمجمس الدكلي لممعايير المحاسبية ،كىذا أيضا ما يساىـ في

تعزيز الحككمة في

المؤسسات كما أف تطبيؽ المعايير المحاسبية سيساىـ مف رفع درجة اإلفصاح حيث

تساىـ التغييرات التي

جاء بيا النظاـ المحاسبي المالي عمى قائمتي الميزانية كجدكؿ حسابات النتائج مف

تطكير كتحسيف إعداد

كتقديـ القكائـ المالية مما يسمح بسيكلة تفسيرىا كفيميا مف قبؿ المستثمريف األجانب كالمحمييف كيسمح أيضا
بتكجيو المعمكمات إلى أكبر

قدر ممكف منيـ ،كفيما يخص قائمة التدفقات النقدية

فإنو يسمح بتعريؼ

المستثمريف بصافي مكجكدات الشركة كىيكميا التمكيمي بما في ذلؾ السيكلة كالمالءة المالية  ،كيعمؿ معيار
التقارير المالية المرحمية عمى ترشيد الق اررات االستثمارية بجعؿ المستثمريف عمى إطالع دائـ بالكضع المالي
كالمستجدات المتعمقة بالشركة ،كتكمف أيضا أىمية معيار اإلفصاحات في التقارير القطاعية

عمى تكفير

معمكمات أكثر تفصيمية عف أداء الشركة كالقطاع الذم تنتمي إليو.
باإلضافة إلى أف اإلفصاح المحاسبي كفقا لمنظاـ المحاسبي المالي الجديد يضمف ثقة المستثمر في
المعمكمات المالية كالمحاسبية التي تعرضيا الشركات ،فإنو يؤدم إلى تخفيض درجة عدـ التأكد فيما يتعمؽ
بق اررات االستثمار كما أكضحنا سابقا ،كذلؾ باإلفصاح عف كؿ التفاصيؿ كتقديـ مختمؼ التفسيرات ك
التكضيحات بخصكص األرقاـ الكاردة في القكائـ المالية كالسياسيات المحاسبية المطبقة في الشركة كىذا كمو
يمبي متطمبات الحككمة
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تمهيد الفصل
إف التطكر الكبير الذم شيدتو المؤسسات العالمية في اآلكنة األخيرة في مجاؿ إصدار القكانيف
كالتنظيمات المتعمقة بحككمة الشركات ،باإلضافة إلى تطكر العالقات االقتصادية كتكسع نطاقيا جعؿ
المؤسسة تتعامؿ مع عدة أطراؼ مختمفة كىيئات ليا مصالح بشكؿ مباشر أك غير مباشر معيا ،مما أكجب
عمييا تبني كظائؼ كآليات رقابية داخؿ ىيكميا التنظيمي ،تسمح باإلفصاح كالشفافية أكثر ،كابالغ كؿ
المتعامميف بكؿ التطكرات داخؿ المؤسسة ككذا النشاطات التي تقكـ بيا.
كقد دفعت االنييارات األخيرة إلى البحث عف الدكر الحيكم لممراجعيف الداخمييف كالخارجييف كلجاف
المراجعة كمجمس اإلدارة في عمميات حككمة الشركات ،حيث تعتبر كؿ ىذه األطراؼ كسيمة إشرافية عمى
جكدة التقارير المالية ،كأيضا تشارؾ كؿ ىذه األطراؼ بمسؤكليات ىامة مف خالؿ تكفير تأكيد بشأف كفاءة
العمميات كاإلذعاف لمقكانيف كاألنظمة كالثقة في التقارير المالية ،كلقد عظمت حككمة الشركات القيمة التنافسية
لمشركات في ظؿ استحداث أدكات كآليات السكؽ كحدكث اندماجات عالمية كتبرز األىمية ىنا لتجنب
االنزالؽ في مشاكؿ محاسبية كمالية ككشؼ حاالت التالعب كالفساد كسكء اإلدارة  ،كلكي تقكـ ىذه الميمة
عمى أكمؿ كجو كجب أف تتمتع ىذه الميمة بكؿ المعايير األخالقية كالمكضكعية الالزمة في إيصاؿ مختمؼ
التقارير لمف ييميـ األمر كعمى ىذا األساس نشأت فكرة الحككمة الداعية ليذه المبادئ  ،كالمنبثقة أساسا مف
كيفية عمؿ ىذه اآلليات الرقابية  ،كمدل فعاليتيا داخؿ المؤسسة.
كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ كالتركيز عمى عمؿ ىذه اآلليات في ظؿ الحككمة كذلؾ مف خالؿ المباحث
التالية:
المبحث األكؿ :حككمة الشركات كالمعمكمة المحاسبية.
المبحث الثاني :اآلليات الداخمية لحككمة الشركات كدكرىا في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية.
المبحث الثالث :اآلليات الخارجية لحككمة الشركات كدكرىا في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية.
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المبحث األول :حوكمة الشركات والمعمومة المحاسبية
إف ما حصؿ مف أزمات كفساد كفضائح مالية في المؤسسات االقتصادية عامة أثار الشبيات كألغى
مصداقية المعمكمة المحاسبية كالمدققيف ليا كالنظاـ المحاسبي بأكممو ،كبالتالي أضحت ىناؾ عالقة بيف
حككمة الشركات -كآلية إلعادة الثقة بالمعمكمة المحاسبية -كالمخرجات النظاـ المحاسبي الذم يستخدـ كأداة
التخاذ الق اررات داخؿ المؤسسة.
االمطمب األول  :البعد المحاسبي لحوكمة الشركات
لحككمة الشركات أبعاد محاسبية ،نذكر منيا ما يمي:
1

أوال :المساءلة والرقابة المحاسبية

أشار تقرير لجنة  Cadburyالصادر عاـ  1992في العنصر الثاني منو ،بأف يقكـ المساىمكف بمساءلة
مجمس اإلدارة ،ككؿ منيما لو دكره في تفعيؿ تمؾ المساءلة ،فمجمس اإلدارة يقكـ بدكره في تكفير البيانات
الجيدة لممساىميف ،كعمى المساىميف القياـ بدكرىـ في إبداء رغبتيـ في ممارسة مسئكليتيـ كمالؾ.
كما أف تقرير منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية الصادر سنة  1999أشار في المبدأ الخاص بمسئكليات
مجمس اإلدارة إلى ضركرة المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية مف قبؿ مجمس اإلدارة ككذلؾ مساءلة مجمس
اإلدارة مف قبؿ المساىميف.
يضاؼ إلى ذلؾ أف المعايير التي كضعتيا بكرصة نيكيكرؾ لألكراؽ المالية سنة  2003كالخاصة بحككمة
الشركات أشارت إلى ضركرة تفعيؿ الدكر الرقابي لممساىميف مف خالؿ المشاركة في الق اررات األساسية
لمشركة ،كفي ضكء ذلؾ يمكف القكؿ بأف المساءلة كالرقابة المحاسبية التي تتبناىا حككمة المؤسسات تأخذ
اتجاىاف:
األول :المساءلة كالرقابة الرأسية مف المستكيات اإلدارية األعمى إلي المستكيات اإلدارية األدنى.
الثاني :المساءلة كالرقابة األفقية كىي المتبادلة بيف كؿ مف مجمس اإلدارة كالمساىميف كأصحاب المصالح في
الكحدة االقتصادية.
1

محمد أحمد إبراىيـ خميؿ ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وانعكاساتها عمى سوق األوراق

المالية -دراسة نظرية تطبيقية -مجمة الدراسات ك البحكث التجارية ،السنة الخامسة ك العشريف ،العدد األكؿ جامعة الزقازيؽ

بنيا ، 2005،ص-ص .11-10
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ثانيا :االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة
مف أجؿ إعادة الثقة كالمصداقية لممعمكمات المحاسبية لدل كافة األطراؼ الميتمة بالمؤسسة ،كانت
الحاجة إلى تطكير معايير المحاسبة كالمراجعة لما ليا مف دكر في تطبيؽ حككمة الشركات ،فتطكير معايير
المحاسبة بشكؿ مستمر يمكف مراجع الحسابات باستمرار حيازة مقياس مالئـ لصدؽ القكائـ المالية ،كما أنو
يجب أف يترافؽ مع تطكير معايير المحاسبة حتمية تطكير مماثؿ في معايير المراجعة سكاء المعايير
1

المتعارؼ عمييا أك اإلرشادات المتخصصة.
ثالثا :دور المراجعة الداخمية

إف لمحككمة كالمراجعة الداخمية نفس األىداؼ كىي السيطرة عمى المخاطر كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كحماية
مصالح المساىميف إال أف دكر الحككمة يتمثؿ في كضع القيـ األخالقية األساسية كتقكـ اإلدارة بنشر مبادئ
الحككمة كاجراءاتيا ،بينما تساىـ المراجعة الداخمية في تحسيف عممية الحككمة حيث تعمؿ عمى نشر القيـ
2

األخالقية كتقييـ مدل االلتزاـ بيذه القيـ ككذا تقييـ مدل فعالية أداء إدارة المؤسسة.
رابعا -دور المراجع الخارجي

نتيجة لما يقكـ بو المراجع الخارجي مف إضفاء الثقة كالمصداقية عمى المعمكمات المحاسبية كذلؾ مف خالؿ
قيامو بإبداء رأيو الفني المحايد في مدل صدؽ كعدالة القكائـ المالية التي تعدىا الكحدات االقتصادية مف
خالؿ التقرير الذم يقكـ بإعداده كمرفؽ بالقكائـ المالية ،فإف دكر المراجعة الخارجية أصبح جكىرم كفعاؿ في
مجاؿ حككمة الشركات ألنو يحد مف التعارض بيف المالؾ كادارة الكحدة االقتصادية ،كما أنو يحد مف مشكمة
3

عدـ تماثؿ المعمكمات كيحد مف مشكمة االنحراؼ الخمقي في الكحدات االقتصادية.
خامسا -دور لجان المراجعة

إف االىتماـ بحككمة الشؤكات ىك الذم أدل إلى زيادة االىتماـ بمجاف المراجعة كركزت إصالحات الحككمة
عمى أدكار كمسئكليات جميع المشاركيف في عممية إعداد التقارير المالية لممؤسسات مف مراجعيف داخمييف
كخارجييف كمجمس اإلدارة كلجاف المراجعة ،كقد أشارت معظـ الدراسات حكؿ حككمة الشركات إلى ضركرة
1

رأفت حسيف مطير ،آليات تدعيم دور المراجعة الخارجية في حوكمة الشركات ،مصر ،ص-ص .6-5

2

عبد الكىاب نصر عمي ،موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة ،الجزء الثالث ،الدار الجامعية – اإلسكندرية، 2009 ،
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كجكد لجنة المراجعة داخؿ كؿ مؤسسة ،حيث كجكدىا يمثؿ أحد عكامؿ تقييـ مستكيات الحككمة بالشركات

1

كما تيدؼ إلى زيادة مصداقية كمكثكقية القكائـ المالية التي تعدىا اإلدارة لممساىميف كمساندة اإلدارة العميا
لمقياـ بمياميا بكفاءة  ،كلتدعيـ استقاللية المراجع الداخمي كحماية حيادية المراجع الخارجي.
سادسا -تحقيق اإلفصاح والشفافية
يمثؿ اإلفصاح الجيد كالشفافية في عرض المعمكمات المالية كغير المالية أحد المبادئ كاألركاف الرئيسية التي
تقكـ عمييا حككمة الشركات ،لذا لـ يخمك أم تقرير صادر عف منظمة أك ىيئة أك دراسة عممية مف التأكيد
عمى دكر الحككمة في تحقيؽ اإلفصاح كالشفافية خاصة كأنيما مف األساليب الفعالة لتحقيؽ مصالح
األطراؼ المختمفة ذات العالقة ،كيمثالف أحد المؤشرات اليامة لمحكـ عمى تطبيؽ نظاـ الحككمة مف عدمو
داخؿ الكحدات االقتصادية المختمفة.
سابعا -إدارة األرباح
تمارس إدارة بعض الكحدات االقتصادية سياسة إدارة األرباح لتحقيؽ الكثير مف األىداؼ مثؿ الكصكؿ إلى
مستكل التنبؤات التي سبؽ اإلعالف عنيا أك تجنب اإلعالف عف األرباح أك الخسائر أك لمحصكؿ عمى
بعض المزايا المرتبطة باألرباح المرتفعة مثؿ المكافآت كالعمكالت ،كبالتالي فإف عممية إدارة الربح تعني قياـ
اإلدارة بالتأثير أك التالعب في البيانات المحاسبية الكاردة بالتقارير المالية بصرؼ النظر عف اليدؼ مف
ذلؾ.
كلكف في ظؿ تطبيؽ حككمة الشركات كالحد مف سمطة اإلدارة كاتاحة الفرصة لألطراؼ األخرل لحماية
حقكقيا مع كجكد الضكابط المختمفة ،فإف إدارة األرباح تصبح ال كجكد ليا ،لذا أشارت نتائج إحدل الدراسات
كالتي تناكلت أثر متغير الحككمة عمى ممارسة إدارة الكحدات االقتصادية لسياسة إدارة األرباح ،بأف ىناؾ
عالقة عكسية بيف عدد أعضاء لجنة المراجعة مف خارج الكحدة ،ككذلؾ حريتيـ المالية ،ككذلؾ عدد
األعضاء التنفيذييف في مجمس اإلدارة ،كبيف ممارسة الشركة إلدارة األرباح.
كبذلؾ يمكف القكؿ أف دكر حككمة الشركات في الحد مف سمطة اإلدارة في ممارسة عممية إدارة األرباح
ينعكس باإليجاب عمى تحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية.

1
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ثامنا -تقويم أداء الوحدات االقتصادية
إف لحككمة الشركات دكر في زيادة كفاءة استخداـ المكارد كتعظيـ قيمة الكحدة االقتصادية كتدعيـ قدرتيا
التنافسية باألسكاؽ ،مما يساعدىا عمى التكسع كالنمك كيجعميا قادرة عمى إيجاد فرص عمؿ جديدة ،حيث
االلتزاـ بتطبيؽ الجكانب الفكرية لحككمة الشركات ينعكس بشكؿ جيد عمى أداء الكحدات االقتصادية بأبعاده
التشغيمية كالمالية كالنقدية ،أم أف تطبيؽ الحككمة يساعد عمى إيجاد مفيكـ كمقاييس شاممة ألداء الكحدة
االقتصادية مما يدعـ مف قدراتيا عمى االستمرار كالنمك كيحقؽ مصالح الفئات المختمفة المتعاممة معيا
خاصة كأف مفيكـ حككمة الشركات يحمؿ في مضمكنو بعدين أساسيين ىما :
األول -:االلتزاـ بالمتطمبات القانكنية كاإلدارية كغيرىا.
الثاني -:األداء بما يحممو مف استغالؿ لمفرص المتاحة لالرتقاء بالكحدة االقتصادية ككؿ.
في ظؿ طبيعة األبعاد المحاسبية السابقة لعممية حككمة الشركات كانعكاسيا عمى المعمكمات المحاسبية نشير
إلى النقاط التالية:
أ -بالرغـ مف تعدد األبعاد المختمفة لحككمة الشركات سكاء القانكنية أك التنظيمية أك االجتماعية ،إال أف
األبعاد المحاسبية تحظى باىتماـ كبير لتطبيؽ الحككمة في الشركات.
ب -أف األبعاد المحاسبية لعممية الحككمة تغطي ثالثة مراحؿ مف العمؿ المحاسبي كىي:
 -1مرحمة الرقابة عمى العمؿ المحاسبي كتشمؿ نكعيف مف الرقابة أحدىما  :الرقابة القبمية كاألخرل الرقابة
البعدية لمعمؿ المحاسبي.
 - 2مرحمة الممارسة الفعمية لمعمؿ المحاسبي بداية مف االلتزاـ بتطبيؽ المعايير المحاسبية كتقكيـ كمتابعة
األداء كادارة األرباح ،كانتياء باإلفصاح عف نتيجة ىذه الممارسة في شكؿ تقارير كقكائـ مالية.
 - 3مرحمة ما بعد الممارسة الفعمية كتشمؿ أدكار كؿ مف لجاف المراجعة كالمراجعة الخارجية كما تحققو مف
إضفاء الثقة كالمصداقية في المعمكمات المحاسبية المفصح عنيا.1

1
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المطمب الثاني :حوكمة الشركات وعالقتها بالمعمومة المحاسبية
تعد المعمكمة المحاسبية مف أىـ ركائز حككمة الشركات مف خالؿ االعتماد عمى ىذه المعمكمات في
ممارسة الرقابة عمى مختمؼ الجكانب المالية ألداء الشركة  ،كزيادة الثقة فييا كتحقيؽ العدالة كمحاربة الفساد
كتحقيؽ التكاصؿ بيف األطراؼ المختمفة في الشركة.
الفرع األول :المعمومات المحاسبية والعالقات التعاقدية
يتـ قيادة المؤسسات بكاسطة المسيركف حيث يتحكمكف في المعمكمات المحاسبية كالمالية مف حيث
طبيعتيا ككيفية إعدادىا ،ىذا كباإلضافة لممناصب التي يشغميا المسيركف قد تؤدم بالمسيريف السير في
اتجاه ال يخدـ مالكي الشركة ( المساىميف) فحسب ،بؿ قد يؤدم إلى تحكيؿ بعضا مف دخؿ ىذه الشركات
التي يشرفكف عمى تسييرىا لحسابيـ كفؽ استراتيجيات تخدـ ىذا الغرض ،كلـ يتكقؼ الخمؿ في العالقات
التعاقدية عمى المسيريف كالمساىميف ،بؿ تعداه ليشمؿ مجمكع الشركاء الميتمة بأعماؿ المؤسسة كىذا حسب
مفيكـ الخيارات التسييرية الذم أدخمو ) (CHARREAUX- 1996كالذم حدد مف خاللو منطقة النفكذ
كسمطة المسيريف التي ال تخضع ألية مراقبة مف قبؿ الشركاء كىك األمر الذم ال يتعارض مع رغبة المسيريف
كيمكنيـ مف تكسيع مجاؿ الحرية الذم يحققكف مف خاللو أىدافيـ الخاصة التي تتعارض حتما مع أىداؼ
مالكي الشركات ،كعميو يمكف تمثيؿ المؤسسة عمى أنيا الكحدة االقتصادية التي تؤدم دكر مركز المتعاقديف
كتأخذ شكؿ تقاطع عقكد يشغؿ مركزه مف قبؿ المسيريف ،كبالتالي فإف الحديث يبدأ عف أىمية تدنية تكاليؼ
الككالة التي تمثؿ النقصاف في قيمة المؤسسة الناتج عف تناظر المصالح بيف مختمؼ األطراؼ المستعممة
لممعمكمة المحاسبية (مسيريف ،مساىميف ،مقرضيف ،عماؿ.) ...،
كاستنادا لمنظرية المالية الحديثة ،يمكف اعتبار المحاسبة عمى أنيا أداة لتسيير العالقات التعاقدية بيف
مختمؼ األطراؼ المعنية بتمكيؿ أك تسيير الشركة ،كمف ىذا المنظكر ال يتكقؼ دكر المحاسبة عمى إعطاء
الصكرة العادلة لممركز المالي لممؤسسة كنتائجيا المالية فحسب ،بؿ تتعداىا لككنيا ميكانزيـ لحؿ تكاليؼ
الككالة المترتبة عف تضارب المصالح بيف (مساىـ-مسير -مقرض( .1

1

مداني بف بمغيث ،أهمية إصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ،بالتطبيق عمى حالة

الجزائر ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمكـ االقتصادية ،جامعة الجزائر ، 2004 ،ص-ص.91-90
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الفرع الثاني :حوكمة الشركات ودورها في تخفيض تضارب المصالح
أوال -نظرية الوكالة والعالقات المسببة لتضارب المصالح
تكضح نظرية الككالة العالقات التعاقدية التي تعد السبب كراء تضارب المصالح بيف األطراؼ الفاعمة
كالميتمة بالمؤسسة ،كاؿتم

تككف بيف المسيريف كالمساىميف ككذلؾ أيضا بيف المساىميف كالمسيريف

كالمقرضيف ،إضافة لجميع األطراؼ التي ليا عالقة بالمؤسسة كالتي قد تؤثر عمى نكعية المعمكمات
المحاسبية كالمالية ،كقد تككف عالقات خارجية تربط المؤسسة مع الجميكر كالمنافسة كالدكلة أك داخمية
متعمقة أساسا بثقافة المؤسسة كىياكميا المكمفة بالتسيير كالمراقبة.
كتنشأ عف ىذه العالقات العديد مف المشاكؿ لعدـ كجكد عقكد كاممة كالشكؿ اآلتي يكضح المشاكؿ
1

اؿتم تتكلد نتيجة العالقات التعاقدية كالتي مف بينيا تضارب المصالح:
الشكل رقم ( :)08مشاكل نظرية الوكالة

الوكيـــــــــل

األصيل
تحويل سمطة اتخاذ الق اررات
تولد مشاكل الوكالة

مشكمة تضارب المصالح

مشكمة االختيار المعاكس

مشكمة عدم تماثل المعمومات

مشكمة تحمل المخاطرة

حمابة حقوق مالكيها اآلخرين من أصحاب المصالح
المصدر  :بتول محمد نوري ،عمي خمف سممان ،مرجع سابق ،ص18

يتضح مف الشكؿ السابؽ أف مشاكؿ الككالة تبدك كاضحة ،إذ مف خالؿ عالقة الككيؿ مع األصيؿ سكؼ
تنشأ عالقة تعاقدية كنتيجة لعدـ كجكد عقكد كاممة تنشأ مشاكؿ عدة سببيا:

1

بتكؿ محمد نكرم ،عمي خمؼ سمماف ،حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة ،مداخمة بالممتقى الدكلي

حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة ،كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير ،جامعة سعد دحمب البميدة ،يكمي
 19-18مام  ، 2011ص-ص. 19-18
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أ -أن مجرد ربط أداء المدراء بالربحية المتحققة أك المبيعات يعد بحد ذاتو كسيمة لتحقيؽ الكثير مف أىداؼ
الككيؿ دكف تحقيؽ مصالح األصيؿ.
ب -عدـ معرفة األسمكب أك الطريقة التي مف خالليا يتمكف األصيؿ أف يتابع تصرفات الككيؿ سيجعؿ
المدراء أكثر سيطرة مف المالكيف عمى شؤكف الشركة كافة.
كسكؼ نكضح فيما يأتي تضارب المصالح بيف األطراؼ الفاعمة كالميتمة بالمؤسسة كىذا كما يمي:
أ -تضارب المصالح بين المساهمين والمسيرين
كما أكضحنا سابقا كنتيجة لمعالقات التعاقدية بيف المساىميف كالمسيريف تنشأ عدة مشاكؿ كمف بينيا
تضارب المصالح كيعكد ذلؾ إلى :1اختالؼ كتبايف المصالح ،فالمسيركف باعتبارىـ الطرؼ األكثر ارتباط
بالمؤسسة كاإلحاطة بأعماليا يحرصكف عمى رفع مف أدائيا كبالتالي يككنكا أكثر حساسية لتغيير النتائج عمى
اعتبار ارتباط استثماراىـ المعنكم ( رأس ماؿ بشرم) بيذا ألداء ،األمر الذم يقكدىـ الختيار المشاريع األقؿ
مخاطرة كاألكثر مردكدية ،كالعكس بالنسبة لممساىميف الراغبيف في تعظيـ قيمة المؤسسة كزيادة أمكاليـ
الخاصة كخكفا عمى مصالحيـ يتحممكف تكاليؼ إضافية لمراقبة كمتابعة حركة المسيريف ( تكاليؼ الككالة)
كالتي يتكقؼ حجميا عمى:
 حجـ المؤسسة كتكزيع األسيـ بيف المساىميف :فكمما زاد عدد المساىميف كممات تزيد التكاليؼ التييتحمميا المساىمكف لمراقبة المسيريف ،كالعكس فقمة المساىميف يعني إمكانية الحصكؿ عمى المعمكمات بشكؿ
يسير كبالتالي تقميؿ التكاليؼ.
 طبيعة المساىميف :ففي حالة المساىـ يتمثؿ في الدكلة أك مستثمريف دكلييف ،كالذيف يفرضكف عادة شكؿكنكعية المعمكمات المحاسبية كالمالية التي عمى المؤسسة تقديميا ،األمر الذم يحتـ عمي المسيريف مسايرة
ىذا االتجاه استجابة لكزف ىذه الفئات كتأثيرىا في مصداقية المؤسسة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي.
ب -تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين والمقرضين
لممديكنية أىمية كبيرة في حصر التضارب الناشئ عف عالقة الككالة ،كتؤدم لظيكر عالقة سمطة خاصة
بيف المؤسسة مف ( خالؿ المساىميف كالمسيريف كالمقرضيف)  ،انطالقا مف التبايف الناشئ عف مصادر
التمكيؿ حيث:
1
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 يقدـ المساىمكف تمكيال دائما لممؤسسة ،يكافأ بحصص األرباح التي يحصمكف عمييا إذا تحققت نتائجإيجابية ،كما يمنحيـ ىذا التمكيؿ حؽ االطالع عمي تسيير المؤسسة.
 بينما يقدـ المقرضكف تمكيال قد يككف طكيؿ المدل بحيث يكافأ بفكائد ،كال يحصؿ المقرضيف بمكجبو عمىحؽ االطالع عمى تسيير المؤسسة.
كبما أف التمكيؿ عف طريؽ الرفع مف رأس الماؿ بكاسطة االكتتاب يرافقو عادة ارتفاع في تكاليؼ الككالة ،فإف
المسيريف عادة ما يمجئكف إلى تفضيؿ اإلقراض لعدة أسباب منيا:
 حرصيـ عمى تعظيـ أرباح المؤسسة لتجنب مخاطر اإلفالس ،كبالتالي تضييع فرص عمميـ ،كبالنتيجةترتفع قيمة المؤسسة كتنخفض تكاليؼ الككالة.
 تفضيؿ المساىميف الذيف تنحصر مسؤكليتيـ في حدكد مساىمتيـ عمى المشاريع األكثر مخاطرة ألنيا فينظرىـ أكثر مردكدية ،عمى عكس المقرضيف الذيف ال ترتبط عائداتيـ باألداء االقتصادم لممؤسسة ،فإنيـ
يفضمكف المشاريع األقؿ مخاطرة.
 إمكانية تحكيؿ المسيريف لمثركة مف المقرضيف إلى المساىميف ،مف خال ؿ تكزيعات األرباح ممكلة أساسامف تخفيض أعباء كنفقات االستثمار.
كنظ ار لألسباب السابقة فإف المقرضيف يحرصكف عادة عمى العمؿ مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات
المحاسبية كالمالية الكفيمة بتمكينيـ مف متابعة القدرة عمى التسديد التي تتمتع بيا المؤسسة ،لذلؾ فإنيـ
يمارسكف ضغكطا لقياـ المؤسسة بتحسيف نكعية المعمكمات المحاسبية كالمالية ،كذلؾ عف طريؽ مراقبة سمكؾ
المسيريف بكاسطة عقكد مكثقة تسمح ليـ بمتابعة كمراقبة الق اررات التسييرية في مجاؿ اإلنتاج ،االستثمار
كالتمكيؿ.
ثانيا -أهمية حوكمة الشركات في تخفيض مشكمة تضارب المصالح
نظ ار لتزايد اىتماـ الدكؿ كالمؤسسات الدكلية بمكضكع حككمة الشركات ،فقد حرصت العديد مف
المؤسسات كالمنظمات عمى دراسة ىذا المكضكع كتحميمو ككضع مبادئ محددة كىذا لتدعيـ إدارة الشركات
كتجنب تضارب المصالح كأحد المبادئ األساسية لمحككمة ،كذلؾ لحماية مصالح األطراؼ ذات العالقة مع
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المؤسسة ،إذ كضعت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية قكاعد تجنب تضارب المصالح ضمف مبادئيا إذ
أشارت إلى:

1

أ -ينبغي استكماؿ إطار الحككمة بمنيج فعاؿ يتناكؿ كيشجع عمى تقديـ التحميالت أك المشكرة عف طريؽ
المحمميف كالسماسرة كككاالت التقييـ كالتصنيؼ كغيرىما كالمتعمقة بالق اررات التي يتخذىا المستثمركف بعيدا
عف أم تعارض ىاـ في المصمحة قد يؤدم إلى اإلضرار بنزاىة ما يقكمكف بو مف تحميؿ أك ما يقدمكنو مف
مشكرة.
ب -فضال عف طمب مراجعيف مستقميف أكفاء ،كتسييؿ إيصاؿ المعمكمات في الكقت المناسب ،فإف عدد مف
الدكؿ قد اتخذت خطكات لضماف نزاىة ىذه الميف كنكاحي النشاط التي تستعمؿ كمكصؿ لمتحميؿ كالنصائح
إلى السكؽ ،كىذه الكسائط إذا ما كانت تتعامؿ بحرية بعيدا عف التناقضات مع النزاىة فأنيا يمكف أف تمعب
دكر ىاـ في تكفير حكافز لمشركات كمجالس إدارتيا إلتباع ممارسات جيدة لمحككمة.
ج -كمع ذلؾ ،فقد ثار القمؽ بشاف ما ظير مف دالئؿ عمى أف تضارب المصالح غالبا ما ينشأ كقد يؤثر في
الرأم كطريقة الحكـ عمى األمكر ،كقد يككف ىذا ىك الحاؿ عندما يككف مف يقدـ المشكرة يسعى أيضا إلى
تقديـ خدمات أخرل إلى الشركة المعنية أك حينما تككف لو أيضا مصمحة مادية مباشرة في الشركة كىذا
االىتماـ يحدد بعدا شديد الصمة بيف اإلفصاح كالشفافية التي تستيدؼ المعايير المينية لمحممي سكؽ األكراؽ
المالية كككاالت التصنيؼ العالمية كبنكؾ االستثمارات كغيرىا.
د -تشير التجارب في نكاحي أخرل إلى أف الحؿ األفضؿ ىك طمب اإلفصاح التاـ عف التضارب الذم
يحدث في المصالح كالكيفية التي تختارىا الشركة لمتعامؿ معو ،أما ماىك ميـ فيك اإلفصاح عف الكيفية التي
تضع فييا الشركة ىيكؿ الحكافز لمعامميف بيا حتى تمغي احتماالت التضارب في المصالح .
كالشكؿ اآلتي يكضح دكر الحككمة في تخفيض مشكمة تضارب المصالح:

1

بتكؿ محمد نكرم ،عمي خمؼ سمماف ،مرجع سابؽ ،ص-ص.22-21
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المصالح
الشكل رقم ) : (09دور حوكمة الشركات في تخفيض مشكمة تضارب
ً
مبادئ الحوكمة

الشفافية في عمل مجمس

اإلفصاح والشفافية في اتباع

حماية و وضمان

اإلدارة و الجمعية العمومية

االجراءات والطرق لمحاسبية

حقوق المساهمين

رفع كفاءة أداء عناصر
نظام الرقابة الداخمية

بكافة أنواعهم
تحقيق التوافق بين مصالح أطراف الوكالة

تخفيض مشكمة تضارب المصالح

اختيار مجمس إدارة و
مدراء تنفيذيين أكفاء

تحقيق جودة المعمومات

حماية مصالح
المساهمين و عمى

المحاسبية

تحقيق أهدافهم

إلتزام المدراء و العم ال
بموائح الوحدة

المصدر :بتول محمد نوري ،عمي خمف سممان ،مرجع سابق ،ص21

المطمب الثالث :حوكمة الشركات والقوائم المالية
كما رأينا في الفصؿ األكؿ أنو مف المبادئ األساسية لمحككمة ،اإلفصاح كالشفافية حيث يقع عمى عاتؽ
مجمس اإلدارة مسؤكلية إعداد القكائـ المالية كالقياـ بتقرير يشمؿ معمكمات عف النتائج المالية كالتشغيمية
كأىداؼ الشركة كالممكية الرئيسية لألسيـ كحقكؽ التصكيت كغيرىا مف المعمكمات المفيدة لمستخدمييا
كبالتالي فإف التطبيؽ السميـ لمبادئ الحككمة يشكؿ مدخؿ فعاؿ لتحقيؽ جكدة المعمكمات المحاسبية ،باعتبار
أنو مف المعايير األساسية لمحككمة إبراز دقة كمكضكعية التقارير المالية ىذا مع االلتزاـ بالقكانيف
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كالتشريعات ،كبالتالي ينعكس تطبيؽ قكاعد الحككمة عمى المعمكمات المحاسبية في القكائـ كالتقارير المالية
كجكدتيا.
الفرع األول :حوكمة الشركات وعالقتها بالقوائم المالية
تتضح العالقة بيف حككمة اؿشرؾات كالقكائـ المالية في :التطبيؽ السميـ لمبادئ الحككمة كالتي تـ
تناكليا في الفصؿ األكؿ ،لما في ذلؾ مف أىمية في تحقيؽ معدالت مف األرباح مناسبة بما يساعد
المؤسسات عمى تدعيـ رأسمالو كزيادة االحتياطيات كتراكميا بشكؿ مستمر كىذا يؤدم إلى نمك المؤسسات
كتكسعيا كازدياد حجميا ،كما تعتبر القكائـ المالية مف أىـ المقكمات الالزمة التخاذ الق اررات االقتصادية مف
قبؿ أعضاء مجمس اإلدارة ،حيث تتكقؼ نكعية الق اررات المتخذة كمدل فعاليتيا عمى المعمكمات المكجكدة في
القكائـ المالية كالتي تساعد متخذم القرار لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج مف خالؿ تمؾ المعمكمات حيث تستخدـ
في ق اررات التمكيؿ كاالستثمار كتقدير العائد كالمخاطرة مف كراء االستثمار أك التمكيؿ.
الفرع الثاني :حوكمة الشركات وعالقتها بالتقارير المالية
يرتكز مفيكـ حككمة الشركات عمى قيـ الشفافية ،المساءلة ،المسؤكلية كاإلنصاؼ كتعرؼ حككمة
الشركات عادة عمى أنيا التعامؿ مع المشاكؿ الناشئة عف الفصؿ بيف الممكية كالسيطرة كبمعنى أكسع حككمة
الشركات ىي التي تضبط تكزيع الحقكؽ كالمسؤكليات الخاصة بالفئات المؤثرة كالمتأثرة بعمؿ الشركة
كأصحاب المصالح كحاممي األسيـ ،كالتأكد مف أف حقكقيـ خاضعة لمحماية كمطبقة عمميا عمى أرض الكاقع
حيث يحتاج نظاـ حككمة الشركات إلى مستكل جيد مف اإلفصاح كالشفافية في عرض كؿ المعمكمات اليامة
كالضركرية التي يحتاجيا المستفيدكف مف التقارير كالقكائـ المالية.

1

كىذا يرجع ألىمية التقارير المالية كدكر اإلفصاح فييا ،فالتقارير المالية ال تتضمف القكائـ المالية فقط
فالقكائـ المالية تمثؿ الجزء المحكرم لمتقارير المالية كتمثؿ أيضا الكسائؿ األساسية لتكصيؿ المعمكمات
المحاسبية لألطراؼ الخارجية ،كبذلؾ تعد كظيفة اإلفصاح المحاسبي أحد الكظائؼ الرئيسية لممحاسبة التي

1

مصطفى حسف بسيكنى السعدنى ،مدى ارتباط الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية وحوكمة الشركات  ،المؤتمر الدكلي

(مينة المحاسبة كالمراجعة كالتحديات المعاصرة)  ،جمعية المحاسبيف كمدققي الحسابات بدكلة اإلمارات العربية المتحدة

كباالشتراؾ مع كمية اإلدارة كاالقتصاد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة كتحت إشراؼ االتحاد العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف .

العرب ،مف  5- 4ديسمبر  ، 2007ص .27
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يتـ بمكجبيا تكفير المعمكمات اليامة كالضركرية التي يحتاجيا مختمؼ المستفيديف مف القكائـ كالتقارير
المالية.
إذ يعتمد الكثيركف عند اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية عمى عالقاتيـ بالمؤسسات كمعرفتيـ بيا كمف ثـ فإنيـ
يركزكف اىتماماتيـ نحك المعمكمات المقدمة مف خالؿ التقارير المالية كيستخدـ معمكمات التقارير المالية مف
قبؿ أطراؼ عديدة تشمؿ كؿ مف المالؾ كالمقرضيف كالمكرديف كالمستثمريف كالعمالء كالمحمميف االقتصادييف
كالسماسرة كالضرائب كالييئات التنظيمية كالمشرعيف كالصحافة المالية كككاالت التقارير كالنقابات كالتجمعات
التجارية.
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المبحث الثاني:اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية
أشارت الدراسات التاريخية لمحككمة إلى كجكد العديد مف اآلليات التي يمكف أف تستخدـ لتطبيؽ الحككمة
بالشكؿ الذم يساعد المؤسسات ،خاصة بعد فشؿ الشركات العمالقة في الكاليات المتحدة ،كاتياـ المعايير
المحاسبة األمريكية كأحد أسباب ىذه الككارث المالية  ،كبدأت أصكات نظامية كأكاديمية تدعك إلى التكجو
نحك المعايير الدكلية كما نتج عف ىذا الفشؿ فرض ضكابط صارمة عمى مينة التدقيؽ ككؿ ما يتعمؽ بالعمؿ
الرقابي كآلية لحككمة الشركات كيمكف القكؿ بأف ىناؾ إجماع بيف الباحثيف عمى تصنيؼ آليات الحككمة إلى
آليات داخمية تطبؽ داخؿ المؤسسة كىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا المبحث  ،كأخرل خارجية تطبؽ مف خارج
المؤسسة سيتـ دراستيا في المبحث المكالي.
المطمب األول :آلية المراجعة الداخمية
تزايدت أىمية مينة المراجعة الداخمية في اآلكنة األخيرة ،كبكجو خاص بعد تنامي الكتابات المحاسبية
النادية بأىمية كضركرة إحياء الدعكة إلى تطبيؽ إطار حككمة الشركات(Hermanson, 2004 e.G: ،
) ، Marshall, 2002, Orsini , 2004حيث تعتبر تمؾ المينة بمثابة أحد المحاكر اليامة التي يرتكز
عمييا نجاح إطار حككمة الشركات في تحقيقو ألىدافو  ،1حيث مرت المراجعة الداخمية بعد إنشاء مجمع
المراجعيف الداخمييف بالكاليات المتحدة األمريكية سنة  1941كحتى يكمنا ىذا بتطكر ممحكظ في مفيكميا
كمعايير ممارستيا المينية كلعؿ أىـ ما خمصت إليو العديد مف الدراسات المحاسبية في ىذا الشأف يؤكد أف
التطكر المممكس الذم شيدتو المراجعة الداخمية كالتي انتقمت مف مجرد فحص النشاط المالي إلى فحص
النشاط التشغيمي كما تطكرت إلى أداة لتقييـ القيمة االقتصادية لممؤسسة بداللة مدل فعالية ق اررات االستثمار
كالتمكيؿ مف ناحية كمدل القدرة في التعامؿ مع مخاطر األعماؿ كالمخاطر المالية لممؤسسة مف ناحية أخرل
بعدما كانت مجرد أداة إلدارة النشاط.
كفي المقابؿ شرعت العديد مف الجيات المينية بعديد المحاكالت مف أجؿ تعظيـ قيمة أنشطة
المراجعة الداخمية كتحرير الدكر التقميدم لممراجع الداخمي بغية تحقيؽ مستكل مقبكؿ مف الجكدة في مخرجات
الفحص كالتحميؿ كالتقييـ لمممارسات اإلدارية كذلؾ ضمف مجمكعة مف المعايير المينية لممراجعة الداخمية

1

خالد محمد عبد النعـ لبيب ,القيمة المضافة والتقويم المتوازن ألداء المراجعة الداخمية في ظل حوكمة الشركات (بالتطبيق

عمى قطاع األعمال المصري ) ،كمية التجارة لمبحكث العممية ،جامعة القاىرة ،ديسمبر  ، 2005ص .256
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التي نصيا المجمع المراجعيف الداخمييف سنة  ،11978كالتي عدلت عاـ  1993لتجنب االنييارات المالية
كحدكث اإلفالسات المالية لممؤسسات مستقبال كالمكازنة بيف األطراؼ المتعارضة.
كلتفعيؿ مبادئ حككمة الشركات المفركضة عمى المؤسسات المنخرطة في البكرصة قاـ معيد
المراجعيف الداخمييف بإجراء تعديالت جكىرية عمى المعايير الدكلية لممارسة مينة المراجعة الداخمية في
ديسمبر  ،22003كأصبحت محؿ التنفيذ بداية مف شير جانفي .2004
الفرع األول :تطور مفهوم المراجعة الداخمية
كضعت لجنة العمؿ التابعة لمعيد الـ راجعيف الداخمييف تعريؼ لممراجعة الداخمية أشارت فيو إلى أنو
"نشاط مستقؿ لتأكيد مكضكعي كاستشارم مصمـ لزيادة قيمة المؤسسة كتحسيف عممياتيا  ،كسيساعدىا عمى
انجاز األىداؼ بكاسطة تككيف مدخؿ منظـ كمنضبط لتقييـ كتحسيف فعالية إدارة المخاطر كالرقابة كعمميات
الحككمة".
كقد تعرض عدد مف المجامع العممية كالمنظمات المينية إلى تطكر مفيكـ المراجعة الداخمية بغرض
3

تقديـ صكرة جديدة لممينة كبياف أثرىا عمى تفعيؿ كدعـ الحككمة ككاف أبرز مظاىر ىذا التطكر ما يمي:

أ  -اعتبار المراجعة الداخمية نشاطنا مستقؿ عف اإلدارة التنفيذية نتيجة تبعيتيا إلى مجمس اإلدارة اإلشرافي
ضمف دائرة لجنة المراجعة المنبثقة عنو كما أنيا تقكـ بعرض تقارير إلى ىذا المجمس كالى المساىميف عند
الضركرة.
ب -نشاط مكضكعي يقكـ بتنفيذ أعماؿ المراجعة الداخمية مف خالؿ أشخاص مينييف ذكم خبرة كميارة عالية
سكاء مف داخؿ أك خارج المؤسسة.
ج  -تكسيع نطاؽ المراجعة الداخمية ليشتمؿ عمى الخدمات االستشارية إلي جانب خدمات التأكيد كالفحص
كالتقييـ ،كفي ىذا تأكيد صريح كمكجو لخدمة العمالء حيث تتخطى المياـ التقميدية مما يدعـ دكرىا في
مجاؿ تقييـ المخاطر كدعـ نظاـ الحككمة.
1

)Harlod m Williams , the merging responsibities of the internal auditors the lnstitute of internal auditorrs (lla
available at : http : //sec. Gov./news/speesh/1978/061978 Williams. Pdf ,pp.1-3.
2
Iia , standard for the professional practice of internal auditing , (2003) , available at :http:// www .theiia org
/guidance / standard-and-practices professionnel-practices-framework / standards /standards-for –the – professionalpractice-of internal- auditing.
3

إبراىيـ إسحؽ نسماف ،دور إدارات المراجعة الداخمية في تفعيل مبادئ الحوكمة ،دراسة تطبيقية عمى قطاع المصارؼ

العاممة في فمسطيف ،مذكرة ماجستير ,تخصص  :محاسبة ،فمسطيف ،الجامعة اإلسالمية -غزة ،كمية التجارة ،2009 ,ص .51
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د  -تطكر استراتيجية المراجعة الداخمية بحيث تستيدؼ إضافة قيمة إلي المنظمة كتحسيف عممياتيا ،كبذلؾ
فإف المفيكـ الجديد يؤكد عمى اإلسياـ الجكىرم لممراجعة الداخمية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة الكمية.
ق -التزاـ المراجع الداخمي بتأدية خدمات التأكيد التي تركز عمى التقييـ المكضكعي لألدلة إلرساء مجمكعة
مف المبادئ األساسية التي تعبر عف الصكرة التي ينبغي أف تككف عمييا ممارسة مينة المراجعة الداخمية.
أما في الجزائر فيمكف القكؿ أف ىذه الكظيفة حديثة االستعماؿ أك حتى حديثة االعتراؼ بيا كنشاط
ال يمكف االستغناء عنو ،فمـ ينص عمييا المشرع الجزائرم إال في بداية الثمانينات مف خالؿ:
المادة  40من القانون ": 88/01يتعيف إلى المؤسسات االقتصادية العمكمية تنظيـ كتدعيـ ىياكؿ داخمية
خاصة بالمراقبة في المؤسسة ،كتحسيف بصفة مستمرة أنماط سيرىا كتسييرىا"1
المادة  41من القانون  ":88/01تخضع المؤسسات العمكمية االقتصادية لتقييـ اقتصادم دكرم يقكـ بو
2

جياز مؤىؿ ليذا الغرض عف طريؽ التنظيـ".

المادة  35من القانون  :91/10ينص عمى "أف المؤسسات العمكمية االقتصادية مدعكة إلى إقامة ك
تدعيـ نظـ داخمية لمراجعة المؤسسات كتحسيف طرؽ أدائيا بشكؿ ممحكظ"3
النص التنظيمي الجديد رقم  2002/03الصادر في  11نوفمبر  :2002المتضمف كالمتعمؽ بفرض رقابة
داخمية عمى البنكؾ كالمؤسسات المالية ،الذم ينص عمى أنو " يتعيف عمى المؤسسات المالية كالبنكؾ تنظيـ
كتدعيـ ىياكؿ داخمية خاصة بالمراقبة في المؤسسة كتحسيف بصفة مستمرة أنماط سيرىا كتسييرىا"
الفرع الثاني :تطور الميثاق األخالقي لمهنة المراجعة الداخمية
4

بناء عمى المفيكـ الجديد لممراجعة الداخمية كأىدافو فقد قسـ الميثاؽ األخالقي إلى مككنيف رئيسيف ىما:
المبادئ المتعمقة بالمينة كتطبيؽ معايير المراجعة الداخمية كقكاعد السمكؾ التي تصؼ السمكؾ المتكقع

لممدققيف الداخمييف كتساعد في تفسير مبادئ التطبيؽ العممي ،كقد تضمف كؿ مبدأ مجمكعة مف القكاعد
السمككية كما يمي:
1
2
3

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد  ،2الصادرة بتاريخ  12يناير .1988
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد  ، 20الصادرة بتاريخ .1991
الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،مرجع سابؽ ،نفس الصفحة.

4

IIA, code of ethics of internal auditing , avilable at : http:// www.theiia .org /guidance/ standards –and- practices/
.professionnel-practices –framework/ code –of-ethics---english.2003
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المبدأ األول :النزاهة ،كيتضمف القكاعد السمككية التالية
 عمى المراجعيف الداخمييف االلتزاـ بالقكانيف كالعمؿ بيا. عمى المراجعيف الداخمييف القياـ بعمميـ بكؿ أمانة كمسؤكلية. عدـ اشتراؾ المراجعيف الداخمييف في أية أعماؿ أك أنشطة غير قانكنية مرتبطة بمينة المرجعة الداخمية أكالمؤسسة محؿ عمميـ.
 عمى المراجعيف الداخمييف أف يحترمكا كيساىمكا في تحقيؽ األىداؼ الشرعية كاألخالقية لممؤسسة.المبدأ الثاني :الموضوعية ،كتتضمف القكاعد السمككية التالية:
 عمى المراجعيف الداخمييف إظيار أعمى درجات المكضكعية المينية في جمع ،تقييـ كايصاؿ المعمكماتحكؿ النشاط أك العمؿ تحت الفحص.
 يضع المراجعكف الداخمييف تقييـ متكازف لجميع الظركؼ ذات العالقة كال يتحيزكف لمصالحيـ الشخصية أكباآلخريف في إصدار األحكاـ.
 عمى المراجعيف الداخمييف اإلفصاح عف كافة الحقائؽ المادية التي تكصمكا عمييا أثناء أدائيـ لكاجبيـ،كالذم يؤدم عدـ اإلفصاح عنيا إلى اإلخالؿ بمصداقية تقاريرىـ.
المبدأ الثالث :السرية ،كيتضمف القكاعد السمككية اآلتية:
عمى المراجعيف الداخمييف احتراـ قيمة كحيازة المعمكمات التي يحصمكف عمييا.عمى المراجعيف الداخمييف عدـ اإلفصاح عف ىذه المعمكمات بدكف صالحيات مناسبة ،إال في حالة اإللزاـالقانكني أك الميني لفعؿ ذلؾ.
المبدأ الرابع :الكفاءة المهنية ،كيتضمف القكاعد السمككية التالية:
 يطبؽ المراجعكف الداخمييف المعرفة ،الميارات كالخبرات المطمكبة في تقديـ خدمات المراجعة الداخمية. -عمى المراجعيف الداخمييف أف يعممكا عمى تنمية كتطكير كفاءتيـ كتحسيف جكدة خدماتيـ.
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الفرع الثالث :تطور معايير مهنة المراجعة الداخمية
يتككف اإلطار العاـ لممعايير المينية لممراجعة الداخمية  2003مف مجمكعتيف ىما:

1

األولى :معايير الصفات التي تتناكؿ معايير السمات كخصائص المؤسسات كاألفراد الذيف يؤدكف أنشطة
المراجعة الداخمية ،والثانية :معايير األداء ،التي تصؼ طبيعة أنشطة المراجعة الداخمية  ،كالمعايير التي مف
خالليا قياس أداء تمؾ األنشطة ،كتطبؽ كؿ مف معايير الصفات كمعايير األداء عمى خدمات المراجعة
الداخمية بشكؿ عاـ.
أوال :المجموعة األولى معايير الصفات
المعيار رقـ  1130/1100المتعمؽ باالستقالؿ كالمكضكعية كتضمف ما يمي:
إذا تعرضت االستقاللية أك المكضكعية لمتيديد شكال أك مكضكعا ،فإنو يجب اإلبالغ عف ذلؾ لمجيات
المعنية ،كيتكقؼ مدل اإلبالغ عمى طبيعة العكامؿ التي تيدد االستقاللية كالمكضكعية كمف ىذه العكامؿ:
بالنسبة لخدمة العميؿ  ":1100تتأثر المكضكعية عمى نحك سمبي إذا أدل خدمات تأكيد عف نشاط كاف
مسئكال عنو سابقا".
بالنسبة لخدمات االستشارة  " :1130يمكف أف يقدـ المراجعكف الداخمييف خدمات استشارية عف عمميات كانكا
مسؤكليف عنيا سابقا ،إذا كاف مف المحتمؿ أف يقع ما ييدد استقاللية أك مكضكعية المراجعيف الداخمييف عف
أدائيـ لخدمات استشارية  ،فإنو ينبغي اإلفصاح عف ذلؾ لمعميؿ قبؿ قبكؿ تقديـ االستشارة".
كما تضمف المعيار 1220/1200بشأف العناية المينية ما يمي:
بالنسبة لخدمات التأكيد :1200عمى المراجع الداخمي أف يمتزـ بالعناية المينية الالزمة ،كأف يأخذ في
االعتبار ما يمي:
 مدل العمؿ المطمكب ألداء أىداؼ التدقيؽ. مدل كفاية كفعالية إدارة المخاطر كعمميات الحككمة كالرقابة. احتماؿ حدكث أخطاء جكىرية كحاالت عدـ االلتزاـ.1

IIA , standard for the professional practice of internal auditing , (2003) , available at :http:// www .theiia org
/guidance / standard-and-practices professionnel-practices-framework / standars /standards-for –the – professional.practice-of internal- auditing.
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 تكمفة العمؿ المؤدل قياسا إلى منافعو ،كعمى المراجع الداخمي أف ينتبو إلى المخاطر الجكىرية التي قدتؤثر عمى األىداؼ كالعمميات أك المكارد.
بالنسبة لخدمة االستشارة  :1220عمى المراجع الداخمي أف يمتزـ بالعناية المينية الالزمة أثناء تأديتو لميامو
االستشارية ،بأف يأخذ في االعتبار ما يمي:
 مدل حاجات كتكقعات العميؿ بما في ذلؾ تكصيؿ النتائج إليو. التعقد النسبي كمدل العمؿ المطمكب لتحقيؽ أىداؼ العمؿ . تكمفة العمؿ االستشارم قياسا إلى المنافع المختمفة.ثانيا:المجموعة الثانية معايير األداء
فقد أشار المعيار  2010بشأف التخطيط إلى:
"عمى كبير المراجعيف أف يضع الخطط الخاصة بالمخاطر لتحديد أكليات نشاط المراجعة الداخمية بما
يتماشى مع األىداؼ التنظيمية" مع مراعاة ما يمي:
بالنسبة لخدمة التأكيد  ":2010ينبغي أف تستند خطة المراجعة الداخمية عمى تقييـ المخاطر التي تتـ مرة
كؿ سنة عمى األقؿ".
بالنسبة لخدمة االستشارة ":2010عمى كبير المراجعيف أف ينظر في أمر قبكؿ االستشارات بناء عمى
استيداؼ إدارة المخاطر كتحسيف عمميات المؤسسة كينبغي أف تشتمؿ الخطة عمى األعماؿ االستشارية مع
القياـ بيا".
كما أشار المعيار رقـ  2060بشأف رفع التقارير إلى مجمس اإلدارة ك اإلدارة العميا إلى:
يجب عمى رئيس المراجعيف أف يرفع تقاريره عمى نحك دكرم إلى مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا عف أىداؼ
أنشطة المراجعة الداخمية كعف السمطات كالمسؤكليات المتصمة بخطة العمؿ كينبغي أف يشتمؿ تقريره عمى
المسائؿ التالية:
 المخاطر الجكىرية كالرقابة ك الحككمة. المكاضيع األخرل التي يطمبيا مجمس اإلدارة كاإلدارة العميا.كما يشير المعيار  2100بشأف طبيعة العمؿ:
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" أف نشاط المراجعة الداخمية يتكلى تقييـ كاإلسياـ في تحسيف إدارة المخاطر كالرقابة كالحككمة المؤسسية"
كما يمي:
بالنسبة إلدارة المخاطر لمعيار " :2110ينبغي أف يساعد نشاط المراجعة الداخمية المؤسسة عف طريؽ تحديد
كتقييـ التعرض الجكىرم لممخاطر " "كما ينبغي أف يسيـ ذلؾ النشاط في تحسيف إدارة المخاطر كأنظمة
الرقابة".
بالنسبة لخدمة التأكيد  :2110ينبغي أف يتكلى نشاط المراجعة الداخمية متابعة كتقييـ فعمية نظـ إدارة
المخاطر بالمؤسسة" كينبغي أف يعمؿ نظاـ المراجعة الداخمية عمى تقييـ التعرض لممخاطر المتصمة بعمميات
المؤسسة كبأنظمة المعمكمات بيا فيما يتصؿ بما يمي:
 مكثكقية كنزاىة المعمكمات المالية كالتشغيمية. كفاءة كفعالية العمميات. حماية األصكؿ. االلتزاـ القكانيف كالتشريعات كالعقكد المتكقعة.بالنسبة لخدمة االستشارة " :2010عند القياـ باألعماؿ االستشارية فإنو ينبغي عمى المراجعيف الداخمييف
مناقشة المخاطر المتصمة بأىداؼ األعماؿ االستشارية ""عمى المراجعيف الداخمييف أف يستخدمكا المعرفة
المكتسبة مف األعماؿ االستشارية في تحديد كتقييـ التعرض لممخاطر الجكىرية بالمؤسسة".
بالنسبة لحككمة الشركات يشير المعيار رقـ ":2130إلى أنو ينبغي أف يسيـ نشاط المراجعة الداخمية في
عمميات الحككمة بكاسطة تقييـ كتحسيف عممية الحككمة" مف خالؿ:
 التحقؽ مف كضع القيـ كاألىداؼ كتكصيميا . مراقبة عممية االنجاز لألىداؼ. القياـ بعممية المسألة. التحقؽ مف الحفاظ عمى القيـ في المؤسسة.بالنسبة لخدمة التأكيد  ":2130يجب عمى المراجعيف الداخمييف فحص العمميات كالبرامج لمتحقؽ مف اتساقيا
مع القيـ التنظيمية"
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بالنسبة لخدمة االستشارة  ":2130أىداؼ الميمة االستشارية يجب أف تتكافؽ مع القيـ كاألىداؼ العامة
لممؤسسة  :يشير المعيار  2201بشأف اعتبارات التخطيط إلى أنو عندما يقكـ المراجعيف الداخمييف التخطيط
لمميمة الممزـ أدائيا يتعيف عمييـ ما يمي:
 أىداؼ نشاط المؤسسة الذم يتـ فحصو ككسائؿ الرقابة عمى األداء ،المخاطر عند مستكل مقبكؿ ،كفاءةكفعالية إدارة المخاطر النشطة كأنظمة الرقابة مقارنة بإطار أك نمكذج الرقابة ،الفرص المتاحة لمقياـ
بالتحسينات اليامة عمى إدارة المخاطر األنشطة كنظـ الرقابة "
كأخي ار المعيار  2440بشأف نشر نتائج الميمة االستشارية  ":يشير ىذا المعيار إلى أنو يمكف تحديد المسائؿ
المتصمة بإدارة المخاطر كالرقابة ك الحككمة أثناء الميمة االستشارية  ،كاذا كانت تمؾ المسائؿ تمثؿ أىمية
بالغة لممؤسسة فإنو ينبغي إيصاليا لإلدارة العميا كمجمس اإلدارة.
الفرع الرابع :دور المراجعة الداخمية في تفعيل حوكمة الشركات
مف خالؿ ما تطرقنا إليو نجد أف لمفيكـ كميثاؽ كمعايير المراجعة الداخمية أثر في تفعيؿ حككمة
الشركات ،خاصة بعد صدكر معايير المراجعة الدكلية عاـ

 ، 003حيث نجد اتجو الفكر المحاسبي نحك

الدكر الحديث لمينة المراجعة الداخمية بحيث تصبح أنشطتيا المستجدة ذات قيمة اقتصادية ،كفي ذات الكقت
1

تضاؼ ميارات جديدة لممراجع الداخمي تسمح لو بتحسيف أدائو في مجالي التأكيد كاالستشارات.

كمما ال شؾ فيو أف إسيامات الجيات المينية المتصمة بأعماؿ المراجعة الداخمية تسيـ في دعـ
2

حككمة الشركات مف خالؿ المحاكر األساسية لممراجعة الداخمية بمفيكميا الحديث كالتي تتمخص في األتي:
أ -أنيا نشاط مستقؿ عف اإلدارة التنفيذية لممؤسسة نتيجة لرغبتو في التبعية لمجمس اإلدارة اإلشرافي داخؿ
دائرة لجنة المراجعة المنبثقة عنو ،كما أنو يقكـ بعرض تقاريره عمى ىذا المجمس ،ك أيضا عمى المالؾ عند
الضركرة.
ب -أنيا نشاط مكضكعي يقكـ عمى تنفيذ أعماؿ المراجعة الداخمية مف خالؿ أشخاص مينييف ذك خبرة ك

ميارة عالية سكاء مف داخؿ المؤسسة أك مف خارجيا ،كال شؾ أف السماح لألطراؼ الخارجية بإعداد المراجعة
1

Michael elliott, et al, an improved process model for internal auditing , managerial auditing journal.vol 22.
2007.،pp552-565.
2

خميؿ محمد عبد المطيؼ ،دور المحاسب اإلداري في إطار حوكمة الشركات  ،مجمة الدراسات كالبحكث التجارية ،كمية

التجارة ،جامعة بنيا ،مصر ،العدد الثاني،2003،ص.12
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الداخمية يدعـ جكدة الخدمات مف ناحية كيدعـ المكثكقية المعمكمات المالية كغير المالية مف جية أخرل ك
إرساؿ قكاعد الشفافية المطمكبة.
كالشكؿ المكالي يكضح محؿ المراجعة الداخمية في الييكؿ التنظيمي
الشكل رقم) : (10موضع المراجعة الداخمية داخل الهيكل التنظيمي.

المصدر :فتحي رزؽ السكافيرم كآخركف ،الرقابة كالمراجعة الداخمية ،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية،2002،ص.83

المطمب الثاني :آلية لجنة المراجعة
أظيرت العديد مف الدراسات العممية في الكاليات المتحدة األمريكية أف إنشاء لجاف مراجعة داخؿ
الشركات سكؼ يؤدم إلى زيادة االعتمادية كالشفافية في المعمكمات كالتقارير المحاسبية التي تصدرىا الشركة
لألطراؼ الخارجية  ،فكجكد لجنة مستقمة تقكـ باإلشراؼ عمى إعداد التقارير المالية كعمى تدعيـ استقاللية
كدكر كال مف المراجعة الداخمية كالخارجية كالتأكيد عمى االلتزاـ بتطبيؽ قكاعد الحككمة ،سكؼ يؤدم ىذا
بالتأكيد إلى زيادة ثقة المستثمريف كاألطراؼ الخارجية األخرل التي تبني ق ارراتيا عمى أساس ىذه المعمكمات
المالية التي تصدرىا الشركة في ىذه التقارير  ،بؿ كاألكثر مف ذلؾ فإف العديد مف البكرصات المالية العالمية
تطالب اآلف الشركات المقيدة بيا بضركرة أف تقكـ لحنة المراجعة بيا بإصدار تقرير يرفؽ ضمف القكائـ
المالية كتقرير المراجع الخارجي تكضح فيو المجنة المسؤكليات التي قامت بيا خالؿ الفترة كرأييا في
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اإلفصاح عف المعمكمات كالتقارير المحاسبية ،كىذا بالتالي سكؼ يؤدم إلى زيادة درجة الثقة التي يمنحيا
1

المستفيدكف مف ىذا التقرير.

الفرع األول :ضوابط تشكيل لجان المراجعة من منظور حوكمة الشركات
عرؼ المجمع األمريكي لممحاسبيف القانكنيف لجاف المراجعة عمى أنيا " :لجنة تتككف مف أعضاء
مجمس اإلدارة غير التنفيذييف كذلؾ الختيار المراجعيف الخارجييف كمناقشة عمميـ كعالقتيـ مع اإلدارة لفحص
القكائـ المالية كنظـ الرقابة الداخمية".
حيث اىتمت العديد مف الييئات العممية في تحديد قكاعد تشكيؿ لجاف المراجعة كاالشتراطات الكاجب
تكفرىا في أعضائيا بالشكؿ الذم يعظـ المنفعة المتكقعة منيا اتجاه إعداد القكائـ المالية كتتمثؿ ىذه القكاعد
فيما يمي:
أ -استقاللية أعضاء لجنة المراجعة :في الكاقع العممي يكجد شبو اتفاؽ عمى ضركرة أف تقتصر عضكية
أعضاء لجنة المراجعة عمى األعضاء غير التنفيذييف ،كذلؾ الستقالليتيـ عف إدارة المؤسسة ،كقامت بعض
الدراسات بكضع أمثمة عف استقاللية أعضاء لجنة المراجعة المتمثمة في:
 أف ال يككف مدير تنفيذم في إحدل المؤسسات التي ليا عالقات التجارية مع المؤسسة أك إحدلالمؤسسات التابعة ليا.
 أف ال يككف مف مكظفي المؤسسة أك إحدل المؤسسات التابعة ليا. أف ال يحصؿ عمى أية مكافأة مالية مف المؤسسة أك أحد المؤسسات التابعة ليا بخالؼ المكافأة التييحصؿ عمييا مقابؿ الخدمة في مجمس اإلدارة.
2

 -أف ال يككف أحد أقاربو مكظؼ تنفيذم داخؿ المؤسسة أك أحد المؤسسات التابعة ليا.

ب-خبرة أعضاء لجنة المراجعة :تعد الخبرة لدل عضك لجنة المراجعة أحد األركاف اليامة عمى اعتبار أف
المشاكؿ التي تكاجو لجنة المراجعة تعتمد عمى الحكـ الشخصي كالذم مما ال شؾ فيو يتأثر بمستكل الخبرة
المتكفرة لدل العضك في المحاسبة كالمراجعة ،كفي ىذا المجا ل قاـ – قانكف  -Sarbanes-في الكاليات
1

محمد سمير الصباف ،محمد مصطفى سميماف ،مرجع سابؽ ،ص -ص. 324- 323
2

Gegory , holly, I, and Lilien, Lerson ,R, the role of the audit committee in corporate governance , ascited in In
search of good directors :A guide to building corporate governance in the 21 century 3edition , the center for
.International private Enterprise , Washington DC,2003 , pp 234-235
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المتحدة األمريكية 1بكضع مجمكعة مف المتطمبات الكاجب تكفرىا في عضك لجنة المراجعة منيا عمى سبيؿ
المثاؿ :أف يككف مراجع خارجي أك محاسب سابؽ أك حاصؿ عمى شيادة عممية في مجاؿ المحاسبة ك
المراجعة ،كلديو دراية كاممة بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا كبكيفية إعداد القكائـ المالية ككذلؾ لديو
دراية كاممة بطبيعة المسؤكليات التي يجب أف تقكـ بيا لجنة المراجعة.
ج -حجم لجنة المراجعة :اىتمت العديد مف الدراسات في المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية بتحديد
حجـ لجنة المراجعة كقدرتيا عمى الكفاء بالمسؤكليات المككمة ليا ،كلقد خمصت تمؾ الدراسات إلى أىمية
التكازف بيف عدد أعضاء كنكعية المياـ التي تقكـ بيا لجنة المراجعة كالتي تختمؼ بطبيعة الحاؿ مف مؤسسة
إلى أخرل كحسب الظركؼ التي تعمؿ بيا المؤسسة.
2

د -عدد مرات اجتماع لجنة المراجعة :أكصى تقرير(  ) Smith reportفي المممكة المتحدة
المناسب بجب أف ال يقؿ عف ثالث مرات في السنة ،في حيف أكصى تقرير-

بأف العدد

 -Treadwayفي الكاليات

المتحدة 3بأف يككف االجتماع عمى أساس ربع سنكم ،كفي ىذا الصدد يجب أف تشتمؿ االجتماعات عمى كؿ
مف المراجع الخارجي كالمراجع الداخمي لكي يمكف مناقشتيا في المشاكؿ التي تكاجييا كؿ منيما فيما يخص
إجراءات المراجعة كاألخطاء التي تـ اكتشافيا منيا كعالقتيما بإدارة بالمؤسسة مف جية كالعمؿ عمى
استقالليتيما في األعماؿ التي يقكماف بيا.
ه -اإلفصاح عن لجنة المراجعة:

تطالب العديد مف الدراسات كالتقارير التي تصدرىا الييئات العممية

بضركرة اإلفصاح عف تككيف كعضكية كمياـ لجنة المراجعة بالمؤسسة لما ليا مف تأثير مباشر عمى زيادة
ثقة المستثمريف كأصحاب المصالح في التقارير المالية ،كاإلفصاح سكؼ يشتمؿ

في ىذه الحالة عمى
4

اإلفصاح عف عقد المجنة كقياـ المجنة بإصدار تقريرىا السنكم الذم يكضح المياـ التي أنجزتيا.
الفرع الثاني :مهام لجنة المراجعة من منظور حوكمة الشركات

1

Internal auditings role in section 302 and 404 of the U S Sarbanes- Oxley act of 2002,, the Institute of Internal
auditors (IIA) New jersey , p 15
2
Smith Report audit committees combined code guidance , financial reporting counsel (FRC ; LTD), 2003 p29.
3
Committee of sponsoring of the Treadway commission (COSO) Internal control – Integrated Florida : the Institute
،of Internal Auditors ) , 1992, p39
Smith Report, op, cit, p33.

136

4

الفصل الثالث

آليات حوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية

تقكـ لجنة المراجعة بالمساىمة في تحسيف جكدة المعمكمات المالية كالمحاسبية المتكفرة ضمف القكائـ ك
التقارير المالية ،مف خالؿ القياـ ممارسات معينة كاإلفصاح عنيا ضمف تقاريرىا ،كذلؾ بيدؼ تفعيؿ حككمة
الشركات ،كسيتـ عرض مياـ لجنة المراجعة في عدة مجاالت كما يمي:
أ  -في مجال عالقة المؤسسة بالمراجع الخارجي
1

تقكـ لجنة المرجعة بمياـ معينة أىميا ما يمي:

 ترشيح المراجع الخارجي ،كتقدير أتعابو كاعداد خطاب التكميؼ الصادر إليو. دراسة القكائـ المالية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارة لممكافقة عمييا ،باإلضافة إلى فحص كمراجعة األسسالتي يتـ مف خالليا إعداد القكائـ المالية السنكية ككذا القكائـ كالمعمكمات المالية الفكرية.
 متابعة نتائج الفحص التي يقكـ بيا المراجع الخارجي كدراسة كتقييـ المالحظات التي يبدييا ،استالـ تقريرالمراجعة كدراسة التكصيات كالمالحظات الكاردة بو.
 مساعدة المراجعيف الخارجييف في الحصكؿ عمى كافة المعمكمات كاإليضاحات التي يحتاجكف إلييا كحؿالمشاكؿ التي قد تكاجييـ ،األمر الذم سينجر عميو في النياية تحسيف جكدة كفعالية المراجعة الخارجية.
 العمؿ كحمقة كصؿ بيف المديريف التنفيذييف كمجمس اإلدارة كبيف المراجعيف الخارجييف كبالتالي فيي تعمؿعمى دعـ كتحسيف عممية االتصاؿ بيف المراجعيف كدعـ استقاللية المراجع الخارجي عف طريؽ:
 التأكد مف األتعاب التي تدفعيا اإلدارة لممراجع الخارجي عف خدمات أخرل بخالؼ برنامج المتابعة التي التؤثر عمى استقالليتو.
 متابعة ردكد أصحاب المصالح في حالة عدـ رضاىـ عف اإلفصاح المحاسبي كالتقارير المالية المنشكرةباإلضافة إلى أسباب تعديؿ المراجع الخارجي لرأيو في القكائـ المالية.
ب -في مجال دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخمية
بعد االنييارات التي تعرضت ليا كبرل المؤسسات العالمية أصبحت الرقابة الداخمية في المؤسسات غاية
في األىمية ،ألف كجكدىا يضمف إعداد اإلدارة لقكائـ مالية خالية مف التحريفات الجكىرية  ،كفي ىذا الصدد
1

تساىـ لجنة المراجعة في دعـ حككمة الشركات مف خالؿ األدكار التي تمعبيا في مجاؿ الرقابة الداخمية:
1

عبد الكىاب نصر عمي ،شحاتو السيد شحاتو "،الرقابة والمراجعة الداخمية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعمومات وعولمة

أسواق المال" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،2006،ص-ص.309-308
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 متابعة كتقييـ نظـ الرقابة الداخمية كنظـ العمؿ ،التحقؽ مف أف ىذه النظـ تكفر الضمانات الكفيمة لمنعحدكث األخطاء كالمخالفات ،كضخ الضكابط التي تكفؿ اكتشافيا فكر حدكثيا.
 يؤدم قياـ لجنة المراجعة بتطكير نظـ العمؿ ،النظـ المحاسبية كاإلجراءات المالية كاإلدارية ،كاجراءاتالمراجعة الداخمية ،كاقتراح التعديالت المناسبة كىك ما يؤدم بدكره عمى انسياب العمؿ كالغاء أم تعقيدات
في دكرة اإلجراءات تؤدم إلى بطء انجاز المياـ المختمفة مما يزيد مف فعالية عممية الرقابة الداخمية.
 بعيدا عف األعماؿ التنفيذية تقكـ لجنة المراجعة بكشؼ الحقائؽ كاألفكار كالمشاكؿ كالمعكقات التيتكاجييا اإلدارة ،كعرض بعض التكصيات المالئمة في ىذا الصدد عمى مجمس اإلدارة.
 مف مياـ المجنة مف الناحية الرقابية أيضا التحقؽ مف شكؿ كمحتكل تقرير المراجع الخارجي المكجو ليامف حيث المعمكمات الكاردة بو المكجية فقط الستخداـ لجنة المراجعة كادارة المؤسسة أك أية أطراؼ
أخرل داخؿ المؤسسة أك خارجيا إذا ما طمبت الجيات التشريعية ىذا التقرير.
 العمؿ عمى دعـ ىيكؿ الرقابة الداخمية بالمؤسسات المقيدة في البكرصة كىك ما يزيد مف فعالية تقريرالمراجع الخارجي عف ىيكؿ الرقابة الداخمية ،حيث يمكف لمجنة المراجعة مف خالؿ استالميا ليذا التقرير
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لمعالجة أكجو الضعؼ الجكىرية في ىيكؿ الرقابة الداخمية.
 دعـ حككمة أصحاب المصمحة في المؤسسات المقيدة في البكرصة خاصة حممة األسيـ ،كذلؾ مفخالؿ فعالية ككفاءة أداء اإلدارة كككيؿ عنيـ لمسؤكلياتيا بشأف الرقابة الداخمية.
 مشاركة إدارة المؤسسة في صياغة خطاب التكميؼ لممراجع الخارجي ،مف خالؿ فحص إيضاحاتاإلدارة عف ىيكؿ الرقابة التي يتـ تكصيميا مف خالؿ كتيب مجمس اإلدارة.
ج -في مجال متابعة أعمال المراجعة الداخمية
تكلي لجنة المراجعة في ىذا الصدد اىتماما خاصا بالمراجعة الداخمية كتقييـ فعاليتيا كجزء مف نظاـ
الرقابة الداخمية ،عف طريؽ فعالية ككفاءة نظـ الرقابة الداخمية كمصدر لممعمكمات عف مدل االلتزاـ بالقكانيف

1

عبد الكىاب نصر عمي ،شحاتو السيد شحاتو "،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعمومات"،الدار

الجامعية  ،اإلسكندرية ، 2003 ،ص-ص.210-207
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كالمكائح كالتعميمات السارية في ممارسة األنشطة المختمفة  ،1كفي ىذا الصدد سيككف مف أىـ مياـ لجنة
المراجعة ما يمي:2
 تقييـ فعالية المراجعة الداخمية كجزء مف نظاـ الرقابة الداخمية. تقييـ فعالية المراجعيف الداخمييف كالخارجييف مما يؤدم عمى تحسيف االتصاؿ بينيـ كزيادة جكدة عمميةالمراجعة الداخمية كالخارجية كتحقيؽ التكامؿ بينيـ.
 تؤكد الدراسات كالبحكث الميدانية اآلف في مجاؿ الدكر الحككمي لممراجعة الداخمية أف تمؾ المراجعة إذاكانت فعالة فسكؼ تساىـ إيجابيا في ممارسة اإلدارة لمياميا الرقابية عمى عمميات كأنشطة كأقساـ
المؤسسة األمر الذم ينعكس ايجابيا عمى أداء مجمس اإلدارة لميامو.
د -مجاالت العمل أخرى لمجنة المراجعة
إف المسؤكلية األساسية لمجنة المراجعة تنحصر في مساعدة مجمس اإلدارة في النيكض بميامو كمف ثـ تعتبر
لجنة المراجعة قمب حككمة الشركات ألنيا ضماف لشفافية كمصداقية كعدالة التقرير المالي

 ،3ففي حقيقة

األمر كاف لنجاح لجنة المراجعة عمميا التأثير الكبير عمى قياميا بمياـ متنكعة كغير تقميدية نذكر منيا:
 يمكف لمجنة المراجعة أف تتحقؽ مف سالمة اإلفصاح كالبحث عف أم حقائؽ ينبغي اإلفصاح عنيا4

كمراجعة ما يصدر عف المؤسسة مف معمكمات حالية تقدـ لمجيات المختمفة أك لمجميكر أك لممساىميف.
 دراسة معامالت المؤسسة مع بعض األطراؼ التي ليا عالقة بالمؤسسة ،كمدل التزاـ المؤسسة بالقكانيف5

كالمكائح السارية عند ممارستيا لمياميا.

 عمى الرغـ مف أف لجنة المراجعة تعتبر فقط أحد أبعاد الحككمة ،إال أف ضعؼ إشراؼ لجنة المراجعةيمكف أف يدمر ثقة الجميكر في التقارير المالية ،لذا يعتبر قياـ ىذه المجنة بالكشؼ عف الحقائؽ ك
1

عبد الكىاب نصر عمي  ،شحاتو السيد شحاتو "،الرقابة والمراجعة الداخمية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعمومات و

2

عبد الكىاب نصر عمي  ،شحاتو السيد شحاتو "،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية

3

فييـ أبك العزـ محمد محمد "،أثر حوكمة الشركات في مصر عمى ثقة المجتمع المالي في التقارير المالية :لجنة المراجعة

4

المرجع نفسو ،ص.131

عولمة أسواق المال" ،مرجع سابؽ،ص.313

المعاصرة" ،الدار الجامعية ،االسكندرية،2007،ص-ص.327-321

دراسة ميدانية" ،المجمة العممية لمتجارة كالتمكيؿ  ،جامعة طنطا-مصر ف المجمد األكؿ ،العدد األكؿ،2006،ص.130
5

عبد الكىاب نصر عمي ،شحاتو السيد شحاتو "،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية

المعاصرة" ،مرجع سابؽ ،ص.328 :
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األفكار كالمشاكؿ كالصعكبات التي تكاجييا اإلدارة كعرض بعض التكصيات المالئمة في ىذا الصدد
1

عمى مجمس اإلدارة مف أىـ األعماؿ التي تقكـ بيا ىذه المجنة.

بينما يرل البعض األخر أف الميمة األساسية الرئيسية لمجنة المراجعة متمثمة في فحص التقارير المالية ،مع
التركيز عمى كفاية كمالئمة كمكضكعية اإلفصاح ،السياسات المحاسبية كتقديرات اإلدارة.

2

المطمب الثالث :آلية مجمس اإلدارة
تكممنا عف نظرية الككالة ،كبالضبط عف انفصاؿ الممكية عف اإلدارة في الشركات المساىمة كالى
تفتت الممكية كتكزيعيا عمى عدد كبير مف حممة األسيـ ،بعضيـ أك الغالبية العظمى منيـ يممككف عددا قميال
مف األسيـ كقمة قميمة منيـ تممؾ عددا كبي ار مف أسيـ الشركة ،األمر الذم يترتب عميو ضعؼ قدرة المالؾ
عمى التحكـ في تصرفات اإلدارة ،باإلضافة إلى كجكد قمة مف حممة األسيـ ليـ اليد العميا في تكجيو سير
ىذه الشركات العمالقة ،كبالتالي يترتب عف ذلؾ طرح سؤاؿ ىاـ كىك :كيؼ يمكف أف تساىـ اإلدارة في رعاية
مصالح األطراؼ الفاعمة داخؿ المؤسسة كالمجتمع اعتمادا عمى مبادئ الحككمة ؟ كىذا ما سنتطرؽ إليو في
ىذا المطمب.
الفرع األول :ماهية مجمس اإلدارة
أوال :تعريف مجمس اإلدارة
مجمس اإلدارة ىك الييئة العميا التي تحكـ المؤسسة ،كىك مكمؼ بتمثيؿ المساىميف كيكفؿ لممستثمريف بأف
رأسماؿ المستثمر يتـ استخدامو بأرشد األساليب مف قبؿ مديرم المؤسسة ،كيستخدـ لتحسيف األداء
االقتصادم لممؤسسة مف خالؿ ميمتو الرقابية كىك ما يؤدم إلى زيادة قيمة المؤسسة ،كبذلؾ يباشر المجمس
كظيفة ىامة مف كظائؼ حككمة الشركات ألف المجمس جزء ال يتج أز مف الييكؿ التنظيمي حيث يتربع عمى
قمة التدرج اليرمي لممؤسسة كيمكف اعتباره مف أىـ اآلليات الداخمية لحككمة الشركات.

3

كما أنو يجب أف يضمف إطار حككمة الشركات التكجو االستراتيجي لمشركة كالرصد الفعاؿ لإلدارة بكاسطة
مجمس اإلدارة ،كمسئكليتو أماـ الشركة كالمساىميف ،كعمى المجمس أف يحرص عمى الحصكؿ عمى
1

فييـ أبك العزـ محمد محمد ،مرجع سابؽ ،ص133

2

Surj srinivasan, consequences of financial reporting failure for outside directors evdence from accounting
)..restatements and audit committee members, journal of accounting research vol 43 lssue 2 p 315 (2005
3
Van den l . a. berghe . and abigail levran , evaluating boards of directors : what constitutes a good corporate
.board ? corporate governance : an international review , vol . 12, issue 4, pp. 461-478, 2004.
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المعمكمات الكافية كأف يتعامؿ بعدالة مع كافة المساىميف كأف يضمف التكافؽ مع القكانيف السارية...الخ،
كمراجعة األداء كسياسة المخاطر ككذلؾ ضماف النظـ المالئمة لمرقابة الداخمية القائمة – كخاصة – نظـ
إدارة كمتابعة المخاطر كالرقابة المالية كالتكافؽ مع القكانيف كاإلفصاح كاالتصاالت...الخ.
كما يعتبر المجمس مسئكال أماـ المساىميف ،ككككيؿ عنيـ ،كبالتالي كؿ أحكاـ الككالة في القانكف المدني
تسرم عمى مجمس اإلدارة ،كما أنو مسئكؿ مسؤكلية جنائية عف أم تحريؼ أك تزكير في المعمكمات الخاصة
1

بالمؤسسة.

ثانيا :المجان المتخصصة في مجمس اإلدارة
إف مف بيف األمكر التي أضافت فعالية أكبر عمى مجمس اإلدارة ىي تزكيدىا بمجاف متخصصة تتكلى القياـ
ببعض األعماؿ ،مما يساىـ في التخفيؼ مف حجـ كتعقيد المياـ الممقاة عمى عاتؽ مجمس اإلدارة كالتي
حالت دكف أدائو لجميع مسؤكلياتو بأحسف صكرة.2
أ -لجنة المراجعة :يتمثؿ اليدؼ األساسي لمجنة المراجعة في اإلشراؼ عمى السير الحسف لمياـ المراجعة
الداخمية كالخارجية مما يضمف استقاللية كبيرة سكاء لممراجعة الداخمية كذلؾ بانتقاء المراجعيف الخارجييف مما
يضمف قياـ ىذا األخير بميامو عمى مستكل عاؿ مف الكفاءة ك الفعالية.3
ب -لجنة التعيينات :تتككف ىذه المجنة مف أعضاء ال يقؿ عددىـ عف ثالثة أعضاء مف أعضاء مجمس
اإلدارة غير التنفيذييف المستقميف ،حيث يتـ تعيينيـ مف طرؼ مجمس اإلدارة  ،4كفي ىذا اإلطار تتكلى ىذه
المجنة القياـ بمجمكعة مف الكاجبات مف بينيا دراسة كتحديد األشخاص المتكقع ترشيحيـ لمنصب مجمس
اإلدارة كمنصب العضك المنتدب ،كليا في ذلؾ أف تستعيف بخدمات إحدل المؤسسات المتخصصة
لمساعدتيا في اختيار المترشحيف ،باإلضافة إلى ذلؾ تقكـ لجنة التعيينات بمراجعة اإلرشادات المتعمقة
بتطبيؽ مبادئ حككمة الشركات كامداد مجمس اإلدارة بالتكصيات الخاصة بتطكير كتحديث تمؾ اإلرشادات
5

كاجراء تقييـ ذاتي كسنكم ألدائيا لتحديد ما إذا كانت تقكـ بمسؤكلياتيا بفعالية أـ ال.
1
3

محمد مصطفى سميماف ,حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري ,مرجع سابؽ ,ص11
Hélène .PLOIX. Le dirigeant et le gouvernement d’entreprise, (Paris :Village Mondial ,2003),p :8

2

فتحي رزؽ السكفيرم ،سمير كماؿ محمد ،محمكد مراد مصطفى  "،االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخمية"،الدار

الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ص-ص. 83-82

4

5

. Hélène .PLOIX ,Op.cit. ,p :95
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ج-لجنة المكافآت :تتككف ىذه المجنة مف أعضاء ال يقؿ عددىـ عف ثالثة كال تزيد عف ستة مف أعضاء
مجمس اإلدارة غير التنفيذييف المستقميف الذيف يتـ تعيينيـ مف قبؿ مجمس اإلدارة ،تتكفؿ ىذه المجنة بالقياـ
بمراجعة كاعتماد األىداؼ المرتبطة بمكافأة العضك المنتدب كالقياـ بتقييـ أدائو في ضكء تمؾ األىداؼ
باإلضافة إلى مراجعة كاعتماد الخطط المتعمقة بالحكافز التي يحصؿ عمييا كبار المديريف التنفيذييف
بالمؤسسة.
الفرع الثاني :الخصائص الواجب توفرها في أعضاء مجمس اإلدارة
تتكقؼ قدرة مجمس اإلدارة عمى القياـ بمسؤكلياتو ك كاجباتو بنجاح كممارسة دكره اإلشرافي كالرقابي
بفاعمية عمى مجمكعة مف الخصائص كالمحددات يجب أف تتكفر فيو كىي:
أوال :استقاللية مجمس اإلدارة
":1

عرؼ معيد المراجعيف الداخمييف في الكاليات المتحدة األمريكية عضك مجمس اإلدارة المستقؿ بأنو
"الشخص الذم ليس لديو ارتباطات مينية أك شخصية مع المنشأة أك مع إدارتيا  ،بخالؼ الخدمات التي
يقكـ بيا كعضك".
كبناءا عمى التعريؼ السابؽ فإف استقاللية مجمس اإلدارة متكقفة عمى المدل الذم يككف فيو ىذا المجمس
2

مككف مف أعضاء مف خارج المؤسسة ،كبصفة عامة يتككف مجمس اإلدارة مف نكعيف مف األعضاء:

 األعضاء التنفيذييف :ىـ األعضاء الذيف يباشركف إدارة األنشطة اليكمية داخؿ المؤسسة طبقا لسياسات كتعميمات مجمس اإلدارة.
 األعضاء غير التنفيذييف :ىـ أعضاء مف خارج المؤسسة ،كيتمثؿ دكرىـ في الرقابة كاإلشراؼ عمى ق ارراتاألعضاء التنفيذييف كترشيدىا كالتأكد مف التقيد بمبادئ حككمة الشركات ،كليـ حؽ التصكيت كغيرىـ مف
األعضاء .
ىذا كقد حددت مبادئ حككمة الشركات مجمكعة مف المحددات لضماف استقاللية مجمس اإلدارة كالتي
تتمثؿ في:
 كجكد عدد كاؼ مف األعضاء غير التنفيذييف في مجمس اإلدارة.1

Intitute of internal auditors , recommendations for improving corporate governance : presented to the new york
exchange ( altamont spring . et : the institute of internal auditors, 2002.
2
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 الفصؿ بيف كظيفة رئيس مجمس اإلدارة ككظيفة المدير العاـ التنفيذم (العضك المنتدب) ،كيعكد السبب فيذلؾ إلى أنو عندما يككف رئيس مجمس اإلدارة ىك نفسو العضك المنتدب فإف ذلؾ سكؼ تؤدم إلى تمركز
السمطة كاحتمالية تعارض المصالح كىك ما بنجر عميو تدني مستكل الرقابة.
 اجتماع رئيس مجمس اإلدارة مع األعضاء غير التنفيذييف باستثناء األعضاء التنفيذييف. تحديد مجمس اإلدارة طرؽ عممو بنفسو ،خاصة كيفية اختيار أعضاء المجمس الجدد كلجاف المجمس.ثانيا :حجم مجمس اإلدارة
يعتبر عدد أعضاء مجمس اإلدارة عامال ىاما في تحديد فعالية ىذا المجمس ،كنتيجة لذلؾ تناكلت العديد
مف الدراسات العممية مكضكع الحجـ األمثؿ لمجمس اإلدارة كأثر ذلؾ فعالية أدائو كقد جاءت نتائج الدراسات
متباينة كالتالي:
أظيرت بعض الدراسات أف المجمس الذم يتككف مف عدد كبير مف األعضاء يككف ذك أداء أفضؿ عمى
اعتبار أف الحجـ الكبير يتيح لو القياـ بكاجباتو بفاعمية أكثر ،باإلضافة إلى أف كبر حجـ مجمس اإلدارة
يعطيو الفرصة لتكفير الخبرات كالميارات الالزمة لتحسيف جكدة عممية اتخاذ القرار ،كما أنو يحد مف سيطرة
1

العضك المنتدب عمى عممية اتخاذ الق اررات.

في حيف أظيرت دراسات أخرل أف المجمس المككف مف عدد كبير مف األعضاء يككف ذك كفاءة منخفضة
كذلؾ لصعكبة التنسيؽ بينيـ ،كسيككف احتماؿ التكصؿ إلى رأم مكحد يككف أصعب ،كىذا ما يعقد عممية
اتخاذ الق اررات.
ثالثا :توفر الخبرات الالزمة
أكد معيد المراجعيف الداخمييف في الكاليات المتحدة األمريكية تقريره الصادر في

 2004عمى ضركرة

امتالؾ أعضاء مجمس اإلدارة خبرات كميارات كافية في مجاؿ الصناعة كالمنشآت كالحككمة كخبرات أخرل
كفؽ لطبيعة نشاط المؤسسة ،ليتمكنكا مف أداء مياميـ عمى أكمؿ كجو ،كضركرة كجكد تدريب مستمر
2

ألعضاء مجمس اإلدارة لرفع مستكل الخبرات كالميارات لدييـ.
رابعا :اجتماعات مجمس اإلدارة ) نشاط المجمس(

1

Biao xie , peter j. dadalt . Mack Robinson , Earnings management and corporate governance : the role of the
6board and the audit committee , journal of corporate finance , vol 9,2003, pp295-31
Institute of auditors , op cit , pp3-4
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تختمؼ عدد االجتماعات الرسمية ألعضاء مجمس اإلدارة مف مؤسسة ألخرل كمف دكلة ألخرل ،كتعتبر
حكالي أربعة اجتماعات لممجمس الرئيسي ،كىي تمثؿ الحد األدنى لممجمس المكحد في الكاليات المتحدة ك
انجمت ار كقد يجتمع المجمس أكثر مف ذلؾ في العاـ حسب ظركؼ كطبيعة عمؿ المؤسسة كبصفة عامة يجب
1

عمى أعضاء مجمس اإلدارة عند تحديد عدد االجتماعات الرسمية مراعاة العكامؿ التالية:
 حجـ كطبيعة المؤسسة. حجـ كطبيعة المياـ كالمسؤكليات المككمة لممجمس . طكؿ فترة االجتماعات.الفرع الثالث :مهام مجمس اإلدارة

يجب أف يتيح إطار حككمة الشركات الخطكط اإلرشادية كاإلستراتيجية لتكجيو المؤسسات ،كما يجب أف
يكفؿ المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية مف قبؿ مجمس اإلدارة ،كأف تتـ مساءلة مجمس اإلدارة مف قبؿ المؤسسة
2

كالمساىميف ،ىذا باإلضافة لممسؤكليات التالية:

 يجب أف يعمؿ أعضاء مجمس اإلدارة عمى أساس تكافر كامؿ المعمكمات ،ككذا عمى أساس النكايا الحسنةكسالمة القكاعد المطبقة ،كما يجب أف يسعى لتحقيؽ مصالح الشركة كالمساىميف.
ينبغي أف يعمؿ مجمس اإلدارة عمى تحقيؽ المعاممة المتكافئة لجميع المساىميف. يضمف مجمس اإلدارة التكافؽ مع القكانيف السارية ،كأف يأخذ في االعتبار اىتمامات كافة أصحابالمصالح.
 مراجعة كتكجيو إستراتيجية الشركة ،كخطط العمؿ كسياسة المخاطرة كالمكازنات السنكية كخطط النشاط كأفيضع أىداؼ األداء كأف يتابع التنفيذ كأداء الشركة ،كما ينبغي أف يتكلى اإلشراؼ عمى اإلنفاؽ الرأسمالي
كعمى عمميات االستحكاذ ،كبيع األصكؿ.
 اختيار المسئكليف التنفيذييف كتحديد المرتبات كالمزايا الممنكحة ليـ.1
2

محمد مصطفى سميماف ،مرجع سابؽ ،ص-ص.128-127
مركز المشركعات الدكلية الخاصة ،دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية ،القاىرة, 2005 ،
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 ضماف الطابع الرسمي كالشفافية لعممية ترشيح أعضاء مجمس اإلدارة. متابعة صكر تعارض المصالح المختمفة بالنسبة لإلدارة التنفيذية كمجمس اإلدارة ،كالمساىميف. متابعة فعالية حككمة الشركات التي يعمؿ المجمس في ظميا كاجراء التغييرات المطمكبة...الخ.الفرع الرابع :دور مجمس اإلدارة في تفعيل حوكمة الشركات
في ظؿ حككمة الشركات ،فإف مجمس اإلدارة يقكـ بصفة محددة كنيابة عف المستثمريف بمسألة
المديريف كمحاسبتيـ عف أدائيـ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كمصالح المستثمريف ،إذ أف المحاسبة عف
المسؤكلية يؤدم ببساطة إلى تحسيف قدرة المؤسسة عمى إنتاج الثركة.
كقد تناكلت العديد مف الدراسات مكضكع العالقة بيف دكر مجمس اإلدارة كاإلفصاح كالشفافية في
المعمكمات المتكفرة في القكائـ كالتقارير المالية  ،ككانت النتيجة عالقة كبيرة بيف المؤسسات التي تتبع
ممارسات الحككمة الجيدة ،باعتبار أف مجمس اإلدارة كفؽ مفيكـ حككمة الشركات ىك المسئكؿ عف كضع
سياسة مكتكبة لإلفصاح تحدد تمؾ السياسة المبادئ كاألىداؼ كاإلجراءات التي تحكـ عممية اإلفصاح عف
معمكمات الشركة.
كمف ناحية أخرل فإف الحككمة الجيدة تتـ مف خالؿ رقابة كاشراؼ مجمس اإلدارة ،فبدكف مجمس إدارة فعاؿ
فإف كؿ الجيكد المبذكلة لإلصالح ستككف قاصرة ،فمجمس اإلدارة الجيد يضمف لممستثمريف في الشركة بأف
األصكؿ التي قامكا بتكفيرىا يجرم استخداميا مف جانب مديرم الشركة كككالئيـ لزيادة قيمة لمشركة ،كمف ثـ
تحقيؽ قيمة أفضؿ لممستثمريف ،كما يضمف ليـ عدـ ضياع أك إساءة استخداـ رأس الماؿ ،بؿ إف رأسماليـ
يستخدـ لتحسيف األداء االقتصادم لمشركة كىك ما يؤدم بدكره إلى زيادة قيمة الشركة كالرفاىية االجتماعية
بصفة عامة.

المطمب الرابع :آلية اإلفصاح والشفافية
يجب أف يكفؿ إطار أساليب ممارسة حككمة الشركات تحقيؽ اإلفصاح كالشفافية ،كفي الكقت المالئـ
بشأف كافة المسائؿ المتصمة بتأسيس المؤسسة ،كمف بينيا المكقؼ المالي ،كاألداء كالممكية ،كأسمكب ممارسة
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سمطات اإلدارة ،ككذا تضارب المصالح كإلبراز دكر اإلفصاح المحاسبي في تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات
نتطرؽ إلى ما يمي:
الفرع األول :أهمية اإلفصاح والشفافية في تطبيق حوكمة الشركات
تعد ألية اإلفصاح كالشفافية سمة أساسية مف سمات أساليب متابعة المؤسسات المسندة إلى قكل السكؽ كىي
أيضا عمى جانب كبير مف األىمية بالنسبة لقدرة المساىميف عمى ممارسة حقكقيـ التصكيتية كتشير تجارب
الدكؿ التي تكجد بيا أسكاؽ كبيرة كفعالة لحقكؽ الممكية إلى أف اإلفصاح يمثؿ أداة قكية لمتأثير عمى سمكؾ
المؤسسات كحماية المستثمريف ،كمف شأف نظـ اإلفصاح القكية المساعدة عمى جذب رؤكس األمكاؿ ،كالحفاظ
عمى الثقة في أسكاؽ رأس الماؿ كيحتاج المساىمكف كالمستثمركف المرتقبكف لمحصكؿ عمى المعمكمات
المنظمة كالتي تتسـ بدرجة عالية مف القابمية لممقارنة مع البيانات األخرل المناظرة ،كبدرجة التفصيؿ الكافية
التي تمكنيـ مف تقييـ مدل كفاءة اإلدارة ،كما تمكنيـ مف اتخاذ ق اررات تستند إلى معمكمات كافية بشأف تقييـ
المؤسسة ،كحقكؽ الممكية ،كحقكؽ التصكيت لفئات األسيـ المختمفة بيا ،كما يسيـ اإلفصاح في تحسيف
مستكيات تفيـ الجميكر ليياكؿ كأنشطة المشركعات عالكة عمى تفيـ سياسات المؤسسة كأدائيا فيما يتعمؽ
بالمعايير البيئية كاألخالقية كعالقة المؤسسات بالمجتمعات التي تعمؿ مف خالليا.
الفرع الثاني :متطمبات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وعالقتها باإلفصاح والشفافية
تطالب مبادئ حككمة الشركات باإلفصاح كالشفافية في الكقت المناسب عف كافة التطكرات األساسية التي
تحدث فيما بيف التقارير المنتظمة أك الدكرية ،كيطالب بتقديـ المعمكمات إلى كافة المساىميف بصكرة متزامنة،
1

بيدؼ ضماف المعاممة المتكافئة ،كيتعيف مراعاة ما يمي لتطبيؽ ذلؾ المبدأ األساسي :
أوال :ينبغي أف يشتمؿ مكضكع اإلفصاح عمى المعمكمات األساسية المتصمة بما يمي:
أ  -النتائج المالية والتشغيمية لممؤسسة

تعد التقارير المالية المعتمدة مف مراقب الحسابات كالتي تبيف األداء المالي لممؤسسة ،كحساب األرباح
كالخسائر كقائمة التدفقات النقدية كمالحظات مراقب الحسابات عمى القكائـ المالية ،ىي المصادر األكثر
استخداما لتقديـ المعمكمات المطمكبة عف المؤسسات.

1

عبد الناصر محمد السيد دركيش ،مرجع سابؽ ،ص .431
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كيتعدل مكضكع اإلفصاح إلى محكر التعامالت الخاصة بكؿ مف المجمكعات المختمفة ،فمف المفاىيـ
المؤكدة أف إخفاؽ أساليب ممارسة حككمة الشركات غالبا ما يرتبط باإلخفاؽ في اإلفصاح عف الصكرة
الكاممة " الحقيقية" كخاصة عندما تستخدـ العناصر الغير المدرجة بالميزانيات ،لتقديـ ضمانات أك ما يشابييا
مف التزامات فيما بيف المؤسسات التي ترتبط بعالقات فيما بينيا.
ب -أهداف المؤسسة
تحث المؤسسات عمى اإلفصاح عف سياساتيا المتصمة بأخالقيات المينة كالنشاط كالبيئة ،كما يمثميا مف
التزامات في نطاؽ السياسة القائمة ،كقد تنطكم مثؿ ىذه المعمكمات عمى أىمية تحسيف عمميات تقييـ
العالقات فيما بيف المؤسسات كالمجتمعات التي تعمؿ مف خالليا ،ككذا تقييـ الخطكات التي تتخذىا
المؤسسات لالضطالع بتنفيذ أىدافيا.
ج -ممكية األغمبية وحقوق التصويت
يتمثؿ أحج الحقكؽ األساسية لممستثمريف في الحصكؿ عمى المعمكمات المتصمة بييكؿ ممكية المؤسسة
كحقكقيـ ،مقارنة بحقكؽ غيرىـ مف المساىميف كتمتزـ الدكؿ غالبا باإلفصاح عف البيانات الممكية في حالة
تجاكز إجمالي حقكؽ الممكية حدا معينا ،كقد يشمؿ اإلفصاح عف بيانات تتصؿ بكبار المساىميف كغيرىـ
ممف لدييـ حؽ السيطرة عمى المؤسسة.
د -أعضاء مجمس اإلدارة وكبار المديرين ومرتباتهم ومبادئهم
يطالب المستثمركف كالمساىمكف بالمعمكمات مف أعضاء مجمس اإلدارة كؿ عمى حدل ،كأيضا عف كبار
المديريف بيدؼ تقييـ خبراتيـ ككفاءتيـ ،كأية احتماالت لتعارض المصالح قد يككف مف شأنيا التأثير عمى
أحكاميـ ،كلذا فمف الضركرم أف تفصح المؤسسات عف القدر الكافي مف المعمكمات المتصمة بمكافئات
كحكافز أعضاء مجالس اإلدارة ككبار المسئكليف ،كأف تقديميا لممستثمريف كالمساىميف ليتسنى ليـ التقييـ
السميـ لتكاليؼ كمنافع خطط المرتبات كالحكافز ،كمدل فعالية الخطط المكضكعة.
ه -عوامل المخاطرة الممموسة في األجل القريب
يطالب مستخدمي المعمكمات المالية الحصكؿ عمى المعمكمات المتصمة بالمخاطر المممكسة في المستقبؿ
كباألخص المخاطر المالية متضمنة مخاطر أسعار الفائدة كأسعار العمالت ككذا المخاطر المترتبة
بالمشتقات المالية التي ال تظير في الميزانية.
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و -المسائل األساسية المتصمة بالعاممين وغيرهم من أصحاب المصالح
تحث المؤسسات عمى تكفير المعمكمات المتصمة بالمسائؿ الرئيسية ذات الصمة بالعامميف كغيرىـ مف
أصحاب المصالح ،كالتي قد تؤثر بصكرة مممكسة عمى أداء المؤسسة ،كلذا يجب أف يتـ اإلفصاح عف
عالقات اإلدارة كالعامميف كعالقاتيـ مع باقي أصحاب المصالح مثؿ المقرضيف كالمكرديف كغيرىـ.
ي -هيكل وسياسات سمطات اإلدارة في المؤسسات
يعد اإلفصاح عف سياسات ىياكؿ أساليب ممارسة السمطة في المؤسسات ،كبصفة خاصة ما يتعمؽ
بتكزيع السمطة فيما بيف اإلدارة كمجمس اإلدارة كالمساىميف ،بمتابعة عنصر ىاـ لتقييـ أساليب ممارسة
حككمة اإلدارة بالمؤسسات.
كما يجب إعداد المعمكمات كاإلفصاح عنيا كفقا ألعمى المعايير المحاسبية كالمالية كالغير مالية لإلفصاح
كالمراجعة ،حيث يؤدم ذلؾ إلى تحسيف قدرة المستثمريف كالمساىميف عمى متابعة المؤسسة ،مف خالؿ تكفير
التقارير المالية التي تتسـ بارتفاع درجة الثقة كالقابمية لممقارنة مع غيرىا مف التقارير.
كما ينبغي إجراء المراجعة السنكية بكاسطة مراقب حسابات مستقؿ لكي يتحقؽ كجكد تأكيد خارجي
كمكضكعي بشأف األسمكب المستخدـ في إعداد التقارير المالية.
كيجب أف تتيح قنكات نقؿ المعمكمات إمكانية كصكؿ مستخدمي تمؾ المعمكمات إلييا بصكرة تتسـ بالعدالة
كسالمة التكقيت ،كفعالية التكاليؼ ،فقنكات نقؿ المعمكمات ليا مف األىمية ما يكازم أىمية محتكل المعمكمات
ذاتو.
المطمب الخامس :ألية مكافأة التنفيذيين
تناكلت العديد مف الدراسات أنو مف الحمكؿ الناجعة لعالج مشكمة تكمفة الككالة ىك الحؿ التحفيزم
الذم يعتمد عمى الربط بيف ثركة المديريف التنفيذييف بثركة المساىميف حتى يككف لجميع األطراؼ نفس
األىداؼ ،كىذا ما يسمى بارتباط تحفيزات المديريف برغبات المساىميف كبذلؾ يتعيف مف المديريف العمؿ عمى
تعظيـ مصمحة المساىميف ،حيث يمكف استخداـ عقكد تعكيضات مكافآت التنفيذييف في الحد مف الممارسات
اإلدارية غير المرغكبة.
كيتـ تعكيض التنفيذييف في المؤسسة بطرؽ مختمفة ،منيا قصيرة األجؿ كتتمثؿ في الراتب األساسي
الذيف يحصمكف عميو ،كالذم يشتمؿ أيضا عمى معاشات التقاعد كمنح نقدية كعينية باإلضافة لذلؾ يمكف ليـ
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الحصكؿ عمى عالكات ترتبط بمقاييس األداء المحاسبي في أغمب األحياف ،كفي اآلكنة األخيرة يسمح
لممديريف بالحصكؿ عمى ثركة إضافية مف جراء تطبيؽ البرامج التحفيزية طكيمة األجؿ ،كفي أغمب األحياف
تككف عمى شكؿ خيارات األسيـ كالتي مف شأنيا مكافأة المدير لعممو عمى زيادة سعر سيـ المؤسسة ،كيمكف
تقسيـ حكافز المديريف إلى:
أوال  :مكافآت نقدية  ،1كما ىك الحاؿ في أغمب الكظائؼ ،يتـ التعاقد مع أعضاء المؤسسات المنتدبيف عمى
ركاتب سنكية محددة  ،يتـ تحديدىا غالبا عمى الطريقة اإلرشادية كالتي مف شأنيا عمؿ مسح شامؿ لمركاتب
المدفكعة إلى نظائر العضك المنتدب إلجراء مقارنة ،كيتزايد الراتب األساسي لمعضك المنتدب بصكرة دائمة
ألنيـ يطالبكف بركاتب تنافسية.
كالممفت لالىتماـ أف ىذه المدفكعات تككف مبنية عمى أساس صفات المؤسسة ) كنكع الصناعة ك حجـ
المؤسسة( أكثر مف االعتماد عمى صفات العضك المنتدب ذاتو ) كالسف كالخبرة( كنتيجة لذلؾ فإف العضك
المنتدب في مؤسسة كبيرة يتقاضى راتب أعمى مف راتب العضك المنتدب في مؤسسة صغيرة ،بغض النظر
عف النجاحات التي حققيا العضك المنتدب كسنو كخبرتو ،كفي نياية كؿ سنة غالبا ما يحصؿ العضك
المنتدب عمى عالكات كيقكـ حجـ المدفكعات عمى أساس أداء المؤسسة خالؿ العاـ السابؽ كما يبنى بطريقة
نمكذجية عمى مقاييس الربح المحاسبية الخاصة بربحية األسيـ ك الربح قبؿ الفائدة كالضريبة كمقاييس القيمة
االقتصادية المضافة كثمة نكع أخر مف المكافآت يتمثؿ في الزيادة في الراتب.
كقد أكدت العديد مف الدراسات أف استخداـ األرباح المحاسبية ككسيمة لقياس األداء ينطكم عمى العديد مف
العكائؽ:
 مف أجؿ تحقيؽ أرباح محاسبية يتككف لدل العضك المنتدب الحافز عمى تعظيـ أرباح المؤسسة في الكقتالحالي عمى حساب تعظيـ أرباح المؤسسة في المستقبؿ.
 يمكف لألرباح أف تتعرض لمتالعب حيث يتـ ذلؾ مف خالؿ تدنية األرباح في السنة الحالية عندما تصؿحافز المديريف لمحد األقصى.
ثانيا :مكافآت مبنية عمى األسهم ،2تأخذ عدة أشكاؿ ىي:

1

Kenneth a. kim and john r. nofsinge op cit ., p12.
.2 Ibid , pp. 14-15
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 خطط شراء العامميف لألسيـ حيث يمنح التنفيذييف كغيرىـ مف العامميف الحؽ في شراء عدد محدد مفأسيـ المؤسسة كذلؾ بسعر محدد مسبقا مف قبؿ مجمس اإلدارة يقؿ عف سعر السيـ السكقي ك لحامؿ السيـ
الحؽ في ممارسة كافة الحقكؽ المتضمنة ليذه األسيـ.
 -خطط األسيـ المقيدة حيث يمنح التنفيذييف كغيرىـ

مف العامميف الحؽ في شراء عدد محدد مف أسيـ

المؤسسة كذلؾ بسعر محدد مسبقا مف قبؿ مجمس اإلدارة يقؿ عف سعر السيـ السكقي كال يمكف لحامؿ السيـ
التصرؼ بالبيع لمسيـ إال بعد فترة محددة أك الكفاء بشركط متعمقة باألداء.
 عقكد اختيار شراء العامميف لألسيـ كىك عقد بيف المؤسسة كالعامميف يمنح التنفيذييف الحؽ المؤقت فيشراء عدد معيف مف األسيـ بسعر محدد خالؿ فترة مستقبمية محددة ،كال يمنح لحامؿ السيـ الحؽ في
ممارسة كافة الحقكؽ المتضمنة ليذه األسيـ قبؿ تنفيذ حؽ اختيار الشراء كال يجكز لحامؿ السيـ بيع ىذا
الحؽ لطرؼ ثالث.
 حقكؽ االستفادة مف االرتفاع في سعر السيـ حيث يحصؿ التنفيذيكف عمى الفرؽ بيف السعر السكقي لمسيـفي تاريخ التنفيذ كسعر السيـ في تاريخ المنح لعدد محدد مف أسيـ المؤسسة ،كذلؾ دكف تحكيؿ ممكية
األسيـ لمتنفيذييف.
 خطط األسيـ الكىمية حيث يحصؿ التنفيذيكف عمى قيمة تعادؿ عدد مف األسيـ تتحدد قيمتيا عمىأساس القيمة السكقية العادؿ ألسيـ المؤسسة كيتحدد العائد المستقبمي عمى أساس مقدار الزيادة في القيمة
المبدئية لمسيـ دكف الحصكؿ عمى األسيـ ذاتيا.
 كحدات التكزيعات كيمكف تسميتيا بالخطط الخفية التي تقدـ لمتنفيذييف فكحدات التكزيعات تعطي لمتنفيذييفتكزيعات مف خالؿ عدد يمنح ليـ يتـ تحديده بقيـ نقدية تدفع ليـ كتزداد عكائد التنفيذييف مف ىذه الخطة كمما
ارتفعت تكزيعات األرباح في المؤسسة.

المبحث الثالث :اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات ودورها في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية
لقد تطرقنا في المبحث السابؽ إلى اآلليات الداخمية لحككمة الشركات مف منظكر نظرية الككالة إال
أنو ال يعتبر المنظكر الكحيد الذم ينظر مف خاللو إلى حككمة الشركات ،فيعتقد الكثيركف أنو يجب عمى
المؤسسات أف يككف ليا مسؤكلية أكبر اتجاه المجتمع ،فنظرة أصحاب المصالح لممؤسسة يصؼ المؤسسة
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بأنيا لدييا العديد مف المجمكعات المختمفة كالتي ليا مصالح مختمفة بالمؤسسة ،كمف ثـ يتـ تعريؼ اآلليات
الخارجية لحككمة الشركات بأنيا اآلليات التي تؤكد عمى تحمؿ المؤسسات لمسؤكلية تكجيو أنشطتيا بطريقة
1

عادلة بالنسبة إلى جميع أصحاب المصالح.
المطمب األول:آلية المراجعة الخارجية

يفرض اإلطار العاـ لحككمة الشركات عمى المساىميف ضركرة تعييف مراجع حسابات مستقؿ مؤىؿ
كذك كفاءة مينية لمقياـ بعممية مراجعة لكافة أنشطة كعمميات المؤسسة بغرض إبداء رأم فني محايد ك
مكضكعي في مدل صدؽ كعدالة القكائـ المالية ،كما تجدر اإلشارة إلى أف مراجع الحسابات يككف مسئكؿ
أماـ المساىميف فيما يتعمؽ بأداء عممية المراجعة كبذؿ العناية المينية الكاجبة ،كمسئكؿ عما كرد بتقريره منذ
لحظة تقرير المراجعة العامة لممؤسسة كذلؾ أماـ كؿ جية اعتمدت عمى ىذا التقرير في اتخاذ الق اررات.
الفرع األول :ماهية المراجعة الخارجية
إف ظيكر المراجعة كتطكرىا ككصكليا إلى ما ىي عميو اآلف كاف أم ار حتميا بسبب تكسع المؤسسة ك
تشعب كظائفيا مع زيادة تعقدىا كتفرعيا ،األمر الذم زاد مف صعكبة مراقبة المالؾ لتسيير المؤسسة مف
جانب التدفقات النقدية كالمالية كغيرىا كيمكف إعطاء تعريؼ شامؿ لممراجعة كالتالي:
 تعرؼ المراجعة الخارجية عمى أنيا" عممية منظمة يقكـ بيا مراجع مستقؿ بغرض إبداء رأم ميني في2

مجمكعة القكائـ المالية التي تخص كحدة اقتصادية معينة مع تكاصؿ النتائج لممستخدميف ذكم االىتماـ".
 -المراجعة الخارجية "ىي عممية منيجية كمنظمة لمحصكؿ عمى القرائف المرتبطة بالعناصر الدالة عمى

األحداث االقتصادية ،كتقييميا بطريقة مكضكعية تضمف التطابؽ بيف ىذه العناصر كالمعايير المكضكعة
كتكصؿ نتائج الفحص لألشخاص المعنييف مف أجؿ الكصكؿ إلى تقرير حكؿ عدالة تصكر الميزانية كعدالة
تصكر الحسابات الختامية لنتائج أعماؿ الشركة عف الفترة المالية محؿ الدراسة كليذا يقكـ بيا شخص خارجي
3

عف المشركع".

كمف ىذيف التعريفيف نستخمص نقطتيف أساسية:
أ  -تكمف عممية المراجعة في فحص المعمكمات مف أجؿ تعظيـ منفعتيا.
2

Freeman , r .e , strategic mangement , : astakholder approach ,.boston : pitman 1984,pp .65-96.

1

رجب السيد ك آخركف ،أصكؿ المراجعة  ،الدار الجامعية اإلسكندرية  ،مصر ،2000 ،ص. 07
Henri.Bougium.Jean charles becour,audit operationnelle,Edition Economica,Paris 1996, P :12.
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ب  -يشترط في الشخص القائـ بعممية المراجعة أف يككف خارجي عف المؤسسة ،كيختمؼ عف الشخص الذم
قاـ بتحضير كاستعماؿ ىذه المعمكمات.
كمف ىذا نستنتج أىمية المراجعة الخارجية كدرجة الحساسية التي تتمتع بيا مف خالؿ األدكار المنكطة
يتميزكف باستعماليـ لمبيانات
بيا ،فالمراجعة الخارجية ميمة بالنسبة لممستثمريف كأصحاب األمكاؿ الذيف ّ
كالقكائـ المالية في اتخاذ الق اررات ،كمف المستفيديف مف المراجعة ضمف متطمبات الحككمة نذكر:

أ -مجمس اإلدارة
تـ بمكغيا كالتحقؽ مف أف نظاـ المتابعة
يتجو مجمس اإلدارة بدرجة كبيرة لمتأكد مف ّ
أف األىداؼ المسطرة قد ّ
كالمراجعة الدكرية لمحسابات المقدمة عبارة عف معمكمات مقنعة كصادقة كالتي يمكف أف تؤخذ كقاعدة التخاذ
الق اررات التسييرية.
ب -المساهمون ومالك المؤسسة
يتجو اىتماـ المسيركف إلى نتائج المراجعة كىذا لمتأكد مف:
 قدرة تسيير المسؤكليف.الجيد كاألمثؿ لألمكاؿ المستثمرة قبؿ االلتزاـ بق اررات جديدة.
 االستغالؿ ّ الكشؼ عف أخطاء الغش كمنع حدكثيا أك عمى األقؿ الحد مف انتشارىا.ج -الدائنكف والموردون واألطراف األخرى
إف سالمة المركز المالي تعطي الثقة المطمكبة في المعامالت كالتي تتـ بيف المؤسسة كمتعاممييا كدائنييا
حيث يمكف أف يستعينكا برأم المراجع الخارجي في القكائـ المالية كالمركز المالي ،كما أف درجة السيكلة
كالربح تعداف ذات أىمية قصكل ليـ ،كبالتالي ىي تعتبر كأساس لتقرير سالمة الحالة المالية.
الفرع الثاني :أهمية المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة الشركات
تعتبر المراجعة الخارجية إذا بمثابة جرس اإلنذار المبكر لمشركات ،ككنيا تقكـ بتبياف االنحرافات المالية ك
اإلدارية ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ قكاعد العناية المينية بكؿ إتقاف كمكضكعية كتدقيؽ حسابات الشركة كتدقيؽ
أنظمتيا المالية كاإلدارية كالتحقؽ مف مكجكداتيا فيذا سكؼ يؤدم ال محالة إلى كشؼ مكاطف الضعؼ
كالخمؿ في إدارة الشركة في الكقت المناسب كالقياـ بكضع الطرؽ المثمى لمعالجتو قبؿ انتشاره  ،كىذا يبيف أنو
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بتطبيؽ المراجعة الخارجية سكؼ يككف ىناؾ مزيدا مف الرقابة كمزيدا مف الحد مف الغش كالتزكير أم
المساىمة البالغة في دعـ كارساء حككمة الشركات.
كحتى يتـ ىذا كجب أف تتكفر شركط كمعايير لمطرؼ القائـ بيذه الميمة المتمثؿ في محافظ حسابات كىك
الطرؼ الميـ ،كالذم يقكـ بالمصادقة عمى صحة كسالمة القكائـ المالية كمدل مطابقتيا لمقكانيف المنصكص
عمييا في القانكف التجارم ،كما يمكف لو أف يمتنع عف ذلؾ لكف بتقديـ األسباب الداعية إلى عدـ المصادقة
فيك الككيؿ عف المساىميف نظ ار لما يتمتع بو مف استقاللية عف الشركة ،فيقكـ بحماية حقكؽ المساىميف مف
التبذير كاإلسراؼ كسد جميع أكجو االختالسات ،كىذا أمر آخر يؤكد أف الرقابة الخارجية تعتبر باب متيف
يمكف أف يؤدم إلى التطبيؽ الجيد لحككمة الشركات.
إف أىـ العناصر التي تبرز أكثر أىمية المراجعة الخارجية في إرساء دعائـ حككمة الشركات ىي الحقكؽ
التي يتمتع بيا المراجع الخارجي كالكاجبات المنكطة بيا كالمسؤكلية تجاه عدـ قيامو بكاجباتو بشكؿ مناسب
1

كىي:

أ – الحقوق
 فحص حسابات الشركة مف خالؿ االطالع عمى الدفاتر كالمستندات ،كلو الحؽ في االستفسار عف كؿالبيانات مف المديريف.
 حضكر الجمعية العامة ،لو الحؽ في تقديـ خطة اإلنقاذ لمجمعية العامة في حاالت االستعجاؿ. لو الحؽ في طمب التزكيد بصكرة األخطاء أك البيانات التي يرسميا مجمس اإلدارة لممساىميف.ب -الواجبات
 التحقؽ مف القيكد كفحص الحسابات كأصكؿ كخصكـ الشركة ككشؼ االنحرافات كاألخطاء. تقديـ االقتراحات كالتقارير لمجمعية العامة لممؤسسة. مراعاة سالمة التطبيؽ لمنصكص القكانيف كاألنظمة كالعقكد.1شكقي جبارم .،فريد خميمي ،مداخمة بعنكاف :التدقيؽ كحككمة الشركات ،الممتقي الكطني الثامف حكؿ :مينة التدقيؽ في
الجزائر الكاقع ك األفاؽ في ضكء المستجدات العالمية المعاصرة ،جامعة  20أكت – 1955سكيكدة، -كمية العمكـ االقتصادية

كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير ،أـ البكاقي 12-11 ،أكتكبر ، 2010ص. 21:
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ج -مسؤولية المراجع الخارجي
 المسؤكلية المدنية :تككف في حالة اإلىماؿ كالخطأ أك عدـ القياـ بأعمالو. المسؤكلية الجنائية :تككف عف الجرائـ التي يرتكبيا أك يشترؾ في ارتكابيا ضد مصمحة الشركة. مسؤكلية االنضباط العاـ تجاه المحيط الذم يعمؿ فيو. المسؤكلية األخالقية :ال يكمف الحؿ في تطبيؽ القكانيف كمعايير التدقيؽ فقط ،كلكف الحؿ يكمف في تحسيفأخالقيات مطبقي ىذه القكانيف سكاء كانكا مف الحككمة أك مدققي الحسابات ،فيجب أف ال ننسى أف القانكف ال
يستطيع ضبط جشع كطمع النفس البشرية  ،كما ال يمكف الجزـ بأف الحككمة تستطيع تكفير الحمكؿ المناسبة
لمنع االنييارات كلضبط سمككيات أخالؽ المينة خصكصا لمصعكبات الكثيرة التي تكاجو الشركات في
1

تطبيقيا كالتقيد بيا.

ىذه الحقكؽ كالكاجبات كالمسؤكليات سكؼ تقمؿ كبالتأكيد مف فرص الغش كالتزكير كالفساد كتعمؿ

إف

عمى كشؼ مكاطف الضعؼ في أجيزة الرقابة لدل المؤسسة ،كسيفرض عمى المراجع القياـ بكاجباتو عمى
أكمؿ كجو ممكف كمف ثـ التقميؿ مف فرص األخطاء كالفساد كالغش ،كىذا يؤكد الدكر الحيكم لممراجعة
الخارجية في حككمة الشركات.
فاليدؼ مف المراجعة الخارجية إذا يتمثؿ :في التحقؽ مف صحة كدقة البيانات المحاسبية كالمالية ك
مدل تمثيميا لممركز المالي لممؤسسة كالنتيجة المسجمة مف طرفيا ،ىذا عف طريؽ إبداء رأم فني كمحايد
حكؿ تمؾ البيانات المفحكصة مف طرؼ المراجع الخارجي ،كالذم يشترط فيو أف يككف مستقال عف المؤسسة
كذك كفاءة مينية كخبرة ،كىذا في إطار المعايير التي تحظى بالقبكؿ العاـ كالمنيجية التي كضعت لتنظيـ
ىذه المينة.
الفرع الرابع :أهمية تحقيق التكامل بين المراجعة الداخمية و المراجعة الخارجية في تفعيل حوكمة الشركات

1

شكقي جبارم  ،فريد خميمي ،مرجع سابؽ ,ص.21
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تعتبر العالقة بيف المراجعة الداخمية كالمراجعة الخارجية تقميد قديـ عرؼ بظيكر النكعيف ،إال أنو
زادت أىمية العالقة مع زيادة متطمبات حككمة الشركات ،ففي بيئة األعماؿ الحديثة قد أصبح دكرىما أكثر
1

تكامال مما استدعى تعميؽ العالقة بينيما كىذا ما سنبرزه في النقاط التالية:

أ -يؤثر عمؿ كظيفة المراجعة الداخمية عمى طبيعة كتكقيت كمدل عمؿ المراجعة الخارجية كعمى اإلجراءات
التي ينفذىا المراجع الخارجي بغرض فيمو لنظاـ الرقابة الداخمية ،كاجراءات تقدير المخاطر كاجراءات جمع
أدلة اإلثبات الالزمة لالختبارات التفصيمية ،كعند أداء مياـ المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي
عمى أعماؿ أدتيا كظيفة المراجعة الداخمية مسبقا كبالمثؿ أعطى معيار المراجعة الخارجية رقـ( )02الحؽ
لممراجع الخارجي في أف يعتمد عمى إجراءات الرقابة الداخمية التي أعدت بمشاركة المراجعيف الداخمييف كذلؾ
مف أجؿ تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية.
ب -محددات قرار اعتماد المراجع الخارجي يؤثر عمى محددات قرار المراجعة الداخمية ،كذلؾ في أف الحكـ
الذم تغطيو كظيفة المراجعة الداخمية  -جكدة أداء العمؿ ، -القدرات المينية لمقائميف -عمى كظيفة المراجعة
األىمية ،-كالمستكل الذم يرفع إليو تقرير المراجعة الداخمية  -المكضكعية -تعد مف أىـ العكامؿ التييأخذىا المراجع الخارجي بعيف االعتبار في قرار االعتماد.
ج -إف الممارسة الميدانية لفحص عناصر القكائـ المالية كتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية المعتمد في المؤسسة
مف قبؿ المراجع الخارجي مف شأنو أف يسمح بكشؼ بعض األخطاء كالتدليس الذم لـ يستطع المراجع
الداخمي أف يكشفيا ،مما يتيح في النياية إمكانية البحث عف األسباب المانعة مف اكتشافيا كمف ثـ معالجتيا
بالطرؽ المناسبة.
يتضح مما سبؽ أف التكامؿ بيف المراجعة الداخمية كالخارجية لو انعكاس ايجابي عمى حككمة
الشركات ،كىذا لما تكفره مف مزايا ألصحاب المصالح سكاء داخؿ المؤسسة أك خارجيا كالتي يمكف إدراجيا
2

فيما يمي:

أ -بالنسبة ألصحاب المصالح داخل المؤسسة
 تكفير معمكمات ذات مصداقية تساعد في اتخاذ القرار.1

صديقي مسعكد"،نحو إطار متكامل لممراجعة المالية في الجزائر -عمى ضوء التجارب الدولية "،مذكرة دكتكراه غير منشكرة،

2

صديقي مسعكد ،مرجع سابؽ ،ص. 69

تخصص التخطيط االقتصادم ،الجزائر :جامعة الجزائر ، 2004 ،ص -ص.69—68
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 خفض تكاليؼ المراجعة عف طريؽ التكامؿ بيف النكعيف كباستبعاد ازدكاجية العمؿ. إعالـ اإلدارة عف مكاطف الضعؼ مف خالؿ اآلراء حكؿ األنظمة المعمكمات ،مسار المعالجة كالى غيرذلؾ ،مما يسمح ليا مف القضاء عمى ىذه المكاطف.
ب -بالنسبة ألصحاب المصالح خارج المؤسسة :كىـ األطراؼ الخارجة عف المؤسسة (المستثمريف الحاليكف
أك المحتممكف ،البنكؾ ،إدارة الضرائب ،صناديؽ االستثمار ،البكرصة ،المكردكف ،المجتمع المدني...إلخ.
 اطمئناف ىؤالء األطراؼ عف الرأم المعبر عنو مف قبؿ المراجع الخارجي. شمكلية الرأم لكؿ العناصر الكاردة في القكائـ المالية الختامية باعتماد التكامؿ بيف النكعيف. اطمئناف أصحاب المؤسسة عمى أمكاليـ. الضخ المتكازم لممعمكمات المفحكصة كالتي تعبر عف الكاقع الفعمي لمعناصر المحتكاة في القكائـ الماليةمما يسمح لألطراؼ ذات العالقة مف اتخاذ الق اررات المناسبة.
المطمب الثاني :آلية المقرضين ووكاالت تقييم المالءة االئتمانية
بصفة عامة ىناؾ نكعيف مف المقرضيف  :المقرضيف المؤسسيف مثؿ البنكؾ كالمقرضيف األفراد مثؿ
حاممي السندات ،حيث يستطيع الدائنكف المتاجرة بمستحقاتيـ مثمما يفعؿ المساىمكف ،فعمى سبيؿ المثاؿ
يستطيع حاممي السندات بيع السندات الخاصة بيـ لمستثمريف آخريف ،كما تستطيع البنكؾ بيع القركض
الخاصة بيا كلكف لمؤسسات أخرل .
كاذا كانت المؤسسة تعاني مف مستكل ضعيؼ لحككمة الشركات  ،فإف ذلؾ سيؤدم بالتبعية إلى
انخفاض قيمة السندات الخاصة بيـ مثمما يحدث لقيمة السيـ ،كاذا انيارت المؤسسة لعدـ التزاميا بقكاعد
الحككمة يككف المقرضكف عرضة لضياع أمكاليـ المقرضة لتمؾ المؤسسة ،كبينما يجد البنؾ أنو أحؽ أف
يككف مراقبا لممؤسسة التي يقرض األمكاؿ ليا  ،كال يككف لحاممي السندات مف األفراد أية مصادر تمكنيـ مف
مراقبة سمكؾ المؤسسة ،كلحسف الحظ آف القرض في حد ذاتو يمكف أف يككف آلية مراقبة ،كثمة ككاالت لتقييـ
المالءة االئتمانية كمف ثـ يمكف تقييـ مستكل األماف التي يتسـ بيا ديف المؤسسة ،ك بالتالي تستطيع ىذه
الككاالت تكفير المعمكمات اليامة لمستثمرم السندات ،كبناءا عمى ىذا يتسبب ديف المؤسسات في تكاجد
ثالث آليات رقابية لنظاـ حككمة الشركات مف منظكر نظرية أصحاب المصالح كىي:
أوال :الدين كألية رقابية وتنظيمية
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عندما تمتزـ مؤسسة بدفع ديف ما ،يتعيف عمييا في الغالب أف تدفع فكائد كؿ عاـ ،كاذا لـ تمتزـ بدفع
الفكائد فبإمكاف المقرض المطالبة بتكلي إدارة المؤسسة ،كحيث أف الفكائد تمثؿ التزامات سنكية ثابتة عمى
المؤسسة ،يفرض الديف في حقيقة األمر أساليب نظامية عمى إدارة المؤسسة ،بمعنى أنو يتعيف عمى إدارة
المؤسسة الحصكؿ عمى إيرادات كافية كؿ عاـ لتغطية مصركفات الفكائد الخاصة بالمؤسسة ،كاذا أخفؽ
المديركف في تحقيؽ ذلؾ ،فمف المحتمؿ أف يفقدكا حقيـ في إدارة المؤسسة كيتكلى أحد الدائنيف اإلدارة ك
بينما تمثؿ مصركفات الفكائد حاجز قكم يتعيف عمى المديريف تخطييا إال أنيا تعتبر حاف از مؤث ار لالستمرار
في اإلدارة ،لكنيا أيضا ال تشجع اإلدارة عمى القياـ بأم مصركفات غير ضركرية ،مـ يعني أنيا تحد مف
اآللية اإلدارية كأخي ار كباإلضافة إلى التعيد بدفع الفكائد ثمة اتفاقيات صريحة أخرل يمكف أف يتـ إدراجيا
داخؿ عقكد الديف مثؿ الضمانات التي تقدـ مف قبؿ المقترض لحماية القيمة المضمكنة لمديف ،كاإلخالؿ بأم
مف ىذه االتفاقيات يمكف أف يؤدم إلى نقؿ مسؤكلية إدارة المؤسسة مف التنفيذييف إلى الدائنيف ،كحيث أف
حقكؽ الدائنيف تأخذ شكؿ أكثر صراحة ككضكح مف حقكؽ المساىميف ،كيكفر الديف حماية لممستثمريف
1

أفضؿ مف تمؾ التي تكفرىا ممكية األسيـ لممساىميف.

ثـانيا :المقرضون المؤسسون كألية رقابية عمى المؤسسات
مما ال شؾ فيو أف البنكؾ ستقكـ بمراقبة المؤسسات التي أقرضتيا األمكاؿ ،كفي بعض األحياف
تنشئ المؤسسة عالقة متطكرة األجؿ مع البنؾ ،كربما تككف ىذه العالقة بنكية مفيدة بالنسبة لممؤسسة مف
ناحيتيف عمى األقؿ.
األولى :ربما تحصؿ المؤسسة عمى معدؿ فائدة متميز مف البنؾ التي تتعامؿ معو.
الثانية :ربما تشعر المؤسسة أنيا تستطيع بسيكلة أكثر إعادة التفاكض بصدد عقكد الديف مع مقرض كاحد
مثؿ البنؾ أفضؿ مف إعادة التفاكض مع مجمكعة مختمفة مف المقرضيف كحاممي السندات  ،كعمى الرغـ مف
ذلؾ فإف الحصكؿ عمى معدؿ فائدة متميز مف البنكؾ يستمزـ في أغمب األحياف مف المؤسسة أف تفصح لمبنؾ
عف معمكمات خاصة بيا ،كعالكة عمى ذلؾ ربما يتعيف عمى المؤسسة إبداء مكافقتيا عمى العديد مف
االتفاقيات مف أجؿ الحصكؿ عمى معدؿ الفائدة المفضؿ مف البنؾ ،كألف البنؾ يعتبر مقرض كاحد بالنسبة

Michal C.jensen , the agency costs of free cash flow : corporation finance and takeovers , Americane
review , vol.76 , No.2.(1986),pp.323-329
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لممؤسسة فمف السيؿ عمى البنؾ أف يمزـ المؤسسة باتفاقيات محددة

 ،كبالتالي ربما ينتيي األمر بالبنؾ

لمحصكؿ عمى سمطة كبيرة عمى المقترضيف.
ثالثا :وكاالت تقييم المالءة االئتمانية كألية رقابية عمى المؤسسات
يقكـ المحممكف بمساعدة المستثمريف في تقييـ األسيـ ،تقيـ ككاالت تقييـ المالءة االئتمانية السندات
مف أجؿ مستثمرم السندات ،ألف مستثمرم السندات ىـ في بادئ األمر مستثمريف نافريف مف المخاطرة
فيعتبر مستكل األماف في السند في غاية األىمية بالنسبة لمف يختاركف االستثمار ذك الدخؿ الثابت ،كأفضؿ
عائد يمكف لحامؿ السند الحصكؿ عميو ىك الحصكؿ عمى مدفكعات الفائدة خالؿ فترة السند ،ككذلؾ
الحصكؿ عمى مبمغ األساسي السند عند استحقاؽ سداد قيمتو ،كلذلؾ يركز حاممكا السندات عمى مستكل
األماف ،كحتى يتسنى لحاممي السندات أك غيرىـ مف المقرضيف معرفة أف الديف الذم تحصؿ عميو المؤسسة
في مأمف أك في مخاطرة ،البد أف تحكز سندات المؤسسة المصدرة لمسندات أك القرض بالكاليات المتحدة
األمريكية عمى تقييـ أمف مف كاحدة مف بيف خمس مؤسسات تقييـ المالءة االئتمانية األمريكية ،حيث تؤدم
تمؾ المؤسسات تحميؿ ائتماني كتعطي درجة المالءة لممؤسسة ،كدرجة المالءة ىذه مف شأنيا إبالغ
المستثمريف عف مدل المخاطرة التي يكاجييا السند.
المطمب الثالث :آلية فعالية المساهمين
الفرع األول :ماهية فعالية المساهمين
ال يكجد تعريؼ محدد لفعالية المساىميف ،فعندما يبدم المساىميف أرائيـ في أم كقت كاف أك
يحاكلكا التأثير عمى ق اررات المؤسسة ،فيـ بذلؾ يعتبركا مساىميف ايجابييف ،كالمساىمكف الذيف يحضركا
اجتماعات الجمعية العامة لممساىميف السنكية يعتبر ىؤالء بالطبع مساىميف ايجابييف ،كحتى إرساؿ خطابا
إلى إدارة المؤسسة فيما يتعمؽ ببعض بالنكاحي التشغيمية أك السياسات االجتماعية لممؤسسة يمكف أف تعتبر
1

فعالية مستثمر ،كنستعمؿ في تحميؿ مفيكـ الفعالية مف خالؿ نكعيف مف المساىميف:
أوال :الفعالية من قبل المساهمين األفراد

المستثمر الفرد ىك الذم يمتمؾ عدد بسيط مف األسيـ ك بإمكانو حضكر اجتماعات الجمعية العامة
لممساىميف التي تعقدىا المؤسسة كؿ عاـ ،كتقديـ العركض لمتصكيت عمييا أثناء ىذه االجتماعات  ،ككذا

Kenneth A. kim and john R . nofsinger , op, cit , p 90
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التصكيت عمى عركض أخرل مطركحة خالؿ ىذه االجتماعات ،كنرل أنو عمى الرغـ مف ذلؾ كبشكؿ عممي
ال يتـ المكافقة عمى أغمب العركض المقدمة مف قبؿ المساىميف األفراد ،خاصة تمؾ التي تنافي رغبات
التنفيذييف كمجمس اإلدارة كتمؾ التي تطالب بالحصكؿ عمى مقعد في مجمس اإلدارة ،بينما ىك مف األمر
اليسير أف تناقش اإلدارة أرائيا كمقترحاتيا.
ثانيا :الفعالية من قبل األفراد المؤسسون
يمتمؾ المساىمكف المؤسسكف القدرة عمى التأثير الكاضح ،حيث كشفت إحدل الدراسات 1أف العركض
المقدمة مف قبؿ المساىميف المؤسسيف لدييا فرص أكبر مف تمؾ المقدمة مف قبؿ المساىميف األفراد ،حيث
أصبح المساىمكف المؤسسكف لحسف الحظ ،كال سيما صناديؽ المعاشات العامة ،أكثر إيجابية في مراقبة
المؤسسات كأحد أىـ أسباب إيجابييـ المتزايدة ىي ارتفاع معدؿ ممكيتيـ التي تتسـ بالمجازفة ،بمعنى أف
المستثمريف المؤسسيف ىـ كبار المساىميف.
الفرع الثاني :تأثير هيكل الممكية في المؤسسات عمى تطبيق مفهوم حوكمة الشركات
إف ىيكؿ الممكية داخؿ المؤسسة لو تأثير مباشر عمى التطبيؽ السميـ لمبادئ حككمة الشركات ،ك
بصفة عامة قد تطبؽ المؤسسة أحد نكعيف لييكؿ الممكية ،ىما ىيكؿ الممكية المركز نظاـ الداخمييف أك ىيكؿ
الممكية المشتت نظاـ الخارجييف.
أوال :هيكل الممكية المركز نظام الداخميين
حيث تتركز اإلدارة كالممكية في أيدم عدد مف األفراد أك العائالت أك المديريف ،كألف ىؤالء األطراؼ
يؤثركف بقكة عمى طريقة عمؿ المؤسسة كيطمؽ عمييـ " الداخمييف" كمعظـ الدكؿ خاصة تمؾ التي يحكميا
القانكف المدني لدييا ىياكؿ ممكية مركزة كيقكـ الداخمييف في ىياكؿ اإلدارة المركزة بممارسة السيطرة أك
التحكـ في المؤسسات بعدة طرؽ منيا قياميـ بممكية أغمبية أسيـ المؤسسة كتمتعيـ بأغمبية حقكؽ التصكيت،
حيث غالبا ما يقكـ المساىمكف ذكم الممكيات الضخمة مف األسيـ بالتحكـ في اإلدارة عف طريؽ التمثيؿ
المباشر في مجمس اإلدارة كفي بعض األحياف يممؾ الداخمييف عددا قميال مف األسيمػ ،مع تمتع بعضيا
بحقكؽ التصكيت أكثر مف بعضيا األخر ،كاذا ما تمكف بضعة أفراد مف امتالؾ أسيـ ذات حقكؽ تصكيت
فإف ذلؾ سيمكنيـ فعال أف يتحكمكا في المؤسسة  ،حتى كلك يككنكا ىـ أصحاب أغمبية رأس الماؿ كمما ال
شؾ فيو أف لكؿ نظاـ مف ىياكؿ الممكية مزاياه كعيكبو كمف ثـ لو تحديات لنظاـ حككمة الشركات الخاص بو
.1 Stuart g . and l. starks , (2000) , op . cit .,p300
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حيث تتمتع المؤسسة التي يتحكـ فييا الداخمييف بمزايا عديدة منيا أف الداخمييف لدييـ سمطة ك الحافز لمراقبة
اإلدارة باإلضافة إلى أنيـ يميمكف إلى اتخاذ الق اررات التي تعزز أداء المؤسسة في األجؿ الطكيؿ ،كمف ناحية
أخرل نجد أف نظاـ الداخمييف يعرض المؤسسة إلى الفشؿ في بعض الجكانب المتعمقة بحككمة الشركات كىك
أف أصحاب المؤسسة أك أصحاب حقكؽ التصكيت مف ذكم النسب المسيطرة يمكنيـ التكاطؤ مع إدارة
المؤسسة لالستيالء عمى حساب األقمية مف المساىميف ،كيمثؿ ذلؾ مخاطرة كبيرة عمى المؤسسة إذا ما كاف
مساىمي األقمية ال يتمتعكا بحقكقيـ القانكنية .
كيحدث نفس الشيء عندما يككف مديرم المؤسسة مف كبار المساىميف كمف كبار أصحاب القكة التصكيتية
أك كمييما يستخدمكف ىذه السمطة في التأثير عمى ق اررات مجمس اإلدارة التي قد يستفيدكف منيا بشكؿ مباشر
عمى حساب المؤسسة كعمى سبيؿ المثاؿ المكافقة عمى مرتبات كمزايا باىظة ليـ ككذلؾ شراء مستمزمات
إنتاجية تزيد أسعارىا عمى المعتاد.
كيتضح مما سبؽ أف الداخمييف الذيف يستخدمكف سمطاتيـ بطريقة غير مسؤكلة فيـ يسيمكف في
ضياع مكارد المؤسسة كتخفيض مستكل اإلنتاجية فييا كىنا تبرز أىمية تطبيؽ مبادئ حككمة الشركات في
1

الشركات التي يييمف عمييا الداخميكف بغرض حماية أصكؿ المؤسسة كحقكؽ األقمية.
ثانيا :هيكل الممكية المشتت نظام الخارجيين

في ظؿ ىذا الييكؿ يككف ىناؾ عدد كبير مف أصحاب األسيـ يممؾ كؿ منيـ عدد صغير مف أسيـ
المؤسسة كعادة ما ال يككف ىناؾ حافز لدل صغار المساىميف مراقبة نكاحي نشاط المؤسسة عف قرب كما
أنيـ يميمكف إلى عدـ المشاركة في اتخاذ الق اررات أك السياسات اإلدارية كمف ثـ يطمؽ عمييـ الخارجييف ك
يشار إلى نظاـ الممكية المشتت بنظاـ الخارجييف ،كمف الدكؿ التي تميؿ إلى ىياكؿ الممكية المشتتة في
المؤسسة المممكة المتحدة كالكاليات المتحدة األمريكية ،فالمؤسسات في نظاـ الخارجييف تعتمد عمى األعضاء
المستقميف في مجمس اإلدارة لمراقبة السمكؾ اإلدارم لألعضاء التنفيذييف ،كيميؿ أعضاء المجمس لإلفصاح
بشكؿ كاضح كعمى قدر متساكم مف المعمكمات كتقييـ األداء اإلدارم بشكؿ مكضكعي كحماية مصالح ك
حقكؽ المساىميف ،كبيذا يككف نظاـ الخارجييف أكثر قابمية لممحاسبة كأقؿ فسادا كبالرغـ مف تمؾ المزايا فإف
اليياكؿ ذات الممكية المشتتة ليا نقاط ضعؼ منيا:

1

محمد مصطفى سميماف  ،دكر حككمة الشركات في معالجة الفساد المالي ك اإلدارم ،مرجع سابؽ،ص-ص.28-27
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 يميؿ المالؾ المشتتكف إلى االىتماـ بتعظيـ األرباح في األجؿ القصير كليس في األجؿ البعيد مما يؤدمىذا إلى نشكء الخالفات بيف أعضاء مجمس اإلدارة كأصحاب المؤسسات.
 تكاتر التغيرات في ىيكؿ الممكية نظ ار ألف المساىميف قد ال يرغبكف في التنازؿ عف استثماراتيـ رغية فيتحقيؽ أعمى األرباح في مكاف أخر ككال األمريف يضعؼ استقرار المؤسسة.
كيتضح مما سبؽ أف كال مف نظاـ الداخمييف كالخارجييف لدييا مخاطر في طياتيا كالغاية مف نظاـ حككمة
الشركات ىك التقميؿ إلى حد أدنى مف ىذه المخاطر ،كيرتكز النظاـ الفعاؿ لحككمة الشركات عمى مزيج مف
1

الضكابط الداخمية الخارجية.

1محمد مصطفى سميماف  ،مرجع سابؽ ،ص-ص. 29-28:
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خالصة الفصل
حاكلنا في ىذا الفصؿ الكقكؼ عمى مدل عالقة حككمة الشركات بمخرجات النظاـ المحاسبي ككذلؾ
الدكر االيجابي الذم يمكف أف تمعبو مف خالؿ ألياتيا حيث تعمؿ بصفة أساسية عمى حماية كضماف حقكؽ
المساىميف ككافة األطراؼ ذكم المصمحة المرتبطيف بأعماؿ الشركة مف خالؿ إحكاـ الرقابة كالسيطرة عمى
اقب الحسابات ،كيمكف تصنيؼ مجمكعة اآلليات المستخدمة إلى نكعيف آليات داخمية
أداء كإدارة الشركة كمر ة
لمحككمة كاليات خارجية ،إال أف ىناؾ خالؼ حكؿ اآلليات التي تحتكييا كؿ فئة كىذا راجع الختالؼ البيئة
القانكنية كالتشريعية لكؿ دكلة.
تمعب المراجعة الداخمية دك ار ىاما في تدعيـ نظاـ الحككمة داخؿ الشركة ككذلؾ دكرىا في مجاؿ تقييـ
مخاطر الشركة مف خالؿ الخدمات االستشارية التي تقدميا إلى جانب خدمات التأكيد كالفحص كالتقييـ.
تعتبر لجنة المراجعة ألية ميمة لمرقابة في الشركات باعتبارىا حمقة كصؿ بيف المديريف التنفيذييف
كمجمس اإلدارة كبيف المراجعيف الخارجييف كبالتالي فيي تعمؿ عمى دعـ كتحسيف مصداقية الكشكفات
المالية.
مجمس اإلدارة ىك المحكر الذم ترتكز عميو الحككمة الجيدة ،فمجمس اإلدارة الجيد يضمف لممستثمريف في
الشركة بأف األصكؿ التي قامكا بتكفيرىا يجرم استخداميا مف جانب مديرم الشركة كككالئيـ لزيادة قيمة
لمشركة ،كمف ثـ تحقيؽ قيمة أفضؿ لممستثمريف ،كما يضمف ليـ عدـ ضياع أك إساءة استخداـ رأس الماؿ
بؿ إف رأسماليـ يستخدـ لتحسيف األداء االقتصادم لمشركة كىك ما يؤدم بدكره إلى زيادة قيمة الشركة.
تعتبر المراجعة الخارجية بمثابة جرس اإلنذار المبكر لمشركات ،ككنيا تيتـ ببياف االنحرافات المالية أك
اإلدارية ،كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ قكاعد العناية المينية بكؿ إتقاف كمكضكعية كتدقيؽ حسابات الشركة،
كتدقيؽ أنظمتيا المالية كاإلدارية كالتحقؽ مف مكجداتيا فيذا سكؼ يؤدم ال محالة إلى كشؼ مكاطف الضعؼ
كالخمؿ في إدارة الشركة في الكقت المناسب كالقياـ بكضع الطرؽ المثمى لمعالجتو قبؿ انتشاره ،كىذا يبيف أنو
بتطبيؽ المراجعة الخارجية سكؼ يككف ىناؾ مزيدا مف الرقابة كمزيدا مف الحد مف الغش كالتزكير أم
المساىمة البالغة في دعـ كارساء حككمة الشركات.
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تمهيد الفصل
لقد تـ في الجانب النظرم التطرؽ إلى كؿ مف حككمة الشركات

كما يتعمؽ بيا مف مبادئ كآليات

ككذلؾ جميع الجكانب المتعمقة بجكدة المعمكمة المحاسبية كحاكلنا التعرؼ كيؼ أف حككمة الشركات تساىـ
في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية ،كمف أجؿ إسقاط ىذا الجانب النظرم ميدانيا ارتأينا إجراء دراسة ميدانية
لمتعرؼ عمى حيثيات المكضكع مف خالؿ اتخاذ شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية كدراسة حالة ،ىذه األخيرة
تعتبر أكؿ شركة خاصة تدخؿ البكرصة كمف بيف الشركات التي تمتزـ بتطبيؽ مبادئ حككمة الشركات ،إذ
تمتزـ بميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسات في الجزائر ،كذلؾ مف خالؿ إبراز كاقع تطبيؽ مبادئ كآليات الحككمة
في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية كمدل التزاميا بيذه اآلليات ككذلؾ مدل دكر كؿ آلية مف ىذه اآلليات
الداخمية كالخارجية في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية.

المبحث األول :تقديم شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
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سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى تقديـ شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية التي تمت فييا الدراسة
التطبيقية ،ككذلؾ رأس ماليا كدخكليا بكرصة الجزائر ،كبطاقة فنية حكؿىا.
المطمب األول :التعريف بشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
أليانس لمتأمينات ىي شركة مممككة لمقطاع الخاص ذات أسيـ برأسماؿ كطني ،تأسست في

 30جكيمية

 2005بمكجب األمر رقـ ) (07-95المؤرخة في  25جانفي  1995كالصادر عف ك ازرة المالية كالمتعمقة
بفتح سكؽ لمتأمينات ،كبعد الحصكؿ عمى مكافقة الجيات المختصة في المرسكـ رقـ ) ،(122-05باشرت
الشركة نشاطيا سنة  ،2006بكاسطة القياـ بعمميات التأميف كاعادة التأميف ،حيث تقدـ الشركة خدمات ك
1

منتجات تأمينية حسب الطمب كحاجة التأميف كىذا كما يمي:
أوال -التأمينات الموجهة لألفراد والمخصصة ل:
 السيارات بما فييا المساعدة. الحكادث الفردية – حياة  /كفاة. -المخاطر المتعددة لمسكنات.

 السفر( تأشيرة فضاء شنغف ككجيات أخرل ،عمرة الحج ). الككارث الطبيعية. الصحة كاالحتياط.ثانيا -التأمينات المهنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة /المؤسسات المتوسطة الصناعية ،المهن الحرة،
الحرفيين والتجار
 السيارات أسطكؿ صغير أك كبير. المساعدة ( أسطكؿ صغير أك كبير). المخاطر المتعددة المينية ( بما فييا المسؤكلية المدنية كضمانات أخرل). تأميف المجمكعة ( إضافي صحة). الككارث الطبيعية ،أضرار المياه.www.allianceassurances.com.dz/presentation consulté le: 06/01/2014
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نقؿ البضائع بح ار كب ار كجكا .
ثالثا -التأمين عمى األخطار الصناعية :الشركات الكبرى
 حرائؽ كمخاطر ممحقة. تحطـ اآلالت. المسؤكلية المدنية العامة. المسؤكلية المدنية المينية. المسؤكلية المدنية "المنتجات المسممة". خسائر االستغالؿ بعد حريؽ أك تحطـ اآلالت. خسارة منتجات مخزنة في غرفة التبريد. سرقة منتجات كسرقة الصندكؽ/الخزينة. تأميف أنظمة اإلعالـ اآللي الصغيرة. أسطكؿ سيارات(أكثر مف  51سيارة ) . إضافي صحة لفائدة المستخدميف. نقؿ البضائع بحرم ،برم ،جكم. اضطرابات كاحتجاجات شعبية.رابعا -التأمينات عمى البناء واألعمال الهندسية
 المسؤكلية المدنية لممصمـ( مكاتب الدراسات كىيئات المراقبة كالميندسيف) . المسؤكلية المدنية لمنجز المشركع ( المشرؼ عمى اإلنجاز ،مقاكلكف رئيسيكف ،أك مقاكلكف في اإلنجاز). جميع أخطار الكرشات في اليندسة المدنية ككؿ أخطار تركيب اآلالت كالتجييزات. نقؿ كتخزيف كسيط شامؿ لتجييزات الكرشة. جميع أخطار شاحنات الكرشات. المسؤكلية المدنية لمكفاة.166
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 الحكادث الفردية لمعامميف في الكرشات. تأمينات عمى نقؿ المنتجات كالتجييزات. خسائر االستغالؿ المسبؽ.كتجدر اإلشارة إلى أف شركة أليانس ىي أكؿ شركة خاصة تمتزـ بميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة في
الجزائر ككاف ىذا سنة  2009مف خالؿ الكممة التي ألقاىا الرئيس المدير العاـ لمشركة بالممتقى الذم ناقش
الحكـ الراشد في المؤسسات الجزائرية ،حيث جاء تبني أليانس لتأمينات ليذا الميثاؽ في سياؽ تحضيرىا
لدخكليا بكرصة الجزائر لكسب ثقة المستثمر الجزائرم ،كاعتبر المدير العاـ حساف خميفاتي أنو خيار
استراتيجي لتبني محاكر الميثاؽ الرئيسية :المساءلة ،الشفافية ،اإلنصاؼ كالمسؤكلية ،ىذا لضماف ككسب ثقة
كافة المتعامميف مع الشركة ،كخصكصا المساىميف كضماف المعاممة العادلة بينيـ ،كما أف الشركة مستعدة
1

لكشؼ عف الطريقة التي تدار بيا ،ككذا اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية لمجيات الرسمية .

أليانس لمتأمينات متكاجدة في جميع مناطؽ الجزائر  ،كلقد عرفت شبكتيا التجارية تطك ار ممحكظ حتى
نياية سنة  ،2011حيث تـ افتتاح  193مركز إنتاج ،مييكمة إلى  11ككالة رئيسية ك  29ككالة مباشرة،
ك 59ككيؿ عاـ ،ك 29ممحقة ،مكزعة عمى  35كالية.
2

كيمكف تكضيح الييكؿ التنظيمي لمشركة مف خالؿ الشكؿ التالي:

الشكل رقم )  :(11الهيكل التنظيمي لشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية

revue_de_presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:21.
-http://www.allianceassurances.com/presentation.html, date de consultation: 14/01/2014
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Source: allianceassurances,notice d'information,augmentation de capital de 1433 million da
viaun appel public a l'epargne et introduction du titre en bourse, visa cosob no 2010/02 du
8aout2010insertion boal 59 du 24,p:32.

المطمب الثاني :تطور شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
لمتابعة تطكر شركة أليانس لمتأمينات نقكـ بدراسة رأسماؿ الشركة كرقـ أعماليا كالمحفظة المالية التي
تشكؿ رقـ أعماليا.
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الفرع األول :رأسمال الشركة ودخولها البورصة
قدر رأسماؿ شركة أليانس لمتأمينات فكر انطالؽ نشاطيا ب

 500مميكف دج سنة  ،2006ليصؿ في

سنة  2009إلى  800مميكف دج  ،1كيرجع سبب ىذا االرتفاع في دمج االحتياطات بقيمة  360مميكف دج
كنظ ار لسياسة الشركة التكسعية مف جية ،ككفؽ لممرسكـ رقـ (  ) 09-375الصادر في  16نكفمبر 2009
المعدؿ كالمتمـ لممرسكـ التنفيذم (  )95-344الصادر في  30أكتكبر  1995الذم يحدد الحد األدنى
رأسماؿ شركات التأميف ،قررت الشركة في الجمعية غير العادية في جكيمية  ،2010برفع رأسماليا عف طريؽ
الإلكتتاب العاـ أيف لجأت إلى بكرصة الجزائر في

 03أكتكبر  ،2010بعد منحيا رخصة الدخكؿ رقـ:

 2010/02مف لجنة تنظيـ عمميات البكرصة.2
كتعتبر شركة أليانس أكؿ مؤسسة مف القطاع الخاص تدخؿ إلى البكرصة ،كلقد بمغت األمكاؿ التي تـ
3

رفعيا مقدار 1.4مميار دينار ،كقد اشترؾ في ىذه عممية جمع بطاقات االكتتاب البنكؾ التالية:
 القرض الشعبي الجزائرم  ،CPAمسؤكؿ الفريؽ. بنؾ التنمية المحمية .BDL بنؾ الفالحة كالتنمية الريفية .BADR البنؾ الخارجي الجزائرم. BEA البنؾ الكطني الجزائرم .BNA صندكؽ االدخار كاالحتياط .CNEP BANQUE سكسيتي جينيراؿ الجزائر.SGA -بي أف بي باريبا الجزائر.BNP PARIBAS

كلقد كاف رأسماؿ ىذه الشركة يبمغ قبؿ رفعو  100مميكف دج تـ اكتتابيا كميا كتحريرىا مف طرؼ المساىميف
اآلتي ذكرىـ:
الجدول رقم ):(02الفئات المساهمة في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية قبل دخولها بورصة الجزائر

3

revue_de_presse ALLIANCE ASSURANCES , 2009, p:22.
Rapport annuel alliance assurance 2011.

لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا ،تقرير لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا السنكم ،2010ص .28
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عدد األسهم

النسبة

أسماء وألقاب المساهمين
حساف خميفاتي

2000000

%50

رشيد خميفاتي

600000

%15

رحمكف محمد

560000

%14

عيساتي محمد

400000

%10

عربات المغرب ش .ذ .أ

200000

%5

أكرحمكف عبد الحكيـ

160000

%4

إيترابا ،شركة ذات مسؤكلية

60000

%1.5

محدكدة
إيجيترابا ،شركة ذات مسؤكلية

%0.5

20000

محدكدة
المجموع

4000000

دج

800000000

%100

Source : alliance assurances , notice d'information, Op cit , P:22.

كتسعى شركة أليانس إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ ،حيث اعتبر الرئيس المدير العاـ لشركة أليانس
لمتأمينات فتح رأس ماؿ الشركة عف طريؽ البكرصة عممية تاريخية بالنسبة لمشركة كالسكؽ المالية ،كما أكد
بأف ىناؾ أىداؼ إستراتيجية ستتحقؽ مف كراء العممية األكلى مف نكعيا في تاريخ السكؽ المالية الجزائرية
كمف بيف األىداؼ التي ذكرىا:
 رفع رأسماؿ الشركة تطبيقا لشركط قانكف التأمينات .2009 تكسيع قاعدة الشركة بمساىميف جدد عف طريؽ االدخار العاـ. اقتساـ الثركة الناجمة عف العممية مف خالؿ إعطاء فرصة جديدة لمجزائرييف لتكظيؼ أمكاليـ عفطريؽ كسائؿ جديدة لالدخار.
 المساىمة في تفعيؿ بكرصة الجزائر مف قبؿ المتعامميف العمكمييف كالخكاص170
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كما تسعى الشركة لمكصكؿ إلى األىداؼ التالية:
 زيادة الحصة السكقية لمشركة.
 ابتكار منتجات جديدة.
 تكظيؼ ميارات جديدة كتحسيف نظاـ الحكافز كقياس األداء.
 زيادة التكاصؿ مع المساىميف.
الفرع الثاني :رقم أعمال شركة أليانس لمتأمينات
حققت شركة أليانس لمتأمينات تطكر ممحكظ في رقـ أعماليا ،حيث قدرت نسبة التطكر ب% 7.09بيف
1

سنتي  ،2014 -2013كالشكؿ المكالي يكضح رقـ أعماؿ الشركة خالؿ الفترة :2014-2013
الجدول رقم( :)02تطور رقم أعمال شركة أليانس2014-2013

الصنف

رقم األعمال
2013

السيارات

نسبة الزيادة
2014

3 090 942 246

3 339 535 380

%8.04

المخاطر البسيطة

170 234 608

241 185 116

%41.68

IARD

631 752 007

647 863 025

%2.55

النقل

240 747 131

198 154 140

%17.69 -

المجموع

4 426 737 661 4 133 675 992

%7.09

المصدر :تقرير التسيير لمشركة لسنة .2014

مف خالؿ الشكؿ نالحظ أف شركة أليانس لمتأمينات حققت تطكر مستمر في رقـ أعماليا في سفتي
 ،2014-2013حيث حققت زيادة في رقـ أعماؿ قدره ا  %7.09مقارنة بسنة  ،2013حيث بمغ مبمغ
التأميف عمى منتج السيارات  3 090 942 246دج سنة  ،2013أما في سنة  2014بمغ رقـ أعماؿ
الشركة  3 339 535 380دج ،أم بنسبة زيادة قدرت ب .% 8.04
الفرع الثالث :محفظة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
يمكف تمخيص محفظة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية مف خالؿ الشكؿ التالي:
Les Rapports annuels de l’Alliance Assurance .2007 au 2012.
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الشكل رقم) :(13محفظة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية لسنة 2014

1

:%58التأمين عمى سيارات األفراد واألخطار البسيطة.
:%33التأمين عمى األخطار المتعددة.
 :%5التأمين عمى النقل.
:%3التأمين عمى الزراعة.
 :%1التأمين عمى ديون الودائع.
المصدر :تقرير التسيير لشركة أليانس لسنة .2014

نالحظ مف خالؿ الشكؿ أف حصة التأميف عمى السيارات تأخذ حصة األسد في تشكيؿ محفظة شركة
أليانس كىذا راجع لسببيف ،السبب األكؿ متعمؽ بإلزامية التأميف عمى السيارات في قانكف التأمينات الجزائرم
في مادتو  01األمر رقـ (  )15-74المؤرخ في  13فيفرم  ،1974كالسبب الثاني متعمؽ بأف الشركة تقكـ
بتمييز منتجاتيا التأمينية عمى السيارات حيث ركجت في سنة  2012لمنتكج التأميف الشامؿ " "+ككاف عمى
كقع كبير في أكساط المستأمنيف.
أما بالنسبة لمنتكج التأميف عمى األشخاص فقد عرؼ تراجعا بسبب قانكف فصؿ تأميف األضرار عف تأميف
األشخاص ،كفيما يخص تأمينات النقؿ كتأمينات األخطار المكجو لممؤسسات تعتبر قميمة مقارنة بسكؽ
التأميف الجزائرم ،كتسعى شركة أليانس إليجاد صيغ تأمينية تساعدىا عمى جذب المؤسسات

االقتصادية

إلييا.
Rapport annuel alliance assurance 2012.
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المبحث الثاني :واقع تطبيق حوكمة الشركات في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
بشكؿ عاـ مكضكع الحككمة في الجزائر أصبح مف المكضكعات الجديرة باالىتماـ

 ،مثميا كباقي دكؿ

العالـ ،كلزيادة التكامؿ مع المجتمع االقتصادم سعت الجزائر إلى بناء إطار مؤسسي لحككمة الشركات حيث
عممت عمى تحسيف مناخ األعماؿ كانفتاح اقتصادىا ،فضال عف قياـ الحككمة بتنفيذ إصالحات ىيكمية ككذا
إصدار ميثاؽ الحكـ الراشد سنة  2007كمسعى ييدؼ إلى تطبيؽ مبادئ الحككمة عمى أرض الكاقع ككضع
أساس قانكني كتنظيمي فعاؿ يشجع عمى الشفافية ككفاءة األسكاؽ.
كحتى تتضح الصكرة أكثر لكاقع تطبيؽ الحككمة في شركة أليانس لمتأميف ارتأينا التطرؽ في ىذا المبحث
إلى كاقع الشركة في ظؿ حككمة الشركات ،حيث سيتـ تشخيص الكاقع العممي لمبادئ الحككمة بشركة
أليانس ،كيتـ تكضيح األطراؼ المرتبطة بالحككمة بالشركة ككذلؾ آليات الحككمة.

المطمب األول :واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
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تعتمد شركة أليانس لمتأميف في تطبيقيا لمحككمة عمى العديد مف المبادئ نذكر منيا:
المبدأ األول :ضمان وجود أسس من أجل إطار فعال لحوكمة الشركات
كي يتـ كضع إطار فعاؿ لحككمة الشركات فإف مف الضركرم تكفر أساس قانكني كتنظيمي كمؤسسي فعؿ م
يمكف لكافة المشاركيف في السكؽ االعتماد عميو في تككيف عالقاتيـ التعاقدية الخاصة ،لذلؾ عممت الجزائر
عمى إصدار مراسيـ كقكانيف كتشريعات فيما يخص حقكؽ الممكية كالنظـ الضريبية كالقضاء كالنظـ المحاسبية
كغيرىا ،...عمى أف يككف متكافؽ مع المتطمبات القانكنية كالتنظيمية ،كأف يتسـ بالشفافية كقابمية التنفيذ ،كأف
يصيغ بكضكح تقسيـ المسؤكليات فيما بيف السمطات اإلشرافية كالتنظيمية كالتنفيذية المختمفة ،كأف يككف لدل
ىذه الجيات النزاىة كالسمطة كالمكارد لمقياـ بمياميا بكؿ شفافية كمكضكعية كفي الكقت المناسب.
كفي الجزائر يتـ إدارة الشركات كفؽ قكانيف كتشريعات تجعؿ ممارسة حككمة المؤسسات في نطاؽ تشريعي
يتكافؽ مع األحكاـ القانكنية ،كشركة أليانس لمتأمينات ليست بمعزؿ عف ذلؾ فيي تعمؿ في بيئة كنطاؽ
تشريعي يمكنيا مف ممارسة كتطبيؽ حككمة الشركات فيي تمتزـ بالعديد مف التشريعات

التي ألزميا بيا

المشرع الجزائرم.

المبدأ الثاني :حفظ حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لممالك
كما ذكرنا سابقا بأف شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية تعمؿ في بيئة تشريعية كبالتالي فيي تتقيد بالقكاعد
التي تنظـ عمؿ الشركات المساىمة ،فنجد أنيا تضمف حقكؽ المساىميف كالكظائؼ الرئيسية لممالؾ مف
خالؿ تطبيقيا لجميع القكانيف كالتشريعات المتعمقة بيذا المجاؿ كمف بينيا:
فنه:
 حسب المادة  715مقرر  42من القانون التجاري الجزائري إ لممساىـ الحؽ في المشاركة في الجمعيات العامة.
 لممساىـ الحؽ في انتخاب ىيئات التسيير أك عزليا ،المصادقة عمى كؿ عقكد الشركة أك جزء منيا
كقانكنيا األساسي أك تعديمو مع حؽ التصكيت الذم بحكزتو.
 لممساىـ الحؽ في تحصيؿ األرباح عندما تقرر الجمعية تكزيع كؿ الفكائد الصافية المحققة أك جزء
منيا.
 حسب المادة  (680معدلة) من القانون التجاري الجزائري فإنه:174
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يحؽ لكؿ مساىـ أف يطمع خالؿ الخمسة عشر يكما السابقة النعقاد الجمعية العامة العادية عمى ما يمي:
 جرد جدكؿ حسابات النتائج كالكثائؽ التمخيصية كالحصيمة كقائمة القائميف باإلدارة كبمجمس اإلدارة
كمجمس المديريف أك مجمس المراقبة.
 تقارير مندكبي الحسابات التي ترفع لمجمعية.
 المبمغ اإلجمالي المصادؽ عمى صحتو مف مندكبي الحسابات ،كاألجكر المدفكعة لألشخاص
المحصميف عمى أعمى أجر ،مع العمـ أف عدد ىؤالء األشخاص يبمغ خمسة عشر.
 حسب المادة  (678معدلة) من القانون التجاري الجزائري: يجب عمى الشركة أف تبمغ المساىميف أك تضع تحت تصرفيـ كؿ المعمكمات الكافية كالتي تخص
1

عمؿ الشركة كادارتيا مثؿ :أسماء القائميف باإلدارة كالمديريف العاميف كغيرىا...إلخ.
 -حسب المادة  715مقرر ( 4معدلة) من القانون التجاري الجزائري فإنه:

 يتحقؽ مندكبك الحسابات إذا ما تـ احتراـ مبدأ المساكاة بيف المساىميف ،كما يتـ التحؽمؽ في الكثائؽ
المرسمة إلى المساىميف حكؿ الكضعية المالية لمشركة كحساباتيا.
المبدأ الثالث :المعاممة العادلة لممساهمين
تتقيد شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية بالقكاعد المنظمة لعمؿ الشركات مف خالؿ حرصيا عمى تحقيؽ
المعاممة العادلة لممساىميف كذلؾ مف خالؿ التزاميا بالقكانيف المتعمقة بيذا المجاؿ كالتي يمكف تمخيصيا في:
 جميع األسيـ في الشركة تتمتع بحقكؽ متساكية كمالزمة لحؽ ممكيتيا( المادة  715مكرر 42مف
القانكف التجارم الجزائرم).
 إتاحة الفرصة لكافة المساىميف في الحصكؿ عمى تعكيض الضرر عند انتياؾ حقكقيـ (المادة 715
مكرر 23مف القانكف التجارم الجزائرم) بالمخالفات التشريعية أك خرؽ القانكف األساسي مف قبؿ
القائمكف باإلدارة.
 إتاحة الفرصة لكؿ مساىمي الشركة كبدكف تفرقة لإلطالع عمى كافة المعمكمات الخاصة المادة 678
( معدلة) مف القانكف التجارم الجزائرم)
المبدأ الرابع :دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات
1

لمزيد مف االطالع انظر المادة  678مف القانكف التجارم الجزائرم ،ص . 181
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تسعى الشركة لالىتماـ بأصحاب المصالح مف أجؿ تكطيد العالقة معيـ كخمؽ الثقة بينيا كبينيـ ،حيث تعمؿ
الشركة مف خالؿ التزاميا بمبادئ حككمة الشركات لالعتراؼ مف جية بحقكؽ أصحاب المصالح كالعمؿ عمى
تقديـ ىذه الحقكؽ إلى أصحابيا مف جية أخرل ،كبذلؾ تككف قد احترمت حقكؽ أصحاب المصالح التي
يحمييا القانكف مف خالؿ تسكية حقكؽ المستأمنيف كىذا األمر كاضح في التقارير المنشكرة لمشركة التي تبيف
أف ىناؾ تطكر ممحكظ في المبالغ المسددة لممستأمنيف كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

الجدول رقم)  : (03تطور حجم التعويضات الممنوحة لممستأمنين خالل سنتي 2014-2013
الوحدة :دج

الصنف

نسبة الزيادة

حجم التعويضات
2013

2014

السيارات

171 643

192 168

%39

المخاطر البسيطة

30 154

41 597

%18

IARD

5 823

5 902

%21

النقل

7 595

7898

المجموع

215 518

247 262

%32
%36

المصدر :تقرير التسيير لشركة أليانس .2014

عرفت الشركة خالؿ

الفترة  2014-2013المبينة بالجدكؿ أعاله تطكر ممحكظ فيما يخص تسديد

المطالبات كالكفاء بااللتزامات اتجاه المؤمفيف ،حيث ارتفع حجـ المبالغ التي تـ تعكيضيا مف

215518

مميكف دج سنة  2013إلى  247262دج سنة  ،2014حيث عرؼ فرع التأميف عمى السيارات تطكر خاص
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كبمغت في سنة  2014تعكيضات الشركة  192168مميكف دج ،ىذا ما يعكس إلى حد ما المجيكدات
المبذكلة مف قبؿ الشركة ؿتحسيف صكرتيا كلزيادة الثقة فييا كبالتالي بناء تكطيد العالقات مع العمالء  ،كىذا
ما يبيف اىتماـ الشركة محؿ الدراسة بأصحاب المصالح.
المبدأ الخامس :اإلفصاح والشفافية
تعمؿ شركة أليانس لمتأمينات عمى تكفير أكبر قدر ممكف مف المعمكمات كبكؿ شفافية سكاء لممساىميف أك
حممة كثائؽ التأميف ،كذلؾ بغية بناء عالقات أساسيا الثقة كالمصداقية بينيا كبيف مختمؼ األطراؼ ذات
الصمة بالشركة ،كذلؾ مف خالؿ تكفير معمكمات بشكؿ دكرم ،يتـ نشرىا عبر قنكات تتمثؿ في:
* المكقع االلكتركني لمشركة www.allianceassurances.com:
* المكقع الخاص بالمساىميفwww.allianceactionnaires.com :
*مكقع لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتياwww.cosob.org :
* مكقع بكرصة الجزائرwww.sgbv.dz :
*تـ تعييف مسؤكؿ () responsableعف العالقات مع المستثمريف:
*نظيـ صخرم

الياتؼ+ 213 21 34 48 48:

*اإليميؿnsakhri@allianceassurances.com :
أما المعمكمات المفصح عنيا مف قبؿ شركة أليانس ما يمي:
أوال – معمومات عامة :ومنها:
*اسـ الشركة كالشكؿ القانكني كلمحة تاريخية.
* عرض مختصر ألىداؼ الشركة كتكقعاتيا المستقبمية.
*كصؼ الخدمات الرئيسية.
* عرض معمكمات عف مدل االلتزاـ بالمسؤكلية االجتماعية.
ثانيا – معمومات عن اإلدارة :ومنها:
*معمكمات عف أعضاء مجمس إدارة الشركة (األسماء ،الكظائؼ ،الخبرات) .
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*المكافآت بصفة عامة.
* معمكمات عف المديريف األساسييف.
ثالثا – معمومات مالية
* عرض الميزانية.
*عرض جدكؿ حسابات النتائج (. )TCR
*عرض جدكؿ تدفقات الخزينة(TFT).
*المالحؽ.
*عرض تقرير محافظ الحسابات.
رابعا – معمومات عن الشركات التابعة الشقيقة
خامسا– تقديم جداول توضيح التغيرات التي تط أر عمى:
*رقـ األعماؿ؛ *ىيكؿ المنتجات التأمينية؛ *التعكيضات؛ * نسب الخسارة؛ * التغيرات في األصكؿ؛*
التغيرات في الخصكـ.
المبدأ السادس :مسؤوليات مجمس اإلدارة
يعتبر مجمس اإلدارة في شركة أليانس أحد األطراؼ المعنية بتطبيؽ حككمة الشركات ،حيث ىك مف يمثؿ
المساىميف كاألطراؼ األخرل مثؿ أصحاب المصالح ،كيقع عمى عاتقو ميمة اختيار المديريف التنفيذييف
الذيف تككؿ إلييـ سمطة اإلدارة اليكمية ألعماؿ الشركة ،كما يقكـ برسـ السياسات العامة لمشركة ككيفية
الحفاظ عمى حقكؽ المساىميف ،باإلضافة إلى الرقابة عمى أداء ىذه األطراؼ.

المطمب الثاني :األطراف التي لها عالقة بالحوكمة في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية
إف األطراؼ الرئيسية التي ليا عالقة بالحككمة ىي األطراؼ التي ليا عالقة بعممية الحككمة في شركة
أليانس لمتأمينات الجزائرية كىـ كاألتي:
أوال :المساهمون
يعتبر المساىمكف أحد األطراؼ كركائز الحككمة في شركة أليانس  ،حيث تسعى الشركة لتحقيؽ أكبر
قدر ممكف مف الشفافية في التعامؿ مع مساىمييا كتزكيدىـ بكافة المعمكمات التي تمكنيـ مف فيـ
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الفصل الرابع:

المكضكعات االستراتيجية بالشركة ،ككذا سعييا لتحقيؽ العدالة في معاممة مساىمييا العتبارىا أف مفتاح
االستقرار الشركة مرتبط بثقة ككالء المساىميف ،كما يتـ إرساؿ نشرة إعالمية في نياية السنة تحكم النتائج
المالية لمشركة لممساىميف كلتكطيد عالقات الثقة مع المساىميف تـ تعييف مدير المالية كالمحاسبة

السيد

بريغات في حالة التزكد بمعمكمات أكثر حكؿ الشركة.
كما سبؽ الذكر أف شركة أليانس قامت بدخكؿ السكؽ المالية لرفع رأسماليا مف  800مميكف دج إلى 2،2
1

مميار دج كتحريرىا مف ثمانية مساىميف كما سبؽ الذكر إلى الفئات المساىمة المكضحة في الجدكؿ لتالي:

الجدول رقم ) :(04الفئات المساهمة في شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية بعد دخولها بورصة الجزائر

الفئات المساهمة

عدد األسهم

النسبة المئوية

األشخاص الطبيعيكف ذكم

1338346

%74.17

المستثمركف مف المؤسسات

181625

%10.07

األشخاص المعنكيكف ذكم

186002

%10.31

شركة المغرب لمعربات ش ذ أ

90226

%5

الككالء العاممكف لشركة التأميف

3635

%0.2

العماؿ األجراء لشركة التأميف

4653

%0.26

المجمكع

1804511

%100

الجنسية الجزائرية

الجنسية الجزائرية

بعنكاف السنة المالية
أليانس ش ذ أ
أليانس ش ذ أ

المصدر :لجنة تظيم عمميات البورصة ومراقبتها السنوي ،2010،ص.30

ثانيا :مجمس اإلدارة

1

لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا ،تقرير لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا السنكم ،2010ص.28
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تدار الشركة كفقا لمقانكف األساسي لشركة أليانس لمتأمينات مف قبؿ مجمس إدارة مككف مف ما ال يقؿ عف 3
أشخاص ك 12شخصا كحد أقصى ،بينيـ مف  5إلى  10أشخاص يتـ تعيينيـ مف طرؼ الجمعية العامة
العادية لممساىميف كيتـ تعييف أعضاء المجمس مف قبؿ الجمعية العامة التأسيسية أك الجمعية العامة العادية
لمدة أقصاىا ست سنكات قابمة لمتجديد ،كما يجب عمى مجمس اإلدارة تعييف رئيسا لمجمس اإلدارة مف بيف
أعضائو )شخص كاحد( ،يعمؿ عمى تمثيؿ الشركة في عالقاتيا مع األطراؼ األخرل ،كىك مخكؿ بالتعرمؼ
بالشركة نيابة عنيا كممارسة سمطاتيا ككظائفيا المحددة بمكجب القانكف الجتماعات المساىميف.1

كتتمثؿ مياـ مجمس اإلدارة بشركة أليانس حسب القانكف األساسي لمشركة في مجمكعة مف النقاط نذكر منيا:
 كضع إستراتيجية شاممة لسير الشركة. اإلشراؼ عمى عمؿ الشركة كالرقابة عمى األنشطة. ضماف المعاممة العادلة بيف المساىميف في الشركة . الحفاظ عمى مصالح األطراؼ الفاعمة في الشركة. تأكيد مصداقية حسابات الشركة.كيتككف مجمس إدارة شركة أليانس لمتأمينات مف  7أعضاء برئاسة الرئيس المدير العاـ"-PDG-خميفاتي
حساف "كالذيف تتكفر فييـ جميع الشركط كالمؤىالت لشغؿ ىذه المناصب ،تـ تعيينيـ مف طرؼ الجمعية
العامة لممساىميف ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
الجدول رقم ) :(05أعضاء مجمس إدارة شركة أليانس لمتأمينات

االسم والمقب
حساف خميفاتي

السيرة الذاتية

المنصب
رئيس مجمس االدارة

 خريج المدرسة العميا لمتجارة سنة .1993 حامؿ شيادة  DEESفي البنكؾ سنة  1955مفالمدرسة العميا.

 حامؿ شيادة  MBAفي اإلدارة سنة  2003مفالمعيد الدكلي لإلدارة.
 بدأ حياتو المينية بالقرض الشعبي الجزائرم سنةalliance assurances , notice d'information, Op cit, P:85.
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.1996
 شغؿ نائب الرئيس مكمؼ بالتنمية لممجمكعة كالمديرالعاـ لمفرع. SOVEMAC
 -منذ  2004شغؿ منصب الرئيس المدير العاـ لشركة

أليانس.

عبد الكريـ بكدرع

عضك

-

نسيـ كرجكج

عضك

-

عبد الكريـ أكرحمكف

عضك

محمد عيساتي

عضك

محمد رحمكف

عضك

عبد الرحماف صالحي

عضك

 -حاصؿ عمى ليسانس العمكـ القانكنية كاإلدارية سنة

،1984كشيادة الماجستير في قانكف الشركات سنة
 1987بجامعة الجزائر.

 خريج كمية الحقكؽ بجامعة ستراسبكرغ. رئيس مصمحة اإلدارة العامة  EMCAGلكاليةالجزائر.
 مف  1998إلى  2007شغؿ منصب الرئيس المديرالعاـ لشركة . SOGENS

 حاليا مدير ككالة لشركة أليانس لمتأمينات. حاصؿ عمى شيادة الرياضيات مف جامعة الجزائر،كبعدىا ميندس في اليندسة الميكانيكية بجامعة
بكرتسمكث ببريطانيا.
 -في سنة  1981عمؿ ميندس في شركة سكنطراؾ.

ا  -عمؿ ميندس أبحاث في شركة  Crawleyالبريطانية

لمدة سنة ،كشركة  John & Starleyلمدة سنة.
 ىك الشريؾ المؤسس لمجمكعة رحمكف التي تأسستسنة .1970

 كتتألؼ مف العديد مف الشركات العاممة في مجاؿالبناء ، Algematcoكتجميع العربات المقطكرة

.Famoval
-

المصدر :مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمى alliance assurances , notice d'information, Op cit, P86 :

ج  -الطاقم اإلداري
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الفصل الرابع:

يتكلى الطاقـ اإلدارم في شركة أليانس بصفتو المسؤكؿ األكؿ عف

اإلدارة الفعمية لمشركة برفع التقارير

الخاصة باألداء إلى مجمس اإلدارة ،كما أنيا تسعى لتعظيـ أرباح الشركة كزيادة قيمتيا باإلضافة إلى
مسئكليتيا تجاه اإلفصاح كالشفافية في المعمكمات التي تنشرىا لممساىميف ،كاإلدارة ىي حمقة الكصؿ بيف
مجمس اإلدارة كبقية األطراؼ المتعاممة مع الشركة ،كتتككف إدارة شركة أليانس مف مجمكعة مف اإلطارات
اإلدارييف الرئيسييف برئاسة السيد حساف خميفاتي كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

الجدول رقم ) :(06اإلطارات اإلداريين والرئيسيين بشركة أليانس لتأمينات الجزائرية

السيرة الذاتية

االسم والمقب

المنصب

سكساؼ عمر

المدير العاـ النائب التقني

لعبيدم رابح

مدير المالية كالمحاسبة

حاصل على DESSيف املالية .
 شهادة احلقوق واالقتصادDحاصلعلى
شغل عدة مناصب يف شركات التأمنيوالبنوك.

مسمكب رابح

مدير المكارد البشرية

-حاصؿ عمى شيادة دراسات عميا في

سايح محمد

مدير التأمينات عمى األشخاص

سميج عبد الكريـ

مدير التأمينات عمى السيارات

 خريج كمية الحقكؽ بجامعة الجزائر1978
 -شغؿ عدة مناصب بك ازرة المالية

كشركات التأميف.

شغؿ لعدة سنكات منصب نائبالرئيس التنفيذم ؿ.CAAR

إدارة المكارد البشرية.
شغؿ كإطار المكارد البشرية في عدةشركات جزائرية منذ  ، 2002بما
فييا شركة ألستكـ الجزائر ش ذ أ في
.2008
 ليسانس في القانكف الخاص1972.شغؿ عدة مناصب في شركاتالتأميف منذ. 1971
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 -ليسانس في عمـ اإلجتماع.
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كاألخطار البسيطة

 شغؿ مسؤكؿ في عدة شركات التأميف1987كمدي ار لشركة إعادة التأميف
SAAمف 2003إلى .2009

بكتراب رياض

مدير التأمينات عمى النقؿ

بميكشات كداد زكجة ميدم

مدير إعادة التاميف

حاصل على شهادة يف التمويل والتأمنيمن معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب
تونس. 2000
 رئيس قسم تأمني النقل يف عدةشركات.
 -رئيس قسـ تأميف النقؿ في شركة

 CAARمف  2001إلى .2005

خريجة معيد التمكيؿ كالتنمية لممغربالعربي – تكنس .1999
-إطار لشركات التأميف منذ. 2000

المصدر :مف إعداد الباحثة باإلعتماد عمىalliance assurances , notice d'information, Op cit, P:87 :

د -أصحاب المصالح :لشركة أليانس مجمكعة متعددة مف أصحاب المصالح يعممكف عمى تحقيؽ مصالحيـ
داخؿ الشركة كىـ :
 العمالء كالمقرضيف. العماؿ كالمكظفيف. -الجيات الحككمية كالدكلية.
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المبحث الثالث :واقع جودة المعمومات المحاسبية بشركة أليانس لمتأمينات في ظل تطبيق
النظام المحاسبي المالي
المطمب األول :أدوات االفصاح عن المعمومات داخل الشركة
باعتبار أف شركة أليانس شركة مساىمة كمقيدة في البكرصة فيي ممزمة بتكريس الشفافية كالمصداقية في
مختمؼ معامالتيا ،لذا تسعى لكسب ثقة جميع مكتتبييا مف خالؿ تكفير معمكمات بكؿ سيكلة كدكرية عف
طريؽ عدة قنكات.
أ -التقرير السنوي) (Rapport annuel
كىك عبارة عف بطاقة تعريفية لمشركة يشمؿ عمى كثائؽ قانكنية ،اقتصادية ،محاسبية كتأسيسية كىك مف أىـ
أدكات اإلفصاح عف الشركة لما لو مف أىمية بالنسبة لممؤسسيف كالمستثمريف كالمحمميف.
كيتككف التقرير السنكم لشركة أليانس مف عدة نقاط ميمة تخص معمكمات عامة كمالية ،فمف خالؿ التقرير
السنكم الصادرة عف الشركة في سنة  2014الحظنا أنو يحتكم عمى المعمكمات التالية):الممحق رقم:(01
 رسالة الرئيس
 تاريخ الشركة.
 التعريؼ بالشركة.
 أحداث بارزة.
 الشبكات التجارية.
 المديريات الجيكية كالمديرية العامة.
 الشركة كالبكرصة.
 المكارد البشرية.
 أرقاـ ميمة لمشركة.
 التقرير المالي كيحتكم عمى:
 جدكؿ تغيرات األصكؿ لعدة سنكات سابقة. جدكؿ تغيرات الخصكـ لعدة سنكات سابقة.

لإلطالع عمى التقارير السنكية لشركة

أليانسwww.allianceassurances.com :
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 جدكؿ تغيرات حساب النتائج لعدة سنكات سابقة. المالءة المالية كالتكظيفات. مؤشرات مالية كنسب األداء. مؤشرات البكرصة. شيادة محافظ الحسابات. االلتزامات االجتماعية كالمدنية.
 تكقعات السنة التالية ) القادمة (.
كتتعدد الجيات المستفيدة مف المعمكمات الكاردة في التقرير السنكم لمشركة كمايمي:
 المساهمين :يكفر التقرير السنكم لممساىميف المعمكمات الكمية كأرباح المحققة خالؿ فترة أك فترات ماليةمقدرة الشركة عمى تكفير السيكلة ،احتساب العائد عمى أسيـ الشركة كؿ ىذه المعمكمات تفيد المساىميف
ألجؿ التصكيت في الجمعية العامة لممساىميف.
 العمال في الشركة :تسعى ىذه الفئة مف خالؿ صدكر التقرير السنكم إلى االطالع عمى المعمكماتالخاصة بالمكارد البشرية كالتككينات كالتربصات باإلضافة إلى التعرؼ عمى طريقة سير عمؿ الشركة.
 المستثمرين المرتقبين :عف طريؽ التقرير السنكم يستطيع المستثمريف المرتقبيف التنبؤ بمستقبؿ الشركةككذلؾ االطالع عمى الكضعية المالية لمشركة كالسياسة المتبعة مف قبؿ الشركة لتكزيع أرباحيا كمقارنة أدائيا
بأداء الشركات األخرل .
 إدارة الشركة ) المسيرون( :تطمع إدارة الشركة عمى المعمكمات الكاردة في التقرير السنكم لتقييـ نفسيافي مدل فعاليتيا في تسيير شؤكف الشركة ككذلؾ الحرص عمى تحسيف تسييرىا لمشركة مف خالؿ:
 ترشيد استخداـ المكارد المتاحة لبمكغ األىداؼ المرجكة. زيادة فعالية الرقابة.اإلدارة الكفؤة لألصكؿ. الدائنون :مف خالؿ المعمكمات الكاردة في التقرير السنكم يستطيع الدائنكف تقييـ مدل مقدرة الشركة عمىتسديد التزاماتيا .
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ب -القوائم المالية )(Etats financiers
تعتبر القكائـ المالية العناصر األساسية التي تقدـ مف خالليا حكصمة نشاط الشركة في شكؿ كثائؽ شاممة
تقدـ في نياية كؿ دكرة محاسبية ،كحسب ما جاء في نص النظاـ المحاسبي المالي لممؤسسات فإف كؿ
مؤسسة مجبرة عمى إعداد قكائـ مالية في نياية كؿ دكرة محاسبية كشركة أليانس كغيرىا مف الشركات تمتزـ
بالقانكف  11-07المؤرخ في  25نكفمبر  2007المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،كبالتالي تقكـ الشركة
بإعداد القكائـ التالية) :الممحق رقم (02
 -1الميزانية ) : (Bilanتصؼ الميزانية عناصر األصكؿ كعناصر الخصكـ  ،تحتكم عمى عمكديف ،األكؿ
لمسنة الجارية كالثاني لمسنة السابقة

)يحتكم عمى األرصدة فقط ( ،كيتضمف العناصر المتعمقة بالكضعية

المالية لممؤسسة.
 -2جدول حساب النتائج ) :(compte de résultatىك بياف يمخص األعباء كالنكاتج المحققة مف طرؼ
الشركة خالؿ السنة المالية كال يأخذ بعيف االعتبار تاريخ التحصيؿ أك الدفع كيظير النتيجة الصافية لمسنة
المالية كالتي قد تككف ربح أك خسارة.

 -3جدول تدفقات الخزينة ) :(tableau de flux de tresorerieقائمة تدفقات النقدية مف القكائـ
اليامة جدا كاإلجبارية في النظاـ المحاسبي المالي فيي الحجر األساسي لمتحميؿ المالي كالغرض منيا ىك
تكفير معمكمات مالئمة لمستعممي القكائـ المالية عف كؿ المتحصالت كالمدفكعات النقدية لممؤسسة خالؿ
الفترة ،أم معرفة مصادر النقدية كفيما استخدمت كمقدار التغير في رصيد النقدية خالؿ الفترة ،كتحديد

مصادر االختالؼ بيف صافي الدخؿ كصافي التدفقات النقدية.

1

 -4المالحق ) :(les annexesيتضمف معمكمات كتكضيحات تساعد في فيـ العمميات الكاردة في القكائـ
المالية.

ج -التقرير المرحمي(Rapport Intérimaire) :
تعد التقارير المرحمية مصدر مف مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات المحاسبية المالئمة التخاذ الق اررات
االقتصادية مف قبؿ حممة األسيـ كالمحمميف كأصحاب المصمحة ،حيث تقكـ الشركة كخالفا لمتقارير المالية
 1عباس ميدم الشيرازم  ،نظرية المحاسبة  ،دار السراسؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الككيت ،1990 ،ص. 224
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السنكية بإصدار تقارير مالية مرحمية خالؿ السنة المالية عادة ما تككف نصؼ سنكية أك ربع سنكية  ،كيرجع
اليدؼ مف إصدار ىاتو التقارير ىك التعرؼ عمى نتيجة نشاط الشركة كالمركز المالي لمشركة المستثمر بيا
بشكؿ دكرم بدال مف االنتظار حتى نياية السنة المالية كىذا ما يتماشى كمقكمات اإلفصاح مف حيث التكقيت
انظر) الممحق رقم  ،(03كيتضمف التقرير المرحمي لسنة  2014ما يمي:
 أحداث بارزة.
 معمكمات مالية كمحاسبية.
 اجتماع الجمعية العامة العادية لممساىميف.
 اليكـ اإلعالمي :كذلؾ امتثاال لمحتمية القانكنية الشركات المعتمدة في البكرصة بتنظيـ يكميا الثاني
الخاص بالمعمكمات المالية.
 رسالة لممساىميف :يتمقى المساىمكف رسالة تحتكم عمى أىـ األحداث البارزة كالنتائج الفترية كاألرقاـ
المفتاحية.
 حكصمة لنشاط قطاع التأميف في الجزائر.
د-الجمعيات العامة لممساهمين( l'assemblées générale des actionnaires) :
كىي اجتماع يعقد بحضكر عامة المساىميف ،كتنقسـ الجمعية العامة لممساىميف إلى نكعيف:جمعية عامة
عادية تعقد مرة عمى األقؿ في السنة كغالبا ما تنعقد في شير مام أك جكاف حيث يقكـ مجمس اإلدارة بإعالـ
المساىميف كتزكيدىـ بكافة الكثائؽ اليامة قبؿ ثالثيف يكما مف انعقاد الجمعية العامة كىذا لطرح انشغاالتيـ
معدؿ ( مف القانكف التجارم الجزائرم ،كىذا ما
كتمقي اإلجابات عمييا مف طرؼ اإلدارة المادة  ) 677،676ة
يسيـ في ترسيخ االتصاؿ كالثقة بيف المساىميف كاإلدارة ،كجمعية عامة غير عادية )استثنائية( كىي كحدىا
ليا صالحيات تعديؿ القانكف األساسي لمشركة كتغيير رأس ماؿ الشركة أك تغيير اسميا– المادة 674
)معدلة ( مف القانكف التجارم الجزائرم.-

المطمب الثاني:جودة المعمومة المحاسبية لشركة أليانس لمتأمينات في ظل تطبيق النظام المحاسبي
المالي
إف جكدة المعمكمة المالية لشركة أليانس مرتبط بتكفر مجمكعة مف الخصائص النكعية التي جاء بيا النظاـ
المحاسبي المالي المتمثمة في :القابمية لمفيـ ،المالءمة ،المكثكقية كالقابمية لممقارنة.
 لإلطالع عمى التقرير النصؼ سنكم لشركة أليانسwww.allianceassurances.com:
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أ -القابمية لمفهم :إف المعمكمات المحاسبية كالمالية المعدة مف طرؼ شركة أليانس تمتاز بالكضكح كالبساطة
كخمكىا مف التعقيد بحيث يسيؿ فيميا بيسر لتحقيؽ الفائدة منيا ،كىذا مف خالؿ الممحؽ الذم يحتكم عمى
معمكمات أساسية ذات داللة ،فيك يسمح بفيـ معايير التقييـ المستعممة مف أجؿ إعداد القكائـ المالية ،ككذا
الطرائؽ المحاسبية النكعية المستعممة الضركرية لفيـ ك قراءة القكائـ المالية ،كيشمؿ الممحؽ ما يمي:
 القكاعد كالطرؽ المحاسبية المعتمدة لمسؾ المحاسبة كتحضير القكائـ المالية ( مدل مطابقتيا لممعام كأمنقص يجب أف يشرح كيبرر).
 المعمكمات اإلضافية الضركرية لفيـ الميزانية ،قائمة الدخؿ ،جدكؿ تدفقات الخزينة ،كجدكؿ تغيراتاألمكاؿ الخاصة.
 المعمكمات التي تخص الكحدات في حالة الشراكة ،المؤسسات المختمطة ،المؤسسات األـ كفركعيا ككؿالتعاقدات التي تمت مع الكحدات أك مسيرييا :طبيعة العالقات ،أنكاع التعاقد ،حجـ قيمة التعاقد ،سياسة
تحديد األسعار المتعمقة بالتعاقدات.
 المعمكمات ذات الصبغة العامة أك المتعمقة ببعض العمميات الخاصة كذلؾ لمحصكؿ عمى الصكرةالصادقة.
كيكجد عامالف أساسياف يسمحاف بتحديد المعمكمات الكاجب إظيارىا في الممحؽ:
 عنصر مالئمة المعمكمة كأىـ متيا النسبية ،كعميو فالممحؽ يجب أف يحتكم فقط عمى معمكمات ذات داللةتؤثر عمى أحكاـ مستعممي القكائـ فيما يخص الذمة المالية ،الكضعية المالية كفتيجة المؤسسة.
ب -المالئمة :نستطيع القكؿ بأف المعمكمات المالية المقدمة مف قبؿ الشركة مالئمة إلى حد ما عمى اعتبار
أنيا تتميز بخاصية التكقيت المالئـ بمعنى تكفير المعمكمة في كقتيا ؽبؿ أف تفقد منفعتيا أك قدرتيا في التأثير
عمى عممية اتخاذ القرار مف خالؿ احتراميا لمكاعيد نشر قكائميا السنكية كالنصؼ السنكية  -التي تمكف
المستثمر مف اتخاذ القرار المناسب البيع أك الحيازة لألكراؽ المالية ألف اتخاذ قرار في لحظة زمنية معينة
يتطمب تكفر المعكمة المالية في نفس المحظة -في اآلجاؿ المنصكص عمييا كفؽ النظاـ المحاسبي المالي.
ج -الموثوقية :تمتمؾ المعمكمة صفة المكثكقية إذا كانت خالية مف األخطاء كمحايدة  ،كيمكف االعتماد
عمييا مف قبؿ المستخدميف كمعمكمات تمثؿ بصدؽ العمميات كاألحداث التي قامت بيا الشركة ،كه ذا ما
يؤكده تقرير محافظ الحسابات لمشركة في ( الممحؽ رقـ  ) 05حيث يشيد بأف المعمكمات المحاسبية لشركة
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أليانس مقبكلة كخالية مف الخطأ كالتحيز كتمثؿ بصدؽ العمميات حيث يمكف االعتماد عمييا لتكفرىا عمى
خاصيتي الحياد كالتمثيؿ الصادؽ.
د-القابمية للمقارنة :حيث نجد أف النظاـ المحاسبي المالي (  )SCFحرص عمى أف تتكفر القكائـ المالية
عمى معمكمات لسنتيف متتاليتيف (ف( ك (ف )1 -إذ يجب أف تكفر الكشكفات المالية المعمكمات التي تسمح
بإجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة ،كذلؾ أف كؿ فصؿ مف فصكؿ الميزانية ،جدكؿ حسابات النتائج،
كجدكؿ سيكالت األمكاؿ يتضمف بيانا لممبمغ المتعمؽ بالفصؿ المقابؿ لو مف السنة المالية السابقة ، 1كبالتالي
نجد أف شركة أليانس لمتأمينات تقكـ بإعداد القكائـ المالية كفؽ لما جاء أعاله ،كىك ما نمحظو في القكائـ
المالية لمشركة لمدكرة المحاسبية .2014
كعمكما يمكننا القكؿ بأف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية التي أقرىا النظاـ المحاسبي المالي
متكفرة إلى حد كبير في المعمكمات المحاسبية لمشركة ،كه ذا ما يسيـ في تحسيف نكعية الكشكؼ كالتقارير
المالية.

المبحث الرابع :مساهمة في تفعيل دور آليات الحوكمة في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية في شركة
أليانس لمتأمينات الجزائرية
تتعدد اآلليات التي يمكف استخداميا لتطبيؽ مفيكـ حككمة الشركات بشكؿ يتالءـ كظركؼ المؤسسات
كبيئة عمميا ،لذا سيتـ التطرؽ لمساىمة في تفعيؿ دكر آليات الحككمة عمى مستكل شركة أليانس ككيؼ
تساىـ ىذه اآلليات في كاضفاء المصداقية كالشفافية كبث ركح الثقة لممتعامميف كأصحاب المصالح .
المطمب األول :دور اآلليات الداخمية لحوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية في شركة
أليانس لمتأمينات الجزائرية
1

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية العدد  ،19مرجع سابؽ ،ص.23
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تتككف اآلليات الداخمية لحككمة الشركات مف المراجعة الداخمية ،لجنة المراجعة كمجمس اإلدارة كاإلفصاح
كالشفافية.
أوال :المراجعة الداخمية
انطالقان مف أىمية حككمة الشركات كضركرة نقميا حيز التطبيؽ فإف المراجعة الداخمية تعد أحد ركائز ىذا
التطبيؽ ،إذ ينبغي أف يرتقي دكر المراجعة الداخمية في الشركات إلى تكجيو العمميات نحك النجاح مف خالؿ
فحص كتقييـ النشاطات المالية كاإلدارية كالتشغيمية ،كتكفير المعمكمات لإلدارة بكؿ مستكياتيا لمساعدتيا في
تنفيذ ىذه اإلستراتيجيات بشكؿ صحيح ،ككذلؾ تفعيؿ دكر المراجعة الداخمية في اإلطالع عمى ىذه
اإلستراتيجية كمنحيا إمكانية تدقيؽ تنفيذىا كمدل تحقؽ األىداؼ المرجكة منيا ،ككذلؾ تحديد المخاطر التي
تكاجو الشركة كمتابعة كيفية عالجيا ،كمف ىنا أكلت شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية اىتماما خاصا لكظيفة
المراجعة باعتبارىا أحد أدكات التسيير اؿمسؤكلة عف مراجعة كتؽميـ أنشطة الشركة ،حيث تيدؼ إلى ضماف
مكثكقية نظاـ الرقابة الداخمية ،كىذا في مجاؿ التحقيؽ كاختصاص اإلدارة فإف مراجعة الحسابات تغطي
المديريات الجيكية كشبكات تكزيع الخدمات ،لمخطط التقنية المالية كالمحاسبية.1
كنظ ار لككف المراجعة الداخمية أحد آليات الحككمة كما تحققو مف شفافية كرشادة في التسيير  ،أصدرت
شركة أليانس لمتأمينات ميثاؽ مراجعة لمحسابات"  "CHARTE DE L'AUDITسنة  ،22012كىك عبارة
عف مستند رسمي يعمؿ عمى تحديد المياـ كالمسؤكليات كالسمطات الخاصة بكظيفة المراجعة  ،كما ييدؼ قذا
الميثاؽ إلى تحديد كظيفة المراجعة الداخمية في الشركة كمسؤكليتيا ،كأساليب التدخؿ كالمبادئ التي تحكـ
العالقات بيف مراجعي الحسابات كالشركة ،كىك يحدد أيضا الصفات المينية كاألخالقية المطمكبة لمراجعي
الحسابات بيا (الممحق رقم .) 06
كتعتمد الشركة بصفة رئيسية عمى ىذه اآللية مف خالؿ جعؿ ىذا القسـ تحت المسؤكلية المباشرة لمرئيس
المدير العاـ ككسيمة لمرقابة عمى أداء مختمؼ األطراؼ العاممة في الشركة ،كمف بيف أىـ مياميا ما يمي:

3

 ضماف احتراـ األحكاـ القانكنية ،التنظيمية كاإلجرائية. تقييـ نظاـ الرقابة المطبؽ في الشركة كبياف نقاط القكة كالضعؼ. ضماف فعالية إجراءات المراجعة كاضفاء المكثكقية عمى المعمكمات المنتجة.1

alliance assurances , notice d'information, Op cit, P:96.
Charte d’audit, Alliance assurances, 2012, P:03.,
3
CHARTE DE L'AUDIT, Alliance assurances, 2012, P:06.
2
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 حماية أصكؿ المؤسسة مف أم إختالسات. تقييـ مستكيات الخطر المتكبد بالنظر إلى اإلمكانيات المتاحة. اقتراح مقاييس لتصحيح النقائص المكتشفة. القياـ بالتحقيقات الالزمة لكؿ المخالفات الممحكظة . ضماف االستغالؿ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية.تمارس المراجعة الداخمية في الشركة عمى كؿ المديريات كالككاالت كفركع التحالؼ ()AGP-AGD-AGA
حسب ثالث مستكيات مختمفة كمتكاممة ىي:
المستوى األول :تدقيق المطابقة القانونية
كىك يسمح بالتأكد مف أف كؿ التصرفات كاإلجراءات محددة مف أجؿ ضماف التطبيؽ األقصى لمتشريع
كالقكانيف الجارية ،كالغاية مف ذلؾ تحديد نقاط عدـ التطابؽ كالخمؿ كتقميص المخاطر المحتممة باإلضافة إلى
تقديـ التكصيات الالزمة.
المستوى الثاني :تدقيق األداء
يسمح قذا النكع مف التدقيؽ بفحص األىداؼ المسطرة لمكظيفة أك الميمة كفقا لممكارد المتاحة ،كيستطيع
أيضا تقدير تكافؽ األىداؼ المحددة كفقا لإلستراتيجية المسطرة ،بىدؼ معاينة النتائج عمى أساس األىداؼ
المكضكعة كتقييـ حصيمة قذق النتائج كتقديـ التكصيات الالزمة.
المستوى الثالث :التدقيق اإلداري
كيسمح قذا التدقيؽ بتحديد التكجييات لمكظيفة بالتكافؽ مع األىداؼ  ،كىؿ قذق األىداؼ تدخؿ ضمف
إستراتيجية الشركة.
مف خالؿ ما تـ اؿتطرؽ لو في آلية المراجعة الداخمية كالتي تكلي ليا الشركة أىمية بالغة يمكننا القكؿ أف ىذه
اآللية يتـ استخداميا بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ جكدة المعمكمة المحاسبية.
ثانيا :لجنة المراجعة
قامت الشركة في الربع الرابع مف السنة المالية  2010بالتشجيع عمى إنشاء لجنة لممراجعة مؤلفة مف
رئيس المجنة كمدير المراجعة الداخمية كعضكيف غير تنفيذييف يعينيـ أعضاء مجمس اإلدارة ،باإلضافة إلى
191

الفصل الرابع:

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية لشركة أليانس لمتأمينات الجزائرية

رئيس مكتب المدير العاـ ككاتب لمجمسة ،كما يستطيع حضكر االجتماع أطراؼ أخرل بدعكل مف رئيس
المجنة عمى حسب المكاضيع المراد دراستيا ،كؿ ىذا مف أجؿ تعزيز دكر المراجعة داخؿ الشركة مف جية
1

كااللتزاـ بالمبادئ المنصكص عمييا في ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة في الجزائر مف جية أخرل.
2

كتتمثؿ مياـ ىذه المجنة فيما يمي:

 دراسة األخطار محؿ التأميف. دراسة ىيكؿ الرقابة ؿلشركة. اإلشراؼ عمى األعماؿ التقنية ،اإلدارية ،كالمحاسبية لمشركة. اإلشراؼ عمى عمميات التفقد كالتفتيش كالرقابة.تجتمع قذق المجنة مرة كؿ ثالثي باستدعاء مف رئيس المجنة ،كال يقرر المجمس إال بحضكر ثالثة أعضاء
كالرئيس كاف لـ يستطيع أحد األعضاء الحضكر شخصيا يحؽ لو تعييف عضك أخر مف اختياره لمتصكيت في
مكانو.
كما أف قرار المجنة يأخذ باألغمبية مف طرؼ األعضاء أك ممثمييـ ،كفي حالة تعادؿ األصكات لمرئيس الحؽ
لمفصؿ بصكتو ،كفي كؿ اجتماع يكتب تقرير مف طرؼ الكاتب تحت إشراؼ المدير كممضي مف طرؼ
رئيس المجنة كتطبؽ الق اررات المتخذة بعد شير مف صدكرىا.
مف خالؿ ما تـ التطرؽ إليو في لجنة المراجعة يمكننا القكؿ أف شركة أليانس ال تمتزـ بشكؿ مطمؽ بمتطمبات
لجنة المراجعة باعتبار أف مف الشركط الضركرية لتككينيا ىك أف يتمتع أعضاءىا باالستقاللية التامة ،لكف
الشركة محؿ الدراسة ال تحقؽ ىذا الشرط باعتبار أف أعضاء المجنة ال تتكفر فييـ ىذه الخاصية ىذا مف
جية ،كمف جية أخرل فإف لجنة المراجعة ال تقكـ بدكرىا الفعاؿ كحمقة كصؿ بيف المراجعة الداخمية
كالمراجعة الخارجية فيي تيتـ بشكؿ أكبر عمى الجانب التأميني لمشركة كالمسائؿ المتعمقة بيا ككأنيا حصرت
دكر لجنة المراجعة في الشؽ التأميني فقط كتجاىمت الجكانب األخرل كما أنيا ال تتصؿ عمى اإلطالؽ
بالمراجع الخارجي كىذا ما يعتبر فجكة كبيرة تؤثر عمى دكرىا في تحقيؽ معمكمة محاسبية جيدة.
ثالثا :مجمس اإلدارة

2

alliance assurances , notice d'information, Op cit, P:96.
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لقد تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تشكيمة مجمس إدارة شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية المككف مف سبعة
أعضاء تحت رئاسة الرئيس المدير العاـ حساف خميفاتي  ،حيث قاـ المجمس في سنة  2014بانجاز المياـ
المكضحة في ) الممحق رقم  ،)07كىذا ما يدؿ عمى أف مجمس إدارة الشركة فعاؿ كيسيـ في تحسيف األداء
االقتصادم لممؤسسة مف خالؿ قيامو بميامو الرقابية كىك ما يؤدم إلى زيادة قيمة المؤسسة ،كبذلؾ

فإف

المجمس يباشر كظيفة ىامة مف كظائؼ حككمة الشركات ،كمف أجؿ إضافة فعالية أكثر عمى المجمس قامت
اإلدارة في الربع األكؿ مف سنة  2012بإنشاء لجاف متخصصة كمساعدة منبثقة عف مجمس اإلدارة ا لشركة
مف أجؿ ضماف الرقابة الكاممة عمى مختمؼ شؤكف الشركة كتحديد نقاط القكة كالضعؼ – كذلؾ بغية تجسيد
التطبيؽ الجيد لحككمة الشركات كالذم ينعكس عمى شفافية كمصداقية لمختمؼ معامالت الشركة ،كما ىك

مكضح في التقرير المرحمي لسنة  ،2012كتتمثؿ في:

1

 لجنة التدقيق المحاسبي :ىي مسؤكلة عف ضماف االمتثاؿ لمكائح كالتشريعات المعمكؿ بيا كتيتـ بما يمي: تنظيـ عمؿ المراقبيف في الشركة. تقييـ نظاـ الرقابة الداخمية في الشركة. دراسة األخطار المؤمف ضدىا. لجنة األجور والمكافئات :كتتمثؿ ميمتيا في اتخاذ الق اررات بشأف المناصب الرئيسية في الشركة ،كتقديـالمشكرة لمجمس اإلدارة فيما يتعمؽ بسياسة األجكر في الشركة ،بما في ذلؾ سياسة المكافآت كالحكافز.
 لجنة التدقيق االستراتيجي :كىي مسؤكلة عف تحديد االتجاه االستراتيجي لمشركة عمى المدل المتكسطكالطكيؿ ،تجتمع ىذه المجنة

فصميا ،كمف صالحيات ىذه اؿ ؿجنة اعتماد التقارير المتعمقة بتسيير عمؿ

الشركة.
كؿ لجنة مف المجاف الثالث تضـ باإلضافة إلى الرئيس المدير العاـ اثنيف مف أعضاء مجمس اإلدارة
كاطارات في الشركة.
رابعا :اإلفصاح والشفافية
Rapport intérimaire2011 , Premier semestre ,p : 02.
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إف التزاـ الشركة بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في التسجيؿ كالمعالجة المحاسبية ،كذلؾ باعتبارىا
شركة مسعرة ببكرصة الجزائر ،كعميو تقكـ باإلفصاح عف المعمكمات المالية كالمحاسبية في الكقت المناسب
كذلؾ في أجؿ أربعة أشير مف إقفاؿ السنة المالية  ،بغية حصكؿ كافة األطراؼ ذات العالقة بالشركة مف
مالكي األكراؽ المالية بصفتيـ مستثمريف ككذا مصالح الضرائب لتقييـ الكضعية الجبائية لمشركة عمى
المعمكمات المالية في الكقت المناسب  ،كما تقكـ الشركة بإصدار تقارير نصؼ سنكية تسيـ في معرفة
الكضعية المالية لمشركة في أجؿ أقؿ مف سنة كبالتالي يساعد المستثمريف في اتخاذ القرار الرشيد سكاء في
بيع أك شراء األكراؽ المالية.
باإلضافة إلى أف الشركة تقكـ بتكفير عدة قنكات -تـ تكضيحيا في المبحث الثاني -لنشر قكائميا كتقاريرىا
المالية لعدة سنكات.
كعمكما نستطيع القكؿ بأف الشركة تبذؿ جيكد كبيرة إلظيار الشركة بشكؿ كاضح كشفاؼ مف خالؿ تكفير
عدة قنكات نشر المعمكمات ذات الصمة كالعالقة لمستخدمييا ،إال أنو يكجد قصكر في مجاؿ اإلفصاح
كالشفافية حيث تقكـ الشركة

بالتكتـ عمى بعض المعمكمات الميمة بالنسبة لمستخدمييا كاإلفصاح عف

المخاطر المتكقع حدكثيا كاإلفصاح عف مكافآت مجمس اإلدارة كالمديريف التنفيذييف.
خامسا :إدارة المخاطر
تعتبر المخاطر مف أكبر التحديات التي تكاجو شركات التأميف ،كمف خالؿ ألية إدارة المخاطر تسعى
الشركة إلى مكاجية قذا الخطر لضماف سالمتيا مف أم خطر يعرضيا لإلفالس.
لذا تحظل إدارة المخاطر في شركة أليانس بأىمية نسبية نظ ار لطبيعة كتميز نشاط الشركة كالمتمثؿ في
النشاط التأميني ىك مميء بالمخاطر لذا قامت الشركة بتعييف خبير لغرض أف يككف جؿ التأميف المقترح
سكاء صحيحا أك عمى المقاس كمكيفة ؿ:
 أدكات العمؿ(الممتمكات المينية ،اآلالت،الخ).
 استم اررية المؤسسة.
 حماية مسؤكليات المؤسسة(المسؤكلية المينية كالمدنية).
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كما تقكـ الشركة في إطار سيعييا لمسيطرة عمى ىذه المخاطر إلى تكزيع مياـ ىذه اإلدارة عمى ثالث
1

أقساـ رئيسية ،كذلؾ حسب رؤيتيا كتصنيفيا لممخاطر ،كتتمثؿ فيما يمي:
 المخاطر الكبيرة . المخاطر البسيطة. -مخاطر المؤسسة.

 -1المخاطر الكبيرة  :صنفت شركة أليانس األخطار الكبيرة التي تتعرض ليا غمى خمسة أصناؼ كىي:
 مخاطر التشريع المعمكؿ بيا في قطاع التأميف :إف الييئات المشرفة عمى التأميف حسب التشريع الجزائرمقد تككف أكثر ميكال لحماية حقكؽ المؤمف ليـ ،سكاء عمى مستكل طبيعة المنتجات التأمينية المعركضة أك
تسعيرىا ،مما قد يثقؿ كيزيد مف االلتزامات التأمينية الشركة كيعرضيا لممخاطر مما يجعميا عاجزة عف الكفاء
بالتزاماتيا.
 مخاطر متعمقة بسكؽ التأميف :عمى إثر القانكف رقـ  07/95الذم سمح بدخكؿ الشركات الخاصة لسكؽالتاميف كقاـ بإلغاء الشركات المتخصصة ،كىذا ما يسمح بخمؽ جك مف التنافس بيف الشركات كقد يككف ىذا
التنافس غير قانكني مما قد ييز مف مكانة شركة أليانس في سكؽ التأميف.
 مخاطر متعمقة بالتك ظيفات المالية :إف شركة أليانس تتبع سياسة تكضيفية طبقا التشريع المعمكؿ بو فيقطاع التأميف الجزائرم ،كتتمثؿ فيما يمي:
 50%سندات حككمية 20%،كدائع ألجؿ 10%،مجاؿ العقارات 10%،السكؽ المالي 10%،مساىمات في
رؤكس أمكاؿ شركات جزائرية ،قد تككف قذق التكضيفات مضمكنة إال أنيا قد تعرضيا لنقص السيكلة.
 مخاطر السيكلة :قامت الشركة بانتياج سياسة صارمة في ما يخص المخاطر السيكلة التي تتكلد مفمطالبات المؤمف ليـ أك حممة األسيـ لحقكقيـ  ،كتتركز قذق السياسة عمى ما يمي:
نظاـ معمكمات يسمح ليا بمتابعة تطكرات السيكلة في الشركة ،تحديد مستكل كاؼ مف المكجكدات السائمة
تكضيفات مالية قصيرة األجؿ تابعة لطكؿ أك قصر العقكد التأمينية.
 األخطار غير المتكقعة :لقد فرض المشرع الجزائرم عمى شركات التأميف أف تكفر احتياطات لوذا النكعمف المخاطر بمكجب القرار الكزارم رقـ  93/15الصادر في .1993/09/18
1
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 -2المخاطر البسيطة :كتتمثؿ في المخاطر المتعمقة بالعقكد التأمينية المؤمف ضدىا المتمثمة في مخاطر
التأميف عمى السيارات ،كتأمينات الحريؽ كالسرقة كغيرىا ،كإلدارة ق ذق المخاطر قامت الشركة بتنصيب أقساـ
عمى المديريات الجيكية لمشركة تقكـ بدراسة كمتابعة ق ذق المخاطر ،كما قامت باستحداث قسـ خاص في
المديرية العامة لمتنسيؽ كاإلشراؼ المباشر أقساـ األخطار البسيطة في المديريات الجيكية.
 – 3مخاطر المؤسسة:

كتتمثؿ ق ذق المخاطر في المخاطر المتعمقة بسمعة المؤسسة أماـ جميكر

المستأمنيف ،حيث تسعى الشركة لتطكير خدماتيا التأمينية سكاء عمى مستكل جكدة المنتجات أك في
ؽبؿ

التسييالت المقدمة لممؤمف ليـ ،كتتمثؿ أيضا في مخاطر االحتياؿ التي قد تتعرض ليا المؤسسة مف

رؤساء ككاالت الشركة  ،كإلدارة قذا النكع مف المخاطر تقكـ الشركة مف خالؿ لجنة التدقيؽ كالمراقبة الداخمية
بتتبع عمؿ الككاالت التجارية حيث تعمد أحيانا إلرساؿ مراقبيف دكف سابؽ إف ذار لمكقكؼ عمى حقيقة عمؿ
الككاالت.
كمف خالؿ دراستنا آللية إدارة المخاطر الحظنا أف الشركة تمتزـ بما يمميو التشريع المعمكؿ بو في قطاع
التأميف ،كما أنيا تكلي اىتماما نكعيا ليذه األلية مف خالؿ تصنيفيا لمجمؿ المخاطر التي قد تتعرض ليا
ككذلؾ انتياجيا لسياسات صارمة لمكاجية ىذه األخطار ،كىذا ما يكسب المساىميف كاألطراؼ ذات
المصمحة بالشركة الثقة الكافية لضماف حقكقيـ.
المطمب الثاني :دور اآلليات الخارجية لحوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية في شركة
أليانس
تتمثؿ اآلليات الخارجية لمحككمة لشركة أليانس في المؤسسات المراقبة لعمميات التأميف في الجزائر كىي
المجمس الكطني لمتأمينات كاإلتحاد الجزائرم لمتأميف كاعادة التأميف كلجنة اإلشراؼ عمى التأمينات
األخيرة التي تضمف كجكد رقابة قانكنية حككمية خارجية تخضع ليا شركة أليانس،

ىذه

باإلضافة إلى القياـ

بالمراجعة الخارجية مف طرؼ محافظي الحسابات.
أوال :المجمس الوطني لمتأمينات CNA
أنشأ ىذا المجمس في  25جانفي  1995كىك تابع لك ازرة المالية ،كيسعى إلى ترقية كتطكير نشاط التأميف
ليصبح ركيزة االقتصاد الكطني مستقبال ألنو يعتبر كسيمة ىامة لتكجيو السياسة العامة لمدكلة في نشاط
1

التأميف ،كيمكف تمخيص أىدافو فيما يمي:

http://www.cna.dz/, Consulté le :19/03/2014
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 التكازف ما بيف حقكؽ كالتزامات طرفي العقد. السير عمى مردكدية األمكاؿ المجمعة. السير الحسف لمختمؼ شركات التأميف. المساىمة في تكجيو كتطكير سكؽ التأميف في الجزائر. المساىمة في إعداد النصكص التنظيمية. تحسيف شركط مياـ شركات التأميف كاعادة التأميف. كضع تسعيرات التأميف تطابؽ السكؽ الجزائرية. جمب التجربة الدكلية مف خالؿ التعاكف مع الخارج كاقتناء قنكات جديدة في نشاط إعادة التأميف. التنسيؽ في مجاؿ األسكاؽ الدكلية حتى يساىـ في تكازف ميزاف المدفكعات كيحفز التبادؿ ما بيف شركاتالتأميف.
 إنشاء مركز لمبحث يقكـ بدراسات استراتيجية مف أجؿ تطكير نظاـ التأميف.ثانيا :اإلتحاد الجزائري لمتأمين واعادة التأمين UAR
أنشأ في  22فيفرم  ،1994كلو صفة الجمعية المينية  ،كيختمؼ عف المجمس الكطني لمتأميف ككنو ييتـ
المؤمنيف  ،حيث ال تشمؿ عضكيتو إال شركات التأميف أما المجمس الكطني التأميف فييتـ بمشاكؿ
بمشاكؿ ّ

السكؽ بصفة عامة  ،كىذا ما يفسر اختالؼ طبيعة المتدخميف فييـ حيث نجد في اإلتحاد الجزائرم لمتأميف
كإعادة التأميف ممثميف عف ك ازرة المالية ك ك ازرات أخرل  ،شػركات التأميف  ،المؤمػف ليـ ...إلخ  ،كمف أىداؼ
اإلتحاد ما يمي:
 ترقية نكعية الخدمات المقدمة مف شركات التأميف كاعادة التأميف. تحسيف مستكل التأىيؿ كالتككيف. ترقية ممارسة المينة بالتعاكف مع األجيزة كالمؤسسات المعنية.إف ىاتيف المؤسستيف تخضعاف بصكرة مطمقة لك ازرة المالية الكصية األكلى عمى قطاع التأمينات ،مما يجعؿ
أم مبادرة منيما محؿ رفض أك قبكؿ مف الك ازرة.
ثالثا :لجنة االشراف عمى التأمينات
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تأسست ىذه المجنة بمكجب المادة  209لألمر)  ( 07-95المعدؿ كالمكمؿ إدارة تابعة لك ازرة المالية
تتكفؿ بمراقبة قطاع التأمينات ،كتشمؿ أىدافيا حماية فكائد المؤمنيف كالمستفيديف مف عقد التأميف مع السير
عمى ضبط عمميات التأميف كتحديد قدرة شركات التأميف عمى التسديد كترقية كتطكير السكؽ الكطنية
لمتأمينات بيدؼ إدماجيا في النشاط االقتصادم كاالجتماعي.
كتتككف لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات ،مف المدير العاـ لمخزينة كمدير التأمينات بك ازرة المالية كقاضييف
اثنيف ،إضافة إلى خبير مستقؿ في التأمينات.
كيأتي كضع ىذه السمطة المكمفة بالسير عمى التنظيـ سارم المفعكؿ في إطار إصالح القطاع ،السيما في
الجانب المتعمؽ بإلزاـ الشركات بالفصؿ بيف التأميف عمى األضرار كالتأميف عمى األشخاص أك التأميف عمى
الحياة.1
رابعا :المراجعة الخارجية
ألزـ المشرع الجزائرم في مادتو  678مف القانكف التجارم المؤسسات االقتصادية بما فييا شركات التأميف
بإجراء مراجعة قانكنية سنكية مف قبؿ طرؼ محايد المتمثؿ في محافظ الحسابات.
ككذلؾ بدكرىا تمارس شركة أليانس لمتأمينات الرقابة الخارجية مف قبؿ ـ حافظ اؿحسابات الذم يتـ تعينو مف
2

قبؿ الجمعية العامة لممساىميف لمدة ثالث سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة كىما:

 أجرت الشركة مراجعة حساباتيا مف قبؿ مكتب مراجع الحسابات الخارجي الحاج عمي كذلؾ لمفترة الممتدةبيف.2009-2007 :
 كلقد عيف السيد مقالتي إنشاء هلل خبير محاسبي كمراجع الحسابات،الساكف في قاريدم ،1حي 216مسكف ،العمارة رقـ  4لمدة ثالثة سنكات.2013-2010 :
 كلقد عيف السيد مقالتي سفياف كقاسمي عبد الحميد لمفترة الممتدة بيف .2017-2014كلكي يؤدم محافظ الحسابات ميامو عمى أكمؿ كجو يجب أف يتميز باالستقاللية كما يجب عميو أف يتقيد
بقكاعد السمكؾ األخالقي عند قيامو بميامو ،ىذه األخيرة التي يمتزـ بيا الخبير المحاسبي المعيف مف طرؼ
شركة أليانس ،كتتمثؿ المياـ المككمة لو فيما يمي:

1

الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية ،العدد ، 15الصادرة في  12مارس . 2006
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 يشيد بأف الحسابات السنكية منتظمة كصحيحة كىي مطابقة تماما لنتائج العمميات التي تمت في السنة
المنصرمة ،ككذا األمر بالنسبة لمكضعية المالية كممتمكات الشركات .
 يفحص صحة الحسابات السنكية كمطابقتيا لممعمكمات المبينة في تقرير التسيير الذم يقدمو المسيركف
لممساىميف أك الشركاء أك حاممي الحصص.
 يبدم رأيو في شكؿ تقرير خاص حكؿ إجراءات الرقابة الداخمية المصادؽ عمييا مف مجمس اإلدارة
كمجمس المديريف أك المسير.
 يقدر شركط إبراـ االتفاقيات بيف الشركة التي يراقبيا كالمؤسسات أك الييئات التابعة ليا أك بيف
المؤسسات كالييئات التي يككف فييا لمقائميف باإلدارة أك المسيريف لمشركة المعنية مصالح مباشرة أك
غير مباشرة.
 يعمـ المسيريف كالجمعية العامة أك ىيئة المداكلة المؤىمة بكؿ نقص قد يكتشفو أك اطمع عميو ،كمف
طبيعتو أف يعرقؿ استمرار استغالؿ المؤسسة أك الييئة.
 تخص ىذه المياـ فحص قيـ ككثائؽ الشركة أك الييئة كمراقبة مدل مطابقة المحاسبة لمقكاعد المعمكؿ
بيا ،دكف التدخؿ في التسيير.
 عندما تعد الشركة أك الييئة حسابات مدمجة أك حسابات مدعمة ،يصادؽ محافظ الحسابات أيضا عمى
صحة كانتظاـ الحسابات المدعمة كالمدمجة كصكرتيا الصحيحة كذلؾ عمى أساس الكثائؽ المحاسبية
كتقرير محافظي الحسابات لدل الفركع أك الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.
إف تقرير محافظ حسابات شركة أليانس الذم يصادؽ عمى سالمة مخرجات النظاـ المحاسبي
لمصداقية وصحة المعمومات المحاسبية المنبثقة عن القوائم المالية الختامية لمشركة

هو الضامن

 ،كىذا مف خالؿ

إبداءقلرأم فني محايد حكؿ عدالة كسالمة قكائميا المالية ،كما أف المراجع يحقؽ الرقابة عمى أطراؼ
العالقات التعاقدية مف خالؿ رقابة سمكؾ اإلدارة باعتبارىا ككيؿ عف المساىميف.
كبناءا عمى تقرير محافظ الحسابات ) الممحق رقم  ( 05عف الكضعية المالية لشركة أليانس لمتأمينات
الجزائرية في  31ديسمبر  ،2014الحظنا أف التقرير كاف إيجابيا مف طرؼ محافظ الحسابات حيث نجد أف
الشركة حققت إجمالي أصكؿ كخصكـ يقدر ب7.036.429.186 ,17:دج كالنتيجة الصافية تقدر ب:
 216.361.951,38دج.
كقد جاء تقرير التدقيؽ العاـ لعممية إجراءات الرقابة كالبحث كالتدقيؽ لمحسابات كاجراءات التسجيؿ
المحاسبي أنيا مقبكلة عمكما كخالية مف األخطاء كالتحيز كتمتاز باالنضباط كالمكثكقية لمقكائـ المالية .
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كانطالقا مف التقرير االيجابي لمحافظ حسابات الشركة كالذم لـ يشير فيو إلى مالحظات تدؿ عمى عدـ
الثبات في التقديرات كالطرؽ المحاسبية ،ككذلؾ عدـ اإلشارة لذلؾ في المالحؽ لمقكائـ المالية لمشركة ،ؼمف
ىذا المنطمؽ فإف الشركة تتقيد بمبادئ النظاـ المحاسبي المالي الذم يعطي لمكياف إمكانية تغيير التقديرات أك
الطرؽ المحاسبية كىذا بيدؼ تحسيف نكعية الكشكفات المالية.
كفي األخير كمف خالؿ تشخيص كتقييـ الكاقع العممي لمشركة في ظؿ التطبيؽ السميـ لمنظاـ المحاسبي
المالي كسعييا لاللتزاـ بمبادئ الحككمة نستطيع القكؿ أف آليات الحككمة المطبقة داخؿ الشركة أسيمت في
إنتاج معمكمات محاسبية مقبكلة تمثؿ بصدؽ العمميات حيث يمكف االعتماد عمييا كىذا لتكفرىا عمى الحيادية
كالتمثيؿ الصادؽ.

خالصة الفصل
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مف خالؿ ىذا الفصؿ التطبيقي تـ التطرؽ إلى مبادئ كآليات حككمة الشركات المطبقة في شركة
أليانس لمتأمينات الجزائرية ككذلؾ حاكلنا التعرؼ

عمى دكر ىذه األخيرة في تحقيؽ جكدة المعمكمات

المحاسبية كيمكننا القكؿ أف شركة أليانس تمتزـ بتجسيد مبادئ حككمة الشركات بغية خمؽ الثقة لدل
مختمؼ األطراؼ الفاعمة مع الشركة مف عماؿ كمساىميف كأصحاب مصالح مما جعميا أكؿ شركة خاصة
تدخؿ بكرصة الجزائر  ،كما أف الت ازميا بمبادئ حككمة الشركات يساعد عمى تكفير أرضية جيدة إلنتاج
معمكمات ذات مصداقية كجكدة عالية بحيث ترفع مف فعالية اتخاذ الق اررات كتزيد مف ثقة المتعامميف مع
الشركة ،ككذلؾ فإف شركة أليانس تقكـ باإلفصاح عف القكائـ المالية كالتقارير السنكية كالنصؼ سنكية
كالجمعية العامة العادية كتقرير محافظ الحسابات لكافة األطراؼ مف خالؿ عدة قنكات كىذا ما يضمف
المصداقية كالجكدة في المعمكمات المحاسبية ،كىذا بدكره ينعكس باإليجاب عمى الشركة مف خالؿ زيادة
حصتيا السكقية مف سنة ألخرل.
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خاتمة عامة
خاتمة عامة
لقد أثارت األزمات المالية التي حدثت في السنوات األخيرة

والتي أدت إلى إفالس العديد من

الشركات والمؤسسات العالمية الكبرى مسألة ميمة جداً تتعمق بجودة المعمومات المحاسبية المنشورة في
التقارير المالية وأىمية اتخاذ الحيطة والحذر فيما يخص نوعية المعمومات المفصح عنيا ،وكان البد من
البحث عن وسيمة لتغيير ىذه الصورة واستعادة ثقة المستثمرين من خالل تطبيق حوكمة الشركات والتي
ستمكن من إبراز سياسات الشركات واالستراتيجيات المتبعة في عمميات اتخاذ الق اررات.
لذا تناول موضوع ىذا البحث دراسة وتحميل ألىم جوانب اإلطار الفكري لحوكمة الشركات
أساسياتيا ومعاييرىا ،كما تم التطرق بالدراسة إلى أىم اآلليات الداعمة لمحوكمة واجراءات عمميا حيث
تتأثر ىذه األخيرة بالظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لكل بمد ،وىذا يؤكد عدم وجود
نموذج لمحوكمة يمكن أن يطبق في جميع البمدان ،مما

أدى بالمنظمات الدولية المعنية إلى وضع

مبادئ وارشادات عامة لحوكمة الشركات بحيث يمكن لكل بمد تكييفيا بما ينسجم مع ظروفو الخاصة.
ويمكن تمخيص أىم نتائج الدراسة ونتائج اختبار الفرضيات فيمايمي:
نتائج الدراسة :من خالل دراستنا إلى مختمف الجوانب المتعمقة بحوكمة الشركات وعالقتيا بجودة
المعمومة المحاسبية ،فقد خمصت الدراسة النظرية إلى النتائج التالية:
 تمعب حوكمة الشركات دو ار كبي ار في إدارة األزمات ،فيي تعتبر بمثابة األداة التي تضمن كفاءة وادارةالمؤسسات في استغالليا لمواردىا ودراستيا لممخاط

ر ،وىو ما يعتبر كمؤشر عن تحقيق المؤسسة

ألىدافيا بالدرجة األولى وأىداف األطراف ذات العالقة بيا.
 يعد اإلفصاح والشفافية وظاىرة حوكمة الشركات وجيان لعممة واحدة  ،يؤثر كل منيما في اآلخرويتأثر بو ،فاإلفصاح المحاسبي في ظل حوكمة الشركات يصبح أكثر شفافية وزيادة الشفافية في اإلفصاح
المحاسبي ينتج من تفعيل حوكمة الشركات وتؤدي إلى حماية المستثمرين كما أن جودة القوائم المالية
تعزز مصداقية المعمومات المحاسبية.
 إن تطبيق النظام المحاسبي المالي يرفع من درجة الثقة في المعمومة ويسيل لمستخدمييا من معرفةالحالة العامة لمشركة بطريقة سيمة وسريعة.
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 تحقق حوكمة الشركات أكبر قدر من المصداقية والجودة في المعمومات المحاسبية من خالل ما تقدموألياتيا الداخمية والخارجية من خدمات حيث تقوم:
 المراجعة الخارجية برفع درجة الثقة في المعمومات عن طريق تقرير المراجع الخارجي.


دور المراجعة الداخمية في التأكد من فعالية الرقابة الداخمية باإلضافة إلى عمميا التكاممي مع
مجمس اإلدارة ولجنة المراجعة من أجل إدارة مخاطر المؤسسة.

 دور لجان المراجعة المتمثل في اإلشراف عمى السياسات المحاسبية والتقارير المالية والتقارير
المالية لمشركة وااللتزام بتعميماتيا ،وىي بذلك تساعد مجمس اإلدارة في تمبية مسؤولياتو القانونية،
وكذلك العمل كحمقة وصل بين مجمس اإلدارة وكل من المراجع الداخمي والخارجي.
 يكفل مجمس اإلدارة المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية ،كما تتم مس اءلة مجمس اإلدارة من طرف
المؤسسة والمساىمين.
 تحقيق التكامل بين أليات الحوكمة الداخمية والخارجية لو انعكاس ايجابي عمى رفع مستوى الثقة
والمصداقية في المعمومات المحاسبية.
ومن خالل دراستنا التطبيقية توصمنا عمى ما يمي:
 أن شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية تسعى لمتقيد بمبادئ حوكمة الشركات والعمل عمى تطبيقيا
من أجل تعزيز مصداقية وجودة مخرجات النظام المحاسبي باإلضافة إلى كسب ثقة كافة
األطراف الفاعمة مع المؤسسة ورعاية مصالحيم.
 التزام الشركة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يسيم في تطوير االفصاح المحاسبي ،حيث تفصح
الشركة عن قوائميا المالية وتقاريرىا السنوية والنصف السنوية وتقرير محافظ الحسابات وكذلك
الجمعية العامة العادية من خالل عدة قنوات وىذا ما يكسب المعمومات المحاسبية أكثر مصداقية
وشفافية.
نتائج اختبار الفرضيات
بالنسبة لمفرضيات التي تم اقتراحيا في بداية البحث ،فقد تم التوصل إلى النتائج من خالل الدراسة
النظرية والتطبيقية كما يمي:
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الفرضية األولى :والتي تنص عمى أن حوكمة الشركات تعمل عمى تنظيم قواعد إدارة الشركات والعالقات
التعاقدية بين كافة األطراف المرتبطة بيا لتعظيم ربحية المؤسسة
والتي أثبتنا صحتيا وىذا من خالل الدراسة النظرية التي توصمنا فييا إلى أن حوكمة الشركات ىي النظام
الذي يسير ويراقب جميع األطراف المرتبطة بيا وذلك من خالل تحديد العالقة بين جميع األطراف
المرتبطة بيا مع مراعاة حقوق المساىمين وكذلك اإلشراف عمى إدارة المخاطر لتحسين أداء الشركة
وبالتالي الوصول إلى األىداف المسطرة ليا ،من خالل وضع قواعد وحوافز تيتدي بيا إدارة الشركة
لتعظيم ربحيتيا
الفرضية الثانية :والقائمة بأنو "يوجد ارتباط وثيق بين حوكمة الشركات ومستوى الجودة في المعمومة
المحاسبية ،من خالل تحديد مختمف المبادئ والقواعد
وأصحاب المصالح واألطراف المرتبطة بالشركة،

التي تحدد العالقة بين الشركة والمساىمين

وىذا بدوره ينعكس عمى مستوى جودة المعمومات

المحاسبية" ،فمن خالل الشق النظري لمدراسة بينا أنو نتيجة لتعارض المصالح بين اإلدارة والمالكين وبقية
أصحاب المصالح في الشركة وعمى وفق مبدأ االختيار العقالني الذي بموجبو يحاول كل طرف تعظيم
منافعو الخاصة ،فإنو يتوقع أن تأتي عممية اختيار السياسة المحاسبية لمشركة متأثرة باألىداف الذاتية
لإلدارة ،بصرف النظر إذا ما كانت تمك األىداف متوافقة أو غير متوافقة مع أىداف أصحاب المصالح
آخرين حتى لو كان ذلك عمى حساب التمثيل الصادق لألحداث والعمميات من ناحية تقديم المعمومات ،لذا
كانت الحاجة إلى أليات حوكمة الشركات لمعالجة ىذه التعارضات وضمان كافة الحقوق والواجبات لكل
األطراف وبالتالي نستطيع توفير أرضية جيدة إنتاج معمومات محاسبية عمى درجة من الجودة
والمصداقية ،وىذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية.
الفرضية الثالثة :والتي ينص عمى أن

النظام المحاسبي المالي يوفر الجودة في المعمومة المحاسبية

لتفعيل حوكمة الشركات" تبين من خالل الدراسة النظرية أن النظام المحاسبي المالي هو األداة التي توفر
ما يحتاج إليو مستخدمو البيانات والمعمومات التخاذ القرار ،ألن النظام المحاسبي المالي يشكل القاعدة
األساسية لممعمومات كونيا تقوم بتمخيص وتجميع المعمومات لمتخذي الق اررات االستراتيجية والعممياتية
بكفاءة باإلضافة إلى تقديم معمومات شفافة وعادلة لسد حاجة األطراف المتعددة داخمية وخارجية التخاذ
الق اررات الرقابية والتوجيو ،وىذا في النياية ما يحقق متطمبات تطبيق مبادئ الحوكمة.
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الفرضية الرابعة " :إن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من خالل مجموعة من

اآلليات أىميا المراجعة

الداخمية ولجنة المراجعة ومجمس اإلدارة والمراجعة الخارجية يسمح برفع جودة المعمومات المفصح عنيا"
وقد قمنا بإثبات صحة ىذه الفرضية من خالل تبيان دور حوكمة الشركات في رفع درجة الجودة في
المعمومات المفصح عنيا ،من خالل ما تقدمو المراجعة من خدمات ،حيث تقوم برفع درجة الثقة في
المعمومات من خالل تقرير المراجع الخارجي ،كما أن المراجعة الداخمية ليا دور كبير في تقييم نظام
الرقابة الداخمية مما يساعد عمى تدفق المعمومات بشكل يسمح بعممية التدقيق ،باإلضافة إلى دور مجمس
اإلدارة فيما يتعمق بالرقابة وتقديم التقارير وكذا المجان المنبثقة عنو خاصة لجنة المراجعة التي تعمل عمى
من درجة استقاللية المراجع الخارجي.
الفرضية الخامسة :والتي تنص عمى أن

شركة أليانس لمتأمينات تسعى لاللتزام بتطبيق جل مبادئ

الحوكمة وىذا ما يسمح بإنتاج معمومات محاسبية أكثر مصداقية وشفافية" فمن خالل الجانب التطبيقي
يمكنا القول أن شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية ورغم حداثة نشأتيا مقارنة بشركات التأمين األخرى تسعى
إلى تبني مفيوم حوكمة الشركات خصوصا وأنيا الشركة األولى التي استطاعت أن ترفع رأسماليا عن
طريق المجوء إلى بورصة الجزائر وطرح أسيميا لالكتتاب العام ،ونجد أن الشركة ممزمة بتطبيق مبادئ
الحوكمة من جية كونيا تتعامل مع جية رسمية وىي البورصة التي تمزميا باإلفصاح والشفافية

والشركة

تتقيد بيا المبدأ حيث تفصح عن معموماتيا المحاسبية والمالية من خالل عدة قنوات  ،أي أن التزام الشركة
بتطبيق الحوكمة ىو التزام اجباري وليس نابع من إرادتيا وىذا ينفي صحة ىذه الفرضية.
االقتراحات والتوصيات
بعد تقديم النتائج المتوصل إلييا نقترح التوصيات التالية:
 نشر ثقافة الحوكمة في المجتمعات عن طريق وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني ،فإذا
ما أدرك المجتمع أن الحوكمة تمثل خط الدفاع األول ضد أي فساد يحاول أن يسمب المجتمع
ثرواتو وأموالو ،إفنو سوف يدعم تطبيقيا وارساء قواعدىا.
 استحداث مراكز متخصصة تيتم بقضايا الحوكمة وتتولى ميمة إعداد برامج تدريبية لترسيخ
أىداف ومتطمبات الحوكمة.
 يجب األخذ بعين االعتبار عند تطبيق مبادئ حوكمة الشركات أثر التغيرات البيئية التي تشيد
تغيرات سريعة ومستمرة في جميع الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
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 إصدار قوانين تنص عمى تطبيق مبادئ حوكمة المؤسسات بالنسبة لممؤسسات التي تتداول
أسيميا في البورصة من أجل تفعيل وتطوير سوق األوراق المالية الجزائرية .
 تشكيل فريق عمل يكمف بتطوير عدد من التشريعات المرتبطة بحوكمة المؤسسات مثل قانون
الشركات وقانون سوق المال ،وقانون تنظيم مينة المحاسبة والمراجعة ،بالشكل الذي يسيم في
تفعيل حوكمة الشركات في المؤسسات الجزائرية.
 تعزيز األليات التي تنظم عممية التوافق والمالئمة بين مصالح األطراف ذات العالقة مع
الشركات وذلك من خالل:
 تفعيل دور المراجعة الداخمية في مؤسسات المساىمة الجزائرية ،من خالل التأكيد عمى ضرورة تمتعالمراجعين الداخميين باالستقاللية والنزاىة والكفاءة العممية والخبرة المينية.
 تفعيل دور المراجعة الخارجية في مؤسسات المساىمة الجزائرية ،من خالل التأكيد عمى ضرورة تمتعالمراجعين الخارجيين باالستقاللية والنزاىة والكفاءة العممية والخبرة المينية
 ضرورة وضع قواعد تساعد مجمس اإلدارة عمى القيام بمسؤولياتو من خالل إلزام المؤسسات بتعيينأعضاء غير تنفيذيين داخل المجمس لمحد من السموك النفعي الذي يمكن أن تمارسو اإلدارة التنفيذية
لتحقيق أىدافيا الذاتية.
 تفعيل دور لجان المراجعة لما ليا من أىمية في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية.آفاق البحث
لقد تناولنا في بحثنا ىذا موضوع حوكمة الشركات ودورىا في تحقيق جودة المعمومة المحاسبية
وحاولنا إسقاط ىذا الموضوع عمى شركة أليانس لمتأمينات الجزائرية رغم حداثة تطبيقو في المؤسسات
الجزائرية ،وعميو تكون اإلشارة إلى المواضيع التالية كمواضيع بحث في المستقبل:
 إسيامات حوكمة الشركات في تنشيط السوق المالية الجزائرية. دور آليات حوكمة الشركات في تحسين األداء. -أىمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في تعزيز حوكمة الشركات.
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 -20طارق عبد العال حماد  ،حوكمة الشركات -المفاىيم  ،المبادئ ،التجارب -تطبيقات الحوكمة في
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الجامعية ،مصر.2006،

 -24طالب عالء فرحان ،إيمان المشيداني ،الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي لممصارف،
الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2010،
 -25عباس ميدي الشيرازي ،مظرية المحاسبة ،ذات السالسل لمطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت.1991،
 -26عباس ميدي الشيرازي،نظرية المحاسبة ،مطبعة ذات السالسل لمنشرو التوزيع،الكويت.1990،

 -27عبد الحميد بن الشيخ الحسين ،تحميل المنظمات ,دار بياء الدين لمنشر والتوزيع ،قسنطينة – الجزائر،
.2008
 -28عبد الحي مرعي وآخرون ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.2008 ،
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 -29عبد المالك عمر زيد ،المحاسبة المالية في المجتمع اإلسالمي الجزء األول إطار تاريخي لممحاسبة
عمان .2002
 -30عبد الوىاب نصر عمي  ،شحاتو السيد شحاتو "،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال
العربية و الدولية المعاصرة" ،الدار الجامعية ،السكندرية،مصر.2007،
 -31عبد الوىاب نصر عمي ،شحاتة السيد شحاتة ،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال
العربية و الدولية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2007 ،
 -32عبد الوىاب نصر عمي ،شحاتو السيد شحاتو "،الرقابة و المراجعة الداخمية الحديثة في بيئة تكنولوجيا
المعمومات وعولمة أسواق المال" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية  ،مصر2006،
 -33عبد الوىاب نصر عمي ،شحاتو السيد شحاتو "،دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات و تكنولوجيا
المعمومات"،الدار الجامعية  ،اإلسكندرية ،مصر.2003 ،
 -34عبد الوىاب نصر عمي ،موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة ،الجزء الثالث ،الدار الجامعية –
اإلسكندرية. 2009 ،

 -35عدنان قباجة وآخرون ،تقرير حوكمة الشركات في فمسطين ،معيد األبحاث و السياسيات االقتصادية
الفمسطينية ،القدس.
 -36عطاء اهلل وارد خميل ،محمد عبد الفتاح لعشماوي ،الحوكمة المؤسسية ،المدخل لمكافحة الفساد في
المؤسسات العامة والخاصة  ،مكتبة ،الحرية لمنشر والتوزيع 2008،
 -37فتحي رزق السوافيري وآخرون ،الرقابة والمراجعة الداخمية ،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية.2002،
 -38فتحي رزق السوفيري ،سمير كمال محمد ،محمود مراد مصطفى "،االتجاىات الحديثة في الرقابة و
المراجعة الداخمية"،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 -39كمال الدين الدىراري ،تحميل القوائم المالية ألغراض االستثمار ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية
مصر.2006،
 -40كمال الدين الدىراوي ،عبد اهلل ىالل ،المحاسبة المتوسطة ،مدخل نظري تطبيقي ،مدخل نظري
تطبيقي ،دار المعرفة الجامعية ،مصر.2000،
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 -41لخضر عالوي ،نظام المحاسبة المالية "سير الحسابات وتطبيقاتيا"،pages bleues،الجزائر.2011،
 -42لعشيش جمال ،محاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي المالي ،متيجة لمطباعة،براقي الجزائر.
 -43المجمع العربي لممحاسبين القانونيين"،المحاسبة األساسية واعداد البيانات المالية"المطابع المركزة،
عمان.2003 ،

 -44محسن أحمد الخضيري  ،حوكمة الشركات ،مجموعة النيل العربية ،القاىرة ،مصر.2005 ،
 -45محمد إبراىيم عبد السالم التركي ،تحميل القوائم المالية،

شؤون المكاتب جامعة الممك سعود،

الرياض،العربية السعودية.1993،
 -46محمد أبو نصار،جمعة حميدات،معايير البالغ المالي الدولية-الجوانب النظرية والعممية –دار وائل
لمنشر ،األردن.
 -47محمد حسن يوسف ،محددات الحوكمة ومعاييرىا مع إشارة إلى نمط تطبيقيا في مصر ،بنك االستثمار
القومي ،القاىرة.2007 ،
 -48محمد مصطفى سميمان ،حوكمة الشركات ودور أعضاء مجمس اإلدارة والمديرين التنفيذيين ،دار
الجامعية ،اإلسكندرية. 2008،
 -49محمد مصطفى سميمان ،دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري ، ،الدار الجامعية
اإلسكندرية ،مصر2009 ،
 -50محمد مطر ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن.2007 ،
 -51محمد مطر ،موسى

السويطي،التأصيل النظري لمممارسات المينية لمحاسبية في مجاالت

القياس،العرض،اإلفصاح ،دار وائل لمنشر ،عمان،األردن.2008 ،
 -52محمود إبراىيم تركي ،تحميل التقارير المالية ،مجمة جامعة سعود ،الرياض.1993 ،
 -53مركز المشروعات الدولية الخاصة ,دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجميورية مصر العربية
القاىرة. 2005 ،
 -54مركز المشروعات الدولية الخاصة ،مبادئ منظمة التعاون االقتصادي و التنمية في مجال حوكمة
الشركات ،القاىرة.2006 ،
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برنامج مساعد محاسب،مبادئ المحاسبة ،1الجزء

 -55المؤسسة العامة لتعميم الفني والتدريب الميني،
األول،المممكة العربية السعودية .

 -56مؤيد راضي خنفر،غسان فالح المطارنة.تحميل القوائم المالية-مدخل نظري تطبيقي ،ط.2009،2
 -57مؤيد محمد الفضل ،عبد الناصر إبراىيم نور ،المحاسبة اإلدارية ،دار السيرة لمنشر والتوزيع ،عمان،
األردن. 2002،
 -58ميسزيسموباك ،المسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعمال في بولندا ،مركز المشروعات الدولية ،غرفة
التجارة األمريكية ،واشنطن.2000 ،
 -59ناصر دادي عدون ،التحميل المالي ،الجزء األول ،دار المحمدية العامة ،الجزائر.

 -60نعيم دىمش ،عبد ابو نصار ،محمد خاليمة ،مبادئ المحاسبة ،دار وائل،االردن.1999،
 -61ىادي رضا الصغار ،مبادئ المحاسبة المالية ،دار المطبوعات الجامعيات ،اإلسكندرية 2006،
 -62وصفي عبد الفاتح أبو المكارم ،المحاسبة المالية المتوسطة ،الدار الجامعية الجديدة لمنشر اإلسكندرية،
مصر. 2000،
 -63وليد ناجي الحيالي ،أصول المحاسبة المالية ،منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك الجزء
األول.2007 ،

 -64وليد ناجي الحيالي ،المحاسبة المتوسطة مشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي،

دار حنين،عمان

األردن.1996،
 -65وليد ناجي الحيالي ،نظرية المحاسبة ،منشورات األكاديمية العربية في الدانم ارك . 2007،
 -66يوسف محمد جرعون ،نظرية المحاسبة ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2001 ،

المجالت العممية
- 2
 -67خميل محمد عبد المطيف ،دور المحاسب اإلداري في إطار حوكمة الشركات ،مجمة الدراسات و
البحوث التجارية ،كمية التجارة ،جامعة بنيا ،مصر ،العدد الثاني.2003،
 -68زغدار أحمد ،سفير محمد ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطمبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية،
مجمة الباحث ،العدد .2009 ،07
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 -69عبد الرزاق حبار ،االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي،
حالة شمال إفريقيا مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد السابع ،جامعة الشمف ،الجزائر.
 -70عبد القادر بريش ،قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة في المنظومة المصرفية مع إشارة الى حالة الجزائر،
مجمة اإلصالحات االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي ،المدرسة العميا لمتجارة ،الجزائر ،العدد األول،
.2006
 -71عبد الناصر محمد السيد درويش ،دور اإلفصاح المحاسبي في التطبيق الفعال في حوكمة الشركات-
دراسة ميدانية –،مجمة الدراسات المالية والتجارية ،كمية التجارة ببني يوسف ،جامعة القاىرة ،العدد ،2جانفي
.2003
 -72العمري حمد محمد ،سويدان ميشيل سعيد" ،اإلفصاح عن المعمومات القطاعية في التقارير المالية
السنوية لمشركات الصناعية األردنية -دراسة .ميدانية "(-مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية ،جامعة
اإلسكندرية ،العدد  ، 02المجمة رقم  ، 44سبتمبر.( 2007،
 -73مجدي أحمد المغربي،اإلفصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية،دراسة ميدانية عمى
الشركات السعودية لمصناعات األساسية (سايك) شركة مساىمة سعودية ،مجمة األكاديمية العربية المفتوحة
في الدانمرك.2011،
 -74محمد أحمد إبراىيم خميل ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعمومات المحاسبية وانعكاساتيا
عمى سوق األوراق المالية -دراسة نظرية تطبيقية -مجمة الدراسات والبحوث التجارية ،السنة الخامسة و
العشرين ،العدد األول جامعة الزقازيق – بنيا.2005،
 -75محمد زغدار ،محمد سفير ،خيار الجزائر بالتكيف مع متطمبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة
الدولية ،(IAS/ IFRS)،مجمة الباحث ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقمة  ،العدد .20102009، 07
 -76مصطفى جاموس "،قائمة التدفق النقدي أحد المداخل الرئيسية لتطوير نظام المعمومات المحاسبي في
سورية" (،مجمة جامعة دمشق ،سورية ،المجمد األول ،العدد األول.) 1999 ،
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األطروحات
- 3
 -77أسماء سممان زيدلن لخيوري ،مدى كفاءة التقارير المالية الحالية في اإلبالغ عن أداء الوحدات
القتصادية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد.2002 ،
 -78حواس صالح ،التوجو نحو معايير اإلبالغ المالي الدولية ،أطروحة دكتوراه دولة ،قسم عموم التسيير،
جامعة الجزائر.2008- 2007 ،
 -79صديقي مسعود"،نحو إطار متكامل لممراجعة المالية في الجزائر -عمى ضوء التجارب الدولية"،مذكرة
دكتوراه غير منشورة ،تخصص التخطيط االقتصادي ،الجزائر :جامعة الجزائر.2004 ،
 -80عبد الحميد مانع الصبيح ،المعايير المحاسبية الدولية دراسة في مدى استخداميا ومالئمتيا في
الجميورية اليمنية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلدارة و االقتصاد ،جامعة المستنصرة بغداد،
.1998
 -81عمي احمد الزين ،إطار مقترح لتطبيق مفيوم السيطرة والتحكم لزيادة فعالية المراجعة الداخمية في قطاع
البنوك التجارية في مصر ،رسالة دكتوراه ،فمسفة في المحاسبة ،جامعة حموان ،مصر.2007 ،
 -82مداني بن بمغيث ،أىمية إصالح النظام المحاسبي لممؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية ،بالتطبيق
عمى حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم االقتصادية ،جامعة الجزائر. 2004 ،

الممتقيات والمؤتمرات
- 4
 -83أحمد مخموف ،األزمات المالية العالمية واستشراف الحل باستخدام اإلفصاح والشفافية وحوكمة
الشركات ،الممتقى العممي حول األزمات المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية ،جامعة فرحات عباس
،سطيف ،الجزائر،أيام  21-20أكتوبر .2009
 -84أشرف حنا مخائيل ،تدقيق الحسابات و أطرافو في إطار منظومة حوكمة الشركات ،القاىرة ،أيام -24
 26سبتمبر.2005 ،
 -85بتول محمد نوري ،عمي خمف سممان ،حوكمة الشركات ودورىا في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة،

مداخمة بالممتقى الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة ،كمية العموم االقتصادية وعموم

التسيير ،جامعة سعد دحمب البميدة ،يومي  19-18ماي . 2011
217

 -86بوقرة رابح ،غانم ىاجرة ،الحوكمة المفيوم واألىمية ،مداخمة مقدمة إلى الممتقى الوطني األول ،حوكمة
الشركات كآلية لمحد من الفساد المالي واإلداري ،بسكرة ،الجزائر 7-6،ماي .2012،
 -87جياد خميل الوزير ،دور الحوكمة في تمكين المساىمين والمستثمرين واستقرار األسواق المالية ،الممتقى
السنوي لسوق رأس المال الفمسطيني ،سوق فمسطين لألوراق المالية.2007 ،
 -88حاكم محسن محمد ،تحميل العالقة بين آليات الحوكمة ومؤشرات أداء منظمات األعمال دراسة
تطبيقية في سوق العراق لألوراق المالية ،مداخمة مقدمة إلى المؤتمر العممي األول ،تحميل العالقة بين آليات
الحوكمة ومؤشرات أداء منظمات األعمال دراسة تطبيقية في سوق العراق لألوراق المالية ،كمية االقتصاد،
جامعة دمشق ،يومي  16-15تشرين الثاني .2008،
 -89حسن بسيونى السعدنى ،مدي إرتباط الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية وحوكمة الشركات ،المؤتمر
الدولي (مينة المحاسبة و المراجعة و التحديات المعاصرة)  ،جمعية المحاسبين و مدققي الحسابات بدولة
اإلمارات العربية المتحدة وباالشتراك مع كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة اإلمارات العربية المتحدة وتحت
إشراف االتحاد العام لممحاسبين والمراجعين  .العرب ،من  5- 4ديسمر2007 ،
 -90خالد محمد عبد النعم لبيب ,القيمة المضافة والتقويم المتوازن ألداء المراجعة الداخمية ،في ظل حوكمة
الشركات (بالتطبيق عمى قطاع األعمال المصري) كمية التجارة لمبحوث العممية ،جامعة القاىرة
ديسمبر.2005
 -91زينب حوري ،دور نظام المعمومات المحاسبية في دعم الحوكمة ،مبادئ وممارسات الحوكمة المحاسبية
الممتقى الدولي األول :الحوكمة المحاسبية لممؤسسة واقع ،رىانات ،أفاق ،جامعة العربي بن مييدي ،كمية
العموم االقتصادية و عموم التسيير و العموم التجارية ،أيام  08-07ديسمبر  ،2010أم البواقي ،الجزائر.
 -92ساعد بن فرحات ،بعض مبادئ وآليات الحوكمة في شركات التأمين (مقارنة بين شركات التأمين
واعادة التأمين) مداخمة مقدمة ضمن ندوة حول مقارنة بين مؤسسات التأمين التكافمي والتأمين التقميدي بين
األسس النظرية والتجربة التطبيقية ،بجامعة فرحات عباس ،سطيف ،المنعقد بالفترة ،26-25أفريل. 2011،
 -93شوقي جباري .،فريد خميمي ،مداخمة بعنوان :التدقيق وحوكمة الشركات ،الممتقي الوطني الثامن حول:
مينة التدقيق في الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية المعاصرة ،جامعة  20أوت – 1955
سكيكدة، -كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير ،أم البواقي 12-11 ،أكتوبر .2010
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 -94عتيقة وصاف ،مكانة األسواق المالية في االقتصاديات العربية و عوامل رفع كفاءتيا ،دراسة حالة
الجزائر والدول النامية ،الممتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرىا عمى االقتصاديات والمؤسسات ،أيام
 22-21نوفمبر  ،2006جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
 -95عطا اهلل وارد خميل ،الدور المتوقع لممدقق الداخمي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك التجارية
األردنية في ظل الحاكمية المؤسسية ،المؤتمر العممي األول حول التدقيق الداخمي في إطار حوكمة
الشركات(تدقيق الشركات -تدقيق المصارف و المؤسسات المالية-تدقيق الشركات الصناعية) ،مركز
المشروعات الدولية الخاصة ،أيام  26-24سبتمبر.2005 ،
 -96فؤاد شاكر ،الحكم الراشد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية ،المؤتمر
المصرفي العربي تحت عنوان:الشراكة بين العمل المصرفي واالستثمار من اجل التنمية ،القاىرة.2005 ،
 -97محمد خالد الميايني ،حوكمة الشركات وأىميتيا في جذب االستثمارات و تنمية الموارد البشرية ،ممتقى
الفعاليات العممية لجمعية المحاسبين القانونيين السوريين ،2007 ،سوريا.
 -98مسعود صديقي ،مرزوقي مرزوقي ،التوحيد المحاسبي الدولي بين المأمول والموجود ،ممتقى تحت
عنوان:النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبية الدولية-المركز الجامعي بالوادي ،جانفي،
.2010
 -100مصطفى نجم البشماوي ،أىمية تطبيق حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخمية في المؤسسة
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219

القوانين والتشريعات
- 5
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المتضمن النظام المحاسبي المالي ،المادة .15
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 -104الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ،2الصادرة بتاريخ  12يناير .1988
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