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 هداءإ
 الليايل من وإىل مقامي هذا  ى وهن، وأرضعتين حولني وسهرت عليوهنا علإىل من محلتين 

 إىل من قال فيها العزيز الرحيم " وال تقل هلما أف وال تنهر مها وقل هلما قوال كرميا "

 عليه وسلم "اجلنة حتت أقدام األمهات " صلى اهلل إىل من قال فيها رسول اهلل 

 إليك أنت أمي يا رمز احلنان والعطاء .....................

 وإىل الذي هو منبع القوة ومعلم األمل والصرب عند الشدائد أبي أطال اهلل يف عمره.........

 جيت الفاضلة.....إىل اليت اختلطت روحها بروحي  واليت قال فيها رسولنا الكريم رفقا بالقوارير زو

 جوري حفظهم اهلل ورعاهم...........  وائل ، أيوب ،  معتز باهلل، إىل أبنائي كل بإمسه، 

 إىل أخوتي وأخواتي وكل األهل، وأصدقائي وزمالء احلياة والعمل.............

  ............قليبومل ينساهم  قلميإىل كل من نساهم 

 .رة هذا اهجمهو مثأهدي إليهم مجيعا 

 وأقول كما قال ايليا أبو ماضي 

 أنا ال أهدي إليكم ورقا                                غريكم يرضى حبرب وورق

 إمنا أهدي إىل روحكم                                  فكرا تبقى إذا الطقوس احرتق

 

فريـــــــــــــــــــــــد



 

 هداءإ

 ملت صعاب الدهر واألهوال.......إىل اليت سهرت من أجلي الليايل وحت

ورو  واألزهار وعبدته يل بدعواهتا يف السجو  آناء الليل وأطراف إىل اليت رمست طريقي بال

 .....النهار

 أُمي الغالية رمحك اهلل وغفر لكى........

إىل نور حياتي وحمقق أحالمي إىل من أنار  ربي ورسم يل الطريق أبي العزيز رمحك اهلل وغفر 

 ...لك.

 أوال ي وبناتي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي.............إىل أغلى ما عندي زوجيت ،

 أهدي إليهم مجيعاً مثرة هذا اهجمهو .

 عثــــمـان                                    



 

 هداءإ
 ....املناجاةحروف  إىل من علمتين

س ألجلى أن تشرق علينا مش إىل تلك الشموع اليت ذابت ألجل أن تضيئ  روب احلياة وسهرت

 األمنيات أمي حفظك اهلل ورعاك................

إىل الذي بره يدخلين اجلنان، وحبه يزيدني إميانا ونظرته تغمرني حنانا أبي أ امك اهلل 

 ورعاك........

 إىل زوجيت الغالية، و أوال ي كل  بامسه..................................

 أصدقائي، زمالء العمل................... إىل أخوتي، أخواتي،

 أهدي إليهم مجعيا مثرة جمهو ي املتواضع.

 ياســــني

 

 



 

 شكر وتقدير

                                                                والصالة والسالم على  احلمد هلل الذي أنار لنا  رب العلم واملعرفة وأعاننا على اجناز هذا العمل،

 .وصحبه أمجعني واملرسلني حممد ابن عبد اهلل وعلى أله األنبياءخامت 

على ما أفاض  زين يونس" "الدكتور، ستاذاألتقدم جبزيل الشكر وخالص التقدير والعرفان اىل ن

وناصحا أمينا ساهم حبسن توجيهاته و قة تصويباته  ناا لعونً من علمه ووقته وجهده، فكان ناعلي

 .عملال يف اجناز هذا

 األساتذةتقدم بأمسى معاني الشكر والعرفان اىل نأن  اكما ال يفوتن

 .فاضل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم قراءة هذه الرسالة ومناقشتهااأل

ساملي ، والدكتور حممد الدينوري ضيف اهلل ، والدكتور حممد كما خنص بالذكر كل من الدكتور 

          علي مشاركتنا هذا اإلجناز العلمي و توجيهاهتم ووقتهم  دوم  م زكرياءصاحل محيداتو وكذا الدكتور 

 فهم مشكورين،  انشغاالهتمبرغم من 

 فاحلمد هلل الذي ال يتم عمال اال بأمره وال توفيق اال حبكمه، فمنا اجلد

 .وحده احلمد هفلوالكد ومنه التيسري والنجاح، 

 



 

 :ملخص
لعاملية الرائدة يف جمال األعمال بل الشركاتحتظى حوكمة الشركات بإهتمام كبري من ق ، خاصة بعد األزمات ا

لثقة، هذا األخري كان حال مناسبا لقبول فكرة احلوكمة، هبدف  املالية احلالية، وما نتج عنها من ضرر ملبدأ ا
الشركات زيادة املساءلة واملصداقية وكذا الشفافية يف اإلفصاح؛ وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز إنعكاس حوكمة 

ملالية يف الشركات اجلزائرية، من خالل تطبيق مجلة من مبادئ وآليات اخلاصة حبوكمة  لتقارير ا علي جودة ا
ال، لعل أمهها املراجعة الداخلية وجملس اإلدارة، جلنة املراجعة واملراجعة  لفّع الشركات بالشكل السليم وا

لتقارير املالية، واليت تعد  ااحمتوةة املعلومات اخلارجية، ذلك كي تؤدي الغرض املرجو منها، أال وهو جود يف ا
عامال أساسيا يف إختاذ القرارات ملستخدميها، وتنعكس بدورها يف تنشيط حركة سوق األوراق املالية وعليه 

 توليد القيمة احلقيقة للشركة من خالل التطبيق اجليد للحوكمة خاصة علي مستوي بيئة األعمال اجلزائرية.
هذه الدراسة واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها، مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي معتمدين يف ذلك على  عةويف ضوء طبي

أسلوب اإلستبانة الذي مت توزيعه على جمتمع الدراسة املكون من موظفي شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية، وخلصت الدراسة إىل 
 وكمة وجودة التقارير املالية يف الشركة لحل الدراسة.وجود إنعكاس إجيايب ذا عالقة قوية، بني احل

 الكلمات املفتاحية: حوكمة الشركات، جودة التقارير املالية، املؤسسات االقتصادية اجلزائرية.
Abstract : 

     Corporate government is highly regarded by leading global business firms, 

especially after the current financial crisis, resulting in damage to the principal of trust. 

The latter was an appropriate solution to accept the idea of government in order to 

increase accountability, credibility and transparency in disclosure, the study aims to 

highlight the reflection of corporate government on the quality of financial report in 

Algerian companies through applying sum of principles and mechanisms for corporate 

government in correct and effective manner, most important; the internal audit, the 

board of Directors, audit Committee and external audit, in order to achieve the desired 

purpose, which is the quality of the information contained in the financial reports, and 

it is the main factor in the decision making for users, and is reflected to stimulate the 

movement of the stock market, so generating the real value of the company through 

the good application of government, especially at the level of Algerian business 

environment. In the light of the nature of this study and the objective it aims to 

achieve, the analytical descriptive approach was used, relying on the questionnaire 

method that was distributed to the study community composed of the staff of 

ALLIANCE insurance company. 

     The study concluded that there is a strong positive correlation between government 

and the quality of financial reports in the company under study. 

Key words: corporate government, quality of financial reports, Algerian economic 

institutions.
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 الــداللــــة االتختصارات

OECD 
Organisation for Economic Cooperation and Development 

 التنميةمنظمه التعاون االقتصادي و 

GCGF 

 

Global Corporate Governance Forum 

 الشركات حلوكمة العاملي املنتدى
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International Finance Corporation 

 مؤسسة التمويل الدولية
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Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

 معهد ااحماسبني القانونيني يف إجنلرتا وويلز
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Code algérien de gouvernance d’entreprise 

 املدونة اجلزائرية حلوكمة الشركات
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Statistical Package For the Social Sciences 
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 ملقدمة العامةا



 مقدّمة

 

 أ 

 إيل أدت واليت األخرية، السنوات يف حدثت اليت الشركات كربى فضائح و املختلفة املالية لألزمات نتيجة
 الفساد جراء باملسامهني حلقت اليت املالية اخلسائر وكذلك العاملية، املؤسسات وكربى الشركات من العديد إفالس
 التقارير ضمن ملنشورةا ااحماسبية املعلومات وجودة بنوعية تتعلق مهمة مسألة األزمات تلك أثارت واإلداري؛ املايل
 برزت هنا ومن السليمة، ااحماسبية واألنظمة اإلدارية اهلياكل ذات الشركات عن يبحثون املسامهني جعلت املالية،
 نظرا للشركات، جيدا   ومرشدا   موجها   يكون تنظيمي إطار خالل من للرقابة جديدة كآلية الشركات حوكمة
 .املال رأس أصحابو  املستثمرين بني املصاحل تعارض حلاالت
 والشعور األسواق يف الثقة اهتزاز: أمهها من اليت الشركات حوكمة ظهور يف ساعدت أخرى عوامل إىل إضافة 

 عرفته الذى الركود وكذلك املالية، التقارير و القوائم يف عنها املفصح باملعلومات التالعب خالل من والغش باخلداع
 إلمكانية كأداة الشركات حوكمة تعمل وعليه والشفافية؛ اإلفصاح وقلة ةالسيول توفر عدم مع املالية األسواق
 اإلدارة جملس قبل من الفّعال اإلشراف وكذلك اإلدارة، عمل ورقابة لقياس طريقة وهي املسؤولية، عن املساءلة
 جودة خيص ما يف وذلك واخلارجني الداخلني املراجعني و اإلدارة طرف من املتبعة العمل طرق الحرتام ضروري
 .   املالية التقارير

 اليت الشركات وجناح املالية األسواق استقرار يف تساهم اليت اجليدة املالية التقارير إعداد بأمهية للوعي ونظرا
 لحل الشركة جتعل وقانونية تشريعية إجراءات و أسس بوضع املالية واهليئات الدول قامت فقد بيئتها، يف تعمل

 أن كما املصاحل؛ وأصحاب للمستثمرين عنها اإلفصاح يتم اليت املالية وغري املالية ماهتامعلو  نوعية عن مساءلة
 . الشركات يف احلوكمة لقواعد املتقن التطبيق لضمان هاما دور ا واملراجعة ااحماسبة ملهنيت

 هلا مبادرة أول خالل من أعماهلا بيئة يف احلوكمة وآليات مبادئ بتفعيل اجلزائر تسعي ااحملي الصعيد وعلى
 وذات صادقة مالية قوائم تقدمي طريق عن املايل، السوق لدعم خطوة أول لتكون الراشد احلكم ميثاق بإصدار
 احتياجاهتم وتليب واألجانب ااحمليني املستثمرين لدى الثقة تعزيز يف تساهم اجلزائرية، الشركات قبل من عالية جودة
 .واالئتمانية ةاالستثماري قراراهتم وترشيد املعلومات من

 ومما سبق يرتاءى لنا التساؤل الرئيسي التايل:
 الشركات يف حتقيق تقارير مالية ذات جودة عالية بشركة أليانس للتأمينات اجلزائرية؟ ما مدى مسامهة حوكمة 

 :وهي على النحو التايل  التساؤالت الفرعيةويندرج من خالل التساؤل الرئيسي 
 ؟تستند إليها ؟ ويف ما تتجلي آلياهتا، لحدداهتا واملبادئ اليتما املقصود حبوكمة الشركات 
 كيف تساهم اخلصائص النوعية للمعلومات كمتغري وسيطي يف جودة التقارير املالية؟ 
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 ماهي العالقة اليت تربط مبادئ حوكمة الشركات جبودة التقارير املالية يف واقع األعمال للشركات اجلزائرية؟ 
 ؟شركة أليانس للتأميناتيف  املالية التقارير جودة حتسني يف الشركات حوكمة آليات بهتلع الذي الدور ما هو 

 فرضيات الدراسة: 
ضوء ما مت طرحه من تساؤالت حول موضوع البحث وامال  يف حتقيق اهلدف املرجو من هذه الدراسة، وضعنا على 

 جمموعة من الفرضيات وهى على النحو التايل:
   إدارة الشركة ومراقبتها من أجل حتقيق أهداف األطراف املرتبطة هبا، من خالل يف  تتمثل حوكمة الشركات

 .تزيد من فَاِعلية مصداقيتها اليت من شأهنا أن لياتاآلتعزيز احلرص على تطبيق مجلة من املبادئ و 
  ر يف جودة تلك على الشركة مراعاة يف إعداد التقارير املالية لكل من اخلصائص النوعية للمعلومات اليت تتبلو

 التقارير حرصا  علي تقليل الفهم القاصر للمستثمرين و محايتهم عند إختاذ القرارات.
 وجودة اجلزائرية الشركات قبل من الشركات حوكمةمبادئ  تطبيق بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد 

 .املالية تقاريرها
 ببيئة األعمال  عالية جبودة تتميز مالية رتقاري إعداد يف الشركات حوكمة آلليات اجليد التطبيق يساهم

 .اجلزائرية
  :مبـررات اتختيـار الموضـوع

  .الرغبة يف االطالع على كل ما هو جديد يف التخصص 
  .اإلنتشار الواسع الذي عرفه املوضوع، ليمس كافة القطاعات العامة واخلاصة وهيئات أسواق املال 
  لة بني متبين هذه الفلسفة.أمهية املوضوع ومدى بلوغ املنفعة املتداخ 
  .التعثر الذي شهده العامل يف تطبيق حوكمة الشركات، وبروز أزمة ثقة يف ضل الفساد املايل واإلداري 
      .الرغبة يف إثراء املكتبة اجلامعية ومساعدة الطلبة يف فتح جمال لبحوث أخرى يف هذا املوضوع 

 ألهداف وهي:يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة من ا أهداف البحث:
 الشركات. حلوكمة الفكرية واألبعاد التنظيمية اجلوانب على الوقوف 
 .إبراز دور جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه يف التقليل من ظاهرة الفساد املايل واإلداري 
 . الوقوف علي العالقة املتداخلة بني حوكمة الشركات واخلصائص النوعية جلودة التقارير املالية 
  ف علي دور العالقة املتداخلة ومدى إنعكاسها علي األسواق املالية.الوقو 
 .الوقوف علي بعض احللول املتخذة من اهليئات املختصة إلعادة الثقة يف حوكمة الشركات بعد تعثرها 
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 أهمية البحث:
رة من خالل تأيت أمهية البحث يف التأكيد على أمهية التوسع يف تطبيق حوكمة الشركات، و إعادة الثقة املتضر 

األزمات اليت كان من املفرتض التنبؤ هبا قبل وقوعها، ومدى فّعالية مبادئ وآليات حوكمة الشركات يف تصحيح 
هذا املسار من خالل إبراز أمهية الوقوف على تلك املبادئ واآلليات وكذا املعايري الفنية يف إعداد التقارير والقوائم 

ق اجلودة واملصداقية لتلك التقارير املالية لدى مجهور املستثمرين وأصحاب املالية، وقياس مدى فّعاليتها لتحقي
 املصاحل، وعليه تنعكس على الصعيد املايل من خالل تفعيل األسواق املالية اليت تزيد من فّعالية وكفاءة الشركة.

 الدراسات السابقة:
العديد من الدراسات املوضوع بزوايا  لقد كان موضوع احلوكمة لحل إهتمام الكثري من الباحثني، حيث تناولت

 خمتلفة نذكر منها علي سبيل التوضيح:
، جامعة ، مذكرة ماجستريتطبيق قواعد الحوكمة وأثره على اإلفصاح في التقارير الماليةعرفات اكرم عمر الطويل،  -1

 م.2018 ،غزة األزهر،

يف التقارير املالية، وذلك من خالل دراسة هدفت الدراسة للتعرف على أثر تطبيق قواعد احلوكمة على اإلفصاح 
ميدانية للبنوك التجارية العاملة يف فلسطني، كما توصلت الدراسة إيل عدة نتائج من أمهها: أن تطبيق قواعد 
ومبادئ احلوكمة يؤثر إجيابيا على اإلفصاح يف التقارير املالية، وكذلك بينت النتائج أن جلنة التدقيق املستقلة تعمل 

م استقاللية املدقق اخلارجي باإلضافة إىل حتسني املمارسات اإلدارية، وكما أظهرت النتائج أن توفري على دع
معلومات احلماية العادلة واملتساوية جلميع املسامهني واملستثمرين جيعل هلم احلق يف املساءلة جمللس اإلدارة و اقرتاح 

 احللول املناسبة هلم.
، جامعة دكتوراه، مذكرة شركات في تحقيق جودة التقارير المالية وتحسين األداء الماليدور حوكمة الزبيدي البشري،  -2

 م2017-2016لحمد بوضياف، املسيلة،
هدفت هذه الدراسة إىل الوقوف على أمهية تطبيق حوكمة الشركات بالشكل السليم والذي سيؤدي إىل حتقيق 

التقارير املالية، و األمهية النسبية اليت ستتولد منها وكذلك  الغرض املطلوب منها، وهو قيمة املعلومات املتوفرة يف
على األسواق املالية واملستثمرين، الذين ميثلون ركيزة من ركائز الشركة وطريقة من طرق التمويل،  انعكاسهامدى 
 املايل. أدائها حتسني بالتايل و وأرباحها ونشاطها ماهلا رأس يضاعف ومما

 المالية معايير التقارير تطبيق ظل في المالية القوائم جودة على المحاسبي احاإلفص أثر، حنان قسوم -3
 م.2016، 1، سطيفعباس فرحات جامعةدكتوراه،  مذكرة ،الدولية
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املالية  التقارير معايري تطبيق ظل يف املالية القوائم جودة على ااحماسيب اإلفصاح أثر دراسة إىل الرسالة هدفت
 القوائم جودة على املايل ااحماسيب النظام وفق ااحماسيب اإلفصاح تطبيق تأثري ف على مدىالدولية، من خالل الوقو 

 املالية الدولية التقارير معايري وتبين الدويل املستوى على ااحماسبية األنظمة لتوحيد املتزايدة للدعوات نتيجة املالية،
(IAS/IFRS)  املالية وعرضها  األحداث لقياس املناسبة الطرق حتديد يف املرشد لتكون العام، بالقبول حتظى اليت

 قياس على دراستها ركزت األساس، هذا وعلى .عالية جودة وذات صادقة مالية قوائم شكل يف عنها واإلفصاح
 ومناذج املالية للمعلومة النوعية اخلصائص على باالعتماد املايل ااحماسيب النظام وفق املعدة القوائم املالية جودة

 اق.االستحق
حوكمة الشركات وجودة القوائم ،" بعنوان 2018 سنةal  Olubukola Ranti Uwuigbe &دراسة،  -4

 ".  دراسة للبنوك النيجيرية المدرجة ،المالية

هددددفت الدراسدددة يف البحددددث عدددن تددددأثري حوكمدددة الشددددركات علدددى دقدددة التقددددارير املاليدددة للبنددددوك املدرجدددة يف بورصددددة   
حيدددث ، 2015إىل غايدددة  2008ى جمموعدددة مدددن التقدددارير السدددنوية للفدددرتة املمتددددة مدددن اإلعتمددداد علدددنيجرييدددا، كمدددا مت 

و اسدددتقالل جملدددس اإلدارة واملدددديرين التنفيدددذيني األجاندددب يف  إعتمددددت الدراسدددة علدددى كدددل مدددن حجدددم جملدددس اإلدارة
حتليدل  كدذابداط و مصدفوفة االرت وباستخدام اإلحصداءات الوصدفية  القوائماجمللس كوكالء حلوكمة الشركات. مت حتليل 

 ، كمدددا. وقدددد لدددوحج أن حجدددم جملدددس اإلدارة لددده عالقدددة سدددلبية غدددري مهمدددة مدددع توقيدددت التقدددارير املاليدددةقدددوائماحنددددار ال
مت  أخددري او . املاليددة التقددارير توقيددت مددع مهمددة غددري سددلبية عالقددة لدده كانددت الحظددت الدراسددة أن جملددس اإلدارة أيضددا

 لدذلك. املاليدة التقدارير توقيدت مع مهمة إجيابية عالقة لديهم اجمللس يف نباألجا التنفيذيني املديرين أن التعرف على
مددع  وإدارتدده البنددك والتزامددات حقددوق بوضددوح حيدددد الددذي نيجرييددا يف احلددايل القددانوين اإلطددار بتطددوير الدراسددة توصددي
 .اآلخرين املصاحل ألصحاب مراعاة

على  تماد معايير التقارير المالية الدوليةأثر اع "بعنوان  2013 سنة Edilson poulo & al  دراسة -5
 ". جودة المعلومات المحاسبية للشركات البرازيلية واألوروبية

ركددزت هددذه الدراسددة علددى عدددة عوامددل الدديت مددن شددأهنا أن تددؤثر علددى جددودة املعلومددات ااحماسددبية ومدددى تأثريهددا علددى 
مددن قبددل املؤسسددات الربازيليددة واألوربيددة، حيددث هدددفت معددايري ااحماسددبة وكددذا نوعيددة األرقددام الدديت يددتم اإلفصدداح عنهددا، 

إىل غايدددة  2000علدددى جدددودة األربددداح املعلندددة خدددالل الفدددرتة املمتددددة لسدددنة  IFRSالدراسدددة إىل حتليدددل اثدددر إعتمددداد  
من قبل املؤسسدات العامدة الربازيليدة واألوربيدة، كمدا أظهدرت النتدائج أن نوعيدة املعلومدات ااحماسدبية، مل تشدهد  2011
، ويرجع السدبب إىل األزمدات املاليدة الدث حددثت بعدد IFRSملحوظ مقارنة بالفرتات ما قبل إعتماد أو تبين  حتسن
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باإلضافة إىل عوامدل أخدرى تدؤثر علدى مسدتوى جدودة املعلومدات ااحماسدبية كالشدفافية، البيئدة اإلقتصدادية  2005سنة 
 .و كفاءة األسواق املالية

إنعكددداس حوكمدددة الشدددركات علدددى جدددودة التقدددارير املاليدددة يف املؤسسدددات ومتيدددزت دراسدددتنا بدددالوقوف علدددى مددددى، 
اإلقتصادية اجلزائرية، من خالل الرتكيز على مدى تأثري تطبيق كل من مبادئ وآليدات حوكمدة الشدركات علدى جدودة 

كات، و عليده مت التقارير املالية، وهذا باإلعتماد على الرتكيز يف قياس جدودة تلدك التقدارير املاليدة املعددة مدن قبدل الشدر 
، العلدى سدبيل احلصدر اإلعتماد على اخلصائص النوعية للمعلومات املالية وكدذا منداذج اإلسدتحقاق علدى سدبيل املثدال

وعليه استخدمنا عينة من جمتمع الدراسدة واملتمثدل يف أول شدركة خاصدة جزائريدة تتبدة حوكمدة الشدركات، وهدي شدركة 
 أليانس للتأمينات اجلزائرية.

 ماني والمكاني:اإلطار الز 
 مت البحث يف بيئة األعمال للشركات اجلزائرية، وعليه مت إقتناء عينة عشوائية من الشركات  :المكاني اإلطار

 واملتمثلة يف شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية كممثلة للمجتمع املدروس.
 م.2019شهر ماي  متت دراستنا النظرية من هناية السداسي األول إىل غاية منتصف :الزمني اإلطار 

 المنهج المتبع:
اجلزائرية،  الشركات يف املالية التقارير جودة على الشركات حوكمة لبيددان إنعكاس ووصدوال الدراسددة ألهددداف حتقيقدا

 :التالية العلمية على االعتماد سيتم فانه للبحث وكمعاجلة
 التحليلـي الوصـفي المـنهج: 
التحليلي يف شقه املتعلق باإلطار املفاهيمي حلوكمة الشركات، وحتليل وتبيان مت اإلعتماد على املنهج الوصفي  

مبادئ واآلليات اليت تقوم عليها، ولحاولة إتساع أهم اجلوانب اليت تتطرق إليها، باإلضافة إىل إستخدام أسلوب 
 وتفسدري لوصدف ائرية، وذلدكدراسة حالة، املتمثل يف حتليل إستبانة موجهة إىل إدارة الشركة أليانس للتأمينات اجلز 

االختبار، ومت  نتائج من والتحقق البحث فروض هبا الختبار نقدوم سدوف الديت امليدانيدة الدراسدة نتدائج وحتليدل
 لتحليل نتائج إجابة أفراد العينة املدروسة. spssإستخدام برنامج  

 البحث: صعوبات
  صعب علينا الوقوف على كافة اجلوانب العلمية.الشركات لألمهية البحثية، مما يموظفي قلة جتاوب 
 .ضبابية مفهوم احلوكمة لدي الشركات اخلاصة، وبيئة األعمال بشكل عامة 
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  صعوبة قياس اإلفصاح والشفافية ومدى قياس تأثري اخلصائص النوعية للمعلومات، بسب عدم توفر أسواق نشطة يف
 اجلزائر.
 لب عليه الطابع املؤسسايت وهذا مما يقلل من تفعيل ملبادئ وآليات منط متلك الشركات يف اجلزائر حيث مزال يغ

 احلوكمة.

 األسددئلة وكددذا الدراسددة إشددكالية علددى ولإلجابددة املوضددوع جبوانددب التامددة اإلحاطددة لضددمان :هيكل الدراسة
  :املطروحددة منا، جاء البحث متضمن ثالثة فصول على النحو التايل الفرعيددة
   :الشركات حلوكمة املفاهيمي اإلطار :األول الفصل
األول، ملفاهيم عامة حول حوكمة الشركات مبا  املبحدث خصص حيث مباحث، ثالثة على الفصل هذا احتوى

فيه مفهوم احلوكمة وتطورها التارخيي باإلضافة إيل ذكر األمهية واألهداف املرجوة من احلوكمة، وكذلك مبادئ 
املبحث الثاين فلقد مت التطرق حلوكمة الشركات من خالل إبراز لحدداهتا و آلياهتا باإلضافة ذكر   وخصائها، أما يف

كل من أطرافها وهياكلها، و يف املبحث األخري مت التعرض لركائز احلوكمة، ومعرفة معايري قياسها، مع التنويه لواقع 
 احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية. 

 املالية: التقارير جودة حول عموميات :الثاني الفصل

 التقارير حول أدبية مت التطرق يف هذا الفصل وتقسيمه لثالث مباحث، حيث تناولنا يف املبحث األول، نظريات
 يف وأما املالية، وعرضنا فيها مفهوم وأهداف التقارير املالية ،مع ذكر لحددات التقارير املالية والعوامل املؤثرة فيها،

مت التطرق ملفهوم جودة التقارير وما مييز خصائص املعلومة املالية، وكذلك مت التعرف على معايري الثاين،  املبحث
قياس كل من جودة املعلومات والتقارير املالية، وإبراز مدى تفعيل حلوكمة الشركات كأداة لضمان مصداقية 

أثر حوكمة الشركات يف جودة التقارير املالية، وموثوقية التقارير املالية عن طريق إستقاللية املراجع اخلارجي، وأخريا 
من خالل إبراز مدى إنعكاس اخلصائص النوعية للمعلومات يف جودة التقارير املالية، وكذا عالقة مبادئ، ودور 

 آليات احلوكمة يف حتقيق تقارير مالية ذات جودة عالية. 
 الدراسة امليدانية. الفصل الثالث:

 لحل اجلزائرية للتأمينات أليانس شركة  التطرق يف املبحث األول، بتقدمييضم أيضا ثالث مباحث، حيث مت
الدراسة، عن طريق التعرف عليها ومعرفة رأس مال الشركة وعرض اهليكل لتنظيمي، مع ذكر مث مت دخوهلا بورصة 

الشركة بتبنيها اجلزائر كأول شركة خاصة، وخنص بالذكر واقع احلوكمة داخل الشركة من خالل أول مبادرة قدمتها 
 يف املتبعة واإلجراءات م،أما املبحث الثاين، فلقد مت التطرق لطريقة2009مليثاق احلكم الراشد يف اجلزائر خالل 



 مقدّمة

 

 ز 

 يف املتبعدة واملنهجيدة الدراسدة هدذه إطار خالهلا من ووضحنا امليدانية، الدراسة هذه اجناز من مكنتنا واليت الدراسة
 األدوات خالل من وحتليلها امليدانية الدراسة نتائج معاجلة بإجراء قمنا فقد الثالث املبحث إعددادها، أما

 اإلحصائي املعتمدة يف البحث.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الشركات كمةو لح المفاهيمي اإلطار :لو األ الفصل
 مفاهيم عامة حول حوكمة الشركات   :لو األ المبحث
 كلها و أطرافها(هيا  ،هامحدداتو  هاآلياتحوكمة الشركات )  :الثاني المبحث
البيئة الجزائرية فيعلي تفعيلها  المساعدة والعوامل الشركات حوكمة ركائز :الثالث المبحث
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 :تمهيد 
 ،بيئة ااحماسبة بشكل خاصالو  ،هرية يف بيئة األعمال بشكل عامو كمة الشركات تغيريات جو لقد أحدثت ح

ينظم العالقات و  ،ع الشركةمحاية مصاحل كل األطراف املهتمة بالتعامل م علىاجليد كمة و حيث يساعد نظام احل
ة رفع قيمو  ،مما يؤدي إىل ختفيض خماطر الشركة ،جلنة املراجعة فيهاو جملس إدارهتا و القائمة بني إدارة الشركة التنفيذية 

 ما سببته من حالة الكساد يفو ت األزمة املالية العاملية كما أدّ و  ،دة إنتاجهاو حيسن من جو ق و يف الس أسهمها
تلك ل مسببات و ثار جدل حأقد و  ،الكربىإىل زيادة عدد حاالت اإلفالس للعديد من الشركات اق العاملية و األس
 لية وعدم مصداقيتها وافتقارها إىلنتشار حاالت الغش والتالعب يف القوائم املاإإىل  فالبعض أرجعه ،األزمة

إعداد القوائم املالية واإلستخدام خر إىل التوسع يف إستخدام القيمة العادلة عند آلالشفافية، كما أرجعها البعض ا
هتدف عليه املالية، و  شركاتخرون إىل تراخي آليات احلوكمة وخاصة يف الآاملفرط للحكم الشخصي وكما أرجعها 

خاصة بعد حاالت وظيفة املراجعة وإستقالليتها، و  ، إيل زيادة مساءلة جملس اإلدارة وزيادة فاعليةالشركات حوكمة
يف الواليات املتحدة األمريكية وشركة  نو أنر  ايل لكثري من الشركات األجنبية وااحملية، مثل شركةالتعثر واإلهنيار امل

 يف إيطاليا.بارماالت 
 ،لو كمة الشركات يف املبحث األو ل حو كل من مفاهيم عامة ح  إىل بالتطرق مو سنق الفصل هذا خالل منو 

امل املساعدة و العو الشركات كمة و حركائز و  ،لثاينكمة الشركات يف املبحث او أطراف حو هياكل و آليات و لحددات و 
 .مبحث ثالثك  اجلزائر يفكمة و اقع احلو يف تفعيلها مع 
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 كمة الشركات و ل حو مفاهيم عامة ح :لو األ المبحث
 ،ىالكرب اإلهنيارات اإلقتصادية  إثر املتقدمةو  النامية لو الد من العديد يف الشركات كمةو ح مو مبفه االهتمام ازداد

 رهاو لد الشركات كمةو ح مو مفه تبين حتمية ظهرت حيثل، و اليت شهدهتا عدة داملالية  األزماتو  العاملية لشركاتل
 .اعدهاو ق تطبيق ضل يف البيئية املتغريات مع التكيفو  املخاطر تقليلو  األداء يف املؤثر
 يف األخرية نةو اآل يف خاصة باإلهتمام"  Corporate Governance"  الشركات كمةو ح مو همف فحظي 
 بعد ،ناملستثمري ثقة وآلية تعمل على جتديد الناجحة اإلدارة باتلمتط أحد أصبح حث ملالعا لو د من كثري

 ىلع املبحث ذاه يقتصر فو الذي س عو ضو امل ذاه يةمهأ برزت اهن نمو  ،العاملي االقتصاد اهب مر اليت األحداث
  :التالية املطالب
    شركاتال كمةو ح رو تط و مو همف. 
     الشركات كمةو حهداف أو  يةمهأ. 
    الشركات كمةو خصائص حو  مبادئ. 

 .الشركات وتطور حوكمةم و مفه :لو المطلب األ
 يف جديددد مصددطلح بددأ ،العددامل لو د ملعظدم صددةخاخلص مصددطلح اليدات املتحدددة األمريكيدةو ال صدددرتأ أن بعدد   

 بدددأو  ،الشددركات كمددةو ح مصددطلح إىل تعريبدده مث  Corporate Governance هعليدد يطلددق مددا وهددو  ،العددامل وغددز 
 مت معدايري عددة خدالل مدن املصدطلح ذاهبد ،العامليدة املالية اقو األس التزام مدى قياس يف لينيو الد النقد قو صندو  البنك

   .1ل العاملو د من العديد تطبقها اليت االقتصادي اإلصالح برامج إطار يف ضعهاو 
      :كمة الشركاتو م حو مفه1- 
 أصحابو  املسامهنيو  اإلدارة جملسو  كاإلدارة خمتلفة أطرافو  مبجاالت الشركات كمةو ح رتباطإل ةنتيج  
 .الشركات كمةو حل عةو املتن فاهيممن امل كثري تظهر   املصاحل

 مبة ،املسامهة الشركات نشاط على الرقابةو  التحكمو  جيهو للت نظام" اهنبأ الشركات كمةو ح فتعرّ  :لو األ المفهوم
 يف الرئيسية األطراف بني فيما لياتو املسؤ و  الصالحيات زيعو تو  ،الشركات هذه يف القرار عملية اختاذ تنظيم على

 .2عام بشكل املسامهني مصاحل ذلك خلدمةو  ،الشركة

                                                           
كمة الشركات على الشفافية و دراسة أثر ح :لو طين حو مداخلة يف امللتقي ال ،اإلداريو ات كآلية للحد من الفساد المالي كمة الشركو ح ،طالعة لحمدو ب ،بن الطاهر حسني 1
 .04ص ،2012ماي  07-06 ،، جامعة لحمد خيضر بسكرةائم المالية في ظل النظام المحاسبي الماليو دة القو جو اإلفصاح و 
 .132ص ،2010الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  ،شركاتكمة الو ح والمراجعة أمني السيد أمحد لطفي،  2
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 مسدامهيهاو  الشدركات إدارة بدني تدربط الديت التعاقديدة العالقدات مدن عدةو جمم" اهنبأ البعض فهاعرّ  كما :الثاني المفهوم
 جيددهو تو  الشددركة نو شددؤ  إلدارة تسددتخدم الدديت اهلياكددلو  اإلجددراءات اجيدداد خددالل مددن ذلددكو  ،فيهددا صدداحلامل أصددحابو 

 علددى للمسددامهني الفائدددة تعظدديم و بالشددركة املسدداءلة و الشددفافية و اإلفصدداح و األداء ضددمان تعزيددز أجددل مددن أعماهلددا
 .1" املختلفة األطراف مصاحل مراعاة مع يل،و الط املدى

 و الرئيسدددية أهدددافها لتحقيدددق سددعيها يف الشدددركة تتبناهددا إسدددرتاتيجية" اهنددأ علددى كدددذلك تعريفهددا مت :الثالـــث المفهــوم
 و األنظمدة مدن هلدا و اهتقائمدة بدذا و مسدتقلة يدةو معن شخصدية باعتبارهدا داخلهدا من ينبع ر أخالقيو منظ ضمن ذلك
 فيهدا فدرد أي تسدلط عدن بعيددا الذاتيدة اهتر بقدد األهدداف تلدك هلا حتقيدق يكفل ما اإلداري اهليكل و الداخلية ائحو الل
 .2" العالقة يو ذ اآلخرين مصاحل مع يتضارب ال الذي بالقدر ذلك و

 الدذي يدتم املاليدة غدري و املاليدة للرقابدة متكامدل نظدام بأهندا: 1992 عدام كـادبري لجنـة تعرفهداكمدا  :الرابـع المفهوم
 .3هايعل الرقابة و الشركة إدارة طريقه عن

املبادئ اليت حتدد كيفية إختاذ و اعد و اسع يتضمن القو تعبري  وكمة الشركات هو م حو ل أن مفهو ميكننا الق
الشفافية اليت حتكم عملية إختاذ القرارات  واق املالية لقراراهتا و خاصة الشركات املدرجة أسهمها يف األسو  ،الشركات

ن عنها و مات اليت يفصحو املعلو ظفني هبا و ملاو رؤساء تللك الشركات و  ومدي املساءلة اليت خيضع هلا مدير و  ،فيها
 .احلماية اليت تقدم لصغار املسامهنيو للمستثمرين 

  :كمة الشركاتو لح ريخياالتر و التط -2
ن أن و ق جمددالس إدارة الشددركات يف أن حتكددم دو ميددة يف تعزيددز حقددو انني احلكو سددامهت القدد عشددر التاسددع نالقددر  يف

كمدة و ق التقيديم هبددف جعدل حو نيدة مثدل حقدو ل على مزايدا قانو ذلك احلصل قابميف و  ،افقة مجيع املسامهنيو يشرتط م
ات املتكددددررة إلجددددراءات و ف املسددددامهني إىل املزيددددد مددددن الدددددعو قددددت أدت خمدددداو منددددذ ذلددددك الو  ،الشددددركات أكثددددر كفدددداءة

 ن بدراسدةو فكدر علمداء القدان 1929ل سدرتيت عدام وو يف القدرن العشدرين يف الفدرتة الديت أعقبدت مباشدرة و  ،إصالحات

                                                           
مشدس،  عدني جامعدة ،التجدارة كليدة املدراجعني املصدرية،و  ااحماسدبني مجعية،ااحماسب جملة ،المصرية قو الس في االستثمار حركة تنشيط في أثرهاو  كمةو الحعلى،  العابدين زين على لؤي 1

 .260ص، 240لعددا،2004 برو أكت
 .25 -24، ص2011، دار صفاء، عمان، األردن،األداء المالي االستراتيجي للمصارف وكمة المؤسسية و الحطالب، إميان شيحان املشهداين، عالء فرحان  2

3
 Ahmad Naciri، " Corporate governance Around the world”، (London and New york: Rout ledge، 2008)، p24. 
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 امللكيددددة ن فكدددرة الفصددددل بددددنيو قددددان مايكــــل جنــــين و ،جين فأمــــاو يـــامللكيددددة اخلاصدددة حيددددث رسدددد   والشدددركة احلديثددددة 
   .1الشركات كمةو ح لفهم سيلةو ك كالةو ال نظريةو  ،السيطرةو 

ء علددى املشدداكل الدديت تنشددأ نتيجددة تعددارض املصدداحل بددني و مددا ارتددبط هبددا مددن إلقدداء الضددو كالددة و لقددد ركددزت نظريددة الو 
انني و عددة مددن القددو د جممو جددو رة و التفكددري يف ضددر  وإىل زيددادة اإلهتمددام  ،بددني املسددامهنيو لددس إدارة الشددركات أعضدداء جم

م بده أعضداء جمدالس و اإلداري الدذي قدد يقدو احلد من التالعب املدايل و ائح اليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني و اللو 
 عليددهر داخددل الشددركات، و الدديت متسددك بزمددام األمدد ذلددك بإعتبددارهم اجلهددةو هبدددف تعظدديم مصدداحلهم اخلاصددة، اإلدارة 

طريدددق القيدددام كدددل مدددن اهليئدددات العلميدددة هبدددا عدددن كمدددة الشدددركات و م حو ل العدددامل باإلهتمدددام مبفهدددو قامدددت العديدددد مدددن د
 ،املبدادئبتطبيدق تلدك  الشدركات إلتدزام يدةمهأ ىلدع الديت تؤكدد التقاريرو  اننيو القو  ائحو الل نم عةو جمم املشرعني بإصدارو 

 تشدرفو مراقبتده  ىلدعالة تعمدل فعّ  رقابية يئاته دو جو  و ق املالو س رو تط أدى المث األمريكية املتحدة الياتو لا ففي
صددلت إليدده و ر الدذي و ، باإلضددافة إىل التطددامدات الدديت تصدددرها الشدركات الدديت تعمددل هبدو املعل و علدى شددفافية البياندات

اخلاصدة و طنيدة و قامدت اللجندة ال 1987يف عدام و ة الشدركات، كمدو ح مو املراجعة إيل زيادة اإلهتمام مبفهو مهنة ااحماسبة 
عددة و املتضددمن جممو (  Commission Treadwa)  املسددمىائم املاليددة بإصدددار تقريرهددا و باإلحنرافددات يف إعددداد القدد

التالعدددب يف و ث عمليدددات الغدددش و مددا يتعلدددق هبدددا مدددن حددددو كمدددة الشدددركات و اعدددد حو صددديات اخلاصدددة بتطبيدددق قو مددن الت
 .2املاليةائم و إعداد الق

بعد  التسعيناتاخر و أو اخر الثمانينات و كبريا يف اململكة املتحدة يف أال  جدالشركات ة كمو ع حو ضو قد أثار م
رصة لندن و األمر الذي أدي بب ،إستثماراهتم علىقطاع املصارف مما زاد قلق املستثمرين و إهنيار كربي الشركات 

ع للممارسات املالية ملساعدة و ضع مشر و حتددت مهامها بو  ،م1991م بتشكيل جلنة عام و راق املالية أن تقو لأل
ل تقرير عن هذه اللجنة و م مت إصدار أ1992يف عام و تطبيق الرقابة الداخلية لتجنب اخلسائر، و الشركات يف حتديد 

ل بإصدار تقاريرها إلصالح ممارسة و الت العديد من الدو مث ت ،املسامهنيو ركزت عن دراسة العالقة بني اإلدارة 
 ،متأخر ولو كمة الشركات و م حو ام مبفهاإلهتم وجه حقيقي حنو ل العربية بتو كذلك قامت الدو  ،الشركات ألعماهلا

ع فعال متت دراسة و ضو بذلك املو  ،م2000يف سنة  ايادي  را رِ و رية مصر العربية اليت كان هلا دو مجهسبيل املثال  علىو 
ل العربية األخري اليت و د لبعض الدو هناك جهو  ،كمة الشركاتو حللية و املعايري الدو اعد و تقييم مدي إلتزام مصر بالقو 

يل و البنك الدو التنمية و ن اإلقتصادي و كمة الشركات حيث مت اإلتفاق بني منظمة التعاو اعد حو تسعي لإللتزام بق

                                                           
 .21، ص2012،الرياض ،االقتصادو ن و مكتبة القان ،كمة الشركاتو ني لحو القان مالتنظي ،صريامل علىي و ر عبد القو عبد الصب 1
2
 . 14-12ص، 2006 ،اإلسكندرية ،دار نشر الثقافة،1 ط ، اإلداريو معالجة الفساد المالي و كمة الشركات و ح ،لحمد مصطفي سليمان  



 فايمي  وحكمية  الركما اإلطار امل                                         الفصل األول:                      

 

13 

ية و تق ل اليت ترغب يفو ذلك إستجابة للحاجة املتزايدة للدو  ،كمة الشركاتو ار يف جمال حو احلو ن و زيادة التعا على
 .1هذا النظام

 .كمة الشركاتو أهداف حو أهمية  :المطلب الثاني
ل أن جتين ما ينفع و املنافع اليت ميكن للشركة بل الدو كمة الشركات الذي له العديد من املزايا و ح مصطلحيعترب 

 ر يف. و تتبلو اخلارجية و ي مصاحلها الداخلية و يقو 
 .كمة الشركاتو أهمية ح 1- 

 الفشل حلاالت ذلك نتيجةو  املصاحل أصحاب من غريهمو  املسامهنيو  الباحثني اهتمام شركاتال كمةو ح أثارت
 .آسيا شرق لو د يف اقو األس اهنيارو  املتحدة الياتو ال يف الكربى الشركات لكثري من املايل اإلفالسو 
 الشركات كمةو ح بو انعدام أسل أن تبني اإلداريو  املايل الفشل هذا ثو حلد أدت اليت األسباب دراسة خالل منو 

 تفضيل من مينيو عم ظفنيو م وأ مدراء وأ إدارة جمالس او كان اءو س الداخل منالشركة  على القائمني نميكّ 
نلتمس األمهية يف النقاط و  وعليه، رو اجلمه عامةو  الدائننيو  مصلحة املسامهني حساب على مصلحتهم الشخصية

  :2التالية
  لو الدو جهها الشركات و داري اليت تاإلو ختفيض املخاطر املتعلقة بالفساد املايل. 
 ل اليت تنتمي و التقدم اإلقتصادي للدو من دفع عجلة التنمية  عليهيرتتب  ماو يات األداء للشركات و رفع مست

 .إليها تلك الشركات
  طنيةو ال املشروعاتتشجيع رأس املال ااحملي على اإلستثمار يف و جذب اإلستثمارات األجنبية. 
 اق جديدة هلاو فتح أسو طنية على املنافسة العاملية و زيادة قدرة الشركات ال. 
  يرتتب على ذلك من زيادة ثقة  ماو ائم املالية اليت تصدرها الشركات و ح يف القو ضو الو الدقة و الشفافية

 .يف إختاذ القرارات عليهاعتمادهم إ واملستثمرين هبا 
 كيفية حتقيقهاو لشركة أن حتدد أهدافها كمة الشركات اإلطار التنظيمي الذي ميكن من خالله لو اعد حو فر قو ت. 
 .كمة الشركاتو أهداف ح- 2

ميكن تلخيصها  و عة من األهداف اليت اشار إليها عدد من الباحثني و كمة الشركات يف حتقيق جممو تساهم ح
  :3مايليك

                                                           
، 2016 م التجارية، جامعة مسيلة،و راه يف العلو قدمة لنيل شهادة دكتوحة م، أطر المالية وتحسين األداء الماليدور حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير ي البشري، دزبي 1

 .15-14ص
 . 16 -15ص ،2008 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،المديرين التنفيذيينو ر أعضاء مجلس اإلدارة و دو كمة الشركات و حلحمد مصطفي سليمان،  2

3
 .32ص ،2007،، لبنانالعربيةإحتاد املصارف  ،اإلدارةر مجلس و دو كمة الشركات و ح ،يشو عدنان بن حيدر بن در  
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  اإلدارة الرقابة على األداءو الفصل بني امللكية. 
 حتسني الكفاءة اإلقتصادية للشركات. 
 سائل حتقيق تلك األهدافوو كل التنظيمي املالئم لتحقيق أهداف الشركة إجياد اهلي. 
  ليات أعضائهو مسؤ و جملس اإلدارة و ليات املدريني التنفيذيني و عدم اخللط بني مسؤ. 
 جملس مهاو  الطرفني كال إىل الرقابة ليةو مسؤ  لو تتح حبيث الشركات ألداء احلاكمة اننيو للق التعديلو  املراجعة 

  .للشركة ميةو العم اجلمعية يف ممثلني نو املسامه وكة للشدر  اإلدارة
 املشرتكة ي املصلحةو ذ األطراف جلميع النزيهة املعاملةو  الشفافيةو  العدالة. 
 ائدهمو ع تعظيمو  أغلبية وأ أقلية او كان اءو س عامة بصفة املسامهني قو حق محاية. 
  1إسرتاجتية سليمة جملس اإلدارة على بناءو مساعدة املديرين و ير الشركة و تطو حتسني. 
 اق املاليةو جد للشركات تعامل نشط يف األسو ل اليت التو ث أزمات حيت يف الدو جتنب حد. 
  لة فهمهاو سهو مات و مصداقية املعلو حتسني خاصية. 
  احلد من إستغالل السلطة يف غري املصلحة العامة. 

إستخدام و  ،ة األداء األمثلمراقبو ي لتحقيق و مما سبق يتضح لنا أن هذه األهداف تتطلب جملس إدارة ق
 وخلق أنظمة للرقابة ذو  ،اعهو اإلداري بكل أنو السلطة هبدف لحاربة الفساد املايل ب الناجح للممارسة و األسل
جلب و ق املايل و الس رو تفعيل دو تعميق و  ،راد الشركة للحرص على إستمرار قدرهتا التنافسيةو حسن تسيري مو فعالية 

  .لو إستقرار نسيب للدو  يةو خللق تنمية ق اإلستثمارات
 .كمة الشركاتو تخصائص حو مبادئ  :المطلب الثالث

ي و تقو ائح األصل األساسي يف إستنباط كافة املبادئ اليت تساعد و اللو انني و القالتشريعات و عادة ما تعترب 
 رسم إطاره العام.و ته يالِ تطبيق أي نظام لتعزيز فعّ 

 كمة الشركاتو مبادئ ح- 1
 التطبيقو  اإلصالحات تعزيز إىل هتدف ،الشركات كمةو ح مبادئ ضعو ل ادفةاهل بادراتامل من العديد ظهرتلقد 
  (OECD)التنمية و ن اإلقتصادي و منها ما صدر عن جملس منظمة التعا بادئامل ذهه مهأ لعلو  ا،هل السليم

قد و املكثفة و مة رات العاو تضمنت تلك املبادئ العديد من التعديالت اهلامة اليت صدرت بعد العديد من املشاو 

                                                           
1
 .21، صمرجع سبق ذكره البشري، زبيدي 
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تتمثل و  .2004أفريل  22 يفهذه الصياغة املعدلة للمبادئ  على ( OECD )ل األعضاء يف املنظمة و افقت دو 
 :1هيو هذه املبادئ من ستة مبادئ أساسية 

 :لشركاتامة كو د أساس إلطار فعال لحو جو ضمان  1-1
 مع ،األطراف لكافة ماتو املعل كل عن الشفافيةو  اإلفصاح حيقق الشركات كمةو حل عام إطار دو جو  من البد 

 كافة اختاذ و ة،عيو ضو امل و اهةنز بال شرافيةستاالاجلهات  تتسم أن رةو ضر و  ائح،و اللو  اننيو الق بكافة االلتزام ضمان
  .املناسب قتو ال يف املصلحة ذات األطراف لكافة الشفافيةو  اإلفصاح حتقق اليتالالزمة  اإلجراءات

  :ق الملكيةو ألصحاب حق الرئيسيةظائف و الو ق المساهمين و حق 2-1
أعضاء  اختيار حقو  ،األسهم ملكية نقل حق تشملو  املسامهني، قو حق الشركات كمةو ح طارإ حيمي أن جيب
 أمهية ذات ماتو معل أيو  املالية ائمو الق على لو احلص حقو  ،ميةو العم اجلمعيات يف يتو التص حقو  اإلدارة، جملس

 .األسهم منحو  األرباح من عائد على لو احلص حقو  ،قت املناسبو ال يف
  :المساهمين بين العادلةو  يةو المتسا المعاملة 3-1
 املسامهنيو  صغار املسامهني) املسامهني كافة بني اةو املسا فريو ت الشركات كمةو ح طارإ يضمن أن جيب

 اإلطالع ونية و القان قهمو حق على لو للحص املسامهني من فئة مع وأ ضد التحيز جتنبو  ، (غريهمو ...األجانب
 .التنفيذيني املديرينو  اإلدارة جملس أعضاء مع كافة املعامالت على

 :المصالح أصحاب قو حق احترام4-1 
 الفعالة مشاركتهم كذلك آليات و ،قو احلق لتلك انتهاك أي عن يضو التعو  نيةو القان قهمو حق احرتام تشملو  
 .العمالءو  ردينو املو السندات  محلةو  العاملنيو  كو البنو  املصاحل بأصحاب يقصدو  الشركة على الرقابة على

 :الشفافيةو  اإلفصاح5-1  
قة و ثو مو  دقيقة نو تكو  مناسب قيتو ت يفو  مالئمةو  كافية إفصاحات تقدمي حوكمة الشركاتإطار  يتضمن أن جيب 
    قفو امل بيانو  الشركة لتأسيس املتصلة خاصة و الشركة بشأن اهلامة رو األم لكل شاملةو 

 .السلطة ممارسة بو أسلو  األداء اإلداري اليت متس العناصرو  امللكيةو  املايل
  :اإلدارة مجالس لياتو مسؤ  6-1

 على يف اإلشراف رهو دو  األساسية مهامهو  أعضاءه اختيار كيفيةو  ،نيةو القان اجباتهوو  اإلدارة جملس هيكل تشملو 
 .التنفيذية اإلدارة

                                                           
1
 .07ص، مرجع سبق ذكرهبن الطاهر حسني، بوطالعة لحمد،  
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  :كمة الشركاتو تخصائص ح- 2
 اليت تصدرهاكمة و ائح احلو ل عليهاقاعدة تنص و را هام و بعدة خصائص اليت تلعب دات كمة الشركو تتصف ح

  مؤسسة تضيف وعليهمة و حق إمتالك املعلو ل و حيد نظام يعمل حبرية التداو ق املالية من أجل تو الس هيئات
Truth 1التالية اخلصائص افرو ت تستدعي اجليدة كمةو احل نأ االقتصادية لالستشارات: 

 للتحقق قابال   شيء كل جعلو  التضليل،و  السريةو  ضو الغم عن التخليو  االنفتاح تعينو   :الشفافية. 
 املسامهني أمام اجمللس ليةو مسؤ و  اإلدارة جملس أمام التنفيذية اإلدارة ليةو مسؤ   :المساءلة. 
  الشركة يف املصلحة يو ذ األطراف مجيع أمام ليةو املسؤ  تعينو   :ليةو المسؤ. 
   اما جيب   : العدالة  .الشركة يف املصلحة أصحاب عاتو اجملم  خمتلف قو حق حرت 
 التنفيذية اإلدارةو  اإلدارة جملس أعمال تقديرو  تقييم إمكانية هيو   :اةو المسا . 
 :املعطاة ليةو املسؤ و  يتماشى الذي املالئم األخالقي كو السل إتباع يعينو   االنضباط. 
  ن جيداطو النظر إىل الشركة كم أي :لية االجتماعيةو المسؤ. 

 .اطرافها  (و  هياكلها ،هامحدداتو  هاآليات) كمة الشركاتو ح :المبحث الثاني
ضاع و مات املعربة يف األو املعلو عدم إظهار البيانات  وث إهنيار الكثري من الشركات هو من األسباب اهلامة حلد

 جيب أن كمة الشركات، حيث أصبحت من األساسيات اليتو كنتيجة لذلك زاد اإلهتمام حبو املالية هلذه الشركات، 
مة يف إختاذ القرارات و هلذه املعل ةاألطراف املستخدمو ليات آو م عن طريق تأكيد لحددات و الشركات الي عليهام و تق
 بناء اإلسرتاتيجيات.و 

 .كمة الشركاتو محددات حو آليات  :لو المطلب األ
 :2كمة الشركات يف مايليو تتمثل آليات ح

 تنفيذهاو  تصنيفها يتم اليت سائلو ال عةو جمم وه الشركات ةكمو ح بآليات دو املقص :كمة الشركاتو آليات ح-1
 مث منو املالك  مصاحل حتقيق إىل تؤدي اليت القرارات إلختاذ اعليال اإلدارة كو سل رقابةو  جيهو تو  ترشيد دفهب

 .كمةو احل آلليات تصنيفات عدة هناكو  كالةو ال مشكلة حدة التخلص من
  :الشركات كمةو لح يةلالداتخ اآلليات 1-1

لتحقيق اإلجراءات الالزمة  اختاذو  الشركة فعالياتو  أنشطة ىلع يةلالداخ الشركات كمةو ح آليات نصبت
  :3ال التايلو املن على يةلالداخ الشركات كمةو ح آلياتميكن تصنيف و ، أهداف الشركة

                                                           
ــادئ و ظيفــة التــدقيق فــي مجــال حو ر و ر دو تطــ فدداتح غدداّلب، 1 ــة المو كمــة الشــركات لتجســيد مب ، مددذكرة تدددخل ضددمن نيددل شددهادة املاجسددتري، كليددة العلددوم ســتدامةمعــايير التنمي

 .11ص ،2011اإلقتصادية و علوم التسيري، جامعة سطيف، 
2
 .08ص ،طالعة لحمد، مرجع سبق ذكرهو ب ،بن الطاهر حسني 
3

 .32ص، مرجع سبق ذكرهالبشري،  زبيدي  
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 :اإلدارة مجلس 1-1-1
 ءو س الشركة من يف املستثمر الامل رأس حيمي أنه إذ اإلدارة، كو سل ملراقبة أداة أحسن اإلدارة جملس يعد 

 أن ، كمااعليال اإلدارة مكافأةو  إعفاءو  تعيني يف نيةو القان صالحياته خالل نم ذلكو  اإلدارة، قبل من االستعمال
 كهاو يراقب سلو  لإلدارة، املناسبة افزو احل يقدمو  الشركة، إسرتاتيجية ضعو  يف ةعليبفا يشارك يو الق اإلدارة جملس

 املراقبة، و جيهو الت يف اجباتهو ب القيام من اإلدارة جملس يتمكن لكيو  الشركة، قيمة تعظيم التايلبو  ،أداءها صححيو 
 :1يددديل ما أبرزها التنفيذين، غري أعضائه من اللجان من عةو جمم تأليف إىل يلجأ

 :التدقيق لجنة 1-1-1-1
ذلك من خالل و  ،الشركات عنها صحتف اليت املالية ماتو املعل يف الشفافيةو  الثقة زيادة يف رهاو د يتمثل 

 التدقيق هيئات دعم رها يفو د كذلكو  ت،لشركاا يف الداخلي التدقيق ظيفةو  على إشرافهاو  املالية، التقارير إعدادها
 .اتلشرككمة او ح مببادئ االلتزام على التأكيد يف رهاو د عن فضال استقالليتها، زيادةو  اخلارجي،

 :المكافآت لجنة -11-12-
 .اعليال باإلدارة املزايا اخلاصةو املكافآت  جلنة ظائفو  ترتكز حيث التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء نم تتشكل 

الذين  املرشحني أفضل بني من ظفنيو املو  اإلدارة جملس أعضاء تعيني يتم أن جيب :التعيينات لجنة -11-13-
 أفضل يف حتديد اللجنة هذه اجباتو  تتمثلو  ،ركةالش من ااحمددة اخلربات و املهارات خرباهتم معو  مهارهتم تتالءم

 ظائفو ال اإلعالن عن كذلكو  ،ظيفو الت عملية يف عيةو ضو امل خيو تو  باستمرار مهاراهتم يميتقو املؤهلني  املرشحني
 .إشغاهلا بو املطل

 :الداتخلي لتدقيقا 2-1-1
 اليتو  الداخلية، الرقابة خالل نم الشركة أهداف حتقيق بالتايلو  كمةو احل جناح يف الداخلية املراجعة تساعد 
 ،هاعلي الرقابةو  املخاطر بإدارة يتعلق فيما خاصة للشركة، املايلو  ااحماسيب من اجلانب األداء تقييم على تعمل

 اليت البيانات دقة ضمانه خالل من عة،و ضو امل اخلطط اإلداريةو  الشركة الو أم يف محاية يساعد الداخلية فاملراجعة
 اإلدارية األساليب على .حتسينات إدخال يف املسامهةو للشركة،  العامة السياسة جيهو ت يف اإلدارة تستخدمها

 .2املعتمدة الرقابيةو 
                                                           

 .09ص ،2013،بسكرة خيضر، لحمد جامعة الشركات، كمةو ح و مالية ختصص ماسرت مذكرة ،التأمين اتلشرك المالي األداء تحسين في كمةو الح آليات رو د رشيدة سليماين 1
2
 ، 02العدددد  واإلداريددة اإلقتصددادية العلددوم كليددة املؤسسددات اجلزائريددة، ءداأ، جملددة هــاعليفــي ظــل معــايير التــدقيق المتعــارف  تــدقيق الــتحكم المؤسســيفيددق املشددهداين، و عمددر اقبددال ت 

  .228-227ص ،2012 ،األردن ،جرش جامعة
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 :الشركات كمةو لح الخارجية اآلليات 2-1
 و على الشركة اخلارجني املصاحل أصحاب ميارسها اليت ةبالرقاب اخلارجية املؤسسات كمةو ح آليات تتمثل

 الكربى أحد املصادر املصدر هذا يشكل حيث ع،و ضو امل هبذا املهتمة ليةو الد ملنظماتمتارسها ا اليت طو الضغ
 :1مايلي ذلك أمثلة منو ، كمةو احل اعدو ق تطبيق أجل من هائل لضغط لدةو امل

 :اإلداري العمل قو سو  المنتجات قو س منافسة1-2-1
 اإلدارة تتم مل إذا ألهنا ذلكو  كات،الشر  كمةو حل املهمة أحد اآللياتاخلدمات  وأ املنتجات قو س منافسة تعد 

بالتايل  و الصناعة، حقل نفس يف تعمل اليت الشركات منافسة يف ف تفشلو س إهناف بالشكل الصحيح، اجباهتاو ب
 للعمل الةق فعّ و س هناك كانت إذا خاصةو  اإلدارة، كو سل هتذب املنتجات قو س فمنافسة لإلفالس، تتعرض
 .اعليال لإلدارة اإلداري

 : اإلكتسابات وإلندمجات ا2-2-1 
 أحناء يف الشركات قطاع يف اهليكلة إلعادة التقليدية اتو األد من االكتسابو  االندماج أن فيه الشك مما
 ال،فعّ  بشكل اإلدارة كو سل على السيطرة ميكن ال نهو بدو  كمة،و احل آليات من مهمة آلية االكتساب ألن العامل،
 وأ االكتساب عملية حتصل عندما املنخفض األداء ذات اإلدارات تخدما عن االستغناء يتم ما اغالب   حيث

 .االندماج
 :الخارجي التدقيق3-2-1 

 ينبغي لتحقيق ذلكو املالية،  فاتو الكش عيةو ن حتسني على املساعدة يف امهم   ار  و د اخلارجي املدقق يؤدي 
 صو اخلص جهو  علىو  اإلدارة، جمالس رو د على الرتكيز تزايد معو  فات،و الكش تلك عيةو ن يف التدقيق جلنة مناقشة
 فو س النشيطة،و  املستقلة التدقيق جلان أن حيث تكليفه، يف االستمرارو  اخلارجي املدقق اختيار يف التدقيق، جلنة

 فيه تعمل الذي اإلختصاص جمال يف املختصنيو  املدققني أفضل اختيار بالتايلو  عالية، عيةو ن ذا تدقيقا تطلب
 .الشركة

  :انينو القو  يعلتشر ا 4-2-1 
 مباشر يف بشكل نو يشرتك الذين علنيالفا بني جتري اليت التفاعالت على اآلليات هذه تؤثرو  تشكل ما اغالب  
 يتصل فيما ليس  كمةو عملية احل يف األساسيني علنيالفا على التشريعات بعض ترّ أث لقد و كمة،و احل عملية

 .2بينهم ما يف تفاعلهم كيفية على أيضا بل ،فقط العملية هذه يف ظيفتهموو  رهمو بد
                                                           

1
 . 30، صمرجع سبق ذكرهسليماين رشيدة،  
م و علددو التجاريددة و م االقتصددادية و ، كليددة العلدداإلداريو كمددة الشددركات كأليددة للحددد مددن الفسدداد املددايل و ل حو ل حددو األ طينو الدد، امللتقددى م األهميــةو كمــة المفهــو الحقرة رابددح، غدداج هدداجرة، و بدد 2

 .15ص ،2012فيفرى  06 -07بسكرة،  ،خيضر لحمد جامعة، التسيري
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  :كمة الشركاتو محددات ح- 2
عة و فر جممو كمة الشركات جيب أن تتو م حو ل من اإلستفادة من مزايا تطبيق مفهو لكي تتمكن الشركات بل الد

 علىدات تشمل هذه ااحمدّ و  ،كمةو امل األساسية اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ احلو العو دات من ااحمدّ 
  :1عتنيو جمم

  :دات الداتخليةالمحد   1-2
هي و لة إيل أخري و اليت قد ختتلف من دو املناخ الذي تعمل من خالله الشركات  ودات متثل البيئة أهذه ااحمدّ و 

  :عبارة عن
 ق املالو انني سو قو انني الشركات و اق مثل قو ائح اليت تنظم العمل باألسو اللو انني و الق. 
  املنافسة و سع و ن احلافز يف التو عات الذي يكو لالزم للمشر يل و تمفري الو يل جيد حبيث يضمن تد نظام ماو جو
 .ليةو الد
  التحقق من البيانات اليت و رصات من خالل متابعة و البو ق املال و األجهزة الرقابية مثل هيئات سو كفاءة اهليئات

  .تصدرها الشركات
 األخالقية اليت تضمن عمل و ملهنية او كية و احي السلو مية يف ضمان التزام أعضائها بالنو ر املؤسسات غري احلكو د
 .نقابات ااحمامنيو املراجعني و بني جندها تتجسد يف اجلمعيات ااحماسو اق بكفاءة و األس
 :المحددات الخارجية 2-2 

 :مثل "االقتصادي للنشاط املنظمة اننيو الق " مثال يشمل الذيو  لة،و الد يف لالستثمار العام املناخ إىل تشري
 يف املايل القطاع كفاءةو  ،اإلفالسو  االحتكارية ممارساتلل نعمع امل املنافسة تنظيمو  ركاتلشل املال قو س اننيو ق
 الرقابية اهليئاتو  األجهزة كفاءةو  اإلنتاج، عناصرو  اق السلعو أس تنافسية درجةو  عات،و للمشر  الالزم يلو التم فريو ت
 اقو األس عمل تضمن اليت تنظيمال ذاتية املؤسسات بعض عن فضال ذلكو  الشركات، الرقابة على إحكام يف

 املراجعني مثل ق،و الس يف للعاملني شرف ميثاق تضع اليت املهنية اجلمعيات املثال سبيل منها علىو  بكفاءة،
 للمهن احلرة اخلاصة املؤسسات إىل باإلضافة ،غريهاو  املالية راقو األ قو س يف العاملة الشركاتو  ااحمامنيو  ااحماسبنيو 

 اخلارجية أمهية ااحمددات ترجعو  .االستثماريةو  املالية االستشاراتو  االئتماين التصنيفو  املراجعةو  ااحماماة مكاتب مثل
 العائد بني التعارض من اليت تقللو  الشركة، إدارة حسن تضمن اليت اعدو القو  اننيو الق تنفيذ يضمن دهاو جو  أن إىل

 .2اخلاص العائدو  االجتماعي
                                                           

  .20-19ص ،مرجع سبق ذكره ،..حوكمة الشركات ومعالجة ،لحمد مصطفي سليمان 1
 ة وعلدوم، كليدة العلدوم االقتصداديأفداقو اقدع، رهاندات، و  ةملتقدى وطدين حدول احلوكمدة ااحماسدبي ،ةسبيمة المحاو دة المعلو كمة الشركات في تحقيق جو ر حو دال، و ري نو ام مجعة، لعشو ه 2

 .11ص ،2010ديسمرب 08-07بن مهدي، أم البواقي، التسيري، جامعة العريب
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 .لشركاتكمة او ح نظام هياكل :المطلب الثاني
ال األخذ و جيب أشركة كمة داخل أي و يتضح لنا أنه عند تطبيق نظام احل ،كمة الشركاتو م حو من خالل مفه

الثقافة اإلدارية لدي أعضاء جملس إدارهتا  وهيكلها التنظيمي  وف اليت تعمل هبا و الظر  ويف اإلعتبار طبيعة الشركة 
اعد و ل بأن قو رة يؤدي إيل القو هذا بالضر و  ،كمة هباو بيق مبادئ احلذلك قبل البدء يف تطو  ،املديرين التنفيذيني هبا و
اعد عامة جيب اإللتزام هبا و ق املالية هي قو كمة اليت تصدرها هيئات السو ائح احلو ل عليهاكمة الشركات اليت تنص و ح
 :1التاليةفة و املعر املبادئ  علىم و كمة الشركة جيب أن يقو فإن هيكل ح عليهو 

 ةدددداملساءل.   
 عدالدددددددددةال. 
 الشفافيددة. 
  ليةو املسؤ. 

 :2كاآليت  مهاو اهليكل املشتت و فان باهليكل املركز و املعر و عان شائعان هلياكل الشركات و هناك نو 
  :الهيكل المركز ) نظام الداتخليين ( -1

 ألنّ و دارة أعضاء جملس اإل واملديرين أ والعائالت أ ويدى عدد قليل من األفراد أأاإلدارة يف  وترتكز امللكية أ
خاصة اليت و  ،لو معظم الدو ن و الداخلي عليهمعمل الشركة يطلق و تشغيل  علىبشدة ن و هؤالء األطراف يؤثر 

يت و هلم أغلبية حق التصو لكية أغلبية أسهم الشركة ن مبو جندهم يتمتعو ن املدين لديها ملكية مركزة و حيكمها القان
 .عن طريق التمثيل املباشر يف جملس اإلدارة

  :يكل المشتت ) نظام الخارجيين (اله -2
عادة و  ،من أسهم الشركة اا صغري  ن عدد كبري من أصحاب األسهم ميلك كل منهم عدد  و يف ظل هذا اهليكل يك

ن إىل عدم املشاركة و احي نشاط الشركة عن قرب كما أهنم مييلو ملراقبة نن هناك حافز لدي صغار املسامهني و ما يك
اليات و ال وعلى العرف مثل اململكة املتحدة  انني القائمةو الق ل ذاتو متيل الدو  ،داريةالسياسات اإل ويف القرارات أ

 .املتحدة إىل هيكل امللكية املشتتة يف الشركات
 .كمة الشركاتو األطراف المعنية بتطبيق ح :المطلب الثالث

إىل درجددة كبددرية مدددي  لدتددو  ،كمددة الشدركاتو اعددد حو تدؤثر يف تطبيددق السددليم لقو ك أربعددة أطددراف رئيسددية تتددأثر هندا
 :3تتمثل تلك األطراف يف التايلو  ،اعدو الفشل يف تطبيق هذه الق والنجاح أ

                                                           
1
 .24صمرجع سبق ذكره،  ،ر و دو كمة الشركات و ح ،لحمد مصطفي سليمان 

  ،2003،ترمجدة مسدري كدرمي، واشدنطن، 1ل،الفصد3ط اخلاصدة، ليدةو الد عاتو املشدر  مركدز االنتقاليـة،و  الصاعدةو  النامية اتياالقتصاد في الشركات كمةو ح غرس ،وآخدرون ل، كاترين2 
 .90ص

3
 .17-16ص ،مرجع سبق ذكره..، حوكمة الشركات ودور ،لحمد مصطفي سليمان 
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 :Shareholdersالمساهمين  –1
 تعظدديم ل علددىو احلصدد مقابددل ذلددكو  ،لألسددهم ملكيددتهم طريددق عددن ،للشددركة املددال رأس بتقدددمي نو مددو يق مددن هددمو  
 .قهمو حلماية حق املناسبني اإلدارة جملس أعضاء ختيارا يف احلق لديهمو  ،يلو الط املدى على الشركة قيمة

  :Board of Directorsمجلس اإلدارة  –2
 كلو ت) املدرين التنفيذيني باختيار مو يق ،املصاحل أصحاب مثل األخرى األطراف أيضاو  املسامهني، ميثل وهو 
 ،للشركة العامة برسم السياسة مو يق ماك ،أدائهم على الرقابة باإلضافة إىل ،(الشركة ألعمال ميةو الي السلطة إليهم

 .املسامهني قو حق على ااحمافظة كيفيةو 
  :Managementاإلدارة  -3

 لةو املسؤ  تعترب هيو  اإلدارة، جملس إىل باألداء اخلاصة التقارير تقدميو  ،للشركة ميةو الي اإلدارة عن لةو املسؤ  هي
 تنشرها اليت ماتو يف املعل الشفافيةو  اإلفصاح إجتاه ليتهاو مسؤ  إىل إضافة ،قيمتها زيادةو  ،الشركة أرباح تعظيم عن

 .للمسامهني
  Stockholder: أصحاب المصالح -4

 منو  ،ظفنيو املو  العمالو العمالء و  ردينو املو  الدائنني مثل ،الشركة داخل مصاحل هلم األطراف من عةو جمم هم
 حني يف ،السداد على بقدرة الشركة نو هتمي نو فالدائن ،البعض بعضها تتعارض مع قد هؤالء مصاحل أن املالحج

 .االستمرار على الشركة مقدرة مبدى ،ظفنيو املو  العمال يهتم
 .اامل المساعدة في تفعيلهو العو كمة الشركات و ركائز ح :المبحث الثالث

 الشركات. حكوماتشفافية تطبيق و زيادة مصداقية  علىتعترب الركائز من األسباب اليت تعمل 
 .كمة الشركاتو ركائز ح :لو المطلب األ

 املخاطر، إدارةو  ،املساءلةو  الرقابة األخالقي، كو السلهي و كمة الشركات يف ثالث ركائز أساسية و تتمثل ركائز ح
  :1الشركات كمةو حل تدعيم من هلا ملا شديدة أمهية ذات الركائز تعتربو 

 مصداقية، ،أمانة ،نزاهة من ،الشركة داخل األخالقية القيمو  كو بالّسل بااللتزام تتعلق :األتخالقي كو السل -1
 .للشركة االقتصادية الّسمعة على للحفاظ ذلكو  ،شفافيةو  عدل ،إفصاح

 .ايلامل هاأدائ لرفعو  ا،هفي صاحلامل أصحاب تلفخمو  الشركة حلماية: خاطرمال إدارة  -2
                                                           

1
 ،جامعددة سددطيف ،رةو الدددكتمتطلبددات نيددل شددهادة  ضددمنكرة ختددرج ذ مدد ،الماليــة فــي ظــل النظــام المحاســبي المــالي التقــاريردة و جــ علــىكمــة الشــركات و أثــر تطبيــق ح ،راشدددي أمددني 
 .28-27، ص2017صص مالية،خت
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كات من خالل قيامهم كمة الشر و أصحاب املصاحل يف حو ر املسامهني و د بتفعيل تتعلق :ساءلةمالو  الرقابة- 3
ا يف ساس  أأصحاب املصاحل تتمثل و حيث أن األطراف اخلاضعة للمساءلة ااحماسبية امام املسامهني  ،املساءلةو بالرقابة 

تعترب جلنة و  اخلارجي.و إدارة التدقيق الداخلي و  ايعلاإلدارة ال و ،اللجان التبعة له كلجنة التدقيقو  ،جملس اإلدارة
 تقدمي على تعملو  اإلدارة مبجلس مباشرة أهنا مرتبطة حيث كمة،و احل مبادئ لتفعيل البالغة األمهية ذاتاملراجعة 
صدار لية إو اجملالس ااحماسبية الدو ري على املنظمات و لزيادة كفاءة هاته اللجان أصبح من الضر و  له، ريةو الد تقاريرها

 معهد أصدرحيث كمة و احل يف مبادئ زيادة ثقة املسامهنيو الشفافية و ضع معايري تفعل من مبدأ اإلفصاح وو 
 :1مهاو  عتنيو جمم يف احلديثة املراجعة معايري تتمثلو  االقتصادية املستجدات اكبةو مل حديثة معايري الداخلني املراجعني

  Teail Standardsمعايير الصفات  -1
 فيها الداخلية املراجعة أنشطة نو يؤد الذين األفرادو الشركات  خصائصو  مساتو  صفات لو تناتهي معايري 

 :نم نو تتكو 
 نشاط لياتو مسؤ و  الصالحياتو  األهداف حتديد أي :ليةو المسؤ و  الصالحية و األهداف 1000 المعيار 1-1

 .ميثاق األخالقياتو مارسة املهنية بادئ األساسية للماملمع  يتماشى مبا ،الداخلية املراجعة
 املراجعني علىو  مستقال، نو يك الداخلية راجعةامل نشاط أن أي: عيةو ضو المو  االستقاللية 1100 المعيار 1-2
 .عملهم تأدية أثناء عيةو ضو ا باملو يتسم أن
 .مهنية عنايةو  برباعة الداخلية املراجعة أعمال تنفيذ جيب :المهنية العناية بذلو  البراعة 1200 المعيار 1-3
 للرقابة برنامج تضع الداخلية املراجعة إدارة أن أي :التحسين برامجو  عيةو الن الرقابة 1300 المعيار 1-4
 .مستمر بشكل التهافعّ  مدى يراقبو  الداخلية، املراجعة أعمال مجيع الذي يغطي التحسني،و  عية،و الن
  performance standardsمعايير األداء  -2
 ية،الداخل املراجعة أنشطة تصف اليتو  الداخليني املراجعني معهد من صادرة رئيسية معايري سبعة عن عبارة هيو 
   :هيو  األنشطة تلك أداء قياس من خالهلا يتم اليت املعايريو 

 املراجعة نشاط إدارة الداخلية املراجعة مدير على  :الداتخلية المراجعة نشاط إدارة 2000 المعيار 2-1
  .لشركة قيمة يضيف أنه من بفعالية، للتأكد الداخلية

 حتسني يف املسامهةو  بتقييم الداخلية املراجعة نشاط مو يق  :الداتخلية المراجعة عمل طبيعة 2100 المعيار 2-2
 .كمةو احلو  الداخلية الرقابةو  إدارة املخاطر أنظمة

                                                           
1
The Institute of Internal Auditors Standards and Guidance , International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, 

translated by Naji Fayyad, Lebanon, 2017، p04.  
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 .مهمة لكل خطة ينو تكو  ضعو  الداخليني املراجعني على :العمل المهمة التخطيط 2200 المعيار 2-3
 ماتو املعل ينو تدو  تقييم حتليل، تعريف، الداخليني املراجعني على جيب :المهمة تنفيذ 2300 المعيار 2-4

 .املهمة لتحقيق أهداف الكافية
  .األمر يهمه من اىل مباشرة املهمة النتائج صيلو ت املراجعني على :النتائج صيلو ت 2400 المعيار 2-5
 متابعةو  ملراقبة نظام على ااحمافظةو  ضعو  الداخلية املراجعة قسم مدير على  :التقدم متابعة 2500 المعيار 2-6

 .1ةلإلدار  عنها مت التقرير اليت النتائج
 قبلت قد اإلدارة أن الداخلية املراجعة قسم مدير يعتقد عندما :للمخاطر اإلدارة لو قب 2600 المعيار 2-7

 املتعلقة املسائل هذه حل يتم مل إذاو  التنفيذية، اإلدارة مع مناقشة األمر هعلي ل،و مقب غري من املخاطر ىو مست
 .احلل إلجياد اإلدارة جمللس ذلك التقرير عن القسم مدير لىفإنه ع باملخاطر،

 :التنفيذ معايير -3
 الغشو  التدليس فحص مثل لحددة حاالتو  اعو أن على األداء معايريو  الصفات معايري تطبيق ىلو تت معايري هيو 

  .2الذايت للرقابة التقييمو 
اليات و الذي أصدرته ال نو فرضها قان اليت دةيجلدا املتطلبات مع ةيالداخل املراجعة فةيظو  رو د ةيأمه زادت قدل

على  كمة الشركات يف القضاءو ر حو على د، الذي ركز "  Sarbanes -Oxley Act" 2002يف املتحدة 
يلعبه  ر الذيو ذلك عن طريق تفعيل الدو  ،اجه العديد من التحديات للشركاتو اإلداري الذي يو الفساد املايل 

 .3املراجعة جلان إستقاللية على التأكيد معتفعيل مبدأ املساءلة و  لس اإلدارةاألعضاء غري التنفيذيني يف جم
  .كمة الشركاتو معايير قياس ح :المطلب الثاني

 ذلك من خالل معايري تعكسو  ،كمة الشركاتو جبها قياس مدي فعالية حو مبعة من املعايري اليت يتم و اك جممهن
 :4تتمثل هذه املعايري يفو  ،كمة الشركاتو ح تؤثر علىو د و ضح بصفة عامة القيم اليت تسو ت و
  :انينو القو د بيان بالتشريعات و جو  -1

                                                           

1
  IBID، pp 04-20. 

2
 56.، ص2009 املدية امعةجكلية العلوم اإلقتصادية ،ااحماسبة،و يف املالية  ماجستري رسالة ،المؤسسات كمةو ح تطبيق في الداتخلية راجعةالم رو د الصمد، عبد على عمر 

3
 . 14ص ،مرجع سبق ذكره ،وردو كمة الشركات و ح ،لحمد مصطفي سليمان 

 جامعددددةكلية العلددددوم اإلقتصددددادية وعلددددوم التسدددديري، ،متطلبددددات نيددددل شددددهادة املاجسددددتريمددددذكرة تدددددخل ضددددمن  ،دور لجــــان المراجعــــة فــــي تفعيــــل حوكمــــة الشــــركات، بجدددداّل لحمددددد  4
 .46، ص2014،مرداسو ب
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ين و متمثلة يف نظام قانو للمستثمرين فر درجة عالية من احلماية و تشريعات تو نية و د بيئة قانو جو نعين بذلك و 
نظام قضائي  مرن معو اضح و باإلضافة إيل نظام ضرييب  ،خمتلف أصحاب املصاحلو ق محلة األسهم و ضح حقو ي

سلطة اإلدارة يف جملس  التشريعات اليت تصدرها الشركة من أفضل أساليب ممارسةو انني و القو ائح و تعد اللو  .مستقل
 رية  منها:و ط الضر و افر مجلة من الشر و ن أكثر فعالية جيب تو لكي تكو اإلدارة للشركة، 

 ي حلظةأهنا يف و إمكانية اإلطالع عل مضمو نية و ص القانو ل على هذه النصو لة احلصو سه. 
  اإلجتهاد وال ترتك أي جمال للشك أو  ،سهلة الفهمو اضحة و. 
  كملة هلااملو  األخرىمتسقة مع حزمة التشريعات. 

 :مشاركة غير المديرين في صنع القرار -2
 النشاطجماالت  حتديدو  العاملجيه مسار و يف تو مدى املشاركة النسبية لغري املديرين التنفيذين يف صنع القرارات 

أكثر و حتقيق اإلشراف املناسب و الرقابة و جيه و فر أداة جيدة للتو حيث من شأنه أن ي ،أصبح أمر يف غاية األمهية
 و ،إحنراف ور أو معاجلة أي قص علىتعمل و تظهرها و ضح احلقائق و فضال على أن هذه املشاركة ست ،شفافية

 .مة للشركةو األهداف املرسو  اتالغايمع  يتماشىجعله  وبشكل سريع 
  :وظائفالو الفصل بين المهام  -3

ية و من احلي وإىل خلق ج التنفيذينلني و ار بني املسؤ و األدو تقسيم العمل و عادة ما يؤدي الفصل بني املهام 
التكتيكات التنفيذية و السياسات املستقبلية رسم و  ،حتديد الرؤية اإلسرتاتيجية علىتساعد و  ،الفعالية يف العملو 

أصحاب و متطلبات مصاحل العمل و  احتياجاتمع  اتساقهمدى و  ،قت إىل أخر يف العملو اليت يتم من و املختلفة 
 .ال املستثمرة يف الشركةو س األمو رؤ 
 :د لجان متخصصةو جو  -4

ل األنشطة اليت و تتناو  ،دراسات تفصيليةو حبث  األعمال اليت حتتاج إىلب مو قتو هي جلان تابعة جمللس اإلدارة و  
دعم  عليههذا سينجر  ،عمليات إصالح لفائدة الشركةو مناهج جديدة و ا خلق أفكار اليت من شأهنو ير و حتتاج لتط
 جملسظائف و جان يف أهنا حتل لحل لتتميز هذه ال ،حتقيق أهدافها علىقدرهتا و الية داخل الشركة الفعّ و الكفاءة 
ر و تلعب اللجان الد وعليةصاحب الكلمة النهائية  وهو م برفع تقرير مفصل جمللس اإلدارة و ، فهي تق1اإلدارة

اليت تساعد يف فهم حقيقة ما جيري و عة و لية الكاملة يف إصدار التقارير املرفو يتحمل املسؤ و  ،اإلستشاري للمجلس
 .2حتمل إدارة املخاطر اليت هتدد كيان الشركةو لية الرقابة الداخلية و مما يزيد اللجان مسؤ و  ،داخل الشركة

                                                           
1
 .47ص ،مرجع سبق ذكره ، جاّلبلحمد  

2
 .86مرجع سبق ذكره ص ،وردو كمة الشركات و ح ،لحمد مصطفي سليمان 
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 :آتالمكاف ودرجة اإلفصاح عن المرتبات  -5
ما يتصل هبا من و  ،املكافآت لكبار املديرينو درجة اإلفصاح عن املرتبات  ،كمة الشركاتو ح فاعليةمن مؤشر 

معه  عليهمدى إتساقها مع ما يتم التعاقد و  ،من نتائج منهم كل حققه مادرجة و  ،أعمال مت القيام هباو إجنازات 
مع النتائج  عليهن و تناسب الدخل الذي حيصل مديو يديهم  علىير الذي مت و التطو التحسني و درجة األداء و 

إستمرار شغل هذه املناصب  ومدي كفاءة جملس اإلدارة مع إمكانية إحالهلم أ علىمن مث احلكم و املقدمة للشركة 
 .1لألعضاء احلالني
 .كمة الشركات في الجزائرو اقع حو  :المطلب الثالث

ية و لو ضع الراهن، حيث أصبح أو م اجلزائر يف العات اليت تستقطب اهتماو ضو كمة الشركات أهم املو تشكل ح
 اخلارجيةو طيد قدراهتا التنافسية الداخلية و املتنامية ملؤسساتنا قصد تو د للحاجة املاسة و مرد ذلك يعو ، اتيجيةاسرت 
ل هبذا و األ ةسطة اخلاصة املعنيو املتو تعترب املؤسسات الصغرية و ة، ر و متطو حة و ق مفتو حتديات سو هانات ز بر و فلل
حداث إو قات و ة خارج ااحمر و يثاق، يف ضل التحديات، باعتبار املكانة اليت نأمل أن حتتلها كمحرك خللق الثر امل

 كمة الشركاتو إصدار تشريعات من أجل تفعيل حو انني و تكييف الق علىلقد عملت اجلزائر و  مناصب شغل دائمة
النمط  على ةليو مقايس دو ازن مبعايري و مت إقتصاد وجه حنو ج من اإلقتصاد الريعي املو فأصبحت أحد الرهانات للخر 

 .اجلزائري
 :ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية -1

حدد هلذا  ول "احلكم الراشد للمؤسسات" و يل حو ل ملتقى دو انعقد باجلزائر أ 2007يلية و ج مطلع شهر يف
الدقيق و حد و ني قصد الفهم امليتمثل يف حتسيس املشارك ةهريو ية جو كمة الشركات، من زاو امللتقى هدف اشكالية ح

ز تنافسية يف تعزي كمة الشركاتو عي بأمهية حو رة الو داء ببلير األو سبل تطو اقع و املمارسة يف ال وكمة و احل ملصطلح
رت فكرة "إعداد ميثاق و لتقى تبلفعاليات هذا امل خاللو  ليةو الدستفادة من التجارب إلكذا او  املؤسسات يف اجلزائر

 .2عملية تتخذ ةو خطو صية و ل تو د للمؤسسة"، كأشرائري للحكم الزاج
 .كمة المؤسساتو عة عمل لحو إنشاء مجم -2

 تشجيع هتيئ اليت الطرق إلكتشاف مببادرة اجلزائرية األعمال احتاداتو  لة يف مجعياتو د املبذو رة اجلهو لقد تبلو  
 بإنشاء اخلاصو  العام القطاعني يف املصاحل أصحاب قام العملية هذه لقيادةو  األعمال، جمتمع الشركات يف كمةو ح

                                                           
1
 .47ص ،مرجع سبق ذكره ، جاّلبلحمد  

 .13ص، 2009، إصدار ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة في الجزائرالصناعة التقليدية، و سطة و املتو زارة املؤسسات الصغرية و لرات و منش 2
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 العاملي املنتدى مع جنب إىل جنب ا بالعمل الشركات كمةو حل( GCGF) ليةو الد يلو التم مؤسسةو عمل  فريق
 ) كمة الشركاتو حل

1
(IFCالعمل فريق:" ب هذا العمل فريق مسيو  سطةو املتو  الصغرية املؤسسات يرو كربنامج لتط 
2008 (GOAL 08)للحكم الراشد باجلزائر 

2. 
  .الجزائري الشركاتكمة و إصدار دليل ح -3

أعلنت فيه  2009مارس 11طين يف و كمة الشركات اجلزائري من خالل عقد مؤمتر و ل دليل حو لقد مت إصدار أ
ل إصدار هلم لتفعيل مبادئ و عن أ ،كمة الشركات يف اجلزائرو طنية حلو اللجنة الو  ( Care )كل من مجعية كيري 

 .3ليةو يل الدو مؤسسة التمو كمة الشركات و مبساعدة كل من املنتدي العاملي حلمت إعداده و  ،كمةو احل
 كمة الجزائر.و إطالق مركز ح -4

كمة و عة عمل حو قامت جمم ،كمة الشركاتو ر لدليل حو ل صدو أ وكمة و بعد النتائج املرتتبة عن تبة احلو 
ن و ركز ليكاملتأسس حيث ئر العاصمة، باجلزا 2010بر و كمة اجلزائر يف أكتو ق مركز حالالشركات اجلزائرية بإط

لية، و كمة الشركات الدو اعتماد أفضل ممارسات ح واد الدليل، و مب ملتزااالمبثابة منرب ملساعدة الشركات اجلزائرية على 
فرصة جديدة جملتمع األعمال إلظهار التزامه  املركز إطالقيعترب  وكمة الشركات، و عي اجلماهريي حبو رفع ال و

 .4ليةو املسؤ  واملساءلة  والدميقراطية، مبا فيها الشفافية  كمةو حتسني قيم احل و، الديف الب االقتصاديةة بتحسني البيئ
 ور و مدداليني يدد 10 برناجمددا مببلدد  يبو ر و األ االحتددادتبددين كمــة فــي الجزائــر: و لتعزيــز الح بــيو ر و األ االتحــادبرنــامج  -5

يرمدي الربندامج اجلديدد إيل تعزيدز و  ،الشدامل والنمو  اإلصالح وكمة يف اجلزائر يف إطار برنامج دعم الشراكة و لدعم احل
ا يف ذلددك ن مبددو سدديادة القددان يهدددف هددذا الربنددامج إيل تعزيددز و، السياسدديو  االقتصدداديمؤسسددات احلكددم يف اجملددالني 

حتسدني و ، اطنني يف التنميدةو كة مجيدع املدتشجيع مشدار و  ،*اإلداري واملايل  تعزيز مكافحة الفسادو ل إيل العدالة، و صو ال
 .متابعة إدارة املالية العامة

 
                                                           

م التسيري، جامعة املدية، و علو التجارية. و م االقتصادية و ، كلية العل12، جملة الباحث، العدددراسة مقارنة مع مصر–كمة المؤسسات في الجزائر و إطار حعبد الصمد عمر،  على 1
 .41، ص2013اجلزائر، 

 .13الصناعة التقليدية، مرجع سبق ذكره، صو سطة و املتو زارة املؤسسات الصغرية و رات و منش 2
 .58البشري، مرجع سبق ذكره، ص زبيدي 3
4
 ومتطلبدات املؤسسدات حوكمدة آليدات مداخلدة يف امللتقدي الددويل ، ،كمة في بيئة األعمال الجزائرية فـي ظـل المسـتجدات الحاليـةو اقع الحو  ،بن الشي  سارة، بن عبدالرمحان نرميان 

 .05ص، 2013 نوفمرب 26-25،رقلةو  مرباحجامعة قاصدي ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، املستدامة التنمية حتقيق
بدرغم مدن و قايدة مدن خطدر الفسداد لتعزيدز مبددأ النزاهدة و الو عيدة و إعدداد بدرامج للتو جيهدات و تو هتدف إيل إقرتاح سياسات  2006مته يف و مقاو قاية من الفساد و طنية للو * لقد مت تأسيس هيئة 

 ،2007عامليدا خدالل السدنة  99حتلدت املرتبدة و  ،ليدة للشدفافيةو حسدب تقريدر املنظمدة الد 2005-2004عامليدا يف ظداهرة الفسداد خدالل سدنيت  97لة إال انه حتتل اجلزائر املرتبة و دات الدو جمه
 دولة.180 من أصل112إحتلت املرتبة  2018وخالل سنة 



 فايمي  وحكمية  الركما اإلطار امل                                         الفصل األول:                      

 

27 

  الفصل:تخالصة 
ا من طرف كربى كبري    ال  و اضيع، اهلامة اليت القت قبو املو كمة الشركات من الرهانات احلديثة و تعد فلسفة ح

ت أصحاب املصاحل يف تفادي تكرار الفضائح املالية اليت مسّ و نتيجة حتمية لرغبة املسامهني  يفهالشركات 
كمة الشركات من النظم احلتمية للقضاء و بداية القرن احلايل، فأصبحت حو العاملي خالل القرن املاضي  االقتصاد

 اإلداري.و األثار السلبية املرتتبة عن الفساد املايل  على
كل األطراف اليت و لية و احماسبة الداجمالس و املنظمات العاملية و لة من طرف اهليئات و املبذ دو اجلهبالرغم من و 

تفعيل أفضل املعايري ب ،حوكمة الشركات ركائزو أليات و  إرساء هذه الفلسفة عامليا، من خالل املبادئ تسعي إيل
أصحاب و جه خلدمة املسامهني و حيت اإلفصاح املو املساءلة و العدالة و القيم اإلنسانية من الشفافية و ااحماسبية والرقابية، 

كمة و ل من بينها اجلزائر اليت تبنت فكرة حو  بعض الدعية، كما حدث يفو ضو املصاحل إال أنه تعثر بنتائج غري م
 االقتصاديالنظام و اآلليات وااحمددات الداخلية واخلارجية  علىطة و الرهانات املنو بالرغم من التحديات و الشركات 

حيد يف و قد يرجع السبب الو إال أنه شهد بعض الثغرات ، من أجل محاية األطراف املعنية حبوكمة الشركات هلا
هذا متجسد يف ما نراه ماليا و ،  ئذه املبادهل واملتبةوالرقابة م باإلشراف و اقع هلذه الفلسفة يف من يقو عثر الالت
سائل اليت تبين و التقارير املالية اليت أصبحت من الو ائم املالية و من اإلفصاح عن الق ،لحاسبيا يف خمرجات النظامو 

 ، مستوحاة من ثقة املستخدمني حبوكمة الشركات. يةرسم خطط إسرتاجتو  اتعمليات إختاذ القرار  هاعلي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 .المالية دة التقاريرو جعموميات حول  الفصل الثاني:
 .التقارير المالية نظريات أدبية حول ل:و األ المبحث

  .المالية التقارير جودةل الخلفية النظرية :لثانياالمبحث 
 .التقارير المالية ودةج في هاأثر و حوكمة الشركات  :ثالثالالمبحث 
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 تمهيد الفصل: 
سيلة و  هيو أهنا ليست غاية يف حد ذاهتا، و  من ضمن خمرجات النظام املعلومات ااحماسيبالتقارير املالية  تعترب

د و نظرا للجهو إختاذ قرارات إقتصادية رشيدة،  علىمات املالية املالئمة اليت تساعدهم و إلمداد املستفيدين منها باملعل
اإلفصاح إال أنه و خاصة مبدأ الشفافية و كمة و يف إرساء مبادئ احلجمالس ااحماسبة و لة من طرف املنظمات و املبذ

يات اليت يتم هبا إعداد و مة املالية اليت تعد من ااحمتو األطراف املعنية باملعلو الت أزمات أنقصت من ثقة املستثمرين و ت
 ماتو املعل اىل نو حيتاج الذين هؤالء احتياجات من رةو بالضر  تنبع املالية رالتقاري أهداف فان وعليه، ائم املاليةو الق
 أهداف حتديد عملية تتأثر كما الفئات هذه تتخذها اليت القراراتو  االقتصادية األنشطة طبيعة على تعتمد اليتو 

 باخلصائص و لةو للد جتماعياالو  السياسيو  ينو القانو  االقتصادي باملناخ املتعلقة البيئية املو بالع املالية التقارير
 تؤدي اليت املالية اقو األس دو جو ب تأثره عن فضال   ائمو الق تلك تتضمنها ان ميكن اليت ماتو املعل طبيعة على دو القيو 
 ولية كل من جملس اإلدارة و هنا تظهر مسؤ و ، االقتصادية األنشطة ملمارسة يلزم الذي املايل فرو ال فريو ت يف هاما   را  و د

عدم  ون أو مدى التهاو هم يف املعادلة، ر املو كذا أمهية تقرير املراجع اخلارجي الذي يلعب الدو فيذية اإلدارة التن
الشركة يف حد و حاب املصاحل أصو قعات كبرية بني املسامهني و ة تو خلق فج يؤدي إيل إليه ةطو اإللتزام باملهام املن

 .ذاهتا
ل، و اها يف املبحث األو لحتو لحدداهتا و أهدافها و ملالية هية التقارير اما علىء و من خالل هذا الفصل سنلقي الضو 

ر املراجع و دتفعيل و ية من خالل دعم املصداقية ماتو املعايري اليت تزيد من نفعيتها املعلو دة التقارير املالية و جو 
عالقة ال ومدىدة التقارير و كمة يف حتقيق جو سنتطرق لألثر الذي ينجر من تفعيل احلو اخلارجي يف املبحث الثاين، 

 يف املبحث الثالث.دة التقارير املالية و ج وكمة و احلالقائمة بني 
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 المبحث األول: نظريات أدبية حول التقارير المالية:
الشك أن هناك إتفاق عام بني ااحماسبني ومستخدمي التقارير املالية على أن هذه التقارير عبارة على خمرجات 

ا وتقدم تصور لألحداث السابقة واليت حدثة يف الشركة، إلمداد املستفيدين منها النظام ااحماسيب بعد املعاجلة هل
 باملعلومات املالئمة اليت تساعدهم على إختاذ قرارات إقتصادية رشيدة.

 المطلب األول: مفهوم وأهداف التقارير المالية.
 ل عرض مفهومها.، من خالل املعين احلقيق هلاو معرفة مدلو م التقارير املالية يف فك و يتضح مفه

 ير المالية:  ر م التقاهو مف -1
 ألنشددطةا لنتددائج الكلمداتو  باألرقددام يرو تصدد عدن عبددارة بأهنددا ملاليدةا لتقدداريرا لددويلا احماسددبةا معددايري جملددس فعدرّ 

 الددددائننيو  رضددنيقاملو  قعنيو املتددو  احلدددالني للمسددتثمرين مدددات مفيدددةو معل متثددل حبيددث املاليدددة، الفددرتة هنايددة يف االقتصددادية
 الختدداذ مباشددر بشددكل هندداو حيتاج الدديت مدداتو املعل علددى لو احلصدد نو ال يسددتطيع الددذين اخلارجيددة، األطددراف مددن غددريهمو 

 املتاحدددة اردو املددد اسدددتغالل يف الشدددركة لتلدددك اإلدارة جملدددسو  املددددراء أداء تقيددديمو  للشدددركة، اردو املددد تقددددمي بشدددأن قدددراراهتم
 .1ةعليفاو بكفاءة 

 هناية يف ااحماسيب للنظام النهائي املنتج متثل مالية غريو  مالية ماتو معل تشمل ةاملالي التقارير أن لقو ال ميكنو 
 يف الشركة املصلحة أصحاب مع اصلو للتو  ،لشركةبا ااحميطة البيئة إىل ماتو املعل صيلو لت سيلةو  هيو  ،املالية الفرتة

 قائمةو  ،املايل املركز قائمةو  ،الشامل دخلال قائمة : املالية التالية ائمو الق عادة   ألساسيةا املالية التقارير تشملو 
 قةفاملر  ااحماسبية السياساتو  التفسريية اإليضاحات كذلكو  ،امللكية قو يف حق تالتغري ا قائمةو  ،النقدية التدفقات

 .2التنفيذية اإلدارة تقريرو  ،احلسابات مراقب تقريرو  ،اإلدارة جملس تقرير اأيض كما تتضمن ؛ائمو الق بتلك
للنظام ااحماسيب،  خمرجات منهما كل ميثل حيث املالية، التقاريرو  املالية ائمو الق بني فاصل حد ضعو  يصعب قد

كما أنه من ناحية أخرى هناك و   مات للمستفيدين منها،و صيل املعلو سائل تو سيلة من و فضال  عن كليهما يعد 
ل و مات تفصيلية ميكن احلصو اج إيل معلائم املالية قد حتتو ها من القعليل و مات املهمة اليت ميكن احلصو بعض املعل

اردة و مات الو ائم املالية مفصلة للمعلو األمر الذى يعة أن التقارير املالية مكملة للق وهو ها من التقارير املالية، علي
 .هبا

                                                           
جامعددة  ختصددص لحاسددبة، ،مددذكرة تدددخل ضددمن متطلبددات شددهادة ماجسددتري، قيــة التقــارير الماليــةو ثو كمــة الشــركات فــي تعزيــز مو أثــر تطبيــق مبــادئ ح سددف عبددداي احليدداري،و عمددر ي 1

 .20ص ،2017سط،و الشرق األ
 .15ص ،2015 رية،ار الكتب املصرية، اإلسكندد ،1، طتحليل التقارير الماليةلحمد سامي راضى،  2
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حتتوي ويف هذا الصدد أشار جملس معايري ااحماسبة املالية إيل أن القوائم املالية تعترب عصب التقارير املالية وهي  
على معلومات يراد توصيلها للمستفيدين من خارج الشركة، وبالرغم من أن القوائم املالية متثل املكون الرئيسي 
والفّعال يف التقارير املالية، إال أن هذه التقارير باإلضافة إيل القوائم املالية حتتوي على كثري من املعلومات املالية 

 ئم املالية مثل: معلومات النشاط اإلنتاجي والتسويقي للشركة، و العوامل اإلقتصادية وغري املالية واليت ال توجد بالقوا
أو السياسية اليت قد تؤثر فيه مستقبال ، كما حتتوي على تقارير جملس اإلدارة وتقرير اإلدارة التنفيذية وتقرير مراقب 

م املالية خبالف لحتويات التقارير احلسابات، وعليه يعترب املراجع اخلارجي املسؤول على فحص وصدق القوائ
 .1األخرى، اليت تعد مبعرفة اإلدارة وحتت مسؤوليتها

وعليه ميكننا القول بأن التقارير املالية هي تصور شامل ألحداث إقتصادية حتتوى على جمموعة من املعلومات 
ركة يف الفرتة احلالية واملستقبلية، املالية وغري املالية لفرتة زمنية سابقة، من أجل تقريب وتوضيح نشاط لوضعية الش

 وتعد التقارير املالية مبثابة وسيلة تواصل بني الشركة والبيئة ااحميطة هبا.
 أهداف التقارير المالية: -2

تتميز أهداف التقارير املالية بعدم الثبات، وتتغري بتغري الظروف واحلاجة للمعلومات الالزمة ملتخذي القرارات، 
 لتحقيق  املالية التقارير يف فرةو مت نو تك نأ جيب اليت املفيدة ماتو لاملع همأ نمو ير املالية وكذا مستخدمي التقار 

أهدافها تتمثل يف خصائص املعلومات ااحماسبية واليت حددها جملس معايري ااحماسبة املالية واليت جيب أن تتضمنها 
 :2التقارير املالية على النحو التايل

 مني األخرين، يف املستخد و الدائنني احلالينيو فيدة لكل من املستثمرين ممات و لمعية فر التقارير املالو جيب أن ت
 إختاذ القرارات السليمة و العقالنية املتعلقة باالستثمار واالقرتاض.

 املستخدمني األخرين يف تقييم قيمة  والدائنني و مات مفيدة تساعد املستثمرين و فر التقارير املالية املعلو جيب أن ت
عدم التأكد من صايف التدفق النقدي املستقبل للشركة، ألن آفاقهم مرتبطة بالعائد  درجةو عائد اإلستثمار  قتوو 

احلاصل من اإلستثمارات يف القروض أو املشاركة األخرى على مستوي الشركة، وتعتمد بشكل كبري على آفاق 
 .التدفق النقدي

                                                           
 .14، صذكره بقمرجع س لحمد سامي راضى، 1

2 Statement of Financial Accounting Concepts No. 5، Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises، 

December 1984، pp،07-09.  
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 رد اإلقتصادية للشركة واحلقوق على تلك املوارد والنتائج املرتتبة املواحول  ماتو فر التقارير املالية املعلو جيب أن ت
 .على املعامالت واألحداث اليت تؤدي إيل التأثري يف هذه املوارد واحلقوق على تلك املوارد

 النتائجو  األرباح مقاييس خالل من فريهاو ت يتم اليت الشركة، داءأ لو ح ماتو فر التقارير املالية معلو جيب أن ت 
 .االستحقاق أساس على ااحماسبة اسطةو ب املقاسة ناهتاو مكو  لةالشام
 لياهتا جتاه املالك أي محلة األسهم، و مات عن كيفية قيام إدارة الشركة، مبسؤ و معل فر التقارير املاليةو جيب أن ت

 .هاعليارد اليت أؤمتنت و امل بالنسبة إلستخدام
 ن وأعضاء جملس اإلدارة مبا ميكن اإلعتماد عليها يف إختاذ جيب أن توفر التقارير املالية معلومات مفيدة للمديري

 القرارات.
 فيها. المؤثرة والعوامل المالية التقارير محددات :المطلب الثاني

 نيبع اهأخذ ا جيبهب تتأثر وعوامل لحددات اهل املالية التقارير يف اهعن املفصح املاليةو  ااحماسبية ماتو املعل نإ
 .املالية التقارير يف اهنع اإلفصاح عند عتبارإلا

 محددات التقارير المالية: -1
  :1تتمثل لحددات التقارير املالية يف النقاط التالية

 المالية: التقارير في عنها المفصح ماتو المعل حدداتم 1-1
 األهن فائدة تعترب ذات ال اهلكن عيةو الن باخلصائص ،املالية التقارير يف اهب املصرح املالية ماتو املعل تتصف  قد

 لحدداتهناك  وبالتايل ،اهمنفعت نم أكرب اهيلعمصول احل فةلتك نو تك قد وأ نسبية يةمهأ ذات نو تك ال قد
 :يهو  االعتبار بعني اهأخذ جيب أساسية

 :المنفعةو  التكلفة بين ازنةو الم 1-1-1
ليست سلعة ات املالية تعتمد بشكل رئيسي على التقدير، فاملعلوم اجتهاديهإن تقييم املنافع و التكاليف عملية 

جمانية بال تكلفة، فالوحدات احماسبية تتحمل بصورة مباشرة تكاليف إعداد و توزيع التقارير املالية، غري أن منافع 
تقع  هذه التقارير املالية تعود معظمها إيل املستخدمني اخلارجيني، وبالرغم من ذلك فإن التكاليف قد ال استخدام

ن يستفيدون من املنافع، ومع ذلك فإن واضعي املعايري بشكل خاص، ومعدي بالضرورة على أولئك الذي
 ومستخدمي القوائم املالية جيب أن يكون على دراية تامة بالعالقة بني قيد املنفعة والتكلفة.

                                                           
1
 .68البشري، مرجع سبق ذكره، ص زبيدي 
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 األهمية النسبية: 1-1-2
 تعتدرب كافيددة مداتو املعل بيعدةط فدإن احلداالت بعدض ففديالنسدبية،  أمهيتهاو مدات بطبيعتهدا و مدة املعلئتتدأثر مال

 الفرصو  املخدداطر على يددؤثر الشددركة فيدده تعمددل جديددد قطدداع عددن اإلفصدداح املثددال، سددبيل فعلددى. متهددائمال لتحديددد
ية، ويف املال التقدارير ضعو  فرتة خالل القطاع اهأحرز  اليت للنتائج النسبية األمهية عن النظر بغض للشركة املتاحة

 . 1بعض احلاالت يكون لطبيعة املعلومات وأثرها أمهية نسبية مثل مبال  املخزون بأنواعه املختلفة
وعليه ميكن القول أن األمهية النسبية على أهنا حالة تقدير نسيب ملا هو مهم، فمن حيث األساس جيب األخذ 

 .2ري أو ملموس على القراراتبنظر اإلعتبار إذا كان من ااحمتمل أن يكون للمعلومة تأثري جوه
 ممارسات الصناعة: 1-1-3

يتعارض مع العرف أو املمارسة العامة يف  جيب على الشركة أن تفصح عن البنود يف القوائم املالية املنشورة مب ال
القوائم تفقد  يتعارض مع املبادئ ااحماسبية املعروفة واملقبولة قبوال عام، حيت ال القطاع الذي تنتمي إليه ومبا ال

 .3إمكانية مقارنتها بقوائم أخري لشركات تنتمي لنفس القطاع
 ر(:ذالحو سياسة التحفظ )الحيطة  1-1-4

الكثري من القرارات اليت يتخذها ااحماسبون يف جمال تقييم األصول وحتديد النتيجة على بعض التقديرات ي و حتت
احليطة أنه يف احلاالت اليت يتوفر للتقديرات وممارسة احلكم الشخصي مع مراعاة حاالت عدم التأكد، ويعين 

والطرق املختلفة أدلة معقولة ينبغي إختيار القيمة اليت يكون تأثريها أقل بالنسبة حتسني الربح أو املركز املايل للشركة 
 يف كوكاملش ونالدي يةلقابمثل:  ،التأكد معدد حاالت املالية مائدو معدي الق اجهو ي نأ بد الو  4يف السنة اجلارية،

 حتياطياتخلق إ هو بالتحفج دو املقص ليس نلك، املعداتو  لتجهيزات قعو اإلنتاجي املت العمر تقديرحتصيلها و 
 باتو لمطلل املتعمد مالتضخي وأ والدخل داتو جو مل املتعمد التخفيض وأ اهمبال  في خمصصات وأ سرية

 مكانيةوإ قيةو ثو امل خلاصية افقداهن مثد نمو  املالية ماتلو املع حيادية دم عد إىل ذلك سيؤدي حيث فاتو املصر و 
 .5عليها عتمادا

                                                           
1
  .51-50ص ،2016، كلية التجارة، جامعة عني الشمس، 1ج ،موسوعة المعايير المحاسبيةعبد العال محاد، طارق  

2 Statement of Financial Accounting Concepts No. 5,op.cit, p18. 
3
 .27، ص 2006، دار املسرية، عمان،1، طائم الماليةو تحليل القغسالن فالح املطارنة، مؤيد راضي خنفر،  

4
 .18ص ،2007عات اجلامعية، اجلزائر، و ان املطبو ، دي3، ط1، جطنيو فقا لدليل المحاسبي الو تقنيات المحاسبة المعمقة ام مجعة، و ه 

5
جامعدة البليدددة،  ،التسديريم و علدو م االقتصدادية و كلية العلدغدري منشدورة، ،رسدالة ماجسددتري ،رهــا فـي اتخـاذ القـرارات االسـتثماريةو دو مـات الماليـة و دة المعلو جـ ،لحمدد اهلدادي ضديف اي 

 .20-19ص ،2010
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 امل المؤثرة في التقارير المالية: و الع -2
 اليت بالبيئة خاصة أخرى املو عو  سياسةو  نيةو قانو  اقتصادية ألسباب ألخرى لةو د من املالية التقارير ختتلف

 املستفيدين حاجة مدىو  عيتهاو نو  يهاو حتت اليت ماتو املعل بكمية املالية التقارير تتأثرو  التقارير، هذه هايف أعدت
 اهلدف حتديد يف تؤثر اليت املو الع هذه أهم من االقتصادية، قراراهتم اختاذ يف ملساعدهتم املالية ماتو املعل إىل منها
 يف حتديد املؤثرة املو الع أهم فيمايلي و ،لاحلا اقعو  مع مقارنتهاو  املالية التقارير عملو  صياغة مت من أجله الذي
 : 1املالية التقارير من اهلدف

 :أثر المنظمات المهنية 2-1
 تبع ذلك قيام جملس معايري ااحماسبة املالية و ( بإصدار اآلراء ااحماسبية، APBإن قيام جلنة املبادئ ااحماسبية  )

(FASB) التقاريرعند إعداد  اإلجراءات اليت جيب إتباعهاو ضح أهم املبادئ و بإصدار نشرات باملعايري ااحماسبية ت 
عات و املطبو  إصدار النشرات يفنيني اليت تتمثل و القان للمحاسبني األمريكيد املعهد و املالية باإلضافة إىل جه

عة من و جمم( ICAEW)يلز  و  ونيني بإجنلرتا و القان ااحماسبنيباملثل فقد أصدر معهد و األحباث يف جمال ااحماسبة، و 
جلنة املعايري ااحماسبية باالشرتاك مع عدد من  طريقاملعايري ااحماسبية عن  يرو تطو بادئ صيات تتعلق باملو الت والنشرات 
طريقة عرضها من و ي التقارير املالية عند اإلعداد و يتضح لنا األثر الذي ستحت هوعلياألخرى،  املهنية اجلمعيات

 طرف الشركة. 
 :راق الماليةو ق األو أثر الجهات المشرفة على س 2-2

 راقو األو  إصدددار املبدادئ يف اا كبري  ر  و د األمريكيددة املتحدددة اليدداتو ال يف راق املاليةو ل األو تدا تنظيم تلعب هيئة
 هدذاو  رك،و يدو راق املاليدة بنيو األ قو سد يف املاليدة راقهداو أ لو تتددا الديت املسدامهة للشدركات امللزمدة ااحماسدبية املعدايري املاليدة
 بددإجنلرتا ،راق املاليددةو األ قو سد تنظديم هيئدة إىل ريدةو الد يةو السدن املاليدة ائمو القد بتقددمي الشدركات هدذه امالتدز  إىل إضدافة

 املالية راقو ق األو سدد علددى املشددرفة اهليئددة مو تقدد باملقابددلو  لددة،و املقب ااحماسددبة باملبددادئ التزامهددا مددن التأكدددو  ملراجعتهددا
 لندن قو أسدهمها يف س لو تتددا الديت املسدامهة للشدركات املاليدة ائمو الق على الرقابةو  اإلشراف يف مماثل رو بد رتابإجنل
 .املالية راقو لأل
                                                                                  :النظام االقتصادي القائم 2-3
 على تم االعتمادي الصناعية لو الد ففي خمتلفة، اجتاهات أخذي املالية التقارير على القائم االقتصادي النظام إن

                                                           
1
  الفلسفة يف ااحماسبة، راهو دكت، مذكرة لنيل درجة يل المصرفي في المصارفو قرار منح التم علىمات التدفقات النقدية و اإلفصاح عن معل آثر ،لحمدين إبراهيم حسن دجنم ال 

 .85-84ص ،2014 جيا،و لو م التكنو دان للعلو جامعة الس كلية الدارسات العليا،
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 ببنما ، وغريهمو  الدائننيو  من املستثمرين االقتصادية القرارات ملتخذي ااحماسبية ماتو املعل فريو ت يف ااحماسيب النظام
 برامج عن لنيو للمسؤ  ااحماسبية ماتو املعل تقدمييا مركزي   املخطط االقتصاد ذات لو الد يف ااحماسيب النظام مو قي

 .ميو الق الالزمة للتخطيط ائياتصاإلح إلعداد خططهاو  التنمية
 :ارتفاع األسعارو التضخم  2-4

 قتصادياتإلا يف املالية التقارير يعاجل الذيو  (*،29) رقم ااحماسبة معيار  ليةو الد ااحماسبة معايري جملس أصدر 
 يف النظدر إعادة إىل العامل، بلدان من كثري يف دو للنق الشرائية ةو الق اخنفاض أدى حيث املرتفع، التضخم ذات

 االخنفاض لتعكس املعدلة التارخيية التكلفة أساس على إعدادهاو  البلدان ههذ يف لشدركات املسامهة املاليدة التقدارير
 .العملة قيمة يف املستمر

 :لةو أثر تدتخل الد 2-5
فرهدا و ت الديت مداتو املعلو  املاليدة ائمو القدو  ااحماسديب، النظدام يرو لتطد الناميدة لو الدد يف رئيسدي رو دبد لدةو الد مو تقد  

لددة و الد إيددرادات مراجعددة ىلو تتدد الدديت املاليددة الرقابددة وأ الضددريبة اءو سدد األجهددزة خمتلددف يف هددذا للمسددتفيدين منهددا،
مددى  مدن التأكددو  األرباح، من أدىن حد هلا وأ لةو الد فيها تساهم اليت للشركات املالية ائمو الق مراجعةو ا اهتفو مصر و 

 .1ااحماسبية السليمة تطبيقها للمبادئ
 يات التقارير المالية.و المطلب الثالث: محت

املعلومات  تعترب التقارير املالية السنوية املنشورة من قبل الشركات املادة األساسية ومصدر مهما  من مصادر
املالية، اليت يلجأ إليها ااحملل املايل ويعتمد عليها متخذو القرارات واملستفيدون منها، وهي اإلطار العام واألوسع 
الذي يضم القوائم املالية واملعلومات غري املالية اليت ال ميكن اإلفصاح عنها يف القوائم املالية، كما حتتوي هذه 

جملس اإلدارة و املدقق اخلارجي للحسابات، باإلضافة إيل اإليضاحات والتفصيالت  التقارير املالية على تقارير
 ملكملة للقوائم املالية، سنوضح لحتويات  هذه التقارير كما يلي: 

 القوائم المالية: -1
ية عن متثل القوائم املالية اجلزء الرئيسي يف مكونات التقارير املالية، وتعترب املصدر الرئيسي للمعلومات التارخي

الشركة خالل فرتة زمنية معينة، باإلضافة إيل املركز املايل والتغريات اليت حدثت خالل هاته الفرتة وتشمل  نشاط
 : 2القوائم املالية على عدة قوائم كما تطرق هلا النظام ااحماسيب املايل وهي

                                                           
1
 .85، صسبق ذكره مرجع، لحمدين إبراهيم حسن دجنم ال 
التقارير املالية عن األحداث اإلقتصادية للشركات تعمل يف ظل إقتصاد و ائم و يهدف إيل بيان كيفية عرض القو : ، التقرير المالي في اإلقتصاديات ذات التضخم المرتفع29معيار*

ا.و مات مالية تعكس الظر و معل علىل و ائم املالية من احلصو بالتايل ميكن ملستخدمي القو ، مفرط التضخم  ف اإلقتصادية احلقيقية لتك الشركات العاملة يف بيئة تضخمية مرتفعة جد 
2
 .05، ص25املادة  ،74اجلريدة الرمسية، العدد، يتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمرب 25املؤرخ يف  11-07األمانة العامة للحكومة، قانون رقم 
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 النتائج حساب . 
 ةددددديدزاندداملي . 
 اخلزينة تدفقات جدول. 
 ل اخلاصةاألموا تغري دولج . 
 قددددداملالح . 
 جدول حسابات النتائج )قائمة الدتخل(: 1-1

قد تطرق هلا معيار ااحماسبة و لية لحددة، اخسارة لفرتة م وأالدخل نتائج أعمال الشركة من ربح تعرض قائمة 
 وأاخلسارة بدال من صايف الربح و ، مصطلح الربح أم2003(، ضمن التعديل الذي مت إدخاله عام 1يل رقم )و الد

، وهتدف قائمة الدخل إيل تزويد مستخدمي القوائم الرقم األخري الذي يظهر يف قائمة الدخل علىاخلسارة للداللة 
دفقات النقدية، إضافة إيل املعلومات األخري بالت بالتنبؤاملالية باملعلومات حول األداء املايل للشركة وتساعدهم 

، وعليه ميكن القول أن قائمة الدخل عبارة عن تقرير يقيس مدي جناح 1املفيدة إلختاذ القرارات اإلقتصادية الرشيدة
أعمال الشركة خالل فرتة زمنية معينة، أي مبثابة قياس وتقومي لألداء اإلقتصادي للشركة عن تلك الفرتة مبا تظهره 

بية للشركة ومدى إستمرارها ولقد اهتم هبا ااحمللون املاليون نظر ا ألمهيتها يف بيان املقدرة الكس ،2من القدرة الكسبية
يف حتقيق هذه األرباح كما اهتم هبا املستثمرون لتحديد العائد من وراء إستثماراهتم وكذا الدائنون والبنوك لتحديد 

 مقدرة الشركة على سداد إلتزماهتا سواء يف األجل القصرية أو الطويلة األجل. 
 :)الميزانية( قائمة المركز المالي 1-2

ئمة توضح من جهة مصادر األموال يف الشركة )حقوق امللكية و اإللتزامات( وإستخدامات وهي عبارة على قا
(، مما يساعد املستخدمني يف N/31/12هذه األموال من جهة أخرى )األصول( يف تاري  إعداد القوائم املالية )

األصول أو املنافع املستقبلية  التعرف على الوضع املايل للشركة يف ذلك التاري ، أي تعترب ملخص ا تارخيي ا لكل من
إللتزامات أو التضحيات املستقبلية اليت نشأت اأو احلقوق اليت متتلكها الشركة، نتيجة لبعض العمليات السابقة و 

  .3نتيجة تعهد الشركة للغري، وكذا حقوق امللكية اليت هي عبارة عن الفرق بني أصول وإلتزامات الشركة

                                                           
1
 .47-45، ص2009دار وائل للنشر، األردن،  ،2، طمعايير المحاسبة واإلبالغ المالي الدوليةلحمد أبو نصار ومجعة محيدات،  
 .16-15مد سامي راضى، مرجع سبق ذكره، صلح 2
 .17، صنفس املرجع 3
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 ،فةلاملخت اديةصاالقت القرارات اختاذ يةليف عم عليها يعتمد اليت املالية مائدو الق همأ نم املايل املركز قائمة تعتربو  
 :1يف ةلاملتمث اتهيمهأ بسبب ذاوه
 ما هلا من حقوق وما عليها من إلتزامات. تقديدم لخال نم لمؤسسةل املايل املركز ضيحو ت 
  عالدف املستحقة اهنو دي سداد ىلع الشركة قدرة مدى ىلعالتعرف . 
 ون الدي بنسبة اخلارجي ويلالتم وأ ،ااحتجازه ميتد اليت األرباح بقيمة الذايتويل التم ىلع الشركة اعتماد مدى

  إيل حقوق امللكية. 
 املايلباهليكل  قةلاملتع النسب وأ املايل الرفع درجةحتليل  مثل، املايلالتحليل  ياتلبعمام القي. 
 ليةو الد ااحماسبة معايريو  يةلااحم تشريعاتالو  اننيو بالق ام الشركةالتز  مدى نبيا . 

 ميكن إبراز أهم املكونات األساسية لعناصر قائمة املركز املايل يف النقاط التالية: 
 :(قائمة التدفقات النقدية)الخزينة  تدفقات جدول 1-3

يوليها مستخدمو القوائم  تعترب قائمة التدفقات النقدية إحدي القوائم املالية املنشورة اليت تعدها الشركة، واليت
من معلومات تساعد على فهم لحتوي القوائم املالية وتفسريه، األمر الذي يرتتب عليه املالية أمهية خاصة ملا حتتويه 

 :2ومتثل قيمة هذه القائمة يف بعض النقاط إختاذ القرارات اإلقتصادية الرشيدة و رسم خطط إسرتاتيجية للشركة،
 قييم درجة السيولة، وهي قدرة الشركة على توفري وتوليد املبال  النقدية الكافية تساعد املستخدمني على ت

 ألغراض معينة.
   كما تشري إيل مدى سهولة حتويل األصول إيل نقدية و القدرة على الوفاء بالديون الذي يعرب عن قدرة الشركة

 على تعديل أوضاعها يف فرتات التعثر املايل.
 ري إيل قدرة الشركة على التكيف مع األزمات املالية واإلحتياجات والفرص غري املتوقعة.املرونة املالية واليت تش 
  تفيد قائمة التدفقات النقدية عن املعلومات اليت توفرها يف تقدير مدى جودة األرباح ومدى إرتباطها بالتدفقات

 النقدية.
 ختلفة نظر ا لتحديد آثار إختالف السياسات تعزيز قابلية املقارنة لنتائج األنشطة التشغيلية بني الشركات امل

 .3ااحماسبية املطبقة
                                                           

1
 .81-80البشري، مرجع سبق ذكره، ص زبيدي 

2
 .18لحمد سامي راضى، مرجع سبق ذكره، ص 
 .57مرجع سبق ذكره، ص ،مجعة محيداتو نصار  ومد أبلح 3
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 :(زةجقائمة األرباح المحت) تغير األموال الخاصةدول ج 1-4
قائمة األرباح ااحمتجزة تصوير ا شامال  ألي تغريات ميكن أن حتدث يف األرباح خالل الفرتة املعدة عنها، متثل و 

اليت تطرأ على رصيد األرباح ااحمتجزة يف بداية الفرتة وصوال  إيل رصيد وحبيث تكون وسيلة لإلفصاح عن التغريات 
بالتسويات املتعلقة  الفرتة اخلاصة ااحمتجزة يف هناية الفرتة، مثل التعديالت اليت أدخلت على رصيد بداية األرباح

قوق امللكية خالل بفرتات لحاسبية سابقة، أو التوزيعات السنوية للدخل يف صورة أرباح ومسحوبات مدفوعة حل
األرباح ااحمتجة يظهر يف قائمة املركز املايل ضمن القسم اخلاص ت ارصيد حسابأن غين علي التعريف و  .العام

حبقوق امللكية بإعتباره صايف أرباح أو صايف خسارة السنوات السابقة بعد إستنزال التوزيعات اليت دفعت 
 .1ه رصيدا  دائن ا أو مدين اوما ينطوي عليه ذلك من إمكانية كون للمسامهني،

 :(ائم الماليةو إليضاحات المرفقة للقالمــالحــــق )ا 1-5
تعنرب اإليضاحات املرفقة للقوائم املالية جزءا  ال يتجزأ منها، إذ هلا أمهية كبرية يف املساعدة علي فهم القوائم 

وغالبا ما تتضمن اإلشارة إىل اإللتزامات املالية، وتوضيح املعلومات املبهمة والصعب إدراجها يف تلك القوائم، 
ااحمتملة غري املؤكدة أو الطرق التقوميية والسياسات ااحماسبية املتبعة وكذا العقود التجارية والتعهدات واألحداث 

تساهم وحبسب املعيار ااحماسيب الدويل فإن اإليضاحات املرفقة للقوائم املالية  ،2الالحقة أو التالية علي تاري  امليزانية
 :3يف حتقيق مجلة من األهداف منها

 .توفر معلومات عن األسس و السياسات ااحماسبية املستخدمة من قبل الشركة يف إعداد القوائم املالية 
 معايري اإلبالغ املايل الدولية وال تظهر يف صلب قائمة الدخل و امليزانية تتطلبها  اإلفصاح عن أي معلومات

لكية قائمة التدفقات النقدية، ويعترب نشرها ضروري لتوفري العرض العادل للقوائم املالية و وقائمة التغري يف حقوق امل
 .املساعدة يف فهم لحتويات هاته القوائم

 أعطتها مما مشولية أكثر التقارير هلذه أعطت جمتمعة املالية القوائم مع تندرج اليت املتعددة املضامني هذه إن
 أو للمحاسبة االلدتزام باإلطار النظري املالية، تستدوجب القوائم حتتويها اليت ملعلوماتا إنتاج فعند املالية القوائم
 .هايعل املتعارف ااحماسبية القواعد

                                                           
   .20لحمد سامي راضى، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .21املرجع ، ص نفس 2
 .58مرجع سبق ذكره، ص ،لحمد أبو نصار ومجعة محيدات 3
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 تقرير مجلس اإلدارة: -2
وهو تقرير الذي عادة ما يبدأ به التقرير السنوي للشركة، ويقوم فيه جملس اإلدارة بإعطاء املسامهني فكرة عامة 

شركة خالل فرتة مالية معينة، حيث يتضمن التقرير معلومات عن اإلنتاج ومركز املايل والتسويقي عن أنشطة ال
للشركة، باإلضافة إىل حجم املبيعات ومنوها وتطورها وخمطط املشاريع اليت أجنزت أو قيد اإلجناز خالل العام، 

 . 1والقوائم املالية بإضافة إىل بعض املعلومات التكميلية اليت قد حيتاجها مستخدمو التقرير
على  وخطط وبرامج سياسات وضع أو، القرارات اختاذ هامة لإلتصال هبدف وسيلة اإلدارة جملس تقرير يعترب   
نظام جيب أن يكون هناك  ،اإلدارية العملية وفعالية ولكي تتحق كفاءة، كاملة وغري مؤكدة غري معلومات أساس

شفافية واإلفصاح من خالل تقريب املعلومات وتقليل الفجوة بني الشركة، لدعم ال يف لالتصاالت فعال وجيد
 املسامهني واإلدارة، و إنتاج معلومات مفيدة لكل األطراف املعنية هبذه القوائم املالية.  

 تقرير اإلدارة التنفيذية:  -3
ة، مثل اإلفصاح وهو تقرير تقوم اإلدارة بإعداده حبيث يتضمن معلومات أكثر تفصيال  عن تقرير جملس اإلدار 

 على ما حتتويه األحداث اإلقتصادية جلملة من التغريات:
 .معلومات عن األصول والتغريات اليت طرأت عليها خالل الفرتة املالية 
 .معلومات عن اإللتزامات وحقوق امللكية 
 .معلومات عن التعاقدات اجلديدة والتوسعات املرتقبة 
 .معلومات عن توزيعات لألرباح 
 العاملني وتكلفة الرعاية اإلجتماعية واخلدمات املقدمة من الشركة للعاملني. معلومات عن 
 2معلومات عن عالقة الشركة باجملتمع والتكاليف اإلجتماعية إن وجدت. 
 تقرير مراقب الحسابات ) المراجع الخارجي (: -4

دقة  لتوضيح مدى لحايدة، فنية قةبطري و اإلفصاح عن القوائم املالية التقييمو  والتحقق الفحص نتائج بلورة يعترب
 الفين الرأي التقرير هذا و يتضمن املراجعة لحل املالية للوحدة مالية فرته هناية يف املايل واملركز نتيجة األعمال وعدالة
 جولنتائ املايل الشركة ملركز هبا املرفقة املالية و اإليضاحات القوائم متثيل مدى حول الشركة حسابات ملراجع ااحمايد

 .3عليها ااحماسبية املتعارف للمبادئ وفقا   أعدت قد وأهنا أعماهلا،

                                                           
 .50غسالن فالح املطارنة، مؤيد راضي خنفر، مرجع سبق ذكره، ص 1

2
   .22لحمد سامي راضى، مرجع سبق ذكره، ص 

3
 .86جنم الدين إبراهيم حسن لحمد، مرجع سبق ذكره، ص 
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 الفرتة بيانات على أثر مادي ذات حتفظات من بتضمنه قد ملا املالية البيانات ملستخدمي أمهيته التقارير وهلذه
لفة، ولعل أهم ما يوفره املخت إختاذ القرارات يف يؤثر قد الذي األمر الالحقة، الفرتات بيانات للشركة أوعلى احلالية

هذا التقرير للمستخدمني هو إمكانية الوثوق واإلعتماد على التقارير املنشورة بشهادة طرف خارجي لحايد كاملدقق 
 . 1وهذا ما يزيد من تعزيز مبدأ الشفافية واإلفصاح يف صفوف مستخدمي هذه التقارير

  المرحلية: المالية التقارير -5
 مستخدمو التقارير عليها يعتمد اليت الرئيسة اإلبالغ وسيلة هبا امللحقة و اإليضاحات ةاملالي القوائدم تعترب

 معلومات لوجود جتعل احلاجة متزايدة الشركة، هبا متر اليت املتالحقة و األحداث املتسارعة ألن املتغريات ،املالية
اليت ختدم مستخدمو تلك القوائم واحلد  سنة، وهذا لتعزيز كل من نفعية و وقتية  املعلومات من أقصر فرتات تغطي

 التقارير تستمد هنا من حاالت عدم التأكد وتعزيز الثقة يف ظل نظرية الوكالة بغية التقليل من فجوة التوقعات، ومن
 ومركزها الشركة أعمال نتائج على مستمر إطالع على املالية التقارير تبقي مستخدمو واليت أمهيتا املرحلية املالية
 الضغوط إىل التقارير من النوع هبذا العناية ، وترجع2شهري حث أو نصف سنوي أو بشكل ربع سنوي إما املايل
 املايل واملركز النشاط نتيجة على هبدف التعرف االقتصادية القرارات وغريه من متخذي األسهم محلة ميارسها اليت

 الالزمة املعلومات للحصول على املالية السنة هناية حث االنتظار من بدال دوري، فها بشكل املستثمر للشركات
 .3القرارات لتلك

(*، إىل وصف وحتديد احلد األدىن من لحتوى هاته التقارير املالية 34وكما يهدف املعيار ااحماسيب الدويل رقم )
 مرحلية معينة،  املرحلية، وكذلك وصف مبادئ اإلعرتاف والقياس يف القوائم املالية املختصرة أو الكاملة لفرتة مالية

مما يساهم يف تعزيز إستخدام مستخدمي املعلومات ملالية يف إختاذ القرارات الرشيدة، مع إلزمية إعداد ونشر تقارير 
مالية مرحلية أو عدد مرات نشر تلك التقارير أو الفرتة اليت جيب نشر فيها هذه التقارير خالهلا بعد هناية الفرتة 

 .4املرحلية

                                                           
1
 .51غسالن فالح املطارنة، مؤيد راضي خنفر، مرجع سبق ذكره، ص 

2
 .144، ص2014، ينشر عن طريق اجملمع الدويل العريب للمحاسبني، عمان، تخبير المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمجعة محيدات،  

3
، جملدة تكريدت للعلدوم اإلداريدة المعلومـات المحاسـبية دراسـة ميدانيـة أثر االفصاح عـن المعلومـات القطاعيـة فـي التقـارير الماليـة المرحليـة علـى جـودةرون، زيتو عوال أبوبكر، وأخ 

 .357ص، 2017، جامعة تكريت، العراق، 37، العدد، 1واالقتصادية، اجمللد 
4
 .144مجعة محيدات، مرجع سبق ذكره، ص 

ز املددايل وقائمددة باهنددا تلددك التقددارير املاليددة الدديت تعددد علددى فددرتات تقددل عددن السددنة املاليددة  وغالبددا  مددا تشددمل هددذه التقددارير علددى قائمددة الدددخل، قائمددة املركدد ير الماليــة المرحليــة:وتعــرف التقــار  *
 .لديهم وقية وتعزيز الشفافيةزيادة املوثلالتدفقات النقدية، والغرض منها هو االفصاح عن املعلومات لصاحل مستخدمو هاته التقارير 
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 .التقارير المالية جودةأثر حوكمة الشركات على  :المبحث الثاني
رب الشفافية املالية ت عتإن احلوكمة اجليدة هي نقطة بداية ألي مناقشة حول املعلومة ااحماسبية واملالية، وإذا  

وااحماسبية ماهي إاّل ج زء من اإلطار األكرب حلوكمة الشركات، لذا البد من وجود آليات وأدوات يعتمد عليها 
ن جودة املعلومات املالية، إضافة إىل مبدأ اإلفصاح والشفافية الذي ميكن تطبيقه من توفري معلومات تتميز لضما

 باجلودة وتنعكس مباشرة علي السوق املايل بصفة خاصة.
 المطلب األول: مفهوم جودة التقارير المالية وتخصائص المعلومة المالية: 

يسي الذي تسعى الشركة لتحقيقه، بغية الوصول إىل مستوي عايل من جودة املعلومات املالية اهلدف الرئتعترب 
تعنرب أخر إنتاج للمعاجلة ااحماسبية هبدف توصيل معلومات مفيدة  الشفافية واإلفصاح للتقارير املالية، اليت

ائص تزيد ملستخدميها، يف إختاذ القرارات الرشيدة ، أي أهنا ااحمور األساسي هو نفعية املعلومات اليت تتسم خبص
 من نفعيتها وأدائها املرجو منها لتأكد الدعم املمكن ملبدأ املصداقية و الثقة لدي عامة املستخدمني.  

 مفهوم جودة التقارير المالية: -1
 منفعة من ومدا حتققه املاليدة التقارير تتضمنها اليت ااحماسبية املعلومات مصداقية اجملال هذا يف اجلودة تعين

 املعايري من جمموعة يف ضوء يتم إعدادها وأن والتضليل التحريف من ختلو أن جيب ذلك تحقيقول للمستخدمني
 . 1استخدامها من اهلدف حيقق مبا ، والفنية واملهنية والرقابية القانونية

كن وعليه متيزت اجلودة علي أهنا الوجه الشفاف للتقارير والقوائم املالية واليت تعكس طبيعة عمل الشركة مبا ميّ 
 .2أصحاب املصاحل من إختاذ القرارات الّرشيدة

 وتوصيل وحتليل ومعاجلة وتبويدب بتجميدع خيتص الذي اإلداري التنظيم مكونات أحد بأهنا أيضا اجلودة وتعترب
 أحد يعترب ااحماسيب النظام فإن وعليه الشركة، وإدارة اخلارجيدة األطراف إىل القرارات الختاذ املالئمة املالية املعلومات
 املراحل خالل من للمعلومات كنظام ااحماسيب النظام دور ويربز هذا اإلدارية املعلومدات لنظدام األساسدية املكونات

 :التالية
 ااحماسيب النظام متثدل مدخالن( بياندات) خدام مواد صورة يف الشركة بنشاط املتعلقة حداثألوا العمليات حصر. 
  عليها      ااحماسدبية املتعارف والفروض املبادئ وفق البيانات أي كمواد خام املدخلة البيانات ومعاجلة تشغيل

  للحصول علي معلومات لحاسبية.

                                                           
1
، رسدالة ماجسدتري، كليدة التجدارة، قسدم ااحماسدبة التمويدل، اجلامعدة اإلسدالمية، اثر تطبيـق قواعـد الحوكمـة علـى االفصـاح المحاسـبي وجـودة التقـارير الماليـةماجد إمساعيل أبو محام،  

 .54ص ،2009غزة، 
2
 .674، ص2018، بغداد، 24، اجمللد107، جملة العلوم االقتصادية و اإلدارية، العددتحسين جود التقارير المالية دور المحاسبة القضائية فيم.م. زهراء ناجي عبيد،  
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 تقدارير مالية صدورة يف املصلحة ذات املستفيدة األطراف إىل واملالية ااحماسبية املعلومات توصيل.   
 هدذه املعلومات مدن املستفيدين فعل ردة وقياس والتقييم املراجعة خالل من للبيانات واملتابعة الرقابة. 
 تخصائص جودة المعلومات المالية في التقارير المالية:-2

حاولت عدة جهات لحاسبية متخصصة حتديد ماهية خصائص جودة املعلومات، ومن أفضل النتائج اليت مت 
 حني قام بإصدار املفهوم وذلك  (،FASB)التوصل إليها كانت من قبل جملس معايري ااحماسبة املالية األمريكي 

 : 1(، ومتثل بيان ذلك يف2ااحماسيب رقم )
 تعلق بمتخذي القرارات:تتخصائص  2-1 

من أجل التوصل إىل حكم عادال  علي املعلومات ااحماسبية واملالية ، فإنه هناك جمموعة من الصفات اليت جيب ان 
 : 2لصفاتيتسم هبا متخذ القرار الذي يستخدم تلك املعلومات ومن هذه ا

 .قدرة املستخدمني علي فهم لحتوي املعلومات 
 .القدرة علي اإلستخدام الصحيح للمعلومات يف القرارات املناسبة و املالئمة اليت أ عّدت من أجلها املعلومة 
  .اخلربة النوعية والزمنية املتعلقة بالتعامل مع أنواع املعلومات ااحماسبية خالل فرتة زمنية سابقة 
 جودة المعلومات المالية:تخصائص  2-2

إن حتقيق فائدة املعلومات يتطلب توافر خاصيتني أساسيتني وها املالئمة واملوثوقية، فإذا فقدت املعلومات أي من 
 يف فهم و إختاذ القرارات الرشيدة.هاته اخلاصيتني، فلن تكون مفيدة بالنسبة للمستخدمني 

 المالئمة:  2-2-1
 تشكيل على املستخدمني مساعدة طريق عن اتالقرار  يف فرق إحداث على قادرة الصلة ذات اليةامل املعلومات
 نتكو  وحث، السابقة التوقعات تصحيح أو لتأكيد أو واملستقبلية واحلالية املاضية األحداث نتائج حول تنبؤات

 وهي: متثل مكونات املالئمة فرعية خصائص توافر نم بد ال مالئمة اهعن اإلفصاح جيب اليت وماتلاملع
 التأثري علي القرارات املتخذة قدرهتا يف تفقد أن قبل القرار لصانعي املعلومات إتاحة أيالمناسب:  التوقيت ،

 لذلك البد من مراعاة الوقت يف عداد وعرض القوائم املالية تصبح ذات أمهية نفعية.
 واملستقبل، املاضي واحلاضر عن التنبؤات عمل يف املستخدمني املالئمة املعلومات تساعد :التنبؤية القيمة 

 .التنبؤ القرار يف متخذ قدرة حتسني خالل من القرار يف تؤثر أن ميكنملالية ا فاملعلومات

                                                           
1
 .675، صذكره مرجع سبقم.م. زهراء ناجي عبيد،  

2 Statement of Financial Accounting Concepts No. 2، Qualitative Characteristics of Accounting Information، May 1980، PP 01-02. 
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 الذي مدى الرشد ودراسة األداء متقييد ىلع القدرة املالية وماتللمعل نتكو  نأ يعين ذاهو : العكسية التغذية 
 متد اليت نتائج القراراتم تقيي إمكانية هومن السابقةه توقعات صحة مدى أي ،املاضية القرارات ختاذإ يف دمستخأ

 .وماتلاملع ذهه ىلع بناء اختاذها
  الموثوقية: 2-2-2

 بإمكان املستخدمني وكان والتحيز اهلامة األخطاء من خالية كانت إذا باملوثوقية ااحماسبية املالية و املعلومات تتسم
 تتسم ولكي ، تعرب عنه أن املتوقع من أو عنه تعرب أن يقصد عما بصدق تعرب كمعلومات عليها االعتماد
 :1التالية اخلصائص على تتوافر أن جيب باملوثوقية املعلومات

 الصادق التمثيل: 
 أن املفروض اليت من األخرى واألحداث املالية العمليات عن بصدق تعرب أن جيب موثوقة املعلومات تكون حث
ويقصد باملوضوعية متثيل املضمون واجلوهر وليس  ،2وموضوعي معقول بشكل عنها تعرب أن املتوقع من أو متثلها

التحيز يف عملية القياس والذي ينشأ نتيجة إستخدام سياسة  أولهماالشكل، و جيب جتنب نوعني من التحيز 
بعملية القياس وهو  التحيز القائم وثانيهماكلفة التارخيية أو إتباع سياسة احليطة واحلذر، تمعينة كتقييم األصول بال

 .3إما أن تكون مقصودا  من قبل ااحماسب أو غري مقصود نتيجة لقلة خربته
 للتحقيق:  القابلية 
 اليت ألساليباو  الطرق نفس ماإستخد إذا مت شخص من أكثر قبل من النتائج نفس إىل الوصول على القدرة تعين

 يستطيع حبيث مؤكدة معلومات على املالية التقارير يحتتو  أن تطلبت فهي ااحماسبية، املعلومة قياس يف ةمَ دِ خ  تس  أ  
 .4عليها عتماداإلاملستخدمون 

 :الحياد 
 وخاصة ،مصاحل متباينة لديهم الذين املعلومات مستخدمي من العديد احتياجات تلىب املايل التقرير أهداف إن

 تكون أن جيب قوائم املاليةال يف املعروضة فاملعلومات مستخدم، كل تناسب مسبقا لحددة نتائج توجد ال أنه
 تؤثر املعلومات وعرض اختيار كانت طريقة إذا إال لحايدة املالية املعلومات تعترب وال ، التحيز من خالية أي لحايدة
 .5سلفا لحددة نتيجة حتقيق ألجل احلكم أو القرار اختاذ على

                                                           
1
 ، مددذكرة تدددخل ضددمن نيددل شددهادة الدددكتوراه، ختصددص لحاسددبةأثــر اإلفصــاح المحاســبي علــى جــودة القــوائم الماليــة فــي ظــل تطبيــق معــايير التقــارير الماليــة الدوليــةقسددوم حنددان،   

 .29، ص2015، 01وتدقيق، جامعة فرحات عباس، سطيف
2
 .29، صهنفس املرجع 
 .20-19صنة، مؤيد راضي خنفر، مرجع سبق ذكره، غسالن فالح املطار 3
4
  .26عمر يوسف عبداي احلياري، مرجع سبق ذكره، ص 

 .  30قسوم حنان، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 للمقارنة القابلية: 
مر ا هاما  و أساسيا  للمستخدم، وذلك لعدم توفر مقاييس إن إستخدام املعلومات يف إجراء املقارنات يشكل أ

 اخلاصة املعلومات مقارنة إمكانيةمطلقة لتقييم األداء، ويسعي املستخدمون من خالل توفر هذه اخلاصية إىل 
 متكن أخرى، حبيث فرتات يف الشركة نفس عن مماثلة ومبعلومات أخرىشركات  عن مماثلة مبعلومات بالشركة

 هذه إخفاء يتم مل أنه طاملا االقتصادية الظواهر يف األساسية واالختالف جوانب االتفاق حتديد من املستخدمني
 ميكن وال البدائل، تقييم عمليات تتضمن املوارد ختصيص فقرارات. متماثلة غري طرق لحاسبية باستخدام اجلوانب
 .1نةللمقار  قابلة معلومات هناك كانت إذا إال للبدائل تقييم دقيق إجراء
 المحاسبية السياسات في الثبات: 

وتعرف أيض ا بالتماثل وهي خاصية إن توفرت مكنت املستخدم من إجراء املقارنات علي مستوى الشركة أو 
بني الشركات األخرى، ويقصد بالثبات تطبيق نفس الطرق واألساليب ااحماسبية يف الشركة الواحدة لسنوات متعددة 

يف قياس وتوصيل املعلومات ااحماسبية من فرتة ألخرى، وإذا  ،2يب يف شركات متعددةأو تطبيق هذه الطرق واألسال
 ما دعت احلاجة إيل أي التغري فيجب التنويه عن ذلك لكي يتم إختاذ اإلجراءات الالزمة من طرف مستخدمي

ني الشركة و األطراف املعلومات وأصحاب املصاحل بعني اإلعتبار من تعزيز الثقة واإلفصاح ملستويات تقوي الرابط ب
 .3املهتمة بالقوائم والتقارير املالية هلذه الشركة

 التقارير المالية: المطلب الثاني: معايير وقياس جودة المعلومات المالية و
إلعداد قوائم وتقارير مالية متتاز جبودة عالية ختدم األهداف اليت وضعت من أجلها، وأيض ا خلدمة أصحاب 

ود معايري تزيد من قيمتها آلية قياس حتسن من نفعيتها وعليه تكون الشركات أمام حتمية املصاحل ال بد من وج
السهر على حتقيق جودة عالية األداء والفعالية للمعلومات املالية يف إختاذ القرارات وتعكس هذه اجلودة يف ظهور 

 أسواق مالية ذات كفاءة عالية ومستوى جيد من الشفافية.
 علومات المالية والتقارير المالية:معايير جودة الم -1

تعد املعلومات الطريق الرشيد للوصول إىل قرارات وخطط مستقبلية خالية نسبيا  من حالة عدم التأكد، وعليه 
 تعكس الوقت ذات ويففاملعلومات املالية تصبح ذات أمهية نسبية ختدم األطراف املعنية إجتاه الوحدة اإلقتصادية، 

 وماتلاملع جودة وحتقيق ،املالية سوق األوراق كفاءة نم وتزيد اوادارهت قتصاديةإلا الوحدة يف األخرى األطراف ثقة
 :4التالية املعايري توافرخالل  نم

                                                           
 .35، صقسوم حنان، مرجع سبق ذكره 1
 .20غسالن فالح املطارنة، مؤيد راضي خنفر، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .676، صمرجع سبق ذكره م.م. زهراء ناجي عبيد، 3
 .59-58اعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، صماجد إمس 4
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 :قانونية معايير 1-1
 وحتقيق التقدارير املالية جلودة معايري لتطوير الدول من العديد يف املهنيةاجملالس واهليئات  من العديد تسعى 

 فعال تنظيمي هيكل توفري مع الشركاتهدذه  لعمدل ومنظمدة واضدحة وقدوانني تشريعات سن خالل هبا منااللتزام 
 عن الكايف باإلفصاح الشركات تلزم اليت القانونية مدع املتطلبات تتوافدق مبا لشركةا يف األداء بضبط جوانب يقوم
 .أدائها

 رقابية: معايير 1-2
 وجود على العنصر هذا جناح ويتوقفي بالنسبة جمللس اإلدارة و املستثمرين، ميثل دور عنصر الرقابة لحور رئيس

دور  وكدذلك املاليدة املعاجلدة تنظيم يف واإلدارية املالية الرقابة وأجهزة املراجعة جلان كدل من دور حتدد فعالة رقابة
 وإجراءاهتا أن سياستها من للتأكد ةرقابي أجهزة بواسطة احلوكمة قواعد تطبيق يف العالقة ذات املسامهني واألطراف

 وحتليل للمخاطر وتقييم عكدسية مستمرة تغذيدة وجود مع باملصداقية تتميز املالية بياناهتا وأن تنفذ بفاعلية
 .والقوانني املطبقة بالقواعد االلتزام ومدي اإلداري األداء للعمليات وتقييم

اجع اخلارجي كعامل أساسي وجوهري يف إضفاء اجلودة على وما مييز دور الرقابة هنا من خالل تفعيل دور املر 
مستوي التقارير املالية ودعم ملبدأ املصداقية والثقة لدي مستخدمي هاته التقارير وتقليص من حدة فجوة التوقعات 

 الواقعة بني اإلدارة واملسامهني.  
 : مهنية معايير  1-3

 معايري خالل إختبار من يتم حتديدها اليت و املطبقة ااحماسبية باملمارسات املالية املعلومات تتأثر جودة ونوعية
 ااحماسبية املعلومات ملستخدمي معينة تلبية احتياجات فإن بالتايل و ،ااحماسبية العملية أداء لضبط واملراجعة ةااحماسب
 على لالطمئنان املالك اجتاه اإلدارة مسؤولية تربز مما ،هذا الغرض تؤدي لحاسبية معايري اختيار يتطلب واملالية

  .واألمانة بالنزاهة تتمتع مالية تقارير إلعداد احلاجة ظهور إىل بدورها أدت واليت إستثماراهتم
م، وهو هيئة جديدة هتدف لتحسني 2009ولتأكيد مبدأ املساءلة وتفعيله مت إنشاء جملس املراقبة يف عام 

الل التشغيلي لشركة معايري التقارير املالية الدولية وجملس املساءلة العامة ويف الوقت نفسه ااحمافظة علي اإلستق
 .1معايري ااحماسبة الدولية

 

                                                           
 .39، ص2015، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالمالية لدولية التقاريرمعايير أمحد حلمي مجعة،  1
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 :فنية معايير 1-4
 ويزيد املالية التقارير علدى جودة بددوره يعكس مما املعلومات جودة مفهوم تطوير إىل يؤدي فنية معايري توفر إن
 .1االستثمار وزيادة رفع يدؤدي إىل و بالدشركة املصاحل وأصحاب واملستثمرين املسامهني ثقة
 :المالية والتقارير المالية المعلومات جودة قياس -2

األدوات اليت تزيد من فعالية وكفاءة املعلومات وتعطي صورة واضحة لكل مستخدم مهتم يعترب القياس من 
 حتقيق األهداف املرجوة. هلذه املعلومة، وعليه تضيف العدالة يف معرفة لحتويها ومدى جاهزيتها لإلستخدام يف

 قياس جودة المعلومات المالية: 2-1
يتم إعداد وإنتاج املعلومات املالية لتصبح جاهزة ملتخذي القرارات و ذلك لقيمتها لصنع القرار احلايل، أو 
اإلستخدام املستقبلي، ولكي تكون املعلومات ذات فائدة البد أن تكون ذات جودة عالية، إال انه ميكن حتديد 

 :2معايري عامة لقياس جودة املعلومات على النحو التايل
 : المعلومـات لجـودة كمقيـاس الدقة 2-1-1

 يف التارخيية ن احلقائقالتعبري ع يف اقيمته اهمع وزادت اجودهت زادت واملالية ااحماسبية وماتلاملع دقة زادت مالك
 .يةلاملستقب التوقعات نع أو احلاضر أو املاضي

 : المعلومــات لجــودة كمقيــاس ـــةالمنفع 2-1-2
 يف املنفعة تكون وميكنها أن ،استخدامها وسهولة املعلومات كمية مها عنصرين يف لمعلوماتل تتمثل املنفعة

 :اآلتية الصور أحد
  القرار اختاذ متطلبات مع تطابق شكل املعلومات هبا ويقصد :الشكلية المنفعة.  
  :املناسب الوقت يف املعلومات القرار ذملتخ توفر وهيالمنفعة الزمنية. 
  :أي سهولة احلصول عليهاالمنفعة المكانية. 
 أي قدرة املعلومة علي تقييم نتائج تنفيذ القرارات، وكذا قدرهتا علي تصحيح  :والتصحيحية التقييمية المنفعة

 .إحنرافات هذه النتائج
 :المعلومات لجودة كمقياس الفاعلية 2-1-3

 خالل نم هدافهالقرار أل متخذ حتقيق أو اهدافهأل املعلومات حتقيق مبدى لمعلوماتل النسبةب الفعالية تتحدد
 .3لحددة موارد استخدام

                                                           
 .59ماجد إمساعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، ص 1
2
 .73، ص2009 جامعة باتنة، العلوم االقتصادية،كلية   ،رسالة ماجستري ،ي اتخذ القراراتتخصائص المعلومات المحاسبية وأثرها ف ناصر لحمد علي اجملهلي، 
3
 ، رسدالة ماجسدتري، كليدة التجدارة، اجلامعدة اإلسدالمية، غدزة،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سعر السـهمعبد الرزاق حسن الشي ،  

 .45ص ،2012
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 :المعلومات لجودة كمقياس التنبؤ 2-1-4
 ،املستقبل ونتائج توقع أحداث يف واحلاضر املاضي معلوماتخالهلا استعمال  نم نميك اليت ةلالوسي إجياد وه

 عدم التأكد. حالة ختفيض وعليه ،وماتلاملع جودةمن  مما يزيد ،القرارات واختاذ التخطيط يف ماتاملعلو  ذهه نوأ
 :المعلومــات ودةلجـ كمقيــاس الكفــاءة 2-1-5

بأقل  املعلومات جودةم تعظي مبدأبتطبيق و يقصد هبا حتقيق أهداف الشركة بأقل إستخدام ممكن للموارد، 
 .اهقيمت نومة علاملع فةلتك تزيد نأ نميك ال واليت ،ممكنة تكاليف

  قياس جودة التقارير المالية: 2-2
تعد أمهية جودة املعلومات املالية باألمر الغري كايف والصورة غري املكتملة يف إنتاج تقارير املالية ذات جوهر فعال، 

 تتبلورإنتاج تقارير منوذجية، وعليه إذ يعد نظام املعاجلة األمر الفاصل بني جود املعلومة واملعاجلة اخلاصة هبا بغية 
اليت تطرق إليها بعض الباحثني من بني الباحثني الذين وضعوا صورة عن  القياس أدوات يف املالية التقارير أمهية

  : Ferdy van Beest بعض مناذج قياس التقارير املالية على سبيل املثال ال على سبيل احلصر للباحثني

  Geert Braam و   Suzanne Boelenو

 
 السلبيات االيجابيات الطريقة الدراسات

 
 اإلستحقاق نماذج

 األرباح كبديل جلودة األرباح ادارة مستوى يدرس
 

 جلمع نسبيا سهلة طريقة
 قياس أجل من البيانات

 إدارة األرباح

 األرباح؛ جودة على تركز -
 املالية؛ جودة القوائم لقياس مباشرة غري طريقة -
 جودة املستحقات قياس الصعب من -

 
 المالءمة قيمة

 

 األرباح األسهم وأرقام عوائد بني العالقة يدرس
 معلومات وموثوقية مدى مالءمة قياس هبدف

 القوائم املالية

 األرباح؛ جودة على تركز - للقياس نسبيا سهلة
 املالية؛ جودة القوائم لقياس مباشرة غري طريقة -
 وثوقيةاملالءمة وامل بني املفاضلة يتم ال -

 في الخاصة البنود
 التقارير المالية

 التقارير يف اخلاصة البنود يدرس
 اجراء جتارب خالل من متنها يف السنوية

 القوائم جودة على تركز
 املالية

 فقط؛ لحددة عناصر على تركز -
 القياس صعوبة -

 
 النوعية الخصائص

 

 القوائم قرارات وفائدة فعالية يدرس
 النوعية يل اخلصائصتفع طريق عن املالية

 القوائم جودة على تركز
 املالية

 هذه على االعتماد الصعب من
 قياس صعوب بسبب الطريقة

 .النوعية اخلصائص
 

Source : Ferdy van beest & al ، Quality of financial reporting: measuring qualitative characteristic، Nice working paper 09-

08، April 2009، P 27. 

(، أنه هناك أربعة مناذج خمتلفة لقياس جودة التقارير املالية تتمثل يف: طريقة 02/01نستنتج من اجلدول رقم)
 .النوعية اخلصائص وطريقة املالية القوائم يف اخلاصة البنوداإلستحقاق، قيمة املالءمة، 

 المالية القوائم جودة قياس نماذج (:01-02) رقم جدول
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 املالية، للمعلومة النوعية اخلصائص قحتق مدى على التعرف خالل منوتتحدد جودة القوائم و التقارير املالية 
 على كالرتكيز ،املالية القوائم لتحديد جودة واملالءمة املوثوقية قياس خالهلا من يتم أخرى طرق وجود إىل باإلضافة

 يف مت واخلسائر باألرباح االعرتاف كان إذا األرباح وما بإدارة املؤسسات قيام مدى دراسة خالل من ااحماسبة جودة
 .أو ال املناسب الوقت

 و توضيح أهم املؤشرات اليت تساعد يف قياس جودة التقارير املالية على ضوء تبين معايري التقارير املالية ما يلي:
 :Qualitative characteristicsالنوعية  الخصائص 2-2-1

ز املعلومات األكثر فائدة ، اليت متيالنوعية اخلصائص تفعيل طريق عن املالية القوائم قرارات وفائدة فعالية تدرسو 
من املعلومات األقل فائدة، هذا لتعزيز اهلدف الرئيسي للتقارير املالية وهو تقدمي معلومات مفيدة للمستثمرين 

 من خباصية لحور كل يتعلق ااحماور، من جمموعة يتضمن استبيان خالل إعداد من ذلك ويتم، 1ومستخدميها
 طرف من عنها االجابة تتم األسئلة من جمموعة لحور كل ضمن وتندرج للمعلومة ااحماسبية، النوعية اخلصائص

 املالية القوائم يف النوعية اخلصائص حتقق مدى ملعرفة املالية للقوائم واخلارجيني املستخدمني الداخليني خمتلف
 .2املفصح عنها

 لتحديد واحد يف وقت لفةخمت بأبعاد املعلومة جودة تقييم إىل هتدفوعليه يتضح أن طريقة اخلصائص النوعية 
 اليت القرارات على القوائم السنوية يف لحددة معلومات تقدمي أثر تقييم خالل من املالية، القوائم معلومات فائدة

 .3املستخدمني خمتلف يتخذها
 :Accrual  modelsنماذج اإلستحقاق  2-2-2

سنة   Barth et alديد من الباحثني من بينهم تدرس مستوي إدارة األرباح كبديل جلودة األرباح، وهذا ما يراه الع
م، أن الشركات اليت تتبع مبادئ ااحماسبة الدولية املتعارف عليها و املقبولة قبوال عام هي أقل ممارسة إلدارة 2008

 األرباح وأقل ممارسة لتمهيد الدخل و تنظيف القوائم املالية.
 تعريف إدارة األرباح: 2-2-2-1

 أن ذكرHealy and Wahlen (1999 .) قدمه ما األرباح هو إدارة يف املذكورة يفاتالتعر  أكثر من واحدة
 التقارير لتغيري املعامالت تنظيم ويف املالية التقارير يفالشخصي  احلكم ستخدامبإاملديرين  عند ثَ د  حَت   األرباح إدارة"

 النتائج على التأثري أو لشركةاألساسي ا االقتصادي األداء حول املصلحة لبعض أصحاب تضليل إما املالية

                                                           
1
 Vera Palea، IAS/IFRS and financial reporting quality، Lessons from the European experience، China Journal of Accounting Research ، 

Production and hosting by Elsevier، 2013، p 04 
   .165قسوم حنان، مرجع سبق ذكره، ص 2

3
 Van Ferdy beest and al، Op.cit ، pp 7-8. 
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 إدارة ممارسات أن إىل اإلشارة دركما جت،  1الواردة يف القوائم املالية ااحماسبية األرقام على تعتمد ، اليتالتعاقدية
 الطرق باختيار يتعلق فيما وخاصة مرنة معايري لحاسبية حتتوي اليت البيئات يف كبري بشكل متوقعة تكون األرباح

 يف بالتالعب لإلدارة يسمح الذي األمر ااحماسبية املعايري يف تطبيق غموض إىل تؤدي فاملرونة اسبية،ااحم والسياسات
 .2القوائم املالية يف به املصرح الربح رقم
 :األرباح إدارة عن الكشف طرق 2-2-2-2

 يهدف األرباح يف تالعبلل اإلدارة هبا تقوم اليت املمارسات إىل يشري الذي االرباح إدارة مفهوم من انطالقا
ح يتوافق مع توقعات ااحمللني املاليني، ولقياس اثر تلك املمارسات قام رب مستوى قحتقي أو معينة مكاسب قحتقي

عدت باحثني بوضع مناذج لقياس مدى إستعمال اإلدارة هلذه الطرق بالتالعب يف أرباحها من أجل خالق 
 عدة وقدموا املالية، القوائم يف عنه املعلن على الدخل أثريللت الكلية املستحقات إدارة على ركزوا حيثمكاسب 

 :فيما يلي أمهها نذكر االختيارية املستحقات لتقدير مناذج
 جونز نموذج  ( The Jones Model ) 1991سنة: 
 املستحقات أن بفرض االختيارية املستحقات الصغرى لقياس املربعات بطريقة االحندار جونز منوذج يستخدم 

 واملعدات وامللكية واآلالت اإليرادات يف التغري إدراج يتم النموذج هذا ويف. أخرى إىل فرتة من ثابتة ختياريةغري اال
 يتم كما القرارات االقتصادية؛ تغيري عن الناجتة  ،االختيارية املستحقات غري يف التغريات على للسيطرة الكلية
 غري االستهالك حبساب املستحقات املتعلقة إمجايل من جزء حلساب واملعدات امللكية حقوق إمجايل تضمني

 كاملخزون العامل املال رأس التغريات يف حسابات على للسيطرة تستخدم اإليرادات يف فالتغريات االختياري،
 املستحقات لتقدير عاملني بإدخال قام جونز أن منوذج القول ميكنو  ات.عو دفامل وحسابات اتضو قبامل وحسابات

 .اإلدارة طرف للتالعب من أقل عرضة أهنما بفرض األصول الثابتة وامجايل األعمال رقم: مها االختيارية غري
 نموذج  Kothari & al 2005 سنة  : 

 املستحقات منوذج وهو معظم الباحثني، آراء حسب األرباح إدارة ممارسات عن الكشف يف دقة أكثرلقد كان 
 لقياس املستخدمة السابقة النماذج حتسني فعالية ميكن أنه إىل النموذج هذا ويشري باألداء املعدلة االختيارية

                                                           
1
Alicia Ramírez-Orellana & al، Measuring fraud and earnings management by a case of study، European Journal of Family Business، 

RESEARCH PAPER، 2017 (53- 41)،  P03. 
2
 .  166قسوم حنان، مرجع سبق ذكره، ص 
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 قياس على تأثري له يكون أن ميكن األصول والذي على العائد يف التحكم خالل من االختيارية املستحقات
  .1الدراسة فرتة خالل االختيارية املستحقات

 طريقة قائمة أو العامة امليزانية طريقة تخداماس ميكن الكلية املستحقات تقدير عند أنه إىل اإلشارةوعليه جيدر 
 دقيقة متحيزة وغري نتائج على احلصول ااحمتمل من العامة امليزانية طريقة استخدام عند لكن النقدية، التدفقات
 النقدية لتدفقات طريقة اعتماد فإن لذلك الكلية، املستحقات قيمة حساب عند القياس يف أخطاء وجود بسبب
 .2الدراسة فرتة خالل األنشطة التشغيلية من النقدية بالتدفقات تتعلق معلومات توفر عند وخاصة دقة أكثر يكون
  تمهيد الدتخلنموذج: 

لسياسات ل اختيار يف هلا املتاحة املرونة استغالل من خالل اإلدارة هبا تقوم اليت اإلجراءات عن ارةوهو عب
. استقرارا   أكثر الدخل إظهار احماولة أي سنوات املتتالية،ال عرب الدخل تقلبات من للحد ااحماسبية واإلجراءات

 ليست احلسابات هذه أن إال موثوقية تصبح أقل ممهدة معلومات على ااحمتوية املالية البيانات أن الرغم من وعلى
 أرقام على يةمبن قرارات باختاذهم قد يضللون املالية البيانات مستخدمي فإن عليه وبناء. لإلجراءات ااحماسبية خمالفة

 .3موثوقية وأقل الفائدة لحدودة املالية البيانات مما جيعل ممهدة، لحاسبية
لقد لقت ممارسة إدارة األرباح إهتمام كبري من طرف الباحثني وبرزت عدت مناذج لقياس مدى جودة القوائم 

 يسعنا هنا ذكرها مجيعا  مثل، املالية وخلوها من هذه املمارسة باإلضافة ملا ذكرنه من مناذج هناك مناذج أخرى ال
املستحقات  لقياس السوقية والقيمة الدفرتية القيمة متغري أدخل الذي  2008سنةRaman & Shahrur  منوذج

مستحقات طويلة  و األجل قصرية مستحقات إىل الكلية املستحقات تقسيم على ركزت اليت والنماذج االختيارية،
 .قصرية األجل باملستحقات مقارنة األرباح إلدارة عرضة أكثر ربتعت األجل طويلة فاملستحقات األجل،

 :  Specific Elements in Annual Reportالمالية  في التقارير الخاصة البنود 2-2-3
 و تازئيأو البحوث اليت ترتكز على اجل دراساتبعض ال بإجراء وذلك املالية التقارير يف اخلاصة البنود تدرس    

 القرارات على السنوية التقارير يف لحددة معلومات تقدمي تأثري تقييم خالل من اليةاملوغري  اليةامل علوماتامل تشمل
 على املتخذ القرار وفائدة احلسابات مدقق تقرير بني العالقةعلى  كالرتكيز،  املستخدمني طرف خمتلف من املتخذة
 بني العالقة دراسة إىل باإلضافة املعلومات عن إلفصاحا وخماطر الرقابة الداخلية على الرتكيز، املالية القوائم أساس

                                                           
1
 Stefano Azali et autre، The value relevance of earning management industries before and during the financial crisis، European journal 

accounting: finance & business ، ISSN 2324-102X، 2013، P16. 
2
 .168-167، صسبق ذكره مرجع ،قسوم حنان 

3
    2 ،العددد 40، دراسدات العلدوم اإلداريدة، اجمللدد ي بورصـة عمـان لـاوراق الماليـةأثـر تمهيـد الـدتخل علـى العوائـد السـوقية للشـركات المدرجـة فـآمنه مخيس محد، لحمد أبدو نصدار،  

 .331-330، ص2013، عمان ،



 عيكمما  حكل جكدة التقاريك املالمة                                         :                      ثان الفصل ال

 

51 

 التقارير وإعداد العادلة القيمة لحاسبة استخدام على لرتكيز، و ااملالية القوائم وجودة الشركاتحوكمة  تطبيق آليات
 تفعيل على تعمل اليت األساليبو  اإلمجالية املالية التقارير جودة على شاملة عامة نظرة يأ يوفر ال وبالتايل، املالية

 . 1الصائب القرار لتحديد واحد وقت يف للمعلومات املختلفة ألبعادل اجلودة تقييمل النوعية اخلصائص
 :Value Relevanceالمالءمة  قيمة 2-2-4

. املالية معلومات القوائم وموثوقية مالءمة مدى قياس أجل من األرباح وأرقام األسهم عوائد بني العالقة تدرس
ذلك باعتبار أن سعر السهم  املالاألرقام ااحماسبية والتغريات الناجتة عنها يف سوق  احلاصل بنياالرتباط  أي دراسة

على أساس اإلجراءات ااحماسبية اليت أعدت  الشركةبينما األرقام ااحماسبية متثل قيمة  شركةميثل القيمة السوقية لل
 السوقية القيمة يف التغريات مع تتوافق ااحماسبية املعلومات يف التغريات تعتربكما   مبوجبها تلك القوائم املالية

 ذلك إىل باإلضافة وموثوقة، مالءمة معلومات توفر األرباح حول املعلومات أن فمن املفرتض وعليه ،شركاتلل
ىل إ باإلضافة وتقلباهتا هبا التنبؤ على القدرةأي  األرباح، حتقق استمرارية مدى املالءمة قيمة أن تدرس ميكن
 باإلضافة املالءمة واملوثوقية، بني متيز مل املالءمة قيمة درست اليت األدبيات معظم أن إىل التنبيه جيدر وهذا ،جودته

 .2نتائج الدراسة صدق على يؤثرس الذي األمر فعال غري يكون أن ميكن املايل السوق أن إىل
 جودة التقارير المالية:المطلب الثالث: حوكمة الشركات كأداة لضمان مصداقية وموثوقية 

ودقة  شفافية دمع بسبب واملستفيدين املستثمرين ثقة كسب إن السبب اإلهتمام املتزايد حبوكمة الشركات هو
 فإن ،غريهاو وضمان حقوق املسامهني  والشفافية اإلفصاح على تركزاليت  احلوكمة بادئمل ونظرا، ليةاامل التقارير
، والرقابة ساءلةوامل التدقيق على كيزالرت   إىل إضافة طلوبةامل ريللمعاي طبقا اليةملا التقارير جودةإىل  يؤدي تطبيقها

وهذا من أجل ضمان العالقة بني مجيع مبادئ فلسفة احلوكمة وجودة التقارير املالية خلدمة األطراف املستخدم 
لة و مستوى من الثقة املستقرة، و للمعلومات، وخلق بيئة فعالة تتبلور يف كفاءة أسواق تداول عاملية، يف ضوء العدا

عليه قامت العديد من املنظمات الدولة وخاصة بعد األزمات العاملية، بوضع قواعد تزيد وتقوى الرابط بني 
 املسامهني وجملس اإلدارة و اإلدارة من أجل تقليل فجوة التوقعات.

دور املراجع اخلارجي كعامل أساسي ومن أجل دعم املصداقية والثقة لدى مستخدمي التقارير املالية، يتجسد 
 أو يقلص ألنه الشركات حوكمة إجناح يف الوفعّ  مهم ادور  وجوهري يف إضفاء اجلودة. وميثل املراجع اخلارجي 

 بالقوائم ااحمتوة ااحماسبية املعلومات متاثل عدم على يقضي أنه كما و اإلدارة، املسامهني بني التعارض على يقضي

                                                           
1
 VAN  FERDY BEEST & al, Op. cit, p7.  

2
 IBID،P07. 
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 اليت املالية القوائم على املصادقة خالل من ااحماسبية املعلومات على و مصداقية ثقة يضفي ارجياخل فاملدقق. املالية
 بإعداد يقوم حبيث هبا، الواردة املعلومات و البيانات صحة من و التأكد مراجعتها بعد ذلك و الشركة، تعدها
ن طريق املعايري املوضحة والداعمة لعمله اليت ويتبني دعم املراجع اخلارجي ع ،1املالية بالقوائم ترفق مفصلة تقارير

بينتها املنظمات العاملية واجملالس الدولية وجلان املعايري التقارير الدولية يف الفروض واملبادئ عمل املراجع ،وخاصة 
ج لحافنة هم ارسةممل تنظيم على 40 غاية إىل 22  من وادامل نصت فقد ايلامل ااحماسيب النظام وحسب يف اجلرائر
 احلسابات ااحمافجو  ااحماسيب رياخلبهنة مب تعلقامل 2010/07/29 يف ؤرخملا 10-01 القانون خالل من احلسابات
 . 2هوحقوقنه تعيي وشروط هامهوم احلسابات لحافج شخص فحددت املعتمد، وااحماسب

له، ومدى مسئوليته أمام وعليه يتبني لنا اجلهود املبذولة يف تفعيل دور املراجع من خالل املعايري الداعمة لعم
اجلهات املوكلة له العمل فهو مسؤول مسؤولية كاملة على الصدق وشهادته يف إصدار احلكم الفاصل لتبني 
لألطراف املعنية إلختاذ قرارات إسرتاتيجية واحلفاظ علي ممتلكاهتم وحقوقهم، وهذا يؤكد أن احلوكمة تسهر علي 

 دمي التقارير املالية. تعزيز ودعم املصداقية والثقة أمام مستخ
 جودة التقارير المالية: ثرها فيالمبحث الثالث: حوكمة الشركات و أ

كات ال ميكن تطبيقه مبعزل عن عناصر أخرى تتداخل معه، وال ميكن ملبادئ احلوكمة أو إن مفهوم حوكمة الشر 
الثقافة اإلدارية املرتاكمة حول مفهوم  أولهمافيها إجيابيا  وتتمثل تلك العناصر يف عنصرين مهمني، تؤثر آلياهتا قد 

احلوكمة و امهيته لدى أعضاء جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذيني بالشركة وكذلك أهدافها وطرق تطبيقها، أما 
فيتمثل يف اجلانب األخالقي لألشخاص أنفسهم وأعين هبم أعضاء جمالس اإلدارة كبار التنفيذيني يف  الثانيالعنصر 

لعنصر األهم واألخطر، ألنه يتجسد يف أفعال الفرد يف املخرجات اإلدارية من سوء علي مستوي الشركة وهذا ا
 التقارير والقوائم املالية املشبوهة نسبيا . 

 إنعكاس الخصائص النوعية للمعلومات علي جودة التقارير المالية: :األولالمطلب 
ة التقارير من خالل تقييم جودة املعلومة بأبعادها تعترب اخلصائص النوعية من األدوات الفّعالة يف قياس جود

املختلفة، يف وقت واحد لتحديد فائدة املعلومات ااحمتوة يف القوائم والتقارير املالية، من خالل تقييم األثر املفصح 
ة من خالل عنه يف القوائم املالية السنوية ملستخدمي هذه التقارير املالية، ونلتمس األثر يف جودة التقارير املالي

                                                           
1
 جامعدة الشدرق االوسدط، ،04العددد ،26اجمللدد ، جملدة التقدين،ةاثر تطبيـق قواعـد حوكمـة الشـركات علـى جـودة التقـارير الماليـ وأخرون،الشوبكي يونس عليان  علي عبد الغين الاليذ، 

 .106، ص2013، األردن

2
 . 8 -7ص ،42اجلريدة الرمسية، العدد، علق مبهن اخلبري ااحماسب و لحافج احلسابات و ااحماسب املعتمديت 2010جويلية 29املؤرخ يف  01-10األمانة العامة للحكومة، قانون رقم 
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اليت تتجلي هبا التقارير من إعداد وعرض املعلومة املالئمة  األمهية املمنوحة للخصائص األساسية )املالئمة واملوثوقية(
 واملوثوقة بني الشركة ومستخدمي تلك التقارير.

 مدى تأثير المالئمة علي جودة التقارير المالية: -1
 تلك ياملالئمة ه ملعلوماتا نأ حيثاملتخذة  راريقتال جودة ىعل كبري  ثرهلا أ حيث أساسية خاصيةاملالئمة 

مساعدة  طريق عن نتكو  ليةملاا التقارير على وبالتطبيق القرار، يف إختاذ رَي تغي إحداث على املعلومات القادرة
 أو احلاضرة أو املاضية ألحداثا من ترتتب فسو  يتال النتائج عن توقعات تكوين على التقارير ذههمستخدمي 
عن طريق تظافر كل من اخلصائص الداعمة من  اليةملا التقارير جودة على املالئمة خاصية ثرأ يتجلىو  .املستقبلية

 :1يليفيماالقدرة عن التنبؤ و الوقتية يف احلصول علي املعلومة وأخريا  التغذية العكسية وميكن أن نرى األثر 
  القانونية النصوص ااحمدد يف ري حللول التا فورا   تقدم املالية التقارير كانت إذا.  
  املستخدم يتخذها اليت القرارات يف فرق إحداث على القدرة. 
  علي املعرفة املستحدثة لفرتات لحددة نيملستخدما مما تساعد دورية، مالية تقارير دميوتق إعداد. 
  اطر التفاعالت املستقبلية.لتقليل من خم تأكيدية قيمة أو تنبؤيه قيمة على املعلومة احتواء قدرة 
  باملستقبل التنبؤ على القدرة أي األحداث لنتائج املستقبل توقعات حتسني من القرار متخذ متكني. 
  مدى تأثير الموثوقية علي جودة التقارير المالية: -2
 السليمة لقياسأسس ا أو طرق أو املوضوعية لألدلة واضحا انعكاسا تعدد ااحماسبية باملعلومات الوثوق درجة إن 
 مايف ثابتة لحاسبية أسس ينبغي إرساء باملوثوقية ااحماسبية املعلومات تتصف املعلومات، ولكي تلك هايعل يتندب   اليت 
، وعملية ومقبولة موحدة قياس أسس وكذلك تطوير ااحماسيب، العمل حتكم اليت ااحماسبية واألعراف باملبادئ تعلقي

 وميكن أن نلتمس املوثوقية يف:
 االقتصادية األنشطةّ  بدصدق متثل أن جيدب موثوقدة املاليدة املعلومدات تكدون حث. 
 فقط القانوين وليس شكلها جلوهرهدا طبقدا   عرضت املاليةالعمليات  تكون نأ. 
 أخرىجهة  أينت اإلدارة أو امنحازة جلهة ما سواء ك غري املاليةتكون املعلومات  أن. 
 ة خالية من حاالت عدم التأكد يف إختاذ القرارات.جيب أن تكون املعلومات املالي 

                                                           
ماسدرت، كليدة العلدددوم اإلقتصدادية، ختصدص لحاسدبة وجبايدة،  شدهادة، مدذكرة مقدمدة لنيدل جودة المعلومـات المحاسـبية فـي ظـل النظـام المحاسـبي المـاليخدجيدة،  عمرانفوزية و هاليل  1

 .53، ص2016، سعيدة، هرجامعة الدكتور موالي الطا
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 من القراراتعنها تكون كاملة إلختاذ  املفصح املعلومة أنتفرتض  املاليدة القوائم فدي الدواردةّ  املعلومدات موثوقيدة 
 .قتصاديةاإل واملادية  لناحيةا

ستمرار عملها إ إىل يؤدي اهإظهار  يفاإلدارة  ورغبة املاليةعداد القوائم إن اختالف األساليب ااحماسبية يف إ
قدرهتا على  مدىالقوائم املالية و  يف الواردةالتأكيد على موثوقية املعلومات  ضرورةإىل  أدىوزيادة ثقة املالكني 

أساليب ااحماسبة اإلبداعية يف التأثري على نتائج  استعمالتأثري  ومدىاإلقتصادية  الوحدة نشاط عنالتعبري احلقيقي 
 مدققياالستثمارية ومبا حيقق اهلدف من التالعب، بات لزاما على  القراراتل عن طريق تضليل متخذي األعما
ثقة أصحاب املصاحل مبا يتم تقدميه من معلومات مالية تتمتع باملوثوقية من  تزيدإجراءات  ختاذإ املالية القوائم

 .1قتصاديةإلا لوحدةل املايلنبؤ باملستقبل املركز املايل والت تحليلال يف عليهالإلعتماد  الصادقوالتمثيل 
 لإلثبات قابلة وأن تكون حدداث،ألوا الظدواهر عن بصدق تعرب أن جيب هبا والوثوق املعلومات على عتمادولإل

 وتكون منقوصة، غري كاملة وتعدرض احلقائق متحيزة، وغري حيادية، تكون وأن سالمتها، من التحقق وباإلمكان
 والشكل للفهم، قابليتها وكذلك ااحماسبية الطرق واألساليب تطبيق يف الثبات من ذلك يتطلبه وما للمقارنة قابلة
 قرار على وانعكاساته املالية التقارير ودةجل ااحماسيب واإلفصاح قواعدد احلوكمة بدني املتداخلدة العالقة يبني التايل

 املستثمرين عن طريق سوق األوراق املالية:

 
 . 2017-2018إعداد الطلبة باإلعتماد على ذكر لحاضرات مقياس نظم املعلومات ااحماسبية للدكتورة بكوش لطيفة المصدر:

انطالقا من الشكل الذي يوضح العالقة املتداخلة بني احلوكمة وجودة املعلومة ااحماسبية وانعكاسها على كفاء 
 ذلك على عالوة ااحماسبية، املعلومات يف الثقة إعادة هو الشركات حوكمة تطبيدق مدن اهلدف األسواق املالية، و

                                                           
 .85ص ،2017، الناصرية،3، العدد12، جملة جامعة ذى فار، اجمللدمالية إتخاذ القرارات االستثماريةموثوقية المعلومات المالية الواردة في القوائم العلي خلف كاطع اجلبوري،  1
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ونالحج من الشكل بعض النقاط  املالية األوراق سوق كفاءة على مباشر غيدر أو مباشدر تأثري املعلومات هلذه فإن
 التالية:
 املالية األوراق أسواق يف ملنياملتعا ثقة هو إعادة الشركات حوكمة بتطبيق االهتمام دوافع أهم أحد إن (:4)النقطة

 حيمله وما والشفافية اإلفصاح مبدأ هو الشركات حوكمة عملية عليها تقوم اليت األساسية املبادئ أحد فإن لذا، 
توفريها  يتم وأن اجلودة عالية املعايريمع  يتفق مبا عنها واإلفصاح املعلومات ومراجعة إعداد من فدي طياته

 االلتزام تتطلب املالية التقارير وموضوعية دقة أن كما،املالئمة وبالتكلفة ملالئما فدي الوقت للمستخدمني
 وسوق ااحماسبية واملعلومات الشركات حوكمة بني متينة عالقة وجود إىل ىأدّ  ذلك ،كل والقوانني بالتشريعات

 .املالية األوراق
 سوق على ااحماسبية للمعلومات وصريح شرتدأثري مبا هناك بأن والباحثني الكتاب من الكثري يتفق (:2)النقطة
 املالئمة االستثمارية القرارات اختاذ يف ،احلداليني واملرتقبني، املستثمرين على تأثريها جانب من سواء املالية األوراق

، كما أشار الباحث جديدة استثمارات يف أو الدخول منهدا الدتخلص قرار أو املالية باألوراق االحتفاظ قرار مثل
Capstaff Jones االعتماد ميكن اليت املعلومات أهم من املالية هي والقوائم التقارير يف املوجودة املعلومات بأن 

 خماطر و السيولة خماطر السوق، الفائددة، خماطر معددل خماطر :مثل املختلفة بأنواعها املخاطر حجم لقياس عليها
 :1مها شقان له املالية األوراق سوق كفاءة لىع ااحماسبية املعلومات ألثر أن جند كما،  الصرف سعر

 يف أسهمها تطرح اليت الشركات عن باملعلومات املستثمرين إمداد طريق عن وذلك التيسريي الدور الشق األول:
 .القرار ذلك وترشيد دعم هبدف البيع أو الشراء قرار اختاذ البورصة قبل

 اخلواطر بني املطلوب التوازن حيقق بشكل املالية األوراق ظةلحف إدارة وظيفة على التأثريي الدور الشق الثاني:
 .اإلمكان بقدر التوازن املالية األوراق لسوق وحيفج املستهدفة الرحبية للمستثمرين حيقق والعوائد، مبا
 :هي النقاط من جمموعة على الكفاءة حتقيق يف املالية األوراق سوق جناحو يعتمد 

  املالية األوراق سوق حركة ضبط يف ودوره املايل اإلفصاح أمهية. 
  املدال رأس سدوق يف أسهمها تتداول اليت االقتصادية للوحدات املايل املركز تعكس اليت املالية املعلومات توفر، 

 .ذاهتا للشركات املايل املوقف وتقييم الشركات ألسهم احلقيقية القيمة تقدير يتم حبيث

                                                           
1
، 07العددددددد ،، اجمللدددددة اجلزائريدددددة للتنميدددددة اإلقتصددددداديةعالقـــــة كفـــــاءة ســـــوق األوراق الماليـــــة بالمعلومـــــات المحاســـــبية فـــــي ظـــــل حوكمـــــة الشـــــركاتبولربددددداح غريدددددب وخدددددرية الدددددداوي،  

 .162-160ص ،2017ديسمرب31
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 به املرتبطة املخاطرة ودرجة خصائصه منها لكل يكون حبيث للتداول، لةالقاب األوراق من خمتلفة نوعيات توفر 
 .املستثمرين احتياجات مبا يليب
 األساسدية  املبدادئ احرتام على املستثمرين وإلزام اإلفصاح، لعمليات املنظمة واألحكام والقواعد التشريعات وضع
 .املالية القوائم إعداد عند اإلفصاح عملية يف

حلالة املثالية وهي حالة منوذجية عندما تتظافر فيها جهود كل من احلوكمة وجودة املعلومات لتفعيل ا (:1)النقطة
األسواق املالية، و ذلك عن طريق كل من أثر تطبيق احلوكمة على اإلفصاح والشفافية يف جودة التقارير املالية، 

لية، وعليه سوف نشهد مثالية يف اإلفصاح والشفافية واألثر بني املعلومات املالية وااحماسبية على كفاء األسواق املا
من خالل اآلليات املتخذ يف تطبيق مبادئ احلوكمة اليت تزيد من ثقة املستثمرين يف املعلومات املقدمة هلم يف إختاذ 

وراق القرارات، ونري إنعكاس هذه العمليات يف خلق أسواق نشطة وذات فّعالية وكفاءة عالية املتمثلة يف أسواق األ
 املالية، اليت تدفع لرفع مستوى التنمية الشخصية واالقتصادية للدولة.

                                    جودة التقارير المالية:ب الشركات مبادئ حوكمة عالقة: نيالمطلب الثا
مناسب جمللس تعترب مبادئ حوكمة الشركات من منظور منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية علي أهنا حافز    

اإلدارة التنفيذية للشركة، بغيه متابعة األهداف اليت تتمشي مع مصلحة املسامهني والشركة، وتوفر أيضا  املتابعة 
الفّعالة اليت ميكن عن طريقها قيام الشركات باستثمار مواردها بصورة أكثر كفاءة باإلضافة إيل زيادة قدرهتا علي 

 .1الذي ميكنها من التوسيع و املنافسة العامليةجذب اإلستثمارات اخلارجية بالشكل 
  عالقة ضمان وجود أساس إلطار فعا ل لحوكمة الشركات بجودة التقارير المالية: -1

 الشامل، ونزاهة قتصاديإلا األداء على تأثري ذا يكون أن هبدف الشركات حوكمة إطار وضع يتم أن وينبغي
 ، وعليه نلتمساليةوالفعّ  بالشفافية تتميز أسواق قيام وتشجيع السوق، يف للمشاركني خيلقها اليت واحلوافز األسواق،

 : 2األثر يف النقاط التالية
 اختصاص نطاق يف الشركات حوكمة ممارسات يف تؤثر اليت والتنظيمية القانونية املتطلبات تكون أن ينبغي 

 .للتنفيذ وقابلة شفافية وذات القانون، حكم مع متوافقة أي تشريعي
 مع واضح بشكل لحددا و تشريعي اختصاص نطاق يف اجلهات خمتلف بني املسؤوليات توزيع يكون أن يينبغ 

 .العامة املصلحة خدمة ضمان

                                                           
 .42مرجع سبق ذكره، ص حوكمة الشركات ومعالجة..، ،لحمد مصطفي سليمان 1
2
 .46-45نفسه، ص املرجع 
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 بطريقة  بواجباهتا للقيام ،واملوارد والنزاهة السلطة والتنفيذية والتنظيمية اإلشراقية اجلهات لدى تكون أن ينبغي
توفري  مع افة،وشفّ  املناسب الوقت يف تكون أن ينبغي وقراراهتا أحكامها أن عن الفض ،وموضوعية متخصصة

 .هلا التام الشرح
 وسيادة والكفاءة بالشفافية تتمتع أسواقا وحيقق األخرى، للمبادئ املهم العام اإلطار اجلديد املبدأ هذا مويرس

 ضرورة مع بالتنافس، يسمحو  للحوكمة سليم مناخ بتحقيق يسمح حبيث السلطات، بني للمسئولية وفصل القانون
 .السوق اقتصاد دعملشركات بتفعيل و ا بعض إقامة

 :بجودة التقارير المالية حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق الملكية عالقة -2
 على حيفزهم وهذا جيد، بشكل ت دار اليت لشركاتا من كربأ عائد على حصوهلم احتمالسامهني امل يدرك

 واستهتار املديرين واإلمهال اجلشع بسبب للخسارة التعرض من استثماراهتم محاية قيمة يدركون أهنمكما   ،االستثمار
 يف مبا لة األسهم،مح من األقلية حقوق وخاصة امهنياملس حقوق حتمي ةمفاحلوك هبم، الصلة لذوي لحاباهتم أو

. وترتكز يرتبط باستثماراهتم ما كل فةمعر  يف حقهم إىل إضافة الشركة، إدارة شأن يف رأيهم إبداء يف حقهم ذلك
حقوق املسامهني يف الشركة علي موضوعات أساسية، وعليه هناك جمموعة من اإلرشادات اليت جيب األخذ هبا عند 
اإللتزام بتطبيق املبدأ الثاين*و املتعلق حبقوق املسامهني و الوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية نذكر منها 

 :1وهي
 :احلق يف للمسامهني األساسية احلقوق تتضمن أن ينبغي 2-1
 امللكية لتسجيل مضمونة طرق. 
 األسهم حتويل أو إرسال. 
 منتظم أساس و على املناسب الوقت يف بالشركة الصلة وذات املادية املعلومات على احلصول. 
 للمسامهني العامة اجلمعية يف والتصويت املشاركة. 
 اإلدارة جملس أعضاء وعزل انتخاب. 
 الشركة أرباح من نصيب. 
 اليت القرارات عن الكافية، املعلومات على حيصلوا وأن املشاركة، يف احلق للمسامهني ينبغي   2-2

 :2مثل الشركة يف أساسية تغيريات أي ختص

                                                           
 .46، صمرجع سبق ذكره حوكمة الشركات ومعالجة..، ،لحمد مصطفي سليمان 1
 ل هلم ممارسة حقوقهم"هوأن يس للمسامهنييوفر احلماية  " ينبغي علي إطار حوكمة الشركات أن عليه مبادئ منظمة التعاون والتنمية نصتاملبدأ الثاين الذي  * 
2
 .05، ص2009"حالة االردن ومصر"، ورقة حبث، املؤمتر الثالث للحوكمة، القاهرة،  تهامفاهيم الحوكمة وتطبيقاخالد اخلطيب، عصام قريط،  
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 للشركة احلاكمة املستندات من مياثلها ما أو التأسيس عقد أو األساسي النظام تعديل. 
 إضافية أسهم بإصدار الرتخيص. 
 االستثنائية اليت تؤدي إيل التأثري علي الشركة. العمليات 
 العامة وأن حياطوا اجلمعية اجتماعات يف والتصويت الفعالة، املشاركة فرصة للمسامهني تكون ينبغي أن  2-3

ا   .1التصويت إجراءات ذلك يف مبا للمسامهني العمومية اجلمعية اجتماعات حتكم اليت بالقواعد علم 
 أعمال وجدول ومكان بتاري ، يتعلق فيما املناسب الوقت يف الكافية باملعلومات املسامهني يدتزو  ينبغي 

 بشأهنا قرارات اختاذ سيجرى اليت املوضوعات عن املناسب الوقت وىف الكاملة املعلومات وكذلك العامة، اجلمعية
 .االجتماع يف
 باملراجعة املتعلقة األسئلة ذلك يف مبا اإلدارة، جملس إىل األسئلة لتوجيه للمسامهني الفرصة تتاح أن ينبغي 

 .معقولة نطاق قرارات يف واقرتاح العامة، باجلمعية اخلاص األعمال جدول على بنود ووضع السنوية، اخلارجية
 دور مسؤولية مجلس اإلدارة في تحقيق جودة التقارير المالية: -3

علومات وافية تقدمها اإلدارة هلم أو أية مصادر يؤدي أعضاء جملس اإلدارة عملهم، على أسس مبنية على م
موثوقة أخرى مثل املراجع اخلارجي، ويتصرفون مبسؤولية وحبسن نية، وجدية وإهتمام، واجمللس مسؤول أمام 

 جعل على احلوكمة تعمل، و 2املسامهني عن التوجيهات اإلسرتاتيجية للشركة، والرقابة الفعلية على اإلدارة التنفيذية
 :3على تعمل مث من و مراقبه و تقييم لحل قراراته مجيع جتعل ان و اجلمعيات العمومية امام مسئوال   دارةاإل جملس
  التنفيذيني املديرين و اإلدارة جملسوواجبات  صالحيات حتديد. 
  التنفيذيني املديرين و اإلدارة جملس اعضاء خربات و مؤهالت حتديد. 
  التنفيذيني من املديرين و اإلدارة جملس اعضاء اختيار طرق حتديد. 
  التنفيذيني املديرين أعمال على اإلدارة جمللس اإلشرايف و الرقايب الدور حتديد. 

 األرباح من مناسبه معدالت حتقيق يساعد على احلوكمة ملبادئ السليم التطبيقلنا  يتضحومن خالل هذه النقاط 
 .حجمها ازدياد و اتساعها و منوها إىل يؤدي مما ازيادة احتياطاهت و رأمساهلا تدعيم على الشركة يساعد مبا

                                                           
1
 .117-115ص ،2014اإلسكندرية،  ،، دار الفكر اجلامعي1ط،  حوكمة الشركات ،أمحد على جعفر 

2
 .32..، مرجع سبق ذكره، صحوكمة الشركات ودورلحمد مصطفي سليمان،  

3
، فندق الشركات حوكمة اطار يف الداخلي التدقيق مداخلة يف املؤمتر العريب األول حول: ،تدقيق الحسابات و اطرافه في اطار منظومة حوكمة الشركاتأشرف حنا ميخائيل،  

 .09ص ،2005سبتمرب26-24شرياتون القاهرة، 
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 دور اإلفصاح والشفافية في تفعيل جودة التقارير المالية: -4
 اإلفصاح بدأليتدخل من أجل تطبيق مل املشرع إلرادة دائما حيتاج الشركات حوكمة بتطبيقم االلتزا نإ

 سوق األوراق املالية يف املتعاملون اهيلع يعتمد اليت ليةاملا املعلومات مصدر هي اليت املالية التقارير يف ،والشفافية
 مةسال مدى ىلع كبرية بدرجةيتوقف  القرارات ذهه وإنجاح .الفساد حاالت منع إىل يؤدي كما  ،القرارات اختاذ يف

 حلل املشاكلما دائد تطوير يف املالية التقارير ظلتن أ األمهية نم لذلك ،املصادر هذه توفرها اليت املعلومات ومالئمة
 اليت املالئمة ملعلومات ااحماسيب اإلفصاح و املعلومات توفري جمال يف املالية األوراق بورصة املستثمرين يفه تواج اليت

 .1قراراته اختاذ عند املستثمر إليها حيتاج
يف  املدرجدة اتللشدرك احلقيقيدة الشدفافية علدى ااحماسدبية للمعلومدات وجدودة قدوي إفصداح نظدام وجدود يشدجع

 وتظهر ،مدروسة أسس علىممتلكاهتم  حقوق ممارسة على املسامهني لقدرة رئيسيا   أمرا   ويعترب املايل، السوق
 من سلوك للتأكد قوية أداه املالية التقارير يف الواردة ااحماسبية املعلومات وجودة ااحماسيب اإلفصاح أن التجارب
 املناسدب أن الوقدت يف املعلومدات عدن الكدايف اإلفصداح لنظدام ميكدن ثحيد املستثمرين، حقوق ومحاية الشركات
التقارير  وجودة اإلفصاح أمهية وتظهر هذا املال، رأس أسواق يف الثقة على واحلفاظ املال رأس جذب يف يساهم
األسدهم  وبورصدات املدال أسدواق طريدق عدن التمويدل إىل املسدامهة الشدركات حاجدة ازديداد خدالل مدن أيضدا املاليدة

 هيئات األسواق تلك على تشرف ما غالبا   اليت و مالية، أسواق لتأسيس أساسيا   شرطا   يعد فاإلفصاح والسندات،
 حتدددها أساسدية وقواعدد وقدوانني إجدراءات بإتبداع املدايل السدوق يف املدرجدة الشدركات تلدزم حكوميدة شدبه أو مهنيدة
 تكون وبذلك واملسامهني املستخدمني لدي مصداقية املنشورة املالية والتقارير اإلفصاح يكتسب حث وذلك املهنة،
 .2مستخدميها جلميع ومنفعة وجودة قيمة ذات املعلومات هذه

 المطلب الثالث: دور آليات حوكمة الشركات في جودة التقارير المالية:
ة وبيان أثرها علي أداء اجمللس اإلدارة من خالل التعرف نظرا ألمهية آليات حوكمة الشركات الداخلية واخلارجي

وآليات الرقابة جمللس علي مسؤوليات ومهام كال من جلان املراجعة وجلان التدقيق واملكافآت واللجنة التنفيذية 
 ملالية.اإلدارة وانعكاسها علي كفاءة األسواق املالية عن طريق تفعيلها لضمان جودة املعلومات املالية والتقارير ا

 عالقة مجلس اإلدارة بجودة التقارير المالية:-1
 سلوك ملراقبة أداة أحسن جملس اإلدارة يعدون واملمارسني والباحثني الشركات حوكمة جمال يف فاعلنيال إن
 هأن كماو  ،اإلدارة قبل من سوء االستعمال حقوق وممتلكات أصحاب املصاحل يف الشركة من حيمي أنه إذ اإلدارة،

                                                           
1
 .95زبيدي البشري، مرجع سبق ذكره، ص 
 .61-60اعيل أبو محام، مرجع سبق ذكره، صماجد إمس 2
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 تكون ولكي الشركة قيمة تعظيم وبالتايل أدائها، قومتو  راقب سلوكهاو ت الشركة إسرتاتيجية وضع يف بفاعلية شاركت
من  اإلدارة جملس يتمكن ولكي الشركة، ملصلحة للعمل يؤهلها املوقف الذي يف تكون أن الة ينبغيفعّ  اجملالس هذه
 الرئيسية وامليزة غري التنفيذيني، من األعضاء بني من اللجان من إنشاء جمموعة إىل يلجأ املراقبة يف بواجباته القيام
 القرار صاحب هو فاجمللس بالتايل للمجلس تقرير مفصل برفع تقوم فهي جملس اإلدارة لحل حتل ال أهنا اللجان هلذه

لجان املساعدة وتكمن فعالية جملس اإلدارة يف ضمان جودة التقارير امللية من خالل ال ؛1الكاملة واملسؤولية النهائي
واملكملة لعمل اجمللس مثل: جلنة املراجعة اليت تعمل علي زيادة الثقة والشفافية يف املعلومات املالية عن طريق 
املساءلة من أجل تقليل خماطر الفساد املايل واإلداري، وكذا جلنة املكافآت و جلنة التعينات اللذان ت ركزان علي 

ا، العلي باإلدارة اخلاصة واملزايا واملكافآت الرواتب حتديدضع األفراد املؤهلني و تشكيل أعضاء اجمللس والسهر علي و 
وتعترب جلنة املراجعة أهم جلنة حظيت يف الوقت احلايل من اهليئات املختصة، وخاصة بعد اإلخفاقات و 

للشركة، ويف نفس الوقت  اإلضطرابات املالية، وتعترب جلنة املراجعة قناة اتصال بني جملس اإلدارة واملراجع اخلارجي
 :2هلا الدور الرقايب علي مجيع عمليات الشركة ومن أهم وظائفها مايلي

  األولية والسنوية قبل عرضها علي جملس اإلدارة. املالية التقارير نوعية حتسني على العمل 
  بالشركة املخاطرإدارة  حتليل نظام إستعراضمع  الرقابة بيئة وتقومي وحتسني تقييم. 
  املختلفة املخاطر ألنواع تبعا املخاطر إدارة إسرتاتيجية تصميم يف اإلدارة عدةمسا. 
  واإلرشادات. واللوائح بالقوانني إللتزاما 
  الداخليني املراجعني مع والعالقة الداخلية الرقابة نظم حصف. 
  .دراسة السياسات ااحماسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأهنا 
   اإلشراف علي إدارة املراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال اليت حددها هلا

 جملس اإلدارة.
 عالقة بين سوق العمل والتدقيق الخارجي في جودة التقارير المالية:ال -2

الشركات باحلرص علي  حوكمة و إهتمامالفجوة بني املالك واملسري، من يف ظل نظرية الوكالة هبدف تقليل 
من أجل تعزيز مبدأ اإلفصاح والشفافية،  ،توفري معلومات قيمة ومالئمةبمحاية كل من املسامهني وأصحاب املصاحل 

ة بزرع الثقة املستمدة من يالكفاءة وفعّ ذات  تسخري كل اجلهود لضمان أسواق وخلق فرص متساوية عن طريق 

                                                           
 .12ص ،2017رج لنيل شهادة ماسرت، كلية العلوم االقتصاديدة، ختصص مالية، جامعة أم البواقي،ختمذكرة ، متطلبات إرساء الحوكمة في القطاع البنكي الجزائريكنزة عبابسة،  1
 .91-88، ص..، مرجع سبق ذكرهحوكمة الشركات ودورصطفي سليمان، م لحمد 2
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ضفاء املصداقية والشفافية يف التقارير املالية إلف باملراجع اخلارجي عرّ صدق وشهادة طرف لحايد عن الشركة الذي ي  
 والقوائم املالية.

 جودة التقارير المالية:تفعيل دور المراجع الخارجي في  2-1
 يف املالية االهنيارات ضوء يف وذلك بفاعليتها املتعلقة االنتقادات من للعديد اخلارجية املراجعة مهنة عرضتت
 الذي الدور تفعيل شأهنا من حلول بتقدمي العاملية العلمية اهليئات قيام إىل أدى الذي األمر وهو احلايل، نالقر  بداية
 بالشكل اخلارجي املراجع استقاللية تدعيم يف املراجعة جلان تلعبه الذي بالدور االهتمام احللول هذه ومن تلعبه،
 من جمموعة وحددت، الشركة إدارة من تدخل أو ضغط دون مبهامه اخلارجي املراجع قيام إىل يؤدي الذي

 :1منها اخلارجي املراجع جتاه للجان املراجعة املسؤوليات
   اخلارجي املراجع تعيني يف املراجعة جلان دور. 
   اخلارجي. املراجع أتعاب حتديد يف املراجعة جلان دور 
   الشركة. وإدارة اخلارجي املراجع بني تنشأ اليت املشاكل حل يف املراجعة جلان دور 
   بالشركة. الداخلية املراجعة بقسم اخلارجي املراجع تفاعل زيادة يف املراجعة جلان دور 
   اإلدارة جملس قبل من توقيعها قبل وذلك والسنوية املرحلية املالية القوائم مبراجعة املراجعة جلان قيام أمهية. 

ان املراجعة بزيادة حرية وإستقاللية املراجع اخلارجي بالشكل لية جلفّعاوعليه تزيد أمهية املراجع اخلارجي عن طريق 
الذي ميكنهم من تنفيذ مسؤوليتهم الرقابية، ومن ناحية أخرى فإن وجود جلان ملراجعة سيزيد من تفاعل العالقة بني 

دي إيل املراجع وجلنة املراجعة هو التنسيق واالتصال بني كل من املراجع الداخلي واخلارجي بالشكل الذي يؤ 
مساعدة كل من الطرفني بالوفاء مبسؤولياته وزيادة إمكانية اإلعتماد علي املعلومات والتقارير ااحماسبية واملالية اليت 

 تصدر من الشركة.
ويكمن دور آليات احلوكمة يف السعي إيل تقليص فجوة التوقعات بني مستخدمي القوائم املالية ومسؤوليات  

 إلمكانيةالفحص والشهادة علي صدق وموثوقية تلك التقارير، وتسعى اهليئات املهنية املراجع اخلارجي يف إعداد 
 الثقة زيادة عنه ينتج مما للمراجعني املهنية املساءلة وزيادة املراجعة يف املهين جودة األداء وزيادة الذاتية الرقابة فرض
 على يوجب وهذا املراجعة خدمات من يناملستفيد جلمهور الدور هذا اإلعالم جي دا عن يتم أن على عملهم يف

 للمهنة املمارسني جانب من هبا االلتزام ومراقبة املهين السلوك ومعايري ااحماسبة واملراجعة معايري وضع املنظمات تلك
 .2ملكاتب املراجعة املهين لألداء اجلودة ملراقبة برامج خالل من

                                                           
1
 .93ص ، ..، مرجع سبق ذكرهحوكمة الشركات ودور مصطفي سليمان، لحمد 

2
ــةليندددة صددويل،   ، مددذكرة مقدددم يدددخل ضددمن متطلبددات نيددل شددهادة املاسددرت، أثــر جــودة المراجعــة فــي تضــييق فجــوة التوقعــات بــين المراجــع الخــارجي ومســتخدمي القــوائم المالي

 .67-66، ص2013 القتصادية، جامعة الوادي،اختصص تدقيق لحاسيب، كلية العلوم 
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  لمالية:كفاءة األسواق اعلي  جودة التقارير المالية  أثر 2-2
فيده  تصدب الدذي الوعداء يشدكل بأنده وذلدك االسدتثمار، تنشديط عمليدة يف الرئيسدي ااحمدور املدايل السدوق يعتدرب

لددألداء  الرئيسددي الشددريان الشددركات كانددت اوملددّ  جديدددة، إنتاجيددة طاقددات خللددق توجيههددا يددتم الدديت املدددخرات،
األوراق  يف االسدتثمار أسداس يشدكل املدايل مركزهدا عدن معلومدات مدن تدوفره مدا فدإن املدال، أسدواق يف االقتصدادي

 .املالية
 املصادر تعد أحد اليت واملالية ااحماسبية املعلومات ومنها املعلومات توافر مدى إىل املالية سوقاأل تستند كفاءةو  

 األسواق يف املدرجة الشركات املسامهة يف املصلحة أصحاب من خرونواآل األسهم محلة إليها يستند اليت الرئيسة
 وظائفها أداء يف املالية السوق جناح إذ يتوقف ، االستثمارية القرارات سيما وال االقتصادية القرارات اختاذ املالية عند

 تؤدي لذلك تثمارية،االس القرارات اختاذ عند لرغباهتم املستثمرين سيما وال املصلحة أصحاب حتقيق مدى على
 وحتقيق األسواق تلك تنشيط يف مهما دورا املالية اإلعالمي للتقارير محتوىلل بعدهاواملالية  ااحماسبية املعلومات
 تأثريها على جانب من سواء املالية األوراق سوق على املالية للمعلومات، ويتجسد التأثري املباشر والصريح كفاءهتا

 قرار أو املالية باألوراق االحتفاظ قرار مثل املالئمة االستثمارية القرارات اختاذ يف رتقبنيوامل احلاليني املستثمرين
 من أم عليهاأو العائد  األسهم أسعار على تأثريها جانب من أو جديدة استثمارات يف الدخول أو منها التخلص
  .1املالية األوراق سوق حركة وتنشيط التداول حجم على تأثريها جانب
وال سيما  املصلحة أصحاب سلوك يف إجيابيةرب املعلومة املالية الواردة يف التقارير املالية ملا هلا من أثر تعت

 ويتم املعلومات مفيدة تلك تكون أن شرط املالية السوق يف املدرجة املسامهة أسهم الشركات املستثمرين يف
 خاصية من كل عليها وهي املتعارف النوعية صائصاخل فيها تتوافر أن مبعة املالئم التوقيت عنها يف اإلعالن

 .املوثوقية املالئمة وخاصية
 

 
 
 
 

                                                           
 .306ص ،2009 العراق، ،26العدد العراقية للعلوم اإلدارية،اجمللة ، دور التقارير المالية المرحلية في تعزيز كفاءة السوق الماليةاملشهداين،  ايبشرى جنم عبد  1
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 تخالصة الفصل:
 حبوكمة املالية التقارير جودة عالقة معرفة لحاولة حول يتمحور كان والذي الفصل هلذا عرضنا خالل من

 هذه سلبية على القضاء يف تساعد ،اليةامل التقارير يف عنها املفصح ااحماسبية املعلومات جودة أن لنا فتبني الشركات
 مبمارسة املالية التقارير ملستخدمي والسماح ،املالية األوراق سوق حركة تنشيط جتاه بدورها والقيام املعلومات
 وضع على احلرص ضمان خالل من املالية التقارير جودة يف احلوكمةأثر  رتكزيو  مدروسة، أسس على حقوقيدهم

 املالية، تقاريرها وبالتايل بالشركة املستخدمني ثقة يدعدم مما املالية والتقارير املعلومات جلودة قياس ومعايري فّعال ِإطَار
 حوكمة مبادئ من أساسي مبدأ يعترب الذي والشفافية اإلفصاح مبوضوع األخرية السنوات يف االهتمام وزاد

 املهنية واملعايري الدشركات نظدام ومتطلبدات والقوانني األنظمة إجياد يف الشركات حوكمة قوة وتعترب الشركات،
 ملزمة الشركات أصبحت اليت أخري جهدة مدن املراجعة وجلان الشركات إدارات جمالس وبني جهة من الصادرة
 من املنشورة التقارير وموثوقية مصداقية من زادت اليت األدوات إحدى وهو املراجعة جلنة بتقرير املالية التقارير بإرفاق
 ومما واخلارجي، الداخلي واملراجع اإلدارة بني الوصل حلقة تعترب حيث هبا املنوطة األمهية من وهذا لشركةا طرف
 وأن مستخدم كل أمنية أصبحت اليت موثوقيتها ومدى مالئمتها حيث من ودقتها املعلومة مشولية توحيد من يزيد
 .منها املرجو اهلدف حيقق مبا ،والفنية واملهنية والرقابية القانونية املعايري من جمموعة ضوء يف تعد

 عالقة أمام نكون املعلومة هبا متتاز اليت النوعية واخلصائص احلوكمة وآليات املبادئ هذه تطبيق حني ويف
 ثبت وقد ،التوقعات فجوة من لتقليلعلى ا احلرص إمكانية مع املصداقية ملبدأ بتعزيز ممزوج جو يسودها متداخلة

 أسباب ومعاجلة وحتديد لتعريف فقط ليس وقياسها ،اجلودة زيادة علي احلوكمة تعمل أن وريالضر  من انه يقينا  
 إىل تؤدي قد اليت الضعف نقاط ومعرفة أخرى مره حدوثها ومنع ،الشركات بعض أصابت اليت املالية االهنيارات

 أجل من تعمل ايضا   بل السوق قعوا تقدير و احلكم على قدرهتم واهتزاز واملاليني وااحمللني اإلدارة كفاءة تقليل
 .احلقيقية املعلومات و البيانات على اعتمادا   األداء تطوير و حتديث
 يف املالية التقارير جودة على الشركات حوكمة إنعكاس مدى دراسة سنحاول املتداخلة العالقة خالل ومن
 .من خالل الدراسة امليدانية اجلزائرية الشركات
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يلهث الثالث: نتائج الدراسة وتحلالمبح    
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 تمهيد الفصل: 
 ارتأينا واقعية دراستنا تكون وحث ،وجودة التقارير املالية شركاتال حلوكمة النظرية الدراسة من االنتهاء بعد

 هذه تعترب إذ الدراسة، هلذه حقال لتكون اجلزائرية للتأمينات أليانس شركة فاخرتنا ،تطبيقية بدراسة ندعمها أن
 إذ احلوكمة، وقواعد مبادئ بتطبيق تلتزم اليت الشركات بني ومن اجلزائر ةبورص تدخل خاصة شركة أول الشركة
 مال رأس يف املكتتبني وعامة املستثمرين غارص ثقة لكسب وهذا اجلزائر يف للمؤسسة الراشد احلكم مبيثاق تلتزم

 هذه ألمهيدة ونتيجدة ملدروسدة،ا العيندة أفدراد جممدوع علدى وتوزيعده اسدتبيان بتصدميم الدراسدة بتطبيدق وذلدك الشركة،
 مت اليت االستنتاجات من التحققهبدف  وذلكالنظري باجلانب التطبيقي كان البد من ربط اجلانب   الدراسة
 .إليها التوصل

 ولقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث وهي: 
 .الدراسة لحل اجلزائرية للتأمينات أليانس شركة تقدمي:  األول املبحث
 .الدراسة يف املتبعة واإلجراءات الطريقة: الثاين ثاملبح

 .وحتليلها الدراسة نتائج: الثالث املبحث
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 .الدراسة محل الجزائرية للتأمينات أليانس شركة تقديم:  األول المبحث
 تقدمي تمي سوف وهلذا الدراسة، لحل اجلزائرية للتأمينات أليانس شركة تقدمي املبحث ها خالل من سنحاول

 للتأمينات أليانس شركة حول فنية بطاقة وسنعطي اجلزائر، بورصة ودخوهلاا ماهل رأس وكذلك أليانس، شركة
 .اجلزائرية

 الجزائرية: للتأمينات أليانس بشركة التعريف: األول المطلب
  2005 يةجويل 30أليانس للتأمينات هي شركة مملوكة للقطاع اخلاص ذات أسهم برأمسال وطين، تأسست يف 

 والصادر عن وزارة املالية، واملتعلقة بفتح سوق 9951جانفي 52املؤرخة يف  07-95مبوجب األمر رقم
 انطلق نشاط الشركة سنة (122\05)وبعد احلصول على موافقة اجلهات املختصة املرسوم رقم  ،التأمينات
 شركة أليانس منتجات وخدمات حيث تقدمعمليات التأمني وإعادة التأمني،  واسطة القيام جبميعب ،2005

 .1تأمينية حسب الطلب وحاجة التأمني
 يف هذا وكان اجلزائر يف للمؤسسة الراشد احلكم مبيثاق تلتزم خاصةأول شركة شركة أليانس وتعترب 

 بأن، حيث صرح امللتقيات بإحدى للشركة العام املدير الرئيس ألقاها اليت الكلمة خالل من 2009مارس11
 حساباهتا يف شفافة تكون أن تتعهد اخلاصة الشركات وأن للشركات، بالنسبة الشفافية ضمان هو امليثاق هذا

  .2واالجتماعية االقتصادية الفاعلة اجلهات ومجيع واحلكومات لعمالئها وإدارهتا
 ،وكالة جتارية 263تتواجد شركة أليانس للتأمينات عرب مجيع مناطق الرتاب الوطين، حيث مت فتح أكثر من 

 خطة زبون مع إنتهاج 400000، وتلتزم الشركة حنو زبائنها والبال  عددهم أكثر من والية 44موزعة على 
 املشورة وتقدمي قرب، عن املشورة تقدمي طريق عن اهتماماهتا قلب يف ملموس بشكل عمالئها تضع إسرتاتيجية

 .3هلم اجليدة
 166موظف، متثل قرابة  425إىل ، 2018جوان 30ولقد وصل إمجايل القوي العاملة لدى شركة أليانس خالل 

 .4موظف لفئة وكالء التنفيذين 78موظف من  اإلطارات التنفيذيني واملديرين و املديرين األواسط، و
                                                           

 التسديري، مدذكرة تددخل ضدمن شدهادة املاجسدتري،كلية العلدوم االقتصدادية والتجاريدة وعلدوم ،حاسـبيةحوكمة المؤسسات في تحقيق جـودة المعلومـات الم إسهاماتزالسي رياض، 1
 .106، ص2012 جامعة ورقلة،ختصص لحاسبة جباية، 

2
 Revue de presse،  Alliance Assurances، 2009  ، p21. 

3
 Communiqué de presse  Résultats  semestriel 2018 ،  ,  ) Digitalisation , croissance et efficience  ( ,Chéraga, 3o septembre 2018, p 02. 

4
 Rapport Intermédiaire 1er Semestre 2018, p12. 
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 :التايل الشكل خالل من للشركة التنظيمي اهليكل توضيح ناميكن و
 .جزائريةالهيكل التنظيمي لشركة أليانس للتأمينات ال: (03-01الشكل الرقم )

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Source: http://www.allianceassurances.com.dz. 

خاصة  ىأخر  تيامدير  ىلإ بإضافة منتجاهتا للمختلف مديريات إظهار على ركزت أليانس شركة نأ حجنال
 يالنظر و  يعيار ملا جلانبا متاحرت   الشركة نأ حجنال كما العليا، باإلدارة خاصة مديريات أيضا وهناكباإلدارة، 
 رتنالداخلية اق راجعةملا نأ هوحج أيضا الاملالشيء و يكل التنظيمي، هلراجعة الداخلية يف املظيفة او للتموضع 

 .بعمليات التفتيش متسميتها بالرقابة كذلك إلمكانية القيا
 :لها بورصة الجزائرالمطلب الثاني: رأس مال شركة أليانس ودتخو 

 مقسمة إىل ،دج مليون 500قدره: مال إبتدائيت اجلزائرية مبزاولة نشاطها برأس أليانس للتأمينابدأت شركة 

 االجتماعي املال رأس بل  2009سنة  أواخر ويف دج،5000اإلمسية  الواحد سهم، قيمة السهم100000
 عام اكتتاب عملية إىل جلأت دج مليار 2.2 إىل ماهلا رأس رفع يف الشركة لرغبة ونتيجة ،1دج مليون 800للشركة

                                                           
1
Alliance assurance, notice d'information، p18-20.  

 العام املدير الرئيس

 التنفيذي الرئيس مكتب
 اإلتصال والتسويق

 للوسط اجلهوية املديرية

 عنابة ، اجلهوية املديرية

 تلمسان،  اجلهوية املديرية

 ، وهران اجلهوية املديرية

 سطيف ، املديريةاجلهوية

 التنفيذي الرئيس نائب

 للتقنية بالنيابة عام مدير

 املراجعة واملراقبة

 خماطر املؤسسات مديرية
 مديرية السيارات واملخاطر العادية 

نظم املعلومات مديرية  

 اإلسناد وتطوير اهلياكل القاعدية مديرية

 مديرية املوارد البشرية
 

 التسويقو  الشبكة مديرية

 مديرية تأمني النقل

 األشخاص على منيالتأ مديرية

http://www.allianceassurances.com.dz/
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 إىل 2010نوفمرب الثاين من االكتتاب فرتة تبدأ أن على اجلزائر، بورصة يف أسهما من حصة إلدراج متهيدا
 من األخضر الضوء ومنحها ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة منح بعد العملية هذه وتأيت ديسمرب، 01غاية

 للسهم دينار 830 بد االكتتاب سعر حدد وقد 2010/02رقم، حتت 2010 أوت الثامن يوم تهاموافق خالل
 على العلين الطلب طريق عن رأمساهلارفع ل تأشريهتامت منح شركة أليانس للتأمينات  2010خالل سنة ؛ 1الواحد
 أحكام مع املطابقة إطارضمن  العملية هذه وتندرج ،البورصة ومراقبتها عمليات تنظيم، من طرف جلنة االدخار
-344رقم ويتمم املرسوم التنفيذي يعدل الذي 2009 سنة نوفمرب16يف املؤرخ 09-375رقم التنفيذي املرسوم

الذي مت النظر فيه من خالل  ،2التأمني اتكلشر  األدىن بالرأمسال املتعلق و1995سنة توبركأ30  يف املؤرخ 95
 21 بتاري  عادية غري جلسة يف Alliance Insurance ةلشرك العامة اجلمعية إجتماع علىاملوافقة 
إىل البورصة  تدخل اخلاص القطاع من مؤسسة أول املال، لسوق توجهها خالل من شركةال تعدو ،20103جوان
برعاية البنك القرض الشعيب اجلزائري كمسؤول و  التالية لبنوكا اإلكتتاب بطاقات مجع عملية يف اشرتك وقد
 :4قدددريددف

 .اخلارجي اجلزائر بنك  5-              .الفريق مسؤول اجلزائري، الشعيب رضالق1-
 الريفية. والتنمية الفالحة بنك  6-    .                            اجلزائري الوطين البنك2-
 ااحملية. التنمية بنك  7-   واالحتياط.                للتوفري الوطين الصندوق3-
 .اجلزائر جينرال سوسييت بنك  8-   اجلزائر.                         اباريب. ب. ن. ب4-

 :للتأمينات أليانس شركة في الحوكمة تطبيق واقع المطلب الثالث:
 ملبادئا لبعض العملي الواقع تشخيصخالل ، من واقع احلوكمة يف الشركةليف هذا املطلب  سيتم التطرق

 . اآلياهت وكذلك أليانس بشركة احلوكمة
 مبادئ حوكمة الشركة في شركة أليانس للتأمينات: -1

 سنقوم بالوقوف على بعض مبادئ حوكمة الشركات يف شركة أليانس للتأمينات.
 الشركات: لحوكمة فعال إطار و أسس وجود مبدأ ضمان1-1

                                                           
1 Alliance assurance, notice d'information, p28. 

2
 .28،ص2010 ر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنويتقريجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،  

3
Alliance assurance, notice d'information,op.cit, p28.   

4
 .28مرجع سبق ذكره،ص جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
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 فيةالشفا وقواعد القوانني مع ريعالتشّ  داخل الشركات حوكمة ممارسة على قانوين رقايب إطار وضع جيب
،  مستوى أعلى على باملهام للقيام الالزمة واملوارد والنزاهة بالسلطة واملشرفة الرقابية اهليئات ومتتع بتطبيقها وااللتزام
 الذي 2009رع اجلزائري بتبنيه للحوكمة من خالل ميثاق احلكم الراشد سنة ملشّ ا ميكننا أن نلتمس جلهودكما 

 يف لشركاتا حوكمة ممارسةمما جيعل  ،املسؤولية وااحماسبة ،نصافاإلو  الشفافية :مجلة من املبادئ ينص على
 يف تعمل فهي ذلك عن مبعزل ليست للتأمينات س أليان وشركة القانونية، األحكام مع تشريعي يتوافق نطاق
 .اتلشركا حوكمة وتطبيق ممارسة من هان  ك  مي   تشريعي ونطاق بيئة
 :المساهمين حقوقحفظ  1-2
شركة أليانس تنشط يف بيئة جزائرية فهي ملزمة بتطبيق التشريعات والقوانني اخلاصة بالشركات كما أشرنا بأن  

 حقوق املسامهني يف أهم مواده التالية:على ظ احفللاجلزائري املسامهة اليت ينص عليها القانون التجاري 
 ختص واليت الكافية ماتاملعلو  كل تصرفهم حتت أو تضع املسامهني بل ت   أن الشركة على جيب :678 المادة 

 .1إخل...غريهاتقرير جملس اإلدارة و و  واملديرين العامني باإلدارة القائمني أمساء: مثل وإدارهتا الشركة عمل
 العامة النعقاد اجلمعية السابقة يوما اخلمسة عشر خالل يطلع أن مساهم لكل حيق :(معدلة) 680 المادة 

 :يلي ما على العادية
 اإلدارة وجملس ومبجلس باإلدارة القائمني وقائمة واحلصيلة التلخيصية والوثائق النتائج تحسابا جدول جرد  *
 .املراقبة جملس أو ديرينامل

 .للجمعية ترفع اليت احلسابات مندويب تقارير*  
 حصلني علىتامل لألشخاص املدفوعة واألجور احلسابات، مندويب من صحته على املصادق اإلمجايل املبل * 

 .عشر مخسة يبل  األشخاص هؤالء عدد أن العلم مع جر،أ أعلى
 كما املسامهني، بني املساواة مبدأ احرتام مت ما إذا احلسابات مندوبو يتحقق فإنه :(معدلة) 4ررقم715 المادة 
، دون التدخل يف التسيري،  وحساباهتا املالية للشركة الوضعية حول املسامهني إىل املرسلة الوثائق يف التحقق يتم

 .2أو جملس املديرين حسب احلالةجملس اإلدارة  يف تقريركما يدققون يف صحة املعلومات املقدمة 
 حيق للمساهم كل من: (:معدلة)42مقرر715 المادة 

 .العامة اجلمعيات يف املشاركة يف احلق* 
                                                           

1
 .173،ص2007من القانون التجاري اجلزائري،  678لإلطالع انظر املادة   
2
 .188،ص2007( من القانون التجاري اجلزائري، معدلة) 4مقرر 715دة  لإلطالع انظر املا 
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 األساسي وهنامنها وقان جزء أو الشركة عقود كل على واملصادقة عزهلا أو التسيري هيئات انتخاب يف احلق* 
 .حبوزته الذي التصويت حق مع تعديله أو
 .منها جزء أو ااحمققة الصافية الفوائد كل توزيع العامة اجلمعية تقرر عندما األرباح حتصيل يف احلق* 
 والشفافية: اإلفصاح 1-3
املالية، مع  لتواصل وعرض كل املعلومات املالية وغريلتطوير إمكانياهتا  يفالدوام  ىعلتعمل شركة أليانس  

ع الذي قزبائها ومسامهيها علي حد سوى من خالل املواقع اإللكرتونية اليت أصبحت أسرع وسيلة احماكة الوا
 خالل من وذلك التأمني، وثائق محلة أو املسامهني إىل سواء شفافية ، بغية تعزيز الثقة ويتميز بالتغري املستمر

 :يف تتمثل قنوات عدة عرب ماتاملعلو  هذه نشر يتم دوري بشكل معلومات توفري
 .www.allianceassurances.com : للشركة االلكرتوين املوقع* 
 . www.allianceactionnaires.com: باملسامهني اخلاص املوقع* 
 . www.cosob.org: ومراقبتها البورصة عمليات يمتنظ جلنة موقع* 
 . www.sgbv.dz: اجلزائر بورصة موقع* 
 .الشركة تصدرها اليت واملطبوعات اجملالت* 
 .واملطبوعات الشركة تصدرها اليت املتخصصة اجملالت* 
 .dg.alliance@allianceassurances.com.dz :لكرتوين للشركةالربيد اإل *

 فهي متوفرة على مستوى املوقع اإللكرتوين للشركة. :مالية معلومات وأما يف ما خيص
 . (01 :رقم امللحق ) امليزانية عرض *
 .النتائج حسابات جدول عرض* 
 .اخلزينة تدفقات دولج عرض* 
 .املالحق* 
 :02 ). املالحق رقم( احلسابات لحافج تقرير عرض* 
 .(سنوية نصف) دورية مالية قوائم تقدمي* 
 حوكمة الشركات: آليات -2

  سنعرض بعض آليات حوكمة الشركات املطبقة يف شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية.
 مجلس اإلدارة: 2-1
 والذين ،"حسان خليفايت" العام املدير الرئيس برئاسة عضاءأ 07 من للتأمينات أليانس شركة إدارة جملس تكوني

http://www.allianceassurances/
http://www.allianceactionnaires.com/
http://www.cosob.org/
http://www.sgbv.dz/
mailto:dg.alliance@allianceassurances
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1،للمسامهني العامة اجلمعية طرف من تعيينهم تموي املناصب، هذه لشغل واملؤهالت الشروط مجيع فيهم تتوفر  
 الشركة، معامالت لفمصداقية ملخت و شفافية من الشركات حوكمة حتققها اليت املزايا من االستفادة أجل ومن
 القوة نقاط حتديد ، الشركة عمل حول صورة واضحة تقدم حيث متخصصة جلان بإنشاء اإلدارة جملس يقوم

"و تطوير وسائل 2015 أليانس مثل:" وهذا نلتمسه يف اخلطط االسرتاتيجية للشركة املعلن عليها ،والضعف
 .2اإلتصال ونظم املعلومات واخلدمات املربجمة للزبائن

 :(comité emuneration) والمكافئات األجور لجنة*
 العليا اهليئة من اإلداريني بعض أجور بسياسة يتعلق ما يف اإلدارة إىل جملس التوصيات تقدمي يف مهمتها وتتمثل
 .األخرى واملكافآت األداء ذلك عالوات يف مبا اإلدارة يف العاملني وكبار
 :(comité Stratégie) اإلستراتجية لجنة* 

السنة  يف اللجنة هذه تعقد وتطورها، الشركة عمل بسري املتعلقة اإلسرتاتيجية ااحماور اقرتاح يف مهمتها وتتمثل
 تطوير اسرتاتيجية تعتمدو الشركة بتسيري التقارير املتعلقة اعتماد اللجنة هذه صالحيات ومن ، اجتماعاتأربعة 

 على اجلوانب االعتمادب ، دوليةوطنية و  عايريمب ئريةجزا شركة بناء :هو رئيسي هدف علىأليانس للتأمينات 
 :3التالية

 .الديناميكية التنمية •
 .الشفافية •
 .اخلدمة وجودة التنظيم •
 .االحرتاف •
 المراجعة الداتخلية: 2 -2

 الرئيسية العناصر من واحدة تعد واليت التدقيق، لوظيفة خاص ا اهتمام ا Alliance Insurance شركة تويل
 الرقابة نظام موثوقية ضمان هو الداخلي التدقيق دوريعترب . الشركة أنشطة وتقييم مراجعة عن املسؤولةو  للتدقيق
 وشبكة اإلقليمية واملديريات املركزية املديريات التدقيق قسم وكفاءة يغطي التحقيق جمال فإن وبالتايل،. الداخلية
 املنصوص املبادئ واحرتام ناحية من الوظيفة هذه تعزيز أجل من .وااحماسبة واملالية الفنية لخططل هوهذ التوزيع

                                                           
1
 alliance assurances , notice d'information, Op cit, P .85  

 .اجلزائرية للتأمينات أليانس شركة واملالية، ااحماسبة مصلحة رئيس رابح، لعبيدي 2
3
 Rapport de Gestion Exercise 2014, Assemblée General ,Du 28 Mai 2015, p55. 
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 جلنة نشاءإل ،2010 املالية السنة من الرابع الربع خالل الشركة شجعمما  ،الراشد ميثاق احلكم إطار يف عليها
 .1األخري هذا قبل من تعيينها سيتم اإلدارة واليت جملس وأعضاء تنفيذيني، غري أعضاء ثالثة من تتألف تدقيق
عكس ما يتم التصريح به يف ما يتعلق باللجان املنبثقة  لنان من خالل البحث وحتليل اهليكل التنظيمي يتبني ولك

 :2كما يليمن جملس اإلدارة وميكن توضيح ذلك  
 أليانس لشركة الرقابةو  المراجعة لمديرية التنظيمي :الهيكل(2-3رقم) الشكل

 
 
 
 

 .2014 مارس للتأمينات أليانس شركة المصدر:
املراجعة إيل جمموعتني، جمموعة متكونة  عمليات موضوع سبحب الرقابةو  راجعةملا مديرية عمل فريق ينقسم

أيضا وجمموعة أخرى متكونة من مراجعني  من مراجعني يقومان مبراجعة خمتلف العمليات املالية و ااحماسبية،
ملراجعة بشقيها يف كل مرة بالرجوع إىل مراجع يقومان مبراجعة خمتلف العمليات التقنية للنشاط والتأمني، وتتم ا

 مساعد خمتص يف اإلعالم اآليل ليسهل هلم الوصول إيل حقائق أكثر دقة للعمليات لحل املراجعة.
وكذلك ما مت  ،حجم الشركة صغري أن حبجةو ال توجد جلنة مراجعة أنه الشيء املالحج يف شركة أليانس 

مة الشركات يف اجلزائر كت حسن النية يف تطبيق مشروع ميثاق حو التعرف عليه هو أن الشركة بادرت وأعط
 .2009خالل سنة 

 :المراجعة الخارجية 2-3
اجلمعية عن طريق  تعينه يتم حسابات مراجع قبل من للتأمينات أليانس شركة على اخلارجية الرقابة متارس

 كما ستقالليةإلبا يتميز نأ راجعامل على يتعني و ،واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ملدة للمسامهني العامة
 نص يف املالية ااحماسبة نظام حسب ااحمددة و به املنوطة مهاملل قيامه عند األخالقي السلوك بقواعد يلتزم أن

 .3احلسابات لحافج مبهام واملتعلقة 2010/ 29/07 يف املؤرخ 01-10 القانون من 23 املادة
                                                           

1
 alliance assurances , notice d'information, Op cit, P96. 

  .224،ص2016،ورقلة، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية علوم اإلقتصاديةالمراجعة الداتخلية مدتخال إلدارة رشيدة لشركات التأمين الجزائريةأمحد نقاز،  2
3
، اجلريدة الرمسية، يتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد 2010جويلية 29املؤرخ يف  01-10نون رقماألمانة العامة للحكومة، قا 

 .07،ص42العدد

 الرقابةو المراجعة مدير

 المراجعة التقنية المراجعة المالية والمحاسبية الل اإلعالم األلىالمراجعة من خ

 مراجع أول

 مراجع ثاني 

 مراجع أول

 مراجع ثاني 



 الدراسة املمدانمة لركمة ألمانس للتأممنا  اجلزائكية         :                  ثالثالفصل ال

 

73 

اجع حسابات حسب الوثائق الرمسية وتقارير ااحمافج املدعو : مقاليت إنشاء كما نشري بأن الشركة متعاقدة مع مر 
ومن خالل اجلمعية العامة  كما هي واردة أمسائهم يف التقارير هليئة املراجعة اخلارجية اي و اخلبري ااحماسيب شريف

 .انوناليت حترص على الشروط الشكلية والقانونية يف طريقة التعاقد معهم مبا ينص عليه الق
 الميدانية الدراسة في المتبعة واإلجراءات الطريقة: ثانيال المبحث
 التقارير جودة على إنعكاس حوكمة الشركات وحتليل دراسة على أساسي بشكل امليدانية الدراسة تتمحور

 مجدع يف املسدتعملة واألدوات الطريقدة حتديدد علدى املبحدث هذا يشمل حيث يف الشركات اجلزائرية، املالية
 .بالدراسة املتعلقدة البياندات
 :كالتايل وهي مطالب ثالث إىل املبحث هذا يف سنتطرق حيث
 .وطريقة سحب العينة الدراسة وعينة منهجية: األول املطلب
          .املستخدمة اإلحصائية واألساليب الدراسة أداة: الثاين املطلب
 .الدراسة أداة وثبات صحة: الثالث املطلب

 وطريقة سحب العينة. الدراسة مجتمعو  منهجية :األول المطلب
جمتمع و  منهجيدة فيده سدنتناول حيدث امليدانيدة، الدراسدة يف املهمة النقاط من جمموعة إىل املطلب هذا يف سنتطرق

 .الدراسة وطريقة سحب العينة
ن املنهج ألوذلك  ليليالتح الوصفيهج املن اماستخد مت الدراسةأجل حتقيق أهداف  نم :منهجية الدراسة-1

،  والتوصيات النتائج إىلللوصول  الهيلحتم ثد نوم اهعن واملعلومات احلقائق ومجع، رةهالظا دراسة إىلاملتبع يهدف 
 :يلي كما األولية البيانات ومصادر الثانوية املصدادر طريدق عدن البيانات على احلصول مت كما

 واملراجدعالكتدب  يف املتمثلدة الثانويدة املصدادر طريق عن البيانات على احلصول مت :الثانوية البيانات مصادر1-1
 املتخصصدة، واملهنيدة الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة والدراسات واملقاالت، والددوريات واألجنبيدة، العربيدة
 وتقارير التسيري للشركة لحل الدراسة. االنرتنت شبكة على الصلة ذات املواقدع وبعدض

 رئيسية كأداة استبيان تصميم خالل من األولية املصادر على احلصول مت: األولية البيانات صادرم1-2
 .23نسخة  اإلحصائي SPSS برنامج خالل من االستبيان وحتليدل بتفريد  الباحدث وقدام للبحدث،

 الدراسة: مجتمع -2
 موضدوع مشدكلة البحدث، كونت يتياء اليقصدد مبجتمدع الدراسدة بأنده مجيدع األفدراد أو األشدخاص أو األشد

من إطارات ولحاسبيها،  اجلزائرية ن جمتمع الدراسة من األشخاص العاملني يف شركة أليانس للتأميناتويتكدو 
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يف  ، وكانت الفرتةالشركةبمن خمتلف املستويات الوظيفية اليت ختدم دراستنا مراجعني داخليني وأطراف أخري 
 .2019أواخر شهر أفريل 

 طريقة سحب العينة:-3
توزيع وإجراء اإلستبيان  مبا أنه مت اإلعتماد على أسلوب اإلستبيان يف مجع املعلومات والبيانات، فقد ارتأينا

 باإلعتماد على الطريقة العشوائية.
 : أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة.الثاني المطلب

إنعكاس حوكمة الشركات علي جودة التقارير املالية يف علدى لتحقيدق هددف الدراسدة املتمثدل يف التعدرف 
 املتشاهبة ، قدام الباحدث ببنداء وتصدميم اسدتبيان الدراسدة مسدتفيدا مدن األدبيدات السدابقةاجلزائريةالشركات 

 .ل يف احلقل األكادميي واملهيناجملاواستشارة ذوي اخلربة واالختصاص يف هذا 
 ن:إعداد إستمارة اإلستبيا -1

 ولقد مت تقسيم اإلستبانة إيل جمموعتني:
  العلمي، التخصص  املؤهل :يف ةواملتمثل الدراسة لعينة الشخصية البيانات مجيع من :األوىل اجملموعة نتتكو

 األكادميي، املنصب الوظيفي، سنوات اخلربة.
 حالة اجلزائرية دراسة لشركاتا يف املالية التقارير جودة علي الشركات حوكمة إنعكاس :الثانية يتناول اجملموعة 

 النوعية اخلصائص األول إنعكاس ااحمور يناقش حيث، لحاور ثالث إىل ومت تقسيمها، شركة أليانس للتأمينات
فقرات، وااحمور الثاين يتناول عالقة مبادئ حوكمة الشركات  08 إىلم ينقسد املالية وبدوره التقارير جودة علي

، وأخري ا ااحمور الثالث دور آليات حوكمة فقرات 06وحيتوى  حوكمة الشركات مبادئجبودة التقارير املالية ويعرض 
 فقرات. 08الشركات يف جودة التقارير املالية وينقسم إىل 

 كددل أمهيددة لتحديددد درجددات مخددس مددن املكددون ( likert scale) اخلماسدديت ر اليك مقيدداس اسددتخدام مت وقددد
 :التايل اجلدول حسب االستبيان لفقرات املبحوثني استجابات لقياس وذلك االستبيان، اتفقددر  مددن فقددرة

 رت الخماسيا(: درجات مقياس ليك1-3الجدول رقم)

 موافق بشدة غير موافق غير محايد موافق موافق بشدة اإلستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة اإلستجابة

 1 - .791 1.80 – 2.59 2.60 –3.39 3.40 –4.19 4.20 – 5 المتوسط الحسابي

 جدا منخفضة منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جدا الدرجة

 .ماتقدم على بناء الطلبة إعداد من :المصدر
 :ييل كما املدى حسابم يتد( يالوالع الدنيا احلدود) likert scale قياسمل ولتحديد طول اخلاليا
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 ذهه إضافة ثدم 0.8=4/5  اخلاليا عدد ىلع ىاملد يقسم 4=1-5 : األدنى الحد – األعلى الحد=  المدى
موضح يف  ووكما ه، ةللخلي ىلاألع احلد لتحديد وذلك الصحيح ي الواحدهو  املقياس يف قيمة إيل أقل القيمة
 أعله. اجلدول

 تحكيم اإلستبيان: -2
 يف ئهمبدآرا لالسرتشداد وذلدك متخصصدني، أساتذة من تألفت ااحمكمني من جمموعة على االستبيان عرضمت 
الفقدرات،  لدبعض تعدديل أو حدذف أو إضدافة مدن للتأكدد وكدذلك منهدا، للهددف االسدتبيان فقدرات مناسدبة مددى

 :حيث من خاصة النهائية، صورته يف االستبيان خرج وبذلك
 العبارات صحة األسئلة وصياغة دقة. 
 االستمارة. مشولية مدى 
 اإلحصائية املعاجلة عمليةل مالءمتها لضمان اإلجابة خيارات توزيع. 
 توزيع اإلستبيان: -3
مفدردة  70شوائية مكونة مدن عينة الدراسة، حيث مت اختيار عينة ع قد مت توزيع استبيانات هذه الدراسة علىلو 

استبيان، وقد مت إجراء املعاجلة اإلحصائية وحتليلها  51واسرتجاع  مجمتمدع الدراسدة، مت توزيدع االسدتبيان عليه مدن
 .للتحقق من صدق نتائج االستبيان

 الستبيانل اإلحصائي العدد(:توزيع 3-3الشكل رقم)                     الستبيانل اإلحصائي العدد(:توزيع 2-3ل رقم :)دو ج
                     

                     
من إعداد الطلبة إعتمادا على اإلستبيان.المصدر:   

األساليب اإلحصائية المستخدمة:-4  
 زمة اإلحصائيةوبرنامج احل Excelبغرض تسهيل عملية حتليل ومناقشة النتائج مت اإلستعانة بكل من برنامج 

إستخدام عدد  ملعاجلة البيانات وحتليلها وإستخراج نتائج الدراسة، وقد مت أيض ا SPSS 23للعلوم اإلجتماعية:
 من األساليب اإلحصائية واليت تتناسب ومتغريات الدراسة كما يلي:

 إلظهار نسب إجابات مفردات عينة الدراسة. والتكدرارات املئويدة النسدب 
 فقرات اإلستبيان. صدقوذلك من أجل معرفة ، رونباخك ألفا معامل 
 ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع ملعرفة مسرنوف،-كولوجمروف اختبار. 

 جمموع اإلستبانات املوزعة 70 100%

 جمموع اإلستبانات املسرتجعة 51 72%

 جمموع اإلستبانات امللغاة 08 11%

 جمموع اإلستبانات املقبولة 43 61%
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 .إستخدام اإلحنرافات املعيارية لقياس درجة تشتت قيم إجابات عن وسطها احلسايب 
  اتالعالقة بني املتغري معامل ارتباط بريسون لقياس درجة اإلرتباط و. 
 املتوسطات احلسابية ملعرفة درجة موافقة املستجوبني عن أسئلة اإلستبيان . 

 المطلب الثالث: صحة وثبات أداة الدراسة.
 :Cronbach Alpha ألفـاكرونبــاخ إتختبار معامل-1

 الثبدات، كطريقدة ثانيدة لقيداس الدداخلي لالسدتبيان ألفدا كرونبداخ لقيداس ثبدات االتسداق معاملمت اسدتخدام 
ويقصدد باالتسداق الدداخلي قدوة االرتبداط بدني الددرجات كدل فقدرة من فقرات االستبيان، والدرجدة الكليدة للمحدور 

هداف، ومت حساب االتساق املقيداس لقياس األ الرئيسدي الدذي تنتمدي إليده، أي يقديس مددى صددق فقدرات
ت اإلرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية معدامال دراسدة، وذلدك حبسدابلفقدرات االسدتبيان علدى عيندة ال الداخلي

 للمحور التابع له. 

 الثالث وراالمح لفقرات الداتخلياإلتساق  ثبات : 
 املصدداقية معامدل اسدتخدام مت ور،اااحمد أسئلة على اإلجابات بني الداخلي الثبات توفر مدى الختبار

 لحاور من لحور كل على تطبيقه مت وقد فأكثر، %60 معامدللل إحصدائيا ملقبولدةا القيمدة ألفداكرونباخ، وتعتدرب
 .أيضا األسئلة وجلميع االستبيان،

 .ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة معامل (:3-3الجدول رقم)
 

 مربع قيمة ألفا كرومباخ
 (الصدق)

قيمة ألفا كرومباخ 
 (الثبات)

 الرقم المحاور عدد العبارات  

 1  ثالثةور الاالمح 22 .9610 .9800

 .spssنتائج خمرجات من إعداد الطلبة بناء على  المصدر:

وهذا يدل علدى أن  .9610حيدث بلد  ية قيمدة ألفدا كرونبداخ لكامدل اإلسدتمارة عدالن يالحدج مدن اجلددول أ
مما يشري إىل وجود عالقة  ،0.980 قيمتهوالصدق ما  من الثبات عاليدة ة جبميدع لحاورهدا تتمتدع بدرجدةاإلسدتمار 

 ترابط جيدة بني عبارات اإلستبيان وبالتايل ميكن تعميم نتائج اإلستبيان.
  الثالث: وراالمح لفقرات الداتخلي اإلتساق صدق 
 كل لحور من لحاور اإلستبيان بالدرجة عتمد حساب صدق لحاور الدراسة من أجل معرفة مدى إرتباطن

  ف الدراسة عند مستوى داللةهبد لذي يبني أن كل لحور من لحاور الدراسة له عالقة قويةالكلية لفقراته، وا
 :وهذا ما سيوضحه اجلدول املوايل 0.05
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 .(: معامل اإلرتباط بيرسون لمحاور الدراسة بالدرجة الكلية لإلستبيان4-3لجدول رقم)ا

 .spss نتائجخمرجات  على بناء الطلبة إعداد من :المصدر
عند  ور بالدرجة الكلية لإلستبيان موجبة ودالة إحصائيااااحمكل  رتباطاإليتضح من اجلدول أعاله أن قيم معامل 

فهدذه  عة جدا، وعليه، مما يشري إىل أن مجيع لحاور اإلستبيان تتمتع بدرجة صدق مرتف0.05 مستوى الداللة
الدراسة  النتددائج املتحصدل عليهددا مدن خددالل اجلدددول السدابقة تبددني صددق وإتسدداق عبدارات ولحدداور أداة

 وصالحيتها للتحليل.
 (:رنوفيسم - كولمجروف اتختبارإتختبار التوزيع الطبيعي ) -2

 تتبدع التوزيدع الطبيعدي أم ال، وهدو اختبدار ضدروري يفملعرفدة هدل البياندات  مسرنوف -كوجملروف سدنعرض اختبدار  
 ن معظم االختبدارات املعلميدة تشدرتط أن يكدون توزيدع البياندات طبيعيدا، ويوضدححالة اختبار الفرضيات، أل

، D1=0.273 ،D2=0.259نتائج االختبار حيث تبني أن قيمة االختبار  (5-3)رقم التايل  اجلددول

D3=0.287 0.05 وأن=Sig  0.05 > ،أي0.05ومستوى الداللة  43يف كل احلاالت عند درجة احلرية 
Sig تتبدع التوزيدع الطبيعدي.العينات أن البياندات ب مما يدعونا إىل رفض فرضية العدم القائلة 

 الطبيعي. التوزيع إتختبار (:5-3جدول رقم)

 الرقم المحور رنوف يسم -معامل كولمجروف  مستوى الداللة

 1 المحور األول: إنعكاس الخصائص النوعية للمعلومات على جودة التقارير المالية 0.273 0.00

 2 المحور الثاني: عالقة مبادئ حوكمة الشركات بجودة التقارير المالية 0.259 0.00

 3 المحور الثالث: دور آليات حوكمة الشركات في جودة التقارير المالية 0.287 0.00

 .spss نتائجخمرجات  على بناء الطلبة إعداد من: المصدر
 : (Corrélation de Pearson) االرتباط باستخدام الدراسة فرضيات اتختبار-3
لتحليدل  (Corrélation de Pearson) بريسدون االرتبداط معامدل استخدام املطلب هذا خالل من سنحاول 

 :يلي كما الدراسة فروض صحة من التحقق يتم التساؤالت إطار يف الدراسة، وفرضيات فقرات واختبار

مستوى الداللة 
Sig 

معامل اإلرتباط 
دد ع معامل اإلرتباط المصحح

 المحور الفقرات

 علي جودة التقارير المالية إنعكاس الخصائص النوعية للمعلومات ل:المحور األو  8 .8450 0.956 0.00
 بجودة التقارير المالية عالقة مبادئ حوكمة الشركات المحور الثاني: 6 .8660 0.858 0.00
 لماليةالتقارير ا جودة في الشركات حوكمة آليات دور :الثالث المحور 8 .9870 0.972 0.00
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 يسـاوي  داللـة مستوى عند ارتباطيه عالقة توجد األولى الفرضية =0.05  بين الخصائص النوعية
 .جودة التقارير المالية بللمعلومة 

  . =0.05بني اخلصائص النوعية للمعلومات علي جودة التقارير املالية عند مستوى بريسدون اختبدار استخدام مت
 يبين معامل اإلرتباط بين الخصائص النوعية في تحقيق جودة التقارير المالية.(:6-3)رقم الجدول

 spss نتائج خمرجات على باالعتماد بةالطل إعداد من :المصدر
 كمدا أن قيمدة0.05وهدي اقدل مدن 0.00 أن قيمدة مسدتوى الداللدة تسداوي)  (3-6ويتبدني لندا مدن اجلددول رقدم

  اجلدوليدة والديت تسداوي r وهي أكرب من قيمدة معامدل االرتبداط 0.845 ااحمسوبة تساوي r معامل االرتباط 
بدني =0.05ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة  طردية قوية علدى وجدود عالقدة ارتباطيده دا يددلمم  0.232

الشركة تسعي دائما من خالل تبلور األمهية ي أ، وحتقيق جدودة التقدارير املاليدة اخلصائص النوعية للمعلومات
إحرتام املعايري الفنية واملوضوعية وكذا  النسبية للمعلومات يف حتقيق جودة التقارير املالية وحرص الشركة على

 معايري قياس جودة التقارير لتحقيق اهلدف املرجو منها.
 يسـاوي داللـة مستوى عند ارتباطيه عالقة توجد ثانيةال الفرضية  =0.05 حوكمة مبادئ بين 

 .المالية التقارير بجودة الشركات
  .=0.05ات جبودة التقارير املالية عند مستوى بني مبادئ حوكمة الشرك بريسدون اختبدار استخدام مت

 .المالية التقارير جودة تحقيق في مبادئ حوكمة الشركات بين اإلرتباط معامل يبين(:7-3)رقم الجدول
 

 
 

 .spss نتائجخمرجات  على باالعتماد الطلبة إعداد من:المصدر

 كمدا أن قيمدة 0.05وهدي اقدل مدن 0.00 أن قيمدة مسدتوى الداللدة تسداوي (7-3)ويتبدني لندا مدن اجلددول رقدم
  اجلدوليدة والديت تسداوي r وهي أكرب من قيمدة معامدل االرتبداط 0.866 ااحمسوبة تساوي r معامل االرتباط 

بدني =0.05ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة طردية قوية دا يددل علدى وجدود عالقدة ارتباطيده مم  0.232

 المحور اإلحصاءات تحقيق جودة التقارير المالية
  

 معامل اإرتباط .8450 
 مستوى الداللة 00.00  الخصائص النوعية للمعلومات  

 درجة حرية  43 
 

 المحور اإلحصاءات تحقيق جودة التقارير المالية
  

 معامل اإرتباط 0.866 
   مبادئ حوكمة الشركات 

 مستوى الداللة 00.00
 درجة حرية  43 
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الشركة تتبة مبادئ حوكمة الشركات بالشكل  أن ي، أوحتقيق جدودة التقدارير املاليدة مبادئ حوكمة الشركات
ذات جودة عالية عن  امهني وأصحاب املصاحل، وهذا مما حيفز يف حتقيق التقارير املاليةالذي يزيد من رفع ثقة املس

طريق تفعيل كل الوسائل املادية والبشرية من أجل اإلملام بكامل املبادئ على الوجه الذى يضع الشركة يف لحل 
 بة.شفافية ومصداقية حبيث ميكنها من التمركز يف الصدارة والبقاء حت يف الظروف الصع

 يسـاوي داللـة مستوى عند ارتباطيه عالقة توجد ثالثةال الفرضية  =0.05 حوكمة آليات بين 
 .المالية التقارير بجودة الشركات

 .=0.05بني آليات حوكمة الشركات جبودة التقارير املالية عند مستوى  بريسدون اختبدار استخدام مت
 .المالية التقارير جودة تحقيق في حوكمة الشركاتت آليا بين اإلرتباط معامل يبين(:8-3)رقم الجدول

 spss نتائجخمرجات  على باالعتماد الطلبة إعداد من :المصدر

 كمدا أن قيمدة0.05وهدي اقدل مدن 0.00 أن قيمدة مسدتوى الداللدة تسداوي (8-3)اجلددول رقدم ويتبدني لندا مدن
 اجلدوليدة والديتr وهي أكرب من قيمدة معامدل االرتبداط 0.987 ااحمسوبة تساوي r معامل االرتباط 

ائية عندد مسدتوى داللدة ذات داللدة إحصد طردية قوية دا يددل علدى وجدود عالقدة ارتباطيدهمم  0.232تسداوي
=0.05  الشركة أليانس تسعي إىل حتقيق  أن يأ، وحتقيق جدودة التقدارير املاليدة آليات حوكمة الشركاتبدني

أهدافها اإلسرتاتيجية من خالل تسخري آليات حوكمة الشركات بالشكل الذي يقلل من حالة عدم التأكد 
 ذات جودة عالية. ام املعاجلة يسعى دائما يف حتقيق التقارير املاليةملواجهة املخاطر ، وهذا مما جيعل خمرجات نظ

 نالحج من خالل حتليل الفرضيات أنه ميكن التوصل إىل حتقيق جودة التقارير املالية، وذلك من خدالل
دئ تضافر كل جهود الشركة يف العالقة القائمة بني اخلصائص النوعية اليت تعد روح التقارير ومدى تبنيها للمبا

 هذه اإلسرتاتيجية من خالل آليات فّعالة لتعزيز تلك املبادئ. حوتفعيل اإلمكانيات واجلهود املادية والبشرية إلجنا 
:نتائج الدراسة وتحليلها: لثالثا حثالمب  

 المطلب األول: التحليل الوصفي للخصائص الديمغرافية ألفراد العينة:
سدة الوصدفية للخصدائص الدميغرافيدة لعيندة الدراسدة وحتليلهدا، يف هذا املطلدب سدوف يدتم التطدرق إىل الدرا

، وقدد مت ووظائف أخرى  داخلينيومراجعدني لحاسبني ،إطارات لدى الشركةيتكون جمتمع الدراسدة مدن  حيدث

 المحور اإلحصاءات تحقيق جودة التقارير المالية
  

 معامل اإرتباط 0.987
  آليات حوكمة الشركات  

 مستوى الداللة 0.000
 

 درجة حرية  43
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 تتمثدلو  ،إستمارة منها 51ومت إسرتجاع،استقصداء  اسدتمارة 70 العينة بطريقة عشدوائية، حيدث مت توزيدعاختيدار 
 اخلصائص الدميغرافية يف مايلي:

  المؤهل العلمي: حسب الدراسة عينة أفراد توزيع -1
 (:توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي 3-4الشكل رقم)                   .العلمي حسب المؤهل الدراسة عينة توزيع (9-3جدول رقم)

                                                      
 

 . spssنتائج خمرجات على بناء ةبلالط إعداد من :المصدر

 من خالل املالحظة واملتابعة للجدول أعاله يتبني لنا بأن توزيع العينة حسب املؤهل العلمي كانت كالتايل:
  و% 46.5 بنسبة فردا 20، حيث بل  عددهمجلامعيةن أغلبة العينة هم من احلاصلني على شهادة احيث أ
 فقدد بلغدت مستويات أخرى، أمدا نسدبة األفدراد احلاصدلني علدى مستوي الثانويمدن أفدراد العيندة هدم مدن % 20.9

لشركة من النخبة اجلامعية وهذا تبع  وهو ما يدل علي أن أغلبية املوظفني العاملني لدي ا.%32.6نسبتهم ب 
 ملتطلبات التوظيف لدي الشركة مما يزيد من الكفاءة والفّعالية على عدة مستويات.

 التخصص العلمي: حسب الدراسة عينة أفراد توزيع -2
   (:توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي3-5الشكل رقم)         العلمي تخصصال حسب الدراسة عينة توزيع( -310)رقم لجدو  

 
    

                                                                                                                                                                  

   .spss نتائج خمرجات على بناء الطلبة إعداد من :لمصدرا

%،باإلضافة إيل 41.5أي قرابة  فرد ا تأهيلهم العلمي مالية ولحاسبة 18من خالل هذا اجلدول نالحج أن 
املهنة،  % من العينة مؤهلون أي يكتسبون املهارات النظرية و أجبديات75% ختصص تدقيق أي مبجموع 34.9

وتسيري %،هي عبارة عن التسويق و القانون، إدارة أعمال 25هذا ناهيك عن النسبة املتبقية واملقدرة ب 

 المؤهل العلمي التكرار % النسبة

 ثانوي 9 20.9%

 جامعي 20 46.5%

 أخري 14 32.6%

 المجموع 43 100%

 التخصص  التكرار النسبة%

 تدقيق 15 34.9%

 مالية ومحاسبة 18 41.9%

 أتخري 10 23.3%

 المجموع 43 100%



 الدراسة املمدانمة لركمة ألمانس للتأممنا  اجلزائكية         :                  ثالثالفصل ال

 

81 

، باإلضافة إىل أهنم يتلقون تكوينات يف جمال التأمني وبالتايل ميكن القول على العموم أنه هناك توجه املؤسسة
لزيادة من املصداقية واملوثوقية يف إعداد القوائم والتقارير املالية  من قبل الشركة لرفع من الكفاءة والفّعالية املطلوبان

   ذات جودة عالية.  

 :توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة -3
(توزيع عينة الدراسة حسب الوظيفة  3-6الشكل رقم)                             .الوظيفة حسب الدراسة عينة زيعتو ( 11-3)رقم جدول 

                      
 

 .spssنتائج خمرجات من إعداد الطلبة بناء على  :المصدر

%،و 34.9تقدر ب إطار أي بنسبة 15من خالل اجلدول أعاله متثل أعلى عينة حسب الوظيفة من اإلطارات 
% 27.9تليها وظائف أخرى، مثل خرباء يف جمال اإلكتواري واملوارد البشرية واإلحصاء وغريها ومتثل ما نسبته 

منها مايتعلق بتسيري املوارد البشرية  % تشغل وظائف إرتكازية ومهمة يف السلم الوظيفي للشركة60أي إمجايل 
مراجعي من  %14ااحماسبني و من  % 10ما نسبته و  ،لديها وكذا اجلانب التسويقي و القانوين واإلعالمي

  ، وهذه مؤشرات جيدة بالنسبة للشركة.الداخليني
 خبرة المهنية:توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ال -4
 المهنية    ( توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة3-7الشكل رقم )              .الخبرة المهنية حسب الدراسة عينة توزيع( 21-3)رقم جدول 

                                                                               
 .spss نتائج خمرجات لىع بناء الطلبة إعداد من :المصدر

 10  من عينة الدراسة كانت خربهتم ترتاوح مابني % 41.9 من خالل اجلدول التايل يتضح لنا أنه أعلى نسبة
% 25.6 نسبته سنوات و تأيت ما 10 كانت خربتيدهم أقل من% 32.9 وتليها ما نسبته سنة، 20 سنوات إيل

 نم نابعة إجاباهتم من سنحصل عليهاالنتائج اليت  نى أعل دلي ماهذا ، سنة20 اخلربة املهنية األكثر من لفئة
 .ومهنيهمبوضوعية  رائيهمآإبداء  هم منمتكن طويلةوخربات  اربجت

 الوظيفة التكرار %النسبة

 إطار 15 %34.9

 محاسب 10 %23.9

 مراجع داخلي 6 %14.0

 أخري 12 %27.9

 المجموع 43 100%

 الخبرة المهنية التكرار %النسبة

 سنوات 10أقل من  14 %32.9

 سنة20سنوات إلي  10من  18 %41.9

 نةس 20أكثر من  11 %25.6

 المجموع 43 %100
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 : عرض النتائج المتعلقة بآراء عينة الدراسة.ثانيالمطلب ال
 عرض نتائج الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لمحاور الدراسة 1-

 األول للمحور املعياري اإلحنرافو  احلسايب الوسط نتائج عرض1-1
 للمحور األول المعياري واإلنحراف الحسابي الوسط نتائج عرض(: 13-3)رقم الجدول

 النتيجة
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الرقم الفقرات المقياس

 4.19 0.699 مرتفعة
يتحدد مستوى جودة املعلومات ااحماسبية مبدى توافقها    تكرار 1 0 1 29 12

 1 مع اخلصائص النوعية ااحمددة هلا) املالئمة واملوثوقية(.
 النسبة 2.30% 0% 2.30% 67.40% 27.90%

 4.09 0.539 مرتفعة
إعداد البيانات املالية وفقا  ملعلومات مالئمة )خاصية  تكرار 0 0 2 28 13

 2 يزة القدرة التنبؤية للتقارير املالية للشركةاملالئمة( يعزز من م
 النسبة 0% 0% 4.70% 65.10% 30.20%

 4.07 0.648 مرتفعة
 تكرار 1 0 1 33 8

تعرض الشركات التقارير املالية املرحلية كإجراء حتفيزي من 
أجل خلق عامل الثقة بني اإلدارة واملسامهني وعرض 

 ناسب.املعلومات املالئمة ويف الوقت امل
3 

 النسبة 2.30% 0% 2.30% 76.70% 18.60%

مرتفعة 

 جدا
0.804 4.28 

تؤثر جودة املعلومات ااحماسبية الواردة يف التقارير املالية  تكرار 1 1 2 26 13
إلستجابة محلة األسهم واملستثمرين لإلستثمار يف أسهم 

 الشركة املعدة لتلك التقارير.
4 

30.20% 60.50% 4.70% 2.30% 2.30% 
 النسبة

 4.19 0.669 مرتفعة

من خالل جودة األرقام ااحماسبية بأهنا دقيقة وموثوقة  تكرار 0 1 5 27 10
،تعكس القيمة احلقيقة لبنود احلسابات الظاهرة يف القوائم 

 املالية.
5 

 النسبة 0.00% 2.30% 11.60% 62.30% 23.30%

 4.14 0.804 مرتفعة
تساعد املعلومات املالية املالئمة واملوثوقة على تغري درجة  تكرار 0 3 1 23 16

 6 حالة عدم التأكد املتصلة بالقرارات املراد إختاذها.
 النسبة 0.00% 7.00% 2.30% 53.50% 37.20%

 4.05 0.734 مرتفعة

 تكرار 0 2 1 23 17
تسعى الشركة يف إعداد تقارير مالية حتتوى على معلومات 

خطاء واملغالطة بغية تعزيز ملبدأ الثقة بني خالية من األ
 اإلدارة واملسامهني و أصحاب املصاحل.

7 
 النسبة 0.00% 4.70% 2.30% 53.50% 39.50%

 4.09 0.773 مرتفعة
األحداث اليت قامت هبا  تعرب التقارير املالية بصدق عن تكرار 0 2 2 20 19

 8 الشركة خالل فرتة معينة.
 النسبة 0.00% 4.70% 4.70% 46.50% 44.20%

 نتيجة المحور األول 4.14 0.71 مرتفعة

 .spss نتائجخمرجات  على بناء الطلبة إعداد من :المصدر

، نالحج بأن املالية التقارير جودة على للمعلومات النوعية اخلصائص إنعكاسمن خالل نتائج ااحمور املتعلقة ب
و بإحنراف معياري  4.14مبتوسط حسايب إمجايل قدره  ى مجيع العباراتعل بدرجة مرتفعةو أفراد العينة موافقة 

لية املعلومات على أمهية مراعاة الشركة للخصائص النوعية يف إعداد التقارير املالية الذي زاد من فاعّ  0.71بد رَ د  ق  
 ،لنسيب لبعض املستخدمني هلاا واالستقراراملرجوة منها وكذا تأثريها على حركة األسواق و التنبؤية والقيمة النفعية 

ونالحج إجابات أفراد العينة املستقصاة تتميز بالرضاء على احلرص املقدم من طرف شركة أليانس للتأمينات 
  :حيث على مستوى اإلجابات يف النقاط التالية

 النوعية.للخصائص  ، من خالل مراعاهتارفع من مستوي جودة قوائمها وتقاريرها املاليةل  شركة أليانس ىتسع 
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 تنبؤيهقدرة  رتلك التقاري هاتعمل شركة أليانس على إعداد تقاريرها وفقا  خلاصية املالئمة، مما يعطي. 
 زيادة اإلفصاح والشفافية، وهذا لتعزيز الثقة  اتعرض شركة أليانس تقارير مالية سنوية وأخرى مرحلية غايته

وحصول فائدة نفعية لكامل  ،ية مصاحلهمويف وقت مناسب حلما ةبينها وبني مسامهيها بطريقة مفهوم
 .يف ملكيتهابينهم مستخدميها ومساواة 

 ،كطريقة متويلية  تسعى شركة أليانس من خالل تأثري جودة تقاريرها املالية على محلة األسهم و املستثمرين
 800ليصل لد جد  مليون500قصرية األجل وخالية من املخاطر نسبي ا، وهذا نراه يف ارتفاع رأس مال الشركة من 

  الشركة لشرحية كبرية من املستثمرين. استقطاب، مما يدل على دج مليون
 وكذا كل املعلومات املالية  تعمل شركة أليانس على احلرص املتواصل يف إظهار أرقام لحاسبية دقيقة وموثوقة

دم التأكد اليت تؤثر على للقضاء على حاالت ع لقوائمها وتقاريرها املاليةلتعكس القيمة احلقيقة  ،وغري مالية
 املستثمرين وكذا نشاط األسواق املالية.

   للتأمينات على خلو تقاريرها من األخطاء و التظليل حرصا  منها على الوفاء بغية تعزيز تسعي شركة أليانس
 ملبدأ الثقة بينها وبني كافة األطراف املتعاملني واملهتمني بقوائمها وتقاريرها املالية.

  أليانس على أن تكون تقاريرها املالية تعرب بصدق لكافة األحداث و املعامالت الداخلية حترص شركة
 واخلارجية للشركة خالل الفرتة لحل النشر.

 للمحور الثاين  املعياري واإلحنراف احلسايب الوسط نتائج عرض 2-1 
 لثانيا للمحور المعياري واإلنحراف الحسابي الوسط نتائج عرض(: 14-3)رقم الجدول

 نتيجةال
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 

موافق 
 بشدة

 الرقم الفقرات المقياس

 4.19 1.052 مرتفعة
والصالحيات  ئ حوكمة الشركات لتحديد الواجباتتسعى مباد تكرار 0 2 20 19

 9 بشكل دقيق ألغراض املساءلة عن طريق وضع إطار تنظيمي فّعال.
 النسبة 0.00% 4.70% 46.50% 44.20%

 مرتفعة

 جد
0.734 4.28 

تعمل حوكمة الشركات من خالل مبادئها على ضمان حقوق  تكرار 2 2 17 20
 املسامهني وأصحاب املصاحل

10 
 النسبة 4.70% 4.70% 39.50% 46.50%

 4.14 0.804 مرتفعة
يف املشاركة واحلصول تسعى حوكمة الشركات لضمان حق املسامهني  تكرار 0 5 21 15

 11 على معلومات للتغريات األساسية يف الشركة
 النسبة 0.00% 11.60% 48.80% 34.90%

 4.09 1.065 مرتفعة
ألصحاب املصاحل القدرة على االتصال مبجلس اإلدارة إلعالمهم  تكرار 1 1 18 18

 12 باملمارسات الغري قانوين
بةالنس 2.30% 2.30% 41.90% 41.90%  

 4.05 1.022 مرتفعة
 تكرار 1 3 19 16

يوفر اإلفصاح والشفافية يف التقارير املالية بتوصيل املعلومات املالية 
جلميع فئات املستخدمني بكل وضوح ومصداقية الختاذ قرارات 

 رشيدة.
13 

 النسبة 2.30% 7% 44.20% 37.20%
 مرتفعة

 جد
0.768 4.49 

ام مبسؤوليات جملس اإلدارة و املدراء باألخالقية واملهنية يتم االلتز  تكرار 1 1 16 25
 14 والقانونية 

 النسبة 2.30% 2.30% 37.20% 58.10%

 نتيجة المحور الثاني 4.21 0.907 مرتفعة

 spss. نتائج على بناء الطلبة إعداد من :المصدر
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واملتعلق  ،احلسايب اإلمجايل للمحور الثاينبعدما قمنا حبساب املتوسطات لكل عبارة على حدى جند أّن املتوسط 
يف شركة أليانس للتأمينات، وذلك حسب رأي العينة  املالية التقارير جبودة الشركات حوكمة مبادئ عالقة مبدى

أفراد العينة موافقة على خمتلف العبارات  أي أنّ  0.907ق ِدَر بد  معياريبإحنراف و  4.21املستقصاة ي قّدر بد 
، لص إىل أّن تفعيل مبادئ حوكمة الشركات يزيد من جودة التقارير املالية املنشورة على مستوى الشركةوبالتايل خن

، وكمبادرة إذ تعترب قطب إجيايب ووجهة لكثري من املسامهني واملستثمرين، ويرفع من حجم امليزة التنافسية لديها
جلزائرية من خالل ميثاق اعت إليها الدولة جيدة من قبل الشركة كأول شركة خاصة تلتف حول املبادرة اليت د

ونالحج إجابات أفراد العينة املستقصاة تتميز بالرضاء والقبول لتطبيق مبادئ احلوكمة داخل  .احلكم الراشد
 شركة أليانس من مستوى اإلجابات يف النقاط التالية حيث:

  لتنظيمي وتكيفيه مع متطلبات البيئة بااللتزام مببادئ حوكمة الشركات من خالل اإلطار اتسعى شركة أليانس
التشريعية والقانونية للدولة، وزيادة املساءلة املفروضة على جملس اإلدارة من أجل تقليل خماطر الفساد املايل 

 واإلداري.
  تعمل الشركة من خالل تفّعيل الدور املهم للمسامهني وأصحاب املصاحل، اللذان يعمالن كدور رقايب على

الشركة يف حد ذاهتا، إال أنه يف البيئة اجلزائرية  نرى هناك قصور من قبل الشركات يف االلتزام هبذا جملس اإلدارة و 
 املبدأ يرجع لعدة اعتبارات فنية وموضوعية.

 ،جندو تعمل شركة أليانس من خالل جتسيد مبدأ حوكمة الشركات القائل باملعاملة املتساوية جلميع املسامهني 
 ق هذا املبدأ.تطبي على حريصة الشركة
   حتاول الشركة بناء جسر التواصل بني املسامهني وجملس اإلدارة، كإجراء وقائي إلعالمهم باملمارسات غري

أخالقية وغري قانونية مما يزيد من مستوى املساءلة والشفافية يف محاية حقوق أصحاب املصاحل اليت ينص عليها 
 القانون.
  وتكتم إاّل أنّه هناك حتفجلشركة يف تفعيل ملبدأ اإلفصاح والشفافية بالرغم من اجلهود املبذولة من طرف ا 
 خالل من وشفاف واضح بشكل الشركة إلظهار جهود وجود مع هذاو  ملستخدميها، مهمة تعترب معلومات على
 ملستخدميها،  والعالقة الصلة ذات املعلومات نشر قنوات توفري
  به املنوطة باملهام يقوم هذا األخري بأن جند ة، وعليهتسعى الشركة لتوسيع من مسؤوليات جملس اإلدار 

 وتركيبة مهامهم وتوضيح بتشكيلها يقوم اليت اجلان عن يفصح ال اجمللس أن إال احلوكمة مبادئ مع واملتوافقة
اجمللس ويزيد من دائرة الفساد اإلداري واملايل الذي كان من أحد األسباب اليت ، مما يقلل من قيمة أعضائها
 ت مبدأ الثقة بني املسامهني واإلدارة على حد سواء.أضعف
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 للمحور الثالث املعياري واإلحنراف احلسايب الوسط نتائج عرض  3-1 
 الثالث للمحور المعياري واإلنحراف الحسابي الوسط نتائج عرض(: 15-3)رقم الجدول

 النتيجة
اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 فقموا

غير 
موافق 
 بشدة

 الرقم الفقرات المقياس

 

  مرتفعة
1.211 4.09 

 فئة مع لكل بعدالة املسامهني معاملة اإلدارة جملس على تكرار 3 2 5 11 22
 .املصاحل أصحاب مصاحل مراعاة

15 
 النسبة 7.00% 5% 11.60% 25.60% 51.20%

 مرتفعة

 جدا
0.765 4.44 

املراجعة باإلشراف والرقابة على جودة املعلومات تعمل جلنة  تكرار 1 0 1 18 23
 16 ااحماسبية اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية

53.50% 41.90% 2.30% 0% 2.30%  النسبة 

 مرتفعة

 جدا
0.903 4.40 

تسعي آليات حوكمة الشركات لتقليص من فجوة التوقعات  تكرار 0 3 3 11 26
 17 علومات لتعزيز مبدأ الثقة.دمي املبني اإلدارة ومستخ

 النسبة 0.00% 7% 7% 25.60% 60.50%

 مرتفعة

 جدا
0.914 4.21 

تلعب املراجعة الداخلية دورا هام يف حوكمة الشركات من  تكرار 0 4 2 18 19
خالل تقدير املخاطر والتحقق من اإلجراءات الرقابية و 

 اإللتزام هبا.
18 

 النسبة 0.00% 9.30% 4.70% 41.90% 44.20%

 مرتفعة

 جدا
0.812 4.23 

والسياسات املراجع الداخلي يف مراجعة مبادئ يساهم  تكرار 0 3 1 22 17
 ااحماسبية املطبقة داخل الشركة باإلضافة محاية أصول الشركة.

19 
 النسبة 0.00% 7.00% 2.30% 51.20% 39.50%

 مرتفعة

 جدا
0.778 4.33 

د التشريعات والقوانني من اآلليات اليت تعزز من فّعالية تع تكرار 1 0 2 21 19
 تطبيق احلوكمة يف بيئة األعمال.

20 
 النسبة 2.30% 0.00% 4.70% 48.80% 44.20%

 مرتفعة

 جدا
0.892 4.33 

 حلوكمة العام اإلطار تفعيل يف اخلارجية املراجعة تساهم تكرار 0 3 3 14 23
 يف واملوثوقية صداقيةامل مبدأ إضفاء خالل من الشركات
 املنشورة للشركة. املالية التقارير

21 
 النسبة 0.00% 7.00% 7.00% 32.60% 53.50%

 مرتفعة

 جدا
0.954 4.26 

 ملزمة املراجعة جلنة تقرير جعل يف املالية األسواق هيئة تسعى تكرار 1 2 3 16 21
 ع هذا منمما يرف املالية والتقارير للقوائم ومرفقة الشركات على
 .وشفافية إفصاح أكثر املالية التقارير وإعطاء املسامهني ثقة

22 
 النسبة 2.30% 4.70% 7.00% 37.20% 48.80%

 مرتفعة
 الثالث المحور نتيجة 4.28 0.903 جدا

 .spss نتائج على بناء الطلبة إعداد من :المصدر

، نالحج بأن أفراد ة الشركات يف جودة التقارير املاليةدور آليات حوكمباملتعلقة  الثالث من خالل نتائج ااحمور
و بإحنراف  4.28على مجيع العبارات مبتوسط حسايب إمجايل قدره  ،العينة موافقة بشدة وبدرجة مرتفعة جدا

َر بد زاد من  األمر الذي ،على دور آليات حوكمة الشركات يف إعداد التقارير املالية ذات جودة 0.903معياري ق د 
دور اآلليات سواء الداخلية واخلارجية للشركة، حيث توىل الشركة إهتمام بالدور الذي يلعبه جملس اإلدارة لية فاعّ 

على خمرجات  انِ فَ ضِ وي   ،واجلان املنبثقة منه و كذا املراجع الداخلي واخلارجي اللذان يشكلنا احللقة الرئيسية
، ونالحج إجابات أفراد العينة املستقصاة تتميز بالرضاء على اقيةوثوقية واملصدة املالية وغري املالية صيفة املكالشر 

 احلرص املقدم من طرف شركة أليانس للتأمينات على مستوى اإلجابات يف النقاط التالية حيث: 
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  تسعى شركة أليانس إىل تفعيل آليات حوكمة الشركات من خالل دور جملس اإلدارة، حرصا منها على محاية
حل مع مراعاهتا للعالقة بينها وبني املسامهني خاصة صغار املسامهني، بغية جتسيد لبعد مصاحل أصحاب املصا

 العدالة.
  تعمل الشركة على تفعيل دور اجلان املنبثقة من جملس اإلدارة خاصة جلنة املراجعة، والعالقة القائمة بينها وبني

وهذا مما يزيد من قيمة  ،ا يف القوائم املاليةنظامها الرقايب للوقوف على جودة املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنه
 وأثره على مسامهيها. اإلفصاح والشفافية لدى الشركة

  تسعى شركة أليانس للتقليص من فجوة التوقعات بينها وبني مستخدمي املعلومات، بغية تعزيز ملبدأ الثقة من
 ة واملراجع الداخلي واملراجع اخلارجي.تشرف عليها وأهم هذه اآلليات، جلنة املراجع خالل تسخري آليات فّعالة

   املراجعة بإعتبارها أحد أدوات التسيري وهي مسؤولة عن مراجعة توىل شركة أليانس اهتماما  خاصا  لوظيفة
وتقييم أنشطة الشركة، حيث هتدف إىل موثوقية نظام الرقابة الداخلي، وحرصا  من الشركة يف حتقيق الشفافية 

، هبدف حتديد وظيفة املراجعة داخل 2012ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات خالل ورشادة التسيري، أصدرت 
 الشركة وأساليب التدخل واملبادئ اليت حتكم العالقات بينها وبني مراجعي احلسابات. 

 تطبيق حوكمة الشركات يف بيئة أعماهلا، من خالل جتسيد  على تعزيز من فّعاليةليانس تسعى شركة أ
لقوانني داخل منظومة معامالهتا، ومواكبة التغريات خللق بيئة إقتصادية مستقرة نسبيا  تنشط فيها التشريعات و ا

 الشركة.
  بالوقوف والشهادة تعمل شركة أليانس من خالل تفعيل اإلطار العام للحوكمة، مبدى أمهية املراجع اخلارجي

املصداقية واملوثوقية اليت تعترب من أولوليات بغية إضفاء مبدأ  على صحة ومصداقية تقاريرها وقوائمها املالية،
 وأصحاب املصاحل وعالقتهم بالشركة. املسامهني

  تسعى شركة أليانس لرفع من مستوى الثقة بينها وبني كل املتعاملني وإعطاء تقارير وقوائم مالية أكثر إفصاح
تربة، ويندرج أثر هذا اإلفصاح وحتقيق مكاسب معوشفافية، حبيث تعمل على مساعدهتم يف إختاذ قرارات رشيدة 

رفع حجم ااحمفظة املالية ، و يف إنعكاسها على األسواق املالية اليت تعترب بيئة فّعالة يف عملية تنشيط اإلستثمار
يف عدم  بورصة اجلزائر وتنشيط حركة سوق األوراق املالية، إاّل أننا وقفنا على وجود قصور من جلنة التنظيمات

 ة اليت تلزم الشركات بإرفاق تقاريرها املالية بتقرير جلنة املراجعة.اإللتزام هبذه اآللي
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 : تخالصة الفصل
 اإلجابة أجل من وهذا الدراسة هلذه( امليدانية الدراسة) التطبيقي اجلزء بإجناز قمنا الفصل هذا خالل من

 الشركات يف املالية التقارير جودة على الشركات حوكمة يف: إنعكاس واملتمثلدة املطروحدة الرئيسدية على اإلشدكالية
محة عامة حول الشركة اجلزائرية للتأمينات أليانس، و واقع تطبيق حوكمة الشركات لل تطرقنا أوال  حيث  اجلزائرية،

يف الشركة و انعكاسه على جودة التقارير املالية، حيث تعد حوكمة الشركات القناة الكفيلة بتوفري أكرب قدر كبري 
اليت تتميز بالنوعية اجليدة من خالل اخلصائص النوعية للمعلومات ااحماسبية واملالية اليت يعتمد  من املعلومات

عليها يف إختاذ القرارات اإلستثمارية، و توفري اإلمكانيات املادية والبشرية من خالل تبين لفكرة احلوكمة وجتسيد 
 قيق كفاءة وفّعالية عالية.لكل من مبادئها ومتكني آلياهتا للوصل للمثالية النسبية، وحت

تقارير ذات بدراسة وحتليل لدور حوكمة الشركات للوصول  ستهدفة الدراسة امليدانية بشكل أساسيإولقد 
حتليل من خالل من وجهة نظر اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وكافة اإلطارات الفاعلني يف الشركة،  جودة عالية،

حلوكمة الشركات ن الشركة تطبق ملبادئ احلوكمة بالرغم من تبينيها أكيد باملعلومات املتوفرة يف اإلستبانة لتأ
، لتكون أول شركة خاصة تدخل واقع تطبيق حوكمة الشركات يف اجلزائر، ومراقبة مدى تفعيل م 2009خالل

ير اليت كذا إستخدامها ملعايري فنيية يف إعداد تلك التقار لشركة لتحقيق اجلودة املطلوبة، و آليات احلوكمة يف ا
اصبحت غاية كل مستثمر ومحاية مصاحل أصحاب املصاحل الداخليون واخلارجيون، لزيادة الثقة املتضررة من جراء 

 الفساد املايل اإلداري الذي أصبح مشكلة العصر احلديث.
مة بلوغ األهداف املرجوة من حوكل، نذكر منهااإلحصائية ومن خالل الدراسة امليدانية توصلنا لبعض النتائج 

على مستوى بيئة األعمال اجلزائرية، ال بد من تظافر اجلهود إىل أقصى  الشركات يف حتقيق جودة التقارير املالية
صورة كاملة لتبين مبادئ حوكمة من خالل إعطاء  ،احلدود يف خلق بيئة نشطة تعمل فيها حوكمة الشركات

 يف و مدي قياس جودهتا  ،مجلة من املعايري الفنية يل آلياهتا واحلرص على إحرتاموكذلك التوسع يف تفعّ  ،الشركات
إعداد التقارير والقوائم املالية لبلوغ امليزة التنافسية يف خمتلف األصعدة، وبالرغم من اجلهود املبذولة للتعريف 

نسبة قصور يف فهم وتطبيق اجليد للحوكمة خاصة على املستويات الدنيا للشركة وهذا وجدنا و  ،حبوكمة الشركات
أن الشركات اجلزائرية ال توىل األمهية الكبرية يف تفّعيل مفهوم وتطبيق احلوكمة على كافة بفتح علينا جمال ي

  املستويات اإلدارية. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

ةــمـاتــخــال                    



 ةاخلامت

 

89 

 تمهيد:1- 
ن اهو إاّل ره ، ماعاليةحوكمة الشركات يف حتقيق تقارير مالية ذات جودة  الذى تلعبه دورالتعرف على ال إن

الية وظيفة املراجعة على إعادة الثقة بتلك التقارير، وعليه تعمل احلوكمة يف زيادة مساءلة جملس اإلدارة ومدى فعّ 
، باإلضافة إيل تفعيل الّلجان املنبثقة من هذا اجمللس منها جلنة املراجعة اليت تعد من األجهزة ذات استقالليتها و

جوة التوقعات، وهي حلقة وصل بني اإلدارة واملراجع الداخلي واخلارجي لضمان أعلى األمهية يف تقليل ف
ويرتكز أثر احلوكمة يف جودة التقارير املالية من خالل ضمان إطار فّعال ومعايري قياس جلودة ؛ مصداقية بينهم

، وبدوره ينعكس إجيابي ا على املعلومات والتقارير املالية، مما يزيد من ثقة املستثمرين وأصحاب املصاحل بالشركة
هذه  ملستخدمي، مبستوى ميتاز بالكفاءة والفّعالية، والسماح ةثانيبالدرجة الالشركة بالدرجة األوىل وسوق املال 

 التقارير مبمارسة حقوقهم على أسس مدروسة وموثوقة. 
 :نتائج اتختبار الفرضيات2- 

يقي ملختلف جوانب حوكمة الشركات يف حتقيق جودة من خالل دراستنا اليت مجعت بني الشق النظري والتطب
 التقارير املالية، حاولنا اختبار الفرضيات اليت مت طرحها يف بداية الدراسة وعليه مت التوصل للنتائج التالية:

 املرتبطة األطراف أهداف حتقيق أجل من ومراقبتها الشركة إدارة يف الشركات حوكمة تتمثل "الفرضية األولى:
 ،مصداقيتها " من ت فّعل أن شأهنا من اليت لياتاآل و املبادئ من مجلة تطبيق على احلرص تعزيز خالل من هبا،

على اجملال املفاهيمي  متحورت فيه الدراسة يتاجلانب النظري ال خدالل مدنصدحة هذه الفرضية  إثبدات وقدد مت
ة واحلرص على مجيع املصاحل الداخلية واخلارجية واألمهية حلوكمة الشركات باإلضافة ملبادئها اليت تتميز بالشفافي

 عن طريق تفعيل مجلة من اآلليات اليت تقوم بتجسيد تلك املبادئ يف أرض الواقع.  
 اليت للمعلومات النوعية اخلصائص من لكل املالية التقارير إعداد يف مراعاة الشركة على" الفرضية الثانية:

"، من القرارات إختاذ عند محايتهم و للمستثمرين القاصر الفهم تقليل ليع حرصا   التقارير تلك جودة يف تتبلور
خالل اجلانب التطبيقي بينا أنه هناك عالقة طردية بني اخلصائص النوعية للمعلومات وجودة التقارير املالية ،كما 

، أذ تعد والثانوية الرئيسية النوعية اخلصائص حتقق مدى على التعرف خالل املالية من القوائم جودة حتديد ميكن
ذات أمهية يف حتديد اسرتاتيجيات سواء قصرية أو طويلة اآلجل ملتخذي القرارات، فهي نقطة الفصل يف حتقيق 
تقارير مالية تتميز جبودة، ناهيك عن األثر الذي ترتكه يف األسواق املالية باإلضافة ملعايري قياس املصداقية اليت 

 يد من موثوقية وفعالية جودة التقارير املالية.تتميز هبا تلك التقارير كمحدث يز 
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 الشركات قبل من الشركات حوكمة مبادئ تطبيق بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد:" الفرضية الثالثة
تبني لنا أنه هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  التطبيقي اجلانب خالل من ،"املالية تقاريرها وجودة اجلزائرية

تبني عينة من اجملتمع عن طريق حتليل  ،شركات من قبل الشركات اجلزائرية، لقد مت اإلجابة عنهمبادئ حوكمة ال
الراشد  تلتزم بتطبيق ملعظم مبادئ احلوكمة وإبداء نية تطبيقها من خالل تبنيها مليثاق احلكمالشركة لنا أن 
 م.2009

 وقدد"، عالية جبودة تتميز مالية تقارير إعداد يف الشركات حوكمة آلليات اجليد التطبيق يساهم :"الفرضية الرابعة
أجل من  هبا الشركةتلتزم اليت آليات احلوكمة  من جمموع التطرق إىل خدالل مدن الفرضية هذه صدحة إثبدات مت

حتقيق اهلدف املرجو منها وهو تقارير مالية ذات جودة عالية، حلماية املصاحل الداخلية واخلارجية، بالرغم من 
شركة أليانس للتأمينات اجلزائرية وهذا ما يزيد من فجوة التوقعات اهليكل التنظيمي لللجنة املراجعة يف عدم وجود 

الثاين فقد مت حتليل اإلستبانة وتبني انه هناك عالقة طردية قوية بني  املفرتض أن نقلل منها، وأما يف شقه اليت من
تميز جبودة عالية، يف ما خيدم املستثمرين احلاليني تفعيل لتلك اآلليات من أجل احلصول على تقارير مالية ت

 واملرتقبني مع مرعاة مجيع املصاحل .
 :الدراسة نتائج3-

 :يلي فيما تلخيصها ميكن النتائج، من جمموعة إىل توصلنا بإعدادها قمنا اليت الدراسة خالل من 
 من   يعززالذي  اتطبيقه كيفية ىهناك إتفاق عل وامنا، الشركات حوكمةمفهوم  ىإتفاق موحد علهناك  ليس

 وفّعالية الشركة ويدعم مقدرهتا على مواجهة التعثرات املالية يف حياهتا. كفاءة
  املسؤولية واملساءلة حتديد ويف الشفافية مستوى يف إجيابيا يؤثر الشركات وآليات حوكمة إن تطبيق  ملبادئ 
 ايل واإلداري ويف تقليل من الفساد امل واالستقاللية حتقيق العدالة ويف
   تساهم حوكمة الشركات يف حتقيق جودة التقارير املالية من خالل تفعيل آلياهتا وأمهها، املراجعة الداخلية

 وجلنة املراجعة واملراجعة اخلارجية وجملس اإلدارة.
  اإلفصاح وشفافية جودةاإلعتماد على آليات حوكمة الشركات من شأنه زيادة. 
  الشركات على جودة التقارير املالية وعلى مستخدميها، وإنعكاسها على أسواق هناك تأثري مباشر حلوكمة

 املال.
 .إن منفعة التقارير املالية تتوقف على مصداقية وموثوقية املعلومات 
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  يلتزم جملس اإلدارة عن طريق العمل املشرتك بينه وبني جلانه وخاصة جلنة املراجعة على احلرص يف اإلشراف
 ر املالية ومحاية مستخدميها مما يؤثر إجيابيا على جودة تلك التقارير.على إعداد التقاري

  تسعي شركة أليانس إىل اإللتزام بتطبيق مببادئ حوكمة الشركات لتحقيق مبدأ املصداقية واملوثوقية بني مجيع
 املتعاملني لديها واملرتقبني.

 طريق عدة قنوات جيدها املهتمني مرحية، يف  تقوم شركة أليانس باإلفصاح عن املعلومات ااحماسبية واملالية عن
تقوم بنشرها عرب مواقها اإللكرتونية، وتلتزم بنشر تقاريرها السنوية والنصف سنوية  وتقرير لحافج احلسابات 
وتقرير اجلمعية العامة كإجراء للوصول املعلومات يف وقتها املناسب حرصا على مستخدميها إلختاذ القرارات 

 قة، وحترص على ضمان جودة املعلومات ااحمتوات يف القوائم املالية والتقارير املختلفة.املدروسة واملوثو 
  تسعي شركة أليانس جاهدة يف إعداد التقارير املالية مراعاة للخصائص النوعية للمعلومات الرئيسية )املالئمة

 ذات جودة عالية.  و املوثوقية( وكذا الفرعية لبلوغ اهلدف املرجو منها وهو متيز بتقارير مالية 
 :التوصيات

 :يلي ما منها نذكر التوصيات بعض إىل التوصل مت الدراسة نتائج خالل من
  تعميم ثقافة احلوكمة على مستويات عالية، لتمس أكرب شرحية من املثقفني واملسريين وكذا املالكني لشركات
 صغرية.التوسطة و امل
 مرنة بيئة خللق املؤسسات بدل الشركات منط بإنتهاج التوجه غريبت اجلزائرية الدولة إمكانية إىل اإلشارة جتدر 

 .مطلق بشكل احلوكمة وآليات مبادئ فيها تفّعل
 .مواكبة التغري احلاصل يف تطبيق حوكمة الشركات وتفعيله مبا يتوافق مع التشريعات والقوانني اجلزائرية 
 قية لدي الشركات ورفع من مستوى الفهم إنشاء شركات إستشارية مستقلة، مما يزيد من الشفافية واملصدا

 القاصر لديهم.
  إنشاء جلان مراجعة مستقلة داخل الشركات لتحقيق اهلدف املرجو منها، وكذا خلق أسواق نشطة وفّعالة

 لتسهل عملية قياس جودة املعلومات ومعرفة مدى إنعكاسها على التقارير املالية.
 الدراسة: آفاق

اجلزائرية، وبالرغم من حداثة  الشركات يف املالية التقارير جودة على الشركات عكاس حوكمةتطرقنا يف  هذه الدراسة إلن
موضوع حوكمة الشركات مازال حديثا بالنسبة للجزائر، إال أننا حاولنا القيام بدراسة تطبيقية على إحدى الشركات 

 وكمة الشركات كما يلي:اجلزائرية ذات طابع خاص، ويف هذا الصدد ميكننا اقرتاح مواضيع ذات صلة حب



 ةاخلامت

 

92 

 .بني إدارة وجودة األرباححوكمة الشركات  -1
 واقع األسواق املالية اجلزائرية  يف ضل حوكمة الشركات. -2
 حوكمة الشركات بني املراجعة وااحماسبة.  -3
  .ااحماسيب لتنشيط بورصة اجلزائرأمهية التوسع يف اإلفصاح  4-     
 فصاح اإللكرتوين.دور حوكمة الشركات يف تفعيل اإل    5-   
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 التسديري، وعلدوم اإلقتصدادية العلدوم كليةاملسدتدامة، التنمية حتقيق ومتطلبات املؤسسات حوكمة آليات ، الدويل امللتقي يف

 .2013 نوفمرب 26-25ورقلة، مرباح قاصدي جامعة
ت كآليدة للحدد مدن الفسداد املدايل واإلداري، مداخلدة يف امللتقدي وطالعدة لحمدد، حوكمدة الشدركابن الطاهر حسدني، ب-17

الوطين حدول: دراسدة أثدر حوكمدة الشدركات علدى الشدفافية واإلفصداح وجدودة القدوائم املاليدة يف ظدل النظدام ااحماسديب املدايل، 
 .2012ماي  07-06جامعة لحمد خيضر بسكرة، 

 مددن للحددد كأليددة الشددركات حوكمددة حددول األول الددوطة امللتقددى ة،األمهيدد املفهددوم احلوكمددة هدداجرة، غدداج رابددح، بددوقرة-18
 06 -07 بسدددكرة، خيضدددر، لحمدددد جامعدددة التسددديري، وعلدددوم والتجاريدددة االقتصدددادية العلدددوم كليدددة واإلداري، املدددايل الفسددداد
 .2012 فيفرى
 الثالددددث ؤمتراملدددد حبددددث، ورقددددة ،"ومصددددر االردن حالددددة" وتطبيقاهتددددا احلوكمددددة مفدددداهيم قددددريط، عصددددام اخلطيددددب، خالددددد-19

 .2009 القاهرة، للحوكمة،
 احلوكمددة حددول وطددين ملتقددى ااحماسددبية، املعلومددة جددودة حتقيددق يف الشددركات حوكمددة دور ،نددوال لعشددوري مجعددة، هددوام-20

 08-07البدواقي، أم مهددي، بدن العدريب جامعدة التسديري، وعلدوم االقتصدادية العلدوم كليدة وأفداق، رهاندات، واقع، ااحماسبية
 .2010ديسمرب

 التقارير والنشريات:
 املشدددروعات مركدددز واالنتقاليدددة، والصددداعدة الناميدددة االقتصددداديات يف الشدددركات حوكمدددة غدددرس وآخدددرون، ل، كددداترين21-
 .2003 واشنطن، كرمي، مسري ،ترمجة1،الفصل3ط اخلاصة، الدولية
 اجلزائدددر، يف للمؤسسدددة الراشدددد احلكدددم ميثددداق التقليديدددة، والصدددناعة واملتوسدددطة الصدددغرية املؤسسدددات لدددوزارة منشدددورات22-
 .2009 إصدار

 المجالت:
 عمددان بورصددة يف املدرجددة للشددركات السددوقية العوائددد علددى الدددخل متهيددد أثددر نصددار، أبددو لحمددد محددد، مخدديس آمندده23-
 .2013 ،عمان،2،العدد 40 اجمللد اإلدارية، العلوم دراساتجملة  املالية، لألوراق
 الشددركات، حوكمددة ظددل يف ااحماسددبية باملعلومددات املاليددة األوراق سددوق كفدداءة قددةعال الددداوي، وخددرية غريددب بولربدداح24-
 .2017ديسمرب31 ،07العدد اإلقتصادية، للتنمية اجلزائرية اجمللة
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 املعلومدات جدودة علدى املرحليدة املاليدة التقدارير يف القطاعية املعلومات عن االفصاح أثر وأخرون، أبوبكر، عوال زيتو 25-
 العدددراق، تكريدددت، جامعدددة ،37 العددددد، ،1 اجمللدددد واالقتصدددادية، اإلداريدددة للعلدددوم تكريدددت جملدددة ميدانيدددة، سدددةدرا ااحماسدددبية
2017. 

 ،12العدددد الباحددث، جملدة مصددر، مددع مقارندة دراسددة– اجلزائددر يف املؤسسدات حوكمددة إطددار عمدر، الصددمد عبددد علدى26-
 .2013 اجلزائر، ية،املد جامعة التسيري، وعلوم. والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 جملددة االسددتثمارية، القددرارات إختدداذ املاليددة القددوائم يف الددواردة املاليددة املعلومددات موثوقيددة اجلبددوري، كدداطع خلددف علددي27-
  .2017الناصرية، ،3العدد ،12اجمللد فار، ذى جامعة
 التقددارير جددودة علددى كاتالشددر  حوكمددة قواعددد تطبيددق اثددر وأخددرون، الشددوبكي عليددان يددونس الاليددذ، الغددين عبددد علددي28-
 .2013 األردن، االوسط، الشرق جامعة ،04العدد ،26اجمللد التقين، جملة املالية،
 املؤسسدات داءأ جملدة عليهدا، املتعدارف التددقيق معايري ظل يف املؤسسي التحكم تدقيق املشهداين، توفيق اقبال عمر29-

 .2012 ، ة، جامعة جرش، األردن، كلية العلوم اإلقتصادية واإلداري02 العدد اجلزائرية،
، جملدددة ااحماسدددب، املصدددرية السدددوق يف االسدددتثمار حركدددة تنشددديط يف وأثرهدددا احلوكمدددة علدددى، العابددددين زيدددن علدددى لدددؤي30-
 . 2004 أكتوبر ، مشس عني جامعة التجارة، كلية املصرية، واملراجعني ااحماسبني مجعية، 240العدد
 واإلداريددة، االقتصددادية العلددوم جملددة املاليددة، التقددارير جددود حتسددني يف القضددائية ااحماسددبة دور عبيددد، ندداجي زهددراء. م.م31-
 .2018 بغداد، ،24اجمللد ،107العدد

 القوانين والمراسيم:
 اجلريددة املدايل، ااحماسديب النظدام يتضدمن 2007نوفمرب 25 يف املؤرخ 11-07رقم قانون للحكومة، العامة األمانة-32 

 .25 ةاملاد ،74العدد الرمسية،
 لحدافج و ااحماسدب اخلبدري مبهدن يتعلدق 2010جويليدة 29 يف املؤرخ 01-10رقم قانون للحكومة، العامة األمانة -33 

 .42العدد الرمسية، اجلريدة املعتمد، ااحماسب و احلسابات
 الرسائل واألطروحات:

 الددكتوراه، شدهادة لنيدل مقدمة مذكرة ة،اجلزائري التأمني لشركات رشيدة إلدارة مدخال الداخلية املراجعة نقاز، أمحد34-
 .2016،ورقلة، اإلقتصادية علوم كلية

 للعلدددوم العراقيدددة اجمللدددة املاليدددة، السدددوق كفددداءة تعزيدددز يف املرحليدددة املاليدددة التقدددارير دور املشدددهداين، اي عبدددد جندددم بشدددرى35-
 .2009العراق، ،26اإلدارية،العدد
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 ختددرج مددذكرة املددايل، ااحماسدديب النظددام ظددل يف املاليددة التقددارير جددودة علددى الشددركات حوكمددة تطبيددق أثددر أمددني، راشدددي36-
 .2017مالية، ختصص سطيف، جامعة الدكتورة، شهادة نيل متطلبات ضمن
 لنيددل قدمددة م أطروحددة املددايل، األداء وحتسددني املاليددة التقددارير جددودة حتقيددق يف الشددركات حوكمددة دور البشددري، زبيدددي37-
 .2016مسيلة، جامعة التجارية، العلوم يف علوم دكتوراه شهادة
 شددهادة ضددمن تدددخل مددذكرة ااحماسددبية، املعلومددات جددودة حتقيددق يف املؤسسددات حوكمددة إسددهامات ريدداض، زالسددي38-

 2012 ورقلة، جامعة جباية، لحاسبة ختصص التسيري، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم املاجستري،كلية
 وحوكمدة ماليدة ختصدص ماسدرت مدذكرة التدأمني، لشدركات املدايل األداء حتسني يف كمةاحلو  آليات دور رشيدة سليماين39-

 .2013بسكرة، خيضر، لحمد الشركات،جامعة
 سدددعر علدددى وانعكاسددداهتا ااحماسدددبية املعلومدددات جدددودة حتقيدددق يف الشدددركات حوكمدددة دور الشدددي ، حسدددن الدددرزاق عبدددد40-

 .2012غزة، مية،اإلسال اجلامعة التجارة، كلية ماجستري، رسالة السهم،
 املاليدددددة يف ماجسدددددتري رسدددددالة املؤسسدددددات، حوكمدددددة تطبيدددددق يف الداخليدددددة املراجعدددددة دور الصدددددمد، عبدددددد علدددددى عمدددددر41-

 .2009 املدية ،جامعة اإلقتصادية العلوم وااحماسبة،كلية
 تدددخل ،مددذكرة املاليددة التقددارير موثوقيددة تعزيددز يف الشددركات حوكمددة مبددادئ تطبيددق أثددر احليدداري، عبددداي يوسددف عمددر42-
 .2017األوسط، الشرق جامعة لحاسبة، ختصص ماجستري، شهادة متطلبات ضمن
 مدذكرة املستدامة، التنمية ومعايري مبادئ لتجسيد الشركات حوكمة جمال يف التدقيق وظيفة دور تطور غاّلب، فاتح43-
 .2011 سطيف، ةجامع التسيري، علوم و اإلقتصادية العلوم كلية املاجستري، شهادة نيل ضمن تدخل
 مدذكرة الدوليدة، املاليدة التقدارير معدايري تطبيدق ظدل يف املاليدة القدوائم جدودة علدى ااحماسديب اإلفصداح أثدر  حنان، قسوم44-
 .2015 ،01 سطيف عباس، فرحات جامعة وتدقيق، لحاسبة ختصص الدكتوراه، شهادة نيل ضمن تدخل
 العلدوم كليدة ماسدرت، شدهادة لنيدل ختدرج مدذكرة اجلزائدري، البنكدي القطداع يف احلوكمدة إرسداء متطلبدات عبابسة، كنزة45-

 .2017البواقي، أم جامعة مالية، ختصص االقتصاديدة،
 مدذكرة املاليدة، القدوائم ومستخدمي اخلارجي املراجع بني التوقعات فجوة تضييق يف املراجعة جودة أثر صويل، ليندة46- 

 جامعدددددة االقتصدددددادية، العلدددددوم كليدددددة لحاسددددديب، تددددددقيق ختصدددددص املاسدددددرت، شدددددهادة نيدددددل متطلبدددددات ضدددددمن يددددددخل مقددددددم
 2013الوادي،
 ماجسدتري، رسدالة املاليدة، التقدارير وجدودة ااحماسديب االفصاح على احلوكمة قواعد تطبيق اثر محام، أبو إمساعيل ماجد47-
 .2009، غزة اإلسالمية، اجلامعة التمويل، ااحماسبة قسم التجارة، كلية
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 غدددري ماجسددتري، رسددالة االسددتثمارية، القددرارات اختدداذ يف ودورهدددا املاليددة املعلومددات جددودة اي، فضددي اهلددادي لحمددد48- 
 .2010 البليدة، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم منشورة،كلية

 شدددددهادة نيدددددل متطلبدددددات ضدددددمن تددددددخل مدددددذكرة الشدددددركات، حوكمدددددة تفعيدددددل يف املراجعدددددة جلدددددان جددددداّلب،دور لحمدددددد49-
 .2014بومرداس، التسيري،جامعة وعلوم اإلقتصادية العلوم ةاملاجستري،كلي

العلددوم  كليددة ماجسددتري، رسددالة القددرارات، اختددذ يف وأثرهددا ااحماسددبية املعلومددات خصددائص اجملهلددي، علددي لحمددد ناصددر50-
 .2009 باتنة، جامعةاإلقتصادية، 

 يف املصدريف التمويدل مدنح قدرار علدى قديدةالن التددفقات معلومدات عدن اإلفصاح آثر لحمد، حسن إبراهيم الدين جنم 51-
 للعلددددددوم السددددددودان جامعددددددة العليددددددا، الدارسددددددات كليددددددة ااحماسددددددبة، يف الفلسددددددفة دكتددددددوراه درجددددددة لنيددددددل مددددددذكرة املصددددددارف،
 .2014التكنولوجيا،

 دةشددها لنيددل مقدمددة مددذكرة املددايل، ااحماسدديب النظددام ظددل يف ااحماسددبية املعلومددات جددودة خدجيددة، وعمددران فوزيددة هدداليل53-
 .2016 سعيدة، الطاهر، موالي الدكتور جامعة وجباية، لحاسبة ختصص اإلقتصادية، العلددوم كلية ماسرت،

 قائمة المواقع اإللكترونية:
54- http://www.allianceassurances.com.dz. 
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55-Ahmad Naciri ،" Corporate governance Around the world” ،London and 
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57-Statement of Financial Accounting Concepts No. 2 ،Qualitative 

Characteristics of Accounting Information ،May 1980. 

58-Statement of Financial Accounting Concepts No. 5 ،Recognition and Mea 
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59-Stefano Azali et autre ،The value relevance of earning management 
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60-The Institute of Internal Auditors Standards and Guidance ,International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, translated by Naji 

Fayyad, Lebanon, 2017.                                         

61-Vera Palea ،IAS/IFRS and financial reporting quality ،Lessons from the 

European experience ،China Journal of Accounting Research  ،Production and 
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 قوائم مالية لشركة أليانس للتأمينات اجلزائرية :01رقم لحقم
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 تقرير لحافج احلسابات  :02ملحق رقم 
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 س للتأمينات اجلزائرية : استبانة الدراسة خاصة بشركة أليان03ملحق رقم 

 

 الشهيد حمه لخضر بالــــــوادي جــــامعة
 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم المالية والمحاسبة
 تخصص محاسبة وتدقيق

 السالم عليكم ورمحة اي تعايل وبركاته        
 ...أخي الفاضل /أخيت الفاضلة حتية طيبة وبعد        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 يشددرفين أن أضددع بددني أيددديكم هددذا االسددتبيان كددأداة جلمددع البيانددات املتعلقددة بدداجلزء امليددداين لدراسدديت
    :حتدت عندوان لحاسبة وتدقيقختصدص  ااحماسبةو املالية لدوم العدات نيدل شدهادة املاسدرت يف اسدتكماال ملتطلب

                 "حوكمة الشركات على جودة التقارير المالية في الشركات الجزائرية انعكاس"
الل إبداء من خ مدى ارتباط حوكمة الشركات جبودة التقارير املالية هتدف هذه الدراسة إىل معرفةو 

 .آرائكم كأكادمييني ومهنيني يف املوضوع
لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتعبئة االستبانة املرفقة وإعطائها األمهية املناسبة ملا له من تدأثري علدى 

وان حرصكم على تقدمي املعلومات الكافيدة واملطلوبدة بدقدة وموضدوعية سديؤدي إىل إثدراء  ،نتيجدة الدراسة
د علدى سدرية ي، مدع التأكدلدراسةللدراسة وبالتايل احلصول على نتائج وتوصيات أكثدر دقدة موضدوع ا

 سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.و ستقدموهنا  املعلومدات الديت
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم منا كل التقدير واإلحرتام

 

 
 األستاذ المشرف:                                                 لبة :                                         ــالط

 زين يونس /د                                                                                                      قريشه عثمان 
 ليله ياسين

                                                              مكاوي فريد                                            
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 في الخانة المناسبة وشكر ا علي مشاركتنا هذا الطرح العلمي. (xنرجو من سيادتكم وضع عالمة )

 القسم األول: معلومات عامة.

 المؤهل العلمي:-1
 ثانوي                  جامعي                    أخري   
 التخصص:-2
 أخري                 مالية ولحاسبة    تدقيق                 
 الوظيفة:-3

 أخري     مراجع داخلي                      لحاسب                                   إطار    
 الخبرة المهنية:-4

 سنة 20سنة                 أكثر من  20سنوات إىل  10من      سنوات                  10أقل من     
 

يف هذا القسم عبارات ختص كل من إنعكاس اخلصائص النوعية للمعلومة ومبادئ وآليات احلوكمة على ي: القسم الثان
 جودة التقارير املالية

 
غير 

موافق 
 بشدة

 
غير 

 موافق

 
 محايد

 
 موافق

 
موافق 
 بشدة

 
 الفقرة

 
 الرقم

 ليةالمحور األول: إنعكاس الخصائص النوعية للمعلومات على جودة التقارير الما     
 01 يتحدد مستوى جودة املعلومات ااحماسبية مبدى توافقها مع اخلصائص النوعية ااحمددة هلا) املالئمة واملوثوقية(.     
 02 من ميزة القدرة التنبؤية للتقارير املالية للشركة. إعداد البيانات املالية وفقا  ملعلومات مالئمة )خاصية املالئمة( يعزز     
ركات التقارير املالية املرحلية كإجراء حتفيزي من أجل خلق عامل الثقة بني اإلدارة واملسامهني وعرض تعرض الش     

 املعلومات املالئمة ويف الوقت املناسب.
03 

تؤثر جودة املعلومات ااحماسبية الواردة يف التقارير املالية إلستجابة محلة األسهم واملستثمرين لإلستثمار يف أسهم      
 ة املعدة لتلك التقارير.الشرك

04 

 القوائم يف الظاهرة احلسابات لبنود احلقيقة القيمة ،تعكس وموثوقة دقيقة بأهنا ااحماسبية األرقام جودة من خالل     
 املالية.

05 

 06 ختاذها.تساعد املعلومات املالية املالئمة واملوثوقة على تغري درجة حالة عدم التأكد املتصلة بالقرارات املراد إ     

  



 املالحق 
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 بني الثقة ملبدأ تعزيز بغية األخطاء واملغالطة من خالية معلومات على حتتوى مالية تقارير إعداد يف الشركة تسعى     
 املصاحل. أصحاب و واملسامهني اإلدارة

07 

 08 تعرب التقارير املالية بصدق عن األحداث اليت قامت هبا الشركة خالل فرتة معينة.     
 حور الثاني: عالقة مبادئ حوكمة الشركات بجودة التقارير الماليةالم     
تسعى مبادئ حوكمة الشركات لتحديد الواجبات والصالحيات بشكل دقيق ألغراض املساءلة عن طريق وضع      

 إطار تنظيمي فّعال.
09 

 10 حل.تعمل حوكمة الشركات من خالل مبادئها على ضمان حقوق املسامهني وأصحاب املصا     
 11 معلومات للتغريات األساسية يف الشركة تسعى حوكمة الشركات لضمان حق املسامهني يف املشاركة واحلصول على     
 12 الغري قانونية باملمارسات إلعالمهم اإلدارة مبجلس االتصال على القدرة املصاحل ألصحاب     
 وضوح بكل املستخدمني فئات جلميع املعلومات املالية وصيلبت املالية التقارير يف والشفافية اإلفصاح يوفر     

 رشيدة. قرارات الختاذ ومصداقية
13 

 14 واملهنية والقانونية  باألخالقية املدراء و اإلدارة جملس مبسؤوليات االلتزام يتم     
 دور آليات حوكمة الشركات في جودة التقارير الماليةالمحور الثالث:      
 15 .املصاحل أصحاب مصاحل مراعاة فئة مع لكل بعدالة املسامهني معاملة اإلدارة لسجم على     
 16 تعمل جلنة املراجعة باإلشراف والرقابة على جودة املعلومات ااحماسبية اليت يتم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية     
 17 ارة ومستخدمي املعلومات لتعزيز مبدأ الثقة.تسعي آليات حوكمة الشركات لتقليص من فجوة التوقعات بني اإلد     
تلعب املراجعة الداخلية دورا هام يف حوكمة الشركات من خالل تقدير املخاطر والتحقق من اإلجراءات الرقابية و      

 اإللتزام هبا.
18 

اإلضافة محاية أصول يساهم املراجع الداخلي يف مراجعة مبادئ والسياسات ااحماسبية املطبقة داخل الشركة ب     
 الشركة.

19 

 20 تعد التشريعات والقوانني من اآلليات اليت تعزز من فّعالية تطبيق احلوكمة يف بيئة األعمال.     
 يف واملوثوقية املصداقية مبدأ إضفاء خالل من الشركات حلوكمة العام اإلطار تفعيل يف اخلارجية املراجعة تساهم     

 نشورة للشركة.امل املالية التقارير
21 

مما يرفع  املالية والتقارير للقوائم ومرفقة الشركات على ملزمة املراجعة جلنة تقرير جعل يف املالية األسواق هيئة تسعى     
 .وشفافية إفصاح أكثر املالية التقارير وإعطاء املسامهني ثقة هذا من

22 


