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:ملخص  
إثارة لعلّ إفالس العديد من املؤسسات والشركات العاملية الكربى إثر األزمة املالية اليت طبعت السنوات األخرية كان له إجيابياته، حيث مت      

املقدمة، فقد أمجع العديد من املختصني على مسألة هامة جدا وهي عدم وجود قواعد حماسبية موضوعية تضمن نزاهة وصدق املعلومات 
 .واملدققني مع من هلم عالقات ومصاحل مع املؤسسة  ضرورة توفر أنظمة حوكمة للشركات متنع تواطؤ املراجعني

رتقاء مبؤسساا إن اجلزائر وسعيا منها ملسايرة التطورات العاملية، سعت جبد حنو االف ،ويف ظل موجة االنفتاح على العامل يف مجيع امليادين
وخاصة فيما يتعلق باجلانب احملاسيب، حيث عملت على تبني نظام مايل حماسيب جديد يضمن ملؤسساا تقدمي تقارير صادقة وشفّافة تعكس 

  .والدائنني وضعها املايل، وكذا تسهل عملية مراقبة حساباا من خالل توفري معلومات وضمانات كافية لكل من املسيرين واملسامهني والعمال
 دف هذه املداخلة إىل إبراز أمهية تطبيق النظام املايل احملاسيب اجلديد يف تعزيز حوكمة املؤسسات الوطنية كإطار تنظيمي لضمان صدق

ه املؤسسات املعلومات احملاسبية واملالية املعروضة، وللحد من استخدامها بطريقة سلبية تتعارض ومصاحل األطراف الدائمة وذوو احلقوق يف هذ
  .نشاط بورصة اجلزائر   ودراسة ما لذلك من اثر على

Résumé: 
La faillite de plusieurs grandes entreprises et compagnies internationales suite à la crise 

financière qui a marquée les dernières années a eu certainement ses impacts positifs, du fait 
qu’on a invoqué une question très importante qui est l’inexistence de règles comptables 
objectives qui garantissent l’intégrité et la véracité des informations données. Plusieurs 
spécialistes se sentent mis d’accord sur l’obligation de mettre en œuvre des systèmes de 
gouvernance pour les entreprises, qui interdisent la complicité des auditeurs avec ceux qui 
ont des relations et intérêts avec l’entreprise.  

L’Algérie, afin de suivre les développements internationaux et dans le cadre de la 
vague d’ouverture sur le monde dans tous les domaines, a veillé sérieusement à l’ascension de 
ses entreprises, surtout en ce qui concerne le côté comptable. Elle a veillé à l’adoption d’un 
nouveau système financier et comptable qui garanti à ses entreprises de donner des rapports 
véridiques et transparents qui reflètent sa situation financière et facilite le contrôle de ses 
comptes. En fournissant des données et garanties suffisantes pour tous les gérants, 
actionnaires, travailleurs et créditeurs.  

Le but de cette intervention est de montrer l’intérêt de l’application du nouveau plan 
financier et comptable dans le renforcement du jugement des entreprises nationales, comme 
cadre organisationnel pour la garantie de la véracité des données comptables et financières 
exposées et afin de cesser de les utiliser d’une manière négative qui s’oppose avec les intérêts 
permanents et les ayants droits de ces entreprises.   
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  مقدمة
دول وما ظهر من مفاهيم جديدة منها احلكومات ــه من ترابط اقتصاديات الــالتغريات االقتصادية العاملية وما أفرزت إن

ويف أعقاب سلسلة األزمات املالية املختلفة اليت اخل، ....ـةاملؤسساتيـــوكمة احل اجات االقتصادية،ــالتكتالت واالندم ،ةـااللكتروني
حدثت يف الكثري من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا خالل عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذا ما سجله االقتصاد 

واليت كانت تعمل  Enron أزمة شركةات األمريكية كاألمريكي من املوجات املتالحقة من االيارات املالية واحملاسبية لعدد من أبرز الشرك
األمريكية  Worldcom ، وكذلك أزمة شركة2001 األمريكية عام يف جمال تسويق الكهرباء والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة

الكبري يف االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات من خالل االلتزام بتطبيق نظم حماسبية فعالة وموحدة على  األثركان له ،2002عام  لالتصاالت
 . الصعيدين احمللي والدويل

تطبيق معايري احملاسبة الدولية من قبل احملاسبني عند بوحيث أن اجلزائر ليست مبنأى عن هذه التغريات الدولية كان لزاما عليها االلتزام   
وهذا حىت يتماشى مع متطلبات  التجارة العاملية وعوملة أسواق رأس املال خاصة وان املخطط الوطين احملاسيب  فحص القوائم املالية،إعداد و

األمر الذي استدعى إعادة النظر يف هذا املخطط من خالل طرح مشروع  ،أصبح ال يتماشى مع تطور املؤسسات اجلزائرية والظروف الدولية
، وذلك يف سياق اإلصالحات االقتصادية مفاهيم حوكمة املؤسساتخطوة هامة يف عملية تطبيق هذا النظام الذي ميثل  .احملاسيبالنظام املايل 

ون الرامية إىل مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، باستجابة احملاسبة الحتياجات أطراف عديدة من املعلومات، واليت يأيت يف مقدمتها املستثمر
شفافية تقدمي املعلومة احملاسبية بكل وكذا  ،، من خالل توفيق البيئة احملاسبية اجلزائرية مع البيئة احملاسبية الدوليةاألجانب وأسواء احملليون 

  .ودقة لكل املهتمني واملستخدمني هلذه املعلومة حووضو
يف تطوير وتنظيم أساليب التمويل القطاع املايل يف أي اقتصاد حر، فهي تعد العنصراألساسي بالبورصة أهم ركن  كانت اذاف    

مبثابة املرآة  احلقيقية اليت تعكس  واذا كانت ،املتوسط وطويل األجل للمشاريع االقتصادية واالجتماعية والتنموية باألحجام والكلف املطلوبة
 :حقيقة أوضاع الشركات املقيدة ا واإلقتصادية للدولة وضاع حقيقة األ

  بورصة اجلزائر؟ تفعيل نشاطمن أجل  تطبيقات مفاهيم حوكمة الشركاتيف ظل  املايل احملاسيبالنظام  فما مدى جناعة -
  :هلذا ولالجابة على هذا التساؤل تناولنا يف ورقتنا البحثية هذه احملاور االتية    

  الشركاتحلوكمة االطار املفاهيمي  :أوال -
  .لنظام املايل احملاسيبل االطار النظري :ثانيا -
  .تبين نظام احملاسبة املاليةواقع البورصة اجلزائرية و :ثالثا -
  والنظام املايل احملاسيب على بورصة اجلزائرلشركات وكمة احانعكاس تطبيقات مفاهيم  :رابعا -
  .الشركاتوكمة حلنهوض ببورصة اجلزائر يف اطار ل  متطلبات تفعيل استخدام النظام املايل احملاسيب :خامسا -
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  :حلوكمة الشركات فاهيمياإلطار امل - أوال
 :نشأة ومفهوم حوكمة الشركات1_

  :نشأة حوكمة الشركات- 1-1
الشركة احلديثة "من خالل ندوم  1932وذلك سنة  Berle et Meansأول من اهتم حبوكمة الشركات الباحثان األمريكيان   

حيث قاما بدراسة تركيبة رأمسال كربيات الشركات األمريكية، ومن خالل دراستهما توصال إىل ضرورة فصل امللكية عن  ،"وامللكية اخلاصة
  .قوق املسامهنيحماية حلاإلدارة وإىل إلزامية فرض رقابة على تصرفات املسريين 

الوكالة اليت يعود الفضل يف تطويرها إىل  وتستند حوكمة الشركات يف الفكر التنظيمي إىل جمموعة من النظريات أمهها نظرية   
مهمة و، حني أثارا مسألة هامة تتعلق بالفصل بني ملكية رأس املال اليت تعود للمسامهني 1976سنة  Mecklingو  Jensenاألمريكيني 

ليهم العمل لصاحل املسامهني من اختاذ القرار والتسيري املوكلة للمسريين، فحسب هذه النظرية، فإن املسريين تربطهم بالشركة عقود تفرض ع
ه عن أجل زيادة ثروم وخلق القيمة مقابل أجور يتقاضوا، ألن السري وفقا لنظرية الوكالة يلجأ إىل وضع استراتيجيات حتميه وحتفظ له حقوق

قبل غريه، وبذلك فهو يفضل  وكذلك حجم املعلومات اليت يستقبلها املسري... شبكة العالقات باملوردين والعمالءطريق استغالل نفوذه، 
ملواجهة هذا االحنراف الذي تعتربه ). خاصة احلفاظ على قيمته يف سوق العمل(حتقيق مصاحله و أهدافه الشخصية أوال قبل مصاحل املؤسسة 

مصاحلهم باختاذ تدابري لتعديل سلوك املسري السليب و للحفاظ على  النظرية إخالال بشروط العقد الذي يربط املسري بالشركة يلجأ املسامهون
جمالس اإلدارة، (رقابية عن طريق إنشاء نظام حوكمة الشركات الذي ميلك آليات و أدوات رقابية و إشرافية داخلية تعتمد على  و تقوميية

سوق رقابة املسريين، (وخارجية ممارسة من طرف األسواق  ،)وكذا الرقابة املباشرة للمسامهني) رئيس، مرؤوس(الرقابة التبادلية بني املسريين 
امللكية  فصل بني هناك يكون عندما بالشركة صراع حدوث إىل حتمية 1980 عام يف Famaوقد أشار ، ...)السوق املايل، البنوك،

 التطبيق خالل من الوكالة حل مشكلة إمكانية عن  2001سنة Monks و Minow  و  Mitchellواإلدارة، ويف هذا السياق يؤكد
إذا فقد جاءت حوكمة الشركات كرد فعل واستجابة لنداء املسامهني من أجل احلد من التصرفات السلبية  الشركات، حوكمة آلليات اجليد

  .)1(للمسريين ولفرض رقابة حتمي املصاحل املشتركة للجميع و حتافظ على استمرارية الشركة أيضا
  :مفهوم حوكمة الشركات - 1-2

 Corporate"ترمجة حمددة ملصطلح  أوعدم وجود اتفاق بني الباحثني واملمارسني على تعريف حمدد  إىلتشري الدراسات   
Governance" ،واحلاكمية املؤسسية، احلكيمة، اإلدارة أوباإلدارة الرشيدة  أخريرى البعض تسميتها حبوكمة الشركات ويصفها  إذ 

 .)2(داخل املؤسسةاحلاكمة  اإلجراءاتمبثابة جمموعة من  أاويرى آخرون 
ونظرا لتزايد االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات حرصت العديد من املؤسسات الدولية على تناول هذا املفهوم بالتحليل والدراسة، 

حيث عرفت حوكمة الشركات على أا النظام الذي يتم من  OECDهذه املؤسسات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  رأسوعلى 
: توزيع احلقوق واملسئوليات بني خمتلف األطراف املعنية بالشركة مثلخالله توجيه ومراقبة الشركات، وأن هيكل حوكمة الشركات حيدد 

ركة، كما يوضح هيكل احلوكمة قواعد وإجراءات جملس اإلدارة، واملديرين التنفيذيني، واملسامهني واألطراف األخرى أصحاب املصاحل يف الش
اختاذ القرارات بالشركة، وبذلك فإنه يقدم أيضا اهليكل الذي من خالله يتم وضع أهداف الشركة وإجراءات حتقيق هذه األهداف ومراقبة 

  .)3(األداء
والنظم والقرارات اليت تضمن كل من وهناك من يعترب أن مصطلح احلوكمة يشري إىل جمموعة اآلليات واإلجراءات والقوانني   

ما يتعلق االنضباط والشفافية والعدالة وبالتايل دف إىل حتقيق اجلودة و التميز يف األداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة االقتصادية في
  .)4(صلحة وللمجتمع ككلباستغالل املوارد االقتصادية املتاحة لديها مبا حيقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذوي امل
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  :خصائص وأهداف حوكمة الشركات -2
  ):5(تتمثل أهم خصائص احلوكمة فيما يلي :خصائص حوكمة الشركات  - 2-1

ميكن و .تعترب املشاركة حجر األساس يف احلوكمة الرشيدة، وتبدأ من عمل الرجل و املرأة جنباً إىل جنب يف اتمع :املشاركة  -
    . أن تكون املشاركة مباشرة أو من خالل مؤسسات شرعية متثل األطراف املختلفة

 حلقوق كاملة حبيث تضمن محاية. تتطلّب احلوكمة الرشيدة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل نزيه : سيادة القانون -
   .حقوق األقليات اإلنسان، خصوصا

،كما القرارات وتنفيذها تطبق بأساليب تندرج ضمن إطار لوائح وتعليمات للقوانني واألنظمةتعين بأن عملية اختاذ و : الشفافية -
املعلومات الكافية يتم جتهيزها بشكل  وأن ،تعين أيضاً أن املعلومات متوفرة و متاحة لألشخاص املتأثرين بالقرارات و مضامينها

  .بشكل يسهل احلصول عليها ،درة عن املؤسسةعالم واإلعالنات الصامفهوم واإلفصاح عنها يف أجهزة اال
   .ن احلوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات مجيع الشرائح ضمن أطر زمنية معقولة و حمددةا :التجاوب -
تتطلب احلوكمة و .ومتشابكة ويؤثر بذلك عوامل متعددة خمتلفة  اخل... بني االفراد واألقسامتتفاوت وجهات النظر :التوافق  -

  . فئات املختلفةالالرشيدة الوسطية يف التعامل مع املصاحل املختلفة حبيث تؤدي اىل توافق أعم وأمشل جلميع 
وأم ليسوا بعيدين أو ) شركاء(لديهم حصة فيه  املعنينيدل يعتمد على ضمان أن مجيع اعنظام وجود ان  :العدل والشمولية -

الفرصة للتحسني واحملافظة على  استغاللمن مجيع فئات اتمع وخصوصاً الفئات األضعف سرية، ويتطلب ذلك املحميدين عن 
  .دهاابقائها وحي

احلوكمة الرشيدة تعين أن عمل املؤسسات يف اتمع والعمليات موجه لتحقيق احتياجات اتمع باستخدام  :الكفاءة و الفعالية -
   .لموارد املتاحةل االستغالل االمثلأما الكفاءة يف منظور احلوكمة فتعىن  .أمثل للموارد املتاحة

املسائلة هي عامل مهم ومؤثر يف احلوكمة الرشيدة، وال يقتصر ذلك على املؤسسات احلكومية فقط بل ميتد  :املسائلة و احملاسبة -
على القرارات املتخذة هل هي خارجية أم  من حياسب اآلخر يعتمدو .أيضاً ليشمل القطاع اخلاص ومنظمات اتمع املدين

 .داخلية ومن هي اجلهة املتأثرة بتلك القرارات وال ميكن حتقيق ذلك إال بوجود الشفافية ووجود دولة قانون
  
  :أهداف حوكمة الشركة- 2-2

  :)6(يلي ميكن بيان أهم األهداف اليت تسعى حوكمة الشركات لتحقيقها فيما  
ü ؛الشركات ءتعظيم مستويات أدا 
ü ؛تقليل املخاطر إىل حدها األدىن 
ü ؛فرص الوصول إىل أسواق رأس املال حتسني 
ü  ؛غش وتضارب املصاحلنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الاألوضع 
ü اوضع أنظمة الرقابة على إد؛ارة الشركة وأعضاء جملس إدار 
ü  ؛تتضمن حتقيق أهداف احلوكمةواليت وضع القواعد واإلجراءات املتعلقة بسري العمل داخل الشركة 
ü ؛لكل ذي مصلحة من مراجعة اإلدارة العادلة والشفافية وحق املساءلة مبا يسمح 
ü  ؛احمللية واألجنبية راتاالستثماتشجيع وجذب 
ü  بالقانون واإلشراف على املسؤولية  االلتزامضمان مراجعة األداء املايل وحسن استخدام أموال الشركة ومدى

 ؛يف ضوء قواعد احلوكمة الرشيدة كةللشر االجتماعية
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ü ؛الوطين االقتصادرا لتأثريها على جتنب حدوث األزمات املالية نظ 
ختفيض املخاطر، تعزيز األداء، حتسني وسهولة الدخول إىل السواق املالية واتساع : و مما ذكر ينسب إىل احلوكمة عدة أهداف منها  

  )7(. االجتماعيةإبراز الشفافية وقابلية احملاسبة عن املسؤولية نطاق التسويق للسلع واخلدمات وحتسني القيادة، و
  :)8(وهي احملددات من جمموعتني على للحوكمة اجليد التطبيق يتوقف :ة الشركاتحوكم حمددات -3
 بني داخل الشركةالسلطات  وتوزيع القرارات اختاذ كيفية حتدد اليت واألسس القواعد إىل احملددات هذه تشري:الداخلية احملددات -3-1

 التعارض يقلل وجودها أن إىل احملددات هذه أمهية وترجع. واملديرين التنفيذيني اإلدارة جملس العامة، اجلمعية :وهي فيها رئيسية أطراف الثالثة
   .األطراف الثالثة هذه مصاحل بني

 :يلي ما وتشمل الدولة، يف لالستثمار العام املناخ إىل للحوكمة اخلارجية احملددات تشري:اخلارجية احملددات-3-2 
 .واإلفالس االحتكارية ومنع املمارسات املنافسة وتنظيم والشركات املال سوق قوانني :مثل االقتصادي للنشاط املنظمة القوانني -
 .للمشروعات الالزم التمويل توفري يف املايل القطاع كفاءة -
 .اإلنتاج وعناصر السلع أسواق تنافسية درجة -
 السوق يف للعاملني شرف ميثاق اليت تضع اجلمعيات املهنية إىل باإلضافة الشركات، على الرقابة إحكام يف الرقابية تئاواهلي األجهزة كفاءة -

 .اخلاصة املؤسسات إىل باإلضافة وغريها، املالية األوراق يف سوق العاملة واحملامني والشركات واحملاسبني املراجعني مثل
 من تقلل واليت إدارة الشركة، تضمن حسن اليت والقوانني القواعد تنفيذ يضمن وجودها لكون اخلارجية احملددات أمهية وترجع  
وميكن ابراز العمل املشترك بني  بني احملددات الداخلية واخلارجية حلوكمة  .اخلاص هلا والعائد للشركة االجتماعي العائد بني التعارض

  .أدناه 1الشركات يف الشكل رقم
 

  .حلوكمة الشركات واخلارجية الداخلية احملددات :)1(ل رقمالشك
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 بنك االستثمار القومي،، "حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر"، حممد حسن يوسف: املصدر
  www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc: ، عن املوقع االلكتروين8، ص2007جوان

  
  :لنظام املايل احملاسيبالنظري ل اإلطار -اثاني

، 2001بدأت  عملية إصـالح املخطـط احملاسـيب الـوطين يف شـهر أفريـل سـنة         :النظام احملاسيب املايلمفهوم وخصائص   -1
املـايل مبوجـب   وقـد صـدر النظـام احملاسـيب      CNCوذلك من طرف عدة خرباء فرنسيني بالتعاون مع الس الوطين للمحاسـبة   

املاليـة  نظـام لتنظـيم  املعلومـة املاليـة       احملاسـبة  "بقا هلذا  القانون فـإن  ، وط2007نوفمرب 25املؤرخ يف  11-07انون رقم ــالق
كـس  صـورة صـادقة عـن الوضـعية      عددية وتصنيفها وتقييمها وتسـجيلها وعـرض كشـوف تع    يسمح بتخزين  معطيات  قاعدية 

  .)9( "اليةــخزينته يف اية السنة املممتلكات الكيان وجناعته ووضعية املالية و

  :هي خصائصويتميز النظام احملاسيب املايل  بعدة 
الـدويل وإعـداد معلومـات تعكـس  صـورة صـادقة عـن الوضـعية املاليـة           االقتصـاد يرتكز على مبادئ أكثر مالئمة  مع  •

 للمؤسسة؛
حتـدد التسـجيل  احملاسـيب للمعـامالت وتقييمهـا  وإعـداد القـوائم          الـيت اإلعالن بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن املبادئ  •

 املالية، مما يسمح بالتقليل  من التالعبات  وتسهيل مراجعة احلسابات؛
 .ومات مالية منسجمة ومقروءة  متكن من إجراء  املقارنات واختاذ القراراتيسمح بتوفري معل •

 بإعـداد ويتضمن  النظام احملاسيب  املايل  إطـار تصـوريا  للمحاسـبة  املاليـة  ومعـايري حماسـبية، ومدونـة حسـابات تسـمح           
  :على ما يلي كشوفات مالية على أساس املبادئ احملاسبية املعترف ا عامة، وتشمل الكشوف املالية

 امليزانية؛ -
 جدول حسابات النتائج؛ -
 جدول تغيري األموال اخلاصة؛ -
 .املكملة عن امليزانية وحسابات النتائجيبني القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر املعلومات  ملحق -
 10(يشمل الفئات التالية نه املايل فإال تطبيق النظام احملاسيب بالنسبة(:  

 التعاونيات؛ -
 الشركات اخلاضعة ألحكام القانون التجاري؛ -
كـانوا  ميارسـون    إذاريـة   األشخاص الطبيعيون  أو املعنويون  املنتجون للسلع  أو اخلـدمات  التجاريـة  وغـري التجا    -

 عمليات متكررة؛تصادية مبنية على اقنشاطات 
 .متكررة كل األشخاص الطبيعيون أو املعنويون  اخلاضعون لذلك مبوجب نص على عمليات  -

 : مالحظة
ـ   يستثىن     لقواعـد احملاسـبة  العموميـة، كمـا ميكـن      نيني اخلاضـع ويمن جمال تطبيق  النظام احملاسيب املايل األشـخاص املعن

  .ال يتعدى رقم أعماهلا وعدد مستخدميها  احلد املعني، أن متسك حماسبة مالية مبسطة اليتللكيانات الصغرية 
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  :احملاسبة الدولية املايل اجلديد يف ظل معايرياسيب احملالنظام مهية أ - 2
تطبيـق  واسـتعمال املخطـط  احملاسـيب الـوطين، بدايـة مـن جـانفي          إىلكانت املمارسة احملاسبية  يف اجلزائر تستند        
 االشـتراكي  االقتصـاد احتياجـات   إىلليسـتجيب   وأن هذا  املخطـط وضـع    االقتصاديةعلى كل املؤسسات  إجباريةبصفة  1976

وخصائصه يف ذلك  الوقت غري أن  توجه اجلزائر  بداية من  تسعينيات القرن املاضي  حنـو اقتصـاد  السـوق بكـل مـا حيملـه هـذا        
 توجـت بتفعيـل السـوق املـايل وظهـور      والـيت الدوليـة   االقتصاديةالتوجه من  انفتاح  وحرية انتقال  لألموال  وتنميط املعامالت 

ـ  إىلواملفاوضـات الراميـة     األورويبإبرام اتفاقية الشراكة مـع اإلحتـاد   ولة، بورصة القيم املتداو مام اجلزائـر للمنظمـة العامليـة    انض
علـى اجلزائـر ضـرورة تـوفري معلومـات حماسـبية  وماليـة ذات نوعيـة         حتتم  أولتحوالت وغريها  تستوجب للتجارة، كل هذه  ا

اختاذ  القرارات الرئيسية، وحىت يتحقـق  ذلـك  ال بـد أن تكـون هـذه املعلومـات        تساعد بصفة خاصة املستثمرين  واملقترضني على 
مـن  ائم املاليـة احلاليـة مبـا حتتويـه     أن القـو  احملاسبية  الدولية باعتبـار شكل  قوائم مالية تستجيب بشكل أو بآخر للمعايري  مقدمة يف

احملاسـبة  مصـاحل الضـرائب مـن جهـة، وتلبيـة احتياجـات       اجات احتيجهة لتلبية يدة  وموفبقدر ما هي مفيدة هلذه الفئة معلومات م
  .الوطنية  من جهة أخرى

ـ  مالية تفـي باحتياجـات املسـتثمرين    ومن مث فإنه من الضروري توفري قوائم    ة األوىل مـن اجـل تـوفري    واملقترضـني بالدرج
  )11(وعادلة، عن الوضعية املالية للمؤسسةية ومالية دقيقة وصورة واضحة حماسبمعلومات 

 وحماولـة تكييفـه مـع    وحىت يتحقق ذلك  فقد كان من الضروري  القيام بتعديالت  جوهرية  علـى املخطـط احملاسـيب الـوطين    
  )12(.نظري يتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق حملاسبية الدولية، وذلك من خالل إعداد إطارااملعايري 

ب  ملختلف  احتياجـات  املهنـيني واملسـتثمرين، كمـا أنـه  يشـكل        املايل أمهية بالغة  كونه يستجي احملاسيبالنظام  يكتسي  
  :إىلالعاملي والذي يهدف التوحيد احملاسيب   إطارولية يف خطوة هامة  يف تطبيق املعايري احملاسبية  الد

 تبسيط قراءة القوائم  املالية بلغة  حماسبة موحدة؛ -
 ؛فرض رقابة  على الشركات التابعة  والفروع للشركة األم -
حتويل القوائم املالية  مـن النظـام احملاسـيب  للبلـد الـذي تعمـل  بـه         أوتقليص التكاليف الناجتة عن عملية ترمجة  -

 النظام  احملاسيب  للشركة األم؛ إىلالشركات  التابعة  والفروع  
تقيـيم عناصـر  امليزانيـة، حسـاب      إعـادة توحيد الطرق  احملاسبية املعتمدة يف عملية التقييم  اخلاصة باملخزونـات،   -

 .قوائم مالية موحدة إىلاإلهتالكات، كيفية معاجلة  املؤونات، توحيد اإلجراءات احملاسبية دف الوصول 
  :يفيما يلوتكمن أمهية النظام احملاسيب املايل 

 للمؤسسة؛يسمح بتوفري معلومة مالية  مفصلة  ودقيقة  تعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية  -
والتقييم، وكذا إعـداد القـوائم املاليـة، ممـا يقلـص      ا عند التسجيل احملاسيب مراعاتوضيح املبادئ احملاسبية الواجب  -

 من حاالت التالعب؛
 املقارنة؛ بإجراءللمستثمرين احلالية  واملستقبلية، كما أنه يسمح   االحتياجاتتستجيب  -
وحتسـني   اختـاذ القـرار   أسـاليب تشـكل   الـيت املعلومـات   أفضل مخالل فهمن  تسيري املؤسسةيساهم يف حتسني  -

 ؛باملعلومة املاليةاملهتمة  خمتلف األطرافاتصاهلا مع 
 ويدعم القدرة التنافسية للمؤسسة؛ االستثماريسمح  بالتحكم  يف التكاليف  مما يشجع  -
 ترتكز على مبادئ  حمددة بوضوح؛ اليتيسهل عملية مراقبة  احلسابات  -
 املستثمرين األجانب؛ الحتياجات الستجابة االستثمار األجنيب املباشر نظرايشجع  -
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يضمن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  املتعامل  ـا دوليـا، ممـا يـدعم شـفافية  احلسـابات وتكـريس الثقـة  يف          -
 الوضعية املالية  للمؤسسة؛

 نظمة احملاسبية العاملية؛انسجام النظام احملاسيب  املايل املطبق  يف اجلزائر  مع األ -
 من قبل املؤسسة؛قروض من طرف البنوك من خالل توفري وضعية مالية وافية الحتسني تسيري  -
لنفس القطـاع، سـواء داخـل املؤسسـة أو خارجهـا أي       أخرىيسمح مبقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة  -

 ؛الدوليةمع الدول اليت تطبق املعايري احملاسبية 
 حبيث يسمح هلم مبتابعة أمواهلم يف املؤسسة؛ املسامهنيزيادة ثقة  إىليؤدي  -
 يسمح للمؤسسات الصغرية بتطبيق حماسبة مالية مبسطة؛ -
إىل التكلفـة التارخييـة املعتمـدة يف املخطـط احملاسـيب       باإلضـافة املؤسسـة   أصـول يعتمد القيمة العادلة يف تقييم  -

 الواقع؛ الوطين، مما يسمح بتوفري معلومات مالية تعكس
تقدمي صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة مـن خـالل اسـتخراج قـوائم ماليـة جديـدة، تتمثـل يف قـائميت          -

جدول حسابات النتائج حسـب الوظيفـة يتضـح ممـا سـبق مـدى        إىل باإلضافةاخلاصة،  األموالسيولة اخلزينة وتغري 
 جيب مراعاا؛ ليتااحملاسيب املايل، إال أن هناك بعض النقاط  النظامأمهية 

تترجم املعايري احملاسبية الدولية قوة اقتصاديات الدول املتقدمة واحتياجـات الشـركات متعـددة اجلنسـيات، لـذلك       -
مـن املؤسسـات    %95جيب مراعاة خصوصية االقتصاد اجلزائري الـذي يتشـكل نسـيجه الصـناعي مـن حـوايل       

خيـدم عمليـة التوحيـد مثلمـا لـو مت تـبين        الصغرية و املتوسطة، وعليه فتجنب املعايري احملاسبية الدولية كليـا قـد ال  
 .)13(تكييف هذه املعايري إستراتيجية

ماليـة أكثـر شـفافية، وكـذا      توفري معلومـات من خالل  املستثمريناحملاسيب املايل على تلبية حاجيات  النظاميعمل  -
 اجلبائية؛ اإلدارةاستقاللية القانون اجلبائي، خبالف املخطط احملاسيب الوطين الذي يعمل على خدمة 

 اإلفصـاح النظـام اجلديـد، خاصـة يف جمـال      اسـتيعاب يتطلب من املهنيني احملاسبني بذل جمهودات ضخمة قصد   -
 والقياس؛

ية يتـرجم وضـع األحكـام احملاسـبية يف اجلوانـب      تكلفة العبور إىل النظام اجلديد على مستوى مجيع القطاعات املعن -
 )14(املالية تكلفة زائدة

ـ   وجمموعة الوثائق املتعلقة بأركان  فلسفة  - 3 املتضـمن النظـام    07/11بصـدور القـانون    :يل اجلديـد االنظـام احملاسـيب امل
احملاسيب املايل بدأت مرحلة جديدة من التشريع احملاسيب ومن املرجعية احملاسبية، و الوقـوف علـى مـدى إمكانيـة جنـاح هـذا النظـام        
وحتقيق األهداف اليت جاء ا، البد من حتليل فلسفة وحتديد األركان اليت بـين عليـه وأخـري مناقشـة مـدى إمكانيـة محلـه إجابـات         

  .لمسائل اليت يرهن فيها املخطط احملاسيب السابق حمدوديتهكافية ل
التسمية يف حد ذاتـه فعبـارة النظـام املسـتعملة يف صـلب الـنص        إىليف البداية البد من اإلشارة  :فلسفة النظام اجلديد - 1- 3

تدل على أن األمر يتعلق باإلطار النظري و مبجموعة من املبادئ تعمـل جمتمعـه و بصـفة تسـتدعي التناسـق و التنظـيم، هـذا علـى         
  .أو التنظيمي ريانب التقين أكثر من اجلانب النظعكس النص السابق الذي أستعمل عبارة املخطط و اليت تعين اجل

 مخسـة مراحـل  علـى   يسـتدعي املـرور  ، ميثـل التشـريع احملاسـيب   أي قانون خاصـة إذا كـان    منهجية تطبيقمن املعروف أن 
  :)15(ومستويات هي 

 )التنفيذي املرسوم(؛ مواد القانون والذي يشرح بعضإصدار النص التطبيقي،  -
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 احملاسيب؛ هي املوجه األساسي للعمل اليتإصدار املعايري احملاسبية،  -
 تضمن التجانس يف املعاجلة احملاسبية؛ اليتإصدار مدونة احلسابات  -
 .تكمل النقص الذي سيظهر أثناء التطبيق اليتإصدار توجيهات املنظمة املهنية  -

املتضـمن النظـام احملاسـيب     07/11صدرت املستويات األربعة األوىل، حيـث صـدر القـانون رقـم      2009لغاية منتصف سنة 
ج (  07/11القـانون رقـم    أحكـام املتضـمن تطبيـق    07/156وصدر املرسوم التنفيـذي رقـم   ). 74/2007رقم .ر.ج ( املايل 

ـ  2008جويليـة    26والقرار الوزاري املـؤرخ يف  ) 27/2008رقم .ر. وحمتـوى الكشـوفات   دد لقواعـد التقيـيم واحملاسـبة    واحمل
   .)19/2009رقم .ر.ج. (مدونة  احلساباتاملالية  وعرضها وكذا 

الوطين هو صـدور نـص يـنظم عمليـة  املسـك احملاسـيب بالطريقـة        والشيء اجلديد واجليد مقارنة بفلسفة  املخطط احملاسيب   
ـ      املـؤرخ يف   09/110التنفيـذي رقـم   ربامج احملاسـبية اآلليـة وجـاء بـه املرسـوم      اآللية  وخاصـة  عمليـة حتريـر وتـأطري ال

  .21/2009واجلريدة الرمسية رقم  07/04/2009
  :احملاسيب اجلديد احملاسيب املايليوضح أركان النظام األيت  2رقم والشكل  :املايل اجلديد النظام احملاسيبأركان  -2 –3

  
  :أركان النظام  احملاسيب املايل اجلديد :2رقم  الشكلا

  
  
  
  
  
  
  
  

  .انالباحث إعدادمن  :املصدر
وهـذا مـا مل يالحـظ       إليهـا انطالقا من الشكل السابق  يالحظ  أن النظام  احملاسيب  املايل يركز على األركان السـتة  املشـار    

نسـتخرج النقـاط  املهمـة  يف كـل ركـن، خاصـة  اجلديـد يف النظـام احملاسـيب            أنما أردنا   وإذايف املخطط  احملاسيب  الوطين  
  :)16(يلي فيمكن اإلشارة إىل ما

الكيانـات  الصـغرية     أن إىلال يوجـد اخـتالف ذو أمهيـة  باسـتثناء  اإلشـارة       :بالنسبة للتعاريف وجمال التطبيـق   3-2-1
تصـنف  هـذه الكيانـات مـن رأس مـال  وعـدد        الـيت متسك  حماسبة مالية  مبسطة، وسـيتم حتديـد  املعـايري     أنميكن هلا 

املستخدمني ودون شك  عند التطبيق حيدد هذه الكيانات انطالقا مـن رقـم أعماهلـا  كمـا هـو  احلـال  اآلن بالنسـبة للنظـام         
  .اجلبائي املبسط  الذي حيدد نسبة رقم األعمال بأقل من عشرة ماليني دينار

يف  أدبيـات  احملاسـبة  املاليـة     اإلشارة  إىل ان املصـطلح  العـريب  املسـتخدم   وهنا جيب  :بالنسبة لإلطار التصوري -3-2-2
وهذا  اإلطار يعترب جديدا مقارنة مـع  املخطـط احملاسـيب  السـابق  وقـدد حـدد هـذا اإلطـار املبـادئ           ،اإلطار املفاهيميهو 

  :احملاسبية بدقة وهي 
  حماسبة التعهد؛ -

 النظـــام الـمـــالي المحـــاسبي 

 تنظیــــــــم المحــــــــــــاسبة

 التقدیرات والطرق المحاسبیة

 الكشوفــــات والقوائــم المــالیة الحسابات المجمعة والمدمجة

 اإلطـــــار التصوري والمبادئ

 التعـــــــاریف ومجال التطبییق



 

 
  

 
672012 

 
 

 استمرارية اإلستغالل؛ -
 قابلية الفهم؛ -
 اللة؛الد -
 املصداقية؛ -
 قابلية املقارنة؛ -
 التكلفة التارخيية؛ -
 .اسبقية الواقع اإلقتصادي  على املظهر القانوين -

  .تلك احلالة تعاجل املعايريعندما ال  الطريقة املالئمة واختياراحملاسبية  ميثل دليال إلعداد املعايريكما أن اإلطار التصوري    
  .يالحظ  على هذه املبادئ  أا متقاربة  مع مبادئ  اإلطار املفاهيمي  املعتمد من قبل هيئة  احملاسبة  املالية األمريكية و    

  :وهو حتديد كل من املعايري بدقةاملايل حدد عمل  النظام احملاسيبأن  كما
  قواعد  تقييم  وحساب  األصول  واخلصوم واألعباء والنواتج؛ -
 .املالية وكيفية عرضها)  القوائم  (حمتوى الكشوف  -

ألنـه  أشـار إىل أمـور تقنيـة وعمليـة متعـارف        يف هذا اجلانب  بشيءاسيب املايل مل يأت النظام احمل   :احملاسبةتنظيم  - 3-2-3
  ).07/11من القانون  24 إىل 10املواد من ( عليه ومعمول ا يف املخطط احملاسيب  

انوين الكشوفات املاليـة حـىت وإن كـان املصـطلح ال يـؤدي املعـىن واألفضـل        حدد النص القلقد  :الكشوف املالية -3-2-4
  :القوائم بـأربع قوائم وملحقة وهذه القوائم هياستعمال كلمة 

يـبني القواعـد والطـرق احملاسـبية      ملحـق  -األمـوال اخلاصـة   جدول تغـيري   -دول سيولة اخلزينة ج -حساب النتائج  -امليزانية  -
  .النتائجمعلومات مكملة عن امليزانية وجدول حسابات  لة ويوفراملستعم
تعترب هذه النقطة  من احملـاور  اجلديـدة  و حيـث انـه بالنسـبة  للحسـابات         :واحلسابات املدجمةاحلسابات امعة  -3-2-5

امعة ظهرت احلاجة إىل تأطريها عند إنشاء  صناديق املسامهة يف بدايـة التسـعينات وتـدعم ذلـك  بالشـركات العموميـة القابضـة        
اجلديـد  اعتـرب أمـرا عاديـا  وجـزء مـن احملاسـبة          مبعىن أن الـنص  1999ومت معاجلة األمر يف قرار  وزير املالية  لسنة  1996سنة 

  االقتصـادية للوصـفات    االسـتجابة املالية  خاصة  مثلما اشرنا يف  البداية  أن من بني  أهداف  إصدار  التشـريع احملاسـيب  اجلديـد     
  .اجلديدة  املرغوب فيها واملتمثلة يف الشراكة مع الشركات األجنبية

املركبـة    أود احملاسيب ال بد أن تكون  شيئا مألوفا  وعـادي  و أمـا  نقطـة احلسـابات  املدجمـة       وبالتايل  فوضعيات التوحي  
مـن القـانون  حيـث أشـار إىل أن  الكيانـات  املوجـودة  علـى         34جديد يف احملاسبة  وحىت النص عرف ذلك  يف املادة  شيءفهو 

اإلقليم  الوطين  أو خارجه  دون أن  توجد بينها روابط اقتصادية  مهيمنة تنشر حسـابات مركبـة  كمـا لـو تعلـق  األمـر بكيـان        
  .وحيد
علـى ثبـات    يركـز فهـو   النقطـة   ميكن القول أن  مثار النقاش بالنسـبة هلـذه    :تغيري  التقديرات  والطرق احملاسبية -3-2-6

  )30املادة : ( منح استثناء هلذه القاعدة يف حالتني بإمكانيةالطرق، إال أن القانون اجلديد يقر 
  ؛)07/11تطبيق القانون  كما هو احلال عند االنتقال إىل( يد تغيري مفروض يف إطار نص قانون جد :احلالة األوىل
  .حتسني عرض القوائم املالية إىلعندما دف  :احلالة الثانية 
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يف : كانت سـائدة  سـابقا عنـد عـدم  التقيـد بالتكلفـة  التارخييـة مـثال         اليت االستثناءاتإن احلالة الثانية هذه تزيل عقدة   
مي حالة إعادة التقييم وهذا الترخيص الضمين إلمكانية التغـيري  يعطـي  داللـة  علـى أن دور القـوائم  املاليـة  اآلن مل يصـبح تقـد        

 .التعيري بوفاء عن وضعية املؤسسة يف تاريخ حمدد وإمنامعلومات نزيهة وقانونية  

تقـدم مـن    الـيت املاليـة العناصـر األساسـية    تعتـرب القـوائم     :وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديدجمموعة الوثائق املالية  -3-3
يف نـص النظـام احملاسـيب    شاملة تقدم يف اية كل دورة حماسـبية وحسـب مـا جـاء     وثائق هلا حوصلة نشاط املؤسسة يف شكل خال

  .املايل اجلديد للمؤسسات فإن كل مؤسسة جمربة على إعداد قوائم مالية يف اية كل دورة حماسبية
  :)17(احملاسبية منوف كون جمموعة الوثائق املالية والكشوحسب النظام احملاسيب املايل اجلديد تت  

 امليزانية وهي جدول ذو عمودين خمصص لألرصدة السنة  السابقة باإلضافة اىل السنة احلالية؛ -
 جدول حسابات النتائج  تكون األعباء فيه مرتبة حسب طبيعتها به أرصدة السنة السابقة واحلالية؛ -
 ؛جدول تدفقات اخلزينة  يتضمن  التغريات الىت حتصل يف امليزانية أو جدول حسابات النتيجة -
 جدول تغيري األموال اخلاصة يقدم حتليال  ملختلف التغريات على مستوى األموال اخلاصة؛ -
 اجلداول امللحقة واملوضحة  حملتوى  امليزانية  وجدول حسابات النتائج؛ -
تـاريخ   أشـهر تلـي   سـتة  ملؤسسة، ويتم اصدارها خالل مهلة أقصـاها تضبط  القوائم املالية حتت مسؤولية مسريي ا -

 اقفال السنة املالية؛
قـوائم جممعـة، قـوائم خاصـة  بالوحـدات      ( القوائم املاليـة  جيب أن يتم  توضيح املقر اإلجتماعي للشركة، طبيعة  -

 يف قياس القوائم املالية؛ائم  املالية، العملة املستعملة ، تاريخ إقفال القو...)
مقارنتـها بقـوائم الـدورات السـابقة  حبيـث يـتم       يتم عرض القوائم بشكل ميكن مستخدمي  هذه القوائم مـن   -

تقدمي امليزانية، حسابات النتائج، جدول  تدفقات اخلزينة  بعمودين وآخر ألرصـدة  الـدورة  السـابقة والثـاين  خيـص      
  .الدورة احلالية

  
  :البورصة اجلزائرية وواقع تبين النظام املايل احملاسيب -ثانيا
  :واالطراف املتدخلة فيها ظروف نشاة بورصة اجلزائر -1
بعد االستقالل مباشرة اتبعت اجلزائر منوذجا للتنمية االقتصادية مرتكزا على التخطيط املركزي لالقتصاد وعلى  :ظروف نشأا-1-1

ك احلاجة ال إىل منوذج الصناعات املصنعة، وقد قامت هذه اإلستراتيجية على التمويل غري املباشر واإلصدار النقدي املسريين، ومل تكن هنا
  .سوق مايل وال إىل البورصة

وزيادة حجم املديونية، واللجوء إىل ) اخنفاض أسعار البترول( 1986وعندما اضطرت اجلزائر إىل التخلي عن هذا املنهج إثر أزمة       
وبورصة لتواكب التطورات  برامج التصحيح اهليكلي املرسومة واملدعومة من قبل صندوق النقد الدويل، كان البد من إنشاء سوق مايل

 ،1987عنها سنة  أعلناليت  اإلصالحاتاملالية اجلزائرية جاءت اثر  لألوراقسوق  إنشاءففكرة   إذن .احلاصلة على املستوى االقتصادي
الذي يقضي   1993/05/23املؤرخ يف 10/93 لتتواىل بعدها عدة قوانني  ومراسيم تشريعية اقتصادية لتتوج بصدور املرسوم التشريعي رقم

  .)18(1999سبتمرب 13لتباشر نشاطها الفعلي  يف  1996سنة  إالواليت مل تظهر للوجود  بورصة للقيم املنقولة يف اجلزائر، بإنشاء
  كل من  بورصة اجلزائر على غرار باقي بورصات العامل تشمل على جمموعة من املتدخلني وهم :االطراف املتدخلة يف بورصة اجلزائر -1-2
 سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية مهمتها محاية عبارة عن وهي :)COSOB(تنظيم ومراقبة عمليات البورصة جلنة-

  )19(. وشفافيتها املنقولة القيم سوق سري املنقولة وكذا حسن القيم يف املستثمرين
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 منظومة وتسيري التسعري جلسات تنظيم مهمة القيم بورصة تسيري شركة وتتوىل (SGBVM) :شركة تسيري بورصة القيم املنقولة-

  .)20(للتسعرية الرمسية والنشرة البورصة يف باملعامالت املتعلقة املعلومات املنقولة، نشر القيم بورصة يف لإلدخال العملي التفاوض،التنظيم
وتتمثل وظيفته األساسية يف مسك احلسابات وحفظ السندات املتداولة يف البورصة باإلضافة إىل تنفيذ العمليات  :املؤمتن املركزي للسندات-

لعملياته و ذلك حسب املقياس  السندات املقبولة  على السندات اليت تقررها الشركات املصدرة نشر املعلومات املتعلقة بالسوق وكذا ترميز
  )21(الدويل

وهم عبارة عن أشخاص معنويني يف شكل شركات مسامهة تتدخل من اجل متويل نشاطام وتتم ):EMETEURS(ملصدرونا-
  .تدخالم يف البورصة  بتقدمي عرض عمومي لالدخار

عبارة عن أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة يقومون بإجراء  ):I.O.B(الوسطاء يف عمليات البورصة-
  .)22( القيم املنقولة شرط أن تكون داخل البورصة وخيول هلم إدارة القيم املنقولة حلساب الزبائنمفاوضات تتناول 

 6ينحصر عدد الشركات املدرجة ببورصة اجلزائر يف  :2011-2009تطور حجم التداول يف بورصة اجلزائر خالل الفترة  - 1-3
  :ملتعلقة اأدناه حجم التداول لألوراق املالية  1رقم يبني اجلدول و شركات فقط،

  
  :2011-2009حجم التداول للشركات املدرجة يف بورصة اجلزائر للفترة  :1اجلدول رقم                     

  
الشركات                

  املدرجة            
  

  السنوات

اتصاالت
 

اجلزائر
  

شركة تسيري فندق 
األوراسي

جممع صيدال  
  

شركة 
سون لغا
  ز

أليا ن
 س

لتأمينات
  

شركة
 

اجلوية اجلزائريةاخلطوط 
  

2009 454795  4130 9761  212770  -  134085  
2010  183940  4222  7763  247519 -  58915  
2011  6123  2107  9633  53621  55483  -  

  www .sgbv.dz/indx.php:املصدر
، 454795اكرب حجم تداول حيث بلغ  على شركة اتصاالت اجلزائر تسيطر   2009ومن خالل اجلدول نالحظ أنه يف سنة   

، فحني جند  134085، لتأيت شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف املرتبة الثالثة حبجم تداول بلغ 212770لتليها شركة سونلغاز حبجم تداول 
 9761، 4130بالشركات األخرى حيث بلغ  حجم تداول ضئيل مقارنة اأن كل من شركيت فندق األوراسي وجممع صيدال كان لديهم

  .على الترتيب
مع اخنفاض يف قيمة حجم  2010ونالحظ أن الشركات قد حافظت على نفس الترتيب من حيث حجم التداول خالل سنة   

   .وهذا راجع إىل حمدودية األداء ونقص املتدخلني 2009التداول مقارنة مع 
وانسحاب شركة اخلطوط  55483للتأمينات بأكرب حجم تداول  بلغ  سأليا ننالحظ دخول شركة  2011أما بالنسبة لسنة   

اجلوية اجلزائرية عن التداول، كما يالحظ استمرار اخنفاض حجم التداول للشركات األخرى ماعدا شركة جممع صيدال اليت عرفت حتسن 
  .اتداوالطفيف يف قيمة 
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  :بورصة اجلزائروآفاق معوقات  -2
عوقات حتول دون حتقيق بورصة اجلزائر الفعالية يف متويل هناك جمموعة من امل :املعوقات اليت تعترض األداء الفعال لبورصة اجلزائر-2-1

  :)23(االقتصاد وتتمثل فيما يلي
  :وتتمثل هذه العوائق حتديدا فيما يأيت:  العوائق االقتصادية - 2-1-1

v  ا على مستوى هيكلها املايل بسبب عجز امليزانية الوضعية الصعبة للمؤسسات اجلزائريةاليت عرفت إختالالت يف تواز
،وهذا الوضع ال يشجع األفراد على شراء أسهم هذه املؤسسات حيث  تعترب املردودية  شرطا أساسيا جلذب املدخرات 

  .وتوجيهها حنو األصول املالية
v باحملفزة، فقليال ما كانت تشمل إعفاءات وهذا ما شكل عائقا بالنسبة  مل تكن السياسة  اجلبائية املطبقة على القيم املنقولة

  .لسوق مالية ناشئة
v  ضعف القدرة الشرائية لدي مجهور املواطنني وبالتايل قلة املدخرات الفردية، فمشكلة تدين الدخل الفردي وعدم استقرار

  .أوضاع الفئات اليت حتققه حتد من حجم الطلب على األوراق املالية
v وسيطرة السوق املوازيةكفئةم وجود سوق عد ،.  

قبول املؤسسات مع عدم فتح القاسية يف شروط ،والعدم جتزئة البورصةيف وتتمثل العوائق التشريعية عموما   :العوائق التشريعية-2-1-2
باإلضافة إىل اإلطار القانوين احملافظ على اال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهي القاعدة األساسية لتحقيق عملية التنمية املستدمية، 

 .عمومية كل من جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وشركة إدارة بورصة القيم، وكذا الوسطاء يف عمليات البورصة
ات املتاحة وتفسريها إن املمارسة امليدانية لنشاط البورصة تشترط تكوينيا ماليا واقتصاديا عاليا لقراءة املعطي :العوائق التنظيمية-2-1-3

وحىت لو اعتمدت  وهذه الكفاءة جيب أن تتوفر يف كل العاملني بالبورصة وحىت لدى باقي املتدخلني،.وحتليلها واختاذ القرارات املناسبة
  .غري كايف البورصة يف املرحلة األوىل من االنطالق على إطارات البنوك واملؤسسات املالية وإطارات شركات املسامهة يف إدارا فهذا

ويعد غياب املتخصصني أكرب عائق لعملية سري البورصة فعمل البورصة يتوقف على وجود الوسطاء الذين يتقنون التحكم يف بيع 
  . وشراء األسهم والسندات ويكون هلم من الناحية القانونية األولوية يف ممارسة هذه العملية وهذا رغم كل اجلهود املبذولة يف هذا اال

مييل الفرد اجلزائري حنو حيازة املوجودات كالعقارات أو تلك اليت تتضمن السيولة ودرجة   :العوائق االجتماعية والثقافية-2-1-4
واخلوف من مراقبة مصاحل  عدم الثقة يف هذه األداةو األميةك اخل...اجتماعية وثقافيةدينية،األمان والعائد املضمون وذلك بفعل تأثري عوامل 

 ...االستثمار يف األوراق املاليةب ثقافة غيا اجلباية،
وقعت احلكومة اجلزائرية وبرنامج األمم املتحدة  :بورصة اجلزائر إلنعاشآفاق بورصة اجلزائر من خالل تفعيل املشروع املطروح - 2-2

أعلنت عنه جلنة تنظيم  مليون دوالر حبسب ما 1,5على مشروع دعم إصالح سوق املالية يف اجلزائر بقيمة  2011ماي 31اإلمنائي يوم 
 .ومراقبة عمليات البورصة املكلفة باإلشراف على هذا املشروع

املشروع يف إطار مسعى احلكومة اجلزائرية و إستراتيجيتها التنموية الرامية إىل تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها  و يندرج   
  .للمحروقات و لتحسني تنافسية املؤسسات

  .شهرا إىل وضع خمطط تنظيم و تسيري لسوق املالية يف اجلزائر 14الذي ميتد على فترة و يرمي املشروع   
و من املنتظر أن تساهم النشاطات املدرجة يف إطار هذا املشروع يف تطوير سوق فعال و مفتوح و منظم و موثوق دف تشكيل مصدر متويل 

ل االدخار عرب االستثمار املباشر و الشفاف يف املؤسسات اليت وضعت و ستسمح السوق باستغال   .مباشر للمؤسسات العمومية و اخلاصة
  .أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسني احلكامة والشفافية على مستوى املؤسسات ال سيما عن طريق االتصال املايل

يف حني تتكفل وزارة املالية " تصور-قييمت"و ستشرف جلنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة إلصالح سوق املالية حتت تسمية 
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  .بالتسيري االستراتيجي واملؤسسايت و تعمل على دراسة و املوافقة على التقارير و نتائج أشغال جمموعات العمل
للمعايري  تصور منوذج و خمطط تنظيم و تسيري سوق املالية يف اإلطار املؤسسايت للجزائر وفقا"و يتمثل اهلدف األساسي هلذه املرحلة يف   

م الربنامج بدعم مرافقة السلطات وفاعلي السوق املالية يف اجلزائر من خالل وحدة تسيري املشروع اليت ستضم خرباء دوليني او التز.الدولية
  .سنوات 10ووطنيني وسلطات وفاعلني يف الساحة ملدة 

وقروض يف إطار مالئم لتطوير السوق وجعلها أكثر يتمثل احملور األول يف إصدار سندات أسهم : و مت حتديد مخسة حماور للتدخل  
  .مرونة و لتصبح حمركا ملسار اخلوصصة

و يتعلق احملور الثاين يف املصادقة على خمطط مدير لتنظيم مؤسسات السوق و سريها و أما احملور الثالث فيخص إعداد إستراتيجية   
  .الرابع املصادقة على سجل أعباء إلحداث نظام عصري ومدمجويتضمن احملور . مصرفية إلضفاء املهنية على خدمات االستثمار

لتحسني ) اجلمهور الواسع و املستثمرين األجانب(و يتعلق احملور اخلامس بإعداد خمطط تسويق يهدف إىل إعالم املستثمرين احملتملني   
  .صورة البورصة وجلعها أكثر جاذبية

تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و شركة تسيري بورصة القيم و برنامج األمم و ميول املشروع كل من احلكومة اجلزائرية و جلنة   
  .)24(املتحدة للتنمية

وهذا   ،أعطت وزارة املالية موافقتها على مشروع إنعاش بورصة اجلزائر من خالل تعديل النظام العام هلذه البورصة أنوبعد    
وسينشر عن  للحكومة،م ومراقبة عمليات البورصة على مستوى األمانة العامة حاليا حسب تصرحيات السيد رئيس جلنة تنظي املشروع يوجد

، وحسب ذات املسؤول فإن التعديالت اليت مت إدراجها على النظام العام ستسمح بإعادة تنظيم بورصة اجلزائر من )25(قريب يف اجلريدة الرمسية
عالوة على السوق الرئيسية املكرسة للمؤسسات الكربى سيتم استحداث جزء مكرس وخالل استحداث قسمني جديدين للتفاوض، 

أن كبرية خاصة و  أمهيةوتعترب هذه النقطة ذات مبختص يف البورصة وسوق للسندات املثيلة للخزينة،  مرفقةللمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 .ة من املؤسسات اليت تعترب كبريةئإىل ففقط شروط دخول البورصة اليت مت حتديدها يف البداية موجهة 

 100مليون دينار بدال من  500وقد مسح حتيني شروط قبول املؤسسات الكبرية مبراجعة الرأمسال األدىن الذي رفعت قيمته إىل   
مسامها كأدىن عدد  150مليون دينار احملددة يف البداية، كما تراجع عدد أصحاب األسهم املكتتبني ألن مشروع النظام العام املعدل يتضمن 

يشترط بالنسبة للمؤسسات الراغبة يف إصدار القروض أن  فإنهمساهم مثلما كان األمر يف السابق، وخبصوص القروض املستندية  300وليس 
 أن .مليون دينار على األقل 500بقيمة  امسيةمليون دينار وسنتني من اخلربة و إصدار قيمة  500متلك رأمسال اجتماعي ال يقل عن 

ـاالستفادة من متويل مباشر ودخول مبسط كذه األخرية العديد من املزايا، جزء خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة مينح هل استحداث
 .استمراريتها عن طريق منح السندات تضمنفرص استثمار احلصول على للبورصة و
إطار الترتيبات اجلديدة اليت يتضمنها النظام العام املعدل ويشترط على املؤسسات الصغرية واملتوسطة الراغبة يف دخول البورصة يف   

إىل أن شروط االستفادة والرأمسال األدىن غري  اإلشارةوجتدر دق عليها اخلاصة بالسنتني املاضيتني انشر هذه األخرية لكشوفاا املالية املص
 5 مبلغاملؤسسات ذات األسهم الراغبة يف التوفري العمومي املقدر بـ االكتفاء بالرأمسال الذي متليه ترتيبات قانون التجارة بشأن وسيتمحمددة، 

مستثمر من اجلمهور العريض أو لدى  50لكن باملقابل يشرط على هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة توزيع سنداا سواء لدى  ،مليون دينار
 .باملئة كأقل تقدير 10مستثمرين مؤسساتيني و الشروع يف فتح رأمساهلا االجتماعي يف مستوى  3

هذا املرافق ميكن أن يكون بنكا ،خيص إنشاء وظيفة مرافق بورصة حسب تصرحيات نفس املصدر اجلديد الرئيسي يف هذه السوق  إن  
 أو مؤسسة مالية أو مكتب استشاري، ويقوم هذا األخري مبتابعة ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة طوال مشوارها على مستوى البورصة،

 للتأميناتعن دخول وشيك لشركة سالمة  اإلعالنكما مت  ،كما يسهر على ضمان احترام املؤسسة اللتزاماا اخلاصة باملعلومات الدورية
 األفراداليت أنشأت فرعا لتأمني  )سيار(أن الشركة الدولية للتأمني وإعادة التأمني و ،إسالمي لتأمني األفراد منتجالبورصة واليت تعتزم إطالق 
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بغية رفع  البورصةاالنضمام إىل  من خالل هاذين الفرعني اللذان ميكن هلما اخلوض يف هذا اال  تعتزم )للتأمينات سأليا ن(و )غام للتأمينات(

  .متويالا وتعزيز وسائلها
نتحدث عن  فإننانا عن عالقة ودور النظام احملاسيب املايل ببورصة اجلزائر اذا حتدث :البورصة اجلزائرية وتبين نظام احملاسبة املالية اجلديد -3

غري مباشرة  أوتطبيق هذا النظام اجلديد ميس كل املؤسسات االقتصادية واملالية الوطنية  اليت هلا عالقة مباشرة  أنعالقة ال مباشرة حبيث 
  .بالبورصة 

 هذه اإلدراك متام تدرك البورصة يف املسعرة الشركات إن :للشركات املسعرة بالبورصة واقع تطبيق النظام املايل احملاسيب بالنسبة - 3-1
 احملاسبة يف املستخدمني تكوين جمال يف سيما وال لذلك، االستعداد على جاهدة وعملت النظام اجلديد هذا على ترتبت اليت اهلامة التغيريات

 أشغال يف مرافقتها وذلك دف املتخصصة اخلارجية الدراسات مكاتب من املساعدة التماس باألحرى أو املطابقة املعلوماتية واقتناء الربامج
 التحدي مبثابة يعترب انك الذي واملايل احملاسيب للنظام األول التطبيق إن .اجلديد املايل احملاسيب النظام إىل الوطين احملاسيب املخطط من االنتقال
 خمطط النظام وفق 2010 سنة من األول بالسداسي اخلاصة حساباا بضبط إلزامها بسبب البورصة، يف الشركات املسعرة إىل بالنسبة احلقيقي
 الوضعية ذه أساسا مربرة وكانت ا املُصدرون تقدم اليت النشر أجل إرجاء طلبات عدد على وزيادة .للغاية صعبا امتحانا ان،كاملايل احملاسيب
 أنّ بيد ديسمرب شهر منتصف يف إال يتم مل ونشرهامن نفس السنة  األول السداسي حسابات أوىل إيداع فإن املايل احملاسيب النظام بتنفيذ املرتبطة
 اعترضتها اليت الصعوبات بعض إىل البورصة يف املسعرة الشركاتقد أشارت و .سبتمرب 30 أقصاه أجل يف حمددا انك القانوين لذلك األجل

 اآلثار بتقييم تتعلق بيانات وجود عدم لوحظ فقد وبذلك، اخلزينة أموال بتدفق اخلاص اجلدول منها سيما وال اجلداول، بعض واملتعلقة بنشر
  .)26(احملاسبية املرجعية يف طرأ الذي التغيري حبكم معاينتها متت اليت
  ):ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم على مستوى جلنة( واقع تطبيق النظام املايل احملاسيب على مستوى بورصة اجلزائر - 3-2
   :على صعيد التكوين واإلعداد- 3-2-1

 قامت ولقد.احملاسبة واملالية جمال يف املستخدمني لفائدة تكوينية دورات بتنظيم ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم جلنة قامت   
  :التكوينية الدورات هذه بضمان اآلتية املؤسسات

 دج149.586,00 أعوان مببلغ  6لتكوين  IAS/ IERSبشأن معايري  ECOFAMمدرسة -
 (4 ) أربعة خيص دج،فيما163.840,00 قدره مببلغ إليه واالنتقال املايل احملاسيب النظام بتقدمي ويتعلق SIGPاملعهد العمومي -

 .موظفني
  .دج 192.600,00 قدره بكلفة وتطبيقاته، املايل احملاسيب النظام مبعايري ويتعلق IAHEFمؤسسة -

 مشروع واإلدارية القانونية الشؤون مديرية أعدت فقد ومراقبتها البورصة عمليات تنظيم للجنة احملاسيب املخطط فيما خيص إعدادأما 
 النظام معايري وفق املايل احملاسيب والنظام الوطين احملاسيب املخطط مطابقة وجدول البورصة ومراقبتها عمليات تنظيم للجنة احملاسيب املخطط

  .اللجنة وإىل احلسابات حمافظ إىل ذلك تقدمي ومت.احملاسيب املايل
  :  على صعيد الربجميات املعلوماتية واحملاسبية - 3-2-2  

 احملاسيب النظام معايري حبسب معلوماتية برجميات اقتناء بغرض استشارة عملية يف االنطالق مت فقد واحملاسبة املعلوماتية أما خبصوص الربجميات
 املناقصة هذه توسيع ومت ERP عن بيانات قاعدة إنشاء عملية إدراج بقصد وذلك وطنية مناقصة طريق عن 2010 فرباير شهر يفاملايل،
 .القرار اختاذ يف واملساعدة التحليل وتطبيقات املُصدرة برجميات الشركات اقتناء لتشمل
 : يأيت ملا واعتبارا

 العملية، هذه من االنتهاء بشأن املسجل التأخر -
 دج، 4.500.000,00 حدود يف تتراوح مبالغ مبقدار املقدمة، العروض -
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 ومراقبتها، البورصة عمليات تنظيم جلنة يف احملدودة امليزانية إمكانيات -
 وحصرها العملية لتفعي قصد بالربجميات احملليني املوردين لدى حمدودة استشارة حنو توجهت قد واإلدارية القانونية الشؤون مديرية مصاحل فإن
 قدرها بكلفة )مهين شريك( خاصة شركة مع العملية هذه إجناز مت ولقد.احملاسيب املايل النظام معايري حبسب فقط احملاسبة مسك برجميات يف

  .تكوين املستعملني ذلك يف مبا دج 220.000,00
 : بورصة اجلزائر والنظام املايل احملاسيب علىلشركات وكمة احانعكاس تطبيقات مفاهيم  :رابعا

اليت  أوبالشركات الوطنية املسعرة بالبورصة  األمرسواء تعلق  :االمتيازات اليت يقدمها النظام املايل احملاسيب للشركات املسعرة بالبورصة-1
يف  بأخرى أومبجموعة من االمتيازات واليت تؤثر بطريقة  حتض أنالبورصة فان استخدام النظام املايل احملاسيب ميكنها من  إىلهي يف طريقها 

  :)27(إىلاستخدام هذا النظام يؤدي  أننشاط بورصة اجلزائر حبيث 
اعطاء شفافية وثقة أكرب يف املعلومات املالية واحملاسبية املقدمة،األمر الذي من شأنه الزيادة مصداقية املعلومات اليت حيتاجها   -

 اب األسهم وكذا باقي املتعاملني االقتصادينيكل من املستثمرون وأصح
 .تقدمي فرصة أكرب لتسهيل الرقابة سواءا الداخلية او اخلارجة -
تشجيع املستثمرين االجانب من االقبال على شراء اوراقها املالية بسبب سهولة قراءة املعطيات املالية للشركة املستخدمة   -

 .للنظام املايل احملاسيب والذي يقرب ممارساا احملاسبية باملمارسات العاملية
 .ارات بالنسبة للمستثمرين يف اوراقها املاليةالرفع من جودة املعلومة احملاسبية االمر الذي يسهل من عملية اختاذ القر -
يقترح النظام احملاسيب املايل حلوال تقنية للتسجيل احملاسيب للعمليات غري املعاجلة يف املخطط الوطين للمحاسبة واليت منها  -

قتصادية على املظهر القانوين عمليات القرض اإلجياري، ويسمح باإلنتقال من حماسبة الذمة إىل احملاسبة املالية، بتغليبه للحقيقة اإل
 .عند تسجيل التعامالت اليت تقوم ا املؤسسة

ميكن من إجراء أفضل مقارنة يف الزمن لنفس املؤسسة، ويف نفس الوقت بني باقي املؤسسات الوطنية أو الدولية حول  -
  .املعلومة من داخل اجلزائر الوضعيات املالية واألداء، وسهولة قراءة وفهم املعلومات املالية املوجهة ملستعملي 

 :على بورصة اجلزائر حوكمة الشركاتأمهية واثر املعلومات احملاسبية يف ظل  -2
إن أحد أهم دوافع اإلهتمام بتطبيق حوكمة الشركات هو اعادة ثقة املتعاملني يف أسواق األوراق املالية وذلك نتيجة االيار       

وحاالت الفشل اليت اصابت الكثري من الشركات العمالقة اليت ترجع معظمها اىل عدم دقة البيانات واملعلومات احملاسبية ا وما تضمنه 
قواعد وميكن االشارة اىل أهم . اهم املبادئ األاسية اليت تقوم عليها حوكمة الشركات هو مبدأ اإلفصاح والشفافية  من اخطاء لذا فان

  ) 28(:الشفافية واإلفصاح من خالل ما يلي
املستقلة منها القواعد املتعلقة بإعالن القوائم املالية واحلسابات اخلتامية جلمهور املسامهني بعد إخضاعها للمراقبة واملراجعة  -

  .ضرورة إعالم املسامهني بأي قرارات هامة وجوهرية متس هيكل بناء الشركة 
  .القواعد املتعلقة بعقد اجلمعيات العمومية وضرورة إعالن أول مسبقا والشروط املتعلقة بكيفية هذا إعالن  -
همها مبا يشكل حركة غري طبيعية ألسعار القواعد املتعلقة بالغش ، وإعالن املعلومات املغلوطة او مضاربة الشركة على أس -

  .األسهم 
القواعد اليت تستلزم من أصحاب احلصص الكبرية نسبية اإلعالن عن النسب اليت ميتلكوا يف رأمسال الشركة هلا ملا يشكله  -

  .ذلك من إعالن عن حقيقة السيطرة على مقدرات الشركة وإمكانية التغري فيها 
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هو انه على الشركة االعالن عن كافة املعلومات حبيث يصح لكل من يريد ان يعتمد عليها او  القاعدة العامة يف هذا الصدد -
  حتتفظ ا بسرية واإلقناع عن التجارة وعلى أساسها 

ومن خالل ما سبق ميكن القول بان هناك االرتباط بني حوكمة الشركات واملعلومات احملاسبية وسوق االوراق املالية ميكن      
  : التايل  3رقميف الشكل توضيحها 

  .املالية  األوراقسوق والعالقة بني الشركات واملعلومات احملاسبية : 3الشكل رقم 
                                                                  
                                                   

                                                                                                   

                           
                                                        3  

  
    

  
  
  
  
 - وانعكاساا علي سوق األوراق املالية  دور حوكمة الشركات يف حتقيق جودة املعلومات احملاسبية ،حممد أمحد إبراهيم خليل :املصدر 

-http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=4665,07-04 :من املوقع االلكتروين –دراسة نظرية تطبيقية 
2012.  

            
  : يالحظ من الشكل السابق مايلي 

متثل الدور املتبادل بني كل من حوكمة الشركات وبني املعلومات احملاسبية بصفة عامة بعيدا عن عالقتها بسوق :  01املنطقة  -
 .األسواق املالية 

األثر املتبادل بني حوكمة الشركات وإنعكاساا على سوق األوراق املالية بصفة عامة بعيدا عن دور املعلومات :  02املنطقة   -
  ).وان كان يصعب ذلك عمليا(احملاسبية 

داول وأسعار متثل أثر املتبادل بني املعلومات احملاسبية وسوق األوراق املالية متمثال يف تأثري املعلومات على حركة الت:  03املنطقة   -
  .االسهم وغريها من األوراق املالية والعائد احملقق على هذه األوراق 

هي منطقة األداء املتميز متوازن املصاحل وهي حمل االهتمام الن نقطة التقاء وترابط العناصر الثالثة واليت تتمثل يف  : 04املنطقة  -
ملعلومات احملاسبية ذات اجلودة العالية وبالتايل تنشيط سوق االوراق املالية عنها من توفر ا التطبيق الفعال احلوكمة الشركات وما ينتج 

اصبح امرا ضروريا ألنه ال يتصور وجود وحدة اقتصادية تقوم بتطبيق حوكمة الشركات وال تتيح معلومات حماسبية  هذه املنطقةووجود 
 . اسعار وحركة أوارقها املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية ذات معايري جودة عالية وال يكون هلا تاثري مباشر او غري مباشر على 

 االسـتثمارية القرارات  اختاذللمعلومات احملاسبية على البورصة سواء من جانب تأثريها على املستثمرين يف  وصريح مباشر هناك تأثري  
باألوراق املالية أو قرار التخلص منها أو الدخول يف استثمارات جديدة، أو من جانب تأثريها على أسعار األسـهم   االحتفاظاملالئمة مثل قرار 

  )29(.و العائد عليها أو من جانب تأثريها على حجم التداول  و تنشيط حركة سوق األوراق املالية أو غري ذلك من اآلثار

 1م 

  

 
 1م

 المحاسبیةالمعلومات 

 4م

 2م الحــوكمـــــــــــــــــــــــة سوق األوراق المالیة

 3م

http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=4665,07-04
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يف سوق األوراق املالية يعتمد على فرض رئيسي مـؤداه   االستثماريباإلضافة إىل ذلك، فإن مدخل التحليل األساسي لتحرير القرار   
لوحـدة  أن لكل ورقة مالية من األوراق املتداولة يف السوق، قيمة حقيقية ميكن الوصول إليها من خالل دراسة املعلومات احملاسبية املتاحة عن ا

ية مثل العائد احملاسيب و معدل التوزيعات و معدل النمو و بعض النسب احملاسبية، كما أن أثر املعلومات احملاسبية على سـوق األوراق  االقتصاد
  )30(.املالية له شقان

v الدور التسيريي وذلك عن طريق إمداد املستثمرين باملعلومات عن الشركات اليت تطرح أسهمها يف البورصة قبـل   :األول
 .قرار الشراء أو البيع دف دعم و ترشيد ذلك القرار اختاذ
v الدور التأثريي على وظيفة إدارة حمفظة األوراق املالية بشكل حيقق التوازن املطلوب بني املخاطر و العوائد، مبا حيقق  :الثاين

 .للمستثمرين الرحبية املستهدفة و حيفظ لسوق األوراق املالية التوازن بقدر اإلمكان
 االيـارات بتطبيق حوكمة الشركات هو إعادة ثقة املتعاملني يف أسواق األوراق املالية، و ذلك نتيجة  االهتمامأهم دوافع ن أحد إ  

ـ   ا وحاالت الفشل اليت أصابت الكثري من الشركات العمالقة   و اليت ترجع يف معظمها إىل عدم دقة البيانات و املعلومات احملاسبية ـا و م
 اتهتضمنته من أخطاء ، لذا فإن أحد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها عملية حوكمة الشركات هو مبدأ اإلفصاح و الشفافية و ما حيمل يف طي

و بالتكلفـة   املالئـم من إعداد و مراجعة املعلومات و اإلفصاح عنها مبا يتفق و املعايري عالية اجلودة و أن يتم توفريها للمستخدمني يف الوقت 
بـالقوانني   االلتـزام املالئمة، يضاف إىل ذلك أن أحد املعايري األساسية حلوكمة الشركات هو دقة و موضـوعية التقـارير املاليـة جبانـب     

  )31(.التشريعاتو
مما سبق يتضح  األثر الواضح للمعلومات احملاسبية على بورصة اجلزائر حاهلا حال باقي بورصات العامل، حيث أن توفر املعلومـات    

النظام املايل احملاسيب يساعد يف القضاء على سلبية هذه املعلومات يف القيام بدورها اجتـاه تنشـيط    ألجلهاحملاسبية باجلودة املطلوبة وهو ما جاء 
حركة بورصة اجلزائر، لذا فإن حتقيق جودة املعلومات احملاسبية مبفهومها الشامل من خالل تطبيق نظام مايل حماسيب يف ظل احلوكمـة سـوف   

  :التايل  4رقم ظهر يف الشكل عدة جوانب للبورصة و ذلك كما يينعكس على 
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  انعكاس تطبيق النظام املايل احملاسيب على بورصة اجلزائر يف ظل احلوكمة: 4رقم شكل 
  

        
                   

  
  
  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

  الباحثني  إعدادمن  :املصدر
  
  
  

ينعكس ذلك على 
 المستثمر في

يف املعلومات احملاسبية   الثقة
 واملالية

 

  

   ر القدرة على اتخاذ القرا
  

 الرشد يف اختاذ القرار 

ينعكس ذلك على بورصة اجلزائر 
 يف التأثري على

 العـوائد على األسهم

 حـركــة التـداول 

 أسعــار األسهـم

النظام المالي المحاسبي 
 الجدید

 االفصاح الدقة، الشفافية،
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  .الشركاتوكمة حمتطلبات تفعيل استخدام النظام املايل احملاسيب  للنهوض ببورصة اجلزائر يف اطار  :خامسا
من أجل  جين مثار نظام مايل حماسيب جديد كان ال بد على الدولة واملؤسسات بشكل خاص القيام مبجموعة من االجراءات اليت من     

املؤسسات الوطنية عامة وبورصة اجلزائر خاصة لكن تبقى الصعوبة يف ترسيخ مبادئ واسس نظام جديد مل يتم تطبيقه على  شاا تاهيل
  .سنة 34املستوى الوطين اال قبل سنتني، يف حني طبق نظام حماسيب مغاير متاما منذ 

 أوميكنه احلكم على مدى اجيابيات  اتنا الوطنية الاملتمعن يف الواقع الفعلي هلذا النظام احملاسيب  اجلديد على مستوى مؤسس إن  
  .أكلهسلبيات تطبيقه ،فمن املعروف أن أي نظام جديد يأخذ عدة سنوات ليأيت 

  :املؤسسات الوطنية اليت تبنت هذا النظام اجلديد عانت والزالت تعاين من أغلبية أن  
  .النظام املايل اجلديد ىلإكرب حجم النفقات املوجهة للتحول من النظام احملاسيب السابق -
مل تكن هناك مرحلة انتقالية بني النظام السابق والنظام احلايل حبيث مل تتمكن اغلب املؤسسات من رسكلة احملاسبني واخلرباء -

  .املناسبة للدخول يف غمار النظام املايل احملاسيب اجلديد اإلطارات وإعداد األكادمييني
 نظام اجلديد نظام متطور يعتمد على العناصر أناملستعملة يف املؤسسات باعتبار  تصالواال اإلعالمضعف تكنولوجيا -

  .تكنولوجيا املعلومات التكنولوجية احلديثة خاصة نظام 
  .غياب القوانني التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام خاصة القوانني اجلبائية منها-

  : وبالتايل ميكننا تقدمي االقتراحات التالية
كل  الوحدات احملاسبية إىل ضرورة إعادة تأهيل كواردها وأنظمتها احملاسبية مبا يتماشى مع النظام املايل ، ملا هلا من دعوة  -

  .قدرة يف توصيف السياسات احملاسبية وحتديد مدلوهلا من حيث النتيجة واملركز املايل للوحدة احملاسبية

 .حاجيات املستثمرين بالدرجة األوىلتبين القوائم املالية واإلبالغ املايل الذي يليب  -

ضرورة أن يكون هنالك توحيد وانسجام بني متطلبات نظام مايل حماسيب يف الشركات واملؤسسات الوطنية وبني      -
مع مستوى الوحدات ) الضريبة ، املالية ، النظم الداخلية (متطلبات تطبيق األنظمة والقوانني والتشريعات احمللية املختلفة 

  .)32(حالة التناقص بني ما هو مفروض تطبيقه وااللتزام به من قبل القوانني احمللية وما يتوجب تطبيقه واألخذ به  وإاء

جيب تبين أنظمة معلومات جديدة بامكاا تسيري جمموعة من املعطيات بطريقة منسقة كما بامكاا جتميع معلومات  -
 .جديدة من املرجع احملاسيب الدويل

الشركات بنشر جمموعة من النسب احملاسبية مع التقارير الربع سنوية والسنوية حىت يتمكن املستثمر من تقييم  ضرورة قيام -
 .اداء هذه املؤسسات قبل اختاذ قرار الشراء أو قرار البيع يف األسهم

باالفصاح ونشر جيب على اهليئة املختصة يف احملاسبة ان تلزم مراجعي احلسابات بضرورة التأكد من قيام املؤسسات  -
املعلومات احملاسبية املتعلقة بالنسب واملؤشرات املالية اليت أثبتت العديد من الدراسات أمهيتها يف تسهيل عملية اختاذ 

 .القرارات

                     :ةــــــخامت
صعب  أمريف اقتصاد مثل االقتصاد اجلزائري هلو يف  ظل مفاهيم حوكمة الشركات  احلديث عن البورصة والنظام املايل احملاسيب  إن   

تتطلب فترة زمنية كافية للحكم على مدى  األنظمةمثل هذه  أنجند أن تطبيق هذا النظام مل يكن سوى قبل سنتني وحنن نعلم  ناحيةفمن 
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فال  عمالن يف معزل عن باقي األنظمة األخرى،جند أن كل من البورصة والنظام املايل احملاسيب ال ي أخرىومن ناحية  سلبيته، أواجيابية تطبيقها 
كوادر بشرية خمتصة يف هذا النوع من احملاسبة ومؤهلة لتطبيق هذا  إىلميكن أن يعطي النظام املايل احملاسيب مثاره وهو يطبق يف مؤسسات تفتقر 

نقص وقد  إىل باإلضافةعن املعلومات احملاسبية املقدمة، واإلفصاحالنظام وال سيما افتقارها اىل مسريين يعون األمهية البالغة من شفافية ودقة  
كما ال ميكن للبورصة أن تزيد حركة نشاطها يف بيئة تفتقد .يكون انعدام يف بعض املؤسسات لوسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة

عقار بدل استثمارها يف أوراق  أوا يف شراء معدن نفيس استثماره آو أموالهاىل ثقافة استثمارية لدى األفراد فالفرد اجلزائري يفضل اكتناز 
البريوقراطية واحملسوبية وتغيب فيها كل أنواع الشفافية واملوضوعية يف اختاذ  أنواعتعمل يف بيئة تسودها كل  أنميكنها  مالية،كما ال

  .اخل..............القرارات،
  :الهوامش والمراجع

  :العديد من المراجع) 1(
  .، موقع حوكمة الشركات، مرجع سابق2، ص2003جانفي ،"المصرية التجربة على الضوء إلقاء التقدم مع سبيل  ...الشركات حوكمة"العطا،  أبو نرمين -   
موقع حوكمة ، 02، ص2002نوفمبر01، "الناشئة؟  لألسواق بالنسبة المنال صعبة .. المتقدمة لألسواق بالنسبة المنال الشركات سهلة حوكمة"شوقي،  ماجد -   

  .www.hawkama.net الشركات،
،مكتبة الحرية للنشر " المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة -الحوكمة المؤسسية" اهللا وارد خليل،محمد عبد الفتاح العشماوي، عطا) 2( 

  .27،ص2008والتوزيع،القاهرة
، الدار الجامعية، مصر، "حوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية و الدولية المعاصرة مراجعة الحسابات و"نصر علي، شحاتة السيد شحاتة،  الوهاب عبد) 3(

  .17، ص 2007 -2006
    .،مرجع سابق، موقع حوكمة الشركات3، ص2006جوان  ،"_الشركات لحوكمة الرئيسي المكون _العمل أخالقيات"سوليفان وآخرون،  جون) 4(
)5(  
، ملتقى علمي دولي حول السوق " –دراسة حالة مصر -الناشئةدور حوكمة الشركات في تفعيل و تنشيط األسواق المالية  " عرابة رابح و آيت مختار عمار،) 6(

  .2008أكتوبر  21/22إطار تجارب الدول العربية، جامعة عنابة،  يق فيالمالي بين النظرية و التطب
  .36مرجع سابق،ص اهللا وارد خليل، محمد عبد الفتاح العشماوي،عطا )7(
، عن الموقع 08، ص2007جوان ، بنك االستثمار القومي،"محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر"، محمد حسن يوسف )8(

          www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc,07-04-2012: االلكتروني
  ، الجزائر25/11/2007الصادرة في  74رقم  المتضمن النظام المحاسبي المالي،الجريدة الرسمية 07/11من القانون رقم  3 المادة (9)

 .21،ص 2008مكتبة الشركة الجزائرية بودلود،الجزائر،الجزء األول ، " محاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية" ، شنوف شعيب) 10(
  .23،مرجع سابق ، ص شنوف شعيب  (11)
جامعة  ،االقتصادية،مجلة الباحث،الجزء األول،مجلة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم " ) تجربة الجزائر(المحاسبي التوحيد  إشكالية" مدني بن بلغيث ، (12)
 .57،ص 2002ورقلة،
، رسالة " عرض ومراجعة القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة والمراجعة الدولية،دراسة حالة النظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد" عزة األزهر،  (13)

  .214،ص 2007ماجستير،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،جامعة البلدية،
األول حول  الدولي، الملتقى " معايير المحاسبة الدولية في اقتصاد غير مؤهل  وإشكالية تطبيقالنظام المحاسبي المالي الجزائري الجديد " مختار سامح،  (14)

  14 ،الوادي ، ص2010جانفي   18-17المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية ، تجارب وتطبيقات وآفاق ، يومي  النظام المحاسبي
  .14-13مختار سامح ، مرجع سابق،ص  )15(
،  الملتقى الدولي األول حول النظام  " النظام المحاسبي المالي الجديد ومدى تنميطه مع المعايير  المحاسبة الدولية" السعيد قاسمي  ، فرحات عباس ، ) 16(

  .  12-11جامعة الوادي ، ص ، 2010جانفي   19-17المحاسبي المالي الجديد في ظل  معايير المحاسبة الدولية يومي 
  79.،ص1993،األطلس للنشر،" البورصة" ،شمعون شمعون (17)

 ,23-03-2012 (18) http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf  
  :                                   من الموقع االلكتروني 72،ص  2010التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  (19) 

http://www.cosob.org/publications/publications- rapport2010ARA.pdf  
  .73نفس المرجع السابق ص  (20)

http://www.hawkama.net
http://www.saaid.net/Doat/hasn/hawkama.doc,07-04-2012
http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf
http://www.cosob.org/publications/publications
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 5قالمة، العدد 1945ماي  8وم االجتماعية واإلنسانية، جامعة، حوليات جامعة قالمة للعل" مقومات تطوير بورصة الجزائر" رشيد بوكساني، نسيمة أوكيل،  (21)
  4.، ص2010، ديسمبر

   1993ماي  23، المعدل و المتمم، المؤرخ في 93/10المرسوم التشريعي رقم الجريدة الرسمية  )22(
، مداخلة مقدمة قي الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية وتحديات المناخ " بورصة الجزائر ودورها في تمويل االقتصاد الوطني" براق محمد،  (23)

  .االقتصادي الجديد، جامعة قاصدي
   http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1189   ,23-03-2012 : من الموقع االلكتروني 2011-05-31: جريدة المجاهد يوم تاريخ )24(
                             http://www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1189   ,23-03- 2012      :المجاهد ،من الموقع االلكترونيجريدة )25( 

   
،مداخلة " قطاع السوق المالي كمدخل لتدعيم تنافسية االقتصاد الجزائري باالعتماد على النظام المحاسبي المالي الجديد تأهيل" قورين حاج قويدر وآخرون،) 26( 

  :،للمزيد من التفاصيل أنظرالرابع حول المنافسة واالستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربيضمن الملتقى الدولي 
http://labocolloque5.voila.net/55gourineensaad.pdf  

http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf )27(  
،  149ص ص الجمعية الجديدة ، االسكندرية ، ، الدار" -دراسة في األسس االقتصادية والقانونية-حوكمة الشركات المساهمة "،المتعصم باهللا  الغرياني  )28(

150.  
، المجلة العلمية للتجارة و " سوق األوراق الماليةرؤية مقترحة لدعم مقدرتها في  -اإلعالمي للمعلومات المحاسبيةالمحتوى " أحمد سعيد قطب حسنين،  )29(

  .2003التمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد الثاني، 
  . 2009  اإلسكندريةالدار الجامعية ، ،"  -دراسة مقارنة  – واإلداريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي " محمد مصطفى سليمان، )30(
 -المالية على درجة اإلفصاح عن البيانات المالية و اإلدارية لمساهمة المدرجة في أسواق األردنأثر حوكمة الشركات ا" ،محمود عبد الملك فخر و آخرون )31(

  .2003 ة القاهرة، العدد الثاني، جويليةسويف، جامعالتجارية، كلية التجارة ، فرع بني ، مجلة الدراسات المالية  و" -دراسة تحليلية
 forum.com/t204-http://master.first-:،من الموقع االلكترونيبن عيشي بشير،المعايير المحاسبية الدولية والبيئة الجزائرية متطلبات التطبيق.د)32( 
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