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 امللخص:  

الشركات، و ذلك بسبب افتقار حدثت خالل السنوات األخرية سلسلة من االختالالت املالية و احملاسبية املختلفة يف كثري من        

ة يف الرقابة و اإلشراف ، باإلضافة إىل نقص الشفافية و عدم االهتمام بتطبيق املبادئ احملاسبية اليت حتقق يمإدارا إىل املمارسة السل

االيارات افتقاد الثقة يف  اإلفصاح و الشفافية جبانب عدم إظهار املعلومات احملاسبية حلقيقة األوضاع املالية للشركة، و قد نتج عن هذه

لومات األسواق املالية املختلفة و انصراف املستثمرين عنها، وكذلك افتقاد الثقة يف مكاتب احملاسبة و املراجعة نتيجة افتقاد الثقة يف املع

ملواجهة حاالت الفساد املايل و  احملاسبية اليت تتضمنها القوائم املالية للشركات املختلفة، و هو ما أدى إىل تبين مفهوم حوكمة الشركات

كما بادرت اجلزائر إىل تبين نظام حماسيب مايل يتوافق ما يتصل بإعداد القوائم املالية،   احملاسيب الذي تعاين منه معظم الشركات، و السيما

  .جودة املعلومات احملاسبية و معايري احملاسبة الدولية من أجل تعزيز آليات حوكمة الشركات، من خالل مبادئ اإلفصاح و الشفافية و

لذا سعينا خالل هذا البحث إىل حماولة دراسة أثر حوكمة الشركات على اإلفصاح و الشفافية وجودة القوائم املالية يف ظل تبين        

.عرض العالقة التكاملية ما بينهم النظام احملاسيب املايل و  

Résumé : 

      Au cours des dernières  années  une série de déséquilibres  financière et comptable ont été enregistré dans 
plusieurs sociétés parce que leurs administrations manquaient d'exercice adéquat  lors du contrôle et la supervision. 
À ceci, s’ajoute le  manque de transparence et le désintéressement  d’appliquer les principes de comptabilité qui 
pourraient réaliser la divulgation  et la transparence.  

     En Plus,  les informations comptables ne reflétaient pas la réalité des situations financières  de la société, ce qui 
a  engendré des effondrements  et un manque de confiance dans un bon nombre  de  marchés financiers, par 
conséquent les investisseurs éprouvent une sorte  réticence envers ces marchés. Il en va de même pour ce qui est  
des  bureaux de comptabilité et d'audit suite au manque de confiance dans les informations comptables qui figurent 
dans les états financiers. Ce qui a poussé à  adopter le concept de gouvernance d’entreprises  pour faire face à des 
cas de corruptions  financière et comptable , qui ont affecté  la plupart  des  sociétés , notamment ce qui concerne 
l'élaboration des états financiers. Comme il est le cas de l’Algérie qui a adopté  un system comptable -financier qui 
correspond aux normes comptables  internationales à fin de renforcer les mécanismes de gouvernance 
d’entreprises,  à travers les principes de divulgation, la transparence et la qualité des informations comptables. 

     C’est pourquoi nous avons tenté durant cet exposé d’étudier l'impact de gouvernance d’entreprises  sur la 
divulgation, la transparence et la qualité des états financiers, dans le cadre d'adoption du system comptable- 
financier. Sans oublier de montrer la relation intégrale entre ces éléments  
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  : مقدمة
أدى ايار وتعرض منشآت كبرية على مستوى العامل ملشاكل تتعلق بالقوائم املالية واملمارسات احملاسبية ، وما رافق ذالك من تعرض           

اسبية مسعة مهنة احملاسبة واملراجعة إىل املساءلة يف ضوء الدور الذي لعبته مكاتب ومنشآت مراجعة عاملية إىل إحداث فجوة ثقة باملعلومات احمل
عت الضرورة لتطوير دمصداقيتها يف معظم أسواق املال العاملية ، وتسجيل بعض املنشآت خلسائر كبرية خالل السنوات األخرية ، لذا و

األعمال واحتياجات مستخدمي القوائم  ةطرأت على بيئ اليتللمتغريات  ةاسبية كاستجاباملعاجلات واملفاهيم احملاسبية من خالل املمارسات احمل
 ، ولقد تطلب ذلك ضرورة زيادة فعالية آلية اإلفصاح والشفافية ،حبيث تشمل القوائم املالية ، وملحقاا على كافة املعلومات احملاسبية املالية
تتضمن عمال للمنشأة ، كما جتعل مستخدمها يثق بأا بأا متثل بعدالة املركز املايل ، ونتائج األ ادقاالعتمتكن مستخدمي هذه القوائم من  اليت

  .معلومات تساعده يف تقييم أداء املنشأة اليت يرغب يف اختاذ قرار استثماري يف شأا 

الية حمليا ، إقليميا وعامليا سارعت املنظمات الدولية املتخصصة يف البحث عن آليات ملعاجلة هذه املواألزمات  تومع توايل االيارا          
معايري احملاسبة  استحداثختالالت ومن مث محاية حقوق مجيع األطراف واملصاحل دون استثناء وكان من بني هذه اآلليات فعالية ومشولية اال

مؤشرين مهمني ملدى قياس مناسبة األسواق لإلسثمار  امع بداية السبعينات ، مث ظهور مفهوم حوكمة الشركات الحقا حيث أصبحالدولية 
  .إلقتصادية العامليةوصحة البيئة ا

 ،املفهومني بالذات ينعليها التماشي مع التطورات العاملية وتبين هذ اكان لزام االقتصاديةومع تبين اجلزائر موعة من اإلصالحات          
 2010الذي بدأ العمل به مع مطلع سنة )  IFRS و IAS (ى من املعايري احملاسبية الدوليةــمن خالل تبين النظام احملاسيب املايل املستوح

  . 2007اق احلكم الراشد للمؤسسات يف اجلزائر سنة ميثا، وسبقه وضع 

الشركات والنظام احملاسيب املايل فيما خيص سبل  ةاملالية واحملاسبية يف اجلزائر يالحظ عدم إجياد تكامل مابني حوكم ة لكن املتتبع للحيا        
يتصل بإعداد التقارير املالية الشفافة وإتباع معايري  املايل واحملاسيب الذي تعاين منه معظم الشركات اجلزائرية ، السيما ما مواجهة حاالت الفساد

  .ذات جودة عالية يف جمال القياس واإلفصاح احملاسيب 

  :   التايل تبلورت إشكالية هذه املداخلة ، اليت ارتأينا صياغتها يف التساؤل ما سبقبناءا على  -

   "يف ظل النظام احملاسيب املايل ؟ القوائم املالية ةماهو أثر حوكمة الشركات على الشفافية واإلفصاح وجود" 

  :  حمورينلإلجابة على هذه اإلشكالية بشيء من املوضوعية و الدقة مت تقسيم البحث إىل      

  .حوكمة الشركات و آلياا احملاسبية  : األولاحملور 

  .القوائم املالية يف ظل النظام احملاسيب املايل ةوجودإلفصاح و الشفافية أثر حوكمة الشركات على ا:  الثايناحملور 
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  حوكمة الشركات وآلياا احملاسبية :  احملور األول
 corporate يطلق عليه  ا مصطلح اخلوصصة ملعظم دول العامل ، بدأ مصطلح جديد يف غزو العامل ، وهو ما.م.بعد أن صدرت الو       

govenance وصندوق النقد الدوليني يف قياس مدى التزام األسواق املالية العاملية  كالشركات ، وبدأ البن ة، مث تعريبه إىل مصطلح حوكم
  .من دول العامل برامج اإلصالح االقتصادي اليت تطبقها العديد  ذا املصطلح من خالل عدة معايري مث وضعها يف إطار 

  :مفهوم أهداف ومبادئ حوكمة الشركات  -1

  : مفهوم حوكمة الشركات  1- 1 

يركز مصطلح حوكمة الشركات على عدة نقاط  إلدارة الشركات واالقتصاد بوجه عام ، يأيت يف مقدمتها وأكثرها أمهية على          
تطبيق معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين والبنوك  لكوكذحملاسبية والقوائم املالية ، اإلطالق الشفافية يف معامالت الشركات والعمليات ا

اليت تقدم القروض للشركات ملنع حدوث أزمات مصرفية ، وتبين طرق عادلة يف إجراءات اإلفالس يف حالة تعرض الشركة للفشل وذلك 
  .بتوزيع املخاطر بطريقة عادلة بني املسامهني والعمال واملالكني الدائنني 

تيجة الرتباط حوكمة الشركات مبجاالت وأطراف خمتلفة كاإلدارة وجملس اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصاحل ، ظهر كثري من ون      
  .التعريفات املتنوعة حلوكمة الشركات

لتوجيه والتحكم والرقابة على نشاط الشركات املسامهة ، مبىن على تنظيم عملية لنظام "عرفت حوكمة الشركات بأا  :التعريف األول     
، وذلك خلدمة مصاحل املسامهني واملسؤوليات فيما بني األطراف الرئيسية يف الشركة  تالقرار يف هذه الشركات ، وتوزيع الصالحيا ذاختا

    1"شكل عامب

جمموعة من العالقات التعاقدية اليت تربط بني إدارة الشركات ومسامهيها وأصحاب املصاحل فيها "كما عرفها البعض بأا : تعريف الثاين ال    
اإلجراءات واهلياكل اليت تستخدم إلدارة شؤون الشركة ، وتوجيه أعماهلا من أجل ضمان تعزيز األداء و اإلفصاح و  اجيادا، وذلك من خالل 

  .2"ة للمسامهني على املدى الطويل ، مع مراعاة مصاحل األطراف املختلفة الشفافية و املساءلة بالشركة  و تعظيم الفائد

إستراتيجية تتبناها الشركة يف سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسية و ذلك ضمن منظور ''مت تعريفها كذلك على أا  :التعريف الثالث      
بذاا و هلا من األنظمة و اللوائح الداخلية و اهليكل اإلداري ما يكفل هلا أخالقي ينبع من داخلها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة و قائمة 

  .3 ''ذوي العالقة خرين أي فرد فيها و ذلك بالقدر الذي ال يتضارب و مصاحل اآلدرا الذاتية بعيدا عن تسلط حتقيق تلك األهداف بق

ومن خالل العرض السابق للتعريفات اليت وردت يف األدبيات املختصة باملوضوع ،ميكن القول أن حوكمة الشركات تقوم على ثالث        
  : حماور رئيسية هي 

باألخالقيات و قواعد السلوك املهين الرشيـــد و التوازن يف حتقيق مصالـح  االلتزامأي ضمان  :حمور السلوك األخالقي    -1
 .كافة األطراف املرتبطة بالشركة و الشفافيــة عنــد عــرض املعلومات املالية 

 : ذلك من خالل  :احملور املايل و احملاسيب  -2
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و البنك املركزي ، و األطراف املباشرة لإلشراف و الرقابة و تفعيل أدوار أصحاب املصلحة  مثل اهليئات اإلشرافية كهيئة سوق املال  - 
  . األطراف األخرى املرتبطة بالشركة 

  .وضع نظام متكامل للرقابة و املساءلة الكتشاف اإلحنرافات و التجاوزات  - 

  .التأكيد على اإلفصاح و الشفافية كعنصر أساسي جلودة املعلومات سواء املالية أو غري املالية  - 

ى العاملني و أصحاب املصلحة ووضع ــإلر احملتملة ـمن خالل وضع نظام إلدارة املخاطر و اإلفصاح عن املخاط: إدارة املخاطر -
  .إستراتيجيات طويلة املدى لتحديد تلك املخاطر 

  : وذلك من خالل  :اإلداري للحوكمة  راحملو    -3    

  .للعاملني واملسؤولني  تالصالحياالسياسة اإلدارية من خالل إعادة توزيع  -     

  .رقابة وتوجيه األعمال  -     

  .األداء سواء للمدراء أو العاملني بالشركة  متقييظام للحوافز واملكافآت من خالل وضع ن -     

  : أهداف حوكمة الشركات - 1-2

احلوكمة دائما وليدة األزمات ، مبعىن أن أن تطوير وحتسني قواعد احلوكمة كان دائما نامجا عن حماولة السلطات التشريعية  اتارخيي        
لكل أزمة ، والتارخيية  االقتصاديةروف ظوالرقابية وضع قواعد وقوانني حتد أو متنع من تكرار حدوث تلك األزمات ، وعلى الرغم من تباين ال

أزمة إال أن هناك أسباب مشتركة ومسات عامة تلقي بظالهلا على كل األزمات اليت مر ب اهليكلية والسمات اخلاصة لكل سبابعض األوتباين 
  .ا العامل 

من خالل قراءتنا ملفهوم حوكمة الشركات نرى أن هناك مجلة من العوامل أدت إىل زيادة احلاجة حلوكمة الشركات وتبوئها صدارة       
حد سواء ، وهذه العوامل ميكن تبويبها إىل ثالثة جمموعات  ىمنها علدول العامل املتقدمة والناشئة  دياتاباقتصاألحداث والقضايا املرتبطة 

  : خصها الشكل املوايل رئيسية ، يل
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  عوامل اإلهتمام حبوكمة الشركات
  

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  : ويساعد األسلوب اجليد حلوكمة الشركات        

تدعيم عنصر الشفافية يف كافة املعامالت وعمليات الشركات وإجراءات احملاسبة واملراجعة املالية على النحو الذي ميكن من ضبط   -1
  .عناصر الفساد يف أي مرحلة 

  4.املال احمللي على االستثمار يف املشروعات الوطنية  وتشجيع رأسب االستثمارات األجنبية ذج -2
قرارام بناءا  اختاذشركات ، وضمان لل  جيدة دة اإلدارات وجمالس اإلدارة على تطوير إستراتيجيةحتسني أداء الشركات ومساع -3

  .على أسس سليمة 
وأزمات مالية  اياراتجتنب حدوث مشاكل حماسبية ومالية ، مما يؤدي إىل تدعيم واستقرار نشاط الشركات ، وجتنب حدوث  -4

  . االقتصاديحتقيق التنمية واالستقرار  ومصرفية ومن مت

  

  

  

  

  األزمات املالية
األزمة  املالية األسيوية -

  1997عام 
األزمة  املالية الروسية  -

   1998عام 
األزمة املالية العاملية  -

2008 .  

ايارات العديد من ا
  الشركات

الفضيحة الشهرية لبنك  -
  اإلعتماد والتجارة الدويل 

كارثة بنوك اإلدخار  -
  واإلقراض يف أمريكا 

 enronأزميت شركيت  -
worldcom  يف أمريكا

  .2001عام 

  عوملة األسواق املالية
إعادة ترتيب األطر املنظمة  -

  .القتصاديات دول العامل 
تشكيل مسات وهيكل  -

  االقتصاد العاملي السائد اآلن 
أثار إهتمام اجلهات  -

التشريعية والتنظيمية احلكومية 
وغري احلكومية يف بلدان العامل 

.  

  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  المجموعة األولى
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هذه  وضع مبادئ حلوكمة الشركات ، ومن حاولت العديد من املنظمات املهنية جاهدة حنو  :مبادئ حوكمة الشركات     - 1-3
  : املنظمات 

  ).IIF(معهد التمويل الدويل  -

  ) .( Kennesawمركز احلوكمة التابع جلامعة  -

  ) .FRC( جملس إعداد التقارير املالية  -

  ) .OECD(والتنمية  االقتصاديمنظمة التعاون  -

) OECD(والتنمية   االقتصادياملبادئ الصادرة عن منظمة التعاون  هي اورغم هذا التعدد إىل أن أكثر هذه املبادئ قبوال واهتمام         
يف العديد من دول العامل ، نظرا ملا حتتويه تلك ، واليت أعدت األساس الذي يتم االستناد إليه 2004واليت مت إعادة صياغتها عام   1999عام 

صها املبادئ من مضمون عاملي ومرونة كبرية يف التطبيق يف ظل الظروف البيئية املتباينة ، وتغطي هذه املبادئ ستة جماالت أساسية ميكن تلخي
   5:فيما يأيت 

البد من وجود إطار عام للحوكمة حيقق اإلفصاح والشفافية عن كل املعلومات لكافة األطراف ، : فعال للحوكمة  إطاروجود   -1
كافة اإلجراءات الالزمة  اختاذواهة واملوضوعية رتبكافة القوانني واللوائح ، وضرورة أن تتسم اجلهات اإلشرافية بال االلتزاممع ضمان 

  .املصلحة يف الوقت املناسب الىت حتقق اإلفصاح والشفافية لكافة األطراف ذات 
كية األسهم ، وحق اختيار أعضاء ، وتشمل حق نقل ملطار احلوكمة حقوق املسامهنياجيب أن حيمي  :محاية حقوق املسامهني  -2

حق احلصول على القوائم املالية وأي معلومات ذات أمهية يف الوقت ووحق التصويت يف اجلمعيات العمومية ،   جملس اإلدارة ،
  .حق احلصول على عائد من األرباح ومنح األسهم واملناسب ، 

صغار املسامهني (طار احلوكمة توفري املساواة بني كافة املسامهني اجيب أن يضمن :املعاملة املتساوية والعادلة بني املسامهني  -3
،وجتنب التحيز ضد أو مع فئة من املسامهني للحصول على حقوقهم القانونية واإلطالع على كافة )وغريهم ...واملسامهني األجانب 

  .املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني 
وق ،وكذلك ـــاك لتلك احلقـي انتهأوتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن : حقوق أصحاب املصاحل  احترام -4

  .آليات مشاركتهم الفعالة على الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب املصاحل والبنوك والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء 
 وموثوقةجيب أن يتضمن إطار احلوكمة تقدمي إفصاحات كافية ومالئمة ويف توقيت مناسب وتكون دقيقة :اإلفصاح والشفافية  -5

أن الشركة وخاصة املتصلة لتأسيس الشركة وبيان املوقف املايل وامللكية والعناصر اليت متس األداء بش ةاألمور اهلام لوشاملة لك
  .اإلداري وأسلوب ممارسة السلطة 

وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أعضاءه ومهامه األساسية ودوره يف : مسؤوليات جمالس اإلدارة  -6
 . ة التنفيذية اإلشراف على اإلدار
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  : اآلليات احملاسبية حلوكمة الشركات  -2

املقصود بآليات حوكمة الشركات هو جمموعة الوسائل اليت يتم تصنيفها وتنفيذها دف ترشيد وتوجيه ورقابة سلوك اإلدارة العليا        
  6: القرارات اليت تؤدي إىل حتقيق مصاحل املالك ومن مث التخلص من حدة مشكلة الوكالة وهناك  عدة تصنيفات آلليات احلوكمة  الختاذ

  .اآلليات الداخلية واآلليات اخلارجية :  التصنيف األول  -1

  ) .إدارية وتنظيمية قانونية ورقابية ، ( غري احملاسبية اآلليات احملاسبية واآلليات :  التصنيف الثاين – 2

  : وأمهها ، ومتاشيا مع طبيعة دراستنا سنكتفي بدراسة اآلليات احملاسبية للحوكمة      

تعد معايري احملاسبة واملراجعة مبثابة العمود الفقري والركيزة األساسية يف تفعيل :  التقارير املالية ومعايري احملاسبة واملراجعة  - 2-1
يه حوكمة الشركات،فهي متثل أحد اآلليات اليت حتث الشركات على إتباع القواعد السليمة للمحاسبة وإجراء املراجعة الدورية املستقلة مبا ف

أدى إىل صدور  وهو ما ،ة خالل فترة الثمانينيات بسبب جتميل القوائم املالية صاحل الشركة ككل حيث لوحظ تطور جودة التقارير املالي
وشفافية فعالة ، باإلضافة إىل  إفصاحيؤكد على أمهية وجود آليات  والذي  Sarbans-oxleyأ  أطلق عليه اسم .م.جديد يف الوتشريع 

  7.مهامها شركات احملاسبة واملراجعة لضمان كفاءة أداء قبة أداء مبرا تهتوصي

اإلدارة  سجملمع ، وتأكيد فعالية الرقابة الداخلية ، والعمل  تساعد املراجعة الداخلية املنشأة يف حتقيق أهدافها 8:املراجعة الداخلية - 3-2
للمنشأة ، مبا وجلنة املراجعة من أجل إدارة املخاطر والرقابة عليها يف عملية حوكمة الشركات ، من خالل تقييم وحتسني العمليات الداخلية 

اجعة الداخلية املر الستقالل صحة املعلومات احملاسبية اليت تفصح عنها املنشأة وذلك نتيجة مثيؤكد على جودة ممارسة املنشأة ألعماهلا ، ومن 
  .تصاهلا برئيس جلنة املراجعة و ايس جملس اإلدارة لرئتها يوتبع

أصبح دور املراجعة اخلارجية جوهريا وفعاال يف جمال احلوكمة نتيجة ملا يقوم ا املرجع اخلارجي من إضفاء الثقة  :املراجعة اخلارجية - 3-3
رأيه الفين احملايد يف تقرير املراجعة عن مدى صدق وعدالة القوائم املالية اليت تعدها  ءإبداعلى املعلومات احملاسبية ، وذلك من خالل  ةواملصداقي
  .املنشأة 

على ضرورة جلان للمراجعة يف املنشأة اليت تسعى  الشركات أكدت معظم الدراسات والتقارير اخلاصة حبوكمة  : جلان املراجعة  - 3-4
موثوقية القوائم املالية اليت تعدها اإلدارة للمسامهني واملستثمرين ، و  ةصداقيمإىل تطبيق حوكمة الشركات ، وذلك لدورها احليوي يف زيادة 

ولتدعيم استقاللية املراجع الداخلي ، ومحاية حيادية املراجع لية ، عالقيام مبهامها املنوط القيام ا بكفاءة وفلساندة اإلدارة العليا ملوكذلك 
  9 .كفاءة أداء عملية املراجعةفع اخلارجي ، فضال عن حتسني جودة أداء نظام الرقابة الداخلية ، وما  يستتبعه من ر
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النظام احملاسيب إلفصاح و الشفافية وجودة القوائم املالية يف ظل أثر حوكمة الشركات على ا: احملور الثاين 
  .املايل

كل منهما يف اآلخر ويتأثر به، فاإلفصاح احملاسيب يف  يعد اإلفصاح والشفافية وظاهرة حوكمة الشركات وجهان لعملة واحدة ، يؤثر         
تؤدي إىل محاية ظل حوكمة الشركات ، يصبح أكثر شفافية ، وزيادة الشفافية يف اإلفصاح احملاسيب تنتج من تفعيل حوكمة الشركات ، و

  .جودة القوائم املالية تعزز مصداقية املعلومات احملاسبية  أن، كما املستثمرين 

  : اإلفصاح احملاسيب   -1

املنشأة على حتقيق ة عرض املعلومات اهلامة للمستثمرين والدائنني وغريهم بطريقة تسمح بالتنبؤ مبقدر" يعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه         
  10.التزاماايف املستقبل وسداد األرباح 

لمنشأة إىل خمتلف مستخدمي لتوصيل النتائج العمليات املالية بية األساسية ألنه من خالله يتم من املفاهيم احملاس احملاسيبويعترب اإلفصاح        
حول مقدار ونوع املعلومات الواجب اإلفصاح عنها لذا فقد مت تصنيف اإلفصاح  اتفاقيوجد  واجلدير بالذكر أنه ال، املعلومات احملاسبية 

    11:احملاسيب من عدة زوايا أمهها

  :باإلفصاح  االلتزام ةدرجزاوية  - 1-1

وحتدد املعلومات احملاسبية اليت جيب أن ،  أن تتبع عند إعداد القوائم املالية يتم بإصدار املعايري احملاسبية اليت جيب: إفصاح إجباري  -1-1-1
    .تفصح عنها املنشأة للمستثمرين 

  . بدون وجود مطلب قانوينعن كافة املعلومات للمستثمرين ، يتم عن طريق اإلفصاح الذايت للمنشأة:  اختياري إفصاح – 1-1-2

  : زاوية مقدار اإلفصاح  - 1-2

يعين توفري احلد األدىن من املعلومات يف القوائم والتقارير املالية ملتخذي القرارات مبا ميكنهم من اختاذ قرار  :كايفإفصاح  – 1-2-1
  .املاليةاالستثمار يف سوق األوراق 

وبالتايل ينطوي هذا  مستخدمي القوائم املالية على قدم املساواة باحتياجاتيركز على تقدمي املعلومات اليت تفي  :عادلإفصاح  -1-2-2
  .النوع من اإلفصاح على جانب أخالقي

النسبية حبيث يف ظل مفهوم األمهية  تيعين توفري كافة املعلومات واإليضاحات يف القوائم املالية ملتخذي القرارا: إفصاح كامل -1-2-3
  .قرار االستثمار يف سوق األوراق املالية  اختاذيها يف بالغا مبن يعتمد عل اعلومات وإيضاحات معينة قد حتدث ضررتوفري معدم  ميكن إدراك أن
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  :الشفافية احملاسبية – 2

             مصطلح يشري إىل مبدأ خلق بيئة يتم خالهلا جعل املعلومات عن الظروف والقرارات والتصرفات ا تعرف الشفافية احملاسبية بأ
تعرب عن التمثيل الصادق للمعلومات عن  فهي )10( لفهم لكافة األطراف املشاركة بالسوقلوقابلة ، للوصول إليها بسهولة ومرئية  ةالقائمة قابل

 تتخطىدوليا ، وهي ختتلف عن اإلفصاح يف كوا  عدادهاابأحداث ومعامالت املنشأة الواردة يف القوائم املالية اليت أعدت وفق املعايري اخلاصة 
  . رشيدة وواعية  استثماريةقرارات  الختاذتخدمني باملعلومات اليت حيتاجوا قوائم املالية لتزويد املسالمبادئ التقارير و

والشفافية ال تعد موضوعا جديدا أو دخيال على نظم احلوكمة بالشركات فهي اآلن  وكما كانت يف املاضي ، حتتل مكاا الرفيع           
على أجندة كل شركة ومنظمة لكن الفارق يكمن يف حجم االهتمام املوجه هلذه القضية من اجلمهور والعامة نتيجة األزمات اليت اجتاحت 

 .ونشوء هذا املفهوم اجلديد هلابعض الدول 

  : ظل حوكمة الشركات  والشفافية يفأمهية وآلية جودة اإلفصاح  – 3

حوكمة الشركات ، فتوفري املعلومات احملاسبية وغري احملاسبية يعد من أهم أدوات  آلياتو ركائز أحد أهم  متثل آلية اإلفصاح والشفافية    
  12: حتقيق مايلي

  .الصحة والسالمة املالية  -1

  .باملنشأةتوفري املناخ املعلومات جلميع املهتمني  -2

  .اهتمام املستثمرين وتعريفهم باملنشأةجدب  -3

  .فيما حيدث يف النشأة  واليقظة االنتباهحتقيق  -4

إلفصاح والشفافية وتوفري املعلومات بالكم واجلودة ويف الوقت املناسب لعلى بناء وتأسيس نظام جيد  املنشآت معظمومن مت حترص         
املوضوعات أو العناصر اليت يتعني وخصائص اإلفصاح سواء فيما يتصل ب د جوانب وجماالتاملنظمة واليت حتد حواللوائبالقواعد  التزاممع 

  .القرار باملنشأةاليت تعد بغرض تزويد متخذي واإلفصاح عنها وإثباا بالقوائم املالية 

 على افصاح الشركات كما أن العالقة بني حوكمة الشركات واإلفصاح عالقة ذات اجتاهني حيث يتوقف حتقيق مزايا ومنافع احلوكمة        
 عن ممارسات احلوكمة ا مما يؤدي إىل زيادة مصداقية الشركات أمام مجهور املتعاملني واكتساا مسعة حسنة األمر الذي يعيد الثقة ا

  13.سوق املال ككل ، وبالتايل حتقيق معدالت منو مرتفعة ، وميكن القول بأن اإلفصاح يعمل على تدعيم وزيادة فاعلية حوكمة الشركاتبو

كذلك تعمل حوكمة الشركات على تدعيم اإلفصاح من خالل توفريها ملعايري اإلفصاح والشفافية تضمن مشول التقارير املالية        
  . هذه التقارير صورة واضحة عن نشاط الشركة ستخدميملشركات على مجيع املعلومات الالزمة والضرورية إلعطاء ل
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   :نظام احملاسيب املايلالاملعدة وفق  14أثر احلوكمة على جودة القوائم املالية  -4

دولية ، ومبرور أكثر سنتني الاملعايري احملاسبية  املرجعيتبنت اجلزائر بشكل عملي نظام حماسيب مايل أساسه  2010مع مطلع سنة           
فاهيم احلديثة ، مثل حوكمة امللكيفية تأثري هذا النظام على بعض  مبسطعلينا ، إجراء تقييم ولو  اماتطبيق هذا النظام كان لز دايةبعلى 

  .حماولة إظهار العالقة التكاملية بينهما ، عن طريق دراسة جودة عرض القوائم املالية وفق هذا النظام  لالشركات ، وذلك من خال

ومدونة حسابات تسمح بإعداد قوائم مالية على أساس  حماسبية، تصوريا للمحاسبة املالية ومعايري إطاراتضمن النظام احملاسيب املايل            
مبدأ الشفافية و اإلفصاح  احترامأمهها مجلة من املبادئ والقواعد  احتراماخلاضعة له إىل  املؤسساتحيث ألزم  عليها،املبادئ احملاسبية املتعارف 

زانية ، حساب النتائج ، جدول تدفقات اخلزينة ، جدول تغيري األموال املي :هيئيسة رئم املالية واليت حددها يف مخس قوائم يف عرض القوا
  .اخلاصة ، اجلداول امللحقة 

عرض القوائم املالية مع  )1(املعيار احملاسيب الدويل رقم به هذه القوائم املالية هو مدى مطابقتها ملا جاء  استعراضواملالحظ من خالل          
طابق وعليه فإن جودة املعلومات احملاسبية اليت تقدمها القوائم املالية املعدة وفق النظام م ولكن اجلوهر،بعض التغيريات البسيطة يف التسميات 

حيث أنه نظرا ألمهية القوائم ،دا العالية جو أثبتتمعايري احملاسبة الدولية ، واليت دة القوائم املالية املعدة حسب احملاسيب املايل لن تقل عن جو
املالية ، عن طريق التأكد بعنوان عرض القوائم  1رقم  الدويلاملالية فقد دعت احلاجة لتحسني مستوى جودا وذلك بصدور املعيار احملاسيب 

  15: مما يلي 

ü الواردة مبعايري احملاسبة اإلفصاحات ئم املالية لكافة احتواء القوا.  
ü  عن متطلبات املعايري يف حاالت نادرة جدا مع اإلفصاح عن تلك اإلحنرافات  االحنرافوقوع.  
ü احملاسبية املتبعة واإليضاحات  والسياساتمكونات القوائم املالية احلد األدىن من  إيضاح.  
ü  اختياروأسلوب  ملقارنة،اوعرض املعلومات  والثبات، واالستمرارية النسبية،تأصيل املتطلبات العملية لبعض األمور كاألمهية 

 .السياسات احملاسبية عند عدم توافر املعيار املالئم

   :أمههامجلة من األمور  مراعاةإال أنه عند إعداد القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل جيب     

العاملي  االقتصادعلى  انفتاحااألقل اجلزائري  االقتصادحيث يستوجب تكييف القوائم املالية مع بيئة : البيئة اإلقتصادية اجلزائرية  اختالف  -
  .مقارنة بالدول املتقدمة

ر التشريعية والقانونية هلذا التطور يف اجلانب احملاسيب نظرا لبطء اإلصالحات املالية خاصة ما تعلق منها بسوق طعدم مسايرة باقي األ -
  .األوراق املالية 

   .املاليةمقارنة بباقي القوائم  ىقصوملالحق وعدم إعطائها أمهية يالحظ كذلك عدم فهم كيفية إعداد ا -

 لياتاآلقتصادية من أجل إجياد تكامل بني خمتلف م مجيع القطاعات االضومن أجل معاجلة هذه النقائص يوصى بوضع جلنة مستقلة ت     
  . من أجل حماربة الفساد املايل واإلداري بأنواعه الشركاتالساعية لتعزيز مفاهيم حوكمة 
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   :اخلامتة

ليات احملاسبية اآلإال أن  ،االجتماعية القانونية والتنظيمية أو سواء اية حبثنا هذا ميكن القول أنه رغم تعدد آليات حوكمة الشركات يف        
  : ، وتتمثل أهم تلك اآلليات يف  املنشأةة لتطبيق احلوكمة يف فكبري وتشغل احليز األكرب من اإلجراءات واألساليب املختل باهتمامحتظى 

  .اإللتزام بتطبيق املعايري واحملاسبة واملراجعة  -        

  .الداخليةاملراجعة  -        

  .اخلارجيةاملراجعة  -        

  .املراجعةجلان  -        

حيث أن النتيجة النهائية لتلك اآلليات احملاسبية تكمن يف إنتاج معلومات حماسبية ذات فائدة ملختلف األطراف ذات العالقة باملنشأة ،        
دارا ،  باملنشأة وإومبا يعكس ثقة ذوي املصاحل،عليها  االعتمادستوى شامل من اجلودة مبا ميكن من مبتعد تلك املعلومات  أن األمهيةلذا فمن 

  .ويزيد من كفاءة سوق األوراق املالية 

املعلومات احملاسبية اليت تقدمها القوائم املالية اليت تنتجها ، إال أن هذا غري  ةورغم أن اجلزائر تبنت معايري احملاسبة الدولية املعروفة جبود        
اإلفصاح والشفافية الذي يعترب أهم  مبدأ، مما يعزز  )تعلقة باملراجعة خاصة امل(كاف إذ مل تتبعها إجراءاا ختص اآلليات احملاسبية األخرى 

  .مبادئ حوكمة الشركات على اإلطالق 

بقواعد حوكمة الشركات ، خاصة شركات املسامهة و الشركات  االلتزامكما نوصي كذلك مبحاولة إلزام الشركات اجلزائرية على        
  .بورصةاملدرجة يف ال
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