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  : امللخص
 انتشـار  بسبب الشركات من العديد وإفالس املتعاقبة املالية األزمات انفجار منذ األمهية من الكثري األخرية السنوات يف احلوكمة اكتست    

 نشـوء  إىل أدى ما وهو. املؤسسات أوضاع حقيقة عن تعبر اليت والبيانات املعلومات إظهار عند والشفافية اإلفصاح ونقص الفساد التالعب،
 تطبيـق  خـالل  من وذلك ومصداقيتها جودا وتضمن املعلومات، هذه تتضمن اليت املالية والكشوف التقارير يف الثقة تعيد وسيلة إىل احلاجة

 للتكامل منها كخطوة مؤسساا تنشرها اليت املعلومات يف اجلودة هذه وبلوغ احلوكمة تطبيق إىل اجلزائر تسعى الدول، من وكغريها. احلوكمة
 املعـايري  يف تتمثـل  دوليـة  مرجعية ذات جديدة حماسبية بيئة واعتماده املايل احملاسيب النظام بإعداد قامت ذلك، لتحقيق العاملي، االقتصاد مع

 .احلوكمة حتقيق إطار يف الدولية مثيلتها من اجلزائرية احملاسبية املمارسة لتقريب وذلك الدولية، احملاسبية
  .املايل احملاسيب النظام احملاسبية، املعلومات جودة احلوكمة، :املفتاحية الكلمات

Abstract:  
    In last years, the governance acquired much of interest since the Blow up of sequent finance crisis and 
bankruptcy of many companies because of juggle, corruption and lack of disclosure when showing 
information and records that demonstrate the companies’ real situations. Which led to the need for a mean 
that returns back the confidence in the financial reports and statements including these information, and 
guaranties its quality and credibility through the appliance of governance. Like other countries, Algeria 
seeks to applicate the governance and reach the information’s quality displayed by its companies as a step 
to create the integration with the international economy, to achieve that, it has prepared the Financial 
Accounting System and took it as an international reference’s accounting milieu pictured in the 
International Accounting Standards, in order to approximate the Algerian accounting work to the 
international one within the frame governance realization.        
Key words: Governance, Accounting Information Quality, Financial Accounting System.   
  

 يف واألعمـال  املـال  أسـواق  بعـض  ضـربت  الـيت  العنيفـة  واحلـوادث  املسـتقرة  غري الظروف أوجدته مصطلح احلوكمة إن :مقدمة
 الشـركات  تصـدرها  الـيت  املاليـة  واحلسـابات  القـوائم  خمتلـف  يف الثقة وتراجع والشكوك التساؤالت وفرضته املاضية، القليلة العقود
 حيـزا  يشـغل  الـذي  احملاسـيب  البعـد  منـها  واألبعـاد  ااالت كل إىل احلوكمة ومتتد. القرارات اختاذ يف عليها االعتماد إمكانية وعدم
 وتـدعم  املسـاءلة  عمليـة  تسـهل  عاليـة  جبـودة " احملاسـبية  املعلومـات " احملاسيب العمل منتج تقدمي إىل يهدف كونه احلوكمة من مهما

 معهـا  حاملـة  واـاالت  احلـدود  كـل  العوملـة  اجتيـاح  ظل ويف املنطلق هذا ومن املعايري، من مجلة على اعتمادا واإلفصاح الشفافية
 وإعـداد  الدوليـة  احملاسـبية  املعـايري  تـبين  خـالل  مـن  حدث ما وهو املعطيات هذه مسايرة اجلزائر على لزاما كان احلوكمة، نداءات
 .املالية والتقارير القوائم يف عنها املفصح احملاسبية املعلومات جودة حتسني إىل اآلخر هو يهدف الذي املايل احملاسيب النظام
  :يلي كما الدراسة مشكلة طرح ميكن سبق ما على بناء: الدراسة مشكلة

  ؟اجلزائر يف احلوكمة تطبيق دعم يف املايل احملاسيب النظام دور هو ما
  :التالية الفرعية األسئلة إىل املشكلة هذه جتزئة وميكن

   للحوكمة؟ الفكري اإلطار هو ما -
  اجلودة؟ ذات احملاسبية املعلومات مميزات هي ما -
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  أهدافه؟ هي وما املايل؟ احملاسيب النظام هو ما -
  ؟اجلزائر يف احلوكمة تطبيق دعم املايل احملاسيب للنظام ميكن كيف -

  :يف نلخصها األهداف من مجلة بلوغ إىل الدراسة هذه خالل من دف :الدراسة أهداف
  ومبادئها؛ وأمهيتها احلوكمة أهداف على التعرف -
   اجلودة؛ ذات احملاسبية املعلومات خصائص يف احلوكمة تأثري على التعرف -
  إعداده؛ وأهداف املايل احملاسيب النظام هيكل على الضوء إلقاء -
  .اجلزائر يف احلوكمة لتفعيل املايل احملاسيب النظام يلعبه أن ميكن الذي الدور إبراز حماولة -

 اإلطالع خالل من للحوكمة النظري باإلطار لإلملام الوصفي منهجني؛ على هذه دراستنا يف اعتمدنا السابقة لألهداف حتقيقا :الدراسة منهج
 قـراءة  خالل من والتحليلي. جودا تضمن اليت احملاسبية املعلومات خصائص ملختلف التعرض وكذا املتخصصة، العلمية املراجع خمتلف على

  .اجلزائر يف احلوكمة حتقيق يف املايل احملاسيب النظام دور حتليل إىل إضافة املايل، احملاسيب للنظام التشريعي لإلطار املشكلة القانونية النصوص
  :التالية احملاور إىل الدراسة تقسيم ارتأينا :الدراسة خطة
  .للحوكمة الفكري اإلطار: أوال
  احملاسبية؛ للمعلومات النوعية اخلصائص على احلوكمة انعكاسات: ثانيا
  .املايل احملاسيب النظام: ثالثا
      .واحلوكمة املايل احملاسيب النظام بني العالقة تفعيل: رابعا
  .وتوصيات نتائج
   :يلي كما وأمهيتها ومبادئها الرئيسية أهدافها تعريفها، ويتضمن: لحوكمةل الفكري اإلطار: أوال

 أسـلوب " علميـا  يعـين  والذي" Corporate Gouvernance" اإلجنليزي للمصطلح ترمجة احلوكمة مصطلح يعترب :احلوكمة تعريف -1
 األمـواج  وسـط  قيادا يف ومهارته السفينة ربان قدرة عن كتعبري القدمية اإلغريقية إىل فتعود جذوره أما ،1"الرشيدة اإلدارة سلطات ممارسة

 سـامهوا  الفراعنة أن كما. وممتلكام األفراد على احلفاظ يف شريفة نزيهة وسلوكيات نبيلة وأخالق قيم من ميتلكه وما والعواصف، واألعاصري
  . 2واملشروعات والتجار األفراد سلوك يف واملتحكمة احلاكمة التعاليم إرساء خالل من احلوكمة تطور يف

 مـن  جمموعـة : "بــأا  أيضا وتعرف ،3"أعماهلا يف والتحكم الشركات إدارة خالله من يتم الذي النظام: "أا على احلوكمة وتعرف     
 تسـتخدم  الـيت  واألساليب اإلجراءات طريق عن وذلك فيها املصاحل وأصحاب واملسامهني الشركات إدارة بني تربط اليت التعاقدية العالقات

ـ  املسـامهني  فائدة وتعظيم ا واملساءلة والشفافية واإلفصاح األداء تطوير ضمان أجل من أعماهلا وتوجيه الشركة ونؤش إلدارة  املـدى  ىعل
 من مزيج نفسه الوقت يف أا كما . وتيار واجتاه، وعملية، حالة،: "أا على أيضا تعريفها وميكن ،4"املختلفة األطراف مصاحل ومراعاة الطويل

 التصرفات، كافة سالمة ويؤمن وحيمي االجتاه، ويضبط احلركة، حيكم نظام وتفعيل، مناعة نظام أا وحيوية،كما صحة عامل وهي وذاك هذا
 والتنميـة  االقتصـادي  التعـاون  منظمـة  وتعرفها .5"فعال محاية وحاجز أمان سياج أجلها من ويصنع الشركات، داخل السلوكيات ونزاهة

OECD اا، على والرقابة اإلشراف عملية يف املنشأة تستخدمه الذي النظام: "بأا كما عملياتوزيـع  خاللـه  مـن  يتم الذي النظام متثل أ 
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 أـا  كما األخرى، املصاحل وأصحاب األسهم ومحلة واملديرين اإلدارة جملس ذلك يف مبا املنشأة يف األطراف خمتلف على واملسؤوليات احلقوق
  .6"باملنشأة تتعلق اليت القرارات باختاذ اخلاصة واإلجراءات القواعد حتدد
  :احلوكمة أن السابقة التعاريف خالل من يتضح    
 ؛املصاحل أصحاب والء لضمان الالزمني واإلفصاح للشفافية ضمانا أدائها على والرقابة الشركات إلدارة أداة -
   وأخالقيا؛ مهنيا التزامهم وضمان بالشركة العالقة ذات األطراف بني العالقات لتنظيم وسيلة -
  . الشركة بأعمال الثقة مثَّ ومن الرتاهة تضمن اليت املهنية األخالق أساس على تقوم -
 سنة Berls & Means األمريكيني البداية يف وضعها اليت الوكالة نظرية إىل للحوكمة النظري األساس يعود: للحوكمة النظري األساس -2

 Jensen  Meckling  مـن  كـل  إليها تطرق مث. أدائها مستوى على ذلك وتأثري إدارا عن الشركة ملكية فصل فكرة تناوال أين 1932

 إليهـا  توكل اليت اإلدارة ومنها متعارضة، مصاحل ذات متعددة أطراف بني التعاقدية العالقات من جمموعة املؤسسة اعتربا اللذين 1976 سنة&
 أعمال إلجناز" الوكيل" أكثر أو آخر شخصا" األصيل" أكثر أو شخص مبوجبه يشغل عقد الوكالة أن أي مصاحلهم، ورعاية املالك متثيل مهمة
 حتميـة  إىل كلـهم  أشاروا حيث 1980 سنة FAMA ذلك على أكدو ،7القرارات بعض اختاذ صالحية ختويله ذلك يتضمن لصاحله، معينة

 فاملسري طرف، كل وأهداف والتكوينية السلوكية الطبيعة الختالف ذلك ويرجع بينهما، الفصل هذا نتيجة واإلدارة املالك بني صراع حدوث
 يف معتمـدا  للشركة، العامة املصلحة االعتبار بعني األخذ دون منفعته وتعظم حقوقه له حتفظ استراتيجيات وضع إىل سيسعى املنطلق هذا من

 عـدم  إىل بعـد  فيما يؤدي الذي األمر املعلومات هذه استقبال وسرعة الداخل من ا املتعلقة املعلومات على احلصول على قدرته على ذلك
 هذه من للحد وحل كعالج احلوكمة تقدمي مت وهكذا رقابية وأدوات آليات توفر من البد االختالل هذا وملواجهة واملسريين، املالك بني متاثلها

 و 1996 سـنة  Mitchell & al من كل عليه أكد ما وهو املشتركة واملصاحل الشركة استمرارية على وحفاظا للمسريين السلبية التصرفات
Monks & Minow الفضـائح  مـن  كل الوكالة، نظرية ظهور جانب إىل فيه ساهم احلوكمة أمهية تعاظم أن ننسى ال كما. 20018 سنة 
  .وسليب إجيايب هو ما كل معها حاملة احلدود تعرب اليت العوملة جانب إىل العاملية الشركات كربيات طالت اليت املالية واألزمات

   :احلوكمة وحمددات مقومات -3
   9:وهي هلا األساسية الدعائم متثل مقومات عدة توفر من البد احلوكمة بتطبيق القول ميكن حىت: احلوكمة مقومات -3-1
  االقتصادية؛ للوحدة اإلداري األداء بضبط اخلاصة واللوائح القوانني توفر -
  مثال؛ املراجعة كلجان االقتصادية الوحدة أداء ملتابعة وذلك اإلدارة لس تابعة أساسية جلان وجود -
  االقتصادية؛ للوحدة التنظيمي باهليكل واملسؤولية السلطات وضوح -
  املعلومات؛ وتوفري الشفافية حتقيق على وقدرته التقارير نظام فعالية -
  .  االقتصادية الوحدة أداء على الرقابية اجلهات تعدد -
  10:وهي احلوكمة تطبيق فعالية لضمان ضوابط متثل: الشركات حوكمة حمددات -3-2
 احملاسـبة،  معـايري  الرقابيـة،  واألجهـزة  التشـريعات  األنظمـة،  ويشـمل  الدولة يف لالستثمار العام املناخ إىل تشري :خارجية حمددات -

  .واألسواق املالية املؤسسات املراجعة، معايري
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 وتشـمل  الشـركة  داخـل  السـلطات  وتوزيـع  القـرارات  اختـاذ  كيفيـة  حتـدد  اليت واألسس القواعد إىل تشري :داخلية حمددات -
  .     احملاسيب اإلفصاح طرق املراجعة، املصاحل، أصحاب واملديرين، اإلدارة جملس املسامهني،

 والبنـك  النقـد  صـندوق  بتحديـدها  قـام  وقـد  أهدافها حتقيق من متكنها اليت املبادئ من مجلة على احلوكمة تقوم :احلوكمة مبادئ -4

  11:باختصار وهي 2004 سنة تعديلها ومت 1999 سنة الشركات حوكمة مبادئ بإصدار قامت اليت OECDو الدوليني
 يتوافـق  وأن األسـواق،  وكفـاءة  شـفافية  مسـتوى  رفـع  علـى  يعمل أن احلوكمة إطار على جيب :للحوكمة فعال إطار توافر -4-1
 بتطبيـق  واإللـزام  والرقابـة  اإلشـراف  عـن  املسـؤولة  املختلفـة  اهليئـات  بني املسؤوليات توزيع بوضوح حيدد وأن القانون، دور مع

  . القانون
 املعلومـات  علـى  كاحلصـول  حقـوقهم  ممارسـة  وتسـهيل  املسـامهني  محاية على احلوكمة مبادئ تركز: املسامهني حقوق محاية -4-2

 أعضـاء  وانتخـاب  كالتصـويت  بالشـركة  اخلاصـة  األساسـية  القـرارات  يف الفعالة واملشاركة ومنتظمة، دورية بصفة بالشركة املتعلقة
  .األرباح توزيع وسياسة املسريين مكافئة كسياسة الشركة يف املعتمدة السياسات بشأن رؤيتهم وإعالن اإلدارة جملس

 التصويت حبقوق األمر ويتعلق واألجانب، األقلية ذلك يف مبا املسامهني معاملة يف املساواة ضمان خالل من: للمسامهني العادلة املعاملة -4-3
 انتـهاك  حالـة  يف تعويضات على املسامهون حيصل أن جيب كما. تواجهها اليت والتغريات الشركة بنشاط املرتبطة املعلومات على واحلصول
  .حقوقهم

 التعـاون  وتشجيع القانون حددها كما املصاحل أصحاب حبقوق اإلقرار أي: للحوكمة املنظمة للقواعد بالنسبة املصاحل أصحاب دور -4-4
  .ماليا السليمة للشركات االستمرارية وضمان والوظائف الثروة خلق أجل من ا املصاحل وأصحاب الشركات بني الفعال

 املتعلقـة  البيانـات  كـل  عـن  املناسـب  الوقـت  ويف الـدقيق  اإلفصاح على احلوكمة ومبادئ قواعد تؤكد: والشفافية اإلفصاح -4-5
  .هلا تتعرض قد اليت واملخاطر األهداف ،الشركة على والرقابة امللكية األداء، املايل، املوقف ذلك يف مبا بالشركة

 ومحلـة  الشـركة  جتاه مسؤوليته وضمان إدارا، على الفعالة والرقابة للشركة االستراتيجي التوجيه ضمان :اإلدارة جملس ولياتؤمس -4-6
  . األسهم

  12:يف حصرها ميكن األهداف من مجلة حتقيق إىل احلوكمة تسعى :احلوكمة أهداف -5
  قيمتها؛ وزيادة االقتصادية للوحدات التنافسية القدرة حتسني -
  ا؛ احملاسبية املساءلة وتدعيم االقتصادية الوحدات أداء على الفعالة الرقابة فرض -
  االقتصادية؛ للوحدة والنقدي واملايل التشغيلي األداء مراجعة ضمان -
  فيها؛ الثقة درجة ورفع املسائلة وتعزيز العليا اإلدارة أداء تقومي -
  عليها؛ املتفق واملعايري واملبادئ بالقوانني االلتزام ثقافة تعميق -
  االقتصادية؛ الوحدة أرباح تعظيم -
  االستثمار؛ لتدعيم املال أسواق يف املستثمرين ثقة زيادة -
  املتوقعة؛ باملخاطر والتنبؤ املناسب التمويل على احلصول -
  جمددا؛ بعودته السماح وعدم واملايل اإلداري الفساد وحماربة والشفافية العدالة حتقيق -
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  .معهم التواصل وتفعيل املختلفة األطراف مصاحل مراعاة -
  13:يلي فيما احلوكمة أمهية تظهر :احلوكمة أمهية -6
  أخرى؛ مرة عودته أو بوجوده السماح وعدم الشركات يف الداخلي الفساد حماربة -
  فيها؛ العاملني أدىن حىت التنفيذيني واملديرين اإلدارة جملس من بدءا الشركات يف العاملني لكافة واالستقامة واحليدة الرتاهة ضمان حتقيق -
  استمراره؛ ومنع متعمد غري أو كان متعمد احنراف أو عمدية أخطاء أية وجود تفادي -
  باستمرارها؛ السماح وعدم االحنرافات حماربة -
  األخطاء؛ هذه مثل حدوث متنع اليت الرقابية النظم باستخدام ممكن قدر أدىن إىل األخطاء تقليل -
  باإلنتاج؛ اإلنفاق وربط اإلنفاق فاعلية وحتقيق الداخلية واملراقبة احملاسبة نظم من القصوى االستفادة حتقيق -
 وعـدم  االسـتقاللية  مـن  درجـة  أعلـى  علـى  كـوم  مـن  والتأكد اخلارجيني احلسابات ملراقيب الفاعلية من ممكن قدر أعلى حتقيق -

  .التنفيذيني املديرين من أو اإلدارة جملس من ضغوط ألية خضوعهم
  14:املوايل الشكل خالل من األمهية هذه تلخيص وميكن    

  :احلوكمة أمهية): 1( الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .58 ص سابق، مرجع اخلضريي، أمحد حمسن: املصدر        

 15:منها آثار عدة احلوكمة تطبيق عن ينتج :احلوكمة آثار -7
  واالقتصاديات؛ للشركات التنافسية تعزيز -                        األسواق؛ إىل االستقرار جلب -
  املخاطر؛ درء إمكانية من الرفع -                                     املؤسسات؛ تعزيز -
  الفساد؛ إضعاف -          املال؛ رأس تكلفة وختفض االستثمار تشجيع -
  للدولة؛ اململوكة املشروعات إصالح على التشجيع -                                        اإلقراض؛ تعزيز -
  والدولة؛ األعمال جمتمع بني شفافة عالقات بناء -                    الناجحة؛ اخلصخصة على تشجيع -

 احلوكمة أمهية
 الشركات يف

 الداخلي الفساد حماربة

 واحليدة الرتاهة ضمان

 والصحة السالمة حتقيق

 االحنراف ومنع االستقامة حتقيق

 والقصور األخطاء تقليل

 الداخلية احملاسبة فاعلية حتقيق

 اخلارجية املراجعة فاعلية حتقيق
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  .  الفقر مكافحة على املساعدة -
   :احملاسبية لمعلوماتل النوعية صائصاخل على احلوكمة انعكاسات: ثانيا

 لـدى  التأكـد  عـدم  حالـة  نتيجـة  معينـة  نوعية خصائص ذات معلومات إىل احلاجة تنشأ: احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص -1
 ويف منـها،  املرجـوة  الفائـدة  حتقـق  ال قـد  والـيت ) املعلومات( املتاحة البدائل من العديد أمامهم توجد الذين هؤالء القرارات، متخذي

 قـام  وقـد  منـها،  الفائـدة  حتقـق  مـدى  على احلكم خالهلا من ميكن اخلصائص من جبملة احملاسبية املعلومات تتسم أن جيب اإلطار هذا
 الـيت  احملاسـبية  للمعلومـات  النوعيـة  اخلصـائص  بعنـوان  1980 سـنة  )02( رقم البيان بإصدار (FASB) املالية احملاسبة معايري جملس
  :ومها العملية ذه القيام إمكانية حيددان رئيسيني قيدين وجود االعتبار بعني األخذ مع احملاسبية علوماتامل إنتاج يف عليها يعتمد

  إنتاجها؛ تكلفة من أكرب عائد حتقيق على احملاسبية املعلومات قدرة حتددها اليت االقتصادية اجلدوى -
  .القرار اختاذ يف مستعملها على التأثري على قدرا ومدى املنتجة للمعلومات النسبية األمهية -

  16:يلي كما احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص تصنيف ميكن و    
 عـدم  حـاالت  تقليـل  يف املسـامهة  خـالل  مـن  إمـا  القـرارات  اختاذ يف احملاسبية املعلومات بفائدة وتتعلق :األساسية اخلاصية -1-1

  .القرار متخذ لدى املعرفة درجة زيادة يف املسامهة أو/ و القرار متخذ لدى التأكد
  :اثنتان ومها :الرئيسية اخلصائص -1-2
 قـرار  اجتـاه  يف تغـيري  إحداث على القدرة هلا أي ،القرار متخذ املستخدم ألغراض مالئمة املعلومات تلك تكون أن أي :املالئمة -1-2-1

 املالئمة خاصية وتتناسب. املتخذ القرار يف املتمثل األمثل البديل وحتديد أمامه املتاحة البدائل تقليل يف املعلومات تلك تساعده عندما املستخدم
  .عنها اإلفصاح وجيب مؤثرة هي نسبيا مهمة معلومة كل أن على ينصان اللذين النسبية األمهية ومفهوم الشامل اإلفصاح مبدأ مع

  :وهي أيضا اخلصائص من مجلة فيها تتوافر أن بجي مالئمة املعلومات تكون حىت    
 تفقـد  لـن  وبـذلك  القـرار  اختـاذ  بـزمن  احملـدد  املناسب الوقت يف احملاسبية املعلومات توفري جيب أنه أي: املناسب الزمين التوقيت -

  القرار؛ اختاذ عملية يف التأثري على وقدرا قيمتها
  املستقبلية؛ اإليرادية وقوا النقدية تدفقاا تشمل واليت املؤسسة بأحداث للتنبؤ كأساس املعلومات قيمة ا ويقصد: التنبؤية القيمة -
 سـابقة  توقعـات  تصـحيح  يف املعلومـات  علـى  االعتمـاد  القـرار  ملتخذ ميكن مدى أي إىل أي: املعلومات من الراجعة التغذية قيمة -

  .التوقعات هذه على بنيت اليت القرارات تقييم وبالتايل
 الختـاذ  كأسـاس  عليهـا  يعـول  وبـذلك  مسـتخدمها  لـدى  االطمئنان من حالة املعلومات متنح أن اخلاصية هذه وتعين :الثقة -1-2-2

  :يلي ما خالل من اخلاصية هذه وتتحقق قراره
  متعمد؛ تالعب أي ودون ا اخلاصة األحداث عن سليمة وبصورة بصدق احملاسبية املعلومات تعرب أن أي): التعبري صدق( التمثيل عدالة -
 حـىت  املالية التقارير إعداد عند مراعاا جيب كما احملاسبية املعلومات على احلصول عند احليادية على االعتماد جيب): التحيز عدم( احليادية -

  املوضوعية؛ مبدأ مع يتوافق ما وهو آخر عن مستخدم خدمة يف املسامهة ودون التقارير هذه مصدرة املؤسسة أوضاع حقيقة تبني
 قيـاس  يف املسـتخدمة  واألسـاليب  الطـرق  نفـس  اسـتخدام  مت مـا  إذا النتـائج  نفـس  إىل الوصول على القدرة أي: التحقق قابلية -

  .شخص من أكثر طرف من احملاسبية املعلومات
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  :يف وتتمثل: الثانوية اخلصائص -1-3
  احملاسبية؛ املعلومات وتوصيل قياس يف املتبعة واألساليب الطرق نفس استخدام على الثبات أي :الثبات -1-3-1
 وأخـرى  ماليـة  فتـرة  بـني  مقارنـات  إجـراء  خالل من املؤسسات أداء تقييم جمال يف مهمة اخلاصية هذه تعد :املقارنة قابلية -1-3-2

  .النشاط نفس ضمن اقتصادية مؤسسات عدة بني املقارنة أو املؤسسة لنفس
   17:خالل من احملاسبية املعلومات جودة على احلوكمة تؤثر :احملاسبية املعلومات خصائص على احلوكمة تأثري -2
   احملاسيب؛ للعمل البعدية الرقابة األخرىو القبلية الرقابة إحدامها الرقابة من نوعني تشملو احملاسيب العمل على الرقابة مرحلة -2-1
 ،األربـاح  إدارةو األداء متابعـة و وتقـومي  احملاسـبية،  املعـايري  بتطبيـق  امااللتـز  مـن  بداية احملاسيب للعمل الفعلية املمارسة مرحلة -2-2
  ؛مالية قوائمو تقارير شكل يف املمارسة هذه نتيجة عن باإلفصاح انتهاءو
 يف واملصـداقية  الثقـة  إضـفاء  مـن  حتققـه  ومـا  اخلارجية واملراجعة املراجعة من كل أدوار وتشمل الفعلية املمارسة بعد ما مرحلة -2-3

  .عنها املفصح احملاسبية املعلومات
 كـل  عـن  اإلفصـاح  مبـدأ  علـى  اعتمـادا  احملاسـبية  املعلومات لتحسني مدخل أا على إليها ينظر احلوكمة فإن خمتصر وبشكل     

 متاثـل  عـدم  مشـكلة  مـن  حتـد  شـفافية  يتـيح  مـا  وهـو  املعلومات، هذه تضم اليت املالية القوائم مستخدمو حيتاجها اليت املعلومات
 األثـر  فـإن  وبالتـايل  احلوكمـة،  ظهـور  يف الرئيسـية  األسـباب  أحـد  الوكالة نزاعات عن احلديث إىل جديد من جترنا اليت املعلومات

  .    االقتصادية وااالت القطاعات كل على بعد فيما تؤثر اليت األخرية هذه احملاسبية املعلومات يف الثقة إعادة هو للحوكمة املباشر
 جمموعـة  إتبـاع  علـى  يقـوم  املاليـة  والتقـارير  القوائم يف عنها املفصح احملاسبية املعلومات يف الثقة إعادة إن: املايل احملاسيب النظام: ثالثا
 اقتناعهـا  علـى  تـدل  هامـة  خطـوة  يعـد  الـذي  SCF املـايل  احملاسـيب  النظام إعداد خالل من اجلزائر به قامت ما وهو املعايري، من

  .  السوق اقتصاد إىل الدخول إىل تؤهلها اليت احلوكمة فلسفة تبين بضرورة
 الـذي  األمـر  قـانون،  ِّأي تطبيـق  ملنهجيـة  خضـوعه  هـو  املايل احملاسيب النظام مييز ما إن :املايل احملاسيب للنظام التشريعي اإلطار -1

  18:التالية اخلمسة باملراحل املرور يستدعي
  املايل؛ احملاسيب النظام املتضمن 11-07 القانون صدور خالل من) القانون( العام اإلطار أو النص إصدار -
 تطبيـق  املتضـمن  156-08 رقـم  التنفيـذي  املرسـوم  صـدور  خـالل  مـن  القانون مواد بعض يشرح الذي التطبيقي النص إصدار -

  ؛11-07 رقم القانون أحكام
  احملاسيب؛ للعمل األساسي املوجه تعد اليت احملاسبية املعايري إصدار -
  احملاسبية؛ املعاجلة يف التجانس تضمن اليت احلسابات مدونة إصدار -

 الكشـوف  وحمتـوى  واحملاسـبة  التقيـيم  لقواعـد  احملـدد  الـوزاري  القرار صدور خالل من األخريتني املرحلتني هاتني معاجلة متت وقد
  .احلسابات مدونة إىل باإلضافة وعرضها املالية

  . التطبيق أثناء سيظهر الذي النقص تكمل اليت املهنية املنظمة توجيهات إصدار -
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 إىل SCF تطبيـق  تأجيـل  إىل يعـود  فتأخرهـا  األخـرية  املرحلـة  أمـا  األوىل األربعـة  املراحل حتقيق مت 2009 منتصف غاية إىل     
 أنظمـة  بواسـطة  احملاسـبة  مسـك  عمليـة  تنظـيم  هو اإلطار هذا يف القانونية النصوص به جاءت الذي اجلديد الشيءو. 01/01/2010

  .110-09 رقم التنفيذي املرسوم خالل من اآليل اإلعالم
 يف يـدعى  الـذي  SCF حتديد إىل القانون هذا ويهدف ،SCF املتضمن 25/11/2007 يف القانون هذا صدر :11-07 رقم القانون -1-1

  19:يلي كما فصول سبعة إىل مقسمة مادة 43 القانون هذا ويضم ،تطبيقه وكيفيات شروط وكذا" املالية احملاسبة" النص صلب
 مبسـك  تنظيمي أو قانوين نص مبوجب ملزم معنوي أو طبيعي شخص كل على القانون هذا أحكام تطبق: التطبيق وجمال التعاريف -1-1-1

 صـورة  تقـدم  مالية كشوف يف وإدراجها وتسجيلها تقييمها تصنيفها، ختزينها، املالية، املعلومة لتنظيم نظام أا على تعرف اليت املالية احملاسبة
 املاليـة  احملاسـبة  مبسك يلتزم وعليه العمومية، احملاسبة لقواعد اخلاضعون املعنويون األشخاص ذلك من ويستثىن املؤسسة وضعية تعكس صادقة

  20:من كل
  التجاري؛ القانون ألحكام اخلاضعة الشركات -
  التعاونيات؛ -
 اقتصـادية  نشـاطات  ميارسـون  كـانوا  إذا التجاريـة  وغـري  التجاريـة  اخلدمات أو للسلع املنتجون املعنويون أو الطبيعيون األشخاص -

  متكررة؛ عمليات على مبنية
  .مبسطة مالية حماسبة متسك أن معينا حدا ونشاطها مستخدميها وعدد أعماهلا رقم يتعدى ال اليت الصغرية للكيانات ميكن -
 واالتفاقيـات  املبـادئ  التطبيق، جمال املالية للمحاسبة التصوري اإلطار يعرف: احملاسبية واملعايري احملاسبية واملبادئ التصوري اإلطار -1-1-2

  21:احملاسبية املبادئ تضم حيث واألعباء، واملنتجات اخلاصة واألموال واخلصوم األصول احملاسبية،
  االلتزام؛ أو التعهد حماسبة -
 االستغالل؛ استمرارية -

  املصداقية؛ -
 املقارنة؛ قابلية -

  الفهم؛ قابلية -
 الداللة؛ -

  التارخيية؛ التكلفة -
 .القانوين املظهر على االقتصادي الواقع أسبقية -

  :حتدد اليت احملاسبية املعايري إلعداد دليال التصوري اإلطار هذا يشكل كما عامة، ا املعترف احملاسبية املبادئ وهي
  .واملنتجات واألعباء واخلصوم األصول وحساب تقييم قواعد -
  .عرضها وكيفية املالية الكشوف حمتوى -
  22:أن جيب كما املعلومات مسك عملية خالل والشفافية باملصداقية احملاسبة تتسم أن جيب: احملاسبة تنظيم -1-1-3
  الوطنية؛ بالعملة املالية احملاسبة متسك -
  احملاسبية؛ املعايري يف احملددة والكيفيات للشروط تبعا الوطنية العملة إىل األجنبية بالعملة املدونة العمليات حتول -
 أسـاس  علـى  األقـل  علـى  السـنة  يف مـرة  والقيمـة  الكم حيث من جرد حمل SCF ـل اخلاضعة املؤسسات وخصوم أصول تكون -

  واخلصوم؛ األصول هلذه احلقيقية الوضعية اجلرد هذا يعكس أن على الثبوتية للوثائق وإحصاء مادي فحص
  واملنتجات؛ األعباء عناصر أو واخلصوم األصول عناصر بني مقاصة إجراء ودون املزدوج القيد أساس على احملاسبية السجالت حترر -
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  ومؤرخة؛ ثبوتية وثيقة على حماسيب تسجيل كل يستند -
 رئـيس  يـرقم  حيـث  اجلـرد  ودفتـر  الكـبري  الـدفتر  اليومي، الدفتر تشمل حماسبية دفاتر مبسك النظام هلذا اخلاضعة املؤسسات تلتزم -

  الصغرية؛ بالكيانات اخلاصة األحكام االعتبار بعني األخذ مع اجلرد ودفتر اليومي الدفتر على ويؤشر املؤسسة مقر حمكمة
  اآليل؛ اإلعالم أنظمة طريق عن أو يدويا إما احملاسبة متسك -
 كـل  إقفـال  تـاريخ  مـن  ابتـداء  سـنوات  عشر ملدة مبسطة مالية حملاسبة اخلاضعة للمؤسسات الثبوتية والوثائق احملاسبية الدفاتر حتفظ -

  .حماسبية مالية سنة
 عـدا  مـا  الكشـوف  هـذه  وتشـمل  األقـل  على سنويا SCF ـل اخلاضعة للمؤسسات املالية الكشوف تعد: املالية الكشوف -1-1-4
  23:الصغرية الكيانات يف
  امليزانية؛ -
  النتائج؛ حساب -
  اخلزينة؛ سيولة جدول -
  اخلاصة؛ األموال تغري جدول -
  . النتائج وحساب امليزانية عن مكملة معلومات ويوفر املستعملة احملاسبية والطرق القواعد يبني ملحق -

 علـى  تتـوفر  كمـا  عليهـا،  تطـرأ  الـيت  الـتغريات  وكـل  للمؤسسة املالية الوضعية وفية بصفة تعرض بكوا الكشوف هذه تتميز    
  .الوطنية بالعملة لزوما الكشوف هذه وتعرض السابقة املالية السنة مع مقارنة بإجراء تسمح معلومات

 الـوطين  اإلقلـيم  يف موجـودا  الرئيسـي  نشـاطه  أو مقـره  يكـون  كيـان  كـل  يلتزم: املدجمة واحلسابات امعة احلسابات -1-1-5
 تعـد  كمـا . سـنويا  واحـد  كيـان  وكأنـه  للمجمـوع  املدجمة املالية الكشوف ونشر بإعداد أخرى كيانات عدة أو كيان على ويشرف

 اإلقلـيم  داخـل  سـواء  القـرار  سـلطة  لـنفس  خاضـعة  اقتصـادية  جمموعة تشكل واليت الوطين اإلقليم على املوجودة الكيانات وتنشر
  .24واحد بكيان األمر تعلق لو كما جممعة أو مرتبة حسابات مهيمنة قانونية روابط بينها توجد أن دون خارجه أو الوطين

 إىل اللجـوء  للكيان ميكن وموثوقية دقة أكثر معلومات وتقدمي املالية الكشوف نوعية حتسني قصد: احملاسبية والطرق التقديرات تغيري -1-1-6
  .25بذلك يسمح جديد تنظيم إطار يف وذلك التقدير أساسها على مت اليت الظروف لتغري تبعا احملاسبية الطرق أو احملاسبية التقديرات تغيري

  .26الوطين احملاسيب املخطط تطبيق ىيلغ وبذلك 01/01/2009 من ابتداء SCF تطبيق إلزامية على نصت:ختامية أحكام -1-1-7

 تطبيـق  املتضـمن  26/05/2008 يف املـؤرخ  املرسـوم  هـذا  ـا  جـاء  اليت املهمة النقاط من :156-08 رقم التنفيذي املرسوم -1-2
  27:يلي ما مادة 44 يف 11-07 رقم القانون أحكام

  ؛SCF املتضمن 11-07 رقم القانون من 40و 36و 30و 35و 22و 09و 08و 07و 05 املواد تطبيق كيفيات توضيح -
 املسـتعملني  تفسـري  املاليـة،  الكشـوف  حتضـري  املعـايري،  تطـوير  يف املتمثلة أهدافه وحتديد املالية للمحاسبة التصوري اإلطار توضيح -

  املعايري؛ مع املالية الكشوف مطابقة مدى حول الرأي وإبداء احملاسبية املعايري وفق املعدة املالية الكشوف يف املتضمنة للمعلومة
 منها بكل املتعلقة املعايري حتديد إىل إضافة اخلاصة األموال ورؤوس واملنتجات واخلصوم األصول ذلك ومشل واملفاهيم التعاريف على التركيز -

  ...متويل -إجيار عقود التأمني، عقود املالية، واملنتجات األعباء كتقييم اخلاصة الصفة ذات املعايري بعض إيراد مت ذلك على وزيادة
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 املاليـة  الكشـوف  ملسـتعملي  معلومـات  قاعـدة  تقـدمي  إىل يهـدف  الـذي  اخلزينة سيولة جدول هو املرسوم هذا ا جاء نقطة أهم -
  السيولة؛ هذه استعمال حول معلومات وكذا يعادهلا وما اخلزينة سيولة خلق على الكيان قدرة لتقييم

 نتـائج  حسـاب  املاليـة،  السـنة  ايـة  وضـعية  يف مبسطة مالية حماسبة متسك اليت الصغرية للكيانات املخصصة املالية الكشوف حتديد -
  .املالية السنة خالل اخلزينة تغري وجدول املالية السنة

 بواسـطة  احملاسـبة  مسـك  وكيفيـات  شـروط  حتـدد  مـادة  26 يف 07/04/2009 يف صدر: 110-09 رقم التنفيذي املرسوم -1-3
  .28املايل احملاسيب النظام املتضمن 11-07 رقم القانون من 24 املادة ألحكام تطبيقا وذلك اآليل اإلعالم أنظمة
 معاجلتـها  مث املعلومـات  وتصـنيف  تسـجيل  أي اآليل اإلعـالم  أنظمـة  بواسـطة  املالية احملاسبة متسك أن على املرسوم هذا ونص     

 بتعريـف  للمحاسـبة  املعـد  املعلومـايت  الربنـامج  يقـوم  أن جيب ذلك إىل إضافة حماسيب، تسجيل لكل املرافقة الثبوتية الوثائق عرض مع
 أو بشـطب  السـماح  عـدم  مـع  واملـدين  الـدائن  اجلانبني وتساوي املزدوج القيد مراعاة مع املالية الكشوف وإعداد وخصائصه الكيان
  .عليه مصادق حماسيب تسجيل ألي تعديل أو    حذف

 احلسـابات  مدونـة  وكـذا  وعرضها املالية الكشوف وحمتوى واحملاسبة التقييم قواعد حيدد 25/03/2009 يف صدر: الوزاري القرار -1-4
 33و 31و 30و 26و 25و 18و 16و 11 املـواد  أحكام تطبيق كيفيات حتديد إىل القرار هذا ويهدف مواد، مخسة خالل من سريها وقواعد

 املتضـمن  11-07 رقـم  القـانون  أحكام تطبيق املتضمن 156-08 رقم التنفيذي املرسوم من 43و 42و 41و 38و 37و 36و 35و 34و
SCF، وحمتـوى  واملنتجـات  واألعبـاء  واخلصوم األصول حماسبة تقييم قواعد األول امللحق حيدد حيث مالحق ثالثة القرار هذا أورد كما 

  29:التالية النقاط خالل من ذلك توضيح وميكن سريها وقواعد احلسابات مدونة وكذا عرضها وطريقة املالية الكشوف
  ذلك؛ وشروط احلسابات يف واملنتجات واألعباء واخلصوم األصول عناصر إدراج كيفية حتديد -
  احلسابات؛ يف املقيدة العناصر تقييم طرق -
 اخلاصـة  األمـوال  تغـري  جـدول  اخلزينـة،  سـيولة  جـدول  النتائج، حساب امليزانية، وهي تعريفها خالل من املالية الكشوف عرض -

  الكشوف؛ هلذه مناذج عرض مث املالية الكشوف وملحق
   .النتائج وحسابات امليزانية بني مقسمة أصناف سبعة تضم إذ احملاسيب التسجيل عملية يف املعتمدة للحسابات مدونة وضع -

 تقيـد  أن جيـب  الـيت  األخـرية  هـذه  الصـغرية،  الكيانـات  علـى  املطبقة املبسطة املالية احملاسبة نظام حدد فقد الثاين امللحق أما     
 مت كمـا  الكيـان،  حملاسـبة  إثبـات  كوثيقـة  ذلـك  تـبني  اليت الكشوف وحفظ اجلرد إجراء مع وموثوق منتظم بشكل ونفقاا إيراداا
 املرسـوم  مـن  43 املـادة  خـالل  مـن  هلـا  التعرض سبق واليت تعدها أن الصغرية الكيانات على جيب اليت املالية للكشوف مناذج عرض

  .املالية النتيجة حساب كيفية وحتديد 156-08 رقم التنفيذي
 احملاسـبية  واملبـادئ  احلسـابات  مدونـة  يف الـواردة  احملاسـبية  التقنية املصطلحات تعاريف يتضمن معجما الثالث امللحق وخصص     

  .  مصطلحا 99 عددها والبالغ املفاهيم وخمتلف
 هإعـداد  يف سببا كانت واليت PCN يف موجودة كانت اليت النقائص جتاوز حيث متكامال يبدو SCF ـل التشريعي اإلطار أن املالحظ من   

 املاليـة  العمليـات  وتبويـب  تسـجيل  يف املتبعـة  املنظمة اإلجراءات جمموعة أو املنظم األسلوب ذلك هو احملاسيب فالنظام التسمية من بداية
. 31الـتقين  باجلانب أكثر يعىن الذي الوطين احملاسيب املخطط عكس على والتنظريي التنظيمي باإلطار االهتمام على يدل ما وهو ،30للمؤسسة
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 كالتعاونيات القطاعات خمتلف إىل وميتد والتجارية الصناعية النشاطات خمتلف يتعدى SCF جيعل" الكيان" عبارة استعمال فإن ذلك إىل إضافة
 املادة مبوجب احملدد املوعد عن تطبيقها تأخر اليت املهنية املمارسة بعد النظام هذا يعاين حىت متاما مؤكد غري احلكم هذا فإن ذلك ومع وغريها،

 املاليـة  قـانون  من 62 املادة أوردته كما املوعد ليصبح 01/01/2009 يف مقررا كان والذي SCF املتضمن 11-07    رقم القانون من 41
  .01/01/201032 من ابتداء SCF مفعول سريان يبدأ أن على تنص اليت 2008 التكميلي

  33:يلي ما SCF تطبيق بعد حتقيقها املنتظر األهداف بني من :املايل احملاسيب النظام أهداف -2
  وأحجامها؛ نشاطاا وطبيعة لتنظيمها احترامها ومدى املايل وأدائها للمؤسسات املالية الوضعية عن صادقة صورة إعطاء -
  الدويل؛ أو الوطين املستوى على سواء املؤسسات وبني الزمن عرب نفسها للمؤسسة املالية للقوائم مقارنة بإجراء السماح -
  تسيريها؛ وفعالية جودة توفر اليت واحملاسبية االقتصادية امليكانيزمات أفضل تقدمي خالل من املؤسسات مردودية وزيادة التنمية يف املسامهة -
 فهـم  علـى  تسـاعد  وبالتـايل  املؤسسـات  وضـعية  مبتابعـة  املعلومـات  هذه ملستعملي تسمح وموثوقة صحيحة وافية معلومات نشر -

  القرارات؛ اختاذ تسهيل وبالتايل املعلومات هلذه أفضل
  املؤسسات؛ جمموع من بشفافية مجعها مث وموثوقة صادقة معلومات من انطالقا الوطين املستوى على إحصائية قاعدة خلق يف املسامهة -
  ؛)الشركات حوكمة( املؤسسات يف الراشد احلكم أسس يخترس على العمل -
 مسـتحقاا  حتصـيل  يف الضـرائب  إدارة عمـل  يسـهل  شـفافة  بطريقـة  املؤسسـات  ـا  تقـوم  اليت العمليات خمتلف تسجيل إن -
)TVA، ؛...)األرباح على ضرائب  
  اجلزائر؛ يف احملاسبة مهنة تأهيل إىل يؤدي ما وهو دوليا متشاة حماسبية قواعد على باالعتماد واجلامعات املدارس يف احملاسيب التعليم ترقية -
 هـو  مـا  SCF أن اعتبـار  علـى  الـدول  خمتلـف  يف احملاسبية مبمارستها للقيام النظام هذا من اجلنسيات متعددة الشركات ستستفيد -
  .الدويل املستوى على املطبقة احملاسبية لمعايريل تبين إىل الواقع يف
  :يلي فيما حصرها ميكن واليت يقدمها اليت الكثرية املزايا خالل من أمهيته النظام هذا يستمد :املايل احملاسيب النظام أمهية -3
- SCF من مستمد (IAS/IFRS) إنتـاج  إىل يـؤدي  ما وهو املرجعية، نفس على تعتمد اليت الدولية احملاسبية النظم من قريب فهو وبذلك 

  العاملية؛ املمارسة من اجلزائر يف احملاسبية املمارسة وتقريب جودة ذات مالية معلومة
  والثقة؛ بالوضوح تتميز ونشاطاا املؤسسات عن معلومات تقدمي خالل من واألجنيب الوطين االستثمار تشجيع -
 يزداد وبذلك املستثمرون إليه حيتاج ما وهو املعلومات موثوقية على تعتمد أا حيث االقتصاد، متويل يف دورها وزيادة املالية السوق تنشيط -

   .34لتمويلها مصدرا املالية السوق من تتخذ جديدة مؤسسات وإنشاء واالستثمار االدخار

 اجلزائـر  يف احلوكمـة  لفلسـفة  أوال التعـرض  مـن  البـد  احملور هذا دراسة أجل من: احلوكمة دعم يف املايل احملاسيب النظام دور: رابعا
  . املنظم وإطارها

 منـها  الغرض كان بإجراءات اجلزائر قامت فيها، األعمال بيئة وضبط العاملي االقتصاد مع التكامل يف منها رغبة :اجلزائر يف احلوكمة إطار -1
 عـامل  يف الفاعلة األطراف كل مجع ،"للمؤسسات الراشد احلكم" حول دويل ملتقى أول 2007 جويلية يف انعقد حيث احلوكمة، صرح بناء

 العـاملي  املنتدى مع جنب إىل جنبا تعمل) GOAL08( املؤسسات حلوكمة عمل جمموعة بإنشاء وانتهى واخلاص العام القطاع من املؤسسات
 الراشـد  للحكـم  جزائـري  ميثـاق  إعداد فكرة خالله تبلورت كما ،IFC(35( الدولية التمويل ومؤسسة) GCGF( املؤسسات حلوكمة
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 الوطنيـة  واللجنـة  ،"CARE" مجعيـة  من كل أعلنت املوضوع ذات حول عقد الذي الوطين املؤمتر خالل 11/03/2009 ويف. للمؤسسة
 IFC(36(و) GCGF( من كل مبساعدة إعداده مت الذي اجلزائري الشركات حوكمة دليل أو قانون ارإصد عن اجلزائر يف الشركات حلوكمة

) GOAL08( قامـت  فقـد  احلوكمة ثقافة إرساء أجل من املبذولة اجلهود سياق ويف. 2008 نوفمرب إىل 2007 نوفمرب من املمتدة الفترة يف
 الـدليل  مبواد االلتزام على اجلزائرية الشركات ملساعدة منرب مبثابة ليكون العاصمة، باجلزائر 2010 أكتوبر يف" اجلزائر حوكمة" مركز بإطالق
   .37الشركات حبوكمة اجلماهريي الوعي ورفع الدولية، الشركات حوكمة ممارسات أفضل واعتماد

 العمليـة  التـدابري  مـن  وجمموعـة  تسـيريية  فلسـفة : "أـا  علـى  احلوكمـة  للمؤسسة الراشد للحكم اجلزائري مليثاقا عرف قدو    
  :بواسطة املؤسسة وتنافسية استدامة لضمان واحد، آن يف الكفيلة،

  املؤسسة؛ يف الفاعلة األطراف وواجبات حقوق تعريف -
  38."ذلك على املترتبة واملسؤوليات الصالحيات تقاسم -

 ضـروريا  اليـوم  للمؤسسـات  الراشـد  احلكـم  يصـبح  أن إىل أدت الـيت  الدوافع يف يتمثل األول ؛هامني بابني امليثاق هذا تضمنو     
ـ  إشكاليات مع الصالت يربط أنه كما اجلزائر يف  الثـاين  أمـا . اخلاصـة  واملتوسـطة  الصـغرية  املؤسسـة  سـيما  ال اجلزائريـة  ةاملؤسس

 للمؤسسـة  التنظيميـة  اهليئـات  بـني  العالقـات  يعـرض  فهـو  للمؤسسات، الراشد احلكم عليها يبىن اليت األساسية املقاييس إىل فيتطرق
  .39واإلدارة واملمونون املالية واملؤسسات كالبنوك املعنية األطراف مع املؤسسة وعالقات

  40:يف أوجزها واليت حلها إىل احلوكمة تسعى اليت اجلزائرية املؤسسات مبشاكل تتعلق مهمة نقطة امليثاق تناول كما     
 حصـول  صـعوبة  وهـي  اجلزائريـة  األعمـال  بيئـة  يف االنتشـار  واسـعة  مشكلة هناك بالبنك؟ املؤسسة عالقة حتسني ميكن كيف -

 حسـاباا  أو املؤسسـات  هـذه  رأمسـال  ضـعف  مـن  عادة البنوك تشكي الوقت ذات ويف البنكية، القروض على اجلزائرية املؤسسات
 حبقيقـة  وارتباطهـا  احلسـابات  بصـحة  قواعـدها  خـالل  من احلوكمة وتم. االقتصادية حقيقتها تعكس ال واليت) املتوقعة أو السابقة(

  .التوقعي أو التارخيي الصعيد على املؤسسة شفافية زيادة وكذا اقتصادية،
 شـركاء  عـن  البحـث  إن عائليـة؟  تكـون  مـا  غالبـا  الـيت  للمؤسسـة  األولية النواة إىل خارجني مستثمرين جذب ميكن كيف -

 أقليـة  يبديـه  الـذي  ذلـك  خاصـة  الطـرفني،  مـن  املتبـادل  احلـذر  مشكلة يطرح غالبا العائلية األولية املسامهني نواة عن خارجيني
 ملبـادئ  الصـارم  التطبيـق  هـو  املشـكلة  هـذه  وحل األغلبية، إىل بالنظر املؤسسة لتسيري الالزمة املراقبة يف حقهم فقدان خشية املسامهني
  .املساواة قدم على ومعاملتهم املسامهني حقوق حبماية املتعلقة احلوكمة

 اجلزائريـة  املؤسسـة  لـدى  احلـذر  عالقـة  توسـعت  الوقت مرور مع اجلبائية؟ اإلدارة مع ثقة عالقة إقامة من للمؤسسة ميكن كيف -
 يسـمح  أساسـيا  عنصـرا  يعـد  مـا  وهـو  احلسـابات  عن اإلفصاح يف والرتاهة الشفافية إتباع واحلل اجلبائية، اإلدارة مع اخلاصة ومنها

  .صفاء أكثر بطريقة مستقبلها بناء من للمؤسسة
 سـلبيا،  مفهومـا " اجلمعية" لفكرة تعطي واليت املسامهني بني داخلية نزاعات املؤسسات تعرف املسامهني؟ بني العالقة توضيح ميكن كيف -

  .وواجبام حقوقهم وحتديد املساواة من قدر على املسامهني معاملة مبدأ اعتماد هو احلوكمة نظر وجهة من جمددا واحلل
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 غـري  أو   املؤسسـة  يف املسـامهني  غـري  املسـريين  وجـود  إن املسامهني؟ غري واملسريين املسامهني بني العالقات توضيح ميكن كيف -
 العالقـات  لتوضـيح  احلاجـة  تظهـر  وهنـا  املسـري،  اإلطـار  استقرار عدم ويشوا واألجر واالمتياز الثقة مشكلة يطرح للعائلة، املنتمني

  .وغريها املديرين للجنة واملراقبة اإلدارة جملس هيئات وحتديد واملسريين املسامهني بني
 الـيت  التنفيذيـة  للمسؤوليات أفضل بتحديد يسمح الراشد احلكم قواعد تبين إن التنفيذي؟ الفريق داخل املسؤوليات توضيح ميكن كيف -

  .املسامهني وبني بينه أو التنفيذي الفريق لدى سواء الداخلية األزمات بذور زرع إىل يؤدي والذي فيه، املبالغ تركيزها أو متيعها من إما تعاين
 غمـوض  الورثة، استعداد كعدم أسباب لعدة بسهولة املؤسسة غياب عقبة جتاوز املؤسسة تستطيع ال قد االستخالف؟ مشكلة تعاجل كيف -

  :خالل من الوضعية هذه على القضاء ويتم. السلطات تركيز بسبب للمؤسسة الدائمة الداخلية اهلياكل وغياب األمالك وضعية
 القـرارات  باختـاذ  مطـالبون  ألـم  تـدرجييا  املسؤولية حتمل بضرورة الثاين اجليل من املؤسسة يف املالكني وحتسيس إدماج •

 الحقا؛ املؤسسة يف
 العائلة؛ نواة عن خارجية كفاءات وإدخال التنفيذية اهلياكل استدامة •
 .العائلة نواة خارج املؤسسة تنازل إجراءات حتديد •

 البـدء  األخـرية  هـذه  علـى  جيـب  اجلزائريـة،  املؤسسة تعترض اليت تلك من وغريها املشاكل هذه حل من احلوكمة تتمكن وحىت      
  . وإجراءاا احلوكمة مبادئ لتطبيق والتأهب فيها الضعف مواطن ومعرفة وضعيتها بتقييم

 اجليد احملاسيب فالنظام متبادلة دولة أي يف املطبق احملاسيب والنظام احلوكمة بني العالقة إن :واحلوكمة املايل احملاسيب النظام بني العالقة تفعيل -2
 علـى  تعمل مبادئها خالل ومن األخرية وهذه احلوكمة، يدعم عليها املتعارف احملاسبية واملبادئ املعايري من جلملة خيضع الذي وتطبيقه مبحتواه
 بينـهما  العالقـة  هذه اجلزائر يف. 41ا الثقة عناصر زيادة وبالتايل الشركة يف حيدث ما كل إيضاح على وقدرته احملاسيب النظام فاعلية حتسني

 واملصـداقية  االنتظـام  التزامـات  احملاسبة تستويف أن جيب : "أنه على تنص واليت SCF املتضمن 11-07 القانون من العاشرة املادة تدعمها
 مجـع  عند الشفافية على االعتماد يفرض SCF أن أي ،42"وتبليغها وعرضها ورقابتها تعاجلها اليت املعلومات مسك بعملية املرتبطة والشفافية
 اإلفصاح مبدأ فيه يشكل الذي احملاسيب بعدها خالل من احلوكمة عليه تنص ما بالتحديد وهو املالية، القوائم يف وعرضها ومعاجلتها املعلومات
  .القرارات اختاذ يف عليها املعتمد احملاسبية املعلومات على واملصداقية الثقة بإضفاء تسمح أساسية ركيزة بإحلاح والشفافية

  43:منها األسباب من جمموعة وراءه كان SCF بوجود اجلزائر يف احلوكمة تدعيم إن     

  احلديث؛ االقتصاد مع يتناسب وال االشتراكي واالقتصاد يتالءم الذي) PCN( القدمي النظام خلفها اليت والثغرات النقائص بعض تاليف -
  الصحيح؛ التقييم من نمتكِّ صحيحة وحماسبية مالية معلومات على احلصول ضمان -

 الـنظم  اخـتالف  مشـاكل  مـن  لوقايتـه  واحملاسـبية  املاليـة  واملعـامالت  اإلجراءات تدويل خالل من األجنيب املستثمر جلب حماولة -
ـ  املعطيـات  قـراءة  أوال يسـهل،  ممـا  املاليـة  القـوائم  إعـداد  حيـث  من أو اإلجراءات حيث من سواء احملاسبية  للمؤسسـات  ةاملالي

 يف ـا  املعمـول  القواعـد  مـع  اجلزائـر  يف ـا  املعمـول  واملاليـة  احملاسبية القواعد واختالف تغري عدم ضمان ثانياو الوطنية االقتصادية
   األم؛ بلده
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 الـذي  األمـر  املاليـة،  القـوائم  وإعـداد  مهـا يتقي للمعامالت، احملاسيب التسجيل توجه اليت والقواعد املبادئ عن واضح بشكل اإلعالن -
 ماليـة  معلومـات  تقـدمي  وبالتـايل  احلسـابات  مراجعـة  وتسهيل بالقواعد، اإلداري وغري اإلداري التالعب أخطار من بالتقليل سيسمح
    الشفافية؛ حتقيق يف يسهل مما االقتصادية للمؤسسات احلقيقية الوضعية تعكس دقيقة وحماسبية

 الشـفافية  حيقـق  ممـا  اجلزائريـة  االقتصـادية  للمؤسسـات  املالية الوضعية عن صادقة صورة تعكس دقيقة معلومات إعداد من التمكني -
  االستثمار؛ قرارات اختاذ أجل من واألجانب احملليني للمستثمرين األساسية املدخالت من تعترب اليت املعلومات، تقدمي يف
 مـن  الكـثري  يتطلـب  واحلوكمـة  SCF بـني  العالقـة  تفعيـل  إن: واحلوكمـة  املـايل  احملاسيب النظام بني العالقة تفعيل متطلبات -3

 احلوكمـة  مـن  البعـد  هـذا  بنجـاح  يسـمح  مـا  وهو معه والتأقلم التكيف وتسهيل اجلديد احملاسيب لإلطار سليم مرور أجل من اجلهود
     44:املتطلبات هذه ومن ،األبعاد بقية متطلبات االعتبار بعني األخذ مع

 مـن  والعمال املال ورأس احلجم يف متمثلة عليها املتعارف املعايري حسب تصنيفها خالل من حتضريها يتم :اجلزائرية املؤسسات حتضري -3-1
 إلـزام  خالل من التمييز هذا أوضح الذي SCF إليه ذهب ما وهو املعايري هذه مبتطلبات الوفاء على مؤسسة كل وخصائص قدرة مراعاة أجل

 واملسـتعملني  املمارسني خمتلف تدريب يشمل املؤسسة حتضري أن كما. اخلزينة حماسبة على قائم مبسط حماسيب نظام مبسك املصغرة املؤسسات
  .البشرية املوارد عناصر وجدية مهارة على يعتمد وذلك خارجها أو املؤسسة داخل من وخمرجاا للمحاسبة

 علـى  العمـل  خـالل  مـن  السـابق  النظـام  عن املوروثة القانونية األطر وحتديث تكييف جيب :واجلبائية التشريعية األطر حتديد -3-2
  :خيص فيما خاصة اجلزائرية القانونية األطر خمتلف على SCF تطبيق عن املترتبة اآلثار دراسة

  االقتصادي؛ مبضموا يهتم الذيSCF و للعمليات القانونيني الشكل أو بالطبيعة يهتم الذي القانون بني امللحوظ التباعد -
 الواقـع  تغليـب  مثـل  النقـاط  بعـض  يف وذلـك  اجلزائر يف املتبعة احملاسبية املبادئ عن خيتلف الذي الدولية للمعايري املفاهيمي اإلطار -

  .القانوين الشكل على االقتصادي
 تسـري  اليت القوانني خمتلف يف النظر إعادة يتطلب الذكر سابقة الفجوات من والتخلص السليم بالشكل SCF تطبيق ضمان فإن وبالتايل     

  :على التركيز خالل من اجلبائي والتشريع التجاري كالقانون للمؤسسات االقتصادي النشاط
 املعامالت؛ إلثبات كوسيلة احملاسبة استخدام فعالية لزيادة احملاسبية ومعاجلتها للمعاملة القانونية املعاجلة بني التوفيق •
 وماليا؛ اقتصاديا مدخال ينتهج SCF أن اعتبار على القيمة يف االخنفاض معاينة أو األصول وتدهور اإلهتالك تقنيات •
 التمويلي؛ اإلجيار لعقد احملاسيب التسجيل •
 احليازة؛ تاريخ يف العادلة القيمة أساس على واخلصوم األصول بعض تقييم •
 اجلبائيـة  األعبـاء  ـذه  األخـذ  تـاريخ  بـني  احنـراف  يوجد أن ميكن حيث املؤجلة، الضرائب والسيما للضرائب احملاسبية املعاجلة •

 للضريبة؛ اخلاضعة النتيجة لتحديد األعباء ذه األخذ وتاريخ احملاسبة مستوى على
  .للضريبة اخلاضع الضرييب الوعاء حتديد عند االعتبار بعني تؤخذ واليت احملاسبية النتيجة يف املسجلة غري العمليات •
 ذلـك  ويـتم  ممارسـته  إتقـان  قصـد  بـه  اجليدة املعرفة املهنيني من يستدعي SCF اعتماد إن :للمهنة واملمارسني احملترفني حتضري -3-3

  : منها إجراءات عدة بإتباع
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 ومتكـني  الكـربى  واالستشـارات  املراجعـة  مكاتـب  وخاصـة  األجانـب  أمـام  املنافسـة  جمال فتح خالل من احملاسبة مهنة حترير -
  العوملة؛ إطار يف العاملي االقتصادي احمليط مع للتكيف كضرورة حساباا على التصديق من الوطنية املؤسسات

  الدولية؛ األسواق مستوى على مؤسسام تنافسية قدرة تعظيم على اجلزائريني املهنيني دعم على العمل -
  الدويل؛ املستوى على حماسبيني خرباء تكوين دف IFAC يعده الذي التدريب برنامج إىل االنضمام -
  .واألجانب اجلزائريني املهنيني بني التعاون تشجيع -

 للمعايري السليم التطبيق يكفلها واليت SCF حسب احملاسبية املمارسة جناح على يعتمد اجلزائر يف للحوكمة احملاسيب البعد جناح فإن وبالتايل    
     .واحتياجاا االقتصادية الظواهر تطور مع يتوافق دائم تطور يف أا اعتبار على معها املستمر والتكيف الدولية احملاسبية
  :النتائج

  الوقت؛ ذات يف لإلصالح ونتيجة اإلصالح يف سبب احلوكمة -
   باستمرار؛ ومتغرية متقلبة أعمال بيئة يف الشكوك تشوا أصبحت اليت احملاسبية املعلومات يف الثقة إعادة غرضه احلوكمة تطبيق إىل الدعوة -
 الشـفافية  دعـم  يف دورهـا  وتفعيـل  احلوكمـة  تطبيـق  إىل حيتاج واتمعات االقتصادات على السلبية وآثاره بأشكاله الفساد حماربة -

  عالية؛ جودة ذات مالية تقارير دوتولي
 بكافـة  القـوائم  هـذه  مسـتخدمي  وتـزود  للمؤسسـة،  املاليـة  الوضعية عن صادقة صورة تقدم مالية قوائم إعداد إىل SCF يهدف -

  قرارام؛ ترشيد يف تساعدهم اليت والشفافة الصحيحة املعلومات
 املسـتوى  علـى  للتطـورات  ومواكبـا  الدوليـة  احملاسـبية  املعايري مع متوافقا حماسبيا نظاما امتلكت قد اجلزائر تكون SCF إعداد بعد -

 عـن  صـادقة  ماليـة  معلومـات  سـتوفر  الـيت  املالية الكشوف على اإلطالع من أجانب أو حمليني االقتصاديني للمتعاملني يسمح الدويل
  اجلزائر؛ يف األعمال وبيئة السوق

   :االقتراحات
  احلوكمة؛ مبادئ بتطبيق املؤسسات إلزام يف اإلسراع ضرورة -
  األعمال؛ عامل يف واملستجدات املتغريات مع ودائم مستمر بشكل املطبقة احلوكمة آليات تكييف ضرورة -

 املهنـيني  مـن  كـل ل أطرافهـا  ودور املؤسسـات  وكمةحب للتعريف متخصصة وندوات تدريبية دورات مستمر وبشكل عقد ضرورة -
   ؛واألكادمييني

  سليم؛ بشكل األعمال سري لضمان التنفيذية السلطات يف ذلك حصر وعدم الرقابية اهليئات من للعديد االقتصادية املؤسسات إخضاع -
  دائم؛ بشكل التطور هذا مع SCF تكييف فيجب مستمر تطور يف الدولية احملاسبية املعايري أن مبا -
  منها؛ واالستفادة الدولية احملاسبية املعايري تطبيق ضمان أجل من احملاسيب اال يف الفاعلني كل إشراك على العمل -
 الدوليـة  احملاسـبية  للمعـايري  العمليـة  املمارسـة  لتوضـيح  اجلزائـريني  واألكـادمييني  للمهنـيني  وأجنبية حملية تكوينية بدورات القيام -

  ؛SCF على ذلك وتطبيق
  واجلهد؛ واملال للوقت ضياع أو أخطاء من فيه وقعت ما جتنب وبالتايل الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يف الدول جتارب من االستفادة -
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 ثقتـهم  لزيادة املصاحل ألصحاب وإتاحتها والشفافية اإلفصاح لتعزيز دوري بشكل املالية تقاريرها نشر بضرورة االقتصادية املؤسسات إلزام -
  ا؛
 القـادرين  املـؤهلني  احملاسـبني  زيـادة  إىل يـؤدي  الـذي  األمـر  وأهدافه، مبادئه وفهم SCF تطبيق على باملؤسسات العاملني تدريب -

   الدولية؛ للمعايري تستجيب مالية وتقارير قوائم إعداد على
   باحلوكمة؛ األساسي الرتباطها نظرا واملراجعة التدقيق مهنة دعم -
  .اجلزائرية األعمال لبيئة مميزة ظاهرة أصبح الذي الفساد أشكال كل على القضاء -
  
  

 :واإلحاالت اهلوامش
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