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  حوكمة ومحاسبة: المادة  الخاصة بالمطبوعة

 األساسية: الخاصة بالمطبوعة  وحدة التعليم 

 المحاسبة و الحوكمة :المادة اسم
 60 : الرصيد
 60 : المعامل

 : أهداف المطبوعة

 .المحاسبة و الحوكمة بين الوطيدة بالعلقة الطلبة تزويد في المادة هذه تعليم أهداف تكمن

   :المعارف المسبقة المطلوبة 

 المحاسبة المالية

 : محتوى المادة المستخلص من المقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 المؤسسات؛ حوكمة نظرية -
 المؤسسات؛ حوكمة عملية في المحاسبية المعلومات دور -
 الحوكمة؛ في التعددية و للمؤسسات اإلجتماعية المسؤولية -
 الدولي؛ المستوى على الحوكمة و المحاسبة معايير و مبادئ مجانسة -
 المساهمات؛ و الرهانات :الحوكمة و المراجعة جودة -

 :الفترة المطلوبة 

 (السداسي الثاني)ماستر سنة أولى  

 نوع التقييم و الترجيح: طريقة التقييم

 % 50مستمر   -
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 تقديم الدرس:  6المقطع رقم 
 :أهداف الدرس والكفاءات المطلوبة

تكمن أهداف تعليم هذا الدرس التعرف على مفهوم حوكمة المؤسسات وعالقتها الوطيدة 
بالمعلومات المحاسبية والمالية، ولتحقيق هذا تم التعرض أوال لمفهوم حوكمة المؤسسات 

كضمان قيمة وخلصنا إلى عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم، فالبعض ينظر إليه 
أسهم المؤسسة واستمرارها في األجل الطويل، والبعض يشير إلى طبيعة العالقة التعاقدية 
والتي تحدد حقوق وواجبات حملة األسهم وأصحاب المصالح من ناحية، والمديرين من ناحية 
أخري، والبعض يركز على المسؤولية االجتماعية للمؤسسة في حماية حقوق األقلية، وصغار 

كما يهدف الدرس إلى التطرق الخفاقات . تثمرين، وتحقيق التنمية االقتصادية العادلةالمس
 .                                              االليات الرقابية لحومة المؤسسات وكيفية تعزيزها بغرض تفعيل وتعزيز الحوكمة

 :(المقرر الوزاريحسب )  مقاطع الدرس

 المؤسسات نظرية حوكمة: 1المقطع  -
 دور المعلومات المحاسبية في عمليات حوكمة المؤسسات: 0المقطع  -
 الحوكمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتعددية في: 3المقطع  -
 مبادئ ومعايير المحاسبة والحوكمة على المستوى الدولي: 4المقطع  -
 جودة المراجعة والحوكمة الرهانات والمساهمات: 5المقطع  -

 :الخاصة بالدرس  قائمة الهوامش والمراجع

 :باللغة العربية• 
، تطبيقات الحوكمة (المفاهيم، المبادئ والتجارب)طارق عبد العال حماد، حوكمة لشركات  -

 .5002في المصارف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

دارة السلطة في الشركات قضايا عامة، بيروت - ، اتحاد صالح حسين، أساليب الممارسة وا 
 . 5002المصارف العربية، 
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محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري، اإلسكندرية،   -
 .5002، 00ط

حاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي، حوكمة البنوك وأثرها في األداء  -
 .5000، 00والمخاطرة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، ط

عالء فرحان طالب، إيمان شيحاني المشهداني، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي  -
 5000، 00االستراتيجي للمصارف، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط

مداني بن بلغيث، أهمية إصالح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد  -
 .5002جامعة الجزائر، الدولية، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، 

منظور التوافق الدولي، الدار الجامعية،  –أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة   -
 .5002مصر، 

 .5005، 00أحمد خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ط -
اإلسكندرية، حمد الصيرفي، المسؤولية االجتماعية لإلدارة، دار الوفاء للطباعة والنشر،  -

 5002، 00مصر، ط
طاهر محسن المنصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية االجتماعية  -

 .5002، 05وأخالقيات األعمال، دار وائل للنشر، ط
قريو أسماء، التفاعل بين الحوكمة ومحاسبة المسؤولية االجتماعية لتحقيق استدامة  -

ن متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم التجارية، منظمات األعمال، أطروحة مقدمة ضم
 .5002، 00جامعة الجزائر

حسياني عبد الحميد، أهمية وجود لجان المراجعة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية في  -
ظل االتجاه الدولي نحو تعزيز حوكمة المؤسسات، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل 

 .5002، 00ية، جامعة الجزائرشهادة دكتوراه في العلوم التجار 
-IASحسياني عبد الحميد، أهمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية  -

IFRS  كإطار لتعزيز حوكمة المؤسسات، رسالة ماجستير،علوم التجارية ، جامعة
 .5000، 00الجزائر

، ايتراك 00ل العربية، طمحمد المبروك أبو زيد، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدو  -
 .5002للنشر والتوزيع، القاهرة،
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فردريك تشوي، كارول أن فروست، جاري مييك، تعريب محمد عصام الدين زايد،  -
 . 5002المحاسبة الدولية، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

افة، عمان، األردن، حسين القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولية ومعاييرها، دار الثق -
5002. 

دراسة )محمد مصطفى سليمان، دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإلداري  -
 .5002، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية، (مقارنة

أحمد حلمي جمعة، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  -
 5000األردن، 

عم، تحسين الشاذلي، مبادئ المراجعة بين التفكير والتطبيق، الفاروق رؤوف عبد المن -
 .0222للنشر والطباعة، مصر، 

عبد المنعم محمود عبد المنعم، عيسى محمد أبو طبل، المراجعة وأصولها العلمية  -
 . 0222والعملية، الدار الجامعية، مصر، 

 5000، أحمد نور، مراجعة الحسابات، مؤسسة شباب الجامعة، مصر -
وأثره  ias/ifrsنوال صبايحي، االفصاح المحاسبي في ظل المعايير المحاسبية الدولية  -

 .5000، 00رسالة ماجستير،علوم التجارية ، جامعة الجزائر على جودةى المعلومة،
 :باللغة االجنبية• 

- Brahim LAKHLEF, " la bonne gouvernance - croissance et d’développement -  " , (Alger : Ed Dar 
Alkhaldounia, 2006  

-   Ronald REVEZ, "La gouvernance d’entreprise", (Paris :Ed La découverte, 2003)  
- Eustache EBONDO,Wa. MANDZILA,  " la gouvernance de  d’entreprise une approche par l’audit et 

contrôle interne " ,( paris :Ed Harmattan, 2005 ) 
- Parrat FREDERIC , "Le Gouvernement d’entreprise", (Paris :Ed Maxima, 1999 
- Bertrand RICHARD, " la dynamique du gouvernement d’entreprise",( Paris: Ed Organisation ,2003) 
- Gérard CHARREAUX, " gouvernement d’entreprise et la comptabilité",( paris:Ed Economica, 2003) 
- Bernard Raffournier, "Les normes comptable internationales  - IFRS/IAS -", (paris : 

Economica, 2 éme Edition, 2005); 
- E.DUCASSE Et autres, "les normes comptable internationales IAS/IFRS",( Alger : Pages 

Bleues, 2010). 
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نظرية حوكمة : 61المقطع 
 المؤسسات
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الحوكمة والمحاسبة: عنوان الدرس  

 نظرية حوكمة المؤسسات: 61عنوان المقطع 

 61: أهداف المقطع

 الهدف من هذا المقطع هو تعريف الطالب بمفهوم حوكمة المؤسسات 
Gouvernance d’entreprise  بعد ما أصبحت من بين المواضيع الحديثة التي تم

التطرق إليها في جميع الميادين وعلى كافة المستويات، وذلك بعد سلسلة األزمات والفضائح 
المالية التي حدثت في كثير من الدول وباألخص في الدول المتقدمة، سعيا منها للتحكم 

 . ادالرشيد في المؤسسات من أجل ضمان مصالح مختلف األفر 

 مقدمة
على غرار مصطلحات  Corporate Governanceظهر مصطلح حوكمة المؤسسات 

وهي مصطلحات حديثة  Globalizationوالعولمة  Privatizationأخرى مثل الخصخصة 
العهد على اقتصاديات الدول النامية، وقد تعاظم االهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات خالل 
العقود القليلة الماضية نظرا لالنهيارات المالية واألزمات االقتصادية التي شهدتها العديد من 

يتعلق بالمعلومات الدول والتي كان أحد أهم أسبابها غياب اإلفصاح الكامل والشفافية فيما 
هدف المالية والمحاسبية للعديد من المؤسسات والوحدات االقتصادية في أسواق المال، لهذا ن

من خالل هذا المقطع إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة، 
وكمة بالتطرق إلى ماهية الح" حوكمة المؤسسات"أو ما اصطلح على تعريفه باختصار باسم 

 . ونظرياتها المختلفة

 :المحتوى

 مـاهية حوكمة المؤسسات: 0الفقرة 
تهدف إلى توضيح حوكمة المؤسسات كمصطلح ومفهوم وتطور استخدامه،  :0هدف الفقرة 

مفهوم متفق عليه بين المحاسبين واإلداريين والقانونيين والمحللين الماليين،  نظرا لعدم وجود
وواسع من المضامين، إذ  حيث تقع المفاهيم الموجودة لحوكمة المؤسسات في إطار ضيق

تتباين من تلك التي تعبر عن وجهة نظر ضيقة في طرف من أطرافه إلى المفاهيم التي 
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إضافة إلى نطاقا وأكثر شموال في الطرف اآلخر منه، تنطلق لتعبر عن وجهات نظر أوسع 
 .  األهداف واألهمية المرجوة منها

 ( نظريات حوكمة المؤسسات)األساس القانوني لحوكمة المؤسسات : 5الفقرة 
توضيح األساس القانوني لحوكمة المؤسسات، حيث يتسع األساس القانوني  :5هدف الفقرة 

المؤسسات بسعة المحاور التي يشملها النظام القانوني للحوكمة، فهناك أكثر من لحوكمة 
 . نظرية وبأسانيد مختلفة تحاول الكشف عن األساس القانوني التي تستند إليه نظرية الحوكمة
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 مـاهية حوكمة المؤسسات: 1الفقرة 
 مفهوم حوكمة المؤسسات . 1

الكتاب والباحثين في التعبير عن مفهوم أو تعريف  لقد تعددت اآلراء بين مختلف
حوكمة المؤسسات وذلك بتعدد اهتمامات وتخصصات هؤالء الكتاب والباحثين، لذلك سوف 

 :نحاول طرح بعض التعاريف كما يلي
حوكمة المؤسسات هي مصطلح يشير إلى مجموعة القواعد والترتيبات التي تحكم وتنظم  -

 .لمالك واإلدارة وغيرها من األطراف المعنية بالشركةالحقوق والمسؤوليات بين ا
حوكمة المؤسسات تشير إلى توفير اإلجراءات الحاكمة لضمان سير عمل المؤسسات  -

على وجه أفضل، والتي من خاللها يتم حماية وضمان أموال المساهمين مع األخذ بعين 
 .ومقرضين وموظفين االعتبار أيضا حماية أصحاب المصلحة وذوي االهتمام من دائنين

هي مجموعة كاملة من الترتيبات التشريعية والمؤسساتية التي تحدد اإلطار التنظيمي  -
 .الواقعي والقانوني إلدارة المؤسسة واإلشراف عليها

حوكمة المؤسسات هي عمليات تتم من خالل إجراءات تتخذ من قبل أصحاب المصالح  -
دارتها من  خالل اإلدارة والمراقبة لمخاطر المنظمة والتأكيد لتوفير إشراف على المخاطر وا 

على كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه المخاطر، مما يؤدي إلى المساهمة المباشرة في 
 .إنجاز أهداف المؤسسة وحفظ قيمتها

 أهمية حوكمة المؤسسات . 0

من دفع يتفق الكثير من الباحثين والمهتمين على أهمية حوكمة المؤسسات، وما تمثله 
لعجلة التنمية ورفع مستوى األداء وتخفيض درجة المخاطرة المتعلقة بالفساد اإلداري والمالي 
على مستوى المنشآت والدول على حد سواء، ويمكن التمييز بين أهمية الحوكمة بالنسبة 

 :للمؤسسة وبالنسبة للمساهمين من خالل ما يلي

 بالنسبة للمؤسسات. أ

 :الحوكمة بالنسبة للمؤسسات فيما يليويمكن تلخيص أهمية 
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رفع الكفاءة االقتصادية للشركة من خالل وضع أسس للعالقة بين مديري الشركة ومجلس  -
 .اإلدارة والمساهمين

العمل على وضع إطار تنظيمي يمكن من خالله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من  -
رة التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق تلك خالل توفير الحوافز المناسبة ألعضاء مجلس اإلدا

 األهداف التي تراعي مصلحة المساهمين
تؤدي إلى االنفتاح على أسواق المال العالمية، وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين ال  -

 .سيما األجانب منهم لتمويل المشاريع التوسعية
 .د تضمن حماية حقوقهمتطبيق قواعد الحوكمة يزيد من ثقة المستثمرين ألن تلك القواع -
تمثل منظومة معايير وممارسات معاصرة الستثمار الموارد المتاحة للمؤسسات بكفاءة  -

وفاعلية، عاكسة بذلك حالة تقدم اإلدارة وتطورها من إدارة تقليدية إلى إدارة تتجاوب مع 
فية، متطلبات أصحاب المصالح وتستعمل اآلليات المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة بشفا

: عن هذه الحالة بقوله" Take on The streetخذ من الشارع "في كتابه  Levittوقد عبر 
فبعد أن كان المستثمر يبيع أسهمه " لقد تحول شعار المستثمر من الهروب إلى الصمود"

عندما يرى أن إدارة الشركة غير كفئة أو أنها تعمل  -هروب–التي يمتلكها ويترك المؤسسة 
ت غير فاعلة وبعيدة عن األخالقيات، ولكن تغيرت هذه النظرة في الوقت على وفق آليا

لتحقيق  -الصمود-الحاضر بفضل الحوكمة وآلياتها، إلى محاولة إصالح إدارة المؤسسة 
 .نجاحها، ومن ثم بقائها في عالم المنافسة

 :ةوتستمد الحوكمة أهميتها بالنسبة للمؤسسات كذلك من اختصاصاتها بالجوانب التالي

 .تحقيق الحياد واالستقالل لكافة العاملين في المؤسسة في مختلف المستويات التنظيمية -
تقليل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن، واالعتماد على الضوابط الوقائية التي تمنع حدوث  -

 .األخطاء ومن ثم تفادي تكاليف حدوثها
 .ضمان االستفادة من نظم الرقابة الداخلية -
استقاللية وموضوعية وحيادية المراجعين الخارجيين، وضمان عدم تأثرهم بأي التأكد من  -

 .من ضغوط مجلس ادارة الشركة، أو أي أطراف داخلية أخرى
 بالنسبة للمساهمين. ب

 :يمكن تلخيص أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين فيما يلي
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المشاركة في تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت، وحق  -
 .القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل

اإلفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل  -
اإلدارة العليا، يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على االستثمار في هذه 

 .الشركات
 هداف حوكمة المؤسساتأ. 3

تسعى حوكمة المؤسسات إلى تحقيق مجموعة من األهداف من خالل رفع كفاءة أداء 
المؤسسات ووضع األنظمة الكفيلة بتخفيف أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات 
غير المقبولة ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات ووضع هيكل يحدد توزيع كافة 

واعد واإلجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل الحقوق والمسؤوليات وتحديد الق
 : المؤسسة ويمكن إجمال األهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق الحوكمة فيما يلي

وذلك من خالل االحتفاظ بسجالت تثبت ملكيتهم لألسهم  :حماية حقوق المساهمين. أ
حقوق المساهم بما في ذلك  والشفافية بالمعلومات وتقديمها في الوقت المناسب، و ضمان

 .حق انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والحصول على حصة من األرباح السنوية
وتعني االعتراف بحقوق جميع األطراف ذات المصالح بالمؤسسة  :تحقيق العدالة. ب

وبالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانوا من داخل أو خارج 
 .المؤسسة

وهذا ما يتطلب زرع روح  :حماية مصالح األطراف المختلفة ذات العالقة بالمؤسسة. ج
 .االنتماء والوالء للمتعاملين مع المؤسسة وفي مقدمة ذلك العاملين بها

إن توفير المعلومات المفيدة ذات الحقائق : توفير المعلومات ودعم سالمة قنوات االتصال. د
ع األطراف ذات العالقة بعمل المؤسسة كل ذلك يعكس سالمة المتمثلة بالدقة والمالئمة لجمي

وصحة التحكم المؤسسي في المؤسسة فضال عن سالمة أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية 
 . وتطبيق القواعد والقوانين كلها تدعم حوكمة الشركات وبما ينعكس في سالمة أداء المؤسسة

ب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا وضع األنظمة الكفيلة بمعالجة الغش وتضار . ه
 .وأدائيا وأخالقيا

 .وضع أنظمة الرقابة على إدارة المؤسسات وأعضاء مجلس إدارتها. و
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وضع أنظمة إلدارة المؤسسة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل الحقوق والمسؤوليات فيما بين . ز
 .مجلس اإلدارة والمساهمين( المشاركين)
 سساتمبادئ حوكمة المؤ  . 2

مباشرة وبعد بروز أهمية الحوكمة، جاءت المبادرة من عدة هيئات دولية وجهات إقليمه 
 :إلى تشكيل لجان ومنتديات مهمتها وضع مبادئ وقواعد لحوكمة المؤسسات نذكر منها

  :OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -
حيث قامت هذه المنظمة بوضع معايير دولية تساعد حكومات الدول في تحسين األطر      

القانونية والمؤسساتية والتنظيمية في مجال حوكمة المؤسسات، وأصدرت مجموعة مبادئ 
، ثم قامت 0222وذلك في عام " مبادئ حوكمة الشركات: لحوكمة المؤسسات تحت عنوان
 بعد تعديلها 5002 بإعادة إصدارها مرة أخرى عام

سعى البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية للتوقيع على اتفاقية في يونيو  -
تشكيل الشبكة العالمية  -لدعم تأسيس المنتدى العالمي لإلجراءات الحاكمة للشركات 0222

لحوكمة الشركات وذلك بهدف ضمان تطبيق إستراتجيات حوكمة المؤسسات في معظم 
 .0222اق وذلك في عام األسو 

وذلك لتقديم المساعدة للمؤسسات  (ACGA)تم تشكيل الهيئة اآلسيوية لحوكمة المؤسسات  -
 حول تطبيق هذا المفهوم في الدول اآلسيوية

  5000وذلك في أكتوبر  (ECGI)تم تأسيس المعهد األوربي لحوكمة المؤسسات  -
 
  OECD التنميةالمبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي و  .0.2

لقد استندت هذه المبادئ إلى تجارب مستمدة من تجارب الدول األعضاء بالمنظمة       
لى إسهامات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واالتجاهات المهنية، وذلك بهدف مساعدة  وا 
حكومات الدول األعضاء وغير األعضاء في وضع إطار للحوكمة والتي تسعى إلى حماية 

  :على ما يلي 5002كافة أصحاب المصالح، وقد ركزت تلك المبادئ الصادرة عام حقوق 
ينبغي على إطار حوكمة :ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة المؤسسات -

المؤسسات أن يشجع على الشفافية وكفاءة األسواق وأن يكون متوافقا مع أحكام القانون وأن 
 .الجهات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية يحدد بوضوح توزيع المسؤوليات بين مختلف
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أي ينبغي أن يكفل إطار الحوكمة حماية حقوق المساهمين وإلفصاح : حقوق المساهمين -
 .التام عن المعلومات التي تهمهم

يجب أن يكفل إطار الحوكمة في المؤسسات المعاملة : المعاملة المتكافئة للمساهمين -
بينهم صغار المساهمين، والمساهمون األجانب، كما ينبغي  المتكافئة لجميع المساهمين ومن

. أن ال تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تفويض فعال في حالة انتهاك حقوقهم
فنظام الحوكمة يؤكد على وجوب كفالة المعالة المتكافئة في إطار أساليب ممارسة اإلدارة في 

 .باإلفصاح والشفافية المؤسسات ومنع تداول السهم بصورة ال تتسم
يجب أن ينطوي  إطار حوكمة المؤسسات على : دور أصحاب المصالح في الحوكمة -

اعتراف بحقوق أصحاب المصالح، كما يرسمها القانون، وأن يعمل أيضا على تشجيع 
التعاون بين المؤسسات وأصحاب المصالح في مجال خلق الثورة وفرص العمل وتحقيق 

 .القائمة على أسس مالية سليمةاالستدامة للمشروعات 
يجب أن يكفل إطار الحوكمة على المؤسسات توفير اإلفصاح : اإلفصاح والشفافية -

الدقيق، وفي الوقت المالئم بشأن كافة المسائل المتصلة بتأسيس المنظمة، ومن بينها 
 .الموقف المالي، واألداء والملكية وأسلوب ممارسة السلطة

يجب أن يتيح إطار الحوكمة للمؤسسات الخطوط اإلرشادية : مستويات مجلس اإلدارة -
اإلستراتجية لتوجيه المؤسسات، كما يجب أن يكفل المتابعة الفعالة لإلدارة التنفيذية من قبل 

 .مجلس اإلدارة ومن قبل المؤسسة والمساهمين
  (Basel committee) مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية.  5.2
لقد أصدرت لجنة بازل ورقة بعنوان تأكيدات عن الحكومة في البنوك، وقد ركزت اللجنة      

على أهمية فعالية تطبيق الحكومة في البنوك، وينبغي على الجهات المنوط بها اإلشراف 
وأضافت اللجنة في ورقتها بأن تطبيق الحوكمة بطريقة سليمة سينعكس . والتأكد من ذلك

دارة البنك، وقد أكدت أيضا على وجود تع اون  فعال بين الجهات المنوط بها اإلشراف وا 
اللجنة على أهمية قيام كل بنك بتحديد إستراتجيات واضحة لعملياته باإلضافة إلى ضرورة 

 .توافر المعلومات المناسبة ألصحاب المصالح حتى يمكنهم من اتخاذ قراراتهم
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أن تشمل في نطاقها الطرق التي يمكن ومن منظور قطاع البنوك، فالحوكمة ينبغي     
لمجلس اإلدارة عن طريقها السيطرة على النشاط وتفعيل العالقات العملية مع اإلدارة التنفيذية 

 : وذلك يتحدد من خالل اآلتي
 ؛(وتشمل توليد عوائد اقتصادية للمساهمين) تحديد األهداف المجمعة  

 اإلدارة اليومية لعمليات النشاط؛  -
العاملون، العمالء، الموردون، )ن االعتبار أهداف أصحاب المصالح مثل األخذ بعي  -

 ؛(الجهات الرقابية، الحكومة، المجتمع
التنظيم والتنسيق بين كافة األنشطة والسلوك مع حقيقة مؤداها إلى البنوك سوف   -

 تعمل بطريقة أمنة وااللتزام بالقوانين والتعليمات الموضوعة؛
 .حماية حقوق المودعين  -
 IFC : (International Financeعايير مؤسسة التمويل الدوليةم 0.2

Corporation  ) 
توجيهات وقواعد   5000وضعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام     

ومعايير عامة تراها أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها، سواء كانت مالية أو 
الممارسات المقبولة للحكم  -: غير مالية، وذلك على أربع مستويات على النحو التالي

 الجيد؛
 إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد؛خطوات  -
 إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا؛ -
 .القيادة -

 محددات حوكمة المؤسسات. 5

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة المؤسسات يتوقف على مدى توافر 
ومستوى جودة مجموعتين من المحددات وهي المحددات الخارجية والمحددات الداخلية، 

 .نعرض فيما يلي لهاتين المجموعتين من المحددات باختصارو 

 

 

http://www.ifc.org/french
http://www.ifc.org/french
http://www.ifc.org/french
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 محددات الداخلية لحوكمة المؤسسات.0.2

تشير المحددات الداخلية إلى القواعد واألسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع 
السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين لتقليل 
التعارض بين كل من مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي وكذا النظام المحاسبي والمالي إضافة 

 :إلى قيم المؤسسة ويمكن تلخيصها فيما يلي

يجب أن يضمن مجلس اإلدارة التوجيه واإلرشاد االستراتيجي للمؤسسة وأن  :مجلس اإلدارة. أ
لية المباشرة وغير المباشرة عن مدى يتحمل كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المسؤو 

تحقيق أهداف المؤسسة، وتحقيق مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح كافة ومعاملتهم 
 .معاملة عادلة

كما يجب عليهم وضع األهداف ومراقبة األداء وضمان الشفافية في ترشيح وانتخاب 
مارسة الحوكمة في مجلس اإلدارة واإلفصاح ونزاهة حسابات الشركة واإلشراف على حسن م

الشركة وممارسة الحكم الموضوعي المستقل على شؤون الشركة من أجل إنجاح عملية 
 .التحكم المؤسسي ومن ثم تحقيق أهداف المؤسسة

الذي يعد إعداده جزءا من مسؤولية مجلس اإلدارة ويتضمن عملية : الهيكل التنظيمي. ب
زيع المسؤوليات وخطوط تفويض التسلسل الهرمي للسلطة لغرض تحديد الواجبات وتو 

السلطات من أجل بلوغ النتائج المرجوة، ويتوقف ذلك على مدى مساهمة األطراف الممثلة 
في االمؤسسة في تحقيق أهدافها، كما يؤدي الهيكل التنظيمي إلى التوجيه وهو وظيفة إدارية 

 .لمؤسسةتهدف إلى فهم أساس طبيعة السلوك اإلنساني وقيادته لغرض تحقيق أهداف ا
وهي األداة التي توفر ما يحتاج إليه مستخدمو البيانات  :النظام المحاسبي والمالي. ج

والمعلومات التخاذ القرارات، ألن النظام المحاسبي المالي يشكل القاعدة األساسية للمعلومات 
 كونه يقوم بتلخيص وتجميع المعلومات لمتخذي القرارات اإلستراتيجية والتشغيلية بكفاءة،
وأخيرا فان هذه النظم تؤثر في عملية التحكم المؤسسي إذ كلما كانت فعالة وكفؤة أسهمت 

 .بصورة ايجابية في عملية التحكم
وهي التي تتعلق بالسلوك األخالقي للشركة وبمستويات عالية من القيم  :قيم المؤسسة. د

 . القائمة على األخالق المهنية من نزاهة وموضوعية وأمانة في تنفيذ عمليات الشركة
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 المحددات الخارجية لحوكمة المؤسسات. 0.5

وتقليل وترجع أهمية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن حسن إدارة المؤسسة، 
 :التعارض بين العائد االجتماعي والعائد الخاص وتشمل المحددات الخارجية ما يأتي

والتي تتعلق بطبيعة : البيئة االقتصادية واالجتماعية والقانونية والمناخ العام لالستثمار. أ
كقانون : كالقوانين المنظمة لسوق العمل)النظام االقتصادي واالجتماعي والقانوني السائد 

كفاءة ( )شركات، وسوق المال، وتنظيم المنافسة، ومنع المنافسات االحتكارية واإلفالسال
وسوق المال وهيئة سوق المال والبورصة ورقابتها الفعالة على  -البنوك–القطاع المالي 

 .وأثر ذلك في عملية الحوكمة في الشركات( الشركات
تتعلق في التقيد بمعايير موحدة تكون و : االلتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق. ب

ملزمة التطبيق، لتعزيز خاصية المقارنة بين المعلومات المالية على المستوى العالمي، 
ووضع آلية للتقيد بها، وتوحيد المعالجات التي ستستخدم لقياس األحداث المالية وتوصيل 

 .م المؤسسيالنتائج لمستخدمي المعلومات، من أجل مالءمة وتعزيز عملية التحك
هناك أهمية كبيرة للحوكمة بالنسبة للمستثمرين في األسواق المالية،  :مصادر التمويل. ج

ألن مصدر تمويلهم سيتحقق إذا كانت عملية الحوكمة فعالة، لذلك فال بد من األخذ 
بالحسبان توقعات المساهمين بخصوص النمو في قيمة األسهم مع ضرورة االلتزام بحقوق 

 راف األخرى المستخدمة للبيانات المالية ومصالح األط
المؤكد أن السوق يترك تأثيراته الداخلية والخارجية على المؤسسة من  من: طبيعة السوق. د

حيث قدرتها على أداء مهامها ونجاحها في إدارة مخاطر السوق، ومراقبة النتائج كونها تعد 
بعة بما يحقق أهداف عملية عامال حاسما في وضع سياسات واستراتيجيات العمل والمتا

 .الحوكمة 
فالمحددات الداخلية ترتبط بالمتغيرات الداخلية والتي يمكن أن تتحكم بها من خالل 
سياساتها واستراتيجياتها بينما المحددات الخارجية فان تأثيرها على المؤسسة وحساسية 

 .ة أو تابعةالمؤسسة لها يكون تبعا للمكانة التنافسية للمؤسسة إذا ما كانت رائد
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 األطراف المعنية بتطبيق حوكمة المؤسسات. 5
هناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، 
وتحدد إلى درجة كبيرة مدى النجاح أو الفشل في تطبيق هذه القواعد كما يوضحه الشكل 

 :التالي
 حوكمة المؤسسات األطراف المعنية بتطبيق(: 61)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمد مصطفى سليمان، حوكمة الشركات ومكافحة الفساد المالي واإلداري،  :المصدر
 . 5002، 00اإلسكندرية، ط

وهم موردو رأس المال للشركة بامتالكهم لألسهم من أجل الحصول على : المساهمون. 1.5
أرباح وتعظيم قيمة الشركة على المدى الطويل، وهذا ما يحدد مدى استمرارية الشركة من 

 .عدمها
يعد مجلس اإلدارة بمثابة الوكيل لحملة األسهم وأصحاب المصلحة، : مجلس اإلدارة. 0.5

ا أصحاب المصالح، ويضمن للمستثمرين في المؤسسة بأن فهم من يمثلون المساهمون وأيض
رأس المال الذي تم استثماره قد تم استخدامه من جانب مديري المؤسسة بطريقة رشيدة، 
ويقوم مجلس اإلدارة بمسؤولية اختيار المديرين التنفيذيين األكثر كفاءة وخبرة في مجال 

 .ياسات منافسة للرواتب والمكافئاتعملهم، وتحفيزهم على األداء الجيد من خالل تبني س
هي المسؤولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإلضافة إلى مسؤوليتها : اإلدارة. 3.5

وتعتبر اإلدارة حلقة وصل  تجاه اإلفصاح والشفافية في المعلومات التي تنشرها للمساهمين،
الذين ينفذون توصيات المجلس بين مجلس اإلدارة وبقية األطراف المتعاملة مع الشركة فهم 

 .واالستراتيجيات واألهداف الموضوعة

 حوكمةالاألطراف المعنية بتطبيق مفهوم 
الشركات   

 أصحاب المصالح اإلدارة مجلس اإلدارة  المساهمين 
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هم األطراف الذين لديهم مصالح داخل الشركة مثل الدائنين : أصحاب المصالح. 4.5
والموردين والعمال والموظفين، فقد تكون مصالح هذه األطراف متعارضة ومختلفة في بعض 

بير بالعالقات بين هذه األطراف، هذه األحيان، ويتأثر مفهوم حوكمة الشركات بشكل ك
األطراف مهمة في معادلة العالقة بالشركة وبدونهم ال تستطيع اإلدارة وال حتى مجلس اإلدارة 
والمساهمون تحقيق االستراتيجيات الموضوعة للشركة فهم األداة التي تحرك الشركة، لذا 

ة بتزويدهم بالمعلومات ينبغي أن يكون التعامل مع هذه األطراف بمنتهى الحرص والدق
 .   الصحيحة والتي تعكس الوضعية الحقيقية للشركة
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 ( نظريات حوكمة المؤسسات)األساس القانوني لحوكمة المؤسسات : 0الفقرة 
لقد جعلت حداثة الموضوع وجود أكثر من نظرية وبأسانيد مختلفة تحاول الكشف عن 
األساس القانوني الذي تستند إليه نظرية الحوكمة، فمنهم من اعتمد على التكييف القانوني 
الشائع لمركز مديري المؤسسات، فأقامها على أساس الوكالة بينما سعى اتجاه آخر إلى 

م في الكشف عنها، فأسسها على نظرية إساءة السلطة أو التعسف إرجاعها للسبب الذي ساه
باستعمال الحق، فيما حاول رأي فقهي آخر أن يستند إلى نظرية تكلفة المعامالت في تكوين 

 .   وتنفيذ العقود لهذا سوف نتناول وجهات النظر المختلفة بالتحليل والدراسة
 Agency Theoryنظرية الوكالة  .1

لقد نشأت نظرية الوكالة كمحاولة لحل مشكلة تعارض المصالح، وذلك من خالل 
نظرتها إلى الشركة على أنها سلسلة من التعاقدات االختيارية بين األطراف المختلفة في 
الشركة، من شأنها الحد من سلوك اإلدارة بتفضيل مصالحها الشخصية على مصالح 

 Agencyنموذج حوكمة الشركات جاء من عقد الوكالة األطراف األخرى، فالمفهوم القانوني ل
وفي نفس اإلطار  Théorie d’agenceوهذا يفسر النموذج الذي يدعى بنظرية الوكالة 

الوكيل، ويمكن شرح وتحليل نظرية الوكالة من خالل ثالثة عناصر -يدعى بالثنائية األصيل
 .هي عالقة الوكالة، مشكلة الوكالة وأخيرا تكلفة الوكالة

 عالقة الوكالة. أ

شخص آخر ( األصيل)عالقة الوكالة هي بمثابة عقد يشغل بموجبه شخص أو أكثر 
النجاز أعمال معينة لصالحه يتضمن ذلك تخويله صالحية اتخاذ بعض ( الوكيل)أو أكثر 

القرارات، فتعتبر نظرية الوكالة مركز تحليل الشركة بشأن العالقة التي تنشأ بين المديرين 
ين، وتبحث عن تقديم وتفسير آليات الرقابة على تصرفات المديرين المفروضة من والمساهم

 :طرف المساهمين، فمن مميزات عالقة الوكالة نجد

األصيل يفوض الوكيل، فله حرية القرار، فالمشكل الذي قد يواجهه األصل  :تناظر العالقة -
 .هو ما يجب فعله حتى يختار الوكيل القرار األمثل

نشأت هذه العالقة من استقاللية وتفكير األفراد، كل طرف يرى أن : العالقة ناشئة تلقائيا - 
 .ما يجب أن يفعله يحقق منافع
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 .العالقات ما بين األفراد مجسدة بعقود يمكن أن تكون رسمية أو غير رسمية -
 .سبب هذه العالقات تعدد التحويالت الوكالية -

 مشكلة الوكالة. ب

الوكالة تعبير للعالقة التعاقدية بين مجموعتين تتضارب أهدافها وهما تعتبر نظرية 
األصيل والوكيل، فالتعارض في المصالح بين المالك والمدراء تجعل كل طرف يسعى 
لتحقيق مصالحه الخاصة، ومن هنا تنشأ مشكلة الوكالة، وتهدف نظرية الوكالة إلى صياغة 

 . ات الوكيل تنصب في تعظيم ثروة المالكينالعالقة بين هذه المجاميع بهدف جعل تصرف

تنشأ مشكلة الوكالة من خالل تعرض األصيل إلى خسارة نتيجة أخالق وتصرفات 
الوكيل وعدم بذل العناية الكافية لتعظيم عائد األصيل، حيث أن هذا األخير ال يتوفر على 

معلومات تنتج مشكلة أساليب الرقابة المباشرة لقياس مجهودات الوكيل الذي يقدم لألصيل 
المخاطر المعنوية ومشكلة االختيار العكسي نتيجة االختالف في كمية ونوعية المعلومات 

عدم : المتاحة لكل من األصيل والوكيل، فمصدر مشكلة الوكالة يتحدد في عنصرين هما
ا بحوزته -الوكيل–قدرة األصيل على رقابة الوكيل، وعدم تماثل المعلومات حيث أن اإلدارة 

- األصيل–معلومات أكثر مما عند المالك  

 تكلفة الوكالة. ج

يحاول المالك معالجة مشكلة الوكالة بمنح حوافز مناسبة لإلدارة، وتصميم مجموعة 
من اآلليات للرقابة على سلوكها مما يؤدي إلى تحملهم تكاليف رقابية يضاف إليها ما تنفقه 

علومات اإلضافية التي تقدمها للمالك، لتؤكد بأنها اإلدارة من موارد متمثلة في التقارير والم
تعمل بأفضل ما يمكن لتعظيم ثروتهم، وبالرغم من هذا فان التوفيق بين مصالح اإلدارة 
والمالك بشكل كامل غير ممكن، وستبقى بعض االنحرافات بين قرارات اإلدارة ومصلحة 

يت بالخسائر المتبقية، ومنه المالك، مما يؤدي إلى أضرار أو خسائر في ثروة المالك سم
 :فالتكاليف الثالث السابقة تشكل في مجموعها تكلفة الوكالة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

وهي التي يلتزم بها األصيل من  :تكاليف اإلشراف والمتابعة من قبل األطراف األصلية -
مكانية منع تصرفات في غير مصالحه،  أجل تأمين الرقابة على نشاطات المديرين لكشف وا 
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مثل تكاليف إنشاء مجلس اإلدارة، تكاليف الفصل بين الوظائف، الرئيس والمدير العام، 
 .   تكاليف إنشاء مجلس المديرين ومجلس الرقابة

تتعلق بالوكيل والموجهة لوظيفة تشكيل إنذار ايجابي للعمل وفق  :تكاليف االلتزام -
األسهم العادية للشركة من طرف المديرين  المصالح المحددة من طرف المساهمين مثل شراء

 بهدف وضع مصالحهم الشخصية في صف واحد مع مصالح المساهمين 

في ظل نفقات اإلشراف : الخسائر المتبقية من مصاريف متصلة باألصيل والوكيل -
والمتابعة من قبل األصيل ستختلف التصرفات التي يقوم بها الوكيل عن التصرفات التي 

لطرف األصلي شخصيا، إذ أن هذا االختالف في التصرفات على الثروة هي سيقوم بها ا
 . الخسائر المتبقية

يتضح مما تقدم وعلى أساس نظرية الوكالة أن نظرية حوكمة المؤسسات في ظهورها 
تمثل ردة فعل قانونية بمحتوى رقابي شامل لجميع مراحل التعامل مع المؤسسة لضمان حسن 

لوجه المبين في عقدها  وبما يتطلبه القانون، وخاصة أن السبب أدائها ألعمالها على ا
المباشر لظهور حوكمة المؤسسات هو حصول بعض حاالت اإلفالس واالنهيارات المالية 
لكبرى الشركات العالمية التي اتضح فيما بعد أن سببها يعود إلى إخالل اإلدارة ببنود عقد 

 .الوكالة

 نظرية التعسف باستعمال الحق. 0

يمنح القانون هيئات اإلدارة في المؤسسة من مدراء ومجالس إدارة، سلطات واسعة 
ومتكاملة تمكنها من القيام بالدور الذي أنيط بها لتطوير نشاط المؤسسة وتنمية أموال 
المستثمرين فيها، وتعمل الشركات على اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة واالختصاص 

ت في هذا المجال، ولذلك فإنهم وبحكم ممارستهم لضمان الحصول على أفضل الممارسا
العملية في إدارة المؤسسة سوف يكونون األقرب إلى حقيقة المركز المالي للمؤسسة، األمر 
الذي يمنحهم سلطة واقعية إضافة لصالحياتهم القانونية، فإذا كانت السلطات القانونية 

مؤسسة وتنمية نشاطاتها، فانه يعد والعقدية قد فوضت للمدراء في سبيل تحقيق الغرض من ال
 .تعسفا باستعمال الحق استغالل تلك السلطات لتحقيق غايات غير التي أريد لها أصال
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ولهذا أسند األساس القانوني لنظرية الحوكمة إلى نظرية التعسف باستعمال الحق التي 
قبل مدير  تتمثل بإساءة استعمال السلطة المخولة للهيئات اإلدارية، سواء كان ذلك من

المؤسسة أو مجلس إدارتها أو الهيئة العامة فيها وما تصدره من قرارات مجحفة بحق األقلية 
من المساهمين، وبموجب هذه النظرية فان المتعسفين باستعمال الحق يتبعون أساليب مختلفة 

 :  لمحاباة مصالحهم الشخصية تتمثل في

ة، حيث تمتلك شركة واحدة حصة مسيطرة في الشركات القابضة أو ذوات الملكية الهرمي .أ
من األسهم في شركة أخرى أو أكثر من الطبقة الثانية، وتمتلك كل واحدة من شركات الطبقة 
الثانية حصة مسيطرة من األسهم في شركة واحدة أو أكثر من الطبقة الثالثة وبالتالي فان 

لى الشركات التابعة خاصة الشركة القابضة ستكون في مركز السيطرة اإلدارية والرقابية ع
وأن أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة سيكونون ممن رشحتهم الشركة القابضة، وهم 
غالبا من المساهمين الكبار في الشركة القابضة نفسها، لذلك فإنهم سيعملون في الشركة 
ح التابعة بالشكل الذي يتفق مع إستراتيجية الشركة القابضة لتحقيق مصالحها ومصال

 .األعضاء فيها أوال

زيادة أجور ومكافآت المديرين لقاء خدمتهم وبأشكال مختلفة يأخذ أهمها أسلوب ملكية  .ب
األسهم ذات حقوق تصويت مرتفعة، وهو ما يساهم فعال في تعزيز قدرتهم في السيطرة على 

 .توجيه نشاط الشركة بما يناسب مصالحهم الذاتية

ية في الشركة والحيلولة دون وصول المنافسين إليها، وذلك السعي لتأمين مراكزهم اإلدار  .ج
باستقطاب كبار المنافسين في الشركة إضافة إلى احتواء الهيئات الرقابية، بالقدر الذي يحقق 
فائدتهم الشخصية، كما حصل بالنسبة لغالبية حاالت اإلفالس واالنهيار المالي لشركات 

 .Enron ،Worldcomعالمية كبرى مثل شركة 

فنظرية التعسف باستعمال الحق تسلط الضوء على جانب مهم من جوانب الخلل في   
نشاط الشركات عموما والمتمثل بتعسف األغلبية فيما تتخذه من قرارات تجاه الشركة وصغار 
ساءتها  المساهمين فيها، إضافة إلى ما شخصته من أساليب مختلفة النحراف اإلدارة وا 

 .لها واستغاللها لمصالحها الخاصةالستعمال السلطة المخولة 
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  Transaction Cost Theoryنظرية تكلفة الصفقات . 3

مفهوم كفاءة األسواق للتشكيك والتساؤل حول  0202سنة  Ronald coaseطرح 
وجود المؤسسة الكبيرة في السوق، وذلك بغية الوصول إلى أن طبيعة التعاقدات المنجزة في 

التواجد بقوة في السوق فحسبه تكون المؤسسات فعالة المؤسسة هي التي تسمح لها ب
اقتصاديا إذا كانت تكلفة التعاقدات المبرمة داخلها أقل من تكلفة التعاقدات المنجزة في 
 السوق، وذلك في ظل مجموعة من الشروط كعدم اليقين وتكرار التعاقدات، وأكمل

Williamson  أعمالRonald coase  فتعود نظرية تكلفة الصفقات إلى الباحث
Williamson  التكاليف التي تتولد أثناء تبادل عقود السلع : "تكلفة الصفقة بأنهاحيث عرف

مميزا بين تكاليف الصفقة التي تسبق التفاوض وتحرير العقد  "والخدمات بين المؤسسات
خلص إلى أن تكلفة الصفقة والتكاليف الالحقة التي تنتج عن تنفيذ العقد أو تغييره كما 

تتضمن تكاليف الوكالة باعتبار العالقة بين المسير والمالك هي أحد العقود المبرمة في 
 المؤسسة وليس كلها،

أن مستوى تكاليف الصفقات يرتبط بسلوك األفراد وطبيعة  Williamsonيرى 
المعلومة، الصفقات، وصنفت هذه التكاليف إلى ثالث فئات متمثلة في تكاليف البحث و 

بين نوعين  Williamsonتكاليف التفاوض واتخاذ القرار، تكاليف المراقبة والتنفيذ، وقد ميز  
 :من اآلليات التي تخفض من تكاليف الصفقة وهما

وهي اآلليات التي من خاللها يتم تفعيل دور مجلس اإلدارة عن : اآلليات المقصودة. أ 
للحد من تضخم التكاليف وتقرير مصير المسيرين طريق عمليات المراجعة التي يقوم بها 

 .غير األكفاء

وهي آليات عفوية تفرضها ظروف معينة كالمنافسة، مدى  :اآلليات غير المقصودة .ب
 .الخ...تطور السوق المالي

ومن أجل حماية أفراد التعاقد فان نظرية تكلفة الصفقات تركز على ثالثة عناصر 
 :  أساسية هي
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الوقاية لحماية كل طرف من السلوك االنتهازي على حساب اآلخر، وتقدم  تقترح النظرية -
دوافع لاللتزام بالمعاملة، وهنا تشدد النظرية على التحكم في تكاليف نقض العقد، باستعمال 

 .إيداعات آمنة كرهينة

بزيادة طول مدة االلتزام، يصبح من الضروري إعادة تحديد التزامات األطراف فيما يتعلق  -
ير أداء العقد، فعندما يعلم األطراف أنه يمكن مراجعة العقد مستقبال، يكونون أقل ميال بس

 .النتهاك التزاماتهم

وضع آليات خاصة لحل النزاعات، فعلى األطراف المتعاقدة أن يوافقوا مسبقا على  -
 . إجراءات لحل الخالفات

 Entrechment Theoryنظرية التجذر  .2

تعود هذه النظرية إلى نهاية الثمانينيات والتي هدفت إلى إعادة النظر في أسس نظرية 
الوكالة والتي ترى أن مجلس اإلدارة قادر على مراقبة سلوك المسيرين، فتعارض المصالح 
بين المسير والمالك يجعل هذا األخير على دراية بآليات الرقابة الممارسة عليه، وبالتالي 

استراتيجيات شخصية تمكنه من المحافظة على منصبه تدعى استراتيجيات  يسعى إلى بناء
التجذر والتي تجعل إمكانية االستغناء عنه صعب ومكلف وهذا ما يزيد من حريته أثناء 

 . ممارسة أنشطته نتيجة ضمان عدم استبداله أو االستغناء عنه

همية المصلحة الشخصية تقترح هذه النظرية اإلطار الذي يسمح باألخذ بعين االعتبار أ
في التفكير التسييري وفرضية تعظيم المنفعة التي امتدت إلى الخيارات الفردية المتخذة من 
طرف األشخاص المعنيين بتسيير المؤسسة، كما تسمح هذه النظرية بمالحظة أن بعض 

جمالية الخيارات اإلستراتيجية المتخذة من طرف المسيرين يمكن إدماجها في اإلستراتيجية اإل
للتجذر التي تمكن من خلق وضعية مسيطرة وصعبة التحكم بفعل النظام األساسي والقرارات 

 .المتخذة داخل المؤسسة

تعتبر النظريات السابقة من أهم النظريات المفسرة للحوكمة، تناولت كل نظرية من 
يا يراد منه النظريات جانبا من جوانب الحوكمة، فنظرية الوكالة أخذت جانبا تنظيميا ورقاب

اإلحاطة بالعالقة العقدية وضمان تنفيذها، ونظرية التعسف باستعمال الحق تناولت إساءة 
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استعمال السلطة المخولة للهيئات اإلدارية المختلفة، وما تصدره من قرارات مجحفة بحق 
األقلية من المساهمين، أما نظرية تكلفة الصفقات تناولت جانب الحوكمة فيما يتعلق بحقوق 
أصحاب المصالح الخارجيين، بينما نظرية التجذر فارتبطت بالحوكمة فيما يتعلق بطرق 
دراجها في إستراتيجية المؤسسة، ولكن  تسيير المؤسسة وضرورة وضع خيارات للمسيرين وا 
يمكن القول أن نظرية الوكالة هي المفسر األكثر تعبيرا عن الحوكمة والتي لقيت إقباال واسعا 

 .ن من قبل الباحثي
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 (اإلجابة الصحيحة باللون األحمر: QCMأسئلة  16): أسئلة التقييم الذاتي
 :اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية: السؤال

 : من بين النظريات التي ساهمت في بناء مفهوم الحوكمة في المؤسسات.1

 .نظرية ماسلو -أ
 نظرية الوكالة -ب
 نظرية المحاسبة -ج

 :من بين اسباب تزايد االهتمام بمفهوم الحوكمة في المؤسسات.0

 0252االزمة العالمية  -أ
 5002االزمة المالية العالمية  -ب
 االنهيارات المالية في كبرى المؤسسات العالمية ونقص االفصاح والشفافية -ج

مصطلح يشير إلى مجموعة القواعد "المؤسسات بأنها هل يمكن تعريف حوكمة .3
والترتيبات التي تحكم وتنظم الحقوق والمسؤوليات بين المالك واإلدارة وغيرها من األطراف 

 "المعنية بالشركة

 نعم -أ
 ال -ب
إن تطبيق قواعد الحوكمة يزيد من ثقة المستثمرين ألن تلك القواعد تضمن حماية  .4

 حقوقهم

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : من أهداف تطبيق الحوكمة نجد.5
 حماية حقوق المساهمين - أ

 حماية حقوق المضاربين -ب

 61الخاصة بالمقطع   أسئلة التقييم الذاتي
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 المحافظة على سرية المعلومات -ج

 : أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ حوكمة المؤسسات والتي عددها.0

 مبادئ 02 -أ
 مبادئ 02-ب
 مبادئ 02 -ج

 : لحوكمة المؤسسات محددات منها.7

 داخلية ومحددات خارجيةمحددات   -أ
 محددات مالية ومحددات غير مالية -ب
 محددات تنظمية ومحددات قانونية -ج

 : ليس للزبائن والموردون أي عالقة بتطبيق مفهوم الحوكمة في المؤسسات .8

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : استمدت نظرية الحوكمة من مجموعة من النظريات االخرى.9

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : جاءت نظرية التجذر للتأكيد على مشكل الوكالة وعدم القدرة على حلها  .16

 صحيح -أ
 خطأ -ب
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دور : 60عنوان المقطع 
المعلومات المحاسبية في 
 عمليات حوكمة المؤسسات
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الحوكمة والمحاسبة: عنوان الدرس  

 عمليات حوكمة المؤسسات دور المعلومات المحاسبية في: 60عنوان المقطع 

 60: أهداف المقطع

يهدف هذا المقطع إلى تعريف الطالب بماهية المعلومات المحاسبية وعالقتها بحوكمة 
المؤسسات وذلك بعد اكتسابه لمعارف حول حوكمة المؤسسات في المقطع األول، فعملية 

أنواعها وهي العملية صنع القرارات تعتبر ذات أهمية كبيرة في تسيير المؤسسات بمختلف 
 .التي تتطلب عنصرا أساسيا أال وهو المعلومات بمختلف أنواعها وأهما المعلومات المحاسبية

 مقدمة
لقد أصبحت المعلومات عنصرا هاما تلعب دورها في تحديد فعالية وكفاءة المؤسسة، 

رية، إال أن وبالرغم من تعدد المعلومات التي يتطلبها المستثمر التخاذ القرارات االستثما
المعلومات المحاسبية والمالية تحتل الدرجة األولى من حيث اهتمام المستثمرين والمحللين 
والوسطاء الماليين بها،  وزادت أهميتها بظهور مفهوم الحوكمة باعتبارها تمثل عنصر ربط 
بين الشركات وفروعها وكوسيلة اتصال بين الشركة ومستخدمي المعلومات المحاسبية عند 

ملية اتخاذ القرارات، حيث تعتمد تلك القرارات على جودة المعلومات المحاسبية من خالل ع
 . القوائم والتقارير المالية المتضمنة للمعلومات المحاسبية

 :المحتوى

 االطار العام للمعلومات المحاسبية: 0الفقرة 
الهدف من هذه الفقرة هو تعريف الطالب بمفهوم المعلومات المحاسبية والتي  :1هدف الفقرة 

تعتبر العصب الرئيسي إلدارة أي مشروع اقتصادي، وذلك من خالل التطرق إلى مفهومها 
   .  أنواعها، وخصائصها النوعية حسب أهم المنظمات الدولية الناشطة في المجال المحاسبي

   دور المعلومات المحاسبية في عمليات حوكمة المؤسسات : 5رة الفق
الهدف من هذه الفقرة هو تعريف الطالب بدور المعلومات المحاسبية في  :0هدف الفقرة 

حوكمة المؤسسات، فبعد االنهيارات المالية لكبرى الشركات العالمية والتي كان من أهم 
تي تحتويها التقارير المالية لحقيقة األوضاع أسبابها عدم إظهار المعلومات المحاسبية ال
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المالية للشركة، فكان ال بد من البحث عن وسيلة لتغيير هذه الصورة واستعادة ثقة 
براز السياسات واالستراتيجيات المتبعة من طرف الشركات في عمليات اتخاذ  المستثمرين وا 

في قراراتها على ما تنشره القرارات، فالعديد من الجهات ذات المصلحة تعتمد بشكل كبير 
 .الشركات من معلومات
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  االطار العام للمعلومات المحاسبية : 1الفقرة 

 مفهوم المعلومات المحاسية. 1
يستخدم لفظ المعلومات للداللة على بيانات تم تجهيزها أو تحويلها لكي تصبح ذات 
منفعة لطرف يحتاج إليها فالمعلومات هي مجموعة من األخبار تحمل معارف أو علم حول 
موضوع شيء معين، وقد عرفت المعلومة بأنها عامل من عوامل اإلنتاج ومصدر أساسي 

لقيام بإجراءات تسييرية، كما أن المعلومات هي عبارة عن لكل القرارات التي تم اتخاذها ل
 .  حقائق أو بيانات أو مالحظات أو فهم أي شيء آخر

كما تعتبر المعلومات على أنها البيانات التي يمكن أن تغير من تقديرات متخذ القرار، 
لها قيمة  و عرفت أنها البيانات التي تمت معالجتها لتصبح بشكل أكثر نفعا للمستقبل، والتي

 .في االستخدام الحالي أو في اتخاذ قرارات مستقبلية
أما المعلومات المحاسبية فهي كل المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث 
االقتصادية التي تم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم 

خطط التشغيل والتقارير المستخدمة داخليا، وهو ما المالية المقدمة للجهات الخارجية وفي 
 :يوضحه الشكل التالي

 المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية: (61)الشكل رقم 
 
 

 
 
 
 
 

منظور التوافق الدولي، الدار  –أمين السيد أحمد لطفي، نظرية المحاسبة  :المصدر
 5002الجامعية، مصر، 

 تقرير مالي  محاسبة ادارية

 :المعلومات تتكون من

 معلومات كمية 

 معلومات غير محاسبية

 معلومات غير كمية

 معلومات محاسبية

 معلومات تشغيلية
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فالمعلومات المحاسبية تمثل المنتج النهائي لنظام المعلومات المحاسبي والذي يذهب 
وتشغيلها لتعبر عن أحداث ووقائع اقتصادية  إلى البيئة المحيطة، فهي بيانات تمت معالجتها

 .فعلية، مما يؤكد أنها تساعد في زيادة قدرة مستخدميها على اتخاذ القرارات المناسبة
كما تعتبر المعلومات المحاسبية نوعا من المعرفة المناسبة والناتج عن العمليات 

تدعم قرارات ونشاطات  التشغيلية لخدمة أغراض بعينها ممثلة في نتائج نهائية أو مخرجات
يتم استخدامها من قبل المعنيين بها، وبذلك تمثل المعلومات المحاسبية مجموعة من القيم 
والحقائق النهائية المنظمة والمبوبة بصورة كمية ووصفية والتي ترتبط مع بعضها بعالقات 

قيمتها االقتصادية تبادلية، وهي ذات تأثير مباشر في سلوك األفراد واإلدارات المختلفة وتزداد 
وفقا للمنفعة التي تحققها لمستخدميه، ومن هنا فوظيفة المعلومات المحاسبية تتمثل في زيادة 
المعرفة لدى متخذي القرارات لتخفيض حالة عدم التأكد التي يواجهونها أثناء أدائهم 

 . لوظائفهم
 أنواع المعلومات المحاسبية. 0 

أنواع وذلك حسب المعيار الذي يأخذ بعين تصنف المعلومات المحاسبية الى عدة 
 :االعتبار منها ما يلي

وسوف يتم التطرق الى هذا العنصر في الفقرة الثانية من : )حسب معيار اإلفصاح. 1.0
 (هذا المقطع

 : حسب هذا المعيار تصنف المعلومات المحاسبية إلى نوعين
صاح عنها قانونا، من طرف هي المعلومات التي يجب اإلف :معلومات محاسبية إجبارية. أ

المؤسسة االقتصادية وتتمثل على سبيل المثال في المعلومات المدونة في الدفاتر اإلجبارية 
 .كدفتر اليومية والمعلومات المتضمنة في القوائم المالية المطلوب إعدادها

هي المعلومات غير اإللزامية مثل خطاب مجلس اإلدارة : معلومات محاسبية اختيارية. ب
، (تحليالت وتوقعات اإلدارة عن المستقبل)إلى المساهمين، التقارير الخاصة لإلدارة الداخلية 

 .الموازنات وبطاقات التكاليف وغيرها
 حسب معيار الغرض من االستخدام . 0.0

 : حسب هذا المعيار تصنف المعلومات المحاسبية إلى ثالثة أنواع هي
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وفير سجل لألحداث االقتصادية التي تحدث وهي معلومات تختص بت: معلومات مالية. أ
نتيجة العمليات االقتصادية التي تقوم بها المؤسسة االقتصادية، لتحديد وقياس نتيجة النشاط 
من ربح وخسارة عن فترة مالية معينة وعرض المركز المالي في تاريخ معين، لبيان سيولة 

 .الوحدة االقتصادية ومدى الوفاء بالتزاماتها
وهي معلومات تختص بتوجيه اهتمام اإلدارة إلى : ت عن التخطيط والرقابةمعلوما. ب

مجاالت وفرص تحسين األداء وتحديد مجاالت أوجه انخفاض الكفاءة لتشخيصها واتخاذ 
القرارات المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب، ويتم ذلك من خالل وضع التقديرات الالزمة 

ت المناسب، فضال عن استخدامها في أغراض الرقابة وتقييم إلعداد برامج الموازنات في الوق
األداء وتحديد مسؤولية األفراد ومساءلتهم محاسبيا، أما التكاليف المعيارية فتهتم بالتحديد 
المسبق لمستويات النشاط بغرض تسهيل عملية المحاسبة لكل مستوى من المستويات 

 .الموجودة في المؤسسة
وهي تتعلق بتقييم بدائل القرارات واالختيار بينها، وتعتبر : معلومات لحل المشكالت. ج

ضرورية لألمور غير الروتينية التي تتطلب إجراء تحليالت محاسبية خاصة أو تقارير 
 .محاسبية خاصة، وبذلك فهي تتسم بعدم الدورية

 حسب معيار الداللة. 3.0
اث والعمليات التي تمت في وهي المعلومات التي تتعلق بقياس األحد: معلومات تاريخية. أ

الزمن الماضي كالقوائم المالية وتستخدم هذه التقارير في تقييم كفاءة المؤسسة في تحقيق 
  .أهدافها وبيان حقيقة المركز المالي لها، إضافة إلى أغراض أخرى منها األغراض الضريبية

وتتعلق باألنظمة  وهي معلومات يتم إعدادها ألغراض الرقابة الداخلة: معلومات حالية. ب
 . التشغيلية للمؤسسة

وهي معلومات تقديرية يتم إعدادها ألغراض التخطيط والتنبؤ : معلومات مستقبلية.ج
بالمستقبل ومساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات السليمة، واختيار أفضل البدائل المتاحة وبحيث 

المستقبل وتتمثل هذه المعلومات تصبح هذه المعلومات معيارا وأساسا للحكم على األداء في 
 .في الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية وغيرها
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 حسب المصدر . 4.0
وهي المعلومات التي يتم الحصول عليها من داخل المؤسسة نفسها، : معلومات داخلية. أ

 .مثل التقارير األداء، الموازنات، القوائم المالية الدورية أو السنوية وغيرها
هي المعلومات التي يتم الحصول عليها من أطراف خارج المؤسسة : معلومات خارجية. ب

 .مثل القوائم المالية لمؤسسات أخرى
 حسب قابليتها للقياس. 5.0

هي تلك المعلومات المعبر عنها سواء بالوحدات النقدية أو بوحدات قياس : معلومات كمية. أ
الحاضر والمستقبل، كقيمة المبيعات المحققة،  أخرى والتي تكون معبرة عن أحداث الماضي،

عدد الوحدات المنتجة، النقدية الموجودة في الصندوق، اإليرادات المتوقعة من استثمار 
 .الخ....معين
وهي المعلومات التي تعبر عن عناصر معنوية والتي ال يمكن  :معلومات وصفية. ب

 .الخ.......وع وأهمية المنتجالتعبير عنها بصورة كمية أو عددية، كنوع المادة، ن
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. 3

الصادر عن " 05"تعددت الدراسات الخاصة بهذا الجانب، لكن يعتبر البيان رقم 
الخصائص النوعية "بعنوان  0220عام  FASBمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 

وأهمية، حيث قامت بتغطية شاملة لها، وسوف  الدراسة األكثر شمولية" للمعلومات المحاسبية
 :يتم توضيحها باختصار كما يلي

  :وتشمل على خاصيتين وهما: الخصائص األساسية .1.3
ويقصد بها أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات التي يتم  :المالئمة. أ

اتخاذها، فالمعلومات المالئمة هي تلك المعلومات التي تؤثر في سلوك متخذي القرار 
االقتصادي بالمساعدة في تقييم األحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية وهي مرتبطة 

 : ثالثة خصائص فرعية هيبخاصية األهمية النسبية، وتحتوي على 
ويقصد بها قيمة المعلومات كأساس للتنبؤ بالتدفقات النقدية للمؤسسة أو  :القيمة التنبؤية -

 .   بقوتها اإلرادية
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أي المدى الذي يمكن لمتخذ القرار أن يعتمد عليه في تعديل : قيمة التغذية العكسية -
 .  توقعاته السابقة

مالئمة المعلومة لمتخذ القرار بتوقيت إيصالها له، ألن  أي ربط مدى: التوقيت المناسب -
توصيل المعلومة لمتخذ القرار في الوقت غير المناسب يفقدها تأثيرها على عملية اتخاذ 

 .القرار، ومن ثم افتقادها للفائدة المرجوة منها
خاصية المعلومات  FASBالصادر عن ( 05)ويقصد بها حسب البيان رقم : الموثوقية. ب

في التأكيد بأن المعلومات خالية من األخطاء والتحيز بدرجة معقولة وأنها تمثل بصدق ما 
مكانية االعتماد عليها وتتكون هذه  تزعم تمثيله، فخاصية الموثوقية تتعلق بأمانة المعلومات وا 

 : الخاصية من ثالثة خصائص فرعية هي
ي القدرة على الوصول إلى نفس النتائج من قبل وتعن(: الموضوعية)القابلية للتحقق  -

 .القائمين بالقياس المحاسبي إذا ما تم استخدام نفس طرق القياس
تعني تمثيل المعلومات المحاسبية للواقع العملي، الذي يعكس : الصدق في التعبير -

التقارير  األحداث االقتصادية والمعامالت المالية التي تمارسها الوحدة المحاسبية، أي تمثيل
تغليب الجوهر على )وليس مجرد تمثيل شكلها فقط ( جوهرها)المالية بصدق مضمونها 

 (.الشكل
تتوافر للمعلومات المحاسبية خاصية الحياد، إذا كانت تخلوا من أي تحيز عن : الحياد -

طريق قياس النتائج، أو عرضها بطريقة ال تغلب مصالح فئة معينة من فئات مستخدمي 
 .لمالية على حساب غيرها من المستخدمين اآلخرينالقوائم ا
 الخصائص الثانوية. 0.3

باالضافة الى الخصائص الرئيسية هناك خصائص أخرى ال تقل أهمية، أوصى بها 
والتي تساهم في جودة المعلومات التي  FASBمجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 

 : تتضمنها التقارير المالية وهي
يقصد بالثبات إتباع نفس الطرق المحاسبية في تسجيل األحداث االقتصادية،  :الثبات. أ

والتقرير عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى، فتطبيق خاصية الثبات في استخدام 
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المبادئ واإلجراءات المحاسبية، يجعل القوائم المالية أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة 
 .للمستخدمين

التي تم قياسها والتقرير عنها بصورة  تعتبر المعلومات المحاسبية: ارنةالقابلية للمق. ب
متماثلة في المؤسسات المختلفة قابلة للمقارنة، ويقصد بالتماثل هنا أن تكون اإلجراءات 
المحاسبية والقياس والتبويب وطرق اإلفصاح والعرض المطبقة هي نفسها في مختلف 

 .المؤسسات
 المحاسبية مستخدموا المعلومات. 2   

تلجأ فئات عديدة الستخدام المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرارات االقتصادية 
الرشيدة، وتختلف االحتياجات المعلوماتية باختالف أنواع القرارات التي يتخذها المستخدمون 

 :والذين يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين هما

 المستخدمين الداخليين. 1.4

المجموعة كافة األطراف التي يتصل عملها بإدارة أنشطة المؤسسة، تتضمن هذه 
واستخدام مواردها االقتصادية والبشرية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة، فالمديرون 
دارة المؤسسة وتقييم أداء المسؤولين، واإلدارة  يحتاجون إلى المعلومات للتخطيط والتنظيم وا 

في الوقت المناسب كاالحتياطات النقدية، قيمة الديون تحتاج إلى معلومات تفصيلية تقدم 
األرباح التي : الخ، إضافة إلى معلومات تلخيصية إجمالية مثل...المستحقة على المؤسسة

 .حققتها المؤسسة خالل فترة معينة

 المستخدمين الخارجيين . 0.4

  :توجد عدة أنواع من المستخدمين الخارجيين ويمكن تقسيمهم إلى نوعين هما

 : وتتضمن األطراف التالية: فئات لها مصالح مالية مباشرة. أ

وهم ( المالك فرد أو مؤسسة، أم مساهمون): المستثمرون الحاليون والمرتقبون -
يستخدمون المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات بشراء األسهم أو استمرارية االحتفاظ بها أو 

ى مدى تقدم المؤسسة وقياس نتيجة أعمالها من بيعها، ويهم هؤالء المستثمرون التعرف عل
 .ربح أو خسارة، وكذلك مقارنة هذه النتائج مع المؤسسات األخرى المماثلة
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يستخدمون المعلومات المحاسبية لمعرفة المركز المالي : المقرضون الحاليون والمرتقبون -
تلك المؤسسة، للمؤسسة، ومدى قدرتها على تحقيق األرباح بغرض الحكم على استمرارية 

فالوضع المالي الجيد وتحقيق األرباح يساعد بشكل عام على تحقيق األمن الوظيفي للعاملين 
 .ودفع رواتبهم وتحسين مستوى معيشتهم

فهي تحتاج إلى المعلومات عن الوضع المالي، ومستويات األرباح : النقابات العمالية -
ين ظروف عملهم والدخول في المحققة في المؤسسة، للدفاع عن حقوق العمال وتحس

 .مفاوضات مع أرباب العمل لزيادة رواتبهم

 :وهي تتمثل في األطراف التالية: فئات لها مصالح مالية غير مباشرة. ب

من أمثلتها دائرة الضرائب التي تهتم بالقوائم : الدوائر والسلطات الحكومية ذات العالقة -
ألغراض تحديد الضريبة المستحقة على المؤسسة، المالية الصادرة عن المؤسسة الستخدامها 

دائرة اإلحصائيات العامة التي تهتم بالقوائم المالية الصادرة عن مؤسسات المساهمة 
 .لمراعاتها في حسابات الدخل القومي في مختلف القطاعات االقتصادية

الس فهي تحتاج إلى المعلومات المحاسبية للفصل في أمور اإلف :السلطات القضائية -
 .والمنازعات القضائية

فهم يحتاجون للمعلومات المحاسبية بغرض  :المحللون الماليون والوسطاء الماليون -
 .إجراء التحليالت المالية وتقديم االستشارات التخاذ القرارات االستثمارية

يهتمون بتكوين فكرة عامة عن مدى قدرة المؤسسة على : المستهلكون أو العمالء -
تزويدهم بالسلع، وفق وجودة ونوعية معينة وبكميات كافية وبأسعار معينة، كما االستمرار ب

يهمهم تقييم قدرة المؤسسة في االستمرارية بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمات ضمان 
 .المنتج

فهم يحتاجون إلى المعلومات المحاسبية لتحليل النشاط  :المخططون االقتصاديون -
 . واتجاهاته االقتصادي والتنبؤ بتطوره
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  دور المعلومات المحاسبية في عمليات حوكمة المؤسسات : 0الفقرة 

 عالقة المعلومات المحاسبية بحوكمة المؤسسات. 1

تعد المعلومات المحاسبية من أهم الركائز التي تقوم عليها حوكمة المؤسسات وذلك 
الرقابة على مختلف الجوانب المالية ألداء الشركات العتمادها على هذه المعلومات في 

وزيادة الثقة فيها، وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد وتحقيق التواصل مع األطراف المختلفة 
للشركة، فاالهتمام بالخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية لها أهمية كبيرة ودور فعال، فمن 

ت المالية للشركة يمكن للمساهمين من ممارسة خالل الفهم السريع والدقيق لكافة الحيثيا
حقوقهم على أسس مدروسة حيث تساعد هذه الخصائص على اجتذاب رؤوس األموال 
والحفاظ على حقوق المساهمين مما يؤدي إلى زيادة الثقة بينهم وبين مجلس اإلدارة، وعلى 

الى ممارسة العكس من ذلك فان ضعف المعلومات المحاسبية يؤدي إلى غياب النزاهة و 
 .السلوك غير األخالقي والفساد اإلداري مما يزيد التكلفة ويقلل األرباح

ولقد عرفت حوكمة المؤسسات على أنها النظام التي تقاد وتراقب به المؤسسة، والمعلوم 
أن الذي يقود المؤسسة هم المسيرون، والمعلوم أيضا أن الذي يتحكم في المعلومة المحاسبية 

مسيرون أيضا، وهذا ما يؤدي بهم إلى تحويل بعض من ثروة هذه المؤسسات والمالية هم ال
التي يشرفون عليها إلى حسابهم الخاص لتحقيق دالة هدفهم وفق طرق قانونية أو غير 
قانونية تلبي لهم طموحهم، فحسب النظرية االيجابية للوكالة فالفرد من المفروض أن يكون 

من أجل بلوغ هدف أو على األقل البحث عنه بفكرة  عاقال، فهو يفكر ويخطط قبل أن يقرر
تعظيم المنفعة، ولن يجد المسيرون أحسن من المعلومات المحاسبية والمالية للتأثير عليها 

 .وتحقيق هذه المنفعة

وهذا ما يرهق بال المساهمين، لكن الخلل في العالقات التعاقدية لم يقتصر على 
 partie )ليشمل مجموع الشركاء  المساهمين والمسيرين فحسب بل تعداه 

prenantes/stakeholders)  أي جميع األطراف الفاعلة األخرى الذين تهمهم مصالح
وحسب  (théorie de partie prenantes)المؤسسة حسب نظرية األطراف الفاعلة 
والذي حدد من خالله منطقة للنفوذ  Charreauxمفهوم الخيارات التسييرية الذي أدخله  

للمسيرين، ال تخضع ألية رقابة من قبل الشركاء، وهذا ما يكون في صالح المسيرين  وسلطة
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لتحقيق أهدافهم التي لن تكون في صالح المساهمين طبعا، وعليه وحسب النظرية االيجابية 
فان المؤسسة تعتبر كوحدة تلعب دور مركز   meckting Jensen et للوكالة لكل من 

ع العقود في مركز محتل من طرف المسيرين، وعليه فالحديث المتعاقدين وتأخذ شكل تقاط
يركز على أهمية تدنية تكاليف الوكالة التي تتعلق بانخفاض قيمة المؤسسة الناتجة عن 

المساهمين، )تضارب المصالح بين مختلف األطراف المستعملة للمعلومات المحاسبية 
محاسبة على أنها أداة لتسيير العالقات ، ومنه يمكن اعتبار ال.....(المسيرين، أجراء، دائنين

( partie prenantes)التعاقدية بين مختلف األطراف المعنية بتمويل أو تسيير المؤسسة 
من هذا المنظور ال يتوقف دور المحاسبة على إعطاء الصورة العادلة للمركز المالي 

انيزم كل تكاليف الوكالة للمؤسسة ونتائجها والحالة المالية لها فحسب، بل تتعداها لكونها ميك
مقرض وبالرغم من التصور الجديد لدور -مسير -المترتبة عن تضارب المصالح بين مساهم

عالقة المسيرين بمسار : المحاسبة وأهميته إال أن محدوديته قد تتجسد في عدة مناحي أهمها
المترجمة  معالجة المعلومات، والتي تتسم بتحكم هؤالء في كل ما يتعلق بمعالجة البيانات

لنشاط المؤسسة باإلضافة لتسيير نتائجها عن طريق استغالل الخيارات المحاسبية التي 
يبقيها التنظيم المحاسبي في أيادي المسيرين، والمتعلقة أساسا باختبار طرق المعالجة 
 .المحاسبية التي يرونها ضرورية، وهذا فيما يتعلق بالمعلومات التي يعد اإلفصاح عنها ملزما

مخرجات )ا فيما يتعلق بباقي المعلومات األخرى التي ال يعد اإلفصاح عنها ملزما أم
فانه للمسيرين الخيار المطلق في التعامل بشأنها، إذ ال يخضع ألي تنظيم ( محاسبة التسيير

أو إلزام بقدر تصور اإلدارة، وهو ما يجعل من التقارير المالية السنوية للحسابات باعتبارها 
ئيسي للمعلومات حول أداء المؤسسة الداعمة المفضلة للمسيرين ضمن المصدر الر 

إستراتيجية السيطرة التي يمارسها المسريين بقدر إعطاء الصورة العامة للمؤسسة بواسطة 
 .المعلومات المحاسبية والمالية الكفيلة بخدمة مصالحهم

 المعلومات المحاسبية وتضارب المصالح. 0

إن تضارب المصالح في محيط المؤسسة يمكن تجزئته إلى جزأين األول بين المسيرين 
والمساهمين والثاني المساهمين والمسيرين والمقرضين باإلضافة إلى األطراف األخرى التي 
قد تؤثر على نوعية المعلومات المحاسبية والمالية منها ما هي خارجية كعالقة المؤسسة مع 
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والدولة ومنها ما هي داخلية متعلقة أساسا بثقافة المؤسسة وهياكلها  الجمهور والمنافسة
 .المكلفة بالتسيير والمراقبة

 تضارب المصالح بين المساهمين والمسيرين. 1.0

إن مشكل الوكالة القائم بين المساهمين والمسيرين يعود الختالف دالة الهدف بينهم 
األكثر ارتباط بالمؤسسة واإلحاطة بأعمالهم وتباين المصالح، فالمسيرون وباعتبارهم الطرف 

يحرصون على رفع من أدائها وبالتالي يكونون أكثر حساسية لتغيير النتائج على اعتبار 
بهذا األداء األمر الذي يقوهم الختيار ( رأس المال البشري)ارتباط استثماراتهم المعنوية 

ة للمساهمين الراغبين في تعظيم المشاريع األقل مخاطرة واألكثر مردودية، والعكس بالنسب
قيمة المؤسسة وخوفا من مصالحهم يلجئون لتحمل تكاليف إضافية لمراقبة ومتابعة حركة 

 : المسيرين وهذه التكاليف هي التكاليف التي تسمى بتكاليف الوكالة ويتوقف حجمها على

فكلما زاد عدد المساهمين كلما  :حجم المؤسسة وتوزيع األسهم بين المساهمين .أ
زادت التكاليف التي يتحملها المساهمون لمراقبة المسيرين، والعكس فقلة المساهمين 

 .يعني إمكانية الحصول على المعلومات بشكل يسير وبالتالي تقليل التكاليف
فلو كان المساهم هي الدولة أو مستثمرين دوليين والذين يفرضون  :طبيعة المساهمين .ب

شكل ونوعية المعلومات المحاسبية والمالية التي على المؤسسة تقديمها، األمر  عادة
الذي يحتم على المسيرين مسايرة هذا االتجاه استجابة لوزن هذه الفئات وتأثيرها في 

 . مصداقية المؤسسة على الصعيدين الوطني والدولي

 تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين واألطراف األخرى. 0.0

للمديونية أهمية كبيرة في حصر التضارب الناشئ عن عالقة الوكالة، وتؤدي لظهور 
والمقرضين، انطالقا ( من خالل المساهمين والمسيرين)عالقة سلطة خاصة بين المؤسسة 

 :من التباين الناشئ عن مصادر التمويل حيث

يها إذا بحصص األرباح يحصلون عل يكافأيقدم المساهمون تمويال دائما للمؤسسة،  -
 تحققت نتائج إيجابية،كما يمنحهم هذا التمويل حق اإلطالع علي تسيير المؤسسة؛



41 
 

بينما يقدم المقرضون تمويال قد يكون طويل المدى بحيث يكفأ بفوائد، وال يحصل  -
 المقرضون بموجبه علي حق اإلطالع بسير المؤسسة؛

ب يرافقه عادة ارتفاع وبما أن التمويل عن طريق الرفع من رأس المال بواسطة االكتتا -
 :في تكاليف الوكالة، فإن المسيرين عادة ما يلجئون إلى تفضيل اإلقراض لعدة أسباب منها

حرصهم علي تعظيم أرباح المؤسسة لتجنب مخاطرة اإلفالس، وبالتالي تضييع فرص  -
 عملهم، وبالنتيجة ترتفع قيمة المؤسسة وتنخفض تكاليف الوكالة؛

للثروة من المقرضين إلى المساهمين، من خال ل توزيعات إمكانية تحويل المسيرين  -
 .األرباح ممولة أساسا من تخفيض أعباء ونفقات االستثمار

ونظرا لألسباب السابقة فإن المقرضين يحرصون عادة على العمل من أجل الحصول  -
على المعلومات المحاسبية والمالية الكفيلة بتمكينهم من متابعة القدرة على التسديد 

تي تتمتع بها المؤسسة، لذلك فإنهم يمارسون ضغوطا لقيام المؤسسة بتحسين نوعية ال
المعلومات المحاسبية والمالية، وذلك عن طريق مراقبة سلوك المسيرين بواسطة عقود 
موثقة تسمح لهم بمتابعة ومراقبة القرارات التسييرية في مجال اإلنتاج، االستثمار، 

 .التمويل

 ح المحاسبي وحوكمة المؤسساتالشفافية واإلفصا. 3

في ظل المتغيرات االقتصادية التي تتسم بظروف عدم التأكد والمخاطرة التي يعيشها 
العالم اليوم، نشأت الحاجة إلى خلق مناخ استثماري يتسم بالمصداقية والمالئمة والشفافية في 

ية، ويكون داعم المعلومات المحاسبية، األمر الذي يساعد على اتخاذ القرارات االستثمار 
لجذب االستثمارات، وبالتالي تحقيق التنمية االقتصادية، خاصة وأن االهتمام  اإلعالمي 

....( المساهمين ، المقرضين، المجتمع، العمال، الدولة)المحاسبي من طرف شركاء المؤسسة
زاء ذلك ومن منطق األزمة االقتصادية  يركز أساسا على عملية اإلفصاح المحاسبي، وا 

المية التي يشهدها العالم حاليا، فإن اإلدعاء بأن المعلومات المحاسبية تخص إدارة الع
المؤسسة فقط، بات إدعاء غير مقبول نتيجة األوضاع التي تكشفت عن األزمة، بل بات من 
المنطق الصحيح  القول بأن المعلومات المحاسبية تخص األطراف الخارجية من مستثمرين 

تماما كما تخص اإلدارة لما في ذلك من ضمانة هذه األطراف في ، ....ومقرضين ودائنين
 .المحافظة على حقوقهم
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 ماهية اإلفصاح المحاسبي. 1.3

 مفهوم اإلفصاح المحاسبي. أ

عرف اإلفصاح المحاسبي على أنه الوضوح وعدم اإلبهام في عرض المعلومات 
مالية، كما عرف على أنه عملية المحاسبية عند إعداد الحسابات والقوائم المالية والتقارير ال

إظهار وتقديم المعلومات الضرورية عن الوحدات االقتصادية، لألطراف التي لها مصالح 
حالية أو مستقبلية بتلك الوحدات االقتصادية وهذا يعني أيضا أن تعرض المعلومات بالقوائم 

 .ليلالمالية والتقارير المالية بلغة مفهومة للقارئ الواعي دون لبس أو تض

وقد حددت لجنة إجراءات التدقيق المنبثقة عن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين، 
إن معطيات عرض المعلومات في القوائم : ماهية اإلفصاح المحاسبي المناسب بما يلي

المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها تقتضي بتوفير عنصر اإلفصاح المناسب في 
وان عنصر اإلفصاح المقصود هنا ( الجوهرية)ك بشأن جميع األمور المادية هذه القوائم وذل

على صلة وثيقة بشكل ومحتوى القوائم المالية والمصطلحات المستخدمة فيها وأيضا 
بالمالحظات المرفقة بها، وبمدى ما فيها من تفاصيل، وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم قيمة 

 .القوائم إعالمية من وجهة نظر مستخدمي هذه

ويقصد باإلفصاح بشكل أكثر تحديد عملية ومنهجية توفير المعلومات وجعل القرارات 
 .المتصلة بالسياسة المتبعة من جانب المؤسسة معروفة ومعلومة من خالل النشر واالنفتاح

ومن هنا يعتبر اإلفصاح المحاسبي أحد أدوات االتصال، حيث بدون االتصال لن 
خرجات النظام المحاسبي، ويجب اإلشارة إلى أن عملية االتصال تكون هناك فائدة من م

وتقديم المعلومات ال تتم فقط من خالل القوائم المالية ولكن من خالل التقارير المالية 
 .  بكاملها

 أساليب اإلفصاح المحاسبي. ب

توجد العديد من األساليب التي يمكن استخدامها لغرض اإلفصاح عن المعلومات 
المالية، وهي أساليب مكلمة لبعضها البعض حيث يتوقف استخدام أي من هذه األساليب 
على طبيعة ونوعية ودرجة وأهمية المعلومات، وحتى ال تكون عملية اإلفصاح غير منظمة 
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العامة لإلفصاح والتي تتمتع بدرجة عالية من القبول  وعشوائية هناك مجموعة من األساليب
 :واالتفاق بين أوساط المحاسبين والمستخدمين للقوائم المالية هي

تعتبر القوائم المالية من مخرجات نظام المعلومات : إعداد القوائم المالية وترتيب بنودها -
الرئيسية التي يتم من  المحاسبي وهي من أهم أنواع التقارير المحاسبية وتعتبر الوسيلة

خاللها توصيل المعلومات لألطراف الخارجية، فجزءا مهما من اإلفصاح المحاسبي يتمثل 
في عرض القوائم المالية، وترتيب مكوناتها وفق القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، 

مكانية مقارنتها من طرف المستخدمين واستخال ص تسهل عملية قراءتها وفهمها وا 
 :فان مكونات القوائم المالية تتمثل في 00المعلومات، وحسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 وتسمى قائمة المركز المالي، وتتضمن أصول الشركة والتزاماتها : الميزانية العمومية
 . وحقوق الملكية في لحظة معينة

 سارةوتبين هذه القائمة نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خ: قائمة الدخل.  
 حقوق )وتبين جميع التغيرات في حقوق الملكية : قائمة التغيير في حقوق الملكية

خالل فترة معينة، التغيرات في حقوق الملكية ما عدا تلك الناجمة من ( المساهمين
  .العمليات مع المالكين مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، أو توزيعات األرباح

 التدفقات النقدية الداخلية والخارجية خالل فترة معينة، تبين : قائمة التدفقات النقدية
وتبين مصادر هذه التدفقات والتي تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
واالستثمارية والتمويلية والمعيار المحاسبي الدولي يعطي محتويات وأسس إعداد هذه 

  .القائمة بشكل مفصل

م المالحظات الهامشية لتوضيح أو تفسير، أو إضافة يتم استخدا: المالحظات الهامشية -
معلومات أقل أهمية والمتعلقة بعناصر القوائم المالية، والتي يمكن أن تحتوي على معلومات 
كمية أو وصفية، كاإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية أو الطرق والمبادئ 

 .المحاسبية المتبعة

تستخدم األقواس في القوائم المالية لتوضيح : األقواس المعلومات الموجودة من خالل -
بعض األرقام الظاهرة بالقوائم المالية، والتي يصعب فهم طرق احتسابها أو سبب ظهورها من 
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قبل المستخدمين غير الملمين بالمحاسبة، مثل بيان المبدأ المستخدم في تقييم مخزون نهاية 
  .الفترة

لحسابات الخارجي، ويرفق مع القوائم المالية المعدة، حيث مراجع ا يعده: تقرير المراجع -
يوضح المراجع رأيه حول فحص القوائم ومدى دقة المعلومات الواردة فيها ومدى تمثيلها 
لحقيقة الشركة لفترة مالية معينة، كما يوضح مدى توافق إعداد القوائم والمبادئ المحاسبية 

لمستخدمي المعلومات المحاسبية فيما يتعلق  المتعارف عليها وهذا التقرير يعتبر مفيد
 .بإمكانية الوثوق واالعتماد على القوائم المالية

يقوم مجلس اإلدارة بإعطاء المساهمين فكرة عامة عن نشاط الشركة : تقرير مجلس اإلدارة -
خالل فترة مالية معينة، ويتضمن التقرير معلومات عن اإلنتاج ومركز الشركة المالي 

، وحجم المبيعات ونموها وتطورها والمشاريع التي أنجزتها الشركة وما تنوي انجازه والتسويقي
 .في العام القادم

 الشفافية في التقارير المالية. 0.3

 مفهوم الشفافية. أ

الشفافية هي ظاهرة تشير إلى قيام المؤسسة أو الجهة المهنية، بتوفير المعلومات 
تحت تصرف المساهمين وأصحاب الحصص والبيانات المتعلقة بنشاطها ووضعها 

تاحة الفرصة لمن يريد االطالع عليها، وعدم حجب المعلومات في  والمتعاملين في السوق، وا 
ما عدا تلك التي يكون من شأنها اإلضرار بمصالح المؤسسة أو الجهة المعنية، فيجوز لها 

المركز الحقيقي والواقعي  االحتفاظ بسريتها على أن تكون هذه المعلومات والبيانات معبرة عن
 .للمؤسسة

كما عرفت على أنها ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، 
فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن، قد يكون لها 

ق الحر دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم، فالشفافية تقوم على التدف
للمعلومات وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات والمعلومات 
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المرتبطة بهذه المصالح، كما توفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها 
 .   وسهولة الوصول إلى المعلومات وال يتحقق ذلك إال عن طريق اإلفصاح

همية بمكان تطوير المحتوى اإلعالمي للتقارير والقوائم المالية ونتيجة لذلك، أصبح من األ   
) ليصبح قادرا على توفير المعلومات المحاسبية الالزمة كما نصت عليه مبادئ الحوكمة 

 (.مبدأ اإلفصاح والشفافية

 المتطلبات األساسية للشفافية. ب

ة تقوم على أربعة يرى صندوق النقد الدولي أن المتطلبات األساسية للشفافية المالي
 :مبادئ أساسية هي

وفقا لهذا المبدأ يجب أن تتاح ألصحاب المصلحة : إتاحة المعلومات ألصحاب المصلحة -
معلومات شاملة وحديثة وصحيحة في الوقت المناسب، بحيث تصبح كافة المعلومات في 

والمقروءة  الوحدات متاحة ألصحاب المصلحة ووسائل اإلعالم المختلفة المسموعة والمرئية
سواء المتعلقة منها بمعامالت الجمهور أم المتعلقة بأنشطتها المختلفة وكذلك التقارير الدورية 
عن أداء تلك الوحدات، كما يجب أن تكون إجراءات الحصول على هذه المعلومات سهلة 

 .ومبسطة وأن يكون هناك تبادل حر للمعلومات

دات بشكل واضح عن أهدافها وخططها ويقصد بالعالنية أن تعلن الوح :العالنية -
جراءاتها، إضافة إلى تنفيذها لكافة أعمالها وأنشطتها بصورة علنية، فضال عن  وسياساتها وا 
إعالنها لكافة احتياجاتها، وهذا يتطلب وضع آليات للعلنية مثل الصحافة والجمهور، الندوات 

 الخ، ....والمؤتمرات

د النصوص القانونية الثابتة والقوية أو أنظمة العمل تتمثل القانونية في وجو  :القانونية -
 والتعليمات اإلدارية التي تراعي المصلحة العامة 

يعد تحديد دور كل موظف ومسؤوليته  :وضوح األدوار والمسؤوليات والصالحيات -
وصالحياته، إضافة إلى طبيعة العالقات بين الوحدات اإلدارية، كما ينبغي أن يتم توزيع 

ات بناء على المسؤوليات وبطريقة معروفة لدى جميع العاملين في تلك الوحدات الصالحي
وأن يعرف جميع العاملين حدود الصالحيات الممنوحة لكل موظف فيها إضافة إلى الجهة 
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التي تعود إليها الصالحيات في حالة غياب المسؤول المخول له بالصالحية وكل هذه 
 ة    العوامل تعد مهمة في تحقيق الشفافي

  أهمية اإلفصاح والشفافية في تطبيق حوكمة المؤسسات. 0.0

تعد نظرية اإلفصاح القوية بمثابة سمة أساسية من سمات أساليب متابعة المؤسسات  
المسندة إلى قو ى السوق، وهي أيضا على جانب كبير من األهمية بالنسبة لقدرة المساهمين 
على ممارسة حقوقهم التصويتية، وتشير تجارب الدول التي توجد بها أسواق كبيرة وفعالة 

ن اإلفصاح يمثل أداة قوية للتأثير على سلوك المؤسسات وحماية لحقوق الملكية إلى أ
المستثمرين، ومن شأن نظم اإلفصاح القوية المساعدة على جذب رؤوس األموال، والحفاظ 

 .على الثقة في أسواق رأس المال

ويحتاج المساهمون والمستثمرون المرتقبون للحصول على المعلومات المنظمة والتي 
من القابلية للمقارنة مع البيانات األخرى المناظرة، وبدرجة التفصيل الكافية  تتسم بدرجة عالية

التي تمكنهم من تقسيم مدى كفاءة اإلدارة، كما تمكنهم من اتخاذ  قرارات تستند إلى معلومات 
كافية بشأن تقييم المؤسسة، وحقوق الملكية، وحقوق التصويت لفئات األسهم المختلفة بها، 

اح في تحسين مستويات تفهم الجمهور لهياكل وأنشطة المشروعات عالوة كما يسهم اإلفص
على تفهم سياسات المؤسسة وأدائها فيما يتعلق بالمعايير البيئية واألخالقية وعالقة 

 .المؤسسات بالمجتمعات التي تعمل من خاللها

تطالب مبادئ حوكمة المؤسسات باإلفصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات 
ساسية التي تحدث فيما بين التقارير المنتظمة أو الدورية، ويطالب بتقديم المعلومات إلى األ

كافة المساهمين بصورة متزامنة، بهدف ضمان المعاملة المتكافئة، ويتعين مراعاة ما يلي 
 :لتطبيق ذلك المبدأ األساسي

 :ليينبغي أن يشتمل موضوع اإلفصاح على المعلومات األساسية المتصلة بما ي . أ
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  النتائج المالية والتشغيلية للمؤسسة -

تعد التقارير المالية المعتمدة من مراقب الحسابات والتي تبين األداء المالي للمؤسسة، 
وحساب األرباح والخسائر وقائمة التدفقات النقدية ومالحظات مراقب الحسابات على القوائم 

 .المعلومات المطلوبة عن المؤسساتالمالية، هي المصادر األكثر استخداما لتقديم 

ويتعدى موضوع اإلفصاح إلى محور التعامالت الخاصة بكل من المجموعات المختلفة،     
فمن المفاهيم المؤكدة أن إخفاق أساليب ممارسة حوكمة المؤسسات غالبا ما يرتبط باإلخفاق 

اصر الغير المدرجة وخاصة عندما تستخدم العن" الحقيقية"في اإلفصاح عن الصورة الكاملة 
بالميزانيات، لتقديم ضمانات أو ما يشابهها من التزامات فيما بين المؤسسات التي ترتبط 

 .بعالقات فيما بينها

 أهداف المؤسسة -

تحث المؤسسات على اإلفصاح عن سياساتها المتصلة بأخالقيات المهنة والنشاط     
ة القائمة، وقد تنطوي مثل هذه المعلومات والبيئة، وما يمثلها من التزامات في نطاق السياس

على أهمية تحسين عمليات تقييم العالقات فيما بين المؤسسات والمجتمعات التي تعمل من 
 .خاللها، وكذا تقييم الخطوات التي تتخذها المؤسسات لالضطالع بتنفيذ أهدافها

 ملكية األغلبية وحقوق التصويت -

تثمرين في الحصول على المعلومات المتصلة بهيكل يتمثل أحج الحقوق األساسية للمس   
ملكية المؤسسة وحقوقهم، مقارنة بحقوق غيرهم من المساهمين وتلتزم  الدول غالبا باإلفصاح 
عن البيانات الملكية في حالة تجاوز إجمالي حقوق الملكية حدا معينا، وقد يشمل اإلفصاح 

 .هم حق السيطرة على المؤسسةعن بيانات تتصل بكبار المساهمين وغيرهم ممن لدي

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين ومرتباتهم ومبادئهم -

يطلب المستثمرين والمساهمين معلومات من أعضاء مجلس اإلدارة كل على حدة،     
وأيضا عن كبار المديرين بهدف تقييم خبراتهم وكفاءتهم، وأية احتماالت لتعارض المصالح 

أثير على أحكامهم، ولذا فمن الضروري أن تفصح  المؤسسات عن قد يكون من شأنها الت
القدر الكافي من المعلومات المتصلة بمكافئات وحوافز أعضاء مجالس اإلدارة وكبار 
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المسئولين، وأن تقديمها للمستثمرين والمساهمين ليتسنى لهم التقييم السليم لتكاليف ومنافع 
 .طط الموضوعةخطط المرتبات والحوافز، ومدى فعالية الخ

 عوامل المخاطرة الملموسة في األجل القريب -

تبدوا الحاجة لدى مستخدمي المعلومات المالية واألطراف المشاركة في الورق للحصول     
على المعلومات المتصلة بالمخاطر الملموسة في المستقبل المنظور وباألخص المخاطر 

عمالت وكذا المخاطر المترتبة بالمشتقات المالية متضمنة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار ال
 .المالية التي ال تظهر في الميزانية

 المسائل األساسية المتصلة بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح -

تحث المؤسسات على توفير المعلومات المتصلة بالمسائل الرئيسية ذات الصلة     
بالعاملين وغيرهم من أصحاب المصالح، والتي قد تؤثر بصورة ملموسة على أداء المؤسسة، 
ولذا يجب أن يتم اإلفصاح عن عالقات اإلدارة والعاملين وعالقاتهم مع باقي أصحاب 

 .دين وغيرهمالمصالح مثل المقرضين والمور 

 هيكل وسياسات سلطات اإلدارة في المؤسسات -

يعد اإلفصاح عن سياسات هياكل أساليب ممارسة السلطة في المؤسسات، وبصفة     
خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة فيما بين اإلدارة ومجلس اإلدارة والمساهمين، بمتابعة عنصر 

 .تهام لتقييم أساليب ممارسة حوكمة اإلدارة بالمؤسسا

يجب إعداد المعلومات واإلفصاح عنها وفقا ألعلى المعايير المحاسبية والمالية والغير . ب
مالية لإلفصاح والمراجعة، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة المستثمرين والمساهمين على 
متابعة المؤسسة، من خالل توفير التقارير المالية التي تتسم بارتفاع درجة الثقة والقابلية 

 .رنة مع غيرها من التقاريرللمقا

ينبغي إجراء المراجعة السنوية بواسطة مراقب حسابات مستقل لكي يتحقق وجود تأكيد . ج
 .خارجي وموضوعي بشأن األسلوب المستخدم في إعداد التقارير المالية



49 
 

يجب أن تتيح قنوات نقل المعلومات إمكانية وصول مستخدمي تلك المعلومات إليها . د
بالعدالة، وسالمة التوقيت، وفعالية التكاليف، فقنوات نقل المعلومات لها من بصورة تبتسم 

 .األهمية ما يوازي أهمية محتوى المعلومات ذاته
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 (اإلجابة الصحيحة باللون األحمر: QCMأسئلة  16): أسئلة التقييم الذاتي
 :اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية: السؤال

 : يمكن التمييز بين المعلومات من حيث .11

 كمية وغير كمية -أ
 نقدية وغير نقدية -ب
 كمية ونقدية -ج

 :نقصد بالمعلومات المحاسبية االجبارية بـ .10

 المعلومات التي ينبغي االفصاح عنها حسب القانون الساري المفعول -أ
 المعلومات التي ينبغي االفصاح عنها حسب المعايير المحاسبية الدولية -ب
 :نقول عن المعلومة انها موثوقة إذا كانت  .00
 خالية من االخطاء والتحيز -أ

 موضوعية -ب
 صادقة التعبير -ج

 :تساعد الخصائص النوعية للمعلومة المالية في تعزيز مفهوم الحوكمة   .14

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : تعمل المحاسبة على حل مشكل تضارب المصالح .15
 صحيح - ب
 خطأ -ب
 : من مبادئ الحوكمة .10

 االفصاح والشفافية -أ
 االفصاح المحاسبي - ت

 60الخاصة بالمقطع   أسئلة التقييم الذاتي
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 الجودة المحاسبية -ج

 : يعتبر تقرير المراجع من أساليب االفصاح المحاسبي .17

 صحيح  -أ
 خطأ -ب
 : نقصد باالفصاح المناسب .18

 تخص المؤسسةاالفصاح عن جميع المعلومات التي  -أ
 االفصاح عن كل ما هو ضروري والذي يساعد في عملية اتخاذ القرار - ب
 االفصاح عن جميع المعلومات المالية والغير المالية -ج

يرى صندوق النقد الدولي أن المتطلبات األساسية للشفافية المالية تقوم على  - 9  
 :أربعة مبادئ أساسية

 صحيح -أ
 خطأ -ب
يمكن اعتبار المحاسبة على أنها أداة لتسيير العالقات التعاقدية بين مختلف  -16

 : األطراف المعنية بتمويل أو تسيير المؤسسة 

 صحيح -أ
 خطأ -ب
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المسؤولية : 63عنوان المقطع 
االجتماعية للمؤسسات والتعددية 

 في الحوكمة
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 والمحاسبةالحوكمة : عنوان الدرس

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتعددية في الحوكمة: 63عنوان المقطع 

 63: أهداف المقطع

يهدف هذا المقطع إلى التعريف بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات باعتبارها مفهوم 
حديث، كما يهدف إلى تبيين العالقة التي تربط المسؤولية االجتماعية وحوكمة المؤسسات، 

ة الحوكمة بالمسؤولية االجتماعية تتمثل في نظرية أصحاب المصالح والتي تعتبر من فعالق
 .  أهم نظريات حوكمة المؤسسات

 مقدمة
لقد أصبحت القضايا االجتماعية تشكل أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة بصفة عامة 

جهة ومصلحة في محاولة منها لتحسين صورتها من جهة، وأخذها لدور فعال وايجابي من 
أخرى، وعليه فالمؤسسات مطالبة اليوم بتطبيق قواعد حوكمة المؤسسات، حيث تتصف 

أهم هذه المميزات المسؤولية  كما ذكرنا سابقا ومن بين بعدة مميزات حوكمة المؤسسات
االجتماعية، حيث تعمل الحوكمة على جعل المؤسسات مسؤولة على القيام بالمسؤولية 

ة نظيفة، فمن أجل البقاء و التطور في ظل البيئة االقتصادية االجتماعية والحفاظ على بيئ
الحالية على المؤسسات أن تتفاعل مع التوجهات االجتماعية والبيئية التي غيرت من ظروف 
النشاط على مستوى جميع األسواق و فرضت ظروف تنافسية جديدة، و هذا ما أشار إليه 

مجلس األعمال "و " مم المتحدة للبيئةبرنامج األ"من طرف  5005تقرير صدر في أبريل 
: أسواق الغد" تحت عنوان " معهد الموارد العالمي"العالمي من أجل التنمية المستديمة و

والذي ربط بين المؤشرات االقتصادية، البيئة " التوجهات العامة و آثارها على األعمال 
اعدة المؤسسات واالجتماعية من جهة، وتطور مجمل األسواق من جهة أخرى، بهدف مس

 .على اكتشاف رهانات المستقبل
 :المحتوى
 ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات : 1الفقرة 
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بعد أن كان اهتمام المؤسسات يرتكز في مراحله األولى حول طبيعة  :1هدف الفقرة 
األهداف التي تسعى اليها، هل هي اقتصادية بحتة أم يجب مراعاة أهداف أخرى، تطور هذا 
االهتمام إلى مراحل أكثر أهمية وتمثل في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات فكان ال بد من 

 .هومتعريف الطالب فيما يتمثل هذا المف

 عالقة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ظل حوكمة المؤسسات : 5الفقرة 
تعمل الحوكمة على جعل المؤسسات مسؤولة على القيام بالمسؤولية  :0هدف الفقرة 

االجتماعية، ولهذا يهدف هذا المقطع إلى تعربف الطالب بالعالقة بين المسؤولية االجتماعية 
 مؤسسات وحوكمة المؤسساتلل

 

 ماهية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: 1الفقرة 

تعتبر المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من المفاهيم الجديدة، لهذا فقد تعددت 
المصطلحات المرادفة لها فنجد مواطنة الشركات، العطاء الخيري المؤسسي، العطاء 

لها من منافع ومزايا تساهم في تطوير  المؤسسي، مشاركة المؤسسات في المجتمع، لما
 وترقية أداء المؤسسات

 مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 1

ظهر موضوع المسؤولية االجتماعية منذ القرن الثامن عشر من خالل بعض منظمات 
األعمال الفردية التي شاركت في العديد من المبادرات التي تعزز مصالح العمال والمجتمع 
والمحافظة على البيئة، وبالرغم من صعوبة تحديد تعريف دقيق لمفهوم المسؤولية 
االجتماعية، إال أن هناك عدة اجتهادات هادفة إلى تعريفها إذ عرفها بعض الباحثين بأنها 
جميع القرارات والفلسفات واألفعال والطرق التدبيرية التي تعتبر تطور رفاهية المجتمع هدفا 

 .لها

عملية دمج االهتمامات البيئية واالجتماعية : "لمفوضية األوربية على أنهاوتعرفها ا
 ". لمنظمات األعمال مع أنشطتها وعملياتها وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أسس طوعية
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التزام أصحاب النشاطات التجارية باإلسهام في التنمية : "كما عرفها البنك الدولي بأنها
المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب المستدامة من خالل العمل مع 

وحدد معاييرها في اإلدارة واألخالق الجيدة لمنظمات " يخدم االقتصاد والتنمية في آن واحد
 األعمال، واجبات منظمات األعمال تجاه العاملين والبيئة ومساهمتها في التنمية االجتماعية 

الواسع والشامل االلتزام بتحقيق التوازن بين  وتشمل المسؤولية االجتماعية بمفهومها
أطراف متعددة لكنها مترابطة تتمثل بمصالح وحاجات كل من المنظمات اإلنتاجية والعاملين 
فيها والبيئة الخارجية والمجتمع، كما أن نشاطات المنظمة من حيث النوعية تصنف إلى 

ة المستهلك والنشاطات المتعلقة نشاطات حماية البيئة والتفاعل مع المجتمع المحلي وحماي
بالعاملين وتعتبر المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال مراكز اهتمام في المجتمعات 
المتقدمة ال سيما في ظل اشتداد المنافسة بين الشركات، األمر الذي جعل هذه المجتمعات 

رد المصطلح تقطع شوطا متقدما فيها على صعيد الدراسات والنقاش والممارسات، حيث و 
ألول مرة حين أشار شلدون إلى أن الشركات تتحمل إلى جانب مسؤولياتها االقتصادية 
مسؤوليات أخرى اجتماعية، وأن بقاء الشركة واستمراريتها على المدى الطويل يحتم عليها أن 

 .تلتزم وتستوفي تلك المسؤوليات االجتماعية

ولية االجتماعية من قبل األمين تم اقتراح أول ميثاق عالمي للمسؤ  0222وفي سنة 
م، وهو عبارة 5000العام لألمم المتحدة كوفي عنان وقد أطلق الميثاق بصورة نهائية في 

عن مبادرة مواطنة طوعية متعلقة بمنظمات األعمال يعرض تسهيال على المسؤولية 
المدني  االجتماعية العامة بما في ذلك شفافية منظمات األعمال، القوى العاملة والمجتمع

للبدء والمشاركة في األداء الجوهري المتعلق بمتابعة مبادئ هذا الميثاق، حيث ترتكز هذه 
 .المبادئ على حقوق اإلنسان، العمل البيئة ومحاربة الفساد

 :فمسؤولية منظمات األعمال تتحدد وفق ثالث مفاهيم أساسية يمكن إيجازها فيما يلي

وتشير إلى أن مسؤولية منظمة األعمال كانت متمثلة  :المسؤولية تجاه تحقيق األرباح. أ
في تحقيق األرباح للمالكين وحملة األسهم، وهذه المسؤولية القاصرة تؤيد ما جاء به 

 .االقتصادي ميلتون فريدمان صاحب المدرسة النقدية
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نتيجة االنتقادات الموجهة ألهداف الربحية : المسؤولية اتجاه أصحاب المصالح. ب 
وحيدة ترتكز عليها منظمات األعمال، ظهر ما يسمى بالمسؤولية تجاه أصحاب  كمسؤولية

المصالح والتي ترتكز على ضرورة االهتمام بتلبية أهداف أصحاب المصالح من مستهلكين، 
 .الخ.....عاملين، موردين، 

وقد انتشر هذا المفهوم في السنوات األخيرة، ويشير الى : المسؤولية تجاه المجتمع. ج
رة التزام منظمات األعمال بالمسؤولية اتجاه البيئة والمجتمع بشكل عام من خالل ضرو 

االهتمام بما تطرحه الجماعات ذات العالقة والتي تنادي بتعزيز السلوكيات االيجابية تجاه 
   .البيئة

 مبادئ المسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 5

 :ظمات األعمال ما يليمن بين المبادئ األساسية للمسؤولية االجتماعية لمن
عادة اإلصالح البيئي. 1.0 عن طريق تقديم المنظمة لمنتجات وخدمات : الحماية وا 

 .وممارسة العمليات واألنشطة اليومية التي تراعي البيئة، مع الترويج للتنمية المستدامة
يقع على عاتق منظمات األعمال تطوير وتطبيق المواصفات  :القيم واألخالقيات. 0.0
 .مارسات األخالقية المتعلقة بالتعامل مع أصحاب المصلحةوالم
الكشف عن البيانات وتقديم المعلومات الضرورية لطالبيها من : المساءلة والمحاسبة. 3.0

 .أصحاب المصلحة في أي وقت يحتاجونها التخاذ القرارات
تحقيق الموازنة بين مصالح المستخدمين والعمالء  :تقوية وتعزيز السلطات. 4.0

 .والمستثمرين والموردين والمجتمع وغيرهم من أصحاب المصلحة
تعويض المساهمين باألرباح والعوائد، مع المحافظة على : األداء المالي والنتائج. 5.0

 .األصول والممتلكات، وتعزيز النمو على المدى الطويل
اعتبار العاملين شركاء قيمين في العمل، من خالل احترام  :مواصفات موقع العمل. 0.0

 .حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة وصديقة وخالية من المضايقات
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ال بد أن تتسم ممارسات منظمات األعمال بالعدالة واألمانة مع : العالقات التعاونية. 7.0
 .مختلف الشركاء

جيات وحقوق الزبائن بتوفير منتجات االستجابة لحا: المنتجات والخدمات ذات الجودة. 8.0
 .وخدمات ذات قيمة وجودة عالية

تعميق العالقات مع المجتمع، والتعاون والمشاركة لجعله المكان : االرتباط المجتمعي. 9.0
 .األفضل للحياة

 مجاالت المسؤولية االجتماعية للمؤسسات. 3

تغطي برامج المسؤولية االجتماعية لمؤسسات مجاالت متعددة، اقتصادية، اجتماعية، 
ثقافية، بيئية وقانونية، ويمكن توضيح نطاق المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من خالل 

 : الجدول التالي

 االلتزامات الجانب

 الثقافي

 دعم التطور الثقافي والحضاري  -
 والقوانين في المجتمعنشر ثقافة االلتزام باألنظمة  -
تعزيز الثقافة الوطنية والتاريخية ودعم التواصل الثقافي  -

 العالمي 

 االجتماعي

 احترام األنظمة والقوانين والثقافات المختلفة -
 تعزيز القيم األخالقية والتكافل االجتماعي  -
 مواجهة الكوارث واألزمات  -
 دعم األنشطة الرياضية والصحية  -

 البيئي
 الممارسات البيئية الصحيحة في العملية االنتاجية  -
 تطوير بيئة العمل  -
 االلتزام البيئي على المستوى المحلي والعالمي  -

 دعم األنشطة االقتصادية االجتماعية  - االقتصادي
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 االلتزام باألنظمة والقوانين في ممارسة العملية االقتصادية  -
 (لفرص والمساواةالتدريب، مبدأ تكافؤ ا)االهتمام بالموظفين  -

 القانوني
االلتزام بالقوانين المحلية والدولية أثناء ممارسة النشاط  -

 االقتصادي 
 الشفافية في نشر التقارير واالطالع عليها -

مقدم وهيبة، تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية  :المصدر
االجتماعية، دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري، رسالة مقدمة لنيل 
شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 . 5002وهران، 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات في ظل حوكمة المؤسسات : 60الفقرة

 العالقة بين المسؤولية االجتماعية للمؤسسات وحوكمة المؤسسات. 1
يعمل جوهر الحوكمة على التوفيق بين الربحية كهدف اقتصادي والمتطلبات 

األداء  االجتماعية كهدف اجتماعي، وفي هذا اإلطار فان تبني مفهوم الحوكمة يعزز
االجتماعي، ألن تطبيق قواعد الحوكمة يعني األخذ بعين االعتبار مصالح المجتمع كونه 
جزء من األطراف ذات المصلحة في المؤسسة وهنا يأتي دور المسؤولية االجتماعية ألن 
تطبيق االستدامة على مستوى المؤسسات يكون عن طريق المسؤولية االجتماعية وفي نفس 

نظر للمؤسسة على أنها مواطن جيد أي مسؤول اجتماعيا ومن هنا يمكن الوقت الحوكمة ت
القول أن العالقة بين الحوكمة والمسؤولية االجتماعية تكون في التطبيق الجيد للمسؤولية 

 .االجتماعية بكل عناصرها
ويمكن توضيح التداخل بين كل من حوكمة المؤسسات والمسؤولية االجتماعية 

 :للمؤسسات فيما يلي
 : جوانب االهتمام لكل منهما.1.1
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البعد القانوني، البعد البيئي، البعد االستشاري وهذا ما : تشمل الحوكمة على ثالث أبعاد
 :يوضحه الشكل التالي

 أبعاد الحوكمة(: 61)الشكل رقم 
 
 

 

مها محمود رمزي، ريحاوي، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين  :المصدر
 5002، العدد األول، 52والتعليمات، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادي، المجلد 

 :بينما يمكن حصر أبعاد المسؤولية االجتماعية من خالل الشكل التالي

 أبعاد الحوكمة(: 60)الشكل رقم 

 

 

 

محسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية االجتماعية : المصدر
 .5002وأخالقيات األعمال، دار وائل للنشر، األردن، 

المؤسسات وسيلة لزيادة قدرة المؤسسة على التصرف بطريقة مسؤولة فحوكمة  
اجتماعيا بالنسبة للموضوعات المحورية األخرى فالمؤسسة التي تهدف ألن تصبح مسؤولة 
اجتماعيا يجب أن يكون لديها نظاما لحوكمة المؤسسات يمكن المؤسسة من توفير إشراف 

سؤولية االجتماعية للمؤسسة هي جزء من فالم، عام ووضع مبادئ المسؤولية االجتماعية
التزام المؤسسة بتطبيق حوكمة المؤسسات كما جاء في مبادئ حوكمة المؤسسات فإنه يتوقع 
من مجالس اإلدارة أن تتعامل بشكل عادل مع اهتمامات أصحاب المصالح اآلخرين بما في 

 البعد القانوني

بيئيالبعد ال أبعاد الحوكمة البعد االستشاري  

 المسؤولية الخيرية

المسؤولية 
 األخالقية

المسؤولية االجتماعية أبعاد  المسؤولية اتجاه  
 أصحاب رأس المال 

 المسؤولية القانونية
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المحلية و تعتبر مراعاة  ذلك مصالح العاملين و الدائنين و العمالء و الموردين و المجتمعات
 .المعايير البيئية و االجتماعية ذات صلة في هذا الصدد

 األطراف المستهدفة بالحوكمة والمسؤولية االجتماعية. 0.1

تهدف حوكمة المؤسسات إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح مساءلة إدارة المؤسسة ما 
اعاة مصالح العمال والعمل والحد يؤدي إلى تحقيق الحماية ألصحاب الحقوق جميعا، مع مر 

من استغالل السلطة في غير المصلحة العامة للمؤسسة ما يؤدي إلى تنمية االستثمار 
تاحة فرص عمل جديدة، أما المسؤولية االجتماعية فهي تلتزم أمام أصحاب  وتشجيع تدفقه وا 

ي فان كل من المصالح المختلفين بأخالق مناسبة للصورة التي ترغب في تحقيقها، وبالتال
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية يعمالن على تلبية احتياجات نفس األطراف أال وهم 

 .األطراف ذات المصلحة للمؤسسة

وعليه فإن مفهوم حوكمة المؤسسات يتسع في معناه ليشمل الجانب االجتماعي وحماية 
جتمعها كما تجدر األطراف المختلفة ويضمن المسؤولية االجتماعية لهذه المؤسسات تجاه م

اإلشارة إلى أن مفهوم حوكمة المؤسسات ال يضم المؤسسات االقتصادية و أسواق المال 
فحسب، بل يمتد ليشمل كل المؤسسات ووحدات اإلنتاج أو تقديم الخدمات سواء مملوكة 

لعاملة في المجتمع، حيث يؤثر نشاطها على رفاهية األفراد و اللقطاع الخاص أو العام 
و المؤسسات بالمجتمع، فحوكمة المؤسسات هي منظور مجتمعي تنموي للوصول الهيئات 

 .إلى تحقيق التنمية المستدامة لالقتصاد و المجتمع ككل

 االعتماد على المحاسبة لكل من المسؤولية االجتماعية والحوكمة. 3.1

تعني المسؤولية االجتماعية بالمحاسبة ألجل التمكن من تحديد مدى ربحيتها على 
ستوى المؤسسة، أما الحوكمة فهي تعتمد على المحاسبة لتحقيق حقوق المساهمين م

وأصحاب المصالح، وذلك يعكس اشتراك كل من المسؤولية والحوكمة في استخدام المحاسبة 
 لتحديد الربحية وكفاءة المؤسسة من تلك األنشطة 
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 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ونظرية أصحاب المصالح. 0

أصحاب المصالح على أنهم األطراف الذين لديهم مصالح أو منافع في الجانب يعرف 
مسيرين، أجراء، موظفين، الدولة،الزبائن، )التنظيمي، حيث يمكنهم التأثير على هذا الجانب 

، وتوجد العديد من النظريات التي يمكن االعتماد عليها ....(الموردين، البنوك، المساهمين
ؤولية االجتماعية للشركات، ومن أهمها نظرية أصحاب المصالح، في تفسير وتوضيح المس

، حيث تعتمد العديد من البحوث 0222وقد أشيع هذا المفهوم من طرف فريدمان سنة 
الحديثة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات إلى نظرية أصحاب المصالح والتي تنص على أن 

قيمة لجميع أصحاب المصالح من الهدف األساسي للمؤسسات يتمثل في توليد وتعظيم ال
حملة أسهم أو شركاء، وموردين، وموزعين، وزبائن وأيضا العاملين وأسرهم والبيئة المحيطة 

 .والمجتمع المحلي والمجتمع ككل

ما هو هدف المؤسسة؟ و ما هي : فمن أهم األسئلة التي تركز عليها النظرية
 المسؤوليات التي تواجهها المؤسسة تجاه األطراف التي لها عالقة بأعمال المؤسسة؟ 

االتجاهين الوصفي : وفي هذا الصدد هناك ثالث اتجاهات مختلفة من هذه النظرية
فهي تصف أصحاب المصالح، -مؤسسةللعالقة  والفعال حيث يقومان على الرؤية التعاقدية

طبيعة هذه العالقة والفائدة التي تعود على المؤسسة عند انتهاج ردود مصممة خصوصا 
لتوقعاتهم، أما االتجاه المعياري فيحدد االلتزامات األخالقية للمؤسسة اتجاه أصحاب 

 .اب المصلحةالمصلحة فاألداء االجتماعي نتيجة إلدارة المسؤوليات المحددة ألصح

حيث أن نظرية أصحاب المصلحة تبحث عن دمج األهداف االقتصادية واالجتماعية 
للمؤسسة ولكن ال يمكن تطبيقها على المستوى الكلي، ولهذا ظهرت نظرية المسؤولية 
نتاجية  االجتماعية للمؤسسة تأخذ بعين االعتبار السلع األساسية التي تضمن استمرار وا 

الخ، باختصار ضمان الشروط المالئمة لحياة ....ثل إدارة النفاياتالمجتمعات البشرية م



62 
 

المجتمعات البشرية مع األخذ بعين االعتبار المساهمة في اإلنتاج والحفاظ على الموارد 
 ......(.كحماية البيئة، رفع العمالة)العالمية المشتركة 

 المسؤولية االجتماعية للمؤسسات تجاه أصحاب المصالح . 3

كبير في مجال حوكمة المؤسسة وما زال هذا الجدل مستمرا حول من هي  ظهر جدل
األطراف التي ينبغي أن تستفيد من مكاسب المؤسسة هل هي كل األطراف المستفيدة 

فكرة أصحاب " أم المساهمين أم الزبائن، أولئك الذين يدافعون عن( أصحاب المصالح)
 :التالية يستمدون آراءهم من البراهين والدالئل" المصالح

خلق القيمة يكون أقوى عندما تتوزع أرباحه، فمثال المشروع الذي يلبي حاجات موظفيه  -
وترقبات مساهميه له قيمة مضاعفة ألنه يستهدف في وقت واحد مجموعتين من أصحاب 

 .المصالح

على غرار المساهمين، فإن األجراء والموردين والممولين يتحملون أيضا نسبة من  -
 .التي تميز المشاريع فلهم الحق أيضا في اقتسام المكاسبالمخاطرة 

إذن هناك مدرستان فكريتان محددتان، األولى أعطت األهمية إلى تعظيم قيمة 
المساهمين كسبب من أسباب الوجود، وكخط إرشادي رئيسي إلدارة الشركة، والثانية تعمل 

رة وجود الشركة قائمة ، أي أن فك"أصحاب المصالح"على أفضل استغالل وتحسين لقيمة 
على تلبية المصالح وطموح كل من يساهم في نجاحها، خاصة أولئك الذين يتأثرون بقوة 
بنشاطاتها سواء كانوا من مستثمريها، أو موظفيها، أو مزوديها، أو زبائنها أو مجتمعاتها 

سب، المحلية، ومن خالل هذه الرؤية فإن المسؤولية الشركة هي أكبر من توليد المال فح
فعليها توليد القيم وتوزيعها بطريقة ترضي مصالح وتوقعات جميع المشاركين الرئيسيين في 

 .عملية خلق القيم وهذا ما يصطلح عليه بالمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
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 (باللون األحمراإلجابة الصحيحة : QCMأسئلة  16): أسئلة التقييم الذاتي
 :اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية: السؤال

دعم المصلحة العامة عن طريق تعمل برامج المسؤولية االجتماعية على   .19
 : تشجيع نمو وتطور المجتمع

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 :عرفت المفوضية االروبية المسؤولية االجتماعية للمؤسسات بـ .06

االهتمامات البيئية واالجتماعية لمنظمات األعمال مع أنشطتها وعملياتها عملية دمج  -أ
 وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أسس طوعية

التزام أصحاب النشاطات التجارية باإلسهام في التنمية المستدامة من خالل العمل  -ب
والتنمية في مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم االقتصاد 

  آن واحد
عملية دمج االعمال البيئية واالجتماعية لمنظمات األعمال مع أنشطتها وعملياتها  -ج

 وتفاعلها مع ذوي المصلحة على أسس قانونية
 
 :أول ميثاق عالمي للمسؤولية االجتماعية اطلقته االمم المتحدة سنة .3
 0222 -أ

 5000 -ب
 5002 -ج
 :تتحدد وفق ثالث مفاهيم أساسيةمسؤولية منظمات األعمال .4
 اتجاه تحقيق االرباح واصحاب المصالح والمجتمع -أ

 تجاه المساهمين والمنافسين والمجتمع -ب
 تجاه اصحاب المصالح  -ج
 

 63الخاصة بالمقطع   أسئلة التقييم الذاتي
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 : دعم التطور الثقافي والحضاري يعد من مجاالت المسؤولية االجتماعية.5
 صحيح - ث
 خطأ -ب
 : تبني مفهوم الحوكمة يعزز األداء االجتماعي.0

 صحيح -أ
 خطأ - ج
 : من أبعاد الحوكمة نجد المسؤولية االجتماعية تجاه مختلف االطراف.7

 صحيح  -أ
 خطأ -ب
تعتمد الحوكمة على المحاسبة في حين المسؤولية االجتماعية تعتمد على الجباية .8
 : فقط

 صحيح -أ
 خطأ  - ت

والمسؤولية االجتماعية لهما عالقة مباشرة بنظرية اصحاب كال من الحوكمة  – 9  
 :المصالح

 صحيح -أ
 خطأ -ب
نظرية أصحاب المصلحة تبحث عن دمج األهداف االقتصادية واالجتماعية  -16

 : للمؤسسة

 صحيح -أ
 خطأ -ب
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مبادئ : 64عنوان المقطع 
ومعايير المحاسبة والحوكمة 

 على المستوى الدولي
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الحوكمة والمحاسبة: عنوان الدرس  

 مبادئ ومعايير المحاسبة والحوكمة على المستوى الدولي: 64عنوان المقطع 

 64: أهداف المقطع

بعد أن تم التعرف على معايير المحاسبة الدولية في مواضيع سابقة، وحوكمة 
المؤسسات في مقاطع دروس سابقة أيضا من هذا المقياس ارتأينا توسيع معارف الطلبة من 

 .  خالل التطرق إلى تطبيقاتها على المستوى الدولي ولقد أخذنا تجارب بعض الدول كنماذج

 مقدمة
إن اختالف في محتوى التطبيقات واألولويات في األنظمة المحاسبية من دولة إلى 
أخرى، أدى إلى تكثيف الجهود لوضع أسس وقواعد موحدة لمهنة المحاسبة وهو ما نتج عنه 

 .   معايير المحاسبة الدولية ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم الحوكمة
 :المحتوى
 االطار النظري لمعايير المحاسبة الدولية   :00الفقرة 

تهدف هذه الفقرة إلى تعريف الطالب بماهية المحاسبة وأنها نتائج  :1هدف الفقرة 
تفاعالت معقدة للعوامل االقتصادية والتاريخية واالجتماعية والتنموية التي تؤدي إلى اختالف 

 .ى إلى نشأة المحاسبة الدوليةالطرق واألساليب في المعالجة من دولة ألخرى، وهو ما أد

كما تهدف هذه الفقرة الى التوضيح أن التفكير في وضع محاسبة دولية ومكونتها من 
المعايير المحاسبية العالمية يأتي من الحاجة إلى التطبيق العملي المستند إلى الدقة واألمانة 

على مستوى والموضوعية في وضع المعلومات المحاسبية على أسس موحدة سليمة سواء 
الدولة أو على مستوى العالم حيث أن المحاسبة ال زالت علما اجتماعيا وليست علما بحتا، 
وتأتي مسؤولية المحاسب في انه يتعامل مع معايير ال يتم قياسها ماديا فليس لديه مقياس 
موضوعي كالمتر مثال، بل كثير من األمور قد تخضع لتقديره الشخصي وهنا مكمن 

محاسبة عموما، مما يدعو إلى التفكير العام بين المحاسبين إلى االتفاق على الضعف في ال
معايير محاسبية موحدة المعنى والتطبيق على مستوى العالم، مما ينشأ لنا ما قد نسميه 

 .المحاسبة الدولية

 مستوى الدولي تطبيقات معايير المحاسبة الدولية وحوكمة المؤسسات على ال: 5الفقرة 
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تهدف هذه الفقرة إلى كيفية  إتباع هذا األسلوب الجزائي الحاكم  :0هدف الفقرة 
للنواحي المالية واإلدارية في المؤسسات، وتعمل على تطبيقه في كثير من مؤسساتها، وكيف 
عدادها  للمعايير المحاسبية ولحوكمة المؤسسات باختالف  اختلفت الدول في تبنيها وا 

لقانونية ومنافعها االقتصادية، وكيف قامت الثقافات المتنوعة في كل دولة بدور أنظمتها ا
 .رئيسي في تبنيها لمفهوم الحوكمة
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 اإلطار النظري لمعايير المحاسبة الدولية  : 00الفقرة 

المحاسبية، فقد عنيت  تقديرا للدور الحيوي الذي تؤديه المعايير في تنظيم الممارسات
معظم دول العالم بتنظيم المحاسبة من خالل إصدار معاييرها، فاختلفت بذلك األنظمة 
المحاسبية بين الدول هذه االختالفات وضعت محل نقاش ودراسة، فظهرت بذلك ما سمي 

 .بمعايير المحاسبة الدولية

 ماهية معايير المحاسبة الدولية. 1

 المحاسبيمفهوم المعيار . 1.1

نموذج معد "تعد المعايير المحاسبية أداة أساسية للتنظيم المحاسبي، فعرفت على أنها 
مسبقا ليقاس على ضوئه وزن أو طول شيء معين أو درجة جودته، وأيا كانت هذه المعايير 
يمكن النظر إليها على أنها المقاييس أو الموازين المعتمدة والمقبولة من قبل المجموعة أو 

 ".لة أو العالم لقياس أو للحكم بواسطتها على شيء معينالدو 

المعيار المحاسبي هو بيان كتابي : "أما من الناحية المحاسبية فيعرف المعيار على أنه
يتعلق بعنصر محدد من عناصر ( حكومية أو مهنية)يصدره جهاز أو هيئة تنظيمية رسمية 

 ". أو األحداثالقوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات 

عبارة عن مجموعة من المقاييس واإلرشادات المرجعية الوضعية : "كما عرف على أنه
فصاح عن المعلومات  والمحددة، يستند إليها المحاسب في انجاز عمله من قياس إثبات وا 

 ".حول األحداث االقتصادية للمشروع

 مداخل إصدار معايير المحاسبة الدولية . 0.1

صدار أساسا على شكل الطلب على المعلومات، وعملية تنظيم تعتمد طريقة اإل
 :المحاسبة وعموما توجد أربعة مداخل إلصدار المعايير المحاسبية الدولية في العالم هي

يعتمد هذا المدخل على التشريع في إصدار المعايير : المدخل السياسي البحت. أ
لتحديد فرنسا وأمريكا الالتينية، وينتقد المحاسبية، وهو منتشر في القارة األوربية وعلى وجه ا

 :استخدام هذا المدخل ألنه
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 يعتبر أقل استجابة لالحتياجات المتغيرة فهو يتسم بالبطء -
 .أن تغيير القوانين استجابة للتطورات الجديدة في بيئة األعمال يستغرق وقتا طويال -
مستمر، وهذا مستحيل لعدم  أن جعل المعايير مواكبة للعصر يتطلب تغيير القوانين بشكل -

 .المرونة العملية في إجراء ذلك
 عادة ما يركز القانون على العموميات وليس على المفردات أو المكونات  -
 يتأثر التشريع باالعتبارات السياسية -
وفقا لهذا المدخل يتم إصدار المعايير عن طريق المحاسبين : المدخل المهني الخاص. ب

هذا المدخل في الواليات المتحدة األمريكية، ويتميز بدرجة عالية من المهنيين، وينتشر 
 .المرونة والسرعة المناسبة في التعديل لمواكبة االحتياجات المتغيرة

وفقا لهذا المدخل يقوم بإصدار المعايير : المدخل المختلط بين القطاع العام والخاص. ج
بدعمها وااللتزام بتطبيق ما يصدر  المحاسبية مؤسسة من القطاع الخاص، وتقوم الحكومة

 .عنها من تعليمات

طبقا لهذا المدخل يقوم بإصدار المعايير المحاسبية خليط من القطاع : المدخل المختلط . د
العام والخاص بجانب مجموعات حكومية وهذا النوع منتشر في اليابان حيث تقوم الحكومة 

أعضاء من الجامعات والصناعة  بتشكيل مجلس استشاري لمحاسبة األعمال يتكون من
 .والحكومة والمحاسبين القانونيين

 أهمية معايير المحاسبة الدولية. 3.1

حظي موضوع المعايير المحاسبية باهتمام كبير من قبل مفكري المحاسبة، فهناك شبه 
اتفاق فيما بينهم على أهميتها وضرورة وجودها، وفي هذا الصدد قدم الباحثون الكثير من 

 :رات التي تؤكد على أهمية المعايير المحاسبية والتي يمكن حصرها في النقاط التاليةالمبر 

تساهم المعايير المحاسبية في عملية ضبط وتنظيم الممارسة المحاسبية، إذ يؤدي غياب . أ
الممارسة المحاسبية إلى اللجوء إلى االجتهاد الشخصي، وما قد يصاحب ذلك من عدم 

 .لسياسات المحاسبية المستخدمةالموضوعية في اختيار ا
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وجود إطار موضوعي من المعايير المحاسبية تحكم القياس والتوصيل، يضمن تحقيق . ب
التوازن بين المصالح المختلفة لفئات متعددة من المستخدمين من ناحية والمصلحة العامة 

 .من ناحية أخرى

ورية في ظل قصور النظريات إن االعتماد على المعايير المحاسبية له أهمية كبيرة وضر . ج
 .الحالية للمحاسبة بشأن معالجة تعدد البدائل المحاسبية على مستوى المؤسسة االقتصادية

إن وجود المعايير المحاسبية تساعد المهنيين وتحدد ردود أفعالهم في ظروف معينة، . د
 وتعتبر كذلك دفاع عند وجود تدخالت أو إشرافات من أطراف خارجية

 :ان غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي حمتما إلىوبالتالي ف

 استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة  -
 اختالف األسس التي تحدد وتعالج العمليات واألحداث المحاسبية -
 .صعوبة اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المستفيدين المعنيين -

 إجراءات إعداد معايير المحاسبة الدولية . 0

واعتماد أي معيار يخضع إلجراءات محددة مسبقا من طرف مؤسسة إن إصدار 
 :معايير المحاسبة الدولية ويتدرج اإلصدار حسب الخطوات التالية

بتحديد كل الجوانب والقضايا المتعلقة ( IASB)تقوم فرقة تقنية مكونة من طرف المجلس . أ
 .يمي للمعاييربالموضوع قيد الدراسة، مع األخذ بعين االعتبار اإلطار المفاه

دراسة الممارسات المحاسبية المحلية وتبادل اآلراء مع المنظمين المحليين لهذه . ب
 .الممارسات ومعاييرها

حول إمكانية إدراج الموضوع في جدول ( SAC)استشارة المجلس االستشاري للمعايير . ج
 (.IASB)أعمال مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 .في أعماله( IASB)لتوجيه إنشاء مجلس استشاري . د
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 نشر بيان مناقشة للجمهور من أجل التعليق عليه . ه

نشر مسودة مشروع المعيار على الجمهور للتعليق عليها ويجب أن يصوت عليها ثمانية . و
أعضاء من المجلس على األقل، كما يجب أن ال تتضمن أي تعارض في اآلراء بين أعضاء 

أساسيات وملخصات االستنتاجات الختامية التي يراد الوصول المجلس ويمكن نشر فيها 
 .إليها

األخذ بعين االعتبار كل التعليقات والردود المحصل خالل مدة التعليق والتي تكون عادة . ز
 .يوم 20

 .النظر إن كان من المستحسن عقد جلسات استماع أو إجراء اختبارات ميدانية. ح

ي بعد الموافقة عليه من طرف ثمانية أعضاء على األقل، إصدار المعيار في شكله النهائ. ط
ونشر معه ملحقات توضيحية حول كيفية تطبيقه وتاريخ دخوله التنفيذ وكذا تعامل المجلس 

(IASB )مع التعليقات التي تحصل عليها. 

 ستوى الدولي تطبيقات معايير المحاسبة الدولية وحوكمة المؤسسات على الم: 5الفقرة 
 تطبيقات معايير المحاسبة الدولية على المستوى الدولي. 1

 محاوالت وضع معايير على المستوى الدولي. 1.1

إن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المؤسسات المهنية في كثير من دول العالم 
تهتم بوضع معاييرها ولعل من أهم هذه المؤسسات في هذا المجال مجمع المحاسبين 

الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ  AICPAالقانونيين في الواليات المتحدة األمريكية 
ت وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن م، أما محاوال0202عام 

 :الحالي بعقد عدة مؤتمرات أهمها ما يلي

م في سانت لويس في الواليات المتحدة 0202عقد المؤتمر المحاسبي األول في عام  -
 األمريكية، برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين في الواليات المتحدة األمريكية، قبل

عضوا، أما  02ولقد بلغ عدد المسجلين في المؤتمر  0202تأسيس مجمع األمريكيين عام 
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عضوا وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد  020عدد الحضور فقد بلغ 
 .القوانين المحاسبية بين الدول

أوربا م، وقد حضره مندوبون من كل دول 0252المؤتمر الثاني انعقد في أمستردام عام  -
تقريبا، باإلضافة إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا وأمريكا الالتينية، وكانت نسبة 

 .المشاركين من الدولة المضيفة هولندا كبيرا

م حيث قدمت فيه 0252المؤتمر المحاسبي الدولي الثالث انعقد في نيويورك في عام  -
عادة التقويم، السنة التجارية االستهالك والمستثمر، اال: ثالثة أبحاث رئيسية وهي ستهالك وا 

 .أو الطبيعية

منظمة محاسبية عينت  22م وقد شاركت فيه 0200المؤتمر الرابع انعقد في لندن عام  -
زائرا من الخارج، وقد بلغ عدد الدول التي تمثلت  22مندوبا عنها باإلضافة إلى حضور  20

 .عض الدول اإلفريقيةدولة منها أستراليا ونيوزيلندا وب 55في المؤتمر 

 520وفدا فضال عن  050أما المؤتمر العالمي الخامس فقد بلغ عدد المشاركين فيه  -
مشاركا من باقي أنحاء العالم ونسبة كبيرة من ألمانيا التي استضافت المؤتمر في عاصمتها 

 م0202برلين في عام 

 0225دولي السادس في بعد الحرب العالمية الثانية بادرت لندن الحتضان المؤتمر ال -
من المؤسسات التي رعت المؤتمر  0220م عضو من بينهم 5200حيث سجل في المؤتمر 

 .دولة أخرى 55من دول الكومنولث والباقي من  022في بريطانيا و

منظمة محاسبية من  002م وقد شارك فيه 0222عقد المؤتمر السابع في أمستردام عام  -
م عضوا عن البلد المضيف هولندا، وقد 0500الخارج و زائر من  0220دولة، وحضره  20

سنوات وبقيت على هذا النحو حتى  02حدد هذا المؤتمر الفترة الفاصلة بين مؤتمر وآخر بـ 
 .وقتنا هذا
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عضو من الواليات  0252م احتضنت نيويورك المؤتمر الثامن، حضره 0225وفي عام  -
 22منظمة تمثل  20أخرى، وشارك فيه  من دول 5000المتحدة األمريكية باإلضافة إلى 

 .بحثا 22دولة وقدم فيه 

م 0225م تاله المؤتمر العاشر في 0222أما المؤتمر التاسع فقد كان مقره بباريس في  -
 .دولة 22مندوبا من  2022حضره 

م وقد حضره 0222أما المؤتمر الحادي عشر فقد استضافته ألمانيا االتحادية في  -
ن مائة دولة من دول العالم، تاله المؤتمر الثاني عشر في المكسيك عام مندوبون عن أكثر م

 .م0222م والثالث عشر في طوكيو عام 0225

م وكان موضوعه دور المحاسبين في اقتصاد شامل، 0225المؤتمر الرابع عشر عقد في  -
مندوبا من مختلف  5200دولة وحضره نحو  22هيئات محاسبية من  002شارك فيه نحو 

العالم، وقد شاركت فيه الدول العربية بوفود من لبنان، سورية، الكويت، مصر،  دول
، IMA، وجمعية المحاسبين اإلداريين IFACالسعودية برعاية االتحاد الدولي للمحاسبين 

 .IIAوجمعية المراجعين الداخليين 

السادس م، وعقد المؤتمر 0222أما المؤتمر الخامس عشر فقد عقد في باريس في عام  -
عنوانا تدرجت  20م في هونج هونج، حيث تمت مناقشة حوالي 5005عشر عام 

موضوعاتها من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخالقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة 
 .على مهنة المحاسبة

م تحت شعار تحقيق النمو واالستقرار 5002وقد عقد المؤتمر السابع عشر في بتركيا عام  -
صادي العالمي ومساهمة المحاسبة في تطوير األمم واستقرار أسواق رأس المال في دول االقت

 .العالم، ودور المحاسبين في عملية التقييم في المؤسسات
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وقد أسفرت هذه المؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم 
المالية، من مساهمين ومستثمرين ودائنين ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية 
وجمعيات حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ 

 IASC، وأهم هذه المؤسسات هي لجنة معايير المحاسبة الدولية الالزم لتطبيق هذه المعايير

 التجربة الجزائرية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية . 0.1

ازدادت أهمية معايير المحاسبة الدولية في ظل انتهاج الدولة لفلسفة االقتصاد الحر 
لمعايير المحاسبية واالنفتاح الدولي، والجزائر من بين الدول التي اتخذت قرار بتطبيق ا

الدولية، من خالل تبنيها لنظام محاسبي مالي يتفق إلى حد كبير مع معايير المحاسبة 
 .الدولية

 أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر. أ

 :يمكن عرض أهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر من خالل ما يلي

إن تبني الجزائر اقتصاد السوق وما يتطلبه : هدها الجزائرالتحوالت االقتصادية التي تش -
من مشاركة كافة الفعاليات االقتصادية، والحاجة إلى تطوير كافة النظم اإلدارية والمحاسبية 
المطبقة في المؤسسة ال سيما أن هذه األخيرة تسعى إلى الريادة والمنافسة على المستوى 

 .م والممارسات العالمية في هذا المجالالدولي، يتطلب منها تبني وتطبيق النظ

إن التوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية من : تشجيع االستثمار بكافة أشكاله -
شأنه طمأنة المستثمرين المحليين واألجنبيين، من خالل االعتماد عليها في القياس 

 .المحاسبي واحتساب األرباح واعتماد القوائم المالية الختامية

لقد أصبح بإمكان القطاع الخاص إنشاء بنوك : المجال لالستثمار في القطاع المالي فتح -
ومؤسسات للتأمين وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، فمثال في 

الخ، وهي غالبا ما تكون مرتبطة ببنوك ومؤسسات مالية ....الجزائر بنك الخليج، بنك البركة
 .، تطبق معايير المحاسبة الدولية أو تتعامل مع مؤسسات تطبق هذه المعاييرعربية ودولية
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يلقى المحلل المالي في الجزائر سواء كان : سهولة إجراء التحليل المالي في المؤسسات -
داخل المؤسسة أو خارجها، صعوبات كبيرة في إجراء تحليل مالي متكامل بسبب إعداد 

لمخطط المحاسبي الوطني العتماده على التكلفة التاريخية القوائم المالية الختامية حسب ا
 .فقط، مما يجعل عملية المقارنة غير ممكنة في هذه الظروف

من أهم مزايا تطبيق معايير : إعداد القوائم المالية الختامية وفق أسس واضحة -
واضحة  المحاسبة الدولية في الجزائر هو الحصول على القوائم المالية الختامية، وفق أسس

 ومفهومة لدى متخذي القرارات، 

تطور عدد مؤسسات المساهمة ونمو حجمها وسعيها لتطوير : تطوير بورصة الجزائر -
نشاطاتها في الجزائر وخارجها يتطلب من السلطات المعنية تنشيط بورصة األوراق المالية 

ذا كانت المؤسسات كبديل ثاني للتمويل الخارجي،وال يمكن أن تعرف هذه السوق حيوية، إال إ
المقيدة فيها تطبق المعايير المحاسبية الدولية لضمان مستوى عالي في اإلفصاح المالي 

 .والمحاسبي في القوائم المالية المنشورة للمستثمرين الحاليين والمحتملين

 النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية. ب

بيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر، يعتبر النظام المحاسبي المالي بمثابة تط
وذلك في سياق اإلصالحات االقتصادية الرامية إلى مواكبة متطلبات اقتصاد السوق، 
باستجابة المحاسبة الحتياجات أطراف عديدة من المعلومات والتي تأتي في مقدمتها 

البيئة المحاسبية  المستثمرون الدوليون من خالل توفيق البيئة المحاسبية الجزائرية مع
الدولية، وذلك بغرض توفير معلومات محاسبية ومالية أكثر مالءمة وموضوعية من تلك 

 .التي توفرها المؤسسة في ظل تطبيق المخطط المحاسبي الوطني

إن قيام الجزائر بتبني نظام محاسبي يتوافق والبيئة المحاسبية الدولية هو من 
ي، فالمخطط المحاسبي الوطني لم يعد قادرا على المتطلبات الضرورية في العصر الحال

مواكبة األدوات االقتصادية والمالية الجديدة التي انبثقت عن العولمة وال يعرض قوائم مالية 
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تتوافق والمقاييس العالمية، تسمح لمختلف المستعملين ال سيما األجانب من الحصول على 
 .لف القرارات االستثمارية والتمويليةمعلومات مالية شفافة تستغل مباشرة في اتخاذ مخت

فهدف النظام المحاسبي المالي تلبية حاجيات المستخدمين الجدد للمعلومات المحاسبية 
 :والمالية حول االقتصاد الجزائري وذلك من خالل

إعطاء صورة صادقة وحقيقية للوضعية المالية، األداء والتغيرات في الوضعية المالية  -
 للمؤسسات

قوائم المالية للمؤسسات قابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها عبر الزمن، أو بين عدة جعل ال -
مؤسسات تمارس نفس النشاط أو في نفس القطاع داخل الوطن وخارجه، أي في الدول التي 

 .تطبق معايير المحاسبة الدولية

قة نشر معلومات وافية وصحيحة وموثوق بها وتتمتع بشفافية أكبر، تؤدي إلى زيادة ث -
المستثمرين فيها وتسمح لهم بمتابعة أموالهم في المؤسسات، وتساعد في فهم أفضل 

 .للمعلومات التي تشكل أساس التخاذ القرارات من طرف المستعملين

عرض القوائم المالية وفق مستلزمات المعايير الدولية، وتكييفها بما يتالءم مع متطلبات  -
 .الدقيق ألهداف القوائم المالية المستثمرين والمقرضين، وذلك بالتحديد

 تطبيقات حوكمة المؤسسات على المستوى الدولي . 0

اهتمت العديد من دول العالم بتطبيق الحوكمة من منطلق أهميتها، وما يجب أن 
تحتويه وثيقة الحوكمة من مصلحة لجميع األطراف حسب طبيعة كل بلد، واالطالع على 
هذه التجارب في هذه الدول لها أثر كبير في توضيح أهمية تطبيق حوكمة المؤسسات، 

داخلي والنموذج الخارجي، وسوف نتعرض للتجربة فأكثر النماذج المطبقة هي النموذج ال
 . األمريكية والبريطانية، تجربة اليابان وألمانيا كممثل للنموذجين
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 نماذج حوكمة المؤسسات . 1.0

يوجد عدة تقسيمات لنماذج حوكمة المؤسسات سائدة في العالم، وذلك حسب األساس    
 .ج الداخليين ونموذج الخارجيينالذي يؤخذ بعين االعتبار، وأهم هذه النماذج نموذ

 نموذج الخارجيين. أ

إن تركز الملكية وتشتتها له أثر كبير على اإلدارة والسيطرة، إذ أن تقسيم رأس المال 
عن طريق االكتتاب في البورصة ينتج عنه عدد كبير من المستثمرين لديهم نسب مئوية 

وجود مستثمرين لديهم حصص صغيرة من األسهم في الشركة، األمر الذي يؤدي إلى عدم 
وتجدر . كبيرة في الشركة يقومون بممارسة سلطة فاعلة لتقييد السلوكيات االنتهازية للمدراء

 .اإلشارة أن هناك نوعين من هياكل الملكية هي الهياكل الهرمية، الملكية المتبادلة

حيث تعتمد المؤسسات في نظم الخارجيين ذات الملكية المشتتة على األعضاء 
لمستقلين في مجالس اإلدارة  لمراقبة السلوك اإلداري واإلشراف على بقائه تحت السيطرة، ا

ويميل أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين إلى اإلفصاح بشكل واضح وبدرجة متساوية عن 
المعلومات، وتقييم األداء اإلداري بشكل موضوعي، وحماية مصالح وحقوق المساهمين بقوة، 

نظم الخارجيين أكثر قابلية للمساءلة وأقل فسادا، وتميل نحو تعزيز ونتيجة لهذا تعتبر 
 .السيولة في األسواق المالية

إن مجلس اإلدارة الجيد يضمن لحملة األسهم في المؤسسة بأن األصول التي قاموا 
بتوفيرها يجرى استخدامها من جانب مديري المؤسسة لتحقيق أغراض المؤسسة، ومن ثم 

حملة األسهم، فقد تم تعريفه بأنه مجموعة من األعضاء المنتخبين بشكل تحقيق قيمة أفضل ل
مباشر من قبل حملة األسهم ووفقا لقانون الشركات وتكون مهمتهم األساسية هي تمثيل 
مصالح المالكين في الشركة والرقابة على المديرين التنفيذيين، ويعرف أيضا على أنه حلقة 

واألشخاص الذين ( حملة األسهم)يوفرون رأس المال الوصل والربط بين األشخاص الذين 
 .يستخدمونه لتكوين قيمة الشركة

ولكي يستطيع مجلس اإلدارة أن يقوم بواجباته يلجأ إلى تأليف مجموعة من اللجان من 
أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ويقوم بتفويض المسؤولية إليها وتكون من بين واجباتها 
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لى المجلس تتضمن مجموعة من التحاليل والتوصيات المناسبة في األساسية تقديم تقارير إ
نما تقوم برفع تقرير  مجال العمل، وأن هذه اللجان ال تحل محل وظائف مجلس اإلدارة وا 
مفصل للمجلس الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمل تقوم به اللجان، ومن هذه 

 (.التعويضات)لجنة المكافآت  اللجان لجنة التدقيق، لجنة التعيينات والحوكمة،

ورغم ذلك فان الهياكل ذات الملكية المشتتة لها نقاط ضعف معينة إذ يميل المالك 
المشتتون إلى االهتمام بتعظيم األرباح في األجل القصير، ومن ثم فإنهم يتجهون إلى 

لكنها  الموافقة على السياسيات واالستراتيجيات التي تنشأ عنها مكاسب في األجل القصير،
قد ال تعمل بالضرورة على تشجيع األداء طويل األجل للمؤسسة، وقد يؤدي هذا في بعض 
األحيان إلى إثارة الخالفات بين أعضاء مجلس اإلدارة وأصحاب الشركات، والى تواتر 
تغيرات في هيكل الملكية نظرا ألن المساهمين قد يرغبون في التخلي عن استثماراتهم على 

ح أكثر ارتفاعا في مكان آخر وكال األمرين يؤدي إلى إضعاف استقرار أمل تحقيق أربا
 .المؤسسة

وربما ال يتوافر لصغار المستثمرين سوى حافز أقل لمراقبة قرارات مجلس اإلدارة بيقظة 
وحرص ولمحاسبة أعضاء مجلس اإلدارة عن مسؤولياتهم، ونتيجة لهذا فقد يظل أعضاء 

القرارات غير الصائبة في مناصبهم بينما تكون مصلحة  اإلدارة الذين يؤيدون اتخاذ تلك
 . الشركة في التخلص منهم

 نموذج الداخليين. ب

حسب هذا النوع فان الملكية تتركز في أيدي عدد من المطلعين على بواطن األمور في 
المؤسسة، ويكون لدى هؤالء السلطة والدافع لمراقبة اإلدارة عن كثب، ومن ثم تقليل 

وء اإلدارة أو إهمال مصالحهم، يتمتع هذا الهيكل بمزايا عديدة منها أن الداخليين احتماالت س
لديهم السلطة لمراقبة اإلدارة ويسعون التخاذ القرارات التي تعزز أداء الشركة على المدى 
الطويل، فالداخليون لديهم السلطة والحافز لمراقبة اإلدارة عن كثب، وهو ما يؤدي إلى تقليل 

سوء اإلدارة والغش، وفضال عن هذا فان الداخليين بسبب كبر حجم ملكياتهم احتماالت 
وحقوق اإلدارة الخاصة بهم، يميلون إلى تأييد القرارات التي تعزز أداء المنشأة في األجل 
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الطويل، مقابل القرارات التي تهدف إلى تعزيز المكاسب في األجل القصير على حساب 
 .المكاسب طويلة األجل

الداخليين الذين يستخدمون سلطاتهم بطريقة غير مسؤولة يعملون على ضياع ولكن 
موارد المؤسسة وتخفيض مستويات اإلنتاجية ،كما أنهم أيضا يعززون من تردد ورفض 
المستثمرين وعدم سيولة األسواق المالية، كما أن األسواق المالية الضحلة بدورها تحرم 

ستثمرين من تنويع مخاطرهم، فنظام الداخليين المؤسسات من رؤوس األموال وتمكن الم
يعرض المؤسسة إلى الفشل في بعض النواحي المعينة لحوكمة المؤسسات، وأحدها هو أن 
أصحاب المؤسسة أو أصحاب حقوق التصويت من ذوي النسب المسيطرة يمكن أن يرغموا 

ساهمي األقلية، أو يتواطئوا مع إدارة المؤسسة لالستيالء على أصول الشركة على حساب م
تمثل هذه مخاطرة كبيرة عندما ال يتمتع مساهمو األقلية بحقوقهم القانونية ويحدث نفس 
الشيء عندما يكون مديرو الشركة من كبار المساهمين أو من كبار أصحاب القوة التصويتية 

فيدون أو كليهما إذ أنهم قد يستخدمون سلطتهم للتأثير في قرارات مجلس اإلدارة، التي قد يست
المديرين الذين يقنعون : منها بشكل مباشر على حساب الشركة، وتتضمن األمثلة الشائعة

مجالس اإلدارة بالموافقة على مرتبات ومزايا باهظة لهم، أو للموافقة على شراء مستلزمات 
تزيد أسعارها عن المعتاد من إحدى المنشآت التي يمتلك فيها مديرو الشركات قدرا كبيرا من 

 .هم أو يحصلون منها على تدفق نقدي أكبراألس

 تطبيقات نماذج حوكمة المؤسسات على المستوى الدولي 0.0

إن االهتمام المتزايد بمفهوم حوكمة المؤسسات أدى إلى قيام العديد من الدول بتطبيق 
 :نماذج لحوكمة المؤسسات ومن هذه الدول يمكن ذكر ما يلي

 تجربة المملكة المتحدة. أ

تعد المملكة المتحدة من أوائل دول العالم في تطبيق مفهوم حوكمة المؤسسات فبعد 
وعدم الثقة في التقارير المالية التي  BCCI ،Maxwellانهيار مجموعة من الشركات مثل 

هزت أسواق لندن المالية، تطور مفهوم حوكمة المؤسسات في المملكة المتحدة، بحيث أصبح 
داخل المؤسسات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في سوق  جزءا من المفهوم السائد

األوراق المالية، وقد أدت المشاكل المالية المترتبة على قيام بعض المؤسسات بإخفاء بيانات 
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ومعلومات مالية في الحسابات والقوائم المالية المقدمة للمساهمين والتي انتشرت في فترة 
وجهات  FRCاق المالية ومجلس التقارير المالية التسعينات إلى قيام كل من بورصة األور 

محاسبية أخرى، بدراسة كيفية استعادة الثقة مرة أخرى في التقارير المالية التي تصدرها 
المؤسسات وكانت الخطوة األولى لمجتمع األعمال في المملكة المتحدة تعتمد على إجراء 

 .حوار جدي ومفتوح عن موضوع حوكمة المؤسسات

م 0225في ديسمبر سنة  Cadbury Reportن ذلك صدور تقرير كادبوري وقد نتج ع 
 Report of The Committee on The" الجوانب المالية لإلجراءات الحاكمة"تحت عنوان 

Financial Aspects of corporate Governance  واشتمل تقرير كادبوريCadbury  على
القواعد والبنود التي تشمل أفضل الممارسات اإلدارية والمالية، وألزمت الشركات البريطانية 

 Cadburyالمسجلة بسوق األوراق المالية بلندن تطبيق التوصيات التي أوردها تقرير كادبوري 
لس ومتابعتها، ومن األهداف الرئيسية لهذا التقرير تعزيز الموضوعية، واستقاللية أعضاء مج

اإلدارة والمدراء التنفيذيين وتفعيل أدائها وضمان الشفافية واإلفصاح في الوقت المالئم، 
وأوصى التقرير على أهمية تشكيل لجان مجالس اإلدارة كلجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات 
ولجنة الحوافز والمكافآت، ويجب أن يكون أعضاء لجنة المراجعة مستقلين عن اإلدارة، 

ير على ضرورة الفصل بين وظيفة رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وركز التقر 
وقابليتهما للمساءلة أمام المساهمين، ويعتبر هذا التقرير حتى اآلن من أهم التقارير التي 

 .تناولت مفهوم حوكمة المؤسسات في المملكة المتحدة

إصدار مجموعة  ولم تتوقف إصدارات المملكة المتحدة عند هذا الحد، بل عملت على
ظهر تقرير روتمان   0220واسعة من التقارير لتفعيل تطبيق حوكمة الشركات، ففي أكتوبر 

Rutteman Report أن تقدم الشركات المدرجة في البورصة ضمن تقريرها  الذي أوصى
عرضا عن نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة للمحافظة على أصولها وتلى هذا التقرير 

والذي اهتم بموضوع  Greenbury Reportتقرير آخر عرف بـتقرير جرينبري   0222سنة 
المكافآت والمزايا التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات، وأوصى التقرير بضرورة 
إنشاء لجنة المكافآت وتكون من ضمن مسؤولياتها مراجعة وتقييم اللوائح واألسس التي يتم 

مكافآت على أن تتناسب قيمتها مع األداء الخاص باألعضاء، على أساسها تحديد حجم ال
بمعرفة بورصة  Hampel Reporوفي نفس السنة شكلت لجنة أخرى برئاسة سير روني هامبيل 
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لندن لألوراق المالية وجهات أخرى وكانت مهمتها تحديث أكثر لحوار حوكمة المؤسسات 
وقد أوصى التقرير بأن مجلس اإلدارة  ،Cadburyوضمان انجاز النوايا التي قررها كادبيري 

يجب أن يعترف بمسؤولية المجلس عن نظام الرقابة المالية الداخلية، ولكن القليل من 
م تم تجميع التوصيات المقدمة من كادبيري 0222الشركات التي فعلت ذلك، وفي سنة 

Cadbury  والمراجعات الالحقة لحوكمة المؤسسات فيما يعرف بالكود الموحدCombined 
Code  والذي اشتمل على جميع التوصيات التي تضمنتها التقارير السابقة له، وأصبحت هذه

م استمر 0222الوثيقة من ضمن متطلبات القيد في بورصة لندن لألوراق المالية، وفي سنة 
الحوار حول حوكمة المؤسسات من خالل عمل السير تيرنبول والذي أعد تقريرا قصيرا كانت 

يهاته أنه يجب أن يعكس ممارسة األعمال بطريقة صحيحة وأن الرقابة الداخلية خالصة توج
تجسد األعمال التي تتيح للمؤسسة تحقيق أهدافها، كما يتم االستمرار في تطوير األعمال مع 
التواصل بالتغيرات البيئية، وتمكين كل مؤسسة من إجراء التطبيقات التي تالئم ظروفها 

م لتضم أفضل الممارسات لحوكمة 5000وثيقة الكود الموحد سنة الخاصة، وقد تم تعديل 
 . م5005المؤسسات في ضوء االنهيارات المالية التي حدثت في الواليات األمريكية سنة 

 تجربة الواليات المتحدة األمريكية . ب

تماثل تجربة الواليات المتحدة األمريكية تجربة المملكة المتحدة وذلك بالرغم من أن 
هياكل مسؤولية الشركة ولجنة بورصة األوراق المالية بنظمها المختلفة تختلف في بعض 
الجوانب، ولقد ظهرت أول بوادر لمحاولة تبني مبادئ حوكمة المؤسسات في الواليات 

خر السبعينات من القرن العشرين على اثر حركات الدمج المتحدة األمريكية في أوا
 . واالستحواذ على بعض المؤسسات

إن التطورات التي شهدها سوق المال في الواليات المتحدة، ووجود هيئات رقابية فعالة 
تعمل على مراقبته وتشرف على شفافية البيانات والمعلومات التي تصدرها المؤسسات التي 

باإلضافة إلى التطورات " Securities exchange commission "SECتعمل به مثل 
الذي وصلت إليها مهنة المحاسبة والتدقيق كل هذا أدى إلى زيادة االهتمام بمفهوم حوكمة 
لزام المؤسسات بتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن التطبيق السليم له  المؤسسات وا 

    .وخاصة المسجلة في البورصة
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فهوم حوكمة المؤسسات بصورة واضحة عندما قام صندوق المعاشات وبرز االهتمام بم
للمعاشات من حيث رؤوس  العامة في الواليات المتحدة األمريكية والذي يعتبر أكبر صندوق

األموال المستثمرة بتبني مفهوم حوكمة الشركات والتركيز على أهميتها ودورها في حماية 
جموعة من المبادئ والخطوط اإلرشادية حقوق المساهمين، وقام الصندوق بإصدار م

الجوهرية، لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات، وقد أبدت كبريات الشركات األمريكية موافقتها 
م قامت اللجنة الوطنية والخاصة بتقييم االنحرافات في 0222على تلك المبادئ وفي سنة 

ذي تضمن مجموعة من وال Treadway Commissionالقوائم المالية بإصدار تقريرها المسمى 
التوصيات الخاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، تحسبا لمنع حاالت الغش والتالعب في 
القوائم المالية للشركات، وذلك بالتركيز على مفهوم نظام الرقابة الداخلية وتقوية مهنة 

 .المراجعة الخارجية بين مجالس اإلدارة في المؤسسات

ا أسواق المال األمريكية، والتي أظهرت ضعفا جليا في ومع تفاقم األزمات التي شهدته
ممارسات حوكمة المؤسسات، والتي أفرزت عددا من قضايا سوق المال، وقد أوضحت 
األزمات أوجه القصور والضعف في الرقابة على األنشطة المالية للمؤسسات غير المالية، 

شتقات المالية وأحد حيث كانت صانع سوق رئيسي في سوق الم Enronومثال ذلك شركة 
المؤسسات الرئيسية التي تمد سوق مشتقات الطاقة بالسيولة، من خالل التداول خارج 
المقصورة، فلم تكن الشركة من الناحية التشريعية مطالبة باإلفصاح عن معلومات بحدود 
المخاطر المصاحبة لعمليات التداول على المشتقات، وخاصة أنها لم تكن مطالبة باإلفصاح 

ن كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر تعامالتها في أسواق المشتقات المالية مثل صندوق ع
LTCM  ورأس المال المخاطر، وغيرها من المؤسسات المالية ذات الرافعة المالية العالية

ليست خاضعة للوائح التنظيمية في الواليات المتحدة األمريكية، والتي تلزم الشركات 
عن المعلومات المتعلقة بمخاطر التداول في األسواق المالية،            باإلفصاح والشفافية 

وذلك العتقاد المشرعين وصانعي السياسات والجهات الرقابية بأن دخول المستثمرين في هذه 
األنشطة البالغة التعقيد ما هو إال نتيجة لتمتعهم بقدر كاف من المعارف والخبرات التي 

 .دوات المالية الحديثةتؤهلهم للتعامل مع هذه األ

م إصدار قانون 5005كما أعقبت االنهيارات المالية لكبرى الشركات األمريكية عام 
Sarbanes-Oxley Act  الذي أشاد بدور حوكمة المؤسسات في محاربة ظاهرة الفساد المالي
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ن واإلداري الذي تعاني منه العديد من الشركات، وذلك من خالل تفعيل الدور الذي يمكن أ
يلعبه األعضاء غير التنفيذيين في مجالس إدارة الشركات والدعوة إلى ضرورة أن يكون 
غالبية األعضاء في مجلس اإلدارة من األشخاص غير التنفيذيين، مع توضيح الشروط 
 .الواجب توافرها فيهم وتعيين مسؤولياتهم بدقة داخل مجلس اإلدارة أو داخل اللجان التابعة له

كما قامت بورصة نيويورك بإصدار قواعد جديدة للقيد، تلزم الشركات بتحديد مديرين 
مستقلين لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة، كما قامت الرابطة الوطنية لمديري الشركات 

NACD  بتشكيل لجنة متابعة لمخاطر الشركات، وذلك بهدف تدعيم المديرين المستقلين
 .اطر المحتملةوتحسين المراجعة الدورية للمخ

 تجربة ألمانيا . ج

لقد اكتسب موضوع حوكمة المؤسسات في ألمانيا أهمية كبيرة خاصة بعد تعرض عدد 
من الشركات األلمانية لالنهيار، وتبعا لهذه الظروف وافقت الحكومة األلمانية على اقتراح 

أصدرت م 5000يتناول القضايا المتعلقة بإدارة المؤسسات، وفي سنة  Kantragيسمى 
مجموعة مبادرة برلين وهي مجموعة تضم أكاديميين مهندسين، اإلجراءات األلمانية لقواعد 
إدارة المؤسسات، وقد ناقشت هذه المجموعة معايير حوكمة المؤسسات بالنسبة لمختلف 

 ناقشت كما والمستخدمين والمساهمين الرقابي والمجلس اإلدارة فيهم مجلس األطراف بما
 التدقيق والشركات الخاصة، إضافة إلى مقترحات منظمة  الشفافية، :مثل أخرى موضوعات

(DSW) Wertpapierbesitz Deutsche Schutzvereningung fur  وهي أكبر منظمة ألمانية
للمساهمين وضعت مجموعة من المقترحات وطالبت الشركات بتطبيقها كحد أدنى للقواعد 

دارة المؤسسات، وقد تمث  :لت هذه المبادئ فيالجيدة لحوكمة وا 

 .منع تضارب المصالح بين أعضاء المجالس الرقابية -
 .ضمان استقالل المراجعة الخارجية للمؤسات -
 .إرسال الدعوة لحضور االجتماع السنوي لحملة األسهم في وقت مبكر -
يجب أن تطبق المؤسسات األلمانية الهيكل الرأسمالي القائم على نظام صوت واحد  -
 .الواحدللسهم 
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طلب المزيد من القابلية للمحاسبة والمزيد من الشفافية في البنوك، التي تصوت على  -
الحصة التي تستفيد منها، وبذلك يمكن للبنوك األلمانية أن تحقق المزيد من اإلفصاح من 

 .خالل توكيالت التصويت بما في ذلك تقديم إشعار عام عند التصويت ضد اإلدارة

 انيةالتجربة الياب. د

يأخذ النظام الياباني في االعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة في فترة طويلة 
نسبيا، فهو يتميز بتدخل الدولة القوي في الواقع االقتصادي، وكذا تنسيق السياسات 
االستثمارية للمؤسسات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما أن سياسات 

ر لالحتياجات الحقيقية للمؤسسات، في هذا النموذج تلعب البنوك االستثمار مبالغا فيها بالنظ
دورا مهما ومؤثرا، فالبنوك لديها القدرة على التأثير بشكل قوي على إدارة المؤسسات اليابانية، 

 .هذه القوة مستمدة من نسبة ملكيتها في هذه المؤسسات باعتبارها مصدر التمويل األساسي

ى مجلس إدارة واحد إلدارة المؤسسات اليابانية، ويرتكز ويعتمد النموذج الياباني عل
 على العناصر التالية 

 .الجمعية العامة  -
 .مجلس اإلدارة -
 . المديرين -
 . مكتب المراجعين -

من خالل النظر في تجارب الدول والمؤسسات التي أخذت بتطبيق حوكمة المؤسسات 
اإلدارة، وعلى وجود التوازن بين السلطة يالحظ أنها تؤكد على استقاللية أعضاء مجلس 

الواسعة لألعضاء التنفيذيين والتي يقابلها وجود أشخاص مستقلين قادرين على توجيه أسئلة 
صعبة إذا لزم األمر، وهو ما يطلق عليه بتوازن القوى، وتركز على األخالقيات المهنية في 

وأن القرارات اإلستراتيجية والمهمة المؤسسات واستقاللية اللجان التي تتولى عملية الحوكمة 
يجب أن ال تبقى بيد المدراء التنفيذيين والقرارات المهمة المتعلقة بإدارة المخاطر، تخضع 

 .لمراقبة لجان تبقى متخصصة
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 (األحمراإلجابة الصحيحة باللون : QCMأسئلة  16): أسئلة التقييم الذاتي
 :اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية: السؤال

عقد المؤتمر المحاسبي الدولي األول لمحاولة وضع معايير محاسبية دولية  .01
 : سنة 

 0202 -أ
 0202 -ب
 0202 -ج

 :المخطط المحاسبي الوطني مستمد من  .00

 المعايير المحاسبية الدولية -أ
 الفرنسيةالمعايير المحاسبية  -ب
 غير ما سبق -ج

 :النظام المحاسبي المالي مستمد من المعايير المحاسبية الدولية .03

 نعم -أ
 ال -ب
 : يمكن تقسيم نماذج الحوكمة إلى   .04

 الداخليين والخارجيين؛ -أ
 األفقي والعمودي؛ -ب
 النقدي والمالي -ج

أهم تقرير ألفضل ممارسات  Cadbury Reportيعتبر تقرير كادبوري  .05
 :الحوكمة في الواليات المتحدة االمريكية

 صحيح - ح

 64الخاصة بالمقطع   أسئلة التقييم الذاتي
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 خطأ -ب
من بين الحوادث التي أدت الى تزايد االهتمام بمفهوم الحوكمة في برطانيا  .00

 : Enronهي فضيحة شركة إنرون 

 صحيح -أ      
 خطأ -ب

في مفهوم الحوكمة ولكي يقوم مجلس اإلدارة بمهامه جيد يلجأ إلنشاء مجموعة من . 7
 : اللجان
 صحيح  -أ

 خطأ -ب
حسب نموذج الخارجيين للحوكمة فان الملكية تتركز في أيدي عدد من المطلعين  .8

 : على بواطن األمور في المؤسسة

 صحيح -أ
 خطأ -ب
النظام المحاسبي المالي لم يعد يواكب التطور الحاصل في المحاسبة لهذا لجأت .9

 : الجزائر لتبني المخطط المحاسبي الوطني

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : التوجه نحو المعايير المحاسبية الدولية يعني التوجه نحو تعزيز الحوكمة  .16

 صحيح -أ
 خطأ -ب

 

 

 

 



87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

جودة : 65عنوان المقطع 
الحوكمة الرهانات المراجعة و 

 والمساهمات
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الحوكمة والمحاسبة: عنوان الدرس  

 جودة المراجعة و الحوكمة الرهانات والمساهمات: 65عنوان المقطع 

 65: أهداف المقطع

بعد أن تم التعرف على معايير المحاسبة الدولية وحوكمة المؤسسات في مقاطع دروس 
حوكمة المؤسسات من الجانب المحاسبي من هذا المقياس ارتأينا سابقة وأخذ نظرة على 

توسيع معارف الطلبة من خالل التطرق إلى طبيعة الحوكمة من وجهة نظر رقابي والتي 
يمكن تعريفها بانها الرقابة التي يحاول المساهمون فرضها على المسيير من اجل حماية 

ات ، لهذا سنحاول التطرق ألهم مصالحهم من خالل االعتماد على مجموعة من األلي
 .األدوات الرقابية لمفهومة الحوكمة

 مقدمة
تلعب المراجعة دورا هاما في الحياة االقتصادية، فهي من المواضيع التي تعيرها 
الجمعيات المهنية في جميع أنحاء العالم أهمية خاصة، وهذا نظرا لحساسية تقاريرها على 
قرارات مستخدمي القوائم المالية، فباعتبار أن المراجعة آلية من آليات الحوكمة، فان الدور 

ديه يتمثل أساسا في تخفيض عدم تماثل المعلومات بين المسيرين األساسي الذي تؤ 
والمساهمين، ومن أجل ضمان الصورة الحقيقية للمعلومات المالية المنشورة فان المراجعة 
تشكل عامال أساسيا يسمح للمساهمين من اتخاذ قراراتهم المهمة، ومن أجل اتخاذ القرارات 

يكونون بحاجة ألن يكونوا محميين عندما يتعلق األمر فان مختلف مستعملي التقارير المالية 
 . بإشكالية جودة المراجعة التي يتم إيجادها في قلب نظرية الوكالة ونظرية الحوكمة

 :المحتوى
 التأصيل العلمي للمراجعة : 00الفقرة 

علما أن  المراجعة تهدف هذه الفقرة إلى التطرق إلى مفاهيم عامة حول  :1هدف الفقرة 
المراجعة مفهوم ليس بالجديد وقد عرف منذ فترة زمنية طويلة، غير أن خدمات المراجع 
الداخلي مرت بعدة مراحل، وأصبحت وسيلة رئيسية تلجأ إليها اإلدارة العليا فى المؤسسة 

 .لممارسة وظائفها الرقابية على مختلف األنشطة والعمليات التى تتولى إدارتها
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 وأهمية تعزيز الحوكمةجودة المراجعة واخفاقاتها : 05الفقرة 

تهدف هذه الفقرة إلى التطرق إلى جودة المراجعة واإلخفاقات التي حصلت  :0هدف الفقرة 
 .في المراجعة ما عجل بتزايد االهتمام بمفهوم الحوكمة لزيادة فاعلية وجودة المراجعة

توضيح التغيرات كبيرة التي  تحاول هذه الفقرة  :الحوكمة المؤسسات أليات: 00الفقرة 
حصلت على مدى العقود الماضية في الدور الذي يلعبه كل من مجلس اإلدارة ولجان 
المراجعة، اإلدارة، المراجع الخارجي والداخلي والعالقة فيما بين هذه المجموعات في 

سسات المساهمة العامة حيث كان الدافع االساسي لهذه التغيرات هو الضغط المتزايد من المؤ 
 (.إلخ... المساهمين، الدائنين، الموظفين، الجهات الحكومية،) قبل االطراف صاحبة الحق 

 

 التأصيل العلمي للمراجعة  : 1الفقرة 

للرقابة الداخلية لضمان  من المعلوم أنه على إدارة المؤسسة أن تصمم وتشغل أنظمة فعالة
إذ عليها أن تضع وتنفذ آليات فعالة   Stakeholdersمصالح كل أصحاب المصالح 

الخ، إذ ..للرقابة الداخلية مثل الموازنات التقديرية والتكاليف المعيارية والسياسات االدارية 
ملحوظة، كما وبعد أن أكتشف المردود االيجابي للرقابة الداخلية زاد االهتمام بها بدرجة 

القت الخدمة التي تؤديها المراجعة من خالل تقيمها لنظام الرقابة الداخلية أهميتها أيضا ما 
سمح بطفرة علمية في ميدان الرقابة والمراجعة خاصة بعد أن إهتزت ثقة أصحاب المصالح 
 في العمل الذي تقوم به إدارة المؤسسة والمراجع على حد السواء نتيجة ظهور مواقع غش
واحتيال في العديد من المؤسسات ومسارعة الهيئات المختصة في البحث عن طرق تعيد هذه 

 .الثقة المهزوزة من خالل تعزيز معايير الرقابة والمراجعة
 ماهية المراجعة . 1

نشأت المراجعةن اجل القيام بتلبية احتياجات المؤسسة والبيئة المحيطة بها، فإلنسان     
بممارسة النشاطات االقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة واستعان ومنذ القدم قام 

بكل السبل التي كان يرى انها تعمل على انجاح هذه االعمال وذلك عن طريق قيام رب 
العمل بمراقبة حسن سير العمل ومراقبة االشخاص القائمين على تنفيذ هذه االعمال 

ون وجود اطار نظري يعمل على تنظيم هذه كممارسة تطبيقية لمفهوم المراجعة لكن د
 .الممارسة

 
 



90 
 

 مفهوم المراجعة .1.1

عملية منتظمة للحصول على : "عرفت الجمعية المحاسبية األمريكية المراجعة على أنها
القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية 

العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه 
 ".إلى األطراف المعنية

على  0220وعرف معهد المحاسبين في انجلترا المراجعة في نشرته الصادرة في أفريل 
بداء للرأي عن القوائم المالية للمؤسسة بواسطة مراجع معين سواء كان  أنها فحص مستقل وا 

 ".اللتزام قانوني بهذا التعيين هذا التعيين اختياريا أو تنفيذا

أسلوب من أساليب الرقابة حيث تشمل مجموعة : "كما عرفت المراجعة على أنها
اإلجراءات حيث تشمل مجموعة اإلجراءات التي اتخذها المراجع بهدف فحص أعمال الغير 

النتيجة وذلك للحكم على سالمة التنفيذ وفقا للقواعد والتعليمات السابق تحديدها ومن ثم رفع 
 ".إلى من يهمهم األمر

 أهداف المراجعة .1.0

 :يمكن تلخيص أهداف المراجعة في ما يلي

يسعى المراجع في المؤسسة إلى التأكد من أن جميع األصول والخصوم : الوجود والتحقق -
 .وجميع العناصر الواردة في الميزانية وفي القوائم المالية الختامية موجودة فعال

تعمل المراجعة هنا إلى إتمام العنصر السابق من خالل التأكد من أن  :والمديونيةالملكية  -
كل عناصر هي ملك للمؤسسة ومن أن كل عناصر الخصوم هي التزام عليها، فالمراجعة 
بذلك تعمل على تأكيد صدق وحقيقة المعلومات المحاسبية الناتجة عن نظام المعلومات 

 .اف عدة سواء داخلية أو خارجيةالمولد لها، والتي تقدم إلى أطر 

بغية الوصول إلى الشمولية ينبغي التأكد من دقة وصحة البيانات  :الشمولية أو الكمال -
المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجالت من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تجهيز هذه 

قية للمؤسسة البيانات بشكل سليم يسمح بتوفير معلومات شاملة ومعبرة عن الوضعية الحقي
 .والذي يعتبر من بين أهم أهداف المراجعة
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تهدف المراجعة إلى التأكد من أن تقييم األحداث المحاسبية قد تم وفقا  :التقييم والترخيص -
للطرق المحاسبية المعمول بها كطرق اهتالك االستثمارات ومن ثم تخصيص هذه العملية في 

 .لمحاسبية المقبولة قبوال عاماالحسابات المعنية، وبانسجام مع المبادئ ا

ويتمثل في إفصاح المؤسسة عن مخرجات نظام المعلومات المحاسبية : العرض واإلفصاح -
والمتمثلة في المعلومات التي أعدت وفقا لمعايير الممارسة المهنية والتي تم تجهيزها بشكل 

 .سليم يتماشى والمبادئ المحاسبية

خالل عملية المراجعة إلى إبداء رأي فني محايد حول  يسعى المراجع من: إبداء رأي فني -
المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظام المولد له، لذلك ينبغي على هذا األخير وفي إطار 

التحقق من اإلجراءات : ما تمليه المراجعة، القيام بالفحص والتحقيق من العناصر التالية
وم، التأكد من التسجيل السليم للعمليات، والطرق المطبقة، مراقبة عناصر األصول والخص

التأكد من التسجيل السليم لكل األعباء والنواتج التي تخص السنوات السابقة، محاولة كشف 
أنواع الغش، التالعب واألخطاء، تقييم األداء داخل النظام والمؤسسة ككل، تقييم األهداف 

 .والخطط، تقييم الهيكل التنظيمي

 أهمية المراجعة. 1.3

تكمن أهمية المراجعة في كونها وسيلة تخدم مجموعة متعددة من الجهات التي تعتمد 
اعتمادا كبيرا على البيانات المحاسبية للمؤسسة في اتخاذ قراراتها أو رسم خططها المستقبلية 

 :ومن أهم هذه الجهات نجد

في عملية تعتبر المراجعة مهمة إلدارة المؤسسة، حيث أن اعتمادها  :إدارة المؤسسة. أ
التخطيط واتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية يجعل من عمل المراجع حافزا للقيام بهذه المهام، 

 .كذلك تؤدي مراجعة القوائم المالية إلى توجيه االستثمار لمثل هذه المؤسسات

تعتبر المراجعة ذات أهمية خاصة لمثل هذه : المؤسسات المالية والتجارية والصناعية. ب
سات عن طلب العميل قرض معين أو تمويل مشروع حيث أن تلك المؤسسات تعتمد المؤس

 .في عملية اتخاذ قرار منح القرض أو عدمه على القوائم المالية المراجعة
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تعتمد هذه الجهة على القوائم المالية المراجعة في الكثير من : الجهات الحكومية. د
 .منح القروض والدعم لبعض النشاطات األغراض مثل الرقابة والتخطيط، فرض الضرائب،

 أنواع المراجعة       . 1.4

يمكن التمييز بين مختلف أنواع المراجعة انطالقا من الزاوية المنظور من خاللها إلى 
 : المراجعة وكذلك من زاوية القائم بها ونلخصها فيما يلي

 : وتقسم إلى: من زاوية اإللزام القانوني. أ

وهي المراجعة التي يحتم القانون القيام بها، حيث نص المشرع من : المراجعة اإللزامية -
خالل نصوصه على إلزامية تعيين مراجع يقوم بوظائفه من خالل القانون المعمول به، وهذا 

 .بغية الوصول إلى األهداف المتوخاة من المراجعة

إلزام قانوني وبطلب من أصحاب  هي المراجعة التي تتم دون: المراجعة االختيارية -
 .المؤسسة أو من مجلس اإلدارة لتحقيق أهداف محددة

 : وتقسم إلى: من زاوية مجال الفحص. ب

يخول للمراجع إطار غير محدد للعمل الذي يؤديه، إذ يقوم بفحص : المراجعة الكاملة -
مخرجات نظام  البيانات والسجالت والقيود المثبتة بقصد إبداء رأي فني محايد حول صحة

 .المعلومات المحاسبية ككل

تعتبر من بين األنواع األكثر تطبيقا في المراجعة الخارجية، وهذا بأن : المراجعة الجزئية -
يوكل إلى مراجع خارجي مراجعة بند معين من مجموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو 

 .الحقوق أو المخزون دون غيرها

 : يمكن تقسيم المراجعة من هذه الزاوية إلى: باراتمن زاوية حجم االخت. ج

ونعني بها أن يقوم المراجع بمراجعة جميع القيود والدفاتر (: التفصيلية)المراجعة الشاملة  -
والسجالت والحسابات والمستندات أي أن يقوم المراجع بمراجعة جميع المفردات محل 

 .الفحص
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قوم المراجع بمراجعة جزء من الكل حيث يقوم وفي هذه الحالة ي :المراجعة االختيارية -
لكي تخضع لعملية الفحص مع مراعاة ضرورة تعميم ( العينة)باختيار عدد من المفردات 

 .نتائج هذا الفحص على مجموع المفردات التي تم اختيار واختبار هذا الجزء منها

 : ويمكن تقسيمها إلى: من زاوية توقيت المراجعة. د

جراء االختبارات الضرورية على المفردات  :مرةالمراجعة المست - يقوم المراجع بفحص وا 
المحاسبية على مدار السنة المالية للمؤسسة، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا 

 .لبرنامج زمني مضبوط مسبقا ويستجيب إلى اإلمكانيات المتاحة

سنة المالية، إذ يعين المراجع في يستعمل هذا النوع عادة في نهاية ال: المراجعة النهائية  -
 .ظل هذا النوع بعد االنتهاء من التسويات وتحضير الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي

 :ونميز بين نوعين هما: من زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة. ه

وهي عبارة عن الفحص لنظم وعمليات المؤسسة ودفاترها وسجالتها  :المراجعة الداخلية -
نتاجية  بواسطة جهة داخلية، هذا النوع من المراجعة يهدف إلى تحقيق أكبر كفاية إدارية وا 
ممكنة للمؤسسة عن طريق محو اإلسراف واكتشاف األخطاء والتالعبات في الحسابات 

لتسترشد بها في رسم خططها واتخاذ قراراتها  والتأكد من صحة البيانات التي تقدم لإلدارة
 .ومراقبة تنفيذها

هي المراجعة التي تقوم بها جهة مستقلة عن المؤسسة ال تخضع  :المراجعة الخارجية -
إلشراف اإلدارة بل تمارس عملها كوكيلة عن المساهمين وتراعي تطبيق إدارة الشركة للقانون 

 .عمول بهااألساسي لها وكذلك لقانون الشركات الم

 معايير المراجعة. 0

تعتمد المراجعة كمهنة على مجموعة من المعايير المتعارف عليها التي تصدرها 
 : الهيئات المهنية وتلقى القبول العام، وتنقسم إلى ثالث أقسام نلخصها فيما يلي

تتعلق هذه المعايير بشخص القائم بعملية المراجعة (: الشخصية)المعايير العامة . 1.0
المقصود بهذه المعايير أن الخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكفاءة والمهنية و 
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بواسطة أشخاص مدربين ومحترفين، وتوصيف هذه المعايير بأنها عامة ألنها تمثل مطالب 
عداد التقرير الذي يتضمن  أساسية يحتاج إليها المراجع قبل االنطالق في العمل الميداني وا 

، كما تعتبر شخصية ألنها تنص على الصفات التي يجب أن يتحلى بها المراجع رأيه المحايد
الخارجي، ومن ثم يمكن القول بأنه للحصول على تقرير يتضمن رأيا فنيا محايدا يتعين أن 
يكون المراجع على درجة من الكفاءة وأن يتمتع باالستقاللية المطلوبة، ويتبع قواعد السلوك 

 :ن المعايير العامة أو الشخصية منالمتعارف عليها، وتتكو 

أن يكون المراجع مؤهل جامعيا في المحاسبة والمراجعة : التأهيل العلمي والعملي للمراجع. أ
وكذلك الحصول على قدر كاف من جوانب المعرفة المرتبطة بالعلوم األخرى تمنكه من إبداء 

قضاء فترة من الزمن  الرأي وتقديم النصح فيما يعرض عليه خالل عملية المراجعة، مع
للتدريب العملي ومعرفة أصول المهنة كغيرها من المهن تحت إشراف شخص مهني ذو 

 . خبرة

المقصود باالستقالل أن يكون المراجع نزيها صادقا ويكشف عن كل : استقالل المراجع. ب
راره ورأيه الحقائق في تقريره للمالكين، ال يتأثر بمصلحة شخصية أو قرابة أو نفوذ، وال يغير ق

نما يجب عليه أن يبدي رأيه الفني العملي الموضوعي عن اقتناع، بعد أن  نتيجة خصومه وا 
تطمئن نفسه لما يتوصل إليه وعليه أن ال يكتم أو يحرف أو يزيف ما يصل إلى علمه من 

 .وقائع أو مخالفات

منه هو الحكم الهدف : بذل العناية المهنية الالزمة وااللتزام بقواعد السلوك المهني. ج
على درجة جودة أداء المراجع أثناء القيام بعمله، فيجب على المراجع أن يبذل في تنفيذ 
ال فان سلوكه في هذه  جميع مراحل المراجعة وفي إعداد التقرير العناية المهنية الالزمة وا 

ة توجب على الحالة ال يتفق مع آداب المهنة ويخل بواجباته القانونية، والعناية المهنية الالزم
المراجع أن يجتهد في عمله وأن يستخدم خبرته العلمية والعملية وأن يتمتع باالستقالل ويكون 

 . مدركا لحقوقه وواجباته المهنية وذلك عند تنفيذ عملية المراجعة

ال يكفي توفر الكفاءة واالستقاللية لدى (: العمل الميداني)معايير األداء المهني . 0.0
عطاء الرأي الصحيح المحايد حول صدق وشرعية المراجع للقيام  بمهنته على أحسن وجه وا 

القوائم المالية، بل على المراجع أن يراعي معايير أخرى متعلقة بعمله الميداني، وهي معايير 
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يستند إليها في تقييم العمل الذي قام به المراجع وبالتالي تحديد مسؤوليته على العمل 
 : لمعايير فيما يليالمنجز، ويمكن تلخيص هذه ا

ويعني هذا أن عملية : التخطيط السليم لعملية المراجعة واإلشراف على المساعدين. أ
المراجعة يجب أن تتم وفق خطة محددة، وهذه الخطة يقوم بوضعها مراجع الحسابات، كما 
أنها تترجم في شكل برنامج مرسوم يطلق عليه برنامج المراجعة، وهذا البرنامج يجب أن 

من األهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي ستتبع في أعمال الفحص والمراجعة يتض
لتحقيق تلك األهداف، إضافة إلى التخصيص السليم للمهام على العمالة المتاحة بمكتب 
المراجعة من مساعدين ومندوبين وكيفية تحقيق اإلشراف المالئم على هؤالء المساعدين 

  . مومتابعة تقدمهم في تنفيذ المها

دراسة وتقييم المراجع لهذا النظام يعتبر األساس الذي : فحص نظام الرقابة الداخلية. ب
يحدد مدى حجم االختبارات التي سوف يطبقها المراجع ألن قوة أو ضعف نظام الرقابة 
الداخلية يؤثر على حجم وطبيعة أدلة اإلثبات وكذلك مدى الفحص المطلوب لتلك األدلة 

 .يؤثر على تحديد الوقت المالئم للقيام بعملية المراجعة باإلضافة إلى أنه

ويعني ضرورة حصول المراجع على أدلة : جمع قرائن وأدلة كافية لتدعيم رأيه النهائي. ج
رسال المصادقات حتى يستند  وقرائن إثبات كافية من خالل قيامه بالفحص والمالحظة وا 

تكون القرائن واألدلة التي يقوم المراجع بجمعها إليها إلبداء الرأي بالقوائم المالية، ويجب أن 
مالئمة أوال وكافية ثانيا والقرائن المالئمة هي تلك التي تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع 
المراجعة وأن الوسيلة المستعملة في جمع تلك األدلة مناسبة أيضا، أما عن كفاية األدلة 

  .الشخصي والبيانات فذلك عائد لتقدير المراجع وحكمه

 : تتضمن معايير إعداد التقرير العناصر التالية: معايير إعداد التقرير. 3.0

يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها وعرضها وفقا للقواعد  -
 .والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
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مبادئ والقواعد المحاسبية، يجب أن يوضح التقرير مدى ثبات المؤسسة على إتباع هذه ال -
وما إذا كانت القواعد التي طبقت في الفترة الجارية مطابقة لتلك التي كانت مستخدمة في 
الفترات السابقة، حيث أن هذا الثبات ضروري إلجراء المقارنات بين القوائم المالية الختامية 

ذا كان هناك تغيير في ف ترة من الفترات فان على التي تعدها المؤسسة في نهاية الفترات، وا 
 .المراجع أن يبين طبيعة هذا التغيير وأثره على القوائم المالية

يجب أن يذكر ما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المركز المالي ونتيجة النشاط بطريقة  -
ال فيجب أن يتضمن التقرير اإليضاحات الالزمة نظرا لتعدد الفئات التي تستخدم  مباشرة، وا 

 .القوائم بحيث ال تضلل أي فئة من هذه الفئاتهذه 

يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع فيما يتعلق بمدى صدق وشرعية الحسابات وذلك  -
كوحدة واحدة، وليس بالنسبة للبيانات الواردة فيها بالتفصيل، ويمكن تقسيم اآلراء التي يمكن 

 : التاليةأن يبديها المراجع حول القوائم المالية إلى األنواع 

 ويعني هذا أن القوائم المالية التي تمت مراجعتها تتصف بمستوى  :المصادقة بدون تحفظ
 .كبير من الشرعية والصدق

 ويعني أن األخطاء والنقائص التي تم الوقوف عليها من طرف المراجع  :المصادقة بتحفظ
ال تمس بشرعية وصدق الحسابات، على أن يذكر بوضوح كل تحفظ مع اقتراح الحلول 

 .حتى يتالشى أثرها على حسابات الدورة ونتيجتها
 ويعني هذا أن األخطاء والنقائص التي تم اكتشافها خطيرة مما يفقد  :رفض المصادقة

الحسابات شرعيتها وصدقها وعلى المراجع في هذه الحالة تقديم األسباب والبراهين وكل 
 .المعلومات بالتفصيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين معرفة الحقيقة واتخاذ القرارات الالزمة
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خفاقاتها  : 60الفقرة  جودة المراجعة وا 

ى أداء عملية المراجعة وفق لقد أكدت مهنة المحاسبة والمراجعة على أهمية التأكيد عل
وسائل وطرق متعددة كالمتطلبات الصارمة للدخول والعمل في المهنة والحدود الدنيا للتأهيل 
والتدريب ووضع قواعد وآداب سلوك ال يجب الحياد عليها ووجود تنظيمات مهنية ولجان 

القتراح  مكونة عن طريق تلك التنظيمات وأعضاء المهنة باإلضافة إلى تكوين لجان عمل
 .التوصيات والتحسينات لتطوير وتعزيز جودة المراجعة

 مفهوم جودة المراجعة. 1
درجة الثقة التي يقدمها المراجع : "جودة المراجعة بأنها Palm rose 1988لقد عرف 

 ".لمستخدمي القوائم المالية

قدرة المراجع على اكتشاف واستبعاد : "بأنها David son and neu 1993وعرفها 
 ".األخطاء والمخالفات الجوهرية في صافي الدخل الذي تفصح عنه القوائم المالية

أما االتحاد الدولي للمحاسبين فقد أشار إلى مفهوم جودة المراجعة في المعيار رقم 
ثل في السياسات حيث أوضح هذا المعيار أن أدوات الرقابة على جودة المراجعة تتم 550

واإلجراءات المطبقة في المؤسسة محل المراجعة للتحقق من أن أعمال المراجعة المنفذة قد 
 .تم أداؤها وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها

فالمراجع يجب أن يكون صادقا باتجاه المستعملين، لتميز هذه المصداقية بأهمية كبيرة 
جعة، حيث أن هذه المصداقية تؤدي بنا لمفهوم الجودة ولتواجدها في مركز طلب خدمة المرا

 . المرتبطة بالمراجعة والتي تعرف بالجودة المطلوبة من قبل مستعملي تقرير المراجع الخارجي

 : ويمكن توضيح مفهوم جودة المراجعة من خالل الشكل التالي

 

 

 



98 
 

 جودة المراجعة نظريا وتطبيقيا: (61)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 االتصال 

 الرصد أو المالحظة

 

 
فداق أمينة، تأثير آليات حوكمة المؤسسات الجزائرية االقتصادية على جودة  :المصدر

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في  -دراسة ميدانية–المراجعة الخارجية 
 . 5002علوم التسيير، تخصص محاسبة، 

 قياس جودة المراجعة. 0

بالرغم من صعوبة مالحظة جودة المراجعة الفعلية قبل التقييم لعملية المراجعة اال أن 
العديد من الباحثين قد حاولوا قياسها سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وفيما يتعلق بجودة 

أداء عملية المراجعة فقد ظهر في األدبيات منهجان شائعان لقياس جودة عملية المراجعة 
 : ليوهما كما ي

 

 = جودة المراجعة
احتمالإظهاراألخطاءوالتالعباتاحتمالاكتشافاألخطاءوالتالعبات


 الكفاءةاالستقاللية

 

 الجودة المالحظة
الصورةاملؤسسةللمهنة-
املراجعحجم(السمعة)الشهرة-
فرتةالتعاونبنياملراجعوالشركةاليت-

يتممراجعتها
اتساعنشاطاتاالستشارةفيمايتعلق-

 باملراجعة

 الجودة الحقيقية غير المالحظة
التكويناألويل،املستمر-
(قطاعي)أقطاباخلربة-
.اخلربةالتقنية،طرقووسائلتسيرياخلطر-
توجدعالقاتال:استقالليةالعمل-

اقتصادية،مالية،شخصيةقابلةلتغيريأو
 افسادالقرار
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 (الوسائل البديلة)األدبيات المتعلقة بطريقة القياس غير المباشر . 1.0

اعتمدت الدراسات التي حاولت قياس جودة المراجعة بطريقة غير مباشرة على عدة 
 : وسائط أو بدائل يمكن إيجازها فيما يلي

المراجعة، يستخدم حجم مكتب المراجعة كمؤشر أو قياس لجودة : حجم مكتب المراجعة. أ
ويعتبر شائعا في الدراسات، حيث أعتبر حجم المكتب بمثابة المقياس الحقيقي لقياس جودة 

 .األداء المهني لدى العديد من العمالء

تعتبر شهرة المراجع أو السمعة الجيدة التي يتميز بها مكتب : شهرة أو اسم المراجع. ب
ة النوعية، وتوفر هذا المكتب على أفراد المراجعة ما هي إال انعكاس اللتزامه بأنظمة الرقاب

ذي خبرة وتوفر المكاتب على خصائص الجودة المتعلقة بالنظم لهذه المكاتب، أي أن 
مجموعة المميزات التي يتمتع بها مكتب المراجعة هي السبب في عمل شهرة لهذا المكتب 

 .ألنها تدل على جودة الخدمات التي تقدمها

لقد تم الربط بين فترة تعاقد المراجع مع العميل بجودة : العميلفترة تعاقد المراجع مع . ج
المراجعة في ظل تغيير المراجع، إذ أن االستمرار الطويل في مراجعة عميل معين ينظر إليه 
على أنه يضعف الموضوعية وبالتالي يؤدي إلى تنفيذ إجراءات المراجعة بأقل دقة كما أن 

ض الحلول تتفق مع مصالح العميل بهدف الرغبة في المراجع في بعض األحيان قد يقدم بع
إرضاءه، لهذا يرون ضرورة تغيير مراجع الحسابات ألن طول مدة عالقة المراجع بعميله 

تجعله يؤدي عمله بتراخي وتزداد معها فرصة عدم اكتشاف األخطاء المعتمدة وغير 
زز من فاعلية وجودة عملية المعتمدة، وأن تغيير المراجع هو ما يجنب تلك األمور إذ أنها تع

 .المراجعة

إن تقديم الخدمات المهنية األخرى ومنها الخدمات : تقديم الخدمات المهنية األخرى. د
االستشارية تتعلق أيضا بجودة المراجعة، إذ تعتبر خدمات يقدمها مكتب المراجعة إلى إدارة 
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القيام بتشخيصها وتقديم عميل المراجعة بغرض التعرف على المشاكل التي تواجه اإلدارة و 
 .الحلول المناسبة

استخدمت الخبرة القطاعية أو خبرة المراجع بالصناعة كمؤشر لقياس : الخبرة القطاعية. ه
جودة المراجعة على اعتبار أن المكاتب التي لديها عمالء في مجال الصناعة يكون ألفراد 

دراك أكثر من غيرهم في هذا المجال من التخص ص مما يؤدي إلى قدرتهم مكتبها فهم وا 
 .  على تفادي المخاطر الممكنة ويكون لهم أكبر تقدير لها

يعتبر عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد مكاتب المراجعة دليال : التجارب القضائية. و
على مستوى األداء لمراجعي الحسابات وهذا ما أجمعت عليه الدراسات وأظهرته األزمات 

أستخدم على سبيل المثال التقاضي وعدد الدعاوي القضائية كوسيط  المالية المتالحقة، إذ
لجودة المراجعة بحجة أن التقاضي يعكس فشل المراجعة وبالتالي يدل على جودة عملية 

 .المراجعة

 (المنهج السلوكي)األدبيات المتعلقة بطريقة القياس المباشر . 0.0

راجعة مثل الصفات الواجب لقد اعتمدت عدد من الصفات والسمات لقياس جودة الم
توفرها في فريق المراجعة وصفات مكاتب المراجعة وذلك لتحقيق أداء عالي من الجودة، فقد 

، بأن مجموعة من الدراسات السلوكية ركزت على المقاييس العملية sut ton 1993رأى 
لذي يعتمد لجودة المراجعة وأن المعيار النهائي للحكم على الجودة هو المستهلك النهائي وا

على االنجاز الفعلي لعملية المراجعة، وقد توصلت دراسة إلى وجود أربع عوامل رئيسية من 
المفترض أنها تؤثر على تصور المستخدم لنتائج تضارب المصالح وهذه العوامل هي الوضع 
المالي للعميل وشروط خدمات المحاسبة اإلدارية وطبيعة القضية المختلف عليها والمنافسة 

سوق المراجعة، كما جاء في دراسة أخرى والتي اعتبرت بأن العوامل المتعلقة بفريق في 
المراجعة مثل مستوى الخبرة ومدى استقالل أعضاء فريق عمل المراجع تكون لها أهمية 

، كما توصلت (مثل سمعة المكتب وحجمه)كبيرة مقارنة بالعوامل المتعلقة بمكتب المراجعة 
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عظم المراجعين المعنيين بالبحث على وجود أربع خصائص مهمة دراسة أخرى إلى توافق م
وتمثل مقياس لجودة المراجعة وتشمل توافر خبرة مهنية لفريق المراجعة ووجود وسائل اتصال 

جيدة بين المراجعين والعميل ووجود نظام حازم لدى المكتب لنوعية أدائه وتوافر مصادر 
 .  تشارية  للعميلجيدة لدى مكتب المراجعة لتقديم خدمات اس

 نظرة عامة حول إخفاقات المراجعة   .0

ال يزال االقتصاد العالمي يشهد إفالس بعض الشركات والمجمعات العمالقة وتأزم 
األوضاع المالية للبعض اآلخر، ويمكن تفسير ذلك الفتقار نظامها الرقابي وبالخصوص 

فعال للرقابة الداخلية باإلضافة نظامها المحاسبي إلجراءات قانونية صارمة تدعم وجود نظام 
إلى اإلخفاقات التي شهدتها المراجعة الخارجية في القيام بالكشف عن األخطاء والمخالفات 

سنحاول التطرق ألهم شركتين حدث التي تم اكتشافها أثناء قيام المراجع الخارجي بمهامه،  و 
 ورلدكوم لالتصاالت فيهما تالعب وأدت إال إفالسهما وهما شركة إنرون للطاقة وشركة

 Enronشركة إنرون  .1.0

مليون دوالر أمريكي  222أنها خفضت  5000أكتوبر  02في  إنرون أعلنت شركة    
-Coو هي شركة زميلة  LJM2مقابل أرباح ترتبط بمعامالت مع شركة  ( بعد الضريبة)

Investment   أسسها وسيرهاFastow كما أعلنت تخفيض في حقوق المساهمين ،
Shareholder Equity  مليار دوالر أمريكي وهي متعلقة بمعامالت مع نفس  0.5بـ

 .الشركة السابقة

( إعادة معالجة)وبعد أقل من شهر من ذلك، أعلنت شركة  إنرون  أنها قامت بتعديل    
Restate  نتيجة ألخطاء محاسبية  5000حتى  0222قوائمها المالية للفترة من سنة

وهو احد إطارات   Kopperو  Fastowمرتبطة بمعامالت مع شركاتها اإلستثمارية ويديرها 
 & LJM1,) والشركات االستثمارية هي   Fastowوهو يعمل تحت امرة   إنرون  شركة 

LJM2  CHEWCO). 

مليون دوالر  52ل إلى تخفيض الدخل الصافي لشركة  إنرون  بـ وقد أدى ذلك التعدي    
مليون دوالر خالل  522، 0222مليون دوالر خالل سنة  000، 0222أمريكي خالل سنة 

بـ  وأدى إلى تخفيض حقوق المساهمين  .5000مليون دوالر خالل سنة  22، 0222سنة 
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مليون دوالر  200، 0222 مليون دوالر في ستة 020، 0222مليون دوالر في سنة  522
 .5000مليون دوالر في سنة  222، 0222في سنة 

مليون  220، 0222مليون دوالر في  200كما أدى إلى رفع ديونها المفصح عنها بـ    
وقد    .5000مليون دوالر في سنة  252، 0222مليون دوالر في  222، 0222دوالر في 

المالي وفقدان ثقة المستثمرين في شركة أدت هذه التصريحات إلى تحطيم أمانة السوق 
 .إنرون ، وبعد أقل من شهر أفلست شركة إنرون

من أجل إجراء تحقيق في معامالت شركة   5000أكتوبر  52تشكلت لجنة تحقيق في  وقد
إنرون  مع الوحدات المرتبطة بها، وقد قامت اللجنة بفحص المعامالت الخاصة التي أدت 

عادة تصنيف  ، كما حاولت اللجنة فحص طبيعة (الثالثي الثالث) 5000سنة إلى أرباح وا 
، سبب (معاملة 52)تلك المعامالت الني تمت بين شركة  إنرون  والوحدات المرتبطة بها 

 .حدوثها وما هي األخطاء التي وقعت ومن المسئول عنها

 World com شركة وورلدكوم األمريكية .  5.5

سنة  وورلد كوم أنها قامت بتضخيم أرباحها فيأعلنت شركة  5005جوان  52في     
ثالثة ماليير )مليار دوالر أمريكي  0.2بحوالي  5005وفي الربع األول من سنة  5000

، وقد خلف هذا اإلعالن حالة من الذهول لدى المحللين (مليون دوالر أمريكي 200و
كان له األثر  الماليين، وجاء على رأس المشاكل المحاسبية في الشركات األخرى، كما

السبب الرئيسي في ( الغش، المناورة)الواضح في األسواق المالية، وقد اعتبر هذا التالعب 
تضخيم األرباح عبر تصنيف التسديدات من أجل استعمال شركة وورلد كوم لشبكات 
اتصاالت الشركات األخرى كمصاريف رأسمالية وقد وصفته الصحافة آنذاك بالفضيحة، 

لما لم تقم شركة آرثر أندرسون المكلفة بمراجعة حسابات الشركة باكتشاف  وتساءلت مباشرة
 .ذلك

أوت أنها قامت أيضا بالتالعب في حساب االحتياطات  2كما أعلنت الشركة في    
أوت  52في   SECللسنوات األخيرة، وقد كانت ردود الفعل حيال ذلك سريعة، إذ قامت 

ل محاسبي كبير  كما تحصلت على حكم قضائي منع بتحميل الشركة مسؤولية القيام باحتيا
الشركة من تحطيم أرقام مالية قياسية، تقييد مدفوعات الشركة للموظفين التنفيذيين القدامى 

 .مستقل Monitorوالحاليين إضافة إلى اشتراط مسير 
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أما المشكلة االقتصادية األساسية التي واجهتها الشركة فقد كانت كثرة العروض في    
ال االتصاالت بسبب تنامي اإلنترنت وازدياد انتشارها، وبذلك واجهت الشركة إضافة إلى مج

على خدماتها بسب انتهاء ( تناقص الطلب)شركات أخرى من نفس القطاع،  طلبا متناقصا 
وقد  إضافة إلى التراجع االقتصادي التي شهدته تلك الفترة، DOT .COMالفترة المزدهرة لـ 

كة تراجعا كبيرا، كما كانت ديونها التي اقترضتها سابقا بهدف توسيع عرفت مداخيل الشر 
نشاطها مرتفعة أيضا، ومع تهاوي قيمة هاته الشركات في السوق المالية، لم يكن أمام 

 .مسيريها، سوى القيام بالتالعب في الحسابات قصد التضليل و إخفاء حقيقتها المالية

 

 لمراجعة ا  تأثيرات الفضائح المالية على. 0.5

إذن فالقصة بدأت منذ أن قام مجلس إدارة شركة إنرون للطاقة بتوكيل  مهمة مراجعة    
الحسابات إلى مكتب أرثر اندرسون للمراجعة، ولكن مكتب ارثر اندرسون لم يبذل العناية 
نما إهتم فقط باألتعاب وتحقيق  الواجبة لفحص ومراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية، وا 
ما يربو إليه مجلس اإلدارة من أهداف في تضليل مستخدمي القوائم المالية، والحفاظ على 

 .مكاسبهم الشخصية

كما أن مجلس اإلدارة أخفى معلومات في غاية األهمية كان من الممكن أن تؤدي     
معرفتها إلى اتخاذ بعض اإلجراءات المناسبة، حيث قامت إدارة الشركة بتضخيم األرباح إلى 
نحو مليار دوالر في العام الذي سبق انهيار الشركة علما أنه من أساليب المحاسبة اإلبداعية 

دراج أرباح وهمية  .هي التالعب في األرباح وا 

كما أن الرقابة الداخلية في الشركة فشلت من الناحيتين األخالقية والمالية نتيجة     
الذي كان مكلفا بمراجعة حسابات للخداع المستمر، إضافة إلى أن مكتب ارثر اندرسون 

الشركة كان يقوم بالمراجعة الداخلية أيضا إضافة لكونه يقدم خدمات استشارية هائلة وهو ما 
يؤدي إلى تعارض المصالح، إذ اعتبرت حادثة إنرون تذكيرا مهما لطبيعة العالقة المهمة بين 

القة، وبالتالي عدم القدرة على المراجعة الداخلية مع لجنة المراجعة، وفشل دينامكية تلك الع
اكتشاف األخطاء والتدليس واالختالسات التي تمت والتالعب الذي تم في الدفاتر المحاسبية، 
حيث يحتاج المراجعون الداخليين كما هو الحال للمراجعين الخارجيين لرفع تقاريرهم إلى 

هناك عدم استقاللية إلدارة  لجنة المراجعة، بكل ما يواجههم مباشرة بدال من الرفع لإلدارة أي
 .المراجعة الداخلية
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كما أيضا تم تغليب الروابط الشخصية لبعض أعضاء لجان المراجعة والتي تعكس    
الدوافع نحو االستحواذ على األموال والبدالت بدون وجه حق، فعلى سبيل المثال كان 
أعضاء اللجنة يتقاضون مبالغ طائلة نقدا وفي شكل أسهم وهو ما اثر في استقاللية وحياد 

 .لجنة المراجعة

ة التعارض في المصالح بين المساهمين واإلدارة سمحت بخصوصية مزدهرة إن مشكل   
للجهة التي تتحكم في المعلومات وهي اإلدارة لالنفراد بالمعلومات الصحيحة دون بقية 
الجهات األخرى، مما شجع اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة على إرضاء األخر من اجل بقاء 

 .اء في مواقعهمالمصالح الشخصية التي تأتي من البق

كما أن التعارض في المصالح وتأثيرها على المبادئ األخالقية الناتج عن الطبيعة   
البشرية، أن هناك ميال واضحا لدى نفس البشرية ال يقهر بشكر من أسدى أو قدم لها 
معروفا، ومن غير المألوف أن مجلس اإلدارة امضي خمس عشرة دقيقة لمراجعة بعض 

فيها التي أدت إلى اندفاع األرباح ووصولها إلى مبالغ خيالية، كما أن الصفقات المشكوك 
مكتب المراجعة العالمي ارثر اندرسون الذي كان احد المكاتب الخمسة الكبرى في العالم 

مليون دوالر أتعابا لقيامه بمراجعة حسابات شركة إنرون سنة  52آنذاك تقاضى مبلغ 
الر باألعمال االستشارية للشركة في العام نفسه، مليون دو  52، في حين أنه تقاضى 5000

وهو األمر الذي يعد دليال أخر على أن التأثير على استقالل المراجع وحياده إذا جمع بين 
هاتين المهمتين من خالل التأثير على مراجع الحسابات من خالل منح أتعاب مرتفعة 

 .الستشارات المتعددة

الكبرى بعد هذه الحادثة التوقف عن الجمع بين هاتين  لهذا قررت بقية المكاتب الخمسة   
الخدمتين للعميل نفسه، وهو األمر الذي تم إقراره في العديد من القوانين أبرزها قانون ساربنز 

، والغريب أيضا أن مكتب ارثر اندرسون كان يقوم باإلضافة إلى 5005اوكسلي سنة 
شركة إنرون، وهو األمر الذي ساهم بشكل كبير المهنتين السابقتين بمهمة المراجعة الداخلية ل

في حدوث تلك الفضائح المالية، ولذلك فشل مكتب ارثر اندرسون في أن يدلي برأي صادق 
وعادل بسبب الضعف في المعايير األخالقية المهنية وهو ما أدى إلى انهيارها وخروجها من 

 .ميدان المنافسة

في قضية إنرون أن البعض ممن كان يعمل  ومن األمور األخرى التي أظهرها البحث   
فيها سواء في اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم ثالثة من أعضاء لجنة المراجعة قد 

مليون وال تشمل الرواتب والمكافآت الهائلة وبقية الدفعات النقدية التي دفعت لهم  02.0باعو 
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نت الشركة تساق نحو حتفها قبيل إصدار أثناء فترة قيادتهم الشركة، في الوقت نفسه الذي كا
القوائم المالية المباشرة والتي أظهرت الحقيقة المرة لمساهمي الشركة، ومن العجيب أن رئيس 
" مجلس اإلدارة إنرون أعلن قبيل أسابيع قليلة من انهيارها أن وضع الشركة قوي حيث قال 

 ".أنا على ثقة في مستقبل الشركة الباهر ونموها المؤكد

وهذا يبين تعمد إدارة إنرون إخفاء خسائر الشركة والتزاماتها ومحاولتهم إعطاء صورة   
خادعة عن حقيقة نتائجها ووضعها المالي، ومن الدروس المهمة التي أظهرت انهيار إنرون 
وغيرها من  الشركات أن مراجعي الحسابات ينبغي لهم أن يسالوا سؤاال حول تحديد كال من 

يراد ودرجة الخطورة، إن مراجعي مكتب ارثر اندرسون لم يكونوا قادرين على طريقة تحقق اإل
فهم القوائم المالية لمثل ذلك النوع من الشركات، كما أن هؤالء المراجعين تعاملوا مع شركة 
إنرون منذ إن كانت مجرد منتج وموزع للغاز في مراجعتها حتى بعد أن أصبحت التاجر 

 .المسئولة عن المضاربات الجديدة في السوقالرئيسي للسندات المالية و 

كما أن مكتب ارثر اندرسون نفسه لم يقم بتغيير هؤالء المراجعين رغم التطورات التي     
حصلت في شركة إنرون أو على األقل مدهم بمراجعين أخرين من ذوي الخبرة، ومن 

يكونوا مدربين على الدروس المستفادة أيضا أن مكتب ارثر اندرسون وبقية فريق العمل لم 
نظرة الشك المهنية التي كان عليهم تبنيها ولذلك كانوا يقبلون بكل سهولة تقديرات وتوجهات 

 .اإلدارة في القضايا والصفقات المالية

 :  أليات حوكمة المؤسسات: 03الفقرة 

و يمكن تعريف هذه آليات على أنها، مجموعة من الوسائل التى يتم تصميمها و تنفيذها 
ف ترشيد وتوجيه ورقابة سلوك اإلدارة العليا التخاذ القرارات التى تؤدى الى تحقيق بهد

مصالح المالك ومن ثم التخلص من حـدة مشكلة الوكالة بين اإلدارة العليا و المالك مع 
 .أهمية توافر المقومات األكاديمية، التنظيمية، والمهنيـة

 : و تتضمن عناصر اإلطار المقترح نوعين من آليات المراجعة وهما   

وتشمل مجمـوعـة اآلليات   Internal Mechanismsآليات من داخـل المؤسسة  -
الـرقابيـة التى يتم تصميمها و تنفيذها داخل المؤسسة وتشمل لجنة المراجعة، المراجعة 

المديرين التخاذ القرارات المتعلقة بادارة أنشطة الداخليـة ، و التى تهدف إلى مراقبة و توجيه 
 (. وعمليات المؤسسة والتى من شـأنها تعظيم ثروة المالك و األطراف األخرى المهتمة
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والتى يتم تصميمها وتنفيذها   External Mechanismsآليات من خارج المؤسسة – 
مراجعة أعمال  من خارج المؤسسة وتشمل المراجعة الخارجية، فحص أعمال الزمالء،

التالعب، خدمات التأكيد المهنى، المراجعة المستمرة، الفحص المحدود، معايير المحاسبة 
 .  ومعايير المراجعـة، و معايير الـرقابـة النوعيـة لمكتب المراجعة 

وهذه اآلليات تساعد على تفعيل الدور االيجابى لحوكمة المؤسسات من خالل توافر     
. ى تساعد فى تطوير و تطويع آليات المراجعة لتفعيل حوكمة المؤسساتبعض األبعاد و الت

حيث تقوم حوكمة المؤسسات على مجموعة من المبادىء واالجراءات األساسية، التى تحقق 
 التفاعل بين الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة ولجان المراجعة واإلدارة التنفيذيــة 

 :دور المراجعة الداخلية   .1
إدارة المراجعة الداخلية من أهم عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال يعد وجود 

وخاصة في المؤسسات الكبيرة ألنها تعتبر أداة هامة لتقييم مدى فعالية نظام الرقابة المتبع 
في تحقيق االهداف المرجوة منه عن طريق التحقق من أن التنفيذ تم وفقا لما هو وارد 

ت، ومن ثم فهي تساعد إدارة المؤسسة على القيام بمسؤوليتها عن طريق باللوائح والتعليما
بداء الرأي في السياسات والخطط واالجراءات والسجالت، كما تساعد إدارة  فحص وتقويم وا 
المراجعة الداخلية في دعم الهيكل الرقابي في المؤسسات المختلقة والعمل على رفع كفاءة 

 .تحسين المستمر في رفع كفاءة المؤسسة وربحيتهاتشغيلها وتقديم مقترحات بشأن ال
 :ليات حوكمة المؤسسات من خالل آويمكن تفعيل دور المراجعة الداخلية كأحد 

يجب أن يكون لمدير المراجعة الداخلية الصالحيات الالزمة التي تمكنه من القيام  -
 بعمله على أكمل وجه؛

سسة وذلك عند وضع نظم ضرورة عمل دراسة وتقييم للمخاطر التي تواجه المؤ  -
جراءات المراجعة الداخلية؛  وا 

أنه لكي تؤدي إدارة المراجعة الداخلية عملها بطريقة فعالة، فيجب أن تتمتع إدارة  -
المراجعة الداخلية باإلستقالل الكامل في أدائها لمهامها، ولذلك يفضل أن تتبع للجنة 

تتمكن من فحص وتقويم كافة  المراجعة وذلك لضمان تحقيق اإلستقالل الكامل لها حتى
 المستويات الرقابية بشكل حيادي ودون تعرضها ألي مؤثرات او ضغوط؛

يجب على مدير إدارة المراجعة الداخلية أن يعد تقريرا ربع سنوي يوضح مدى إلتزام  -
 .المؤسسة بالقوانين ومدى إلتزامها بمبادئ حوكمة المؤسسات
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 :دور المراجعة الخارجية   .0

المراجعة الخارجية تمثل مصدرا هاما في تعظيم منفعة إستخدام المعلومات التي إن تقارير 
يعتمد عليها المستثمرين والمستخدمين االخرين للتقارير المالية في إتخاذ القرارات السليمة 
الخاصة باالستثمار، مما يستدعي ضرورة قيام المراجع بعملية اإلفصاح الجيد عن 

ولة إخفاء اي معلومة يمكن أن يستفيد منها فئة دون االخرى مما المعلومات المالية دون محا
 .يؤدي في النهاية إلى تنشيط وكفاءة سوق االوراق المالية

اذ أن تقرير المراجع الخارجي بهذه الصورة يؤدي إلى زيادة الثقة والمصداقية في التقارير 
ة من المعلومات الواردة المالية باإلضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع الفئات المستفيد

 .بالتقارير المالية مما يترتب عليه زيادة فاعلية حوكمة المؤسسات

 :ويمكن القول أن اهمية إستقالل المراجع الخارجي تكمن في 

 تدعيم الثقة في مهنة المراجعة وممارسيها؛ 
 زيادة الطلب على خدمات المراجعة؛ 
 زيادة جودة عملية المراجعة؛ 
  في نتائج عملية المراجعة؛تحقيق الموضوعية 
 تحسين كفاءة أسواق رأس المال. 

 : ويمكن تفعيل دور المراجعة الخارجية كإحدى أليا الحوكمة من خالل  

قيام المراجع الخارجي باعداد تقرير عن نتائج فحصه لهيكل الرقابة الداخلية او  -
المؤسسة فإن ذلك سوف التصديق على تقرير اإلدارة عن مدى فاعلية هيكل الرقابة الداخلية ب

يزيد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالمؤسسة محل المراجعة االمر الذي يجعل القيام 
بإرتكاب أي غش إداري او إجراء اي تالعب أمرا غاية في الصعوبة على أن يقدم هذا 

 التقرير للجنة المراجعة قبل نشره لمناقشته وذلك لزيادة فاعلية هذا التقرير؛
دي المراجع الخارجي دوره بفاعلية فيجب أن يكون مستقال عن إدارة المؤسسة لكي يؤ  -

 وال توجد بينه وبين أعضاء مجلس اإلدارة اي عالقة سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة؛
ال يجوز إلدارة المؤسسة التعاقد مع المراجع الخارجي على القيام بخدمات أخرى  -

المراجعة على هذه الخدمات واألتعاب المقدرة لها وذلك  بخالف المراجعة إال بعد موافقة لجنة
 بما يحفظ إستقالل المراجع الخارجي وبالتالي تفعيل دوره تجاه حوكمة المؤسسات؛

أال يرتبط قرار استمرار المراجع الخارجي في أداء عمله وتقدير اتعابه بتحكم اإلدارة  -
 فيه؛
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ام المؤسسة بقواعد حوكمة قيام المراجع الخارجي بإعداد تقرير عن مدى إلتز  -
 .المؤسسات الصادرة عن الهيئات الرسمية

 : دور لجان المراجعة   .3

لجنة المراجعة هي إحدى اللجان الرئيسية والتابعة لمجلس اإلدارة، وتتكون من عدد من 
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين والذين ال يقمون بأي أعمال تنفيذية بالمؤسسة، ومن 

فعيل أداء المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية في المؤسسة، ومن ثم زيادة أهم أهدافها ت
 .الثقة في القوائم المالية

وتمثل لجان المراجعة أحد االركان الرئيسية لحوكمة المؤسسات حيث تعتبر لجنة المراجعة 
جع احد الضوابط االساسية المانعة لحدوث األخطاء نظرا لصلتها الوثيقة مع كل من المرا

 .الداخلي ومراجع الحسابات ومجلس اإلدارة
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 (اإلجابة الصحيحة باللون األحمر: QCMأسئلة  16): أسئلة التقييم الذاتي
 :اختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية: السؤال

 : نقصد بالمراجعة التفتيش  .07

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 :نقصد بالتحكم في المخاطر التي تعيق تحقيق أهداف المؤسسة هنا بـ  .08

 المراجعة -أ
 الرقابة الداخلية -ب
 التفتيش -ج

 :نقصد بنظام الرقابة الداخلية بـنظام المراجعة الداخلية .09

 صحيح -أ
 خطأ -ب
 : نقصد بجودة المراجعة المالية بـ    .36

 لمستخدمي القوائم المالية درجة الثقة التي يقدمها المراجع -أ
 درجة الشفافية التي تتم على أساسها اعتماد معايير المراجعة -ب
 االعتماد على قوائم مالية صادقة -ج

 :من محددات جودة المراجعة حجم مكتب المراجعة .31
 صحيح - خ
 خطأ -ب
ساهمت الفضائح المالية التي حدثت في الواليات المتحدة للتوجه نحو تعزيز  .30

 : حوكمة المؤسسات

 05الخاصة بالمقطع   أسئلة التقييم الذاتي
 



110 
 

 صحيح -أ      
 خطأ -ب

 : لجنة المراجعة هي لجنة خارجية. 7
 صحيح  -أ

 خطأ -ب
ما هو موقع المراجع الداخلي في الهيكل التنظمي للمؤسسة حتى يتسنى له القيام  .11

 : بواجبه

 المحاسبية والماليةيتبع للدائرة  -أ
 يتبع للجنة المراجعة - د
 يتبع إلدارة العليا مباشرة -ج

 : المراجعة الخارجية هي اشمل من المراجعة الداخلية  .10

 صحيح -أ
 خطأ -ب
لجنة المراجعة هي اللجنة الوحيدة التي تعمل على تعزيز حوكمة المؤسسات  .13

 : في المؤسسة 

 صحيح -أ
 خطأ -ب
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 يلامجألا سر هفلا
 المؤسسات نظرية حوكمة: 0المقطع  -
 00 عطقملاب ةصاخلا يتاذلا مييقتلا ةلئسأ -
 دور المعلومات المحاسبية في عمليات حوكمة المؤسسات: 5المقطع  -
 00 عطقملاب ةصاخلا يتاذلا مييقتلا ةلئسأ -
 الحوكمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات والتعددية في: 0المقطع  -
 00 عطقملاب ةصاخلا يتاذلا مييقتلا ةلئسأ -
 مبادئ ومعايير المحاسبة والحوكمة على المستوى الدولي: 2المقطع  -
 00 عطقملاب ةصاخلا يتاذلا مييقتلا ةلئسأ -
 جودة المراجعة والحوكمة الرهانات والمساهمات: 2المقطع  -

 00 عطقملاب ةصاخلا يتاذلا مييقتلا ةلئسأ -
 


