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 أ 

  :مقدمة

لقد أدت المشاكل التي تعرضت لھا العديد من كبرى الشركات في العالم، وانفصال الملكية عن ا�دارة 

إلى المطالبة بضرورة وجود مجموعة من الضوابط وا2عراف والمبادئ ا2خ0قية والمھنية لتحقيق الثقة 

لمعلومات ن لمستخدمياللعديد من والمصداقية في المعلومات الواردة في القوائم المالية، والتي يحتاج إليھا ا

تكمن في سھولة الحصول عليھا وحسب بل تتعدى إلى جودة تلك المعلومات التي يتلقوھا  � انشغا�تھمحيث 

  وما يميزھا بالم0ئمة والموثوقية؛

من أحداث  ومتابعھاأدت الحوادث التي وقعت خ0ل العقدين ا2خيرين من القرن الماضي كما 

وضع مجموعة من و إلى إعطاء ا2ولوية للموضوعات المتعلقة بالحوكمة  ومحاسبي مت0حقة من فساد اداري

الضوابط ا2خ0قية والمبادئ المھنية ومرتكزات كفيلة بحماية حقوق ا2طراف المعنية كل ذلك أسھم في تحديد 

ليست مفھوماً باعتبارھا  الشركات حوكمةب ميرجع السبب في ا�ھتماو، نطاق ھذا المفھوم وإرساء قواعده

أخ0قياً مجرداً يجب اعتماده فحسب بل ھي وسيلة للتأكد من دقة وحسن أداء الشركات بما يؤدي الى ضمان 

  تحقيق ا2ھداف؛

كل ھذه الظروف قادت إلى تأسيس ع0قة بين حوكمة الشركات والمعلومات التي تحتويھا القوائم 

العديد من القرارات من  اتخاذن قبل ھذه الشركات، والتي تعتبر المرشد ا2ساسي في المالية المفصح عنھا م

قبل العديد من ا2طراف ذات الع0قة ا2مر الذي يقضي بأن تحتوي تلك التقارير على معلومات صحيحة 

  ؛من أجله وعادلة، لكي تحقق الغرض الذي أعدت

لومات في إطار معايير المحاسبة الدولية، التي لى إعداد ھذه المعإن الشركات تلجأ وفي العموم فإ

تتميز بالبعد عن التحيز الشخصي، والعدالة في العرض حيث تضمن س0مة وموضوعية القياس المحاسبي، 

وما يحمله  ،الشركاتسية التي تقوم عليھا عملية حوكمة أحد أھم المبادئ ا2سا والشفافية التي تعتبر واdفصاح

في طياته من إعداد ومراجعة المعلومات واdفصاح عنھا مما يتفق ومعايير عالية الجودة، وأن يتم توفيرھا 

  ؛لوقت الم0ئم وبالتكلفة الم0ئمةللمستخدمين في ا

من شأنھا تفعيل حوكمة ركيزة أساسية تعتبر  جودة المعلومات المحاسبيةمن ھنا يمكن القول أن      

القرارات المھمة داخل  �تخاذعليھا  ا�عتماد وأيضا وسيلة فعالة لمساعدة اdدارة حيث يتم، الشركات

 .الشركة
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 إشكالية الدراسة -أو�

 :على ضوء ما سبق يبرز لنا تساؤل رئيسي يمكن طرحه على النحو التالي

  ؟ما مدى تأثير جودة المعلومات المحاسبية على أداء الشركات وتفعيل حوكمتھا

 :التساؤ�ت الفرعية

بغرض اdلمام بموضوع � بد من طرح مجموعة من ا2سئلة الفرعية  اdشكاللiجابة على ھذا 

   :يالالتوھي كالدراسة 

  ؟جودة عالية على تقديم معلومات ذاتھل الشركة تحرص  •

 ؟جودة القوائم المالية في تفعيل حوكمة الشركاتھو دور  ما •

 ؟المحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات اdفصاحھو دور  ما •

 ؟تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تفعيل حوكمة الشركاتھو دور  ما  •

  فرضيات الدراسة -ثانيا

لغرض اdجابة على ا2سئلة الفرعية السابقة المطروحة في اdشكالية، تعتمد الدراسة على الفرضيات 

  :التالية

يوجد دور اجابي ذو د�لة احصائية لجودة المعلومات المحاسبية في تفعيل  " :الفرضية الرئيسية �

  :ويشتق منھا الفرضيات الفرعية التالية، "α=0,05حوكمة الشركات عند مستوى د�لة 

يوجد دور ايجابي ذو د�لة احصائية بين حرص الشركة على تقديم : اCولىالفرعية الفرضية  •

 ؛α=0,05جودتھا عند مستوى د�لة المعلومات المحاسبية وبين 

يوجد دور ايجابي ذو د�لة احصائية لجودة القوائم المالية في تفعيل حوكمة : الفرضية الفرعية الثانية •

 ؛α=0,05الشركات عند مستوى د�لة 

 يوجد دور ايجابي ذو د�لة احصائية اdفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة: الفرضية الفرعية الثالثة •

 ؛α=0,05عند مستوى د�لة الشركات 

يوجد دور إيجابي ذو د�لة إحصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في  :الفرضية الفرعية الرابعة •

 . α=0,05الشركات عند مستوى د�لة  تفعيل حوكمة
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  أھمية الدراسة -اثالث

وفق الشركات في تفعيل حوكمة دور جودة المعلومات المحاسبية تظھر أھمية البحث من خ0ل إبراز 

المخاطر التي التقليل من القرارات وكذلك  اتخاذيساعد الشركات على أسس و مفاھيم جديدة، ا2مر الذي 

ي إلى تؤدالشركات ، خاصة أن التجارب ا2خيرة في العالم أظھرت أن ضعف الحوكمة في تتعرض لھا 

وھذا ينعكس على  تطوريھالشركة يعمل على في ا مةالحوك، وعليه فإن تفعيل تدمير ا�قتصاديات القومية

  .�قتصاداتنشيط 

  أھداف الدراسة -رابعا

 :تھدف الدراسة إلى

 التعرف على ايجابيات ومزايا حوكمة الشركات؛ .1

  جودة المعلومات المحاسبية على جميع ا2طراف ذات الصلة بھا؛ انعكاساتمحاولة التعرف على  .2

  على مستوى اdفصاح في القوائم المالية؛بيان مدى تأثير حوكمة الشركات  .3

  ؛لمعايير المحاسبة الدوليةوفقا dعداد القوائم المالية التعرف على ا2سس والقواعد ال0زمة  .4

  ؛بجودة المعلومات المحاسبيةوع0قته يلعبه اdفصاح المحاسبي بيان الدور الذي  .5

 .مبادئ الحوكمةفي تفعيل الدور الذي تلعبه جودة المعلومات المحاسبية معرفة  .6

  أسباب اختيار ھذه الدراسة -خامسا

 :من أسباب اختيار ھذا الموضوع نجد أسباب موضوعية وذاتية متمثلة في

 : اCسباب الذاتية �

  ارتباط اdشكالية بمجال تخصصي كطالبة  في السنة الثانية ماستر فرع علوم التسيير؛ -

 .رغبتي في اdط0ع أكثر على ھذا الموضوع والتعرف على المفاھيم المتعلقة به -

  :اCسباب الموضوعية �

  فھي تتطرق إلى دور جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات؛ -

إنھا توجه ا�ھتمام إلى أثر البيانات و التقارير المالية ذات الجودة العالية من اdفصاح والمصداقية  -

 .شركة من خ0ل جودة المعلومات المحاسبية التي من شأنھا أن تفعل حوكمة الشركاتلل
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  الدراسات السابقة -سادسا

ا2بحاث والدراسات السابقة من المراحل المنھجية في البحث العلمي بھدف التعرف يعتبر استط0ع 

اعتقادنا والتي تمكنا من الحصول على المساھمات السابقة فيما يتعلق بموضوع البحث، وأھم الدراسات حسب 

  :عليھا وھي كالتالي

أثر تطبيق قواعد الحوكمة على اOفصاح  التي حاول من خ0لھا دراسة )م2009أبو حمام، (دراسة    -1

دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لTوراق : "المحاسبي وجودة التقارير المالية

 ؛"المالية

ھدفت الدراسة إلى الوقوف على الجوانب الفكرية والتعرف على ا2بعاد التنظيمية لحوكمة الشركات، 

على دور اdفصاح وجودة المعلومات المحاسبية وتأثرھم بقواعد الحوكمة والتعرف على مدى  والوقوف

  المحاسبية؛ الع0قة المتداخلة بين قواعد الحوكمة وجودة التقارير

 :ج التي توصلت إليھاومن أھم النتائ 

أن تطبيق قواعد الحوكمة قد ساھم بشكل كبير في تعزيز دور اdفصاح المحاسبي وجودة التقارير  �

 المالية؛

 .ضرورة تعميق المفاھيم وتطوير التطبيقات السليمة لقواعد الحوكمة والضوابط المرتبطة بھا �

إسھامات حوكمة المؤسسات في  اول من خ0لھا دراسةالتي ح )م2012،ز�سي ياسين(دراسة    -2

 ؛"دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية: "تحقيق جودة المعلومات المحاسبية

منھا في الحصول  ا�ستفادةكيفية  ومزايا حوكمة الشركات إيجابياتالتعرف على  ھدفت الدراسة إلى

على معلومات محاسبية ذات جودة ومصداقية عالية وذلك بغرض إعادة الثقة فيھا، وكذلك عرض الجوانب 

  الفكرية لحوكمة المؤسسات وا�ستفادة منھا في تطوير مفھوم جودة المعلومات  المحاسبية؛

  :ومن أھم النتائج التي توصلت إليھا

لفة يمكن أن تحل العديد من المشاكل التي تواجه تطبيق حوكمة الشركات يحقق مزايا مخت �

 الشركات بشكل عام وبشكل خاص المشاكل المالية وأھمھا فقدان الثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية؛

ا�لتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية يساھم في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، وھذا  �

من خ0ل معايير  –أحد ركائز حوكمة الشركات– الدولية باdفصاح المحاسبي �ھتمام لجنة معايير المحاسبة

 .محاسبية خاصة به

دور حوكمة الشركات في  التي حاول من خ0لھا دراسة )م2009بن عيسى عبد الرحمان، (دراسة    -3

 ؛"دراسة تطبيقية نظرية"رفع كفاءة اCسواق المالية 
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  :من أھم النتائج التي توصلت إليھا

الحوكمة تعد كأداة كفيلة بتوفير أكبر قدر من المعلومات ذات الجودة العالية، بحيث تعتمد على أن  �

 مجموعة من ا2دوات التي تھتم بنوعية المعلومات، وھذا من خ0ل اعتمادھا على مبدأ اdفصاح والشفافية؛

تقدمه المراجعة برفع تحقق الحوكمة أكبر قدر من الجودة والمصداقية في المعلومات، من خ0ل ما  �

 .درجة الثقة في ھذه المعلومات عن طريق تقرير مراجع الحسابات

حوكمة الشركات وأثرھا على التي حاول من خ0لھا دراسة ) م2010حسين عبد الجليل، (دراسة   -4

في  دراسة إختبارية على شركات المساھمة العامة: "مستوى اOفصاح في المعلومات المحاسبية

 ؛"بية السعوديةالمملكة العر

وتأثيرھا على المعلومات المحاسبية، ھدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أھمية حوكمة الشركات 

  وبيان مدى تأثير حوكمة الشركات على مستوى اdفصاح في القوائم المالية؛

  :ومن أھم النتائج التي توصلت إليھا

ومستوى ا�فصاح في القوائم المالية في  بين حجم الشركةوجود ع0قة ايجابية ذات د�لة إحصائية   �

 شركات المساھمة العامة في المملكة العربية السعودية؛

تفاوت مستوى اdفصاح في القوائم المالية في شركات المساھمة العامة في المملكة العربية  �

سبة وھي ن %71صاح بنسبةسط الحسابي لتطبيق بنود مؤشر اdفالسعودية، حيث أظھرت النتائج أن الو

  .مقبولة وجيدة على مستوى جميع الشركات

انط0قا من الدراسات السابقة يحاول الباحث التركيز على خصائص جودة المعلومات المحاسبية 

ودراسة ا2بعاد المحاسبية والفكرية لحوكمة الشركات والتطرق 2ھم آلياتھا، وھذا ما يميز دراسة الباحث عن 

المحاولة مع ، في حوكمة الشركات دراسة إسھامات جودة المعلومات المحاسبيةالدراسات السابقة، وبالتالي 

  .الجزائرية دراسة تطبيقية على إحدى الشركات قصد إجراء

 منھج الدراسة -سابعا

من المناھج المعتمدة في الدراسات ا�قتصادية مزيجا نظرا لطبيعة الدراسة وتحقيقا 2ھدافھا أستخدم  

  :حيث سنستخدم

ويعتمد على المنھج الوصفي من خ0ل التطرق 2ھم المفاھيم المتعلقة بمتغيرات  :النظريالجانب  •

 الدراسة؛

ويعتمد على المنھج التحليلي من خ0ل تحليل وتفسير نتائج دراسة الحالة والذي : الجانب الميداني •

 سوف يعتمد على ا�ستبانة كأداة لجمع البيانات
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  ھيكل الدراسة -ثامنا

على اdشكالية المطروحة والفرضيات الموضوعة من خ0لھا وتحقيق أھداف الدراسة، بغية اdجابة 

  :تم تقسيم الموضوع إلى ث0ثة فصول كما ھو مبين أدناه

، حيث تم تقسيمه لث0ث لجودة المعلومات المحاسبيةاOطار النظري خصصناه لدراسة : الفصل اCول

، أما  جودة المعلومات المحاسبية فتناول المبحث الثاني أما ،المعلومات المحاسبية مباحث، تناول ا2ول

  ؛ IASC/IASB المبحث الثالث فقد تناول معايير المحاسبة الدولية

حيث تم تقسيم الفصل إلى ث0ث  النظري لحوكمة الشركات،اOطار تناولنا من خ0له : الفصل الثاني    

مبادئ حوكمة  فتطرقنا إلى ، أما المبحث الثانيالشركاتماھية حوكمة مباحث، حيث تناولنا في المبحث ا2ول 

ع0قة "وحوكمة الشركات  جودة المعومات المحاسبية أما المبحث الثالث الشركات، ضوابطھا وآلياتھا،

  ؛"متبادلة

حيث تم تقسيمه إلى ث0ث مباحث تمثلت في نظرة  ميدانية دراسة تناولنا من خ0له: الفصل الثالث

، أم البواقيب "batisim" شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة"ا�قتصادية محل الدراسة عامة عن المؤسسة 

  اdطار المنھجي للدراسة وخصائص العينة، المعالجة اdحصائية لبيانات ا�ستبيان؛ 

ا2خير ختمنا ھذه الدراسة ككل الدراسات بخاتمة عامة تتضمن أھم النتائج المتوصل إليھا، ومن  وفي

خ0لھا تم وضع مجموعة من المقترحات التي نراھا مناسبة، وبغية فتح باب البحث من جديد قمنا بطرح أفاق 

  .الدراسة



 

 

 
 ل األولــــالفص

 ودة المعلوماتـــــاإلطار المفاهيمي لج
 ةـــــــــــالمحاسبي
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 تمھيد

يتميز بقدرته على توفير المعلومات المحاسبية المتعلقة ، تعتبر المحاسبة بصفة عامة نظاما للمعلومات

المعلومات ركيزة أساسية من ركائز صنع القرارات سواء كان ذلك  حيث أصبحت ھذه ا&قتصاديةبالوحدة 

  .على المستوى الكلي لرسم السياسات التنموية المختلفة أو على مستوى إستراتيجيات الشركات

في المعلومات بمعد&ت كبيرة نتيجة للتطورات الھائلة ولكن مع ھذا  انفجاروالجدير بالذكر أن ھناك 

  .خذي القراراتتالمعلومات بالمصداقية والجودة لتكون أكثر أھمية لمكله يجب أن تتمتع ھذه 

  :ثMثة مباحث كالتالي إلىاKول الفصل وفي ھذا السياق قسمنا 

  المعلومات المحاسبية؛ :المبحث ا�ول

  جودة المعلومات المحاسبية؛:الثانيالمبحث 

  .IASB/IASC معايير المحاسبة الدولية :المبحث الثالث
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  المعلومات المحاسبية: لمبحث ا�ولا

تعد المعلومات المحاسبية ضرورية لكل الشركات الناشطة على حد السواء وكذلك لكل اKطراف 

أداة أولية &زمة لعملية اتخاذ القرار فھي  المعلومات المحاسبية وباعتبار، الذين لھم عMقة مع تلك الشركات

وسيتم في ھذا المبحث التطرق إلى عموميات حول ، للوحدة ا&قتصاديةإذن تعتبر المصدر والمورد اKساسي 

   IAS/IASC مع توضيح أھم المعايير المحاسبية، المعلومات وإبراز المعلومات المحاسبية

  عموميات حول المعلومات: طلب ا�ولالم

ا خMل ھذ من، Kنھا العصب المحرك لكل أنواع القرارات المتخذةالكل منا يحتاج إلى المعلومات 

  .تطرق إلى مفھوم المعلومات باXضافة إلى ذكر أبرز خصائصھا ومن ثمة أنواعھاالمطلب سن

  مفھوم المعلومات: الفرع ا�ول

  .بصفة عامة يجب علينا أو& أن نبين مفھوم المعلومات المحاسبية إلى مفھوم المعلومات قبل التطرق

  :مفھوم البيانات -أو2ً 

-Kحرف اKعداد واKئم يمكن من ھي اMبجدية والرموز التي تقوم بتمثيل الحقائق والمفاھيم بشكل م

   1؛معلومات صالھا وترجمتھا ومعالجتھا من قبل اXنسان أو اKجھزة لتتحول إلىيإ

ھي مدخMت تم إدراجھا في مرحلة المعالجة للحصول على المخرجات والتي تمثل المعلومة -

  2؛ لMستخدامالجاھزة 

  :مفھوم المعلومات -ثانياً 

  :يلي للمعلومات نذكر منھا ما اتھناك عدة تعريف

المعلومات ھي عبارة عن بيانات تمت تحويلھا وتشغيلھا لتصبح لھا قيمة وبالتالي فإن المعلومات "

  3؛"تمثل معرفة لھا معنى وتفيد في تحقيق اKھداف

المؤشرات ، المقارنات استخراجھي البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتفسير بھدف "

  4؛"والعMقات التي تربط الحقائق واKفكار والظواھر مع بعضھا البعض
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 .13: ، ص2004، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة ا�ولى، سنةتحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبيةعبد الرزاق محمد قاسم،  1

2
- Huges angotK ،stem d’information ،eme édition 5 ، édition de boeck université  ،2006 ، p108. 

 .9:، ص2008، الدار الجامعية، ا(سكندرية، مصر، سنة نظم المعلومات المحاسبيةثناء علي القباني،  -3
 .2: ، ص2006، دار ومكتبة الجامعة، مصر، الطبعة الثانية، سنةنظم المعلومات ا�داريةفايز جمعة صالح النجار،  -4
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  :ومنه يمكن استخMص مفھوم شامل للمعلومات

 &تخاذلتصبح موردا يستخدم ، تحليلھا وتبويبھا، ھي عبارة عن جملة من البيانات بعد معالجتھا

  :والشكل التالي يوضح ذلك، القرارات

  .مفھوم المعلومة):01-01(كل رقم الش

  

   

  

  

، مصر، الدار الجامعية، مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية، كمال الدين مصطفى الدھراوي :المصدر  
  .15ص، 2003سنة، الطبعة الثانية

  المعلوماتخصائص  :الثاني الفرع

لكي تكون المعلومة ذات أھمية وجودة عالية يستفاد منھا في مجال التخطيط واتخاذ القرارات 

يجب أن تتميز بمجموعة من الخصائص  المعلوماتواKنشطة داخل الوحدة ا&قتصادية والتي تبنى عليھا نظم 

  1:التي نشير إليھا من خMل ثMثة أبعاد

  :البعد الزمني -1

  متى تقدم المعلومة ومن يستخدمھا أو يطلبھا؟ :في اXجابة على السؤال يتمثل ھذا البعد

  ).البعد الزمني(خصائص المعلومات ):01- 01( الجدول رقم

  يجب أن يتم توفير المعلومات عند الحاجة إليھا  مMئمة التوقيت )1

  الحداثة )2
يجب أن تعكس المعلومات أحدث المجريات حول 

  الموضوع المعين
  يجب توفير المعلومات بالمعد&ت المطلوبة  توفير المعلومات معدل )3

  الفترة الزمنية التي تغطيھا المعلومات )4
يجب أن يكون من الممكن تقديم معلومات عن 

  والمستقبل والحاضرالماضي 
  

  .40: ص، مرجع سابق، العبد إبراھيمجJل ، منال محمد الكوردي :المصدر

  

                                                           

، دار الجامعة الجديدة، القاھرة، نظم المعلومات ا�دارية والمفاھيم ا�ساسية والتطبيقات مقدمة فيمنال محمد الكوردي، ج/ل إبراھيم العبد،  -1
 .40: ، ص2003مصر، سنة 

 المعلومات المعالجة والتحليل البيانات

 المخرجات المدخ/ت
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  :بعد المحتوى -2

  ذا تحتوي المعلومات؟ام:ويتمثل في اXجابة على ا&ستفسار اKتي المعلوماتمحتوى  يصف ھذا البعد

 ).بعد المحتوى(خصائص المعلومات ):01- 02( الجدول رقم

  يجب أن تكون المعلومات خالية من اKخطاء  الدقة .1

  المMئمة .2
يجب أن تكون المعلومات مMئمة &حتياجات المستخدمين أو الموقف 

  المعين
  يجب توفير المعلومات المطلوبة  ا&كتمال .3
  يجب توفير المعلومات المطلوبة فقط  ا&تصال بالموضوع .4
  يجب أن يسمح النظام بتقديم معلومات واسعة النطاق  النطاق .5

  .41: ص، مرجع سابق، العبد إبراھيمجJل ، منال محمد الكوردي: المصدر

 :البعد الشكلي -3

  تقدم المعلومة؟كيف : يرتبط باXجابة على السؤال التالي

  ).البعد الشكلي(خصائص المعلومات ): 01- 03(الجدول رقم 

  يجب توفير المعلومات في صورة سھلة الفھم  الوضوح .1

  درجة التفصيل .2
يجب أن تكون ھناك قدرة على توفير المعلومات في صورة ملخصة 

  وتفصيلية
  .في ترتيب منطقي يجب عرض المعلومات  الترتيب .3

  أسلوب العرض .4
، أي أن يكون ھناك العديد من بدائل عرض المعلومات مثل النصوص

  اKرقام واKشكال البيانية

  الوسائل .5
يجب أن تكون ھناك إمكانية توفير المعلومات من خMل وسائل متنوعة 

  مثل مستندات ورقية مطبوعة وعروض فيديو مرئية

  المرونة .6
ات متوفرة بشكل مرن يمكن استخدامه من قبل يجب أن تكون المعلوم

  المستويات اXدارية المختلفة بفعالية في عملية اتخاذ القرار
  .41: ص، مرجع سابق ،العبد إبراھيمجJل  ،منال محمد الكوردي: المصدر

  أھمية المعلومات: الثالث عرالف

إلى ، والمجتمعلمجا&ت استخدامھا استثمارھا في حياة اKفراد والمنظمات  تصنف المعلومات تبًعا

  1: اKنواع التالية

تعد المعلومات الركيزة اKساس لعملية التخطيط  :planning information)( معلومات تخطيطية -أو2

 الناجح؛ن أن يكتب لعملية التخطيط فبدون المعلومات الوافية والدقيقة والمناسبة & يمك

                                                           

: ، ص2013،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ا�ردن، الطبعة ا�ولى، سنة"منظور كلي"إدارة المنظماتماجد عبد المھدي مساعدة،  -1
246.  
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يعتمد إنجاز اKعمال والمشروعات على درجة  ):achèvement information( معلومات إنجازية -ثانيا

 كما تتأثر عملية صناعة القرار أيضا بمدى توافر، توافر المعلومات المناسبة والدقيقة في الوقت المناسب

 المعلومات وبالمواصفات المطلوبة؛

وھي ، تعد المعلومات أساس العملية التعليمية): éducationnel information( معلومات تعليمية -ثالثا

زيادة  وللمعلمين أعضاء ھيئة التدريس في، مھمة للطلبة في تحصيلھم الدراسي وجعلھم فاعلين في مجتمعھم

 معارفھم وفي نموھم المھني؛

تاجھا الباحثون بمختلف وھي المعلومات التي يح ):research information( معلومات بحثية -رابعا

 اتھم الموضوعية في إنجاز أبحاثھم؛اتجاھاتھم وتخصص

وھي المعلومات التي يحتاجھا الفرد  ):développement information( معلومات إنمائية -خامسا

 بغرض تنمية حصيلته العلمية والتخصصية والمھنية والثقافية بما ينعكس إيجابيًا على عمله وأدائه فيه كما تعد

لي فإن المعلومات &زمة لنماء الفرد والمجتمع االمعلومات أساسية في تطور المجتمعات وتقدمھا ونمائھا وبالت

 ؛وازدھارھاوھي أساس تقدم الحضارة اXنسانية 

وھي معلومات ): industriel or commercial information( معلومات صناعية وتجارية -سادسا

في  الصناعية والتجارية لتطوير منتجاتھا وتحسين أدائھا وقدرتھا التنافسيةتحتاجھا الشركات والمؤسسات 

 السوق وضمان استمراريتھا فيه؛

، وسياسية واجتماعية اقتصادية: وفق موضوع تخصصھا إلى معلومات أيضا المعلوماتوتوصف  -

1.وعلمية وھندسية
 

  أنواع المعلومات :الفرع الرابع

المعلومات بطريقة منظمة من أجل متابعة مختلف وظائفھا والعمليات التي تستخدم الوحدة ا&قتصادية 

ويمكن تصنيف . ھذا ما يؤدي إلى تعدد المعلومات وصعوبة فصلھا، تحدث في محيطھا الداخلي والخارجي

  2:المعلومات إلى ما يلي 

 

 

                                                           

 .265: ، صمرجع سابقعبد المھدي مساعدة،  ماجد -1
 .41: ، ص1990، دار الجامعة، لبنان، سنةنظم المعلومات المحاسبية في المنشأة الماليةمحمد الفيومي محمد،  -2
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 : من حيث المعلومات التي تتعامل بھا المؤسسة -أو2

  :نجد ما يلي

وقد جمعت وقّدمت من أحد ، وھي المعلومات التي تتعلق بمشكلة معينة :ا�ساسيةالمعلومات  -1

Kداء العمل نيابة  استشاراتفإذا جمعت الوحدة المعلومات بنفسھا أو استأجرت مكتب ، اKفراد Kول مرة

بتجميع شركات أخرى تكون ھذه المعلومات بالنسبة للوحدة ا&قتصادية معلومات أولية حتى ولو قامت ، عنھا

 نفس المعلومات؛

، ھي المعلومات التي تم جمعھا وتخزينھا في مكان قابل للوصول إليه :المعلومات الثانوية -2

فمثM من الطبيعي ، النوع من المعلومات الخاصة بالمشكل الذي يواجھھم وغالبا ما يحتاج المسؤولون إلى ھذا

التي يمكن الرجوع إليھا للحصول على  أن نجد ملفات ضخمة على مستوى الحكومة واKجھزة المختلفة

 .اXنتاج وغيره، ستھMكا&، معلومات حول السكان

 :من حيث التقسيم الوظيفي للمعلومات -ثانيا

وتتمثل . من خMل الوظائف المختلفة لھا &قتصاديةاالتي تتحصل عليھا الوحدة  ويقصد بھا المعلومات

  :فيما يلي

تشمل البيانات والمعلومات الكمية واXحصائية التي تنطبق  :المعلومات المالية والمحاسبية -1

طرق  وبصفة عامة تنطبق عليھا، عليھا المبادئ المحاسبية الخاصة بالتسجيل والترحيل وتحديد مختلف النتائج

  المعالجة في نظام؛

تشمل البيانات والمعلومات حول متطلبات السوق ورغبات المستھلكين  :المعلومات التسويقية -2

 للوحدة؛معلومات الخاصة بالمنتج المراد تسويقه وكذا السياسة التسويقية وال

ھي المعلومات التي تفيد في إجراء البحوث التطبيقية في تطوير وسائل : المعلومات ا�نتاجية -3

فمثM المعلومات الخاصة بطرق اXنتاج ، اXنتاج واستثمار الموارد الطبيعية واXمكانيات المتاحة بشكل أفضل

  Mزمة Xنتاج سلعة معينة؛لعلومات الموا

مثM ، ھي المعلومات التي تھتم بتنظيم وتسيير شؤون العمال :المعلومات الخاصة با�فراد -4

  1.المعلومات الخاصة بتدريب وتحفيز العمال
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  ماھية المعلومات المحاسبية: ثانيالمطلب ال

يعتمد نجاح أي شركة على أھمية القرارات التي تتخذھا والتي & يمكن أن تكون صائبة إ& بتوفر 

وفي ھذا المطلب سنقوم بالتعرف على مفھوم المعلومات المحاسبية وكذلك المعلومات المحاسبية المMئمة 

  .أبرز خصائصھا وأھميتھا وفي اKخير عرض أھدافھا

  المحاسبية مفھوم المعلومات: �ولالفرع ا

وغالبا ما ، تعتبر كل من البيانات والمعلومات المحاسبية مكونات أساسية لنظم المعلومات المحاسبية

بقصد الد&لة على معنى واحد رغم ا&ختMفات الجوھرية ، تستخدم في الحياة العملية كمصطلحات مترادفة

ذ أن ھناك لبس في التمييز بين البيانات ويعتبر مفھوم المعلومات من المفاھيم المثيرة للجدل؛ إ، بينھما

، ھو اKساس؛ للتمييز بين البيانات والمعلومات) المستفيد(وإن معيار ا&ستفادة من قبل المتلقي ، والمعلومات

  1: على خاصيتين أساسيتين للتمييز بينھما وھما ويعتمد ھذا المعيار

، ص المتلقي تحولت إلى معلوماتفإذا أدت البيانات إلى إضافة معرفية لدى الشخ :ا�ضافة المعرفية -أو2ً 

 فإنھا تبقى في إطار البيانات؛ وإذا كانت غير ذلك

أن أو ، إذا كانت مرتبطة بحدث معين يتم اتخاذ قرار بشأنه وتؤثر في القرار المتخذ فالبيانات :ا2رتباط -ثانيًا

 .فھي إذن تصبح بعد معالجتھا معلومات ى تغيير القرار أو تعديلهإل أو، ؤدي إلى اتخاذ قرار سليمت

المعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص اKحداث ا&قتصادية المعلومات المحاسبية بأنھا كل تعرف 

التي تتم معالجتھا والتقرير عنھا بواسطة نظم المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المقدمة للجھات 

  شغيل والتقارير المستخدمة داخليا؛وفي خطط الت الخارجية

وفي مجال مھنة المحاسبة نجد أن مصطلح المعلومات المحاسبية أصبح متداو& بشكل واضح في 

كثير من اKدبيات واKبحاث التي ترى أنه من الضرورة النظر إلى المحاسبة من أبعاد متنوعة ومجا&ت 

لمصادر المختلفة ھي التي تشكل المادة الحية التي يمكن التعامل معھا فالمعلومات ذات ا، مختلفة بشكل متكامل

 تحليM وتفسيرا وشرحا ووصفا لمعالجتھا وإخراجھا في شكل معلومات تمثل المعطيات التي تفيد في عملية

  2؛اتخاذ القرارات

                                                           

 .13: ، ص2003، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ا�ردن، الطبعة ا�ولى، سنة نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةلرزاق، قاسم عبد ا -1
، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في العلوم التجارية، تخصص إسھامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةز8سي رياض،  -2

 .35 :ص ،2012-2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، محاسبة وجباية، 
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خروج وفي اKخير فإن المعلومات المحاسبية ھي عبارة عن مجموعة من البيانات يتم تحويلھا لل

يجب أن تتميز بخصائص  ولكن ھذه المعلومات المحاسبية، بالمنتج النھائي عن طريق المعالجة المحاسبية

  .حتى تكون ذات فائدة ويمكن استخدامھا من قبل جميع اKطراف ذات الصلة

  خصائص المعلومات المحاسبية: ثانيالفرع ال

  :الخصائص ا�ساسية -أو2ً 

 :مةالمJء -1

المMئمة على أنھا قدرة المعلومات المحاسبية على تغيير قرار مستخدم المعومات وبكلمات  تعرف

  ت على إيجاد فرق في اتخاذ القرار؛ھي قدرة المعلوما، أخرى

وذلك من خMل ، بأنھا تلك المعلومات القادرة على إحداث تغيير في اتجاه القرار fasb كما عرفھا

عاب الماضي من أجل التنبؤ بالمستقبل بموضوعية تسھل على يبالحاضر واستزيادة تأثيرھا في التحكم 

  1؛مستخدمي تلك المعلومات عملية صنع واتخاذ قرار أدق وأكفأ مّما لو كانت تلك المعلومات غير مMئمة

إن المعلومات المMئمة ھي تلك المعلومات المحاسبية التي تكون لھا قيمة تنبؤية واسترجاعية تؤثر في 

جاه سلوك متخذي القرار وتأثر فيه لتغير القرار نحو الموقف الذي يتخذ بشأنه عند تقديمھا في الوقت المMئم ات

ولكي تكون المعلومات المحاسبية مMئمة يلزم توافر ثMث  ،على التأثير في ذلك القرار له قبل أن تفقد قدرتھا

  :خصائص نوعية ھي 

 ت؛القيمة التنبؤية للمعلوماخاصية   - أ

 ية القيمة ا&سترجاعية للمعلومات؛صخا   - ب

  .للمعلومات) المMئم(التوقيت المناسب خاصية  -ج

  :وفيما يلي سيتم التطرق لھذه الخصائص النوعية الفرعية لخاصية المMئمة كما يلي 

 :التنبؤية للمعلوماتالقيمة خاصية  �

التوقعات المستقبلية ة متخذ القرار على التنبؤ بنتائج تعد مقدرة المعلومات المحاسبية في تحسين مقدر

فالمعلومات المMئمة ھي  ،"المMئمة"في ضوء نتائج الماضي والحاضر أحد الخصائص الفرعية للمعلومات 

فبدون معرفة اKحداث الماضية يصعب التنبؤ بما  لعوائد المرتبطة بنشاط المستقبلي،التي تساعد على التنبؤ با

                                                           

 .293  :، دار وائل للنشر، عمان ا�ردن، صمقدمة في نظرية المحاسبةـ كمال عبد العزيز النقيب، 1



         ا�طار المفاھيمي لجودة المعلومات المحاسبيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل ا�ول

 

 
10 

م بالمستقبل يعتبر عمM غير كما أن معرفة نتائج اKحداث الماضية دون ا&ھتما، في المستقبل ستكون عليه

  ھادف؛

إن القيمة التنبؤية للمعلومات يساعد مستخدميھا على القدرة على تنبؤات حول أثار الماضي والحاضر 

للتنبؤ  المناسبة ذات الصلة بعملية اتخاذ القرار تساعد مستخدميھا القيام بعملية حيث أن المعلومات ،والمستقبل

  1.بالنسبة ل{حداث في الماضي والحاضر والمستقبل

  

 :سترجاعية للمعلوماتالقيمة ا�خاصية  �

 أو تصحيح توقعات الحالية أوتمتلك المعلومات قيمة استرجاعية عندما يكون لھا القدرة على التغيير 

وھي & تقل عن أھمية ، سترجاعية للمعلومات أيضا بالتغذية العكسيةكما يطلق خاصية القيمة اX، المستقبلية

وبالتالي ، مدى صحة توقعاته السابقة وتساعد مستخدم المعلومات في تقييم، خاصية القيمة التنبؤية للمعلومات

  .ه التوقعاتيستخدم المعلومات في تقييم نتائج القرارات التي تبنى على ھذ

 :للمعلومات) المJئم(المناسب التوقيت خاصية  �

ه يجب إتاحة المعلومات المناسبة لمن تقديم المعلومات في حينھا بمعنى أن يقصد بالتوقيت المMئم

وذلك Kن ھذه المعلومات تفقد منفعتھا إذا لم تكن متاحة عندما تدعو الحاجة  إليھايستخدمونھا عندما يحتاجون 

تراخى تقديمھا فترة طويلة بعد وقوع اKحداث التي تتعلق بھا بحيث تفقد فعاليتھا في أو إذا ، إلى استخدامھا

  2.اتخاذ قرارات على أساسھا

 :على المعلومات ا2عتمادإمكانية  -2

ات المحاسبية إذا وجد متخذ القرار أنھا تعكس الظروف ا&قتصادية يمكن ا&عتماد على المعلوم

وتتوافر خاصية إمكانية ا&عتماد على المعلومات عندما تكون خالية من الخطأ ، واKحداث التي تعبر عنھا

ولكي تكتسب المعلومات المحاسبية الثقة ، والتحيز ومعروضة بأمانة وأن تكون ھذه المعلومات قابلة للتحقيق

  3.الحيادية والكمال، أمانة التعبير، ن جانب المستخدمين يجب توفر ھذه الصفاتم

  

 

                                                           

 .23: دن، ص، دار المكاتب الوطنية، عمان، ا�رالقوائم المالية والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا والمقبولة قبو+ عامانعيم حسين دھمش،  -1
 .201: ، ص1990، الطبعة ا�ولى، ذات الس/سل للطباعة والنشر، الكويت، سنة نظرية المحاسبةعباس مھدي الشيرازي،  -2
 .44: ، ص2000، الدار الجامعية، ا(سكندرية، مصر، سنة طريقك إلى البورصةمحمود عبد ربه محمد،  -3
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 :القابلية للفھم -3

كما أنه ينبغي أن يكون لديھم ، وتعني أن تكون المعلومات المحاسبية مفھومة من قبل المستخدمين

  1.ا&قتصادمستوى من المعرفة المحاسبية في مجال 

  :الخصائص الثانوية  -ثانياً 

توافرھا في  انوية التالية والتي يجبالخصائص الث"  fasb"مجلس معايير المحاسبة المالية حدد 

  :المعلومات المحاسبية

 :comparabilityالقابلية للمقارنة  -1

 يؤدي استخدام البدائل والسياسات المحاسبية المتعارف عليھا إلى تباين في المعلومات المحاسبية

إجراء المقارنات بين النتائج المالية للوحدة المحاسبية  إمكانيةالمتعلقة بالوحدة المحاسبية مما يسبب عدم 

أن ، لفترات محاسبية متتالية كما يخفض من إجراء المقارنات والتحليMت بين الوحدات المحاسبية المتشابھة

ة سواء مع المعلومات على مستوى القطاع عرض المعلومات المحاسبية بالشكل الذي يجعلھا قابلة للمقارن

داء وتحسين التنبؤ وترشيد أكبر في تقييم اKأم على المستوى الداخلي للوحدة المحاسبية يحقق قدرة  ككل

  ؛القرارات المختلفة

 :consistencyالثبات وا2تساق  -2

في المحاسبة والمتمثلة بسياسة  ولتحقيق ھذه الخاصية يستوجب ا&لتزام بإحدى السياسات المھمة

وتعتبر ھذه السياسة ذاتھا احد المعايير ، الثبات وا&تساق في تطبيق الطرق المحاسبية ما بين سنة وأخرى

عاتھا عند تقديم والتي يجب على مدقق الحسابات الخارجي مرا، اKساسية الخاصة بإعداد تقارير التدقيق

  التقرير النھائي؛

" fasb"نوعية للمعلومات المحاسبية فقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية فضM عن الخصائص ال

 :قيدين رئيسين عن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وھما ) 1980) (2(في النشرة رقم 

 

 

  

                                                           

 .13: ، ص2010ا�ردن، عمان، سنة  ، ا�وراق الزرقاء،النظام المحاسبي الجديدمحاسبة المؤسسة والجباية وفق جمال لعشيشي،  -1
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 :materiality النسبيةا2ھمية   - أ

ھذه الخاصية دورا ھاما كمعيار لتحديد المعلومات التي يتوجب اXفصاح عنھا وذلك من زاوية  تلعب

لبنود المعلومات ) agregation(على متخذ القرار كما تعد معيارا ھاما في تنفيذ عملية الدمج تأثيرھا المتوقع

  ضھا في القوائم المالية المنشورة؛التي يتم عر

 :cost and benefit الكلفة والعائد  - ب

رئيسيًا على إنتاج وتمويل ) constraint(العائد فيمثل قيدا أو محدًدا /أما فيما يخص الكلفة 

والقاعدة العامة ھي أن المعلومات المحاسبية & يجب إنتاجھا وتوزيعھا إ& إذا ازدادت ، المعلومات المحاسبية

العائد ما ھو إ& نوع من /فقيد التكلفة ، ليفھا حكمھا في ذلك حكم أي خدمة اقتصادية أخرىامنفعتھا على تك

  المعلومات المحاسبية؛ دراسة الجدوى بالتطبيق على إنتاج وتوزيع

وتأسيًسا على ما تقدم يتضح التداخل بين الخصائص بصورة متكاملة فضM عن توفير تلك 

 الوظائفتماد تلك اXدارية &ع الوظائفالخصائص في المعلومات المحاسبية سيكون له تأثير كبير على كل 

من خMل المساھمة في تخفيض يأتي تحقق الفائدة من المعلومات المحاسبية و، على المعلومات المحاسبية

  1.لدى متخذ القرار أو المساھمة في زيادة درجة المعرفة لدى متخذ القرار حا&ت عدم التأكد

  .خصائص المعلومات المحاسبية): 01-02(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الطالبة با2عتماد على مراجع                                                          

                                                           

 أثر حوكمة المصارف على جودة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية في عينة منالبصرة، /ناظم حسن عبد السيد السيد، الكلية التقنية ا(دارية -1
 .103، 102: ، ص2012ة وا8قتصادية، المجلد الثاني، العدد الرابع، سنة ، مجلة المثنى للعلوم ا(داريالمصارف العراقية الخاصة

 المعلومات المحاسبيةخصائص 

 الخصائص الثانوية الخصائص ا�ساسية

 الم/ئمة

 إمكانية ا�عتماد على المعلومات

 القابلية للفھم

 القابلية للمقارنة

 الثبات وا(تساق
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  أھمية المعلومات المحاسبية: الثالثالفرع 

لم يعد ھناك أي شك في أن المعلومات أصبحت في عصرنا الحالي مورًدا رئيسيًا Kي منظمة بغض 

الموارد (فالمعلومات ھي أحد ثMثة موارد ھامة في المنظمة ، النظر عن طبيعة نشاطھا أو حجمھا أو ملكيتھا

ولقد أصبحت المعلومات بالنسبة لمنظمات اKعمال المعاصرة ، )والمعلومات، الموارد المادية، البشرية

، والناجحة بمثابة القاعدة اKساسية التي تعتمد عليھا؛ لممارسة أعمالھا في ظل بيئة اKعمال المتغيرة والمعقدة

  1.ومات اKساس المنطقي لعملية اتخاذ القراراتوتمثل المعل، حالياً ومستقبMً  والتي تحيط بالمنظمة

وعدم توفر المعلومات الكافية والصحيحة التي يعتمد عليھا يعتبر من أھم أسباب فشل الكثير من 

وتحتاج اXدارة في كل أوجه نشاطھا إلى ، القرارات اXدارية والقصور في التخطيط والرقابة وتقييم اKداء

  2.قرار معلومات صحيحة وحديثة تساعدھم في عملية اتخاذ القراراتحيث يطلب صناع ال، المعلومات

إلى تلك وقد ازدادت أھمية المعلومات المحاسبية في الوقت الحاضر؛ لوجود عوامل متعددة أدت 

  3: مجملة فيما يلي، الزيادة

 إنتاج المعلومات بصورة مستمرة؛ يؤدي إلى ضرورة: النمو في حجم الشركة -

 ير المعلومات بصورة رأسية وأفقية؛ما يتطلب توف: ا&تصال في الشركةازدياد قنوات  -

 ر معلومات تخدم اKھداف المختلفة؛ويتطلب توفي: تعدد أھداف الوحدة ا&قتصادية -

وقد ازدادت ھذه العMقة نتيجة كثرة ، تتأثر الشركة بالبيئة وتؤثر بھا: التأثر بالبيئة الخارجية -

 .وھذا يتطلب قدراً كبيرا من المعلومات، ةالتغيرات التي تحدث في البيئ

 أھداف المعلومات المحاسبية: رابعالفرع ال

وشفافية وتقوم باXفصاح عن  إن المعلومات المحاسبية التي تصف وضع الشركة بكل وضوح

  ؛المعلومات المحاسبية المؤثرة على القرارات مستخدمين ذات تأثير قوي على الشركة وعلى المستخدمين

أشارت لجنة المبادئ  المحاسبية اKمريكية إلى أن أھداف التقارير المالية تتمثل في ھدف رئيس ولقد 

بكل عدالة  وھو أن تظھر القوائم المالية نتيجة نشاط المشروع والمركز المالي والتغيرات في المركز المالي

لتقارير المالية تتمثل في إمداد ووضوح في ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة ھذا باXضافة إلى أھداف عامة ل

دين بمعلومات موثوق بھا عن المصادر ا&قتصادية للمشروع وأية التزامات تفيد في الحكم عليه من يفتالمس

وجھة نظر المستثمر وكذلك معلومات عن نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة تھم المستثمر عند حساب 

                                                           

 .79: ، ص2007، الطبعة ا�ولى، الدار الجامعية، مصر، سنة ات المعاصرةنظممنظم المعلومات ا�دارية في الإدريس ثابت عبد الرحمان،  -1
  : ، ص، ص2007المنھاج للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى، عمان، سنة ، دار نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصرجمعة، وآخرون،  -2
9 ،10. 
،    2010، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة ا�ولى، عمان، سنة تصميم نظم المعلومات ا�دارية والمحاسبيةالقاضي، وآخرون،  -3

 .379: ص
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وتھتم الدائنين لبيان مدى قدرة المشروع على سداد  م الضرائبالعائد على السھم وتھتم الدولة لغرض فھ

في معايير  التزاماته وأيًضا معلومات تفيد إدارة المشروع في الرقابة والتخطيط وتقييم اKداء كما ورد

أن ھدف البيانات المالية ھو توفير المعلومات حول ) 01(وبالتحديد المعيار الدولي رقم المحاسبة الدولية 

 للمنشأة التي تفيد شريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذھم النقدية ز المالي واKداء المالي والتدفقاتالمرك

، للقرارات ا&قتصادية وتبين البيانات المالية أيًضا نتائج واجبات اXدارة في عملية تنظيم الموارد الموكلة إليھا

 إلى تھدف البيانات المالية" المالية ھي من البيانات أن الھدف) 01(كما ورد في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ؛توفير معلومات حول المركز المالي

لقاعدة عريضة من المستخدمين في  واKداء والمتغيرات في المركز المالي لمشروع تكون صالحة

ة لغالبية إن البيانات المالية المعدة لھذا الغرض تلبي ا&حتياجات المشترك، اتخاذ القرارات ا&قتصادية

توفر كافة المعلومات التي يمكن أن يحتاجھا المستخدمين  المستخدمين ولكن البيانات المالية على كل حال &

تعكس ا�ثار المالية ل{حداث السابقة و& توفر  لصنع القرارات ا&قتصادية Kن ھذه البيانات وإلى حد كبير

أو محاسبة اXدارة إنما  لية كذلك نتائج التدبير اXداريوتظھر البيانات الما، بالضرورة معلومات غير مالية

باستثماراتھم في  ا&حتفاظيقومون بذلك من أجل اتخاذ قرارات اقتصادية تضم على سبيل المثال قرارات 

  .ما إذا كانوا سيعيدون تعيين اXدارة أو إحMل أخرى مكانھا المشروع أو بيعھا أو

  :يتضح لنا ما يلي

المالية ھو توفير المعلومات حول المركز المالي حيث يقصد بالمركز المالي جميع  أن ھدف البيانات �

علومات المالية كل من الممتلكات الموجودات والمطلوبات التي على الشركة أي يجب أن تشمل الم

والمصانع والمعدات وعقارات واستثمارات وأصول غير ملموسة وأصول مالية ومعلومات عن 

 ؛خإل...لية والضريبيةمدنية والنقد ومعد&ت النقد وا&لتزامات الماالمخزون والذمم ال

يجب توفير معلومات عن اKداء المالي وھو عبارة عن قدرة المشروع على توليد النقد وما يعادل  �

النقد وتوقيت تأكيد ھذه التوليدات حتى يمكن التأكد من قدرة المنشأة على سداد القروض والتوزيعات 

1رواتب الموظفين وكذلك الموردين؛ عللمالكين ودف
 

 يجب توفير معلومات عن التدفقات النقدية لما لھا من أھمية بالغة لشريحة كبيرة من المستخدمين �

حيث تتضمن ھذه القائمة معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة ، قراراتھم ا&قتصادية &تخاذ

ت ھذه اKنشطة تشغيلية أو استثمارية أو والخارجة من جميع اKنشطة الموجودة في المنشأة أكان

 لمستخدميھا حسب طبيعة كل مستخدم؛ فإن المعلومات عن ھذه اKنشطة ذات د&&ت مفيدة، تمويلية

                                                           

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في على مستوى ا�فصاح في المعلومات المحاسبية حوكمة الشركات وأثرھا، حسين عبد الجليل آل غزوي -1
 .44، 43: ، ص، ص2010التحليل المالي، تخصص محاسبة، ا�كاديمية العربية في الدانيمارك، سنة /المحاسبة
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في عملية تنظيم الموارد الموكلة إليھا من حيث كما أن البيانات المالية تبين نتائج واجبات اXدارة  �

المالية ذات كفاءة عالية في إدارتھا  لية إذا ما كانت اXدارةإدارتھا المالية حيث تدل البيانات الما

من قبل اXدارة  ويكن معرفة ذلك من البيانات المالية التي يتم تقديمھا، المالية للموارد النقدية

 للمستفيدين منھا؛

تحت التشغيل  اXنتاجغير التامة أو  كتسابا&قائمة الدخل ودورات (تقديم قائمة المكسب الدوري  �

وتقييم المقدرة الكسبية للمشروع ويجب التقرير عن  تفيد في التنبؤ والمقارنة) ومستوى اXنجاز

صافي النتيجة لدورات الكسب التامة وأنشطة المشروع عن العمليات القابلة للتحقيق غير التامة والتي 

ئم متتالية عن المركز المالي وذلك ھي قيد اXتمام كما يجب التقرير عن التغيرات في القيم بوساطة قوا

 القيم من حيث التأكد من تحقيقھا؛ &ختMفبشكل منفصل نظًرا 

من اKھداف التزويد بالمعلومات المفيدة في عملية التنبؤ ويجب التزويد بالتنبؤات المالية عندما تزيد  �

1.عتماد والوثوق بتنبؤات المستخدمينھذه التنبؤات قابلية ا&
 

  ھاتصنيف المعلومات المحاسبية وقيود: ثالمطلب الثال

وتبويبھا باXضافة إلى من خMل ھذا المطلب سنتطرق إلى كل من تصنيفات المعلومات المحاسبية 

  .أھم القيود التي تحكمھا

  محاسبيةتصنيف المعلومات ال: الفرع ا�ول

  :حيث يمكن تصنيفھا كما يلي اعتباراتيختلف تصنيف المعلومات المحاسبية تبعا لعدة 

  : من حيث المحتوى -أو2

  : تصنف إلى ثMثة أنواع

وتتعلق بصياغة أھداف ، وھي التي تغطي فترة زمنية طويلة نسبيًا :المعلومات ا�ستراتيجية -1

 لى ھذه اKھداف؛إة اKجل؛ للوصول والخطط طويل، الشركة

الوسطى ل�ستراتيجيات الموضوعة من قبل اXدارة تتعلق بتنفيذ اXدارة : المعلومات التكتيكية  -2

 وتدريبات اKفراد؛، الصيانة وخطط، جدول اXنتاج: مثل، العليا

المعلومات المتعلقة بحضور : مثل، ھي التي تتعلق بعمليات الشركة اليومية :المعلومات التشغيلية -3

  2؛وأنواع وكميات السلع المنتجة والمباعة، الموظفين

  :محتوى المعلومات باختMف المستويات اXدارية اختMفيوضح كيفية ) 1-3(والشكل
                                                           

 .43،44: ، ص، ص، مرجع سابقحسين عبد الجليل آل غزوي -1
الطبعة ا�ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، سنة ، إدارة تكنولوجيا المعلومات"إلى نظم المعلومات ا�داريةالمدخل الطائي محمد عبد حسين،  -2

 .286: ، ص2009
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  .اختJف محتوى المعلومات باختJف المستويات ا�دارية :)01-03(الشكل

    

  

  

  

  

  

  
  

  

 محتوى المعلومات                            المستويات اXدارية                           

  

 

أنه على نظام المعلومات توفير اKنواع الثMثة من المعلومات لكل مستوى إداري ) 1-3( ويتبين من الشكل
  .بحسب حاجته

 :من حيث د2لتھا -ثانيا

  :تقسم إلى

في تقييم كفاءة  وتستخدم، تتعلق باKحداث والعمليات التي تمت في الماضي: خيةيمعلومات تار -1

 وبيان المركز المالي؛، افھاالمنشأة في تحقيق أھد

كما أنھا ، وفي الوقت المناسب، وتقدم بصورة دورية، تتعلق باKنظمة التشغيلية: معلومات حالية -2

 ليلي؛ لمتابعة ا&نحراف المعياري؛ذات طابع تح

  المعلومات اXستراتيجية

  المعلومات التكتيكية

  المعلومات التشغيلية

ا�دارة 

العليا

ا�دارة الوسطى

ا�دارة التنفيذية
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واتخاذ ، التنبؤ، خطيطالت"وھي معلومات تقديرية يتم إعدادھا Kغراض : معلومات مستقبلية -3

  1".القرارات

 :من حيث مصدرھا -ثالثا

وھي معلومات تعبر عن أحداث ووقائع تمت داخل المنشأة ويتم الحصول عليھا : معلومات داخلية -1

اليومية والموازنات  وتتمثل ھذه المعلومات في التقارير والكشوفات، من اKفراد واKقسام الداخلية

 للمنشأة؛ ا&عتياديةالتخطيطية وتقارير اKداء وكل ما يتعلق بالعمليات 

لعمMء والممولين اوھي معلومات يتم الحصول عليھا من مصادر خارجية ك: معلومات خارجية -2

المحيطة وظروف  وتتضمن معلومات عن البيئة، نظمات المھنية وغيرھاموالجھات الحكومية وال

Mزمة والتخطيط لوتحتوي على مؤشرات تنبؤية تمكن  مستخدميھا من اتخاذ ا&حتياطات االسوق 

وغالبًا ما تكون ھذه المعلومات على شكل نشرات إحصائية تفسر ، لمواجھة اKحداث قبل وقوعھا

 .الجوانب ا&جتماعية وا&قتصادية للبيئة المحيطة

 : من حيث ارتباطھا بالزمن -رابعا

 مة حدث معين في لحظة زمنية محددة؛إذا عبرت عن قي :معلومات جامدة -1

2.إذا عبرت عن حالة التغير التي حدثت في قيمة الحدث خMل فترة زمنية: معلومات ديناميكية -2
 

  قيود المعلومات المحاسبية: لثانيالفرع ا

  :ان تجتاز أربعة قيود ھي\حتى يمكن توفير المعلومات بالخصائص السابقة الذكر ينبغي 

 ا�ھمية النسبية للمعلومة -أو2

فالمحاسبون & يھتمون كثيرا بالعناصر التي يكون ، ويقصد بھا اKھمية النسبية لعنصر أو حدث معين

فعلى سبيل المثال ھل يجب تسجيل تكلفة مبراة اKقMم أو تكلفة سلة ، تأثيرھا ضئيM على نتائج العمليات

على مدى أعمارھا اXنتاجية؟ فمع أن ھناك أكثر من فترة المھمMت ضمن حسابات اKصول ثم استھMكھا 

فإنه وفقا لمفھوم اKھمية يجب اXعتراف بتكلفة ھذه ، محاسبية سوف تستفيد من استخدام ھذه اKصول

باعتبار أن المحاسبة عن استھMك أصول تكلفتھا منخفضة جدا يعتبر أمر مكلفا ولو ، العناصر كمصروفات

 العمليات سوف يكون عديم اKھمية؛ على نتائج إن تأثير ھذه العناصرللغاية فضM عن ذلك ف

                                                           

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتھا على سعر السھمعبد الرزاق حسن الشيخ،  -1
 .37: ، ص2012اسبة والتمويل، تخصص محاسبة، الجامعة ا(س/مية غزة، سنة في المح

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، تخصص دورالمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات ا�داريةأحمد عبد الھادي شبير،  -2
 .44، 43: ، ص2006محاسبة، الجامعة ا(س/مية غزة، سنة 
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ويمكن الحكم على أھمية عنصر معين إذا كان ھناك توقع معقول بأن معرفة ھذا العنصر أو أثره على 

فأھمية عنصر معين تعتبر مسألة ، نتائج القياس والتقويم يمكن أن يؤثر على قرارات مستخدمي القوائم المالية

ة فما يكون مھما بالنسبة لمؤسسة معينة قد & يكون مھما بالنسبة لمؤسسة أخرى فأھمية عنصر ما & نسبي

  لى طبيعته وعMقته بباقي العناصر؛تعتمد على مقداره فقط ولكن تعتمد أيضا ع

 :الموازنة بين التكلفة والمنفعة -ثانيا

لمأخوذة من المعلومات يجب فالمنافع ا، الماليةالموازنة بين التكلفة والمنفعة تمثل قيد في إعداد القوائم 

  1؛أن تفوق التكاليف المتكبدة في سبيل أعداد ھذه المعلومات

 :التحفظ عند إجراء القياس والتقويم المحاسبي -ثالثا

زمة في Mويعني التحفظ إتباع درجة من الحرص عند ممارسة اKحكام المطلوبة Xجراء التقديرات ال

Mزم وا&لتزامات أو لظل ظروف عدم التأكد لدرجة أن اKصول أو الدخل & يقرر عنھما بأزيد من ا

تسمح على سبيل المثال بخلق  مع ذلك فممارسة التحفظ &، زمM& يقرر عنھا بأقل من ال المصروفات

ن محايدة وبالتالي & تتوافر Mزم Kن القوائم المالية سوف & تكولاحتياطات سرية أو مخصصات أكثر من ا

عتماد عليھا ويعتبر التحفظ من القيود التقليدية التي خضع لھا المحاسب وھو بصدد فيھا خاصية إمكانية ا&

أكثر حيطة وحذر عند  ووفقا لھذا القيد يجب أن يكون المحاسب، تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليھا

وعادة يكون للتحفظ أھمية كبيرة عندما تنطوي اKمور ، مركز الماليوتقويم عناصر ال قياس نتيجة اKعمال

على تقديرات وأحكام شخصية وفي مثل ھذه الحا&ت يجب أن تعتمد تقديرات المحاسب على المنطق السليم 

وأن يختار اKساليب المحاسبية التي & تؤدي إلى ذكر الحقائق بأكبر أو أقل من قيمتھا ويعني ھذا القيد من 

إذا كانت ھناك أرباح متوقعة & إذا كانت ھناك خسارة متوقعة يجب أن تؤخذ في اXعتبار وناحية أخرى أنه 

قل من تقييم المخزون السلعي بالقيمة اK"ومن اKمثلة العملية لمفھوم التحفظ في المحاسبة ا&عتبارتؤخذ في 

  ؛"بين التكلفة أو سعر السوق

عدم المبالغة في اKرباح أو في تحسين المركز بمراعاة الحيطة والحذر لضمان  ويقضي ھذا المفھوم

المالي ومن البديھي أنه & يجب المغا&ة في الحيطة والحذر فM يجب تعمد تخفيض الدخل أو التأثير على 

  لمحاسبية؛المركز المالي بطريقة تؤدي إلى سوء الفھم أو التأثير السلبي على مستخدمي المعلومات ا

  

                                                           

 مبادئ المحاسبة المالية المبادئ والمفاھيم وا�جراءات المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدوليةد محمد نور، شحاته السيد شحاته، أحم -1
 .57: ، ص2008، الدر الجامعية، ا(سكندرية، سنة والمصرية
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 :السائدة في مجال الممارسة في بعض المجا2ت المتخصصةا2ستجابة لaعراف  -رابعا

قد يكون من الصعوبة تطبيق بعض المبادئ المحاسبية المتعارف عليھا في بعض المجا&ت بسبب 

طبيعتھا الخاصة ومن اKمثلة الشائعة في ھذا الصدد ما يتبع في البنوك حيث تقوم استثمارات في اKوراق 

في نھاية الفترة ) أي سعر البيع المكلف في السوق(وفقا لقيمتھا التجارية ) اKسھم والسندات(المالية 

  1.باXرادات عند البيع ا&عترافخية وخروجا على مبدأ يويعد ذلك خروجا على مبدأ التكلفة التار، المحاسبية

  .جودة المعلومات المحاسبية: المبحث الثاني

المحاسبية لذا تزايد اXقبال عليھا من قبل المحاسبة نظام للمعومات لقد أصبح متعارف على أن 

أطراف عدة مما حتم على منتجي ھذه المعلومات على طرحھا بجودة عالية اعتمادا على عدة وسائل تتمثل في 

والتي يجب اXفصاح عليھا بصفة ، لھته المعلومات المتضمنة "الخ...قائمة المركز المالي، مة الدخلقائ"

المبحث ماھية المعلومات المحاسبية وبعدھا سنكون بصدد عرض عموميات  حيث سنتناول في ھذا، كاملة

  .حول القوائم المالية وفي اKخير سنتطرق إلى اXفصاح في ھذه القوائم المالية

  ماھية المعلومات المحاسبية: �ولالمطلب ا

ند إن المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية تعتبر العصب اKھم Kي شركة ع

وعليه سوف ، حيث صحة ھذه اKخيرة تتوقف على جودة المعلومات المحاسبية ،القرارات اتخاذ

نتطرق في ھذا المطب إلى مفھوم جودة المعلومات المحاسبية وخصائصھا وكذلك أھم 

  .معاييرھا

  مفھوم جودة المعلومات المحاسبية :الفرع ا�ول

للقواعد واXجراءات التي يتم تطبيقھا بانتظام  ا&متثاليقصد بجودة المعلومات المحاسبية مدى 

  2؛وإخMص بشكل يعكس حقيقة حسابات المؤسسة واKھمية النسبية ل{حداث المسجلة

ويعتبر مفھوم جودة المعلومات المحاسبية من المفاھيم المعاصرة التي تھتم بھا مختلف المجامع 

زمة في تلك Mلمالية وتحقيق متطلبات اXفصاح الوائم االعلمية والمھنية وذلك لما له من أھمية عند إعداد الق

دفعت بمجلس معايير المحاسبة  ولعل ھذه اKھمية ھي ما، بما يخدم مستخدمي المعلومات المحاسبية القوائم

الخصائص النوعية " 1980سنة ) 02(إلى إصدار البيان رقم ) fasb(كية يالمالية في الو&يات المتحدة اKمر

زمة لوضع Mوالتي تمثل المدخل الضروري لتأصيل وتطوير المفاھيم المحاسبية ال، "المحاسبيةللمعلومات 

                                                           

 .141،142، ص مرجع سابقمحمود عبد ربه محمد،  -1
2
- Céline mlchailesc, qualite de l’informatio comptable,manuscrit auteur, publié dans « encyclopédie de 

comptzbilité.control de gestion et audit(2009)pp 1023-1033 »p :2. 
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ية وخدمة متخذي لعليھا عالميا في إعداد القوائم والتقارير الما عتمادا&مجموعة من المعايير التي يمكن 

  1؛دين منھايالقرارات والمستف

وذلك من خMل جملة ، قه من منفعة للمستخدمينعلومات المحاسبية ھي ما يتم تحقيمونعني بجودة ال

  .من الخصائص التي تجعلھا خالية من الشوائب وأن تكون معدة وفق معايير قانونية ورقابية جيدة

  خصائص جودة المعلومات المحاسبية :الفرع الثاني

  :اKساسية ومنھا تعتمد الجودة في ھذا اXطار على مجموعة من الخصائص التي تسعى لتحقيق الغاية

لكي تكون المعلومات ذات فائدة ولھا قيمة يتعين عليھا أن توجد عMقة وثيقة بينھا وبين  :المJئمة -أو2

وتعتبر المعلومات ذات جودة عالية عند ارتباطھا بھدف معين يساعد متخذ . الغرض الذي أعدت من أجلھا

 في اختيار بديل من بين البدائل واعتباره ذات أھمية إذا كان متهعلى تقييم محصلة ھذا القرار ومMءالقرار 

المحاسبيين  اXفصاح عنه له تأثير في قرار المستخدم للمعلومات بين البدائل المتاحة وقد وصف مجمع

 ر بين بدائل المعلومات المحاسبية؛أنه المعيار اKساس لMختيا اKمريكيين معيار المMءمة

تعتبر مصداقية التقارير المالية المستندة إلى أدلة إثبات كافية والخالية من التحيز مصدرا  :المصداقية -ثانيا

خاصة إذا كانت تتمتع بدرجة ، مMئما لمستخدمي التقارير المالية في الحصول غلى المعلومات المحاسبية

 &عتماد عليھا في اتخاذ القرارات؛عالية من اKمانة وبما يمكن من ا

تأخذ المعلومات المحاسبية دورھا إذا توافرت اKھمية النسبية  :ھمية وا�فصاح ا�مثل للمعلوماتا� - ثالثا 

القرار حيث يؤدي إھمالھا إلى خلل في عملية  اتخاذأي أن تكون المعلومات مصدًرا مھًما في صياغة ، فيھا

عليھا  ا&عتمادنية امعلومات وإمكلذلك فإن اKھمية النسبية واXفصاح اKمثل يرتبط بأمانة ال، اتخاذ القرار

يحتاجه المستخدم من  والتعرف على ما، ولھذا يجب أن يتم اXفصاح عن كافة المعلومات ذات اKھمية النسبية

  2؛معلومات

تسمح ھذه الخاصية بالتعرف على أوجه التشابه وا&ختMف بين أداء  :قابلة المعلومات للمقارنة  -رابعا 

أداء الشركة  وذلك من خMل فترة زمنية معينة كما تسمح بمقارنة، الشركة والشركات المماثلة لھا في السوق

إذا ما ، ذاتھا بين فترة وأخرى وتكون المعلومات المحاسبية ذات فائدة لمن يستخدمھا في عملية المقارنة

  أساليب مماثلة للقياس واXفصاح؛ دتماعت

                                                           

توزيع، ، مكتبة الحرية للنشر والالمدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة"الحوكمة المؤسسية عطا J وارد خليل وآخرون،  -1
 .105: ، ص2008القاھرة، 

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في أثر تطبيق قواعد الحوكمة على ا�فصاح المحاسبي وجودة التقارير الماليةماجد إسماعيل أبو حمام،  -2
 .56: ، ص2009المحاسبة والتمويل، تخصص المحاسبة، الجامعة ا(س/مية غزة، فلسطين،  سنة 

 



         ا�طار المفاھيمي لجودة المعلومات المحاسبيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل ا�ول

 

 
21 

& يستطيع مستخدم المعلومات المحاسبية ا&ستفادة منھا إذا لم تكون  :قابلية المعلومات للفھم -خامسا 

ويتوقف وضوح المعلومات المحاسبية على طبيعة البيانات التي تتضمنھا القوائم . واضحة ومفھومة بشكل جيد

وعلى قدرات وكفاءات من يستخدمھا من جھة ثانية لذا يتعين على ، من جھةھذا ، المالية وطريقة عرضھا

القائمين على وضع المعايير المحاسبية والذين يقومون بوضع القوائم المالية مراعاة ذلك حتى يتحقق التواصل 

ن يستخدموا على إعتبار أن م، أي إبMغ البيانات التي تحويھا القوائم المالية، الذي يضمن اXبMغ المحاسبي

ة في مجال ليسوا كلھم محاسبون أو لديھم كفاءات علمي، وحتى التقارير التوضيحية المرفقة، القوائم المالية

 المحاسبة المالية خاصة؛

ويقصد بھذا تقديم المعلومات المحاسبية لمن يحتاجھا في وقتھا على إعتبار أن  :التوقيت المناسب -سادسا

بحيث تفقد فعاليتھا  متھا وأھميتھا إذا لم تتوفر عند الحاجة &ستخدامھاالمعلومات المحاسبية تفيد قي

ة الفاصلة بين إعداد القوائم المالية واXعMن يعلما بأن الفترة الزمن، اتخاذالقرارات التي تبنى على أساسھا

  1.عنھا تعتبر ذات أھمية قصوى لمنفعة المعلومات المحاسبية

 international accountingإلى جانب ھذه الخصائص أضاف مجلس معايير المحاسبة الدولية 

standards bord (iasb) ، مجموعة من الخصائص الثانوية بما يؤدي إلى الرفع من منفعة المعلومات

  درة على التنبؤ والتغذية المرتدة؛المحاسبية كالق

محاسبية المتضمنة بالقوائم المالية من شأنھا أن فكل ھذه الخصائص متى توفرت في المعلومات ال

تضمن جودتھا وتساھم في ا&ستفادة منھا بخصوص ترشيد القرارات المتعلقة باXدارة المالية والمحاسبية 

للموارد المالية والبشرية التي تمتلكھا الشركة غير أن ما يجب اXشارة  وكذا تلك المتعلقة با&ستخدام اKمثل

  :ودة المعلومات المحاسبية ونجاعتھا يعتمد أساسا على عاملين اثنين ھماإليه ھو أن ج

، ifrs جودة المعايير المحاسبية المطبقة والمتمثلة حاليا في المعايير المحاسبية الدولية  �

 المسجلة بسوق اKوراق المالية؛والمطبقة على مستوى الشركات 

سؤولون عن اXدارة المالية استعداد منتجي وموزعي المعلومات المحاسبية أي الم �

والمحاسبية للشركة على تقديم المعلومات المفيدة وفي الوقت المناسب أي العمل وفق مبدأ 

2؛اXفصاح عن المعلومات اKكيدة في التوقيت المMئم
 

 

                                                           

واقع، رھانات –، الملتقى الدولي ا�ول حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسية الحوكمة ودورھا في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةفھيمة، دبسي  -1
 .6: ، ص2010ديسمبر، سنة  8و7وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي 

: ، ص2003ة ا�ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، سنة ، الطبعالنموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييرحنان رضوان حلوة،  -2
65. 
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 لومات المحاسبيةمعايير جودة المع: الفرع الثالث

 :معايير قانونية -أو2

تسعى العديد من المؤسسات المھنية في العديد من الدول لتطوير معايير لجودة التقارير المالية 

ع توفير ھيكل وتحقيق ا&لتزام بھا من خMل سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل ھذه المؤسسات م

شركات نية التي تلزم البط جوانب اKداء في المنشأة بما تتوافق مع المتطلبات القانوتنظيمي فعال يقوم بض

  باXفصاح الكافي عن أدائھا؛

 :معايير رقابية -ثانيا

 ينظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد مكونات العملية اXدارية التي يركز عليھا كل من مجلس اXدارة

والمستثمرين ويتوقف نجاح ھذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من لجان المراجعة وأجھزة 

الرقابة المالية واXدارية في تنظيم المعالجة المالية وكذلك دور المساھمين واKطراف ذات العMقة في تطبيق 

اتھا تنفذ بفاعلية وأن بياناتھا المالية تتميز قواعد الحوكمة بواسطة أجھزة رقابية للتأكد من أن سياستھا وإجراء

بالمصداقية مع وجود تغذية عكسية مستمرة وتقييم للمخاطر وتحليل للعمليات وتقييم اKداء اXداري ومدى 

  تزام بالقواعد والقوانين المطبقة؛ا&ل

 :معايير مھنية -ثالثا

المحاسبية  والمراجعة لضبط أداء العملية تھتم الھيئات والمجالس المھنية المحاسبية بإعداد معايير 

بدورھا  أدتمما برز معه مفھوم مساءلة اXدارة من قبل المMك لMطمئنان على استثماراتھم والتي ، المحاسبية

  ر مالية تتمتع بالنزاھة واKمانة؛إلى ظھور الحاجة Xعداد تقاري

حوكمة الشركات بما يتطلبه من الشفافية لة يتفق مع أسلوب ومما سبق يتبين أن تطبيق مفھوم المساء

  واXدارة وبالتالي نجاح المنشأة؛ إفصاح عن المعلومات ويدعم عملية التواصل والتعاون بين المMك

 :معايير فنية -رابعا

تطوير مفھوم جودة المعلومات مما يعكس بدوره على جودة التقارير  إن توفير معايير فنية يؤدي إلى

ويؤدي إلى رفع وزيادة ا&ستثمار،  المساھمين والمستثمرين وأصحاب المصالح بالشركةالمالية ويزيد ثقة 

دور الجھات  وعليه يتضح أن وجود معايير لضبط جودة التقارير المالية يكون له أثر كبير في تصوير وتفعيل
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من خMل وضع ھياكل لتنظيم العملية اXدارية وسن القوانين التي تنظم عمل الشركات  مية للحوكمةيالتنظ

  1.وتحفظ حقوق المساھمين

  .معايير جودة المعلومات المحاسبية: )01-04(الشكل رقم 

 

    
  
  

  
  

    
    

  
   

 

 

  
  
  

 محمد أحمد إبر: المصدر

 

 

 

 

دراسة ، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتھا على سوق ا�وراق المالية، خليل: المصدر
  .23 :ص، 2007، العدد ا�ول، جامعة الزقازيق، مجلة الدراسات والبحوث التجارية ببنھا، تطبيقية نظرية

  

  

 

 

  

  

                                                           

واقع، –، الملتقى الدولي ا�ول حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسية دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةھوام جمعة،  - 1
 .18، ص2010ديسمبر، سنة  8و7رھانات وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي 

 

 معايير جودة المعلومات المحاسبية

 معايير فنية معايير مھنية معايير رقابية معايير قانونية

  :وتتضمن

ا8لتزام بالقوانين  - 
 المنظمة

ا8لتزام بالوائح  - 
 المنظمة

  :وتتضمن

  دور المراجعين_  

  دور لجان المراجعة_ 

  دور المساھمين_ 

دور ا�طراف ذات _ 
  الع?قة

 دور الجھزة الرقابية_ 

  :وتتضمن

  معايير المحاسبة_ 

 معايير المراجعة_ 

  :وتتضمن

  الم?ءة_ 

الثقة وما تشتمل _ 
عليه من خصائص 

 فرعية
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  لقوائم الماليةعموميات حول ا: ب الثانيالمطل

وھي مصدر ، تعتبر القوائم المالية وسيلة رئيسة Xيصال المعلومات المحاسبية ل{طراف الخارجية

خصائصھا  وفي ھذا المطلب سنتطرق إلى طبيعة ھذه القوائم إضافة إلى، مھم من مصادر المعلومات

  .ھدافھا وأنواعھاوكذلك أ، ومستخدميھا

  الماليةمفھوم القوائم : الفرع ا�ول

حيث ينظر للمعلومات ، الوسيلة اKساسية ل�بMغ المالي عن المنشأة: "عرفت القوائم المالية بأنھا

ن كذلك التعرف على ويمك، الواردة فيھا بأنه تقتبس المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية

، حيث أنھا تمثل نتاج النشاط في المنشأة خMل فترة زمنية معينة، التغييرات في المركز المالي وحقوق الملكية

على أصول والتزامات المنشأة  أو بعبارة أخرى ھي ملخص كمي للعمليات واKحداث المالية وتأثيراتھا

    1؛"ارات الماليةوتعتبر أداة مھمة في اتخاذ القر، وحقوق ملكيتھا

مجموعة كاملة من الوثائق المحاسبية والمالية الغير القابلة للفصل فيما : "كما تعّرف أيضا على أنھا

ولتغير الوضعية المالية للمؤسسة عند إقفال  تسمح بإعطاء صورة صادقة للوضعية المالية ول{داء، بينھا

  2؛"الحسابات

  خصائص ومستخدمي القوائم المالية :الفرع الثاني

  :خصائص القوائم المالية -أو2ً 

يلزم قانون سوق المال الشركات المتداول أسھمھا في البورصة بضرورة نشر قوائمھا المالية ويُعد 

ذلك ضرورة أساسية لترشيد قرارات المستثمرين حيث يمكن القول إن قراءة ھي أول خطوات الشفافية 

ا&ستثماري السليم وبدون ذلك تصبح العملية ا&ستثمارية في مجملھا عملية غامضة قائمة على ومفتاح القرار 

التكھنات والشائعات ومن ھنا تأتي أھمية اXفصاح المحاسبي كسبيل للقراءة الدقيقة لبنود الميزانية حيث تعتبر 

تنتجه المؤسسة من معلومات من الوظائف اKساسية للمحاسبة وذلك من خMل ما  وظيفة اXفصاح المحاسبي

من خMل قوائمھا وتقاريرھا المالية وحيث تتم مراجعة ما تتضمنه تلك القوائم بواسطة مراجع حسابات 

خارجي تدعيًما لزيادة كفاءة اXفصاح المحاسبي نظًرا Kن تقرير مراجع الحسابات يعتبر أحد أھم التقارير 

  & تفصح عنھا القوائم المالية؛ قدنشورة لما يتضمنه من معلومات مالمالية ال

على نطاق عام وتعد  شيوًعا لتوفير المعلومات الMزمة لMستخدام وتعتبر القوائم المالية الشكل اKكثر

التي تصدرھا الجمعيات المھنية والھيئات المشرفة على  ھذه القوائم طبقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا

  :ين الشركات في بعض اKحيان وھيسوق رأس المال أو تتضمنھا قوان
                                                           

، الملتقى الدولي )حالة جدول حسابات النتائج(أثر تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد على عرض القوائم المالية رير منور ومجبر محمد، أوس -1
الجامعي ز ا�ول حول النظام  المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية، تجارب تطبيقات وآفاق، القطب الجامعي الجديد الشط، المرك

 .4: ، ص2010جانفي، سنة  18- 17بالوادي، يومي
2
- Jean-François des Rodert, François Méchain, Hervé puteaux, normes IFRS et PME, Dunod, paris, 2004, p: 12. 
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 قائمة المركز المالي؛ -

 قائمة الدخل؛ -

 ائمة مصادر اKموال واستخداماتھا؛ق -

 قائمة التدفق النقدي؛ -

  1.قائمة التغيرات في حقوق الملكية -

  :مستخدمي القوائم المالية -ثانيًا

تلجأ فئات متعددة &ستخدام المعلومات الواردة في القوائم المالية في عملية اتخاذ القرارات ا&قتصادية 

والذين يمكن ، المعلوماتية باختMف أنواع القرارات التي يتخذھا المستخدمين ا&حتياجاتالرشيدة وتختلف 

  :تقسيمھم إلى مجموعتين ھما

 :المستخدمين الداخليين -1

واستخدام مواردھا ، مجموعة كافة اKطراف التي يتصل عملھا بإدارة أنشطة المؤسسةتتضمن ھذه ال

المعلومات للتخطيط  فالمديرين يحتاجون إلى، و البشرية في سبيل تحقيق اKھداف الموضوعيةا&قتصادية 

واXدارة تحتاج إلى معلومات تفصيلية تقدم في الوقت ، يم أداء المسؤولينيوالتنظيم وإدارة المؤسسة وتق

إضافة إلى معلومات تلخيصية ، الخ...قيمة الديون المستحقة على المؤسسة، النقدية كا&حتياطاتالمناسب 

   2؛اKرباح التي حققتھا المؤسسة خMل فترة معينة: إجمالية مثل

 :المستخدمين الخارجيين -2

  3:الخارجيين نذكر منھمتوجد عدة أنواع من المستخدمين 

فھم بحاجة ، وربحيتھا باستثماراتھمعلى درجة المخاطرة المتعلقة  اھتمامھمينصب : المساھمين  - أ

كما يھتمون  ا&حتفاظ به أو بيعه استثمارقرار شراء  اتخاذإلى معلومات تساعدھم على 

 اKرباح؛ المنشأة على توزيع قسائمبالمعلومات التي تساعدھم على معرفة قدرة 

ھم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحية المنشأة من أجل معرفة قدرة المنشأة : العاملين  - ب

 منافع التقاعد وتوفير فرص العمل؛، مكافآت، على دفع تعويضات

وائد المتعلقة وھم بحاجة إلى معلومات حول قدرة مقرضيھم على دفع قروضھم والف: المقرضين -ج

  ق؛بھا عند ا&ستحقا

                                                           

، مجلة ا�كاديمية )سباك(ة السعودية ، دراسة ميدانية على الشركا�فصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدوليةمجدي أحمد الجعبري،  -1
  .7: ، ص6العربية المفتوحة في الدنمارك، العدد 

، 2009، ا(طار الفكري التطبيقات العلمية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، ا�ردن، سنة مدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان،  -2
 . 32: ص

3
-  Roose M.skinne, J.alex milburn, adaptation française nadi chlala, jacques fortin : normes comptables analyse et 

concepts, édition lnc, canada, 2003, p, p : 771- 774. 
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لمستحقة ستدفع لھم عند وھم بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت المبالغ ا:  الموردين والدائنين ا�خرين -د

  ا&ستحقاق؛

 ارتباطالمؤسسة خاصة عندما يكون لھم  باستمراريةوھم بحاجة إلى معلومات متعلقة : الزبائن -ه

  نشاطھم متعلق باستمرارية المؤسسة؛طويل اKجل معھا أو أن 

وتنوع نشاطھا في وھو بحاجة إلى معلومات حول التطورات الحديثة لثروة المنشأة : الجمھور -و

  ا&قتصاد المحلي؛

كما أنھا ، بتوزيع الموارد وبالتالي نشاطات المؤسسة تھتم الدولة: الدولة والھيئات العمومية -ي

ية وإعداد إحصائيات وطنية بحاجة إلى معلومات لتنظيم نشاط ھذه اKخيرة وتحديد السياسات الجبائ

  .كالدخل القومي

  :أھداف وأنواع القوائم المالية: ثالفرع الثال

  :أھداف القوائم المالية -أو2ً 

  1:إن اKھداف اKساسية للتقارير والقوائم المالية تتلخص في  

عن الموارد ا&قتصادية التي تمتلكھا المؤسسة من  توفير معلومات مالية عادلة وموثوق بھا �

 ضين من جھة أخرى؛جھة وا&لتزامات المترتبة عليھا اتجاه المالكين والمقر

 ؛تزويد المستخدمين وأصحاب الصلة بالتغيرات الحاصلة في المركز المالي للمؤسسة �

راج بعض توفير المعلومات الكافية والMزمة لتمكين المستخدمين من اشتقاق واستخ �

 .المؤشرات الكمية المفيدة

  :وتتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي

 ي ملكية المشروع؛قياس اKصول التي تقع ف -

الخصوم وحقوق أصحاب " :قياس ا&لتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكھا المشروع وھي -

 ؛"رأس المال

 .أصحاب رأس المال قياس التغيرات التي تطرأ على تلك اKصول والخصوم وحقوق -

 ھذه التغيرات بفترات زمنية محددة؛ربط  -

 :تصنيف التغيرات المشار إليھا على الوجه ا�تي -

                                                           

ارية وعلوم التسيير، ، الملتقى الدولي ا�ول لمعھد العلوم ا8قتصادية والتجالقوائم الماية حسب معايير المحاسبة المالية ا�س?ميةمرزاقة صالح،  -1
 .6: ورھانات المستقبل، المركز الجامعي بغرداية، ص...ا8قتصاد ا(س/مي، الواقع
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 ات والمصروفات والمكاسب والخسائر؛اXيراد  - أ

 اKصول والخصوم وحقوق رأس المال؛ التغيرات اKخرى في  - ب

 .ليالوحدة العامة للقياس الما التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارھا -

  :أنواع القوائم المالية -ثانياً 

  :ھناك العديد منھا نذكر البعض منھا وھي كالتالي

 ):الميزانية(قائمة المركز المالي  -1

اKصول أو (لمركز المالي للشركة من خMل بيان ما لھا من ممتلكات تعرض الميزانية صورة ا

جانبي القائمة و في تاريخ معين) الخصوم(وحقوق الملكية وما عليھا من التزامات مالية ) الممتلكات

يكونان دوًما متساويين وبسبب تساوي أو توازن جانبي قائمة المركز المالي يطلق عليھا كذلك اسم 

1؛الميزانية
 

 :قائمة الدخل -2

نجاح عمليات المنشأة في فترة  ھي قائمة المكاسب كما يطلق عليھا البعض أحيانًا التي تعبر عن مدى

وتعد قوة الثقة في قائمة الدخل من اKمور ، وتستخدم ھذه القادمة لتحديد ربحية المنشأة، زمنية معينة

وعليه يمكن القول أن قائمة الدخل ، الظنية Kن الدخل المستخرج منھا يعتبر في أحسن الحا&ت تقريبًا

سارة ھي عبارة عن أداة لتحقيق مبدأ مقابلة اXيرادات بالمصروفات لتحديد صفي الدخل أو الخ

2؛بطريقة مبسطة وواضحة
 

 :قائمة التدفقات النقدية -3

وتتكون ، المدفوعات النقدية وصافي التغير في النقديةو، )المقبوضات(ھي قائمة تعرض التحصيMت 

أنشطة ا&ستثمار وأنشطة التمويل للمؤسسة ا&قتصادية خMل ، أنشطة التشغيل: من ثMثة أنشطة وھي

  3؛حديد رصيد النقديةفترة زمنية محددة تؤدي إلى ت

 :قائمة التغيرات في حقوق الملكية -4

ھذه القائمة إضافية وھي توضح قيمة حقوق المساھمين التراكمية وتفصيMت ذلك من رأس مال 

زادت حقوق المساھمين عن رأس المال بمعنى أنه كلما زادت القيمة  كلما. وأرباح محتجزة وخMفه

التراكمية ل{رباح المحتجزة كلما كان ذلك أفضل للمساھمين Kنه يعني أن حقوقھم تزيد بمعنى أن 

  4.استثماراتھم تزيد

                                                           

1
-  www.kibs.kw/upload/edaat-apr-2013-financial-statements- 407,09/04/2015,10:30. 

 .259: ، ص2003، الطبعة ا�ولى، دار حنين، عمان، ا8ردن،  سنة المحاسبة المالية مبادئ ا�فصاح المحاسبيجعفر عبد ا(له،  -2
، الملتقى الوطني ا�ول حول الحوكمة النظام المحاسبي المالي نظرة جديدة للتحليل المالي قراءة في جدول حسابات النتائجصرارمة عبد الوحيد،  -3

 .10: سبية، جامعة العربي بن مھبدي أم البواقي، صالمحا
  .http://samehar.wordpress.com,2010 ،10:30، القوائم المالية وتقييم المشروعاتسامح محمد، ماجستير إدارة ا�عمال،  -4
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  ا�فصاح المحاسبي: المطلب الثالث

مات المحاسبية التي تظھر في القوائم المالية يلعب اXفصاح المحاسبي دوًرا ھاًما في إثراء قيمة المعلو  

سنحاول من خMل ھذا المطلب التعرف ، في الشركة ا&ستثمارالتي تستخدم Kغراض عدة منھا اتخاذ قرارات 

  .باXضافة إلى متطلبات اXفصاح المحاسبي ومشتمMته، أنواعه وأھدافه، على مفھوم اXفصاح المحاسبي

  مفھوم ا�فصاح المحاسبي: ا�ول عالفر

وجه العموم ھو العMنية الكاملة أما في المحاسبة فيقصد به أن تظھر القوائم  يقصد باXفصاح على  

المالية جميع المعلومات الرئيسية التي تھم مستخدمي المعلومات والتي تساعدھم على اتخاذ القرارات بطريقة 

  1؛سليمة

وعدم اXبھام في عرض المعلومات المحاسبية عند إعداد الحسابات الوضوح : "كما يعرف على أنه  

  2؛"والقوائم المالية والتقارير المالية

عرض المعلومات الھامة للمستثمرين والدائنين وغيرھم بطريقة تسمح : "ويعرف أيًضا على أنه  

  3؛"بالتنبؤ بمقدرة المنشأة على تحقيق اKرباح في المستقبل وسداد التزاماته

  المحاسبي أنواع ا�فصاح: الفرع الثاني

، يقسم اXفصاح من حيث كمية المعلومات المMئمة والجوھرية والمفيدة للمستخدمين إلى إفصاح كامل  

ح إعMمي اوإفص) وقائي(أما من حيث المجا&ت فيقسم إلى إفصاح تقليدي ، إفصاح كاٍف وإفصاح عادل

  :ھذه اKنواع منوفيما يلي تفصيل موجز لكل نوع ). تثقيفي(

 :full disclosureا�فصاح الشامل  -أو2ً 

  علومات ذات اKثر المحسوس للقارئ؛يشير إلى شمولية التقارير للم  

 :fair disclosureالعادل ا�فصاح  -ثانيًا

  اف؛ويتضمن التوازن في اXفصاح لجميع اKطر  

 :adequate disclosureا�فصاح الكافي  -ثالثًا

                                                           

 .6: ، صمرجع سابقمجدي أحمد الجعيري،  -1
، مجلة جامعة تشرين دور ا�فصاح المحاسبي في سوق ا�وراق المالية في ترشيد قرار ا�ستثماريود، حسان قبطيم نغم أحمد فؤاد مكية، لطيف ز -2

 .179: ، ص2007، العدد ا�ول، 29للدراسات والبحوث العلمية، سوريا، المجلد 
 .660: ، ص2009لدار الجامعية للنشر والتوزيع، ا(سكندرية، مصر، سنة ، انظرية المحاسبة منظور التوافق الدوليأمين السيد أحمد لطفي،  -3
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  .بالحد اKدنى الذي يجب إظھاره من المعلومات يعني اXفصاح  

  1 :أما من حيث المجا&ت فكما سبق فإن اXفصاح يقسم إلى  

 :protective disclosureا�فصاح التقليدي أو الوقائي  -أو2ً 

ويھدف أساًسا إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على   

استثناء بعض المعلومات  ويتطلب أعلى درجة ممكنة من الموضوعية حتى لو تم، المعلومات الماليةاستخدام 

ويتضمن السياسات والتطبيقات ، من المحتمل أن تكون مربكة ويساء استخدامھا التي قد تكون مMئمة ولكنھا

  ة وتاريخ إصدارھا؛القوائم المالي المحاسبية وتغيراتھا واXفصاح عن اKحداث التي تقع بين تاريخ

 :information disclosureا�فصاح ا�عJمي أو التثقيفي  -ثانيًا

ظھر ھذا النوع نتيجة ازدياد أھمية المMئمة باعتبارھا أحد الخصائص الرئيسية للمعلومات   

اتخاذ ونتيجة لھذه الخاصية كان التحول نحو المطالبة باXفصاح عن المعلومات المMئمة Kغراض ، المحاسبية

 الخ...القرارات ومن أمثلة ذلك المعلومات الخاصة بأثر تغيرات مستويات اKسعار وإعداد التقارير المرحلية

  ھداف ا�فصاح المحاسبي ومتطلباتهأ: الفرع الثالث

  أھداف ا�فصاح المحاسبي -أو2ً 

لية من التشويش يھدف اXفصاح بدرجة اKولى إلى عرض القوائم المالية إلى المستثمرين بصورة خا  

والتضليل في ھذه القوائم ومعرفة المركز المالي للشركة كما يھدف اXفصاح إلى معرفة الوضع المالي 

كما أن ھدف اXفصاح في ، للشركة من الناحية ا&ستثمارية ومعرفة مدى جودة ا&ستثمار في ھذه الشركات

تتضمنھا القوائم المالية للشركة حتى تكون مفيدة لمن القوائم المالية ھو سرد جميع المعلومات التي يجب أن 

ومن أھداف اXفصاح ھي طبيعة المعلومات التي يجب أن تحتويھا القوائم المالية التي يحتاج ، يستخدمونھا

  2؛إليھا من يستخدمون ھذه القوائم بصفة أساسية

  :متطلبات ا�فصاح المحاسبي -انياً ث

  :تشتمل على  

 تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة إلى :السياسات المحاسبية -1

أنه يعتبر إذ ، المتعارف عليھا تتضمن سياسات وطرق محاسبية مختلفة لمبادئ المحاسبيةفا، أخرى

القوائم  استخدام سياسات محاسبية مختلفة في مجا&ت متعددة من العوامل التي تؤدي إلى صعوبة تفسير

                                                           

 .660: ، صمرجع سابقأمين السيد أحمد لطفي،  -1
النظام المحاسبي المالي في : ، الملتقى الدولي حولأھمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين جودة ا�فصاح المحاسبيسعيدي يحيى،  -2

 .65: ، ص2011سبتمبر، سنة  13/14الدولية، جامعة سعد دحلب البليدة، يومي مواجھة المعايير 



         ا�طار المفاھيمي لجودة المعلومات المحاسبيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل ا�ول

 

 
30 

ومن ثمة ، معينة  بالذات للسياسات المحاسبية المقبولة يمكن الرجوع إليھا وليست ھناك مجموعة، المالية

ما ھو متاح من السياسات المحاسبية المختلفة قد يسفر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضھا  استخدامفإن 

اسبية وثيقة عن السياسات المح لذلك يكون اXفصاح، البعض لمجموعة واحدة من اKحداث والظروف

سياسات المحاسبية التي أدت ھامة للمعلومات تمكن من تفسير اKرقام الواردة في القوائم المالية وفقا لل

 إليھا؛

يجب أن تشتمل اXيضاحات المتممة للقوائم المالية على وصف للصفقات  :ا�طراف والصفقات الھامة -2

مة بين المنشأة وأطراف خارجية أخرى مثل وكذلك العMقات الھا، المبرمة بين المنشأة وأطراف أخرى

 الشركة القابضة والشركة التابعة؛ العMقة بين

3- Jتكون متاحة للنشر مباشرة في  ولكنھا &من الوقت  تغطي القوائم المالية فترة محددة :حقةا�حداث ال

الفترة بين نھاية الفترة وتسمى ، رالفترة المالية بعد شھو انتھاءد وغالبا ما تنشر بع، نھاية الفترة المالية

 ار ونشر القوائم بالفترة الMحقة؛المالية وإصد

وأنه في ، يتم إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة :المنشأة استمرارالشكوك حول  -4

فإنه يفترض أن المشروع  أي معلومات وتوقعات بفشل المشروع أو عدم استمراريته ظل غياب

مستمر إلى ما & نھاية وفي حال توفر لدى معدي القوائم المالية معلومات تفيد بإمكانية عدم استمرار 

المشروع أو أن ھناك شكوًكا حول استمرار المشروع عندئذ يجب اXفصاح عن تلك المعلومات في 

 مMحظات مرفقة للقوائم المالية؛ صورة

فيما يختص بحدوثھا أو ، يحيط بھا الكثير من عدم التأكد بالتزاماتتتمثل عادة  :ا2لتزامات المحتملة -5

، وتظھر عادة نتيجة للقضايا المرفوعة ضد المنشأة أو المنازعات مع اKطراف اKخرى، مبالغتھا

وفي بعض الحا&ت التي يتأكد فيھا ، والتي تتطلب تحويل بعض المبالغ مستقبMً عند تسوية النزاع

ذه ا&لتزامات فإنھا تدخل ضمن الدفاتر المحاسبية لتصبح جزءاً من القوائم المالية بينما يتم بعض ھ

واXفصاح في ھذه  1،اXفصاح عن ا&لتزامات المحتملة اKقل تأكيداً في مMحظات القوائم المالية

إلى الدرجة الحالة يخبر القارئ بالنتائج السلبية المحتملة ل{حداث التي وقعت ولكنھا لم تصل 

  2.الموضوعية الMزمة Xدخالھا إلى القوائم المالية

 IAS/IFRSمعايير المحاسبة الدولية : المبحث الثالث

سنقوم في ھذا المبحث بالتطرق لمفاھيم حول المعايير المحاسبية الدولية إضافة إلى كل من لجنة 

  .معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الدولية

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شھادة القياس وا�فصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصرف ودورھا في ترشيد قرارات ا+ستثماررو8 كاسر 8يقة،  -1
 .57-56: ، ص، ص2007الماجستير في المحاسبة المصرفية، جامعة تشرين، سوريا، سنة 

 
 .57-56: ص، صمرجع سابق، رو8 كاسر 8يقة،  -2
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  امة حول معايير المحاسبة الدوليةمفاھيم ع: المطلب ا�ول

لضبط الممارسات المحاسبية سعت عدة دول إلى إصدار معايير محاسبية خاصة بھا حيث تعتبر ھذه 

  .ا&ستثماريةقرارات ال &تخاذالمعايير قواعد خاصة بإعداد الحسابات لعرضھا في القوائم المالية 

 حول معايير المحاسبة الدوليةامة مفاھيم ع :الفرع ا�ول

  : تعريف معايير المحاسبة الدولية -أو2ً 

والتي تھدف  (IASB)وھي معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

تكون ذات جودة عالية  و قابلة للفھم واXنفاذ  يمعالالمستوى المعايير محاسبية على  توفيربشكل أساسي إلى 

في  موحدة والقياس ا&عترافوأسس  لجميع الدول الراغبة في تطبيقھا وذلك لغاية جعل جميع اXفصاحات

  ؛جميع الدول من خMل إطار نظري موحد

بدأت ھذه المعايير في الظھور خMل سنوات السبعينات حيث تأسست خMلھا لجنة معايير المحاسبة 

ليصبح اسمھا  2001ه اللجنة إلى إعادة ھيكلة سنة دول لتخضع ھذ 09من  1972سنة ) IASC(الدولية

 و الجدول الموالي يبين لنا المعاييرتطبق في أغلب الدول  و ھي IASB)(مجلس معايير المحاسبة الدولية 

  1.الصادرة عنھا حسب التسلسل الزمني

حسب التسلسل الزمني إلى غاية  ظھور و تطور معايير المحاسبة الدولية: )01-04(الجدول رقم

  2008نھاية سنة 

  تاريخ أول إصدار  اسم المعيار  رقم المعيار

IAS1 1/1/1975  عرض البيانات المالية  

IAS2 1/1/1976  المخزون  

IAS7 1/1/1979  قائمة التدفقات النقدية  

IAS8 خطاءK1/1/1980  السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات المحاسبية و ا  

IAS10 حقة لتاريخ الميزانية العموميةMحداث الK1/1/1980  ا 

IAS11 نشاءX1/1/1980  عقود ا 

IAS12 1/1/1981  ضرائب الدخل 

IAS16 1/1/1983  الممتلكات و المصانع و المعدات 

IAS17 يجارX1/1/1984  عقود ا 

                                                           

 المنظمات في التنظيمي والتغيير ا(بداع حول الدولي الملتقى، ا�بداع المحاسبي من خ?ل معايير المحاسبة الدولية، بوھرين فتيحة، مرازقة صالح -1
 .6،7 :، صص، 2010سنة ، يما 13و 12 وميي، البليدة، جامعة سعد دحلب، الحديثة
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IAS36 صولK1/1/1999  انخفاض قيمة ا 

IAS37  صول المحتملة المخصصات وK1/1/1999 )الطارئة(ا&لتزامات و ا 

IAS38 صول غير الملموسةK1/1/1999 ا 

IAS39 دوات الماليةK1/1/2001 ا&عتراف و القياس: ا 

IAS40 1/1/2001 ا&ستثمارات العقارية 

IAS41 1/1/2003 الزراعة 

IFRS1  ول مرة رتبني المعاييK عداد التقارير الماليةX 1/1/2004 الدولية 

IFRS2  سھمK1/1/2005 الدفع على أساس ا 

IFRS3 عمالK1/4/2004 اندماج ا 

IFRS4 1/1/2005 عقود التأمين 

IFRS5 صول غير المتداولة المحتفظ بھا برسم البيع و العمليات المتوقعةK1/1/2005 ا 

IFRS6 1/1/2006 و تقييم الموارد الطبيعية استكشاف 

IFRS7 دوات الماليةKفصاح: اX1/1/2007 ا 

IFRS 8 فصاح في القطاعات التشغيليةX1/1/2007  ا  

  

دراسة حالة  –فعالية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الرقابة الخارجية على المصارف التجارية ، بوھرين فتيحة: المصدر

 :ص، ص،  2006/2007، المركز الجامعي خنشلة، تخصص إدارة مالية، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير ، بنك الجزائر

62،63 .  

  ر المحاسبة الدولية وأھم خصائصھاأھمية معايي: الفرع الثاني

  :أھمية المعايير المحاسبية الدولية -أو2ً 

  1:على النحو التالييمكن إبراز أھم ايجابيات تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة 

تزيد من ثقة المتعاملين في اKسواق المالية الدولية تجاه القوائم المالية اKمر الذي يشجع التباد&ت  -1

 المستثمرين وبخاصة الدوليين منھم؛بين ھذه اKسواق وإرضاء  وا&ستثمارات

أن تطبيق كل المؤسسات في اKسواق المالية  اعتبارتسمح بإجراء المقارنات بين عدة مؤسسات على  -2

 لمؤسسات متجانسة وقابلة للمقارنة؛الدولية لمعايير محاسبية موحدة يجعل من القوائم المالية لھذه ا

وإعطاء صورة دقيقة عن المؤسسة في لحظة ، المؤسسة تعامMتقتصادي عن تسمح بتقديم الواقع ا& -3

 وليس وفق نظرة قانونية؛، ة وماليةتقديم المعلومة عنھا وفق نظرة اقتصادي

                                                           

، مذكرة لنيل شھادة أھمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعلومة المالية في الجزائر في ظل الشراكة مع ا�تحاد ا�وروبي، عبد القادر بكيحل -1
 .47: ، ص2009الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سنة 
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التناقضات  واستبعادتوفر لغة محاسبية مشتركة تلقى قبو& وطنياً ودولياً لتوحيد المعالجات المحاسبية  -4

 في نطاق المحاسبة بين دول العالم؛القائمة 

 مات التي ينتجھا النظام المحاسبي؛تؤدي إلى تحسين جودة المعلو -5

 ا&عترافبالنظر إلى التنسيق في تطبيق أساليب ، مختلف الدول تسھيل مھمة مصالح الضرائب في -6

 .تقليل الفروقات في طرق قياس أرباح فروع المؤسسات الدولية ومنه، باXيرادات والتكاليف

  :خصائص معايير المحاسبة الدولية: ثانياً 

  1:تتميز بجملة من الخصائص أبرزھا

خاصة بعد اXصMحات اKخيرة التي عرفتھا ھيئة المعايير ، قدرتھا على تحقيق اXجماع -1

 إھمال وجھة نظر الھيئات الوطنية؛ دون ا&ستشارةالمحاسبية الدولية التي نتج عنھا توسيع مجال 

من خMل التوفيق بين التبادل الذي يميز الممارسة المحاسبية الوطنية حيال  اكتسبتھاقوتھا التي  -2

 الجودة؛ للمعايير وھو ما أكسبھا نوعية مالية عالية المواضيع التي تكون مجا&

 ن حلول ترضي مختلف مستعمليھا؛مرونتھا نتيجة لما تقدمه م -3

 .غير إجبارية Kنھا ليست لھا صفة القانون أو التنظيم -4

  IASB/IASCلجنة ومجلس معايير المحاسبة الدولية : المطلب الثاني

 IASBالتي سميت فيما بعد مجلس معايير المحاسبة الدولية IASCأولت لجنة معايير المحاسبة الدولية 

في جميع المعايير المحاسبية الدولية التي تتعلق بكيفية عرض  عناية كبيرة بوضع قواعد خاصة باXفصاح

  . واXفصاح عن المعلومات الخاصة بكل موضوع الذي يعالجه كل معيار من ھذه المعايير

  IASCسبة الدولية لجنة معايير المحا : الفرع ا�ول

  :IASCنشأة لجنة معايير المحاسبة الدولية  -أو2ً 

المؤتمر الدولي للمحاسبين في سدني بأستراليا حيث اتخذ فيه خطوات رئيسية  انعقد 1972في عام 

وكذا ، لكي يتم إنشاء منظمتين يمكن أن تكون لديھما المقدرة على التعامل مع المشكMت المحاسبية الدولية

وبالفعل يتم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية ، بين المحاسبة التي تستخدمھا الدول المتعددة ا&ختMف

كما أن التباين في المعايير من بلد �خر ترتب عنه تباين فيما يستخلص من ، واXتحاد الدولي للمحاسبين

                                                           

، مذكرة scf، دراسة حالة النظام المحاسبي المالي ias/ifrs قياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدوليةبركة، نجوى محمودي، حنان  -1
  .56: ، ص2013-2012لنيل شھادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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ومن ھنا ، معلومات &زمة لمتخذي القرار ولنفس الدورة ا&قتصادية من القوائم المالية للمؤسسة ا&قتصادية

  1؛بدأ التفكير في توحيد معايير المحاسبة لتجنب ھذا التباين

  :IASCأھداف لجنة المعايير المحاسبية الدولية  -ثانياً 

لقد كان الھدف من تأسيس لجنة المعايير المحاسبية الدولية منذ نشأتھا وحتى إعادة ھيكلھا محدداً في 

  2:ا�تي

، إعداد وتجھيز القوائم و البيانات المالية ا&سترشاد بھا عند ونشر المعايير المحاسبية التي يتم إعداد -1

 ي لھذه المعايير وتطبيقھا عالميا؛مع العمل على القبول الدول، بما يحقق المصلحة العامة

إعداد بطة بالمرت، العمل على التحسين والتنسيق بين اKنظمة والقواعد واXجراءات المحاسبية -2

 وعرض القوائم المالية؛

والذين يعملون على إصدار ونشر ، الھدفين الرئيسيين السابقين من خMل أعضاء اللجنة ويتم تحقيق

  :المعايير المحاسبية الدولية بالدول التي ينتمون إليھا وأن يبذلوا عنايتھم الخاصة لتحقيق ما يلي

المحاسبية الدولية ورة أعدت وعرضت بما يتفق مع معايير المنش التأكد من أن القوائم المالية  - أ

 واXفصاح عنھا؛

بمعايير المحاسبية  با&لتزامإقناع الحكومات والمؤسسات والجھات المعنية بوضع المعايير المحاسبية   - ب

 الدولية؛

والمؤسسات التجارية والصناعية بضرورة ، إقناع الھيئات الرسمية المشرفة على أسواق المال -ج

مع اXفصاح عن ، ضعة Xشرافھا أو التابعة لھا بتطبيق معايير المحاسبة الدوليةاالوحدات الخ لزامإ

  نفيذ ھذا ا&لتزام؛مدى ت

إقناع مراجعي الحسابات الخارجية بالتحقق من مدى قيام المؤسسات بإتباع معايير المحاسبة  -د

  ند إعداد وتجھيز القوائم المالية؛الدولية ع

  .الدعم الدولي لقبول وتطبيق معايير المحاسبة الدولية اكتسابالعمل على  -ه

  

  

  

  

                                                           

، المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الرابع، أبو ظبي، المعايير المحاسبية الدولية في تحرير الخدمات المحاسبية الدوليةأھمية توفيق إبراھيم أيوب،  -1
 .7،8: ، ص2000جانفي، سنة  23-22ا(مارات العربية المتحدة، يومي 

دار الوراق، ا�ردن، الطبعة ا�ولى، ، المحاسبة الدوليةالمحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير ، سالم عبد J حلسيوسف محمود جربوع،  -2
 .24: ، ص2002سنة 



         ا�طار المفاھيمي لجودة المعلومات المحاسبيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الفصل ا�ول

 

 
35 

  IASBمجلس معايير المحاسبية الدولية : الفرع الثاني

  :IASBا�طار المفاھيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية  -أو2ً 

اKساسي ھل ؤالم، عضًوا يتم تعيينھم من قبل اKمناء 14يتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من 

تكمن المسؤوليات اKساسي للمجلس في تطوير ونشر معايير التقرير ، لعضوية المجلس ھو الخبرة الفنية

ومذكرات العرض المبدئية وقبول التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقرير المالي ، المالي الدولي

  ؛IFRICالدولي 

مجلس معايير المحاسبة الدولية اسم معايير  ويطلق ا�ن على معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن

التي كانت تصدر عن لجنة  - IAS–بد& من مصطلح معايير المحاسبة الدولية  - IFRS - التقرير المالي الدولي

1؛معايير المحاسبة الدولية
 

  :IASBھيكل مجلس معايير المحاسبة الدولية  -1

ھو بغرض إصMح ) IASB(معايير المحاسبة الدولية إن الدوافع اKساسية التي أدت إلى إنشاء مجلس 

التي كانت تسعى إلى التوفيق دون التوحيد المحاسبي الدولي وتتركز النقاط اKساسية في  IASCلجنة 

  2:اXصMح فيما يلي

تصبح مؤسسة دولية مستقلة كجزء من مؤسسة ) IASC(لجنة معايير المحاسبة الدولية  �

)IASCF(؛ 

( إعداد واعتماد المعايير الدولية ھو مجلس معايير المحاسبة الدولية   الھيئة المسؤولة عن �

IASB(؛ 

 تحمل اسم المعايير الدولية) 2002من  ابتداء(التي تصدر في المستقبل  معايير المحاسبة �

 ؛)(IFRSللتقرير المالي 

مر وتغيير ديلھا إن لزم اKإلى حين تع) IAS(المعايير القديمة الغير المعدلة تبقى تحتفظ باسم  �

 اسمھا؛

لتوسيع مداه في إعداد القوائم المالية ) IASB(ومنه فإن التغيير في المصطلحات يعكس رغبة المجلس 

حيث يسعى المجلس إلى وضع مجموعة واحدة من . عموًما وليس فقط السعي للتوحيد المحاسبي الدولي

ومن أجل عرض قوائم ، ع أنحاء العالمالمعايير المحاسبية عالية الجودة ومفھومة ويمكن أن تطبق في جمي

                                                           

، نظرية المحاسبة، دار المريخ، الرياض، المملكة السعودية، ترجمة إبراھيم ولد محمد فال وخالد علي أحمد كاجيجيريتشارد شرودير، وآخرون،  -1
 .122: ، ص2006سنة 

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، ظل معايير المحاسبة الدوليةا�فصاح في المؤسسات في سفير محمد،  -2
 .66: ، ص2009 -2008المركز الجامعي يحيى فارس، المدية، سنة 
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مالية ومعلومات ذات جودة عالية وشفافية وقابلية المقارنة وذلك لمساعدة مختلف الفاعلين على مستوى 

وأصبح اليوم ھيكل المجلس ، اKسواق المالية وغيرھم من المستخدمين في وضع صنع القرار ا&قتصادي

  :الدولي لمعايير المحاسبة يتألف مما يلي

وھي مسؤولة بصورة رئيسية عن توفير الخبرة التقنية ): IASB(اللجنة التنفيذية تحت ا&سم المختصر �

 ؛IFRSلوضع المعايير المحاسبية والتكييف مع المعايير الدولية 

ويتكون من أمناء وھم مسؤولين عن تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من ): IASCF(مجلس اXشراف  �

 يسية؛سقدًما في التعديMت التأ أجل جمع اKموال والمضي

والغرض من ذلك ھو ) SIC(والذي كان يعرف سابقا ب ): IFRIC(لجنة تفسيرات التقارير المالية �

 وكذلك إجراء مواقف تقنية بشأن قضايا محددة، تفسير مجموعة المعايير الموجودة لدى المجلس

 ا يتم إعطاء تعريف نھائي للمعيار؛ريثم

وھو يوفر منتدى للمشاركة بواسطة المنظمات واKفراد ): SAC(عايير للم ا&ستشاريالمجلس  �

قبل صدور قرارات ) IASB(حيث يجب أن يتم التشاور معھا من قبل ، المھتمين بالقوائم المالية

1.المجلس
 

  لية والعوامل المؤثرة على تبنيھامزايا تطبيق معايير المحاسبة الدو :ثالمطلب الثال

خMل ھذا المطلب سنتعرف على أھم مزايا معايير المحاسبة الدولية إضافة إلى العوامل المؤثرة  من

  .على تبنيھا

  مزايا معايير المحاسبة الدولية: الفرع ا�ول

بتطبيق معايير المحاسبة الدولية تصبح ھناك إمكانية للدخول إلى أسواق المال العالمية وا&ستفادة من  -أو2ً 

  ا؛التعامل فيھ

المعايير اKمر الذي يرفع من كفاءة  باستخداميبينھا النظام المحاسبي  يتحسين جودة المعلومات الت -ثانيًا

  اXدارة للوصول إلى القرارات اKمثل؛

  إمكانية وجود فرص عمل دولية للمحاسبين الذين يزاولون العمل بالمعايير المحاسبة الدولية؛ -ثالثًا

  وجود معايير دولية موحدة يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات؛ -رابًعا

                                                           

  .60: ،  مرجع سبق ذكره، صا�فصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدوليةسفير محمد،  - 1
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الوطنية على اKسواق الدولية وذلك يؤدي إلى تنمية ا&قتصاد  ا&قتصاديةاKسواق  بانفتاحالسماح  -خامًسا

  .الوطني

  لى تبني معايير المحاسبة الدوليةالعوامل المؤثرة ع: الفرع الثاني

  :ل في ا�تيتتمث

  الرغبة في توحيد القوائم المالية؛ -أو2ً 

  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يساعد المستثمرين اKجانب في ا&ستثمار؛ -ثانيًا

  مو السريع ل{سواق العالمية؛نعملھا على تحسين عملية المقارنة بين القوائم المالية خصوًصا في ظل ال -ثالثًا

1.تحليھا بثقة أكبر كونھا مبنية على أسس عالمية مMئمة ومقبولة دوليا -رابًعا
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير، تخصص محاسبة وجباية، جامعة قاصدي مرباح ا�فصاح وتقييم ا�داء المالي للقوائم الماليةمنصر سامية،  -1
 .30: ، ص2010-2009ورقلة، سنة 
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Jصةخ  

حيث تؤثر في ، المعلومات المحاسبية الركيزة اKساسية في عملية اتخاذ القرار وذلك Kھميتھا تعتبر

قيمة تلك  ولكن &بد لھا من صفات وخصائص ومعايير جودة حتى تزيد من، قيمة الوحدة ا&قتصادية

من حيث المMئمة ودرجة  التي تتضمن الخصائص الكيفية أن توفر المعلومات المحاسبية اكمالوحدات، 

كما تمثل القوائم المالية أھم مصدر للمعلومات ، القرارات &تخاذا&عتماد عليھا سيفيد مستخدميھا  في 

 &ستخدامھالكل من له عMقة بالشركة  الشركات على إعدادھا واXفصاح عنھا بشفافيةالمحاسبية التي تعمل 

كل في مجاله حيث يتم ذلك بواسطة مجموعة من المعايير المحاسبية تطبيقھا الذي يحدث آثار على عدة 

  بوضوح وبموضوعية؛، يُمكن من قراءتھا بدقة مستويات من خMل إعادة ترتيب بنود القوائم المالية

بية التي تتمتع بجودة عالية سعت المؤسسة المحاسبية ونظَرا لتزايد الطلب على المعلومات المحاس

إلى وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليھا من طرف ، وعلى رأسھم لجنة معايير المحاسبة الدولية

من أجل أن تكون ھناك جودة  الممارسين تخص عملية اXفصاح وكيفية عرض المعلومات في القوائم المالية

ھذا ما سنعرضه ، ھذه اKخيرة التي من شأنھا أن تساھم في تفعيل حوكمة الشركاتفي المعلومات المحاسبية 

  .من خM الفصل الموالي



 

 
 

 

 الثانيل ــــالفص
 اإلطار المفاهيمي لحوكمة الشركات
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  تمھيد 

جميع الدول في أنحاء العالم، فمع  يعتبر موضوع حوكمة الشركات ھو حديث الساعة حيث تھتم به

زوال الحواجز التجارية وحرية انتقال ا0موال بين الدول تزايد أھمية ھذا المفھوم في العالم، ومع بروز 

الممارسات المالية في البورصات الدول العربية بشكل كبير إضافة إلى تزايد عدد الشركات العربية على 

وع حوكمة الشركات في الدول العربية حتى تضمن الحفاظ على السمعة الساحة الدولية وجب ا>ھتمام بموض

المالية واEدارة والكفاءة ا>قتصادية والتي تظھر خاصة في صحة وجودة المعلومات المحاسبية لتفعيل 

  .شركاتھا وھو ما ينعكس في ا0خير على اقتصادياتھا

  :ولھذا قمنا بتقسيم فصلنا ھذا إلى

  وكمة الشركات؛ح ماھية: المبحث ا�ول

  حوكمة الشركات، ضوابطھا وآلياتھا؛مبادئ : المبحث الثاني

  ".ع4قة متبادلة"جودة المعلومات المحاسبية وحوكمة الشركات : المبحث الثالث
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  ماھية حوكمة الشركات: مبحث ا�ولال

والتسعينيات، وما تبعھا من الفضائح المتنوعة التي تفجرت في المملكة المتحدة في الثمانينات أدت 

  علقة بحوكمة الشركات؛إلى إعطاء ا0ولوية للموضوعات المت أحداث متOحقة من فساد إداري ومحاسبي

وفي ھذا المبحث سنتناول حوكمة الشركات من حيث المفھوم والنشأة وأھم محدداتھا والعOقة 

  .المتبادلة وبين جودة المعلومات المحاسبية

�  أة ومفھوم حوكمة الشركاتنش: ولالمطلب ا

  .حوكمة الشركات إضافة إلى نشأتھا من خOل ھذا المطلب سنتطرق إلى كل من تعريف

  نشأة حوكمة الشركات: الفرع ا�ول

لمفھوم الحوكمة المؤسسية في ) 1932دولف بيرلي وغاردنزمينز أ(تطرق علماء ا>قتصاد قديًما مثل 

الذي يعنى بأداء الشركات الحديثة وا>ستخدام الفعال للمواد فضOً " الخاصةالشركة الحديثة والملكية "كتابھما 

، إ> أن المتتبع لجذور ھذا الموضوع يجدھا تعود إلى اEدارةعلى القضايا المرتبطة بفصل الملكية عن 

 مريكيةا0، إذ استطاعت الھيئات التشريعية والقانونية ا0مريكيةفي الو>يات المتحدة ) watergate(فضيحة

 الرشاوىتحديد أسبابھا في فشل الرقابة المالية في الشركات واEسھامات غير المشروعة المتمثلة بتقديم 

والشفافية في التقارير المالية، مما ساعد في صياغة قانون  اEفصاحلبعض المسؤولين الحكوميين وعدم 

خلية التي اومراجعة نظام الرقابة الدم الذي تضمن قواعد خاصة لصياغة 1977مكافحة ممارسات الفساد عام 

كانت نواة لھذا المصطلح بعد أن تعرض عدد كبير من الشركات إلى انھيارات مالية في مجال القروض 

  1. وا>دخار

وتمثل دورھا ا0ساسي في  1985عام ) treadway commission(ولقد  تم تأسيس ھيئة تريدوي 

وقدمت ھذه  ،رير المالية وتقديم التوصيات حول تقليل حدوث ذلكتحديد أسباب سوء تمثيل الوقائع في  التقا

يدعو لوجود بيئة رقابية سليمة  1987الھيئة أول تقرير لھا عن الحوكمة المؤسسية وقامت بنشره عام 

، treadwayومستقلة مع تدقيق داخلي موضوعي يدعو لضرورة اEفصاح عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية 

 انھيارالحوكمة جد>ً كبيًرا في المملكة المتحدة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بعد وقد أثار موضوع 

، مما قاد المساھمين والمستثمرين في الشركات وقطاع آنذاك وا0وروبية ا0مريكيةكبرى الشركات 

عات السائدة والنظم التشري أنوجعل الحكومة في المملكة المتحدة تدرك  استثماراتھمالمصارف إلى القلق على 

                                                           
1
، 2011دار صفاء للنشر والتوزيع، سنة  ،، الطبعة ا�ولى، عمانالحوكمة المؤسسية وا�داء المالي ا�ستراتيجي للمصارفعء فرحان طالب،  - 

  .19، 18: ص ،ص
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 cadbury(الذي حدى  بورصة لندن  لnوراق المالية أن تقوم بتشكيل لجنة ا0مرالقائمة تعاني من خلل ما، 

committee ( التي تضمنت ممثلين عن الصناعة البريطانية، وتحددت مھمتھا بوضع مشروع  1991عام

ابة الداخلية من أجل تجنب تلك الشركات الخسائر للممارسات المالية لمساعدة الشركات في تحديد وتطبيق الرق

تم إصدار أول تقرير عن ھذه الجنة ركز على دراسة العOقة بين اEدارة  1992وفي عام . الكبيرة

والمستثمرين في تعزيز دور التدقيق في الشركات والحاجة إلى لجان تدقيق فاعلة، كذلك أشار التقرير إلى 

لتنفيذية والدعوة لفصل مسؤوليات وصOحيات مجلس اEدارة واEدارة التنفيذية، دور مجلس اEدارة واEدارة ا

أما في ما يخص الساحة العربية فكان للدول العربية توجه حقيقي نحو . وھكذا توالت التقارير عن ھذه الجنة

لھا دور الريادة بھذا المفھوم ولو متأخًرا ونأخذ على سبيل المثال جمھورية مصر العربية التي كان  ا>ھتمام

  تعتني بمبادئ الحوكمة المؤسسية؛ في ذلك الموضوع، وتعد أول دولة في منطقة الشرق ا0وسط

وزارة التجارة ( آنذاكبمبادرة من وزارة ا>قتصاد والتجارة الخارجية  2000عام  ا>ھتمامحيث بدأ         

وعلى الرغم من حداثة . 2001في مصر عام  من أول تقرير لتقييم الحوكمة المؤسسية ا>نتھاء، وكان )حاليا

ھذا الموضوع عربيًا نرى أنه ھناك تحركا جاًدا من الباحثين للتعرف على مضمون مفھوم الحوكمة وشرح 

جوانبه وكيفية تطبيقه في قطاع ا0عمال، فضOً على أن ھناك جھوًدا مماثلة لبعض الدول العربية التي تسعى 

، تونس، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ا0ردنھذه الدول لبنان،  بقواعد الحوكمة ومن لOلتزام

والبنك الدولي على زيادة التعاون والحوار في ) oecd(وھناك اتفاق بين منظمة التعاون ا>قتصادي والتنمية 

ود مجال الحوكمة المؤسسية وذلك استجابة للحاجة المتزايدة للدول التي ترغب في تقوية ھذا النظام لوج

إجماع دولي على أن الحوكمة المؤسسية تعد قاعدة أساسية >قتصاد السوق وآلياته وللتطور في ا0جل 

  .1الطويل

  مفھوم حوكمة الشركات: فرع الثانيال

، "corporaet governance"في البداية > توجد ترجمة عربية متفق عليھا للتعبير عن مصطلح 

نظام الحوكمة، نظام إدارة الشركات ومراقبتھا، : في ھذا المجال استخدامھا انتشرولكن من الترجمات التي 

كما أنه > يوجد تعريف .ممارسة السلطة والقيادة، إدارة المؤسسات المالية، إدارة ومراقبة المنشآت وغيرھا

  2.موحد متفق عليه بين كافة ا0طراف المعنية

  3".طريقه إدارة الشركات والرقابة عليھا النظام الذي تتم عن: " يعني مصطلح حوكمة الشركات

                                                           
1
  .19، 18: ، صسابقمرجع  ،عء فرحان طالب - 

2
  .12 :، ص2007، سنة ا�ردن، إتحاد المصارف العربية، عمان، حوكمة الشركات ودور مجلس ا�دارةعء بن حيدر بن درويش،  - 

3
 عء أحمد صح، الطبعة ا�ولى، مجموعة النيل العربية،القاھرة،: ، ترجمةإدارة مخاطر ا�عمال دليل عملي لحماية أعمالكجوناثان روفيد،  - 

  .61: ، ص2008مصر، سنة 
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سياسي واEداري من أجل إدارة لذلك التطبيق للنشاط ا: " على أنھا nation uniesكما عرفتھا ا0مم المتحدة 

  ".أعمال الدولة على كل المستويات

المسار الذي يسمح بإعادة التوازن بين المصالح ومختلف " :وعرفتھا لجنة الحوكمة الكلية بأنھا

  1".، أي كل فرد له دور ومصلحة مرتبطة بدوره)ا0فراد(المعنيين 

  :التعريف الشامل

ھي الوسيلة التي تحكم العOقات بين ا0طراف ا0ساسية التي تؤثر في  من خOل ما سبق فإن الحوكمة

  .ا0داء وتعنى بمصالحھم، كما تعمل على تقوية الشركة على المدى البعيد

  .وفوائدھا ة الشركاتمخصائص حوك: المطلب الثاني

  .نتطرق في ھذا المطلب لخصائص حوكمة الشركات وأبرز الركائز التي تقوم عليھا

  خصائص حوكمة الشركات: ا�وللفرع ا

  2:حوكمة الشركات تتميز بعدة خصائص، ومن بين خصائصھا نذكر

 ًBوھي دعامة ھامة لضمان العدالة والنزاھة في إجراءات إدارة الشركات وإدارة  :ا�فصاح والشفافية -أو

القرارات الرشيدة، حيث تؤمن ھذه الدعامة توصيل معلومات صحيحة وواضحة عن أداء  واتخاذأفرادھا 

الشركة عن طريق توفير نظام فعال للتقارير يتسم بالشفافية ليس لwدارة والمساھمين فحسب بل لكل الجھات 

  .ذات الصلة

ت والذين يقومون بتنفيذ ھي قاعدة تقضي بمحاسبة المسؤولين أو الذين يتخذون القرارا :المساءلة -ثانيًا

لشركة ا0عمال في الشركة عن تبعات أعمالھم ونتائج قراراتھم، وبمعنى آخر تحمل الجھات المعنية في ا

الخاضعة للمساءلة المحاسبية عند تطبيق الحوكمة أمام أصحاب  فا0طراف ،تبعات ا0عمال المناطة بھم

  .المصالح

عن الحوكمة الجيدة متروكة للمديرين والمدققين وتزويد  سيةا0ساتكون المسؤولية  :المسؤولية -ثالثًا

على التقارير المالية والمعلومات ا0خرى المقدمة من  با>عتمادالمساھمين بضمان موضوعي ومستقل 

  .إن ھذا الدور الحيوي يبرر الموقع الخاص للمدققين تحت قانون الشركات،الشركة
                                                           

1
، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في علوم قتصادية العالميةحوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحو&ت ا&جب محمد،  - 

  .59: ، ص2010-2009، 3التسيير، تخصص إدارة ا�عمال، جامعة الجزائر 
  
2
، مجلة دراسات محاسبية ومالية، العدد في تحسين ا�داء ا�ستراتيجي ل.دارة الضريبية دور الحوكمة مصطفى عبد الحسين علي، وآخرون، -  

  .103،104: ص ،، ص2013،المجلد الثامن، العراق، سنة 22
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حترام وا>عتراف بحقوق كل ا0طراف ذات المصالح بما يكفل وھي ا> :تحقيق العدالة وا�نصاف -رابًعا

  مصالح أقلية المساھمين ا0طرافومن ھذه 

  1:باEضافة إلى الخصائص التالية

 ًBستق4لية -أوBتوجد تأثيرات غير >زمة نتيجة ضغوط: ا <.  

  .إتباع السلوك ا0خOقي المناسب والصحيح: باطاBنض -ثانيًا

  .النظر إلى الشركة كمواطن جيد: اBجتماعيةالمسؤولية  -ثالثًا

  فوائد حوكمة الشركات: الفرع الثاني

بالرغم من أن موضوع حوكمة الشركات جديداً وغير متداول في جميع الدول بصفة كبيرة إ> أن لھا 

  2:نذكر منھا ما يلي اقتصاديةفوائًدا 

 ًBالمؤسسات على ا>ستخدام ا0مثل لمواردھا تشجيع الحوكمة -أو.  

  .تساعد الحوكمة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع اEنتاجية -ثانيًا

تقلل الحوكمة كلفة رأس المال على الشركات حيث أن البنوك تمنح قروًضا ذات نسب فائدة أقل  -ثالثا

  .الملتزمة بالحوكمةللشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات غير 

تسھل الحوكمة عملية الرقابة واEشراف على أداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل  -رابعا

  .اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية واEفصاح

الخارجية إذ أن المستثمرين ا0جانب ينجذبون إلى أسھم  ا>ستثمارات استقطابتساھم الحوكمة في  -خامًسا

  .في شركة ملتزمة وشفافة استثمارا باعتبارھاالشركة التي تطبق أنظمة الحوكمة 

  .أھداف وأھمية حوكمة الشركات: المطلب الثالث

  .نتطرق في ھذا المطلب 0ھداف وأھمية حوكمة الشركات

  

                                                           
1
لماجستير، ، مذكرة تخرج لنيل شھادة اتطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير التنمية المستدامةفاتح غب،  - 

  .11:، ص 2011 - 2010تخصص إدارة ا�عمال، جامعة سطيف، سنة 
  
2
مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،  ، الطبعة ا�ولى،ا�زمة المالية ا&قتصادية العالمية وحوكمة الشركاتمصطفى يوسف كافي،  - 

  .223 :، ص2013، سنة ا�ردن
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  :Corporate Governance Importance أھمية حوكمة الشركات : الفرع ا�ول

اكتسبت الحوكمة المؤسسية أھمية كبيرة برزت أعقاب ا>نھيارات ا>قتصادية وا0زمات المالية التي        

حدث  والتي منيت بھا العديد من الشركات العالمية بخسائر فادحة خاصة ما ا0خيرةشھدھا العالم في ا|ونة 

والتOعب بالقوائم  اEداريالOتينية نتيجة لحا>ت الفشل  وأمريكابأسواق عدد من دول جنوب شرق آسيا 

تلك الشركات بنسب مبالغ بھا فضOً عن السعي وراء تحقيق الربح السريع وعدم  أرباحالمالية وتعظيم 

حدوث العديد من حا>ت اEفOس  ىإلمما أدى  ،ا>لتزام بمحددات السلوك المھني وا0خOقي كأعراف سائدة

  ؛والعسر المالي لشركات عمOقة تضرر فيھا الكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس ا0موال

كل ھذا استرعى ا>ھتمام بموضوع الحوكمة المؤسسية وتأكيد أھميته التي برزت آثاره واضحة من 

  :خOل تحقيقه للمنافع ا|تية

   ًBداريلفشل تجنيب الشركات حا>ت ا -أوEعن دورھا في  ا ًOس والتعثر المالي فضOفwوالتعرض ل

 تعظيم قيمة الشركة في السوق وضمان بقائھا ونموھا واستمرارھا في عالم ا0عمال على المستوى الدولي أو

 .المحلي أو عند العمل في بيئة تنافسية عالية اEقليمي أو
1  

تحديد مصير الشركات فضOً عن مصير اقتصاديات الدول في العصر الحالي المسمى بعصر  -ثانيًا   

أداة قوية لخلق سوق تمتاز بالشفافية واEفصاح عن  أصبحت>ن قواعد الحوكمة وا>لتزام بھا  ،العولمة

مھا بإعادة الشركات والتزا إداراتالمعلومات المحاسبية من خOل أدوات رقابية فعالة مسلطة على مجالس 

   2.اEدارةھيكلة ھذه المجالس وتفعيل الدور الذي يلعبه ا0عضاء غير التنفيذيين داخل مجلس 

وقد بدت الجھود  ،تبرز أھمية الحوكمة المؤسسية لشركات القطاعين العام والخاص بنفس ا0ھمية  -ثالثًا

الدول على إعداد مؤسسات القطاع المبذولة لغرس الحوكمة في مؤسسات القطاع العام، أو عندما تعمل تلك 

العام للخصخصة من خOل توافر الشفافية والوضوح والدقة في القوائم المالية والعمل بطريقة ديمقراطية 

وھذه  ،شفافة كي يتمكن أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات صائبة للحصول على عائد عادل من الموجودات

3.اEجراءات ھي لب وجوھر الحوكمة المؤسسية
 

                                                           
1
 - Reed,  " Corporate  Governance Reforms in Developing countries", Journal of business Ethics, 2002, No: 37.  

2
  .313، 312 :ص ،، ص2005ا>سكندرية، سنة  ،، الدار الجامعية"ا�سس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات " ،وآخرون ،الصبان - 

  
3
 ،أ.م.، ال�وـ واش�نطن ا0مريكي�ةغرفة التج�ارة ،مرك�ز المش�روعات الخاص�ة ،"حوكمة الشPركات فPي القPرن الحPادي والعشPرين  "، وآخرون ،كاترين - 

 .3، 2: ص ،، ص2003
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 وإدارةومن ثم بين المساھمين  واEدارةتبرز أھمية الحوكمة من خOل الفصل بين ملكية الشركة  -رابًعا 

وھذا ا>ھتمام نابع من  ،ومسؤوليات المديرين التنفيذيين اEدارةالشركة وكذلك الفصل بين مسؤوليات مجلس 

يخلقه ھذا الفصل من فاعلية تتصل بتحديد الرؤيا  تعارض المصالح بين المOك والمديرين التنفيذيين بسبب ما

  1.ومدى توافق احتياجات ومتطلبات مصالح المستثمرين في الشركة المساھمة اEستراتيجية

منھا أم المحلية  وتساعد في الحد من ھروب  ا0جنبيةللحوكمة دور مھم في جذب ا>ستثمارات سواء  -خامًسا

من أھمية  دضOً على إمكانية الحصول على مصادر ارخص مما يزيرؤوس ا0موال وازدياد فرص التمويل ف

  2.الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية

ومن وجھة نظر الطالبة ترى أن أھمية حوكمة الشركات  تكون مؤثرة بشكل مباشر على جمھور المتعاملين 

مالية التي يتم نشرھا من قبل تلك مع إدارات الشركات، من أجل تحقيق الثقة في المعلومات المالية وغير ال

   .الشركات

  Corporate Governance Objectivesأھداف حوكمة الشركات : الفرع الثاني

يسھم تطبيق مبادئ الحوكمة في تحقيق مجموعة من ا0ھداف التي أشار إليھا عدد من الباحثين 

  3:يويمكن تلخيص أھم تلك ا0ھداف بما يأت

  .المحتملة وضمان التناغم الفعال بين مصالح ا>دارة ومصالح المساھمين اEدارةكبح مخالفات  -وBً أ

  .تقليل المخاطر المالية وا>ستثمارية -ثانيًا

  4:إضافة إلى ذلك

 ًBستراتيجية ا>ستثمارية السليمة -أوEل وضع اOحماية حقوق المساھمين ومصالحھم من خ.  

  .تعميق دور أسواق المال في تنمية المدخرات -ثانيأ

  .زيادة الثقة با>قتصاد الوطني -ثالثًا

  .إظھار الشفافية وقابلية المحاسبة على المسؤولية ا>جتماعية -رابًعا
                                                           

1
 -  S.Estrin, "Corporate Governance, estate owned enterprises  and privatization. In paris, Oecd, proceeding , 1998, 

p : 27.  

 
 http://www.siironline.org/alabwab/edare- :متاح على الموقع ،"محددات حوكمة الشركات " ،محمد حسن ،يوسف - 2

2007-%20eqtesad(27)/764.htm 10: ، ص14:30: ، الساعة25/03: ، يوم.   
3
، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الحوكمة المؤسسية وا�داء المالي ا�ستراتيجي للمصارفإيمان شيحان المشھداني، عء فرحان طالب،  -  

  .24: ، ص2011ا�ردن، سنة 
4
  :، متاح على الموقع"البعد المعرفي في حوكمة الشركات" نجار، احمد منير، - 

http://Kda.com.kw/masareef/ar/category.detail.php?issueid=19.20073: ، ص17:50: ، الساعة02/04:، يوم.  
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  1:و أيًضا

 ًBتحسين ا0داء المالي للشركة أو المصرف -أو. 

  ).أخOقيات المھنة(مسك بالقيم ا0خOقية الحفاظ على السمعة ا>قتصادية للشركة من خOل الت -ثانيًا

  2:أيضاً ھناك أھداف أخرى

 ًBأعلى المراتب لدى مؤسسات  إلىفتح السبيل >نفتاح الشركات على أسواق المال العالمية والوصول  -أو

 .التقييم الدولية

التزام الشركات بالسلوكيات ا0خOقية والممارسات المھنية السليمة وا|منة مع ا>لتزام بالقوانين  -ثانيًا

  .واللوائح والضوابط الرقابية واEشرافية

  آلياتھامبادئ حوكمة الشركات، ضوابطھا و: المبحث الثاني

تلفة والتي إن دراسة مفھوم حوكمة الشركات تتطلب دراسة وتحليل مجموعة من المبادئ المخ

تستخدم لتفسير ھذا المفھوم ودراسته، ومن خOل ھذا المبحث سوف يتم التطرق إلى ضوابط حوكمة 

  .حوكمة الشركات آلياتإضافة إلى مبادئھا وأھم  الشركات،

  ، ومزايا تطبيقھاضوابط حوكمة الشركات :المطلب ا�ول

  ضوابط حوكمة الشركات: الفرع ا�ول

ميون على السواء في أن التطبيق الجيد للحوكمة يتوقف على توافر ييتفق الممارسون وا0كاد

  ".داخلية، وخارجية"وابط ضمجموعتين من ال

 ًBالضوابط الداخلية -أو  

تتخذ بھا القرارات،مع تحديد واضح  التيتحدد الكيفية  التييقصد بالضوابط الداخلية القواعد وا0سس 

التنظيم الذي يضم حملة ا0سھم، ومجلس اEدارة، واEدارة  باعتبارھا ،المنوط بكل من الجمعية العمومية للدور

                                                           
بح�ث  ،"فPي ظPل الحاكميPة المؤسسPية  ا�ردنيPةالبنPوك التجاريPة  الدور المتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خPدمات التأكيPد فPي" ،عطا هللا ورادخليل  -1

  .238: ، ص2005 سبتمبر، سنة/26ـ24: يومي، مصر ،القاھرة ،حوكمة الشركات طارإحول التدقيق الداخلي في  ا0ولالمؤتمر العلمي  إلىمقدم 
2
  "حوكمة الشركات في روسيا من الذي سيدفع وكم سيدفع؟" بيليكوف، ايجور،  - 

.2: ، ص18:00: ، الساعة02/04: يوم،  http://www.hawkaMah.net/siLe/pdf/art1107.pdf.2006 
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أعضاء مجلس اEدارة وإحOل ا0عضاء بآخرين  واختياركما يتبقى أن تمتد القواعد لكيفية تشكيل .التنفيذية

  1.جدد، وعلى المجلس بكل من الجمعية العمومية واEدارة العليا المسؤولة عن التنفيذ

  الخارجية الضوابط -ثانيًا

  2:وھي تعطي نظرة حول المناخ العام لOستثمار في الدولة وتشمل

القوانين التي تنظم وتضمن كفاءة السوق مثل قوانين رأس المال، قوانين المؤسسات، قوانين المنافسة  -1

 ومنع ا>حتكار وقوانين اEفOس؛ 

  التمويل الOزم للمشاريع؛في توفير ) البنوك وا0سواق المالية ( كفاءة القطاع المالي  -2

 درحة تنافسية أسواق السلع وعوامل اEنتاج؛ -3

 فعالية الھيئات وا0جھزة الرقابية في تنفيذ رقابة صارمة على المؤسسات؛ -4

باEضافة إلى الجمعيات المھنية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق مثل المدققين، المحاسبين،  -5

 ...السوق المحامين و المؤسسات المدرجة في

وتعتبر المحددات الخارجية مھمة جدا في تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة المؤسسة  -6

 .للمؤسسة والعائد الخاص لھا ا>جتماعيوھذا ما يقلل من التعارض بين العائد 

  ق حوكمة الشركاتمزايا تطبي:الفرع الثاني

  :لحوكمة الشركات عدة مزايا نذكر منھا ا0تي

 ًBالتي تنتمي  للبلد ا>قتصاديرفع مستويات ا0داء للشركات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم  -أو

ن ھناك ارتباطا وثيقا بين حوكمة الشركات والنظام ا>قتصادي في أي بلد، فھو يعد كسبا إليه تلك الشركات، 0

  3كثر كفاءة للشركات التي تعمل في ظله؛لOقتصاد الوطني من خOل النشاط المستقر والمستمر وا0

  4:مزايا أخرى إضافة إلى

Bئم من الطمأنينة لحملة ا0سھم والمستثمرين المرتقبين في  -أوOكما أن حوكمة الشركات توفر ضمان وقدر م
تحقيق عائد مناسب على استثماراتھم مع تعظيم قيمة حملة ا0سھم والمحافظة على حقوقھم، فالحوكمة تعمل 

  لى سد الفجوة بين مالك الشركة والمدير الذي يسعى لتحقيق رفاھيته الشخصية وليس رفاھية حملة ا0سھم؛ع

                                                           
1
درية، نسك@المعرفة الجامعية، ا، الطبعة ا�ولى، دار "وكمة الشركاتحمدخل "الفكر الحديث في التخليل المالي وتققيم ا�داء ھندي،  إبراھيممنير - 

  .18: ، ص2009مصر، سنة 
2
  .24، 23: ص ،ص ،سابق، مرجع ، حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي وا�داريمحمد مصطفى سليمان- 

3
  .60: ، ص2003سنة ، الطبعة الثانية، مركز المشروعات الدولية الخاصة، حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرينميللستاين، ابرام، - 

4
 - Stein, Bob « Effective Governance : Are We There Yes ? » Cross Currents, the magazine for Financial Services 

Executives, ISSUE no 17,Spring, 2004. 
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شفافية  أكثرالشركات التي تتمتع بحوكمة جيدة تملك مدراء بمستويات عالية الجودة وتتعامل بصورة  -اثاني
ى تخفيض مخاطر ا>ستثمار وبالنتيجة والمتعاملين ا|خرين معھا بالثقة، ويعمل عل ا0سھمبشكل يوحي لحملة 

  تخفض تكلفة رأس المال؛

  في المشروعات الوطنية؛ ا>ستثمارا0جنبية وتشجيع رأس المال المحلي على  ا>ستثماراتجذب  -ثالثا

الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرھا الشركات وما يترتب على ذلك في زيادة ثقة  -رابعا
  .رين بھا واعتمادھم عليھا في اتخاذ القراراتالمستثم

  مبادئ حوكمة الشركات ومعاييرھا: المطلب الثاني

إن دراسة مفھوم حوكمة الشركات تتطلب دراسة وتحليل مجموعة من المبادئ المختلفة والتي 

تستخدم لتفسير ھذا المفھوم ودراسته، ومن خOل ھذا المطلب سوف يتم التطرق إلى مبادئ حوكمة الشركات 

  .إضافة إلى أھم المعايير التي تحكمھا ھذه المبادئ

  مبادئ حوكمة الشركات: لفرع ا�ولا

تم التطرق إليھا من طرف كل من منظمة التعاون ا>قتصادي والتنمية وكذلك البنك وصندوق النقد 

  :الدوليين

 ًBقتصاديمبادئ منظمة التعاون  -أوBأصدرت منظمة التعاون ا>قتصادي والتنمية  :والتنمية اOCED  في

الشركات والتي تعنى بتطوير ا0طر القانونية والمؤسسية بتطبيق الحوكمة  مبادئ أساسية لحوكمة 1999عام 

في الشركات العمومية أو الخاصة التي تكون أوراقھا المالية متداولة أو غير متداولة في أسواق المال، وتعتمد 

  1:ھذه المبادئ على التركيز على الجوانب التالية

  توافر إطار فّعال لحوكمة الشركات؛ -1

  على حقوق كل المساھمين؛الحفاظ  -2

  التعامل بنفس القدر من المساواة بين جميع المتعاملين؛ -3

  الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة أو ا0طراف المرتبطة بالشركة؛ -4

  مسؤوليات مجلس اEدارة؛ -5

يعمل البنك الدولي على تشجيع أفضل الممارسات الدولية  :مبادئ البنك الدولي في مجال الحوكمة -ثانيًا

يعمل في مجال وضع المعايير أو تحديد القواعد، بل يعطي الدعم المناسب  يام باEصOحات القانونية و>والق

على المستوى المحلي واEقليمي والعالمي، فھو يھدف إلى دعم اEصOح التشريعي وفي الوقت نفسه تبني 

دولي العام للتنمية الشاملة الذي ا0عمال التطوعية من القطاع الخاص، وھو ا0مر الذي يتفق وإطار البنك ال

                                                           
1
 .22: ، ص2011ا�ردن،  عمان،دار اليازوري، ،حوكمة البنوك وأثرھا في ا�داء والمخاطرةحاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي،   - 
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ا0طراف المعنية في وضع وتنفيذ  اشتراكيؤكد على حوكمة الشركات كعامل أساسي في التنمية، ويدعو إلى 

إستراتيجية شاملة لwصOح ھذا على المستوى المحلي، أما فيما يخص المستوى اEقليمي إشراك البنك الدولي 

بخصوص اEصOح وعلى المستوى العالمي فقد عمل  اتفاقصل معھم إلى >ت الدولية ا0خرى والتوامع الوك

، وذلك لرعاية المنتدى "م1999يونيو  21مذكرة تفاھم في "والتنمية  ا>قتصاديالبنك مع منظمة التعاون 

اEعسار وحقوق : وأكد البنك الدولي على أھمية قواعد حوكمة الشركات.الدولي لقواعد حوكمة الشركات

  .الخ...الدائنين

بالمعايير  لOلتزامباEضافة إلى مساھمته في مبادرة البنك الدولي  :مبادئ صندوق النقد الدولي -ثالثًا

والقواعد وقد وضع ص ن د قواعد الممارسات الجيدة بشكل أساسي من أجل كفاية السياسات المالية والنقدية 

  :الحكومية وھي

الدول ا0عضاء على تطبيق المدونة القانونية  ص ن دحيث يشجع  :يةلقانون السياسات الما -1

  ارسات الجيدة؛مللم

  1.قانون الممارسات الجيدة حول شفافية السياسات النقدية والمالية -2

  معايير حوكمة الشركات: رع الثانيالف

  :تختلف ھذه المعايير حسب وجھة نظر كل مؤسسة أو منظمة

Bمعايير مؤسسة التمويل الدولية: أو  

ير عامة تراھا أساسية م قواعد ومعاي2008نك الدولي عام التمويل الدولية التابعة للبوضعت مؤسسة 

غير مالية وذلك على مستويات أربعة  وسواء كانت مالية ألدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعھا، 

2:كالتالي
 

  ـ الممارسات المقبولة للحكم الجيد؛ 1

  ـ خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد؛ 2

 أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا؛ إسھاماتـ  3

 .ـ القيادة 4

                                                           
: ص ،ص، 2011، الطبعة ا�ولى، دار الكتاب الحديث،، القاھرة، مصر، سنة "، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات ا�عمالصح الدين حسن،  -1

93 ،94.  

 الفساد لية للحد منار ملتقى بعنوان حوكمة الشركات كآإطية مقدمة في ثورقة بح تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية، ـ أمال عياري،1
   .06، ص2012 ماي 07ـ 06المالي وا@داري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 
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1:على النقاط التالية كمعايير لحوكمة المؤسسات وھي الكاتب عدنان بن حيدر اعتمدكما 
 

  ا>لتزام بالقوانين والقرارات الحكومية؛ �

  معية العامة للمساھمين؛ا>لتزام بقرارات الج �

  وفعالية ا0داء في تحقيق الھدف من تأسيس المؤسسة وأھدافھا اEستراتيجية؛ كفاءة �

 سOمة الممارسات المحاسبية واEدارية وفقا لقاعدة أفضل الممارسات؛ �

 .دقة وموضوعية التقارير المالية وغير المالية واكتمالھا وشفافية اEفصاح ومOئمة توقيته �

  وركائزھا آليات حوكمة الشركات،: الثالث طلبالم

الركائز  نتطرق في ھذا المطلب |ليات حوكمة الشركات والركائز التي تقوم عليھا إضافة إلى أھم

  .التي تقوم عليھا

  آليات حوكمة الشركات: ا�ولالفرع 

مجموعة من  بالنظر للمبادئ المذكورة في المطلب الثاني من ھذا المبحث الثاني يتضح أن للحوكمة

   2:ا|ليات التي يتم استخدامھا لتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات في التطبيق العلمي فنجد

 ًBليات القانونية -أوcئم لتحقيق : اOوھي تختص بتطوير النظام القانوني بما يتضمن توفير النظام القانوني الم

 أھداف حوكمة المؤسسات؛

المؤسسات مثل التحديد الدقيق لمسؤوليات الھيئات المختلفة المسؤولية لتحقيق حوكمة : اcليات الرقابية -اثاني

  عن اEشراف والرقابة؛

التي تختص بتطوير الھيكل التنظيمي للمؤسسات بالشكل الذي يحقق أھداف حوكمة : اcليات التنظيمية -ثالثا

 المؤسسات مثل التحديد الواضح >ختصاصات مجلس اEدارة واللجان المختلفة؛ 

التي تختص بوجود نظام فعال Eدارة التقارير المالية يتسم بالشفافية ويوفر : اcليات المحاسبية -عاراب

المعلومات المOئمة والتي يمكن ا>عتماد عليھا بصورة متكافئة من جميع المستخدمين في اتخاذ القرارات 

  .المختلفة

Oقات تأثيرية فعلى سبيل المثال > وبدراسة ا|ليات المختلفة لحوكمة المؤسسات نجد أن بينھا ع

للحصر، نجد أن وجود قانون فعال للمؤسسات يحدد السجOت المحاسبية التي يجب إمساكھا والقوائم المالية 

                                                           

  1ـ عدنان بن حيدر بن درويش، حوكمة الشركات ودور مجلس ا�دارة،، إتحاد المصارف العربية،عمان، ا�ردن، 2007، ص- ص: 25، 27.
2ـ جون سوليفان، وآخرون، دليل �رساء أسس في القرن الحادي والعشرين، ترجمة سمير كريم، الطبعة الثالثة، مركز المشروعات الدولية الخاصة 

. 25،26: ص ،، ص2003واشنطون، و م أ،  ا�مريكيةوغرفة التجارة   



 ا�طار المفاھيمي لحوكمة الشركات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

 
52 

التي يجب نشرھا من الممكن أن يؤدي إلى تفعيل ا|ليات المحاسبية  المتعلقة بإعداد التقارير المالية وبما 

 ...جل الوفاء بمتطلبات ھذا القانون، وھكذايحقق اEفصاح والشفافية من أ

وأيضا قد تضمن المبدأ الخامس والخاص باEفصاح والشفافية من أجل الوفاء مجموعة من ا|ليات  "

المحاسبية التي يتم استخدامھا لتقديم منتج بمواصفات جودة معينة ويتم التشغيل وفقا لمجموعة من المعايير 

آليات الرقابة على (مع ضرورة تحقيق الرقابة على مراحل اEنتاج المختلفة  )معايير محاسبية ( اEنتاجية 

  .)إنتاج المعلومات 

  :1"ويمكن تلخيص ھذه ا|ليات على النحو التالي

  آليات المعايير المحاسبية  -1

معايير (ا لمجموعة من المعايير المحاسبيةيجب إنتاج المعلومات المحاسبية واEفصاح عنھا وفق

  ؛)اEنتاج

  : ليات قياس الجودةآ -2

يجب توفير قنوات لنشر المعلومات بمواصفات جودة معينة مثل التوقيت المناسب وأن تكون المنافع 

 متھا >حتياجات المستخدمين؛تكاليف إنتاجھا باEضافة إلى مOءمن المعلومات أكبر من 

  : آليات الرقابة على إنتاج المعلومات -3

 من آليات المراجعة للتأكد من صحة المعلومات التي تم إنتاجھا؛ يجب توفير مجموعة

وبدراسة ا|ليات السابقة والتي تضمنھا المبدأ الخامس، يOحظ أن ھناك عOقة تداخلية تبادلية مع ا|ليات       

  .التي تتضمنھا المبادئ ا0خرى

  ركائز حوكمة الشركات: فرع الثانيال

  2:على ثOث ركائز رئيسية ھي مبادئ منظومة الحوكمة تقوم

                                                           
1
، لسنة القاھرة، مصر ،ا@سميمركز صالح كامل لقتصاد  الجوانب المحاسبية للحوكمة، دورة حوكمة الشركات، ،محمد عبد الحليم عمر ـ 

  .3: ، ص2008
2
دار  ،، الطبعة ا�ولى"تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية ا�لكترونية"الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات ا�عمالصح الدين حسن،  -  

  .140: ، ص2011القاھرة، مصر، سنة  ،الكتاب الحديث،
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  ُBخ4قي -أو�بقواعد  ا>لتزامبا0خOقيات الحميدة،  ا>لتزامالسلوكي من خOل  ا>لتزامأي ضمان  :السلوك ا

السلوك المھني الرشيد، التوازن في تحقيق مصالح ا0طراف المرتبطة بالمنشأة، الشفافية عند تقييم 

ارسات موتشمل أھداف الميثاق ا0خOقي وضع معايير للم. الخ...تماعيةا>جالمعلومات، القيام بالمسؤولية 

الجيدة وزيادة درجة الشفافية وا>نفتاح، تعزيز مستوى الثقة، ودعم أسس المنافسة الصحيحة، والتأكيد على 

  .للمصالح الشخصية اعتبارأھمية السلوك ا0خOقي للموظفين الذي يجب أن يخلو من أي 

من خOل تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في  :دور أصحاب المصلحة، ودعم الرقابة والمساءلةتفعيل  -ثانيًا

ھيئة سوق رأس المال، ومصلحة الشركات، والبورصة، أطراف : نجاح المنشأة، أطراف رقابية عامة مثل

  .المساھمون، ومجلس اEدارة، ولجنة المراجعة: رقابية مباشرة

وضع نظام Eدارة المخاطر، اEفصاح عن المخاطر إلى المستخدمين  من خOل :إدارة المخاطر -ثالثًا

 .وأصحاب المصلحة

  ركائز حوكمة الشركات): 20-10(الجدول رقم 

  ركائز حوكمة الشركات

  السلوك ا�خ4قي
تفعيل دور  أصحاب المصلحة ودعم 

  الرقابة والمساءلة
  إدارة المخاطر

  :السلوكي من خ4ل اBلتزامضمان 

 با0خOقيات الحميدة ا>لتزام -

تزام بقواعد السلوك المھني لا> -

 الرشيد

التوازن في تحقيق مصالح  -

 ا0طراف المرتبطة بالمنشأة

 الشفافية عند تقديم المعلومات -

، ا>جتماعيةالقيام بالمسؤولية  -

  والحفاظ على بيئة نظيفة

تفعيل أدوار أصحاب المصلحة في نجاح 

  :المنشأة

ئة أطراف رقابية عامة مثل ھي -

 الخ...أسواق المال

أطراف رقابية مباشرة مثل  -

مجلس و المساھمون

 الخ...اEدارة

أطراف أخرى مثل الموردون،  -

  الخ...العمOء

  :وضع نظام �دارة المخاطر

اEفصاح عن المخاطر إلى  -

المستخدمين وأصحاب 

  المصلحة

  

تقييم أداء البنوك والمخاطر المصرفية "الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات ا�عمال ص4ح الدين حسن،: المصدر

  .140: ، ص2011القاھرة، مصر، سنة  ،، الطبعة ا�ولى، دار الكتاب الحديث،"ا�لكترونية
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  "ع4قة متبادلة"وحوكمة الشركات  جودة المعومات المحاسبية: المبحث الثالث

، ومن خOل ھذا المبحث تطبيق حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبيةھناك عOقة وثيقة بين 

كل من جودة المعلومات المحاسبية وحوكمة الشركات مع بعضھم البعض  انعكاساتسوف يتم التطرق إلى 

إضافة إلى اEفصاح المحاسبي ودوره في تطبيق حوكمة الشركات وفي ا0خير تأثير معايير المحاسبة الدولية 

  .جودة المعلومات المحاسبيةفي 

  لومات المحاسبية على بعضھم البعضانعكاسات كل من حوكمة الشركات وجودة المع :المطلب ا�ول

 :يلي في ھذا الجزء نتناول ما

  ت المحاسبية في ظل حوكمة الشركاتانعكاسات جودة المعلوما :الفرع ا�ول

إن جودة المعلومات المحاسبية لھا تأثير مباشر أو غير مباشر على قرارات المستثمرين، ويتضح 

تأثير جودة المعلومات المحاسبية عند تأخير نشر المعلومات أو عدم دقتھا أو التحيز في عرضھا وعدم 

رجة على مبادئ ومعايير متفق عليھا، فإن ذلك يحدث تأثير سلبي على سلوك المستثمر ويؤثر على د اعتمادھا

  المخاطر التي يرغب في تحملھا؛

المصالح في الشركة  0صحابكما وتؤدي المعايير المحاسبية الدولية دورا مھما في توفير الحماية 

ات Eعداد التقارير المالية بجودة عالية تتسم بالشفافية Eنتاج المعلوم ا0زمةوالقواعد  ا0سسمن خOل توفير 

بمتطلبات  ا>لتزامالقرارات داخل الشركة وخارجھا، وعليه فإن  اتخاذوالمصداقية لما لذلك من دور مھم في 

جودة المعلومات المحاسبية بما تتضمنه من معايير المحاسبة والمراجعة الدولية والتي تضمن بشكل عام إعداد 

رير المالية التي تتجلى بالخصائص التي حددھا مجلس معايير المحاسبة المالية من مOئمة وموثوقية مما التقا

  1؛يعزز عملية المسائلة والمتابعة الداخلية والخارجية لحماية حملة ا0سھم وغيرھم من المستثمرين والمجتمع

معلومات فكOھم يؤدي لنفس وأصبح واضحا أن العOقة بين تطبيق حوكمة الشركات وتحقيق جودة ال

النتيجة، والتي بدورھا تعطينا تقارير مالية ذات جودة عالية تمتاز بالشفافية والثقة، وتجذب ھذه الخصائص 

في ھذه الشركات، مما يوفر لھذه الشركات رأس المال الكافي للقيام با>ستثمارات  لOستثمارأي مستثمر 

  .الOزمة لتحقيق أرباح معقولة

  

  

                                                           
1
مذكرة تخرج لنيل شھادة  ،دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتھا على سعر السھمعبد الرزاق حسن الشيخ،  - 

  .48، 47: ، ص،ص2012غزة، فلسطين، سنة  ا@سميةالماجستير، تخصص محاسبة وتمويل، الجامعة 
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  بيةانعكاسات تطبيق الحوكمة على جودة المعلومات المحاس: الثانيالفرع 

يعد وجود نظام يمتاز بجودة معلومات محاسبية يشجع على الشفافية الحقيقية للشركات ويعتبر أمرا 

رئيس لقدرة المساھمين على ممارسة حقوق ممتلكاتھم على أسس مدروسة وتظھر التجارب أن جودة 

ة قوية للتأكيد على سلوك الشركات وحماية حقوق المستثمرين حيث يمكن لنظام المعلومات المحاسبية أدا

الكافي عن المعلومات التي تصل في الوقت المناسب لھم، ا0مر الذي يساھم في اجتذاب رأس المال،  اEفصاح

ھمين الكافي وقلة المعلومات المحاسبية الجيدة وتأخر وصولھا إلى المسا اEفصاحوعلى النقيض فإن ضعف 

  .أخOقيغير الشفافة تساھم في السلوك الO والمستثمرين والممارسات 

وبناءا على ما تقدم أصبح >مناص من التفكير في تطوير ا0ساليب والقواعد التي تضمن ليس فقط 

سOمة وكفاءة ا0داء المالي وا>قتصادي للوحدات ا>قتصادية، بل العمل على إيجاد نظام يوفر معلومات 

  متخذي القرار على تحسين تساعد على التنبؤ بالمستقبل ا>قتصادي والمالي بما يساھم في دعم المستثمرين و

حيث تطرق العديد من ا>قتصاديين والمحللين والخبراء وأعضاء ھيئة التدريس إلى . جودة قراراتھم

أھمية ومدى تأثير مفھوم حوكمة الشركات في العديد من النواحي ا>قتصادية والنظامية وا>جتماعية الھادفة 

  1.إلى صالح المجتمع ككل

  ح المحاسبي ودوره في تطبيق حوكمة الشركاتا�فصا: المطلب الثاني

اEفصاح والشفافية في تطبيق حوكمة الشركات إضافة إلى  أھميةسنتطرق من خOل ھذا المطلب إلى 

  .تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وعOقتھا باEفصاح المحاسبي

  الشركات أھمية ا�فصاح والشفافية في تطبيق حوكمة: الفرع ا�ول

اح القوية بمثابة سمة أساسية من سمات أساليب متابعة الشركات المسندة إلى قوى تعد نظرية اEفص

السوق، وھي أيضا على جانب كبير من ا0ھمية بالنسبة لقدرة المساھمين على ممارسة حقوقھم التصويتية، 

ة قوية للتأثير وتشير تجارب الدول التي توجد بھا أسواق كبيرة وفعالة لحقوق الملكية إ> أن اEفصاح يمثل أدا

على سلوك الشركات وحماية المستثمرين، ومن شأن نظم اEفصاح القوية المساعدة على جذب رؤوس 

  .ا0موال والحفاظ على الثقة في أسواق رأس المال

ويحتاج المساھمون والمستثمرون المرتقبون للحصول على المعلومات المنظمة والتي تتسم بدرجة 

ة مع البيانات ا0خرى المناظرة، وبدرجة التفصيل الكافية التي تمكنھم من تقسيم مدى عالية من القابلية للمقارن

كفاءة اEدارة، كما تمكنھم من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات كافية بشأن تقييم الشركة، كما يسھم اEفصاح 

                                                           
1
  .47: ، صسابقمرجع عبد الرزاق حسن الشيخ،  - 
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الشركة وأدائھا  في تحسين مستويات تفھم الجمھور لھياكل وأنشطة المشروعات عOوة على تفھم سياسات

  1.فيما يتعلق بالمعايير البيئية وا0خOقية وعOقة الشركات بالمجتمعات التي تعمل من خOلھا

  تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وع4قتھا با�فصاح المحاسبي: الفرع الثاني

 تطالب مبادئ حوكمة الشركات باEفصاح في الوقت المناسب عن كافة التطورات ا0ساسية التي

تحدث فيما بين التقارير المنتظمة أو الدورية، ويطالب بتقديم المعلومات إلى كافة المساھمين بصورة متزامنة 

  :يلي لتطبيق ذلك المبدأ ا0ساسي بھدف ضمان المعاملة المتكافئة، ويتعين مراعاة ما

 ًBفصاح على المعلومات ا0ساسية المتصلة بما يلي -أوEينبغي أن يشمل موضوع ا:  

 نتائج المالية والتشغيلية للشركة؛ال -1

 أھداف المؤسسة؛ -2

 ملكية ا0غلبية وحقوق التصويت؛ -3

 أعضاء مجلس اEدارة وكبار المديرين ومرتباتھم ومبادئھم؛ -4

 عوامل المخاطرة الملموسة في ا0جل القريب؛ -5

 المسائل ا0ساسية المتصلة بالعاملين وغيرھم من أصحاب المصالح؛ -6

 .ارة في المؤسساتھيكل وسياسات سلطات اEد -7

يجب إعداد المعلومات واEفصاح عنھا وفقا 0على المعايير المحاسبية والمالية والغير مالية لwفصاح  -ثانيًا

والمراجعة، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة المستثمرين والمساھمين على متابعة المؤسسة من خOل توفير 

  قة والقابلية للمقارنة مع غيرھا من التقارير؛التقارير المالية التي تتسم بارتفاع درجة الث

ينبغي إجراء المراجعة السنوية بواسطة مراقب حسابات مستقل لكي يتحقق وجود تأكيد خارجي  -رابًعا

  وموضوعي بشأن ا0سلوب المستخدم في إعداد التقارير المالية؛

المعلومات إليھا بصورة تتسم يجب أن تتيح قنوات نقل المعلومات إمكانية وصول مستخدمي تلك  -خامًسا

بالعدالة، وسOمة التوقيت، وفعالية التكاليف، فقنوات نقل المعلومات لھا من ا0ھمية ما يوازي أھمية محتوى 

  2.المعلومات ذاته

  

                                                           
1
، مذكرة تخرج لنيل شھادة أھمية ا&نتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية كإطار لتفعيل حوكمة المؤسساتحيساني عبد الحميد،  - 

  .66: ، ص2010، سنة 3الماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائر 
2
مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، دور ا�فصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات، محمد الناصر محمد السيد درويش،  - 

  .431: ، ص2003، جانفي 2جامعة القاھرة، مصر، العدد 
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  ية على جودة المعلومات المحاسبيةتأثير معايير المحاسبة الدول: المطلب الثالث

معايير المحاسبة الدولية دورا مھما في تحسين وتحقيق معلومات محاسبية ذات جودة عالية من  تلعب

  .خOل تقديم القوائم المالية وفق أسس مختلفة وكذلك أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم المالية

  القوائم المالية وفق أسس مختلفة تقديم: الفرع ا�ول

 ًBوالتي تعرف على أنھا تقسيم الشركة إلى أجزاء قطاعية سواء قطاعات أعمال : يةالقوائم المالية القطاع -أو

أو القطاعات الجغرافية، وكذلك تتضمن ھذه القوائم المالية محتوى معلوماتي يؤثر في اتخاذ القرارات 

  1.ويساعد في تقييم أداء الشركات بشكل أفضل

تطرق المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر إلى التقارير المالية للقطاعات والذي أستبدل  ولقد

والذي يھدف إلى اEفصاح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم ) IFRS8(بمعيار اEبOغ المالي الدولي 

  .دية التي تعمل فيھاالمالية من تقييم طبيعة ا0نشطة التجارية للشركة، وآثارھا المالية والبيئات ا>قتصا

القوائم المالية ذات الغرض ) IAS1(يغطي معيار المحاسبة الدولي : القوائم المالية ذات الغرض العام -ثانيًا

العام، ويبدأ المعيار بعرض ا0سس العامة التي يتوجب مراعاتھا عند إعداد تلك القوائم ثم يغطي بشكل مفصل 

ك بھدف ضمان قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس الشركة عبر محتويات تلك القوائم وطريقة عرضھا وذل

الفترات المالية المتتالية والمقارنة بين القوائم المالية مع الشركات ا0خرى التي تعمل في نفس المجال، وحتى 

  .ةتكون ھذه القوائم ذات جودة عالية يجب أن تحتوي على معلومات وبيانات مOئمة وذات مصداقية وموثوقي

قائمة التدفقات النقدية على المؤسسة إعداد قائمة ) IAS7(وكذلك فقد بين المعيار المحاسبي الدولي 

التدفق النقدي وعرضه كإحدى القوائم المالية لكل فترة مالية إذ تعتبر ھذه القائمة من القوائم المالية المكملة 

  .للمعلومات المفصح عنھا من طرف المؤسسة

لموضوع التقارير المالية ) IAS34(تعرض المعيار المحاسبي الدولي : مالية المرحليةالقوائم ال -ثالثًا

المرحلية ويھدف إلى وصف وتحديد الحد ا0دنى من محتوى التقارير المالية المرحلية، وكذلك وصف مبادئ 

يساعد مستخدمي ا>عتراف والقياس في القوائم المالية المختصرة أو الكاملة لفترة مالية مرحلية معينة مما 

المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الرشيدة، ولم يحدد ھذا المعيار الشركات التي يطلب منھا تقديم ھذا 

النوع من التقارير المالية أو عدد مرات تقديم تلك التقارير، كما يشجع ھذا المعيار الشركات التي يتم تداول 

                                                           
1
، مجلة ا�ردنية دراسة ميدانية ، ا�فصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية السنوية للشركات الصناعيةأحمد محمد العمري، وآخرون - 

  .4: ،ص2004، سبتمبر 44، المجلد 2، مصر، العدد ا@سكندريةكلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة 
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تقارير مالية مرحلية تغطي النصف ا0ول من سنتھا المالية على  أسھمھا في سوق ا0وراق المالية على تقييم

  1.يوم من نھاية الفترة المالية 60تزيد عن  ا0قل وخOل فترة >

  رض المعلومات في القوائم الماليةا�سس العامة لع: الفرع الثاني

  :تتمثل فيما يلي ا>عتباراتجملة من ) IAS1(لقد أورد المعيار المحاسبي الدولي 

 ًBمتثال لمعايير ا�ب4غ المالي الدولية  -أوBالعرض العادل وا)IFRS:(  

والتدفقات النقدية ) نتيجة ا0عمال(يجب أن تعرض القوائم المالية المركز المالي وا>نجاز المالي 

للشركة بشكل عادل حيث يتطلب العرض العادل للقوائم المالية عرض أثر ا0حداث والعمليات والظروف 

مرت بھا الشركة بشكل صادق وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه لnصول وا>لتزامات والدخل التي 

والمصاريف بموجب اEطار العام Eعداد القوائم المالية المحددة من قبل معايير اEبOغ المالي الدولية ھذا 

  .وباEضافة إلى توفير اEفصاح سيحقق التمثيل العادل للقوائم المالية

  :فرضية استمرارية المؤسسة -نيًاثا

يتم بموجب فرض استمرارية الشركة، وفي حالة وجود أية ) IAS1(إن إعداد القوائم المالية بموجب 

ظروف تحول دون ا>ستمرارية فيتوجب اEفصاح عن ذلك وعن الظروف التي أدت لھذه الحالة وكذلك 

  .ليةاEفصاح عن ا0ساس الذي تم بموجبه إعداد القوائم الما

  :أساس اBستحقاق المحاسبي -ثالثًا

إعداد القوائم المالية حسب أساس ا>ستحقاق باستثناء قائمة ) IAS1(يتطلب معيار المحاسبة الدولي 

التدفقات النقدية ويتطلب أساس ا>ستحقاق ا>عتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعھا أو 

كتسبة والمكاسب سواء تم قبضھا أو لم يتم، أي بغض النظر عن واقع مادات الباEر ا>عترافلم يتم وكذلك 

  .الدفع أو القبض النقدي

  :في العرض اBتساق -رابًعا

في عرض وتصنيف بنود القوائم المالية خOل الفترات المالية ) الثبات(يتوجب على الشركة ا>تساق 

إذا تطلب معيار محاسبي دولي آخر إجراء ھذا : المتتالية، ويمكن الخروج عن ھذا ا>تساق في إحدى الحالتين

                                                           
1
  .62، 61:، صابقمرجع س ،زGسي رياض - 
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يير في العرض أو التصنيف إذا التغيير أو عند حدوث تغيير في الظروف الخاصة بالشركة، كما قد يحدث التغ

  .كان ھذا التغيير سيؤدي إلى عرض وتقديم بيانات أكثر موثوقية مOئمة لمستخدمي القوائم المالية

  :ا�ھمية النسبية -خامسا

يكون عنصر ما ذو أھمية نسبية إذا كانت معرفته من طرف مستخدمي القوائم المالية تؤثر في 

عين ھي مسألة نسبية فما يكون مھما بالنسبة لوحدة محاسبية معينة قد > قراراتھم المتخذة، وأھمية عنصر م

  .تقدر بقيمته أو مقداره ولكن أيضا بطبيعته يكون كذلك بالنسبة لوحدة أخرى، فأھمية عنصر ما >

  :التقاص -سادسا

بين أي من ا0صول وا>لتزامات والمصاريف ) Offsetting( إجراء التقاص) IAS1(لقد منع 

رادات، ما لم يسمح ذلك أحد معايير المحاسبة الدولية 0ن التقاص يؤدي في بعض الحا>ت إلى غموض واEي

المعلومات المقدمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، فمثO إجراء المقاصة بين المبيعات ومردودات المبيعات 

لتقدير جودة إنتاج الشركة  1ليھاعتماد عافية، ومردودات المبيعات يمكن ا>وإظھار رقم صافي المبيعات الص

وكفاءة سياستھا التسويقية، وبالتالي فإخفاء مردودات المبيعات ستغير منحنى اتخاذ قرارات مستخدمي القوائم 

  .المالية

  :المعلومات المقارنة -سابعا

يوجب إدراج تقديم القوائم المالية للفترة المالية الحالية وللفترة السابقة، كما ) IAS1(يتطلب المعيار 

المعلومات المقارنة في اEيضاحات عندما تكون مOئمة لفھم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية وھذا يمكن 

مستخدمي القوائم المالية من مقارنة القوائم المالية الحالية مع فترات سابقة أو مع شركات أخرى، وبالتالي 

  .تقبلھامساعدتھم في تقييم أداء الشركة والتنبؤ بمس

سبق لعبت المعايير المحاسبية الدولية دور بارز في تحسين المعلومات المحاسبية وذلك  من خOل ما

كما رأينا من خOل تقديم قوائم مالية وفق أسس مختلفة وإيجاد أسس عامة لعرض المعلومات في القوائم 

  2.المالية

  

  

  
                                                           

 
2
  .65: ، صابقمرجع س زGسي رياض، - 
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  خ4صة

 باعتبارھاحاولنا من خOل ھذا الفصل الوقوف على أھم النقاط التي تتعلق بحوكمة الشركات 

موضوع واسع وكذلك الدور اEيجابي الذي يمكن أن تلعبه الحوكمة من خOل آلياتھا والمساھمة في تحقيق 

عالية بإمكانھا مات المحاسبية للشركة حيث أن توفير معلومات ذات جودة اEفصاح والشفافية على المعلو

 .القرارات المھمة في الشركات >تخاذعليھا  ا>عتمادتفعيل الحوكمة في الشركات 



 

 

 
 الفصل الثالث

دراسة حالة شركة بناء الهياكل 

 الجزائر -أم البواقي -المصنعة المعدنية
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  تمھيد

من الجانب النظري لھذا الموضوع المھم والواسع، كان 
بد من ربط الجانب النظري  ا
نتھاءبعد 

في الدراسة النظرية  المتوصل إليھا ا
ستنتاجاتوذلك للتحقق من ) جانب تطبيقي عملي(بآخر ميداني 

للبحث، والتي تشير إلى أن جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية وفق قواعد ا=فصاح 

المحاسبي لھا تأثير إيجابي في تفعيل حوكمة الشركات بمفھومھا الشامل، والتي لم تھتم بھا الكثير من 

  .لفروض التي يقوم عليھا البحثصحة أو خطأ ا اختبارالدراسات السابقة، وكذلك بھدف 

وھي عبارة عن قائمة  ،"01"رقم في الملحقلذا تحتوي الدراسة التطبيقية على استبيان مبين 

، والتي على "باتيسيم"  ةبناء الھياكل المعدنية المصنعللمھنيين أو العاملين في شركة استقصاء موجھة 

  .أساسھا سيتم أثبات أو نفي فرضيات البحث

  :تم تقسيمه منھجيًا إلى ثUثة مباحث تمثلت فيما يلي الثالث الفصل جميع جوانب و
ستيفاء

   ؛"باتيسيم"  المصنعةبناء الھياكل المعدنية  ،محل الدراسةالشركة نظرة عامة عن  :المبحث ا(ول

 ؛منھجية الدراسة الميدانية :المبحث الثاني

  .ا
ستبياندراسة وتحليل نتائج  :المبحث الثالث 
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  "باتيسيم"  المصنعةبناء الھياكل المعدنية  ،محل الدراسةالشركة نظرة عامة عن : المبحث ا(ول

  " باتيسيم "سنتطرق في ھذا المبحث =عطاء لمحة عن شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة

  نبذة تاريخية عن المؤسسة :ولالمطلب ا(

  .الجزائري  ا
قتصاديإلى المسار التنظيمي  يرجع تأسيس شركة باتيسيم

 "باتيسيم"  المصنعةبناء الھياكل المعدنية شركة نشأة ال: الفرع ا(ول

 ،1983في إطار إعادة ھيكلة الشركات الوطنية سنة ، و1968في سنة   SN-METAL تأسست

استقUلية المؤسسات الوطنية وفي إطار  07/02/1989في ، باتيميطال ا
قتصاديةأنشئت المؤسسة العمومية 

تفرعت باتيميطال إلى فروع 
 مركزية أدت إلى  1992سنة و ،ركة باتيميطال إلى شركة ذات أسھمتحولت ش

  .ميUد فرع اsعمدة

 450000000 رأسمالھامن الفروع التابعة لباتيميطال نتجت شركة ذات أسھم باتيسيم  27/10/1997في 

  ؛دج

المتبقية %45و% 50بمعدلباتيسيم الشراكة مع  اللبناني ماتيليك فرع المركب 29/10/2007في 

  .لمجمع باتيميطال 

  "باتيسيم"  المصنعةبناء الھياكل المعدنية  بشركة التعريف: الفرع الثاني

 ،دج 2960000000رأسمالھاباتيسيم شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة ھي شركة ذات أسھم يبلغ 

تحتوي المؤسسة على مجموعة ھياكل مركزية متعددة ا
ختصاصات والنشاطات والمراقبة المتكونة من ستة 

  ؛ب الوطني إلى جانب وحدة الھندسة وحدات إنتاجية موزعة عبر الترا

الموارد اsساسية لباتيسيم كفاءة عمالھا وقدراتھا وإمكانياتھا ا=نتاجية وكذا سمعتھا الوطنية والعالمية 

  .مرجعياتھاو

  أھم اCنجازات : الفرع الثالث

الرابط بين العفرون وحاسي عامر   KVدراسات تسليم وإنجاز خط ذو ضغط جد عالي من نوع -

  ؛مجموعة مؤسسات تكونت لھذا الغرض في إطار ) كم 320(

وھذا في إطار مشاريع  220إلى  60من العالي قدرتهدراسات تسليم وإنجاز خطوط ذات الضغط  -

حاسي  ،حاسي مسعود ،رقان ،أدرار ،عين الصفراء ،سعيدة :كبرى من بين تلك المشاريع خاصة خطوط
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حاسي بركين،  -لحساب شركة سونلغاز وكذلك خطوط حاسي مسعود) كم1000( ،الطويل، سعيدة بوحنيفة

  ؛اطراك لحساب شركة سون  1000MLN-BRN رورد الفرس، -خط قاسي الطويل

 60-30من نوع والمتوسط المنخفض  لكھربائي للضغطتسليم أعمدة نقل التيار ا -

kv)1500؛في إطار المخطط الوطني للكھرباء )العام/كم  

في إطار وھذا  تسليم أعمدة نقل التيار الكھربائي لحساب المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية -

  .الجزائرية INFRARAILالفرنسي وشركة   ALSTOMالشراكة بين مجمع

  "أم البواقي"باتيسيم  لوحدةالھيكل التنظيمي : المطلب الثاني  

باتيسيم وذلك بالتعرف على مختلف خUياه  شركةسنحاول في ھذا المطلب استعراض الھيكل التنظيمي ل       

 .ومديرياته

  الھيكل التنظيمي لوحدة باتيسيم أم البواقي :)03-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  بناءا على معلومات مقدمة من طرف المؤسسة: المصدر

 خلية المنازعات خلية الجودة

 السكرتارية

 خلية ا�ع�م ا�لي خلية ا�ع�م وا�تصال

دائرة 
الموارد 
 البشرية 

 دائرة 

 المحاسبة

 دائرة 

 التجارة

 دائرة 

 ا�نتاج

 دائرة 

 التموين

دائرة 
الدراسات 

 التقنية

 دائرة

 الصيانة

ورشة 
الصيانة 
 الصناعية

 مصلحة 

 المراقبة

مصلحة 
تسيير 
 المخازن

مصلحة 
الوسائل 
 العامة

 

 الصندوق

 مصلحة 

 الفوترة

ورشة 
صيانة 
 المركبات

 قسم

 الشراء

مصلحة 
لمستخدمينا  

 مصلحة

 قسم الشحن

قسم  ا*جور
الشؤون 
 ا�جتماعية

 مدير الوحدة
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  مدير الوحدة  :الفرع ا(ول

، وھو المسؤول اsول فيھا حيث يشرف على تسييرھا في أعلى الھيكل التنظيمي للمؤسسةيكون 

  : مھامه الرئيسية فيما يلي، وتتحدد ويسھر دوما ليجعلھا اsفضل والرائد في مجال صناعة الھياكل المعدنية

  ؛ھداف المؤسسة التي تسعى لتحقيقھاتحديد أ −

  ؛إعداد برنامج اsعمال والسھر على إنجازھا في أفضل الظروف  −

  ؛البحث عن العمUء ذو التعامUت الكبيرة  −

  ؛)ا�
ت وصيانتھا والمواد اsولية المستوردة(ا
تصال بالممولين اsجانب  −

  ؛والقرارات المصيرية المتعلقة بأعمال المؤسسةالمصادقة على الوثائق  −

  ؛ا=شراف على تسيير العمال داخل المؤسسة ومراقبتھم −

  ؛التنسيق بين مختلف المصالح لضمان التنفيذ اsمثل لبرمجتھا −

  ؛التدخل في حالة تأزم اsوضاع مع مختلف المصالح الخارجية −

داخل المؤسسة ومحاولة إيجاد الحلول السعي لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين  −

          المناسبة لھا ومعالجتھا في أقرب وقت

  :با=شراف على ثUث أقسام أساسية وھي) الھياكل المعدنية(يقوم مدير الوحدة 

  ؛خلية الجودة �

  ؛خلية المنازعات �

 .السكرتارية �

Oخلية الجودة  :أو  

وله تسند مجموعة من  ،الجودة تحت أمر مدير الوحدة بالنظر الھيكل التنظيمي نرى مسؤول

  :الوظائف

  ؛تسيير نظام الجودة على مستوى الوحدة −

  ؛له الحق في إيقاف عمليات ا=نتاج التي تخالف شروط الجودة −

  ؛خلية والخارجية المرتبطة بالجودةيدير كل الوثائق الدا −

  ؛يقوم بمراقبة الجودة بواسطة خطط يتم إعدادھا مسبقا −

  ؛الدورية ا
جتماعاتيقدم تقريرا إلى مدير الوحدة والمسؤول الجھوي في  −
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  .شراف على خلية ا=عUم وا
تصالله مسؤولية ا= −

  خلية المنازعات  :ثانيا

  : يلي ما وأھم صUحياتھا ،ى الوحدةھي الخلية المختصة بكافة الشؤون القانونية على مستو

  وقضايا ذات طابع جزائي ،المدني ،على مستوى العدالة ذات الطابع العمالي النظر في القضايا −

  ؛الديون العالقة على مستوى الوحدةاتخاذ القرارات ا
دارية والقانونية فيما يتعلق ب −

  ؛انجاز العقود العمالية والتجارية −

حالة القضايا على وھذا تفاديا = ،منھا والقانونية ا=داريةمحاولة حل النزاعات الداخلية بكافة الطرق  −

  ؛مستوى العدالة

  ؛ي لجنة الصفقات على مستوى الوحدةالمشاركة ف −

 .مراقبة فواتير الشراء والبيع −

   السكرتارية :ثالثا

كمنسق بين مختلف الوظائف حيث يجمع التقارير المقدمة من طرف المصالح لترفعھا إلى مدير 

كما يقوم باستقبال مختلف المتعاملين مع المؤسسة وتحديد أوقات ا
جتماعات والبريد والرد على  ،الوحدة

  .المكالمات الھاتفية

   :سبع مصالح وھي) الخلية(يندرج تحت ھذا القسم 

  :يقوم رئيس قسم الصيانة بالمھام التالية :دائرة الصيانة  -1

  ؛يشارك في إعداد مخطط ا
نتاج −

  ؛ويحدد الحاجات الUزمة للوحدةة يتابع حال كل آل −

 .يقوم بإعUم مصلحة ا
ستغUل حوصلة نشاط الصيانة −

  :وتضم ھذه الدائرة ورشتين

  ؛) الخ... ا�
ت (  ورشة الصيانة الصناعية •

  .)آ
ت نقل(  ورشة صيانة المركبات •

 ،تھتم ھذه المصلحة بدراسة المخططات ودراسة ما يحتاجه المنتج من مواد أولية :دائرة الدراسات  -1

ومدى  ،وتضم ھذه المصلحة مصلحة المراقبة التي من مھامھا مراقبة المنتجات التامة الصنع

  .مطابقتھا للمواصفات
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وفق الميزانية يلبي حاجات الوحدة من المواد اsولية واللوازم والمواد ا
ستھUكية  :دائرة التموين   - أ

  .التقديرية للتموين

  ؛يختار ويقيم كفاءة الموردين −

  ؛الوحدة من المواد الUزم شراؤھايتعاون مع مختلف المصالح لتحديد حاجات  −

  ؛يدير تدفق المواد −

 .يشرف على المشتريات ويتحقق منھا من حيث الكم والنوع −

  :على مصلحتين با=شرافكما يقوم 

  ؛مصلحة تسيير المخازن −

 .ءالشرا مصلحة −

  :بالمھام التالية ا=نتاجيقوم رئيس قسم  :اCنتاجدائرة     - ب

  ؛المنتجات التامة التابعة للمصلحةيراقب جودة المواد اsولية و −

  ؛ا=نتاجوسائل ويتابع التطورات التي قد تحدث في  ا=نتاجيقوم باختيار وسائل  −

  ؛با=نتاجيتابع ويستغل كل البيانات المرتبطة  −

  ؛على أساس مخططات المصلحة التقنيةيطلب المواد اsولية من مصلحة المخزون  −

  .يطبق مخططات المصلحة التقنية −

   :يقوم رئيس قسم التجارة بالمھام التالية :دائرة التجارة    - ت

  ؛تطبيق ا
ستراتيجيات التجارية −

  ؛تنشيط التوزيع والنقل وإدارة المبيعات −

  ؛المحافظة على الزبائن بكل الطرق −

  .على حساب طلب الزبون با=نتاجاsمر  −

  :على مصلحتين با=شرافكما يقوم 

  ؛مصلحة الفوترة  •

 .مصلحة الشحن •

   :دائرة المحاسبة    - ث

  ؛مة للمؤسسة في ا�جال القانونيةإعداد وتحضير ميزانية مختلف اsقسام وكذا الميزانية العا −

  ؛حاسبيةتحليل المعلومات الم −
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  ؛قبل العمUء قبل تسجيلھا محاسبيافحص كل العمليات الخاصة بدفع مستحقات المؤسسة من  −

 .كما يقوم با=شراف على الصندوق −

   :يقوم رئيس ھذا القسم بالمھام التالية :دائرة الموارد البشرية    - ج

  ؛يھتم بتسيير العمال إداريا −

  ؛اسبة =نجاز أعمالھمالظروف المنإعداد الموظفين من الناحية ا
جتماعية وتھيئة  −

  ؛لعمال من ناحية الحضور والغياباتمتابعة انضباط ا −

  ؛دراسة طلبات التوظيف −

  .البحث عن الكفاءة التي تحقق حاجيات الوحدة −

  :فھو إذن يشرف على المصالح التالية

  ؛)وسائل النقل ( مصلحة الوسائل العامة •

  ؛)الخ... شؤون العمال، عطل، قسم أجور ( مصلحة المستخدمين •

 .)حا
ت اجتماعية خاصة بالعمال( قسم الشؤون ا
جتماعية •

  منھجية الدراسة الميدانية :الثانيالمبحث 

أداتان  على ا
عتماد الميدانالمبحث واستنادا لمتطلبات معالجة ھذا الموضوع في في ھذا  ارتأينا

  .بأكبر قدر من الموضوعيةمھمتان للوصول إلى نتائج واقعية 

  أدوات ووسائل الدراسة الميدانية :المطلب ا(ول

لمعالجة الدراسة  اتبعناھامن خUل ھذا المطلب سنعطي فكرة توضيحية ل�ساليب ا=حصائية التي 

ا=حصائية sراء فئات العينة وذلك با=جابة  ا
ختباراتوذلك لقياس وتحليل  ا
ستبيان استمارةوالمتمثلة في 

  :اsدوات التالية استخدمناوللوصول إلى النتائج المراد تحقيقھا  ا
ستبيان،على محاور 

 المقابUت الشخصية؛ -

 .ا
ستبيان -

 البياناتمن قبل الباحثين لجمع  استخداماھذا اsخير اsكثر  باعتبار ا
ستبيانوقد تم التركيز على 

  .النتائج واستخUص هتحليلو تحضيره من خUل ا
ستبيانولذلك سيتم التركيز في دراستنا ھذه على 
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  المقابUت :الفرع ا(ول

 المعلوماتيسي للحصول على باعتبارھا مصدر رئتعتبر المقابUت في الدراسة الميدانية مھمة جدا 

حيث قمنا في ھذا الصدد بإجراء جملة من المقابUت غير الرسمية تتمحور حول المعلومات المحاسبة وطريقة 

  .ا=فصاح عنھا وجودتھا

إلى أن ھذه المقابUت رغم أنھا لم تكن متجانسة ومستندة إلى أسئلة مھيكلة إ
 أنھا سمحت لن  ونشير

  .با=طUع على جوانب عديدة من الموضوع وإزالة البس عن بعض العناصر المتعلقة به

  اOستبيان :الفرع الثاني

من خUل  لدراستنامزايا تخدم  من قبل الباحثين لما لھا من ا
ستعمالأداة واسعة  ا
ستبيانأن  باعتبار

النتائج النھائية والفھم الصحيح  
ستخUصتحليل نتائجه وتكوين رأي عن التساؤ
ت المطروحة تمھيدا 

  .للظاھرة المدروسة من مختلف جوانبھا، وسيتم التطرق لھذه اsداة بالتفصيل فيما يلي

  اOستبيان تحضير: المطلب الثاني

، بدا من مرحلة تصميم ا
ستبيانمن خUل ھذا المطلب بالتعرض إلى مختلف مراحل إعداد  سنقوم

، وفي اsخير التعرض إلى وسائل جمع ا
ستماراتوھيكلھا، مرورا بكيفية نشر وتوزيع  ا
ستمارة

  .المعلومات

  اOستمارةتصميم  :الفرع ا(ول

اضحة حتى تكون قابلة للفھم من قبل المطلع في ھذه المرحلة حاولنا إعداد اsسئلة بصفة بسيطة وو

بديل من  باختيار، وھذه اsسئلة متدرجة يقوم اsفراد بالموضوعوالذين ھم على دراية " أفراد العينة"عليھا 

الصدق، حيث تسمح لنا ھذه اsسئلة با=جابة على  
ختباركذلك على أسئلة  احتوتدائل المطروحة، كما بال

حول موضوع حوكمة الشركات وجودة المعلومة حسب  ا
ستمارةوتمحورت أسئلة ھذه  البحثفرضيات 

بشكل متسلسل حتى تجلب  ا
ستمارة، وإعداد معايير المحاسبة الدولية وكذلك القوائم المالية المفصح عنھا

  .من أجل الحصول على إجابات موضوعية وتركيز الفرد المستقصي اھتمام

تتصدره تتضمن عنوان الموضوع محل الدراسة مع تقديم  ديباجةيضا أ ا
ستبيانھذا وقد تضمن 

مع إحاطة مستعمله بأن المعلومات المتحصل عليھا  ا
ستبيانوجيز للشھادة المحضرة لتبرير القيام بھذا 

  .خير على تعاونھم معنامع شكرھم في اs غير، 
sغراض البحث العلمي  سوف تستخدم
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  اOستبيان استمارةھيكل : الثاني الفرع

  :سؤا
 موزعة على ثUثة أجزاء رئيسية كما يلي) 23(المستعمل من قبلنا  ا
ستبيان استمارة تضمنت

يتضمن أسئلة عامة مرتبطة بالمعلومات الشخصية sفراد العينة ويضم اsسئلة من : الجزء اsول   -1

)01 -04.( 

قسم  ،)16-01(اسبية، ويضم اsسئلة من يتضمن محور حول جودة المعلومات المح: الجزء الثاني   -2

 :بدوره إلى أربعة أبعاد وھي كالتالي

 على أربعة أسئلة حول المعلومات المحاسبية؛ احتوى :البعد اsول  - أ

 على أربعة أسئلة حول القوائم المالية؛ احتوى :الثانيالبعد     - ب

 على أربعة أسئلة حول ا=فصاح المحاسبي؛ احتوىوھو كذلك بدوره  :البعد الثالث   - ج

  .تضمن أربعة أسئلة حول معايير المحاسبة الدولية :البعد الرابع  -د

تضمن ھذا الجزء محور حول وجود أساس فعال ومحكم لحوكمة الشركات ويضم : الجزء الثالث  -3

 ).07-01(اsسئلة 

  اOستمارةنشر وتوزيع : رع الثالثالف

العينة  جاءت مرحلة توزيعه على 01رقململحق بشكل نھائي كما ھو موضح في ا ا
ستبيانبعد إعداد 

ا
تصال المباشر  ةفي توزيع ا
ستمارات طريق واعتمادناالمقصودة من عمال شركة بناء الھياكل المعدنية، 

بأنفسنا ومن ثم استردادھا بعد ما تمت ا=جابة عليه، حيث استلمنا  ا
ستبيانبأفراد العينة وتسليمھم استمارة 

  .في الدراسة وفق اsساليب ا=حصائية المUئمة باعتمادھاحجم معين من ا=جابات سمحت لنا 

  وسائل جمع المعلومات: الفرع الرابع

ر مقياس ااختي تموفي إطار معالجة البيانات  التي تمت ا=جابة عنھا ا
ستمارات بعد التحصل على

المقياس في تحديد مجموعة من العبارات تصف  ويتلخص ا
ستخدام، وھو مقياس شائع رانسيس ليكارت

الموضوع المراد تقييم اتجاه اsفراد نحوه، ويمكن أن تأخذ العبارات صيغا موجبة أو سالبة، ويطلب من الفرد 

 المقياس،في تصنيف ا=جابات على فقرات  ھذا السلم يستخدمو، رأييه عنالمعبرة  اختيار ا=جابة المبحوث 

  :يلي استخدمنا السلم ذو الخمس درجات كمالقد و
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  درجات مقياس ليكارت الخماسي):  03ـ  01( جدول رقم 

 الوزن النسبي 1 2 3 4 5

 الرأي موافق بشدة موافق محايد موافق غير موافق بشدة رغي

  الميدانيةمنھجية الدراسة : لثالثالمطلب ا

 عينة الدراسةو مجتمع  :الفرع ا(ول

في دور جودة المعلومات المحاسبية يعتبر مجتمع الدراسة محدود sن الدراسة تھدف إلى معرفة 

، ويرجع اختيار العينة على أساس أنھا أم البواقيفي في شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة حوكمة ال تفعيل

محل الدراسة، وقد  شركةعلى عينة اختيارية من العاملين بال استمارة 35 توزيعتحقق أغراض الدراسة، تم 

  .ھو ما يمثل حجم العينة المدروسةكلھا واسترجعت 

  حليل اCحصائي لبيانات اOستبيانالتساليب أ :الفرع الثاني

تم يحيث س ،قمنا باستخدام نوعين من اsساليب ا=حصائية نللقيام بالتحليل ا=حصائي لبيانات ا
ستبيا

  :" spss"  نامجتفريغ بيانات ا
ستبيان في بر بعدالحصول على نتائجھا مباشرة 

Oحصاء الوصفي: أوCاستخدمنا منھا: أساليب ا:  

التعرف على تكرارات ا=جابات والنسب المئوية، وأيضا الحصول  من يمكنناحيث : ـ التوزيع التكراري 1

خصائص العينة  معرفة التي تساعدنا على ،الخ...نسبية، أعمدة بيانية دوائرمن على مختلف اsشكال البيانية 

  المدروسة؛

م وھو القيمة التي لو أعطيت لكل مفردة من مفردات المجموعة لكان مجموع القي : ـ الوسط الحسابي 2

وستخدم الوسط الحسابي في  حالة البيانات . xالجديدة مساويا لمجموع القيم اsصلية ويرمز له بالرمز 

  ؛الرقمية فقط

وبذلك فإن وحدات ا
نحراف المعياري ھي  ھو الجذر التربيعي الموجب للتباين، : ـ اOنحراف المعياري 3

، ويستعمل من أجل معرفة مدى تشتت ا=جابات لدى أفراد Sنفس وحدات البيانات اsصلية ويرمز له الرمز 

  العينة عن وسطھا؛
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  نسبة مئوية؛ عبارة عن لتحديد مدى ا
نسجام بين إجابات المبحوثين وھو: ـ معامل اOختUف 4

         اOستدOلي أساليب اCحصاء: ثانيا

لقياس ا
عتمادية أي من أجل معرفة صدق وثبات  "Cronbach’s Alpha" ألفا كرونباخ ) α(ـ اختبار  1

  البيانات؛ 

ھو دراسة للتوزيع المشترك لمتغيرين أحدھما متغير يقاس دون خطأ ويسمى متغير : ـ اOنحدار البسيط 2

ويرمز له  ع وا�خر يأخذ قيماً تعتمد على قيمة المتغير المستقل ويسمى التاب xمستقل ويرمز له بالرمز 

ھو إيجاد دالة العUقة بين المتغيرين المستقل والتابع والتي تساعد في تفسير  ته، والھدف من دراسyبالرمز

  ).x(تبعاً لتغير في قيم المتغير المستقل ) y(التغير الذي قد يطرأ على المتغير التابع 

  اOستبياندراسة وتحليل نتائج : المبحث الثالث

تمثل ا=ستمارات المتحصل عليھا بيانات تتطلب المعالجة والتحليل للوصول إلى معلومات مفيدة قابلة 

إختبار ثبات وصدق بيانات ا=ستبيان إضافة وفي ھذا ا=طار حاولنا من خUل ھذا المبحث القيام ب ل�ستعمال،

  .ا
ستبياندراسة خصائص العينة ومن ثم تحليل نتائج إلى 

  :اOستبيانثبات وصدق بيانات  اختبار :المطلب ا(ول

ت أداة الدراسة عن طريق معامل جدول الموالي يوضح نتائج اختبار كرومباخ الذي يقيس درجة صدق وثباال

α كرومباخ.  

  الدراسةثبات أدوات صدق و معامل):  03ـ 02(جدول رقم 

 الرقم ا(بعاد والمحاور عدد الفقرات معامل الثبات  معامل الصدق

 1 المعلومات المحاسبية  04  340 6, 0,796

 2 القوائم المالية 04 0,745 0,863

 3 اCفصاح والشفافية 04 0,854 0,924

 4 معايير المحاسبة الدولية 04 12 0,7 0,843

 5 حوكمة الشركات 07 941, 0  0,970

 6 قراتــــــــــكل الف 23 0,832 0,912

 spssاعتمادا على مخرجات   من إعداد الطالبة: المصدر
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زيادة قيمة معامل ألفا تعني زيادة مصداقية وثبات البيانات مما يعكس نتائج العينة على مجتمع  نإ

  .الدراسة

 .تم حساب معامل الصدق من خUل جذر معامل الثبات: مUحظة �

  خصائص العينة :ثانيالمطلب ال

التي شاركت في ا=جابة على  المتعلقة بأفراد عينة الدراسة سوف نحاول التطرق للخصائص

  :ليالجدول التا من خUل ا
ستبيان

نةخصائص أفراد العي): 03ـ 03(الجدول رقم   

 المتغير الفئات والسمات العدد  %النسبة 

 ذكر 18 52,9

 الجنس
 أنثى  16 47,1

سنة 30ـ  18 12 35,3  

 الفئة العمرية
سنة  40ـ  31 17 50  

سنة  50ـ  41 4 11,8  

سنة 50أكبر من  1 2,9  

 متوسط  1 2,9

 المستوى التعليمي
 ثانوي  9 26,5

 جامعي  21 61,8

 دراسات عليا  3 8,8

سنوات  5من سنة إلى  9 26,5  

عدد سنوات الخبرة العملية في 

 المؤسسي العمل

سنة  11إلى  6من  11 32,4  

سنة  17إلى  12من  9 26,5  

سنة  23إلى  18من  3 8,8  

سنة 30إلى  24من  2 5,9  

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية: المصدر  



 الجزائر -أم البواقي -دراسة حالة شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة

من  قلأ % 47,1 ة يساوييتبين لنا من خUل الجدول السابق أن نسبة الموظفات ا=ناث في المؤسس

 Uوھي ليست بعيدة عن نسبة ا=ناث، وھذا ما يدل أن لك

  :ذلك من خUل الشكل البياني التالي

 تهنسب تمثل ما سنة30 سنةإلى18منتبين لنا أن الفئة العمرية 

وھي النسبة اsكبر من بين نسب الفئات العمرية 

وفي اsخير تأتي الفئة العمرية أكبر من 

النسبة اsكبر من الموظفين في الشركة وھذا د
لة على أن 

ولتوضيح أكثر عن توزيع أفراد العينة يمكن إدراج الشكل البياني 

47
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يتبين لنا من خUل الجدول السابق أن نسبة الموظفات ا=ناث في المؤسس

وھي ليست بعيدة عن نسبة ا=ناث، وھذا ما يدل أن لكU  %52,9نسبة الموظفين الذكور والمقدرة نسبتھم ب 

ذلك من خUل الشكل البياني التالي توضيح، كما يمكن من الجنسين حق العمل في القطاع المؤسسي

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس): 03

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

  :الفئة العمرية

تبين لنا أن الفئة العمرية ي) 03-03(رقم من خUل الجدول 

وھي النسبة اsكبر من بين نسب الفئات العمرية   %50نسبة ب سنة 40إلى  31منتليھا الفئة العمرية 

وفي اsخير تأتي الفئة العمرية أكبر من  %11,8بنسبة سنة  50إلى  41من تتبعھا الفئة العمرية 

وھذا د
لة على أن  ،وھي اsضعف من بينھم % 2,9

ولتوضيح أكثر عن توزيع أفراد العينة يمكن إدراج الشكل البياني  ،سنة 40إلى  31تتراوح أعمارھم ما بين 

52,9%

47,1%

52,9ذكر  47.1أنثى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل 

 

 

Oالجنس -أو:  

يتبين لنا من خUل الجدول السابق أن نسبة الموظفات ا=ناث في المؤسس

نسبة الموظفين الذكور والمقدرة نسبتھم ب 

من الجنسين حق العمل في القطاع المؤسسي

03-02(شكل رقم 

 

من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية: المصدر

الفئة العمرية -ثانيا

من خUل الجدول  

تليھا الفئة العمرية  35,3%

تتبعھا الفئة العمرية واsخرى، 

2,9بنسبة  سنة 50

تتراوح أعمارھم ما بين 

  :التالي
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جامعي، التعليمي  اھممستومن أفراد العينة كان 

يتبعه المستوى وھي في المرتبة الثانية، ثم 

أي ، %2,9بنسبة ضئيلة وھي متوسط الستوى التعليمي 

وھذا مؤشر على أن إجابات  حاملي لشھادة جامعية

كما  البياني المتمثل في اsسطوانات البيانية
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  توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية):  03

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

  :تعليميالمستوى ال

من أفراد العينة كان  %61,8نسبة  أن )03-03(رقم نUحظ من الجدول 

وھي في المرتبة الثانية، ثم  %43,9 %26,5الثانوي بما نسبته  وبعدھا يأتي حاملي شھادة

ستوى التعليمي وأخيرا الم ،%8,8بنسبة  ة دراسات عليا

حاملي لشھادة جامعية شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة 

البياني المتمثل في اsسطوانات البيانية أغلب أفراد العينة تتسم بالموضوعية، ويمكن توضيح ذلك بالرسم

-40 41-50 50أكثر من 

50

11,8

2,9
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03ـ  03( شكل رقم 

من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية: المصدر

المستوى ال -ثالثا        

نUحظ من الجدول            

وبعدھا يأتي حاملي شھادة

ة دراسات عليابدرجالتعليمي 

 أغلبية موظفي أن

أغلب أفراد العينة تتسم بالموضوعية، ويمكن توضيح ذلك بالرسم

  :يلي
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 تعليمي

 

، %32,4نسبة ب سنة تتصدر 11لى إ 6أن الخبرة المھنية من 

نسبته  ، وما%26,5 سنة بنفس النسبة وقدرت ب

، %5,9سنة بنسبة  30إلى  24تليھا سنوات الخبرة من 

المتمثل في المخروطات  التالي والشكل البياني

  

متوسط

2,9

 5من سنة إلى 
سنوات

26
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تعليميالمستوى ال الدراسة حسب توزيع عينة):  03

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

  :عدد سنوات الخبرة

أن الخبرة المھنية من  )03-03(رقم يتبين لنا من خUل الجدول السابق 

سنة بنفس النسبة وقدرت ب 17إلى  12ومن  سنة 5إلى  سنةتتبعھا سنوات الخبرة من 

تليھا سنوات الخبرة من  ثم ،سنوات 23إلى  8سنوات الخبرة من 

والشكل البياني متوسطة،يتمتعون بخبرة  أفراد العينة المبحوثين

: 

  توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المھنية):  03

 )spssv20 ( بناء من مخرجات برمجيةمن إعداد الطالبة 

متوسط
ثانوي

جامعي
دراسات عليا

9

26,5

61,8

8,8

من سنة إلى 
سنوات

 11إلى  6من 
سنة

إلى  12من 
سنة 17

 23إلى  8من 
سنة

إلى 
سنة

26,5 32,4 26,5 8,8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثالثالفصل 

 

 

03ـ  04( شكل رقم 

من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية: المصدر

عدد سنوات الخبرة -رابعا

يتبين لنا من خUل الجدول السابق 

تتبعھا سنوات الخبرة من 

سنوات الخبرة من عند  8,8%

أفراد العينة المبحوثين نستنتج أنو

يوضح ذلك البيانية

03ـ  05(شكل رقم 

من إعداد الطالبة : المصدر

دراسات عليا

إلى  24من 
سنة 30

5,9
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  اOستبيانتحليل نتائج : ب الثانيالمطل

، سوف نقوم في ھذا المطلب بتحليل النتائج التي ا
ستبيانبعد تحديد خصائص العينة التي وجه لھا 

  .الفرضيات الدراسة اختبارجابات أفراد العينة محل الدراسة إضافة إلى تحصلنا عليھا من إ

  تحليل اتجاه أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة :الفرع ا(ول

إعداد جدول توزيع تكراري لمتغيرات  حيث تم ا
ستبيانسنحاول تحليل البيانات التي تضمنھا 

الدراسة والمستخدم sغراض التحليل ا=حصائي الوصفي، وذلك للحصول على اsوساط الحسابية 

  .ل�جابات المتشابھة عن جميع الفقراتوا
نحرافات المعيارية والنسب المؤوية 

الخماسي وھو متغير  ليكارتخUيا مقياس ، ولتحديد الخماسي ليكارتوبما أننا استخدمنا مقياس 

، ثم إضافة ھذه القيمة 0.8= 5/4ثم تقسيمه على عدد الخUيا " 4=  1 – 5"ومن ثم حساب المدى  ترتيبي،

ح وذلك لتحديد الحد اsعلى للخلية، وعليه سيتم تفسير النتائج إلى أقل قيمة في المقياس وھي الواحد الصحي

  1:حسب الجدول التالي

  يوضح لنا إجابات ا(سئلة ودOلتھا): 03ـ  04(جدول رقم 

المتوسط الحسابي المرجح   الرمز  ا=جابة عن اsسئلة

  ل�جابات 

  1,79إلى  1من   1  موافق بشدة

  2,59إلى  1,80  2  موافق

  3,39إلى  2,60من   3  محايد

  4,19إلى  3,40  4  موافق غير

  5إلى  4,20  5  موافق بشدة غير

، دار خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، spssمقدمة في اCحصاء الوصفي واOستدOلي باستخدام عبد الفتاح عز، :المصدر

  .540: ، ص2007

  

                                                                 

1
، مذكرة تخرج لنيل شھادة على ا/داء المالي للبنوك التجارية دراسة حالة عينة من الوكا,ت البنكية بأم البواقي أثر آليات الحوكمةدليلة روحاني،  - 

  . 81: ، ص2014-2013الماستر في مالية وبنوك، تخصص علوم التسيير، جامعة العربي بن مھيدي أم البواقي، سنة 
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Oر ا(ولتحليل فقرات المحو -أو:  

  :المعلومات المحاسبية فقرات البعد ا(ولتحليل    -1

  :ج المحصل عليھا في الجدول التالييمكن تلخيص النتائ

 المعلومات المحاسبية فقرات البعد ا(ولتحليل  :)03ـ  05( الجدول رقم 

  

 ∗∗∗∗الترتيب

معامل 

 اOختUف

اOنحراف 

 ريالمعيا

الوسط 

 الحسابي

  (% )التكرارات والنسب المئوية

المعلومات المحاسبية فقرات  بعد  

3 47,1 0,90 1,91 

 مقياس 1 2 3 4 5

 التكرار 11 18 3 1 1
تعمل الشركة على تطبيق 

نظم محاسبية ومالية سليمة 

تساھم في تحقيق جودة 

 المعلومة

01 

 النسبة 32,4 52,9 8.8 2,9 2,9

1 74,2 0,93 1,97 

توفر قنوات لنشر  التكرار 11 17 2 4 0

وبطريقة  المعلومات الكافية

عادلة لجميع اsطراف ذات 

 العUقة

02 

0 
11,

8 
 النسبة 32,4 50 5,9

4 40,1 0,65 1,62 

 التكرار 16 15 3 0 0
سUمة المعالجة المحاسبية 

للبيانات وعرض 

المعلومات تؤدي إلى 

الجودة في المعلومات 

 المحاسبية

03 

 النسبة 47,1 44,1 8,8 0 0

1 86,8 0,71 1,97 

 التكرار 9 17 8 0 0

تعمل الشركة على توفير 

عناصر الثقة في المعلومات 

المحاسبية بما يتضمن من 

مراعاة لعدم التحيز وصدق 

 التعبير والقابلية للتحقق

04 

 النسبة 26,6 50 23,5 0 0

 26,41 0,493 1,867 
 بعد المعلومات المحاسبية

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية: المصدر

                                                                 

.الترتيب تنازلي على أساس الوسط الحسابي لكل فقرة   ∗∗∗∗  
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في  المعلومات المحاسبيةالبعد اsول  يتضمن النتائج الملخصة الخاصة بفقرات السابقالجدول 

 ومعامل المحور اsول الخاص بالمتغير المستقل، فھو يشمل كل من المتوسط الحسابي، ا
نحراف المعياري

وانحراف  1,97الثانية ھي صاحبة أعلى متوسط حسابي قدر ب الرابعة وا
ختUف حيث نUحظ أن الفقرة 

فير العناصر الثقة الUزمة في الشركة تعمل على تو، وھذا د
لة على أن على التوالي 0,71و 0,93معياري 

  .المعلومات المحاسبية لديھا وكذلك توفر قنوات لنشرھا

تقدر  ا
ختUفمعياري ومعامل ه الوانحرافمتوسطه الحسابي المعلومات المحاسبية بعد ن وعموما فإ

وظفي ممما يعني أن أغلب  %50وھي أقل من  % 26,41و 0,493و 1,867ب  بالترتيب وعلى التوالي

  .متفقين مع فقرات ھذا البعد الشركة

  :القوائم المالية الثانيالبعد تحليل فقرات    -2

  :يمكن تلخيص النتائج المحصل عليھا في الجدول التالي

  الثاني القوائم المالية فقرات البعدتحليل  :)03ـ  06( الجدول رقم 

 

 الترتيب

معامل 

 اOختUف

اOنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 (% )التكرارات والنسب المئوية

 

 القوائم الماليةفقرات  بعد 

1 43,10 1,00 2,32 

 مقياس 1 2 3 4 5

 التكرار 9 9 12 4 0
القوائم المالية المنشورة 

من قبل الشركة 

بوضعھا الحالي تعطي 

لمستخدميھا القدرة 

على تقييم ومعرفة 

 وضعھا الحقيقي

01 

 النسبة 26,5 26,5 35,5 11,8 0

3 41,75 0,81 1,94 

 التكرار 10 18 4 2 0

يتم عرض القوائم 

المالية وفقا لمبدأ 

الحيطة والحذر، 

الشمولية والثبات، 

 اsھمية النسبية

02 

 النسبة 29,9 52,9 11,8 5,9 0

4 48,29 0,85 1,76 

التقارير المالية  توفر التكرار 14 16 3 1 0

للشركات الثقة 

والموضوعية 

 للمستثمرين

03 

 النسبة 41,2 47,1 8,8 2,9 0
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2 56,93 1,19 2,09 

 التكرار 13 12 4 3 2

يجب أن تكون القوائم 

المالية المستخدمة 

=بداء الرأي معبرة 

تعبيًرا كافيا عما تحمله 

 ھذه القوائم

04 

 النسبة 38,2 35,3 11,8 8,8 5,6

 بعد القوائم المالية 2,029 0,475 23,41 

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

 المالية القوائمبعد الجدول الذي في اsعلى يوضح الترتيب التنازلي للمتوسط الحسابي لفقرات ال

sحظنا أن الفقرة اUالمنشورة من قبل الشركة بوضعھا الحالي تعطي القوائم المالية :(التي تتحدث عنولى ف

 1وانحرافھا المعياري  2,32 بلغمتوسطھا الحسابي  )لمستخدميھا القدرة على تقييم ومعرفة وضعھا الحقيقي

ثم تتبعھا في و ،لھاشركة تحرص على أن تكون قوائمھا المالية ھي المرآة الحقيقية يدفعنا لUستنتاج أن ال وھذا

الثانية ومن ثم تليھا الفقرة  1,19وانحراف معياري  2,09بمتوسط حسابي قدره الفقرة الرابعة  المرتبة الثانية

القوائم المالية ھذا ما يبين أن  0,85و 0,81وانحراف معياري قدره  1,76و 1,94 متوسط حسابيوالثالثة ب

  .للشركة تتسم بالموضوعية

 0,475بوانحرافه المعياري 2,029يقدر بمتوسطه الحسابي وائم المالية بعد القبصفة عامة فإن 

  .مما يعني أن أغلب الموظفين متفقين مع فقرات ھذا البعد %50وھي أقل من  %32,41ومعامل اختUفه 

  تحليل فقرات البعد الثالث اCفصاح المحاسبي   -3

 : النتائج الخاصة بفقرات ھذا البعد يتضمنھا الجدول التالي

 الثالث اCفصاح المحاسبي فقرات البعد تحليل ): 03ـ  07: ( الجدول رقم

 

 الترتيب

معامل 

 اOختUف

اOنحراف 

 المعياري

)%(التكرارات والنسب المئوية الوسط الحسابي    

اCفصاح المحاسبي فقرات بعد  

1 39,86 1,16 2,91 

 مقياس 1 2 3 4 5

13 7 13 6 5 

يتم ا=فصاح على جميع بنود  التكرار

عناصر الميزانية بالقدر الكافي 

استثناءوبدون   

01 

8,8 20,6 38,2 17,6 14,9 
 النسبة

4 59,45 1,10 1,85 2 1 3 12 16 
مسؤولية ا=فصاح تقع بالدرجة  التكرار 02 
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 النسبة 47,1 35,3 8,8 2,9 5,9
 اsولى على عاتق المدير وحده

2 36,27 0,78 2,15 

0 1 10 16 7 

تقوم الشركة محل الدراسة  التكرار

با=فصاح بما يمكن من 

الحصول على معلومات بصفة 

 دورية ومنتظمة

03 

0 2,9 29,4 47,1 20,6 
 النسبة

3 57,73 1,12 1,94 

1 3 5 9 16 
يؤدي ضعف ا=فصاح إلى عدم  التكرار

 قبول النتائج المتوصل إليھا

04 

2,9 8,8 14,7 26,5 47,1 
 النسبة

 
24,26 0,537 2,21 

 بعد اCفصاح المحاسبي

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

يتم (نUحظ أن الفقرة اsولى  ا=فصاح المحاسبي دبفقرات بع الخاصالسابق من خUل الجدول 

الترتيب بمتوسط حسابي  ةراصد في) استثناءا=فصاح على جميع بنود عناصر الميزانية بالقدر الكافي وبدون 

وانحراف معياري 2,15الفقرة الثالثة بمتوسط حسابي ثم تليھا  1,16وانحراف معياري 2,91قيمته  تبلغ

 من ثمو 1,12وانحرافھا المعياري 1,94متوسطھا الحسابي  رابعةي المرتبة الثالثة الفقرة الوأتت ف 1,78

المحاسبي  صاحا=ف، وبصفة عامة بعد 1,10وانحراف معياري 1,85بمتوسط حسابي قدره  ثانيةالفقرة ال

وھي أقل من  %24,26ومعامل اختUفه نسبته  0,537وانحرافه المعياري 2,21متوسطه الحسابي قدره 

  .مما يعني أن أغلب الموظفين متفقين مع فقرات ھذا البعد 50%

  :تحليل فقرات البعد الرابع معايير المحاسبة الدولية   -4

  : النتائج الخاصة بفقرات ھذا البعد يتضمنھا الجدول التالي 
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  الرابع معايير المحاسبة الدولية فقرات البعدتحليل  ): 03ـ  08: ( الجدول رقم

 

 الترتيب

 معامل

 اOختUف

اOنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

  (% )التكرارات والنسب المئوية

 معايير المحاسبة الدوليةفقرات  بعد 

2 54,67 1,11 2,03 

5
 

4
 

3
 

2
 

1
 

 مقياس

1
 

3
 

6
 

1
0

 

1
4

 

 التكرار

تطبيق معايير المحاسبة الدولية 

 يسمح بتقديم الواقع ا=قتصادي

عن تعامUت الشركة وإعطاء 

صورة دقيقة عن الشركة لحظة 

 تقديم المعلومة عنھا

01 

2
,9

 

8
,8

 

1
7

,6
 

2
9

,4
 

4
1

,2
 

 النسبة

4 55,95 0,94 1,68 

1
 

0
 

5
 

9
 

1
9

 

 التكرار

يؤدي تطبيق المعايير المحاسبية 

 إلى تحسين جودة 

المعلومات التي ينتجھا النظام 

 .المحاسبي

02 

2
,9

 

0
 

1
4

,7
 

2
6

,5
 

5
5

,9
 النسبة 

1 45,93 0,96 2,09 

1
 

2
 

5
 

1
7

 

9
 

 التكرار

تلتزم الشركة محل الدراسة 

بمعايير المحاسبة الدولية عند 

 إعداد القوائم المالية

03 

2
,9

 

5
,9

 

1
4

,5
 

5
0

 

2
6

,5
 النسبة 

3 50,76 1,00 1,97 

1
 

2
 

4
 

1
5

 

1
2

 

 التكرار

يتم تحديث دائم للمناھج بما 

يتوافق مع معايير المحاسبة 

 الدولية

04 

2
,9

 

5
,9

 

1
1

,8
 

4
4

,1
 

3
5

,3
 النسبة 

  بعد معايير المحاسبة الدولية 1,941 0,615 13,68 

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية
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أن  معايير المحاسبة الدولية حيث نجدبعد البيانات التي تخص فقرات  يتضمنالجدول الذي في اsعلى            

تتصدر الترتيب  )محل الدراسة بمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم الماليةتلتزم الشركة ( الثالثةالفقرة 

تواكب ، وھذا د
لة على أن المؤسسة 1,96وانحراف معياري  2,09من حيث أعلى متوسط حسابي قدر ب 

عايير تطبيق م( ولىاs ، ومن ثم تليھا الفقرةكل ما ھو حاصل من حولھا حيث تعتمد على المعايير الدولية

عن تعامUت الشركة وإعطاء صورة دقيقة عن الشركة لحظة  ا
قتصاديالمحاسبة الدولية يسمح بتقديم الواقع 

الشركة تعطي مما يوضح لنا أن  1,11وانحراف معياري  2,03بمتوسط حسابي ) تقديم المعلومة عنھا

قدر ب وانحراف معياري  1,97ه بمتوسط حسابي قدر رابعةثم تتبعھا الفقرة ال صورة واضحة عن تعامUتھا،

فإن البعد  عمومال معياري قدرا ب   على التوالي، وفي وانحرافوفي اsخير الفقرة الثانية بمتوسط حسابي  ،1

وھي أقل من  %13.68ومعامل اختUف نسبته 0,615وانحراف معياري  1,941ككل متوسطه الحسابي ھو 

  . مما يعني أن أغلب الموظفين متفقين مع فقرات ھذا البعد 50%

  وجود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات :تحليل فقرات المحور الثاني -ثانيا

 : جود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركاتالمتعلق بو فقرات البعدتحليل    -1

  :النتائج الخاصة بفقرات ھذا البعد يتضمنھا الجدول التالي

 ا(ول حوكمة الشركات فقرات البعدتحليل  ): 03ـ  09: ( رقمالجدول 

 الترتيب
معامل 

 اOختUف

اOنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
  )(%التكرارات والنسب المئوية 

  

وجود أساس فّعال لحوكمة فقرات بعد 

 شركاتال

3 42,92 0,91 2,12 

 مقياس 1 2 3 4 5

1 1 7 17 8 

لدى الشركة وعي كافي  التكرار

بالممارسات الدولية الخاصة 

 01  بحوكمة الشركات

2,9 2,9 20,6 50 23,5 
 النسبة

5  0,73 2,00 

0 1 6 19 8 
يتوفر ھيكل تنظيمي وتحديد  التكرار

للمسؤوليات والصUحيات يساھم 

  في تطويرالحوكمة
02 

 النسبة 23,5 55,9 17,6 2,9 0

3 35,84 0,76 2,12 

0 1 9 17 7 

تقوم مصلحة المحاسبة والمالية  التكرار

في الشركة بواجبھا وبطريقة 

موضوعية لتنفيذ متطلبات 

  الحوكمة

03 

0 2,9 26,5 50 20,6 
 النسبة
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2 41,39 0,89 2,15 

1 0 10 15 8 
تتناسب متطلبات قواعد الحوكمة  التكرار

  مع مقدار ا=فصاح في الشركة

04 

2,9 0 29,4 44,1 23,5 
 النسبة

7 62,23 1,17 1,88 

2 2 3 10 17 

تعتبر المساواة في معاملة جميع   التكرار

المساھمين من أھم ضوابط 

  .الحوكمة
05  

5,9 5,9 8,8 29,4 50 

  النسبة

1 41,80 1,02 2,44 

1 3 13 10 7 
وجود قوانين ولوائح موضوعة   التكرار

لمدير تحدد أسلوب امن طرف 

  وطريقة الشركة لتحقيق الحوكمة
06  

2,9 8,8 38,2 29,4 20,6 

  النسبة

6 53,29 1,05 1,97 

0 5 3 12 14 

تحدد الشركة متطلبات واضحة   التكرار

  للوظيفة المعلن عنھا

07  

0 14,7 8,8 35,3 41,2 
  النسبة

 شركاتال وجود أساس فّعال لحوكمةبعد  2,096 0,456 21,75 

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

الخاصة بفقرات بعد وجود أساس فعال لحوكمة  للبيانات المتضمنسبق خUل الجدول الذي  من

لمدير تحدد أسلوب اوجود قوانين ولوائح موضوعة من طرف ( السادسةالمؤسسات فنUحظ أن الفقرة 

وانحراف  2,44قيمته  بلغتبمتوسط حسابي حازت على المرتبة اsولى ) الحوكمةوطريقة الشركة لتحقيق 

المرتبة الثالثة  وأتت في 0,89وانحراف معياري  2,15بمتوسط حسابي  رابعةثم تليھا الفقرة ال 1,02معياري 

sوتليھماعلى التوالي،  0,76و 0,91المعياري  وانحرافھما 2,12ا الحسابي ممتوسطھولى والثالثة الفقرة ا 

ين السابعة والخامسة بمتوسط وبعدھا الفقرت 0,73وانحراف معياري  2قدره  بمتوسط حسابي الثانيةالفقرة 

، وبصفة عامة بعد على الترتيب1,17و 1,05على التوالي وانحراف معياري 1,88و 1,97حسابي قدره 

ومعامل  0.456وانحرافه المعياري  2,096بي قدرهضمان وجود فعال لحوكمة المؤسسات متوسطه الحسا

  .مما يعني أن أغلب الموظفين متفقين مع فقرات ھذا البعد %50وھي أقل من  %21,75اختUفه نسبته 
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  :من محاور الدراسة محوركل الخاصة ب الملخصة النتائج -ثالثا

 : يشملھا  الجدول التاليالنتائج 

  ا(ول جودة المعلومات المحاسبية المحورالنتائج الملخصة (بعاد ):  03ـ 10(الجدول رقم 

 ) المتغيرات الفرعية ( ا(بعاد  المتوسط الحسابي اOنحراف المعياري معامل اOختUف  الترتيب 

 المعلومات المحاسبية 1,867 0,493 26,41 5

 القوائم المالية 2,029 0,475 23,41 3

 اCفصاح المحاسبي 2,21 0,537 24,26 1

4 13,68 0,615 1,941 
  معايير المحاسبة الدولية

  ضمان وجود أساس محكم لحوكمة الشركات 2,096 0,456 21,75 2

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

جودة المعلومات المحاسبية والمحور محور اsول ي لنتائج الخاصة بالمن خUل الجدول التلخيص

أتى أو
 في  ا
فصاح المحاسبينUحظ أن البعد الثالث  ضمان وجود أساس محكم لحوكمة الشركاتالثاني 

ضمان وجود  المحور الثانييليه في الرتبة الثانية  0,537وانحراف معياري  2,21الترتيب بمتوسط حسابي 

قدره معياري ف وانحرا 2,096حسابي قدر ب بمتوسط  بعد اعتبارهأساس محكم لحوكمة الشركات على 

تUه بعد  ،0,475وانحراف معياري  1,029حسابي بلغ متوسطه ال  القوائم المالية بعدثم يتبعھم   ،0,456

   .ذلك بعد معايير المحاسبة الدولية والمعلومات المحاسبية

  فرضياتال اختبار :الثاني الفرع

 ∗باستخدام معامUت ا
نحدار البسيط والمتعدد سنحاول اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية        

 .وقبل كل ھذا يجب القيام ببعض ا
ختبارات وذلك من بھدف ضمان خطية العUقة

Oختبار م ستخدامن أجل التحقق من فرضية التوزيع الطبيعي تم ا: ختبار التوزيع الطبيعي للبياناتا -أو
ا

موضح في ھو كما "  spss" الموجود في برمجية  "كوملنجروف سمرنوف"المسمى باختبار جودة المطابقة 

  :الجدول التالي

  

                                                                 

  ∗∗∗∗ تم استخدام ا,نحدار البسيط من أجل ا;جابة على الفرضيات الفرعية وا,نحدار المتعدد من أجل ا;جابة على الفرضية الرئيسية  
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 اختبار التوزيع الطبيعي للبياناتنتائج ):  03ـ 11(الجدول رقم 

 المــــــــــــــتغيرات

 

 

 

 

 حجم العينة 34 34 34 34 34

0,670 0,049 0,106 0,688 0,094 

حصائية إ

kolmogorov 

smirnov 

 مستوى المعنوية 9,4 68,6 10,9 4,9 67

 )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

عند مستوى معنوية حيث  البديلةالصفرية والجدول نستطيع اختبار الفرضيتين  من خUل ھذا

وإذا كانت  ،H1ونرفض البديلة  H0نقبل الفرضية الصفرية   )0,05(أكبر من  kolmogorov smirnovإحصائية  

  .H1ونقبل الفرضية البديلة  H0نرفض الفرضية الصفرية  0,05أقل من 

معناه نقبل  0,05مستوى معنوية أكبر من ذا  كUھما) 5، 2( بق نUحظ أن اsبعاد سما ومن خUل       

 أقل من معنويتھافإن مستوى  )4، 3، 1(بعد بخUف اH1 s ونرفض الفرضية البديلة H0الفرضية الصفرية 

  .H1ونقبل الفرضية البديلة  H0معناه نرفض الفرضية الصفرية  0,05

  :تحليل الفرضيات -ثانيا

 و
ختبارھا، الفرضيات المتعلقة بالدراسة، ارتأينا تجزئة الفرضيات إلى فرضيات فرعيةو نفي بغية إثبات أ

  :المتعدد وذلك كما يلي ا
نحدار البسيط اختبار استخدامتم 

لجودة المعلومات المحاسبية في تفعيل  إحصائيةجابي ذو دOلة إي يوجد دور: الفرضية الرئيسية �

 .α=0,05حوكمة الشركات عند مستوى دOلة 

ھذه الفرضية تم تقسيمھا إلى أربعة فرضيات فرعية، وتم استخدام اختبار ا
نحدار البسيط  
ختبار

  :كما يلي 
ختبار كل فرضية على حدى،

لة احصائية بين حرص الشركة على تقديم المعلومات يوجد دور ايجابي ذو دO: الفرضية ا(ولى -

  .α=0,05عند مستوى دOلة وبين جودتھا  المحاسبية
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  جودة المعلومات المحاسبية نتائج تحليل اOنحدار البسيط لقياس): 03-12(جدول رقم 

  البيان
R  معامل

  اCرتباط

R2 معامل 

 التحديد

β  معامل

  اOنحدار

DF  درجات

  الحرية

SIG  مستوى

  الدOلة

المعلومات 

  المحاسبية
0,658  0,433  0,526  

1  

0,000  32  

33  

 )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية المصدر

 )α≥0,05(يكون التأثير ذا دOلة إحصائية عند مستوى  �

أظھرت نتائج التحليل ا=حصائي الموضحة في الجدول السابق، وجود دور إيجابي ذو د
لة إحصائية 
وبمعامل ) α≥0,05(عند مستوى  )0,658( اOرتباطفي تفعيل حوكمة الشركات، إذ بلغ معامل معلومات المحاسبية لبعد ال

من التغيرات الحاصلة في الشركة عن طريق تفعيل الحوكمة ناتج عن التغير ) 0,433(أي أن ما قيمته ) 0,433(تحديد قدره 
في البعد القوائم ) 0,526(وھذا ما يعني الزيادة ب ) β )0,526 سفي درجة جودة القوائم المالية، كما بلغت درجة التأثير
  .الفرضية الفرعية ا(ولى ، وھذا ما يعني صحة وقبول)0,526(المالية يؤدي إلى الزيادة في تفعيل حوكمة الشركات ب 

  

 

 

 

جابي ذو دOلة احصائية لجودة القوائم المالية في تفعيل حوكمة ييوجد دور ا: ثانيةلا الفرضية -

  .α=0,05الشركات عند مستوى دOلة 

 

  الشركاتفي تفعيل حوكمة  القوائم الماليةلجودة نتائج تحليل اOنحدار البسيط لقياس ): 03-13(جدول رقم 

  البيان
R  معامل

  اCرتباط

R2 معامل 

 التحديد

β  معامل

  اOنحدار

DF  درجات

  الحرية

SIG  مستوى

  الدOلة

  0,776  0,602  0,776  القوائم المالية

1  

0,000  32  

33  

  )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

  

  

يوجد دور ايجابي ذو دOلة احصائية بين حرص الشركة على تقديم المعلومات المحاسبية 
  .α=0,05وبين جودتھا عند مستوى دOلة 
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 )α≥0,05(يكون التأثير ذا دOلة إحصائية عند مستوى  �

ذو د
لة إحصائية دور إيجابي وجود  التحليل ا=حصائي الموضحة في الجدول السابق، أظھرت نتائج

وبمعامل ) α≥0,05(عند مستوى  )0,776( اOرتباطفي تفعيل حوكمة الشركات، إذ بلغ معامل  لبعد القوائم المالية

الحاصلة في الشركة عن طريق تفعيل الحوكمة ناتج  من التغيرات) 0,602(أي أن ما قيمته ) 0,602(تحديد قدره 

) 0,776(وھذا ما يعني الزيادة ب ) β )0,776، كما بلغت درجة التأثير عن التغير في درجة جودة القوائم المالية

صحة وقبول ، وھذا ما يعني )0,776(ب تفعيل حوكمة الشركات يؤدي إلى الزيادة في القوائم المالية في البعد 

  .لفرعية الثانيةالفرضية ا

  

 

 

 

في تفعيل حوكمة و دOلة احصائية اCفصاح المحاسبي جابي ذييوجد دور ا :الفرضية الثالثة -

 .α=0,05عند مستوى دOلة  الشركات

في تفعيل حوكمة الدور اOيجابي لUفصاح المحاسبي نتائج تحليل اOنحدار البسيط لقياس ): 03-14(جدول رقم 

  الشركات

  البيان
R  معامل

  اCرتباط

R2 معامل 

 التحديد

β  معامل

  اOنحدار

DF  درجات

  الحرية

SIG  مستوى

  الدOلة

اCفصاح 

  المحاسبي
0,649  0,421  0,649  

1  

0,000  32  

33  

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية المصدر

 )α≥0,05(يكون التأثير ذا دOلة إحصائية عند مستوى  �

نستنتج أن معامل  ت نتائج التحليل ا=حصائي المبينة في الجدول السابق أظھرما من خUل 

يمكن أن يفسر باستخدام حوكمة الشركات من تغير المتغير التابع  %64,9الذي نسبته التحديد 

ترجع إلى  %35,1والنسبة المتبقية ا
فصاح المحاسبي العUقة الخطية بينه وبين المتغير المستقل 

 وھذا 0,649قدرت ب معامل ا
نحدار أيضا قيمة  ،عوامل أخرى تؤثر على قيمة المتغير التابع،

أي حوكمة الشركات المتغير التابع وا
فصاح المحاسبي إيجابي بين المتغير المستقل  دوريبين وجود 

ب  تفعيل حوكمة الشركات زيادة وتطور المتغير المستقل بمقدار درجة واحدة تقابلھا زيادة في 

0,05  α= حة وقبول الفرضية الفرعية الثالثةوھذا ما يعني ص، 0,353بمقدار للشركة.  

جابي ذو دOلة احصائية لجودة القوائم المالية في تفعيل حوكمة الشركات عند ييوجد دور ا 
  .α=0,05مستوى دOلة 
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يوجد دور ايجابي ذو دOلة احصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في تفعيل : الفرضية الرابعة -

  .α=0,05حوكمة الشركات عند مستوى دOلة 

في تفعيل مدى تأثير تطبيق معايير المحاسبة الدولية نتائج تحليل اOنحدار البسيط لقياس ): 03-15(جدول رقم 

  حوكمة الشركات

  البيان
R  معامل

  اCرتباط

R2 معامل 

 التحديد

β  معامل

  اOنحدار

DF  درجات

  الحرية

SIG  مستوى

  الدOلة

معايير 

المحاسبة 

  الدولية

0,645  0,416  0,645  

1  

0,000  32  

33  

  )spssv20 ( من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية المصدر

 )α≥0,05(يكون التأثير ذا دOلة إحصائية عند مستوى  �

وجود دور إيجابي ذو د
لة إحصائية  ،=حصائي الموضحة في الجدول أعUهأظھرت نتائج التحليل ا

عند ) 0,645(إذ بلغ معامل ا
رتباط  لبعد معايير المحاسبة الدولية في تفعيل حوكمة الشركات،

من التغيرات في  )0,416(، أي أن ما قيمته )0,416(، وبمعامل تحديد بلغ )α=0,05(مستوى 

وھذا يعني بأن ) β )0,645كما بلغت درجة التأثير المستقل،التابع ناتج عن التغير في المتغير  المتغير

المحاسبي يؤدي إلى زيادة تفعيل حوكمة الشركات بقيمة  ا=فصاحفي مستوى ) 0,645(الزيادة ب 

  .حة وقبول الفرضية الفرعية الرابعة، وھذا ما يؤكد ص)0,645(

  

  

  

  

يوجد دور اجابي ذو دOلة احصائية لجودة المعلومات المحاسبية في تفعيل  :الفرضية الرئيسية �

 .α=0,05حوكمة الشركات عند مستوى دOلة 

يجابي لجودة المعلومات المحاسبية في تفعيل اC لقياس الدورنتائج تحليل اOنحدار البسيط ): 03- 16(جدول رقم 

  حوكمة الشركات

يوجد دور إيجابي ذو دOلة إحصائية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في تفعيل 
  .α=0,05حوكمةالشركات عند مستوى دOلة 

 

حوكمة الشركات عند  يوجد دور ايجابي ذو دOلة احصائية اCفصاح المحاسبي في تفعيل
 .α=0,05مستوى دOلة 
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  البيان
R  معامل

  اCرتباط
R2 معامل 

 التحديد
β  معامل

  اOنحدار
DF  درجات

  الحرية
SIG  مستوى
  الدOلة

وجود أساس 
محكم وفعال 

لحوكمة 
  الشركات

0,819  0,670  0,819  

5  

0,000  28  

33  

 )spssv20 ( المصدر من إعداد الطالبة بناء من مخرجات برمجية

 )α≥0,05(يكون التأثير ذا دOلة إحصائية عند مستوى  �

وجود دور إيجابي ذو د
لة إحصائية  نتائج التحليل ا=حصائي الموضحة في الجدول السابق،أظھرت 

بين وجود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات في الشركة محل الدراسة، إذ بلغ معامل ا=رتباط 

ذا ما ، وھ)0,819( β، كما بلغت درجة التأثير)0,670(وبمعامل تحديد قدره ) α≥0,05(عند مستوى ) 0,819(

  .الرئيسية يعني صحة وقبول الفرضية

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوجد دور اجابي ذو دOلة احصائية لجودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات 
 .α=0,05عند مستوى دOلة 
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  :خUصة

عن طريق برمجية  صل عليھاحمما سبق اتضح لنا بدراسة علمية تطبيقية ومن خUل النتائج المت

SPSS20  بعاد تحتوي بدورھا على ) استبيان(والتي تتضمن استمارةs يحتوي على محورين كل محور مقسم

شركة من خUل إجابات العاملين في  فقرات، دور جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات،

على أسئلة ا
ستبيان المعدة لغرض المساعدة في الربط بين متغيرات الدراسة، بناء الھياكل المعدنية المصنعة 

لنا الدور  اتضحأسلوب ا
نحدار البسيط، حيث وذلك من خUل الربط بين المتغيرات الفرعية واستخدام 

   .متغير مستقل وحوكمة الشركات كمتغير تابع باعتبارھاجودة المعلومات المحاسبية  ا=يجابي الذي تلعبه

      



 

 

 

 عامة خاتمة
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    :خاتمة

الشركات اللذان  من خ�ل دراستنا إلى متغيرين يتمث�ن في جودة المعلومات المحاسبية وحوكمة

يحت�ن أھمية كبيرة في ا4قتصاد بصفة عامة، من أجل معرفة الدور الذي تلعبه جودة المعلومات المحاسبية 

في تفعيل حوكمة الشركات، من خ�ل ث�ثة فصول لھذا الموضوع بعدما قدمنا استبيان لموظفين بشركة بناء 

، ومن خ�ل الدراسة الميدانية تمكنا spss20يلھا ببرمجية محل الدراسة وقمنا بتحل" باتسيم"الھياكل المعدنية 

  من استخ�ص جملة من النتائج والتوصيات؛

 النتائج -أو	

  :يمكن تقسيم أھم النتائج التي تسنى لنا الخروج بھا من ھذه الدراسة إلى قسمين ھما

  :تمدة من الجزء النظريالمسالنتائج   . أ

لجنة  م4ھتمافي تحسين جودة المعلومات المحاسبية  المحاسبة الدولية يساھم بيق معاييربتط ا4لتزامـ  1
  معايير المحاسبة الدولية باRفصاح المحاسبي؛

  لجودة المعلومات المحاسبية وحوكمة الشركات ع�قة تأثير وتأثير متبادلة بينھما؛أن  -2

  ؛الشركاتفي  عتبر أحد أھم مكونات عناصر تطبيق الحوكمةاRفصاح المحاسبي ي -3

عدم وجود معرفة وإلمام كاف من قبل بعض الموظفين داخل الشركة حول مبادئ  حوكمة شركات وآليات  -4
  تطبيقھا؛

  .ي والمھني المتكامليتطلب تنفيذ أعمال الحوكمة توافر التنظيم اRدار -5

 :النتائج المستمدة من الدراسة الميدانية  . ب

 ة متقاربة في ممارسة نشاطھا؛الجنس الذكري والنسوي بصف ركة محل الدراسة علىالشتعتمد  -1

 أغلب الموظفين بالشركة يحملون شھادات جامعية؛ -2

 سنة؛ 11إلى  6من  يتمتع أغلب العاملين بالشركة بأقدمية تتراوح -3

 تتمتع المعلومات المحاسبية لدى الشركة بالجودة وذلك للكفاءة التي يتمتع بھا الموظفون؛ -4

 .حد مقبول لحوكمة الشركاتتطبق الشركة إلى  -5

 التوصيات -ثانيا

أثر إيجابي في دعم  من لما لھا بالمعلومات المحاسبية من خ�ل القوائم المالية ـ العمل على زيادة ا4ھتمام  1

  تطبيقات الحوكمة وإحكام الرقابة عل مختلف جوانب اfداء المؤسسي؛
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ضرورة إدخال موضوع حوكمة الشركات ضمن المناھج الدراسية للتعليم العالي في الجامعات لتكوين  ـ 2

  الخرجين وضمان مساھمتھم الفاعلة في تطبيق ھذا الموضوع في الشركات مستقب� نظرا fھميته؛

ركة وموظفيھا داخل الشالدولية المحاسبية ضرورة تعميق المفاھيم والمبادئ التي نصت عليھا المعايير  -3

  من خ�ل القيام بدورات تدريبية؛

  الحرص على إنتاج معلومات محاسبية ذات جودة ومصداقية عالية؛  -4

من خ�ل إصدار  الع�قة بالشركةالعمل على نشر مفھوم وثقافة الحوكمة لدى كافة اfطراف ذات  -5

  ؛ھاأسس وآليات التنفيذالخاصة بالنشرات والتعليمات 

تحقيق مستوى مناسب من اRفصاح في المعلومات المحاسبية وإتاحتھا لجميع fطراف ذات العمل على  -6

  .الصلة بالشركة

  أفاق البحث -ثالثا

دور جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات، ولذا سوف نقترح جملة تناولنا في ھذه المذكرة، 

  :لة لھذا الدراسةمن المواضيع يمكن تناولھا مستقب� والتي نراھا مكم

 تعزيز الحصة السوقية للشركات من خ�ل تطبيق قواعد الحوكمة؛ �

 تطوير مھنة المحاسبة؛تطبيق الحوكمة في  �

  دور الحوكمة في تفعيل اRطار المحاسبي للمصارف؛ �

 .اRفصاح المحاسبي ودوره في إرساء قواعد الشفافية �

  

  



 

 

 

 قائمــــــة

 عــالمراج
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I. بالغة العربية المراجع  

  الكتب -أو�ً 
مبادئ المحاسبة المالية المبادئ والمفاھيم وا�جراءات ، أحمد محمد نور، شحاته السيد شحاته  -1

 ؛2008،سنة ةيا$سكندرالدر الجامعية،  ،والمصرية المحاسبية طبقا لمعايير المحاسبة الدولية

، الطبعة ا5ولى، الدار نظمات المعاصرةمنظم المعلومات ا�دارية في الثابت عبد الرحمان،  إدريس -2

  ؛2007الجامعية، مصر، سنة 

، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، نظرية المحاسبة منظور التوافق الدولي، أمين السيد أحمد لطفي  -3

 ؛2009ا$سكندرية، مصر، سنة 

 ؛2008، الدار الجامعية، ا$سكندرية،مصر، سنة نظم المعلومات المحاسبية، ثناء علي القباني  -4

، الطبعة ا5ولى، دار حنين، عمان، سنة المحاسبة المالية مبادئ ا�فصاح المحاسبيجعفر عبد ا$له، 

 ؛2003

الزرقاء، سنة  ، ا5وراقمحاسبة المؤسسة والجباية وفق النظام المحاسبي الجديد، جمال لعشيشي  -5

 ؛2010

،دار المنھاج للنشر والتوزيع، نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر، وآخرونجمعة،   -6

 ؛2007الطبعة ا5ولى، عمان، سنة 

، ترجمة سمير كريم، دليل �رساء أسس في القرن الحادي والعشرين، وآخرونجون سوليفان،   -7

الخاصة وغرفة التجارة ا5مريكية واشنطون، و م أ، الطبعة الثالثة، مركز المشروعات الدولية 

2003.  

عYء أحمد صYح، : ، ترجمةإدارة مخاطر اEعمال دليل عملي لحماية أعمالكجوناثان روفيد،   -8

  ؛2008مصر، سنة  الطبعة ا5ولى، مجموعة النيل العربية،القاھرة،

، دار ا في اEداء والمخاطرةحوكمة البنوك وأثرھحاكم محسن الربيعي، حمد عبد الحسين راضي،   -9

 ؛2011اليازوري، ا5ردن، 

، الطبعة النموذج المحاسبي المعاصر من المبادئ إلى المعاييرحنان رضوان حلوة،   -10

 ؛2003ا5ولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،سنة 

العلمية، الطبعة الثانية،  ، ا$طار الفكري التطبيقاتمدخل النظرية المحاسبيةرضوان حلوة حنان،  -11

  ؛2009دار وائل للنشر، عمان، ا5ردن، سنة 

نظرية ، ولد محمد فال وخالد علي أحمد كاجيجي إبراھيمترجمة ريتشارد شرودير، وآخرون،  -12

 ؛2006، دار المريخ، الرياض، المملكة السعودية، سنة المحاسبة

، ا$سكندرية، الدار الجامعية، "اباتاEسس العلمية والعملية لمراجعة الحس"الصبان، وآخرون،  -13

  ؛2005سنة 
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، الطبعة ا5ولى، دار الكتاب "الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات اEعمال"صYح الدين حسن،  -14

  ؛2011الحديث، القاھرة، مصر، سنة 

      ،           إدارة تكنولوجيا المعلوماتمدخل إلى نظم المعلومات ا�دارية الالطائي محمد عبد حسين،  -15

 ؛ 2009عمان، سنة  الطبعة ا5ولى، دار وائل للنشر والتوزيع،

، الطبعة ا5ولى، ذات السYسل للطباعة والنشر، نظرية المحاسبةعباس مھدي الشيرازي،  -16

 ؛1990الكويت، سنة 

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبيةعبد الرزاق محمد قاسم،  -17

 ؛2004سنة طبعة ا5ولى،عمان، ال

 إتحاد المصارف العربية، ،حوكمة الشركات ودور مجلس ا�دارةعدنان بن حيدر بن درويش،  -18

  ؛2007عمان، ا5ردن، 

المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات "الحوكمة المؤسسية  عطا هللا وارد خليل وآخرون، -19

  ؛2008الحرية للنشر والتوزيع، القاھرة،  ، مكتبةالعامة والخاصة

، إتحاد المصارف العربية، حوكمة الشركات ودور مجلس ا�دارةعYء بن حيدر بن درويش،  -20

  ؛2007، سنة ا5ردنعمان، 

الحوكمة المؤسسية واEداء المالي ا�ستراتيجي ، عYء فرحان طالب، إيمان شيحان المشھداني -21

  ؛2011سنة  ، الطبعة ا5ولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ا5ردن،للمصارف

، دار ومكتبة الجامعة، مصر، الطبعة الثانية، نظم المعلومات ا�داريةفايز جمعة صالح النجار،  -22

 ؛2006سنة

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبيةقاسم عبد الرزاق،  -23

 ؛2003، الطبعة ا5ولى، سنة ا5ردن

مكتبة المجتمع العربي للنشر  ،علومات ا�دارية والمحاسبيةتصميم نظم الم، وآخرونالقاضي،  -24

 ؛2010الطبعة ا5ولى، عمان، سنة  والتوزيع،

 مركز المشروعات الخاصة، ،"حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين  "، كاترين، وآخرون -25

  ؛2003أ ،.م.واشنطن، الو ا5مريكية،غرفة التجارة 

 ، دار وائل للنشر، عمان ا5ردن؛المحاسبة في نظريةمقدمة كمال عبد العزيز النقيب،  -26

، دار المسيرة للنشر والتوزيع "منظور كلي"إدارة المنظماتماجد عبد المھدي مساعدة،  -27

  ؛2013، الطبعة ا5ولى، سنةا5ردنوالطباعة، عمان، 

 جامعة ا5زھر، ،، الجوانب المحاسبية للحوكمة، دورة حوكمة الشركاتمحمد عبد الحليم عمر -28

  ؛2008مصر، لسنة  ،ا$سYميمركز صالح كامل لYقتصاد 
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 ؛2000سنة  ، الدار الجامعية، ا$سكندرية، مصر،طريقك إلى البورصة، محمود عبد ربه محمد -29

 ، الطبعة ا5ولى،اEزمة المالية ا�قتصادية العالمية وحوكمة الشركاتمصطفى يوسف كافي،  -30

 ؛2013، سنة ا5ردنمكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، 

مقدمة في نظم المعلومات ا�دارية والمفاھيم منال محمد الكوردي، جYل إبراھيم العبد،  -31

  ؛2003القاھرة، مصر، سنة  ، دار الجامعة الجديدة،اEساسية والتطبيقات

، "وكمة الشركاتمدخل ح"يم اEداء يي وتقليل المالالفكر الحديث في التحھندي،  إبراھيممنير  -32

  ؛2009درية، مصر، سنة نسك$الطبعة ا5ولى، دار المعرفة الجامعية، ا

، الطبعة الثانية، مركز حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرينميللستاين، ابرام،  -33

  ؛2003المشروعات الدولية الخاصة، سنة 

، والمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا والمقبولة قبو� عاماالقوائم المالية نعيم حسين دھمش،  -34

  دار المكاتب الوطنية، عمان،ا5ردن؛

المحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير  يوسف محمود جربوع، سالم عبد هللا حلس، -35

 .2002دار الوراق، ا5ردن، الطبعة ا5ولى، سنة  المحاسبة الدولية،

 

  سائل الجامعيةاEطروحات و الر -ثانيا

  

مذكرة لنيل شھادة  ،دورالمعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات ا�داريةأحمد عبد الھادي شبير،  -36

 ؛2006غزة، سنة  ا$سYميةالماجستير في المحاسبة والتمويل، تخصص محاسبة، الجامعة 

فعالية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الرقابة الخارجية على المصارف بوھرين فتيحة،  -37

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير، تخصص إدارة مالية، دراسة حالة بنك الجزائر –التجارية 

  ؛2006المركز الجامعي خنشلة، 

، الميةحوكمة الشركات في المنظومة المصرفية ضمن التحو�ت ا�قتصادية العجYب محمد،  -38

، 3مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة ا5عمال، جامعة الجزائر

  ؛2009

حوكمة الشركات وأثرھا على مستوى ا�فصاح في المعلومات حسين عبد الجليل آل غزوي،  -39

 ةا5كاديميالتحليل المالي، تخصص محاسبة، و ، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في المحاسبةالمحاسبية

 ؛2010سنة  العربية في الدنمارك،
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 قياس بنود القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدوليةحنان بركة، نجوى محمودي،  -40

ias/ifrs دراسة حالة النظام المحاسبي المالي ،scf ،مذكرة لنيل شھادة الماجستير في علوم التسيير ،

 ؛2012سنة  تخصص محاسبة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

حيساني عبد الحميد، أھمية اvنتقال للمعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية كإطار لتفعيل  -41

حوكمة المؤسسات، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة 

 ؛2010، سنة 3وتدقيق، جامعة الجزائر

اء المالي للبنوك التجارية دراسة حالة عينة من أثر آليات الحوكمة على اEددليلة روحاني،  -42

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماستر في مالية وبنوك، تخصص علوم الوكا�ت البنكية بأم البواقي

  ؛2013البواقي، سنة التسيير، جامعة العربي بن مھيدي أم 

ھا في ترشيد القياس وا�فصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصرف ودورvيقة،  روv كاسر -43

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في المحاسبة المصرفية، جامعة تشرين، قرارات ا�ستثمار

 ؛2007سوريا،سنة 

، مذكرة إسھامات حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةزvسي رياض،  -44

قاصدي مرباح، ورقلة، لنيل شھادة الماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وجباية، جامعة 

 ؛2011

، مذكرة لنيل شھادة ا�فصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبة الدوليةسفير محمد،  -45

الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية ومحاسبة، المركز الجامعي يحيى فارس، المدية، سنة 

 ؛2008

المعلومات المحاسبية دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة عبد الرزاق حسن الشيخ،  -46

، مذكرة لنيل شھادة الماجستير في المحاسبة والتمويل،تخصص وانعكاساتھا على سعر السھم

 ؛2012محاسبة، الجامعة ا$سYمية غزة، سنة 

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية عبد الرزاق حسن الشيخ،  -47

ل شھادة الماجستير، تخصص محاسبة وتمويل، مذكرة تخرج لني وانعكاساتھا على سعر السھم،

  ؛2012غزة، فلسطين، سنة  ا$سYميةالجامعة 

أھمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعلومة المالية في الجزائر في ظل عبد القادر بكيحل،  -48

في علوم التسيير، تخصص مالية  ، مذكرة لنيل شھادة الماجستيرالشراكة مع ا�تحاد اEوروبي

  ؛2009اسبة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، سنة ومح
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تطور دور وظيفة التدقيق في مجال حوكمة الشركات لتجسيد مبادئ ومعايير ، فاتح غYب -49

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير، تخصص إدارة ا5عمال، جامعة سطيف، التنمية المستدامة

  ؛2010سنة 

الحوكمة على ا�فصاح المحاسبي وجودة التقارير أثر تطبيق قواعد أبو حمام،  إسماعيلماجد  -50

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في المحاسبة والتمويل، تخصص المحاسبة، الجامعة المالية

  ؛2009غزة، فلسطين،  سنة  ا$سYمية

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية محمد أحمد إبراھيم خليل،  -51

، مجلة الدراسات والبحوث "دراسة تطبيقية نظرية"سوق اEوراق المالية وانعكاساتھا على 

  ؛2007التجارية ببنھا، جامعة الزقازيق، العدد ا5ول، 

، مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير، ا�فصاح وتقييم اEداء المالي للقوائم المالية منصر سامية، -52

 .2010-2009 ورقلة، سنة ،تخصص محاسبة وجباية، جامعة قاصدي مرباح

 

  المجiت -ثالثا

  

ا�فصاح عن المعلومات القطاعية في التقارير المالية السنوية ، أحمد محمد العمري، وآخرون -53

، ا$سكندرية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة للشركات الصناعية اEردنية دراسة ميدانية

 ؛2004، سبتمبر 44، المجلد 2مصر، العدد 

دور ا�فصاح المحاسبي في سوق اEوراق حسان قبطيم نغم أحمد فؤاد مكية،  لطيف زيود، -54

، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سوريا، المجلد ا�ستثمارالمالية في ترشيد قرار 

  ؛2007 سنة، العدد ا5ول،29

، دراسة ميدانية ا�فصاح المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية الدوليةمجدي أحمد الجعبري،  -55

  ؛6العربية المفتوحة في الدنمارك، العدد ةا5كاديمي، مجلة )سباك(على الشركة السعودية 

دور ا�فصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة محمد الناصر محمد السيد درويش،  -56

، جانفي 2صر، العدد مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاھرة، مالشركات، 

  ؛2003

دور ا�فصاح المحاسبي في التطبيق الفعال لحوكمة محمد الناصر محمد السيد درويش،  -57

، جانفي 2، مصر، العدد مجلة الدراسات المالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاھرةالشركات، 

  ؛2003
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في تحسين اEداء ا�ستراتيجي لjدارة  دور الحوكمة ،مصطفى عبد الحسين علي، وآخرون -58

 ؛2013،المجلد الثامن، العراق، سنة 22، العدد الضريبية، مجلة دراسات محاسبية ومالية

أثر حوكمة المصارف على جودة المعلومات المحاسبية دراسة ناظم حسن عبد السيد السيد، ،  -59

الكلية واvقتصادية،  ا$داريةعلوم ، مجلة المثنى للالمصارف العراقية الخاصة ميدانية في عينة من

 .2012الثاني، العدد الرابع، سنة  المجلدالتقنية ا$دارية، البصرة، 

 المؤتمرات والملتقيات -رابعا

ية مقدمة في إطار ثورقة بحتطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية،  أمال عياري، -60

المالي وا$داري، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الفساد للحد من كآليةملتقى بعنوان حوكمة الشركات 

   ؛2012 ماي 07 ،06يومي 

أثر تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد على عرض القوائم أوسرير منور ومجبر محمد،  -61

، الملتقى الدولي ا5ول حول النظام  المحاسبي المالي الجديد )حالة جدول حساباات النتائج(المالية 

سبة الدولية، تجارب تطبيقات وآفاق، القطب الجامعي الجديد الشط، المركز في ظل معايير المحا

 ؛2010جانفي، سنة  17،18الجامعي بالوادي، يومي

، أھمية المعايير المحاسبية الدولية في تحرير الخدمات المحاسبية الدوليةأيوب،  إبراھيمتوفيق  -62

، جانفي 23-22ت العربية المتحدة، يومي ظبي، ا$مارا المؤتمر المحاسبي العربي الدولي الرابع، أبو

 ؛2000سنة 

الدور المتوقع للمدقق الداخلي عند تقديم خدمات التأكيد في البنوك " ،خليل عطا هللا وراد -63

، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي اvول حول  "في ظل الحاكمية المؤسسية  اEردنيةالتجارية 

  ؛2005سبتمبر، سنة ، 26، 24: القاھرة، مصر، يوميحوكمة الشركات،  إطارالتدقيق الداخلي في 

، الملتقى الدولي ا5ول الحوكمة ودورھا في تحقيق جودة المعلومات المحاسبيةدبسي فھيمة،  -64

ديسمبر، سنة  7،8واقع، رھانات وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي لمحاسبية للمؤسسية حول الحوكمة ا

  ؛2010

، المحاسبة الدولية في تحسين جودة ا�فصاح المحاسبيأھمية تطبيق معايير سعيدي يحيى،  -65

النظام المحاسبي المالي في مواجھة المعايير الدولية، جامعة سعد دحلب : الملتقى الدولي حول

  ؛2011سبتمبر، سنة  14، 13البليدة،يومي 

النظام المحاسبي المالي نظرة جديدة للتحليل المالي قراءة في جدول صرارمة عبد الوحيد،  -66

الحوكمة المحاسبية، جامعة العربي بن مھبدي أم  ، الملتقى الوطني ا5ول حولحسابات النتائج

 ؛البواقي
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 الملتقى، ا�بداع المحاسبي من خiل معايير المحاسبة الدوليةمرازقة صالح، بوھرين فتيحة،  -67

، 12 وميالبليدة، يجامعة سعد دحلب، الحديثة،  المنظمات في التنظيمي والتغيير ا$بداع حول الدولي

 ؛2010ي، سنة ما 13

، الملتقى الدولي ا5ول ية حسب معايير المحاسبة المالية ا�سiميةلالقوائم المامرزاقة صالح،  -68

ورھانات المستقبل،  ...رية وعلوم التسيير، اvقتصاد ا$سYمي، الواقعالمعھد العلوم اvقتصادية والتج

 ؛المركز الجامعي بغرداية

دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية، الملتقى الدولي ا5ول  ھوام جمعة، -69

ديسمبر،  8، 7حول الحوكمة المحاسبية للمؤسسية واقع، رھانات وآفاق، جامعة أم البواقي، يومي 

  .2010سنة 

  مواقع ا�نترنيت -خامسا

" دفع؟حوكمة الشركات في روسيا من الذي سيدفع وكم سي" بيليكوف، ايجور،  -70

،http://www.hawkaMah.net/siLe/pdf/art1107.pdf.2006   

 :، متاح على الموقعسامح محمد، ماجستير إدارة ا5عمال، القوائم المالية وتقييم المشروعات -71
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة العربي بن مھيدي ـ أم البواقي ـ

  كلية العلوم ا#قتصادية والعلوم التجارية وعلو التسيير

  

 استمارة حول

 

 

 

 

 

 

 :تحت إشراف ا)ستاذ:                                                                          إعداد الطالبة

 فليس أسماء حمودي                                                                 أحمد بن �

      

سيدي المحترم الموظف بشركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة، في إطار التحضير لمذكرة الماستر         

تخصص مالية، تأمينات وتسيير المخاطر، تم انجاز ھذا ا#ستبيان بغرض التعرف على جودة المعلومات 

من سيادتكم ا>جابة على عبارات ا#ستبيان وذلك بوضع  المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات، نرجوا

  أمام جميع عباراتھا، وفي الخانة التي تعبر عن وجھة نظركم بصدق وموضوعية؛) X(ع=مة 

ء ھذه الدراسة، ھدف علمي بحت وسوف يتم التعامل مع إجاباتكم وفقا لقواعد اعلما أن الھدف من إجر      

رية، ولن توضع إ# )غراض البحث العلمي، وفي ا)خير لك مني فائق التقدير ا)مانة والنزاھة العلمية والس

 .وخالص ا#حترام على تعاونك معنا وإعطائنا جزء من وقتك لنا سلفا

 

 

 

  

  جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات

 2015ـ  2014السنة الجامعية 
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 بيانات وصفية: الجزء ا!ول

 

 :ـ الجنس 1

  أنثى                                   ذكر                                               

 :ـ الفئة العمرية 2

 سنة 50أكبر من           سنة    50ـ  41سنة             40ـ  31سنة               30ـ  18

:ـ المستوى التعليمي 3  

 ثانوي                جامعي                      دراسات عليا                 متوسط

 :ـ عدد سنوات الخبرة 4

 سنة  17إلى  12سنة             من  11إلى  6سنوات                   من  5من سنة إلى 

 سنة  30إلى  24سنة                     من  23إلى  18من 
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  .محاور وأبعاد فقرات الدراسة: ثانيالجزءال

  الرقم  البعد
  جودة المعلومات المحاسبية: المحور ا!ول

موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

  الفقرات

المعلومات 
  المحاسبية

1  
تعمل الشركة على تطبيق نظم محاسبية ومالية 

  .سليمة تساھم في تحقيق جودة المعلومة
        

2  
توفر قنوات لنشر المعلومات الكافية وبطريقة 

  .عادلة لجميع ا)طراف ذات الع=قة
        

3  
س=مة المعالجة المحاسبية للبيانات وعرض 
المعلومات تؤدي إلى الجودة في المعلومات 

  .المحاسبية

        

4  
تعمل الشركة على توفير عناصر الثقة في 

المعلومات المحاسبية بما يتضمن من مراعاة 
  . لعدم التحيز وصدق التعبير والقابلية للتحقق

        

القوائم 
  المالية

5  
القوائم المالية المنشورة من قبل الشركة 

بوضعھا الحالي تعطي لمستخدميھا القدرة على 
  .تقييم ومعرفة وضعھا الحقيقي

        

6  
يتم عرض القوائم المالية وفقا لمبدأ الحيطة 
  .والحذر، الشمولية والثبات، ا)ھمية النسبية

        

  

7  
توفر التقارير المالية للشركات الثقة 

  .والموضوعية للمستثمرين
        

8  
أن تكون القوائم المالية المستخدمة >بداء  يجب

الرأي معبرة تعبيًرا كافيا عما تحمله ھذه 
  .القوائم

        

ا2فصاح 
  المحاسبي

9  
يتم ا>فصاح على جميع بنود عناصر الميزانية 

  .بالقدر الكافي وبدون إستثناء
        

10  
مسؤولية ا>فصاح تقع بالدرجة ا)ولى على 

  .عاتق المدير وحده
        

11  
تقوم الشركة محل الدراسة با>فصاح بما يمكن 

من الحصول على معلومات بصفة دورية 
  .ومنتظمة

        

12  
يؤدي ضعف ا>فصاح إلى عدم قبول النتائج 

  .المتوصل إليھا
        

معايير 
المحاسبة 

  الدولية

13  

تطبيق معايير المحاسبة الدولية يسمح بتقديم 
عن تعام=ت الشركة وإعطاء  الواقع ا>قتصادي

صورة دقيقة عن الشركة لحظة تقديم المعلومة 
  .عنھا

        

14  
يؤدي تطبيق المعايير المحاسبية إلى تحسين 

  .جودة المعلومات التي ينتجھا النظام المحاسبي
        

15  
تلتزم الشركة محل الدراسة بمعايير المحاسبة 

  .الدولية عند إعداد القوائم المالية
        

        يتم تحديث دائم للمناھج بما يتوافق مع معايير   16
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  .المحاسبة الدولية
  

  الرقم  البعد
وجود أساس محكم وفعال : المحور الثاني

  لحوكمة الشركات
 موافق
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
 موافق

غير 
 موافق

  الفقرات  بشدة
  

1  
لدى الشركة وعي كافي بالممارسات الدولية 

  .بحوكمة الشركاتالخاصة 
        

  
2  

يتوفر ھيكل تنظيمي وتحديد للمسؤوليات 
  .والص=حيات يساھم في تطويرالحوكمة

        

  
3  

تقوم مصلحة المحاسبة والمالية في الشركة 
بواجبھا وبطريقة موضوعية لتنفيذ متطلبات 

  .الحوكمة

        

  
4  

تتناسب متطلبات قواعد الحوكمة مع مقدار 
  .ا>فصاح في الشركة

        

  
5  

تعتبر المساواة في معاملة جميع المساھمين 
  .من أھم ضوابط الحوكمة

        

  
6  

وجود قوانين ولوائح موضوعة من طرف 
لمدير تحدد أسلوب وطريقة الشركة لتحقيق ا

  .الحوكمة

        

  
7  

تحدد الشركة متطلبات واضحة للوظيفة 
  .المعلن عنھا

        

  
8  

مع مقدار   تتناسب متطلبات قواعد الحوكمة
  .ا>فصاح في الشركة

        

 



  صالملخ

تتمحور ھذه الدراسة حول دور جودة المعلومات المحاسبية في تفعيل حوكمة الشركات 

، "أم البواقي"من خ.ل دراسة حالة عينة لموظفين في شركة بناء الھياكل المعدنية المصنعة 

 إعدادوقد تم  المختار،مجتمع الوتمت الدراسة عن طريق تحليل استبيان تم طرحه على 

جودة المعلومات المحاسبية، : ساسيين وھمافقرة مصنفة ضمن محورين أ) 23(يضم اAستبيان ل

  . وجود أساس محكم وفعال لحوكمة الشركات

، وتوصلت ھذه SPSSالبرنامج اLحصائي  باستخداموقد تمت معالجة بيانات اAستبيان 

  .المحاسبية أن تفعل حوكمة الشركاتجودة المعلومات بإمكان  الدراسة إلى أنه

جودة المعلومات المحاسبية، حوكمة الشركات، اLفصاح المحاسبي،  :الكلمات المفتاحية  

  .معايير المحاسبة الدولية

Résumé 

Cette étude a porté sur le rôle de la qualité de l'information comptable dans l'activation 

de la gouvernance d'entreprise à travers une étude de cas de l'échantillon d'employés dans la 

construction de métal fabriqué »ou résidu" société d'infrastructure, a l'étude par le biais d'un 

questionnaire a été lancé sur l'analyse de la communauté choisie, il a préparé le questionnaire 

pour y inclure (23) Le paragraphe classées dans les deux axes principaux, à savoir: la qualité de 

l'information, l'existence d'un arbitre et de base efficace pour la gouvernance d'entreprise 

représente. 

Le questionnaire a traitement de données en utilisant le programme statistique SPSS, 

cette étude et a conclu que la qualité de l'information comptable peut faire la gouvernance 

d'entreprise. 

Mots clés: la qualité de l'information comptable, la gouvernance d'entreprise, la 

divulgation de la comptabilité, les normes comptables internationales. 


