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 بسم اهلل الر مان الر يم

 

" و قل رب أ دخلين مدخل ضدق و أ خرجين خمرج ضدق و جؼل يل من دلهك سلعاان هطريا " 

آن امكرمي سورة الإرساء80الآية رمق    امقرأ
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 إهاا  

 

بنيت ىل اإ ىل وادليت امكرمية حفظيا هللا يل ذخرا و اإ ىل روح وادلي امعاىرة رمحو هللا و أ سكنو فس يح جناهو، اإ  قرة أ ىدي مثرة معًل ىذا اإ

بنيت   و لك الإخوة وال خوات وغيين . زوجيت و أ م اإ
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 شكر و عرف ان

 

ىامتم ورػاية و ضرب  مل تكن ىذه ادلراسة و ىذا امؼمل مري امنور مول اإ

ال س تاذ امكرمي معراين غبد امنور مقار اذلي أ رشف ػىل ىذه امرساةل و ما 

رشادات لٌل أ تقدم ابمشكر و امؼرفان مل س تاذ امكرمي  قدمو من هطاحئ واإ

مس توى خمرب  بورحةل ػالل ملا قدمو منا من دمع مادي و مؼنوي ػىل

دارتو و لذا لك فرقة امبحث امتابؼة  تس يري املؤسسات اذلي يرشف ػىل اإ

ىل ىلهل و اإ  مجيع أ غضاء جلنة املناقشة  ال س تاذ امفاضل امزين غبد اجمليد و اإ

. متفضليم بقبول مناقشة ىذه ال ظروحة

لٌل أ جد هفيس شاىدا ػىل أ سٌلء لكيا أ ىال نلشكر وامتقدير و الإحرتام و 

.  أ وانن بومدين، محيدوش أ محمدن امفاضالانأ خص ابذلمر ال س تاذ

ىل أ ن أ تقدم ابمشكر اجلزيل مزماليئ يف ادلفؼة و اذلين سامهوا  و ل يسؼين اإ

خراج ىذا امؼمل و ػىل رأ سيم ضديقي هور ادلين بن قراش  بقسط مبري يف اإ

ىل ابيق لك امزمالء و ال ضدقاء  وزميليت امكرمية حفاظ زحل و اإ

 بليادي. ع
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 :ممخص
الجزائرية المدرجة في البكرصة كالغير المدرجة المؤسسات تيدؼ ىذه الدراسة  إلى استكشاؼ مدل ممارسة مسيرم 

إلدارة األرباح في قكائميـ المالية   المعمف عنيا كفحص تأثيرات التعاقدية كالسياسية  التي تربط المؤسسة مع األطراؼ 
 التقارير كالقكائـ ق الدراسة تـ جمعذلؾ كفقا لمنظرية االيجابية لممحاسبة كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ قذذات الصمة ك

  . المالئمة تـ اختيارىا حسب أسمكب العينة (2015-2011)الممتدة مف    شركة خالؿ الفترة الزمنية42 المالية ؿ
  كذلؾ لككنو (régression logistique) االنحدار المكجستيكلتقدير نماذج الدراسة تـ استخداـ اختبار

كمعبر   المستحقات اإلختياريةنكع مف الدراسة كحيث تـ إستعماؿ اؿا ذالنمكذج القياسي األكثر مالءمة لو
الجزائرية قد قامت بممارسة المؤسسات عف مدل جكدة القكائـ المالية كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف 

 .إدارة األرباح خالؿ مختمؼ سنكات الدراسة  
االنحدار , IFRS إدارة األرباح، القكائـ المالية، النظرية اإليجابية لممحاسبة، : الكممات المفتاحية

 . المكجستي

 
Résumé: 

Cette étude vise à explorer l'étendue de la pratique de la gestion de  résultat et 

son impact sur la qualité des états financiers émis par les entreprises Algériennes 

cotées et non cotées en bourse d’Alger; et tester l'impact de la théorie positive de 

la comptabilité sur les pratiques de gestion des bénéfices. 

Pour la partie pratique de cette  étude; la relation a été estimée et examinée par le 

test de régression logistique (RL) . Pour atteindre les objectifs de cette étude les  

rapports et les états financiers de 42 entreprises de divers secteurs d’activité  ont 

été recueillies par la méthode d’échantillon  de convenance pour la période allant 

(2011-2015) , le proxy de mesure utiliser est les Accruals discrétionnaires . Les 

résultats de l'étude indiquent que les entreprises Algériennes ont pratiqué la 

gestion des bénéfices au cours des différentes années d'études. 
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Mots clés: Gestion de résultat, états financiers, théorie positive de la 

comptabilité,  système IFRS, régression logistique . 
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 مقدمة

لقد تزايد إىتماـ الفكر المحاسبي الميني ك األكاديمي بالمحاسبة ك العكامؿ المؤثرة فييا ك 
خاصة فيما يتعمؽ بالقكائـ المالية حيث تعتبر الكسيمة التي بمكجبيا يتـ إبالغ األطراؼ 

الداخمية ك الخارجية بالحصيمة الظرفية لنشاط المنشأة كالمعبر عنيا بأرقاـ محاسبية ذات 
داللة، ك يتحدد الغرض األساسي مف القكائـ المالية كمصدر إلتخاذ قرارات اإلستثمار 

كاإلقراض مف قبؿ الجيات ذات العالقة ك تكمف اإلشكالية المحكرية في المعمكمة المالية 
المنشكرة مف قبؿ اإلدارة بإنيا يتـ إعدادىا ك ىندستيا مف المسيريف مما يطرح إشكالية مدل 
سالمة ك مكثكقية ىذه البيانات إذ تسعى المنشآت إلى إظيار أفضؿ صكرة لمركزىا المالي 

ك ذلؾ بيدؼ إقناع المستثمريف ك الدائنيف عمى مدل إستغالليا بشكؿ أنجع لألصكؿ 
المككمة بتسييرىا مف جية ك التعبير عف صالبتيا المالية ك اإلقتصادية ك السكقية ك ذلؾ 
إلرساؿ إشارة ضمنية لمسكؽ المالي ك ذلؾ لتحقيؽ التميز كالجاذبية االستثمارية ك لتحقيؽ 

عكائد مالية ك إقتصادية عالية  المستكل ، كتقميص مخاطر االستثمار في البكرصات 
دارة رؤكس األمكاؿ،  كاألسكاؽ المالية مف خالؿ إتباع جميع أساليب إدارة المخاطر كا 

. كتكفير جميع المعمكمات المطمكبة عف الشراكة لممساىميف في المكعد كالشكؿ المناسبيف

إف سعي الجزائر إلى تبني إقتصاد السكؽ كنمكذج إقتصادم لمتنمية ك عمميا عمى مسايرة 
قكانينيا ك أنظمتيا في ىذا اإلتجاه تطمب منيا مراجعة نظاميا المحاسبي الذم لـ يعد 
يكاكب تكجييا اإلقتصادم الجديد ك بالتالي أصبح مف الضركرة التخمي عف المخطط 

 الذم أصبح ال يؼ بالتطمعات الجديدة حيث تبنت المعايير PCNالمحاسبي الكطني 
 ك ىذا 1 دكلة 114 عمى غرار أغمبية دكؿ العالـ التي فاقت IFRSالمحاسبية الدكلية 

إلعداد قكائميا المالية ك المتمثؿ في النظاـ المحاسبي المالي المستكحى مف المعيار 
 .الدكلي

                                                           
1 Hela Turki, Senda Wali, Younes Boujelbène, "Adoption obligatoire des IFRS et asymétrie d'information 

dans le contexte français : effet modérateur de l'endettement", la revue Gestion et  organisation N° 9 (2017) 

pages: 63 – 78 Tunisie. 
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ك بما أف لكؿ دكلة نظاـ محاسبة خاص بيا يعكس ك يالئـ بيئتيا ك تكجياتيا السياسية، 
القانكنية، اإلجتماعية، اإلقصادية، الثقافية ك التاريخية فإف النظاـ المحاسبي المالي حاكؿ 

أف يكفؽ بيف ىذه اإلعتبارات مف حيث ضركرة إندماج إقتصاد البالد ك تفتحو عمى 
اإلقتصاد العالمي ك تفادم اإلنعزاؿ ك ىذا تحت ضغط عكلمة اإلقتصاد ك المعامالت 
المالية  ك حركية رأس الماؿ ك الحاجة إلى جذب اإلستثمارات األجنبية ك ذلؾ بتكفير 

ك عدـ اإلنسياؽ إلى . بيانات مالية ك محاسبية مكثكقة، مفيكمة، متسقة ك قابمة لممقارنة
الرأسمالية المالية التي كانت كراء األزمات المالية ك إنييار العديد مف  المؤسسات حيث 

التقيد بالمبادئ المحاسبية التي مف شأنيا الحفاظ عمى راع النظاـ المحاسبي المالي ضركرة 
أصكؿ المستثمريف كعدـ إنقيادىا كراء مفيـك القيمة العادلة ك تبنييا القيمة التاريخية في 

. التقييـ المحاسبي لألصكؿ الثابتة ك المتداكلة

ك في ىذا السياؽ تندرج دراستنا التي قد تـ تناكليا في العديد مف الدراسات األجنبية حيث 
قاست المعمكمة المحاسبية ك أثرىا عمى مختمؼ المتعامميف اإلقتصادييف إال انو نالحظ ندرة 

ك يجب التذكير بأف بحثنا ىذا يندرج في . في البحكث التي عالجت المؤسسات الجزائرية 
 ك المتمثمة في اإلنتقاؿ مف اإلقتصاد المكجو إلى بيئة إقتصادية جديدة تعرفيا الجزائر

إقتصاد السكؽ الذم لـ تتضح مالمحو بعد ك سكؼ تسمح دراستنا ىذه بتعميؽ معرفتنا ك 
فيمنا لسمكؾ المؤسسات الجزائرية مف حيث إنتاج المعمكمة المحاسبية المنشكرة في تقاريرىا 

المالية في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديد ك ىدفنا ىك قياس نكعية المعمكمة 
.  النظرية اإليجابية لممحاسبة عمى سمككيات اإلدارةالمحاسبية ك مدل تأثير 

: اإلشكػػػػػػػػػػػػالية
 كمساىميف مستثمريف مف بناء الثقة ك ترسيخيا لدل المتعامميف ىك مساعي الحككمة إف

   ذات تناظر المعمكمات  بيف األطراؼ  عدـ   حالة  تقميص  ك الشركات إزاء إدارة
كعدـ  الشفافية كقمة المحاسبية كالمعمكمات البيانات دقة عدـ ك ذلؾ لما يسببو   الصمة

 التجاربكأظيرت التقارير المالية،مف إفالس لمشركات ك انييارات اقتصادية  في المساءلة
 قكية أداة المالية القكائـ في الكاردة المعمكمات  المحاسبية كجكدة المحاسبي اإلفصاح أف
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 ك قدرتيـ عمى المنشآت كمدل سيرىا عمى حماية حقكؽ المستثمريف سمكؾ مف لمتأكد
. التنبؤ بمردكدىا كقدراتيا 

إال انو تبث في العديد مف الحاالت أف المسيريف ك مف خالؿ إدارة األرباح التي تعتبر مف 
بتكجيو النتائج المحاسبية كفؽ أىداؼ محددة  تقـك اإلدارة  التي عف طريقياأىـ المداخؿ 

خدمة مصمحة طرؼ معيف عمى حساب األطراؼ األخرل ذات الغرض منيا  مسبقا، 
 عمى النظرية االيجابية لممحاسبة كالتي تعتبر القكائـ المالية في قمب اعتماداك 2الصمة،

، حيث أنو عمى أساسيا تقكـ النظرية بتفسير كتحميؿ العممية التعاقدية التي تحيط  بالمنشأة
كالتنبؤ بسمكؾ منتجي كمستعممي المعمكمة المحاسبية، كمف خالؿ ىذا الطرح يمكف إسقاط 
ذلؾ عمى المؤسسة الجزائرية كدراسة إلى أم مدل يمكف االرتكاز  عمى ىذه النظرية في 

دراسة سمكؾ المسيريف الجزائرييف في إعداد القكائـ المالية لمنشآت القائميف عمى 
 الذم يعتبر طفرة  ك تحكال (scf)كدلؾ بعد تبني الجزائر لمنظاـ المحاسبي المالي تسييرىا

  .جذريا في مجاؿ المحاسبة 
:  األتيالتساؤؿ الرئيسيكبناءا عمى اإلشكالية المطركحة ، نضع 

عمى جودة المؤسسات بناءا عمى النظرية االيجابية لممحاسبة ما مدى تأثير حوكمة 
المستوحى SCF في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي القوائـ المالية بالمؤسسات الجزائرية 

؟     IAS/IFRSمف المعايير الدولية 

: وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية اآلتية

  في ظؿ النظاـ المحاسبي  عمى جكدة القكائـ الماليةطبيعة ممكية  المنشأةىؿ تؤثر 
؟     IAS/IFRSالمستكحى مف المعايير الدكلية  المالي 

  في ظؿ النظاـ المحاسبي  عمى جكدة القكائـ الماليةنسبة مديونية المنشأةىؿ تؤثر 
 ؟    IAS/IFRSالمستكحى مف المعايير الدكلية  المالي 

                                                           
2
 La théorie positive de la comptabilité considère ainsi les états financiers comme partie 

intégrante du processus contractuel autour de l’entreprise. Ainsi, l’objectif de la comptabilité 

financière permet donc de faciliter l’établissement et le suivi des contrats en diminuant les coûts 

d’agence liés au processus contractuel et donc au contrôle des autres parties prenantes (Walkers, 

1989; Fama, 1983). 
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  في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي  عمى جكدة القكائـ المالية حجـ المنشأةىؿ يؤثر 
؟     IAS/IFRSالمستكحى مف المعايير الدكلية 

 

: كلإلجابة عمى التساؤؿ المطركح ، نقترح الفرضية الرئيسية اآلتية

في ظؿ النظاـ المحاسبي نسبة مديونية وحجـ المنشأة  ، كؿ مف طبيعة الممكيةتؤثر
 عمى جودة قوائـ المالية مف خالؿ  التأثير عمى المسيريف  و دفعيـ إلى ممارسة المالي 

. إدارة األرباح بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية

:   كيمكف تفريع الفرضية الرئيسية  إلى الفرضيات الفرعية اآلتية

:  الفرضية الفرعية األولى

  في ظؿ النظاـ المحاسي المالي يكجد أثر ذك داللة إحصائية لطبيعة ممكية المنشأة 
 .عمى جكدة القكائـ المالية بالمؤسسات الجزائرية محؿ الدراسة

 : الفرضية الفرعية الثانية
 في ظؿ النظاـ المحاسي المالي يكجد أثر ذك داللة إحصائية لنسبة مديكنية المنشأة  

 .عمى جكدة القكائـ المالية بالمؤسسات الجزائرية 
:  الفرضية الفرعية الثالثة

  عمى في ظؿ النظاـ المحاسي المالي يكجد أثر ذك داللة إحصائية لحجـ المنشأة 
, جكدة القكائـ المالية بالمؤسسات الجزائرية

: أىمية الدراسة

تنبع أىمية البحث مف مكانة القكائـ المالية في حككمة المنشآت، كىذا لمدكر المركزم 
لممعمكمة المالية كالمحاسبية لألطراؼ ذات العالقة بالمنشأة مف مستثمريف دائميف، مسيريف، 

... جميكر، كجيات حككمية
كيستمد ىذا البحث  كذلؾ أىميتو مف خالؿ السياؽ االقتصادم كاالجتماعي لممنشأة 

الجزائرية كالتي أصبحت ممزمة بإعداد كتقديـ قكائـ مالية ذات مصداقية كمكثكقية، كىذا 
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نظرا النفتاح االقتصاد الجزائرم ك تبنيو القتصاد السكؽ  كتطمعاتو لمسايرة متطمبات 
المعايير المحاسبية الدكلية المتعمقة بجكدة المعمكمات المحاسبية، كالتي تكشؼ عنيا 

المنشآت االقتصادية الجزائرية في قكائميا المالية في إطار مبادئ الحككمة التي تركز عمى 
حؽ جميع أطراؼ ذات الصمة أف يطمعكا عمى نشاط المنشأة كقدرتيا  عمى البقاء  

كاالستمرار ككاقعيا االقتصادم  ك تعزيز ثقتيـ بيا مف خالؿ جكدة اإلفصاح المحاسبي 
كىذا سعيا لتقميص حالة عدـ تناظر المعمكمات التي تمكنيـ مف بناء قراراتيـ عمى أساس 

. مكثكؽ 
 تتمثؿ األىمية العممية ليذه الدراسة في ضركرة مكاكبة البحث :األىمية العممية لمدراسة

العممي لممتغيرات المستجدة التي مف شأنيا التأثير عمى األداء المالي لممنشاة كقياسو 
. كاإلفصاح عنو كذلؾ لممساىمة في حؿ العديد مف المشاكؿ ذات الصمة

: منيجية الدراسة و أدواتيا
رغبة في بمكغ تطمعات الدراسة، تمت اإلستعانة بالمناىج المعتمدة في الدراسات اإلقتصادية 
ك المالية ، حسب الحاجة حيث إعتمدنا عمى المنيج المسحي الكصفي حيث يتـ التطرؽ 

إلى التطكر التاريخي لممحاسبة ك إصدار المعمكمة المالية ك المحاسبية ك كذلؾ عند 
إستعراض التطكر التاريخي ك المفاىيمي لحككمة الشركات ك اعتمدنا عمى منيج دراسة 
الحالة في الشؽ التطبيقي لمدراسة ك الذم يتعمؽ بالمؤسسات الجزائرية فيما يخص جكدة 
المعمكمة المحاسبية ك مدل ممارستيا إلدارة األرباح، مستعينيف ببعض األدكات المنيجية 

كاإلحصاءات ك النصكص التشريعية ك التنظيمية حيث تـ إستخداـ األسمكب المكتبي لبناء 
اإلطار النظرم ك مراجعة الدراسات السابقة لممكضكع إليجاد نظرة شاممة عف الدراسة ، كما 

 spssاعتمد الباحث في الدراسة الميدانية عمى البرامج المعمكماتية المختمفة تمثمت في حـز 
 ms. excel ك كذا  20.0

: حدود الدراسة
ليذه الدراسة مجمكعة مف الحدكد ك أىميا الحدكد المنيجية ك التي تعكد باألساس إلى 

طبيعة الدراسة التي يتطمب إنجازىا المعمكمة المحاسبية الدقيقة التي يتعذر الكصكؿ إلييا 
في أغمب األحياف ك لقد سجؿ الطالب قصكر كبير في تكفير ىذا النكع مف المعمكمات 
عمى مستكل ىيئات حككمية ك خاصة القكائـ المالية ك بالتحديد قائمة التدفؽ النقدم أما 
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 2011فيما يتعمؽ بالحدكد الزمانية فمقد إقتصرت الدراسة عمى خمس سنكات إمتدت مف 
لسنكات التي تمكف فييا الباحث مف تجميع البيانات الضركرية لغرض ا ك ىي 2015إلى 

 مؤسسة فقط رغـ أف طبيعة الدراسة ك مضمكنيا 42الدراسة، كما تـ اإلقتصار عمى 
األساسي إدارة األرباح يتطمب عينة أكبر بكثير ك ذلؾ لمنح دقة أكبر لمنتائج المتحصؿ 

. عمييا
: أىداؼ الدراسة 

 :تيدؼ ىذه الدراسة إلى 
 كالكاقع )نظرية االيجابية لممحاسبة( إيجاد حمقة كصؿ بيف الفكر المحاسبي -

. العممي لمممارسة المينية في المنشآت االقتصادية الجزائرية
إيضاح حدكد كطبيعة المحتكل المعمكماتي لمقكائـ المالية المنشكرة مف قبؿ   - 

المنشآت االقتصادية الجزائرية 
 الجزائر في الحككمة كاقع  إبراز - 
 قياس مدل العالقة المتداخمة بيف بعض عناصر الحككمة كجكدة القكائـ المالية -

. مف خالؿ مدل ممارسة إدارة األرباح
 :لدراسػػػات السابقةا

 الدراسات السابقة5

 عنواف تحت   mustapha urgurlu and serafettin sevim,2015ةدراس

 artificial neural net work methodology in fraud rish prediction on 

financial statements 

 ما بيف البنكؾ ك الشركات فإف  asymetrie d’informationنظرا لعدـ تناظر المعمكمات
ىذه الدراسة تناكلت المخاطر التي تكاجييا البنكؾ عند إقراض الشركات ك ضركرة التحقؽ 

مف مكثكقية ك صدؽ المعمكمات المحاسبية التي تحتكييا القكائـ المالية، حيث إتخدت 
 ك متخدة مف الشبكة العصبية اإلصطناعية 2007 شركة سنة 289الدراسة عينة مف 

 مف قدرة ىذا النمكذج %90كنمكذج لمكشؼ عف التحايؿ حيث أضفت الدراسة عمى نسبة 
. عمى الكشؼ عمى إدارة األرباح

http://khaled198.blogspot.com/
http://khaled198.blogspot.com/
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 تحت  mohammad namaz and mohammad sadeghzadar,2015 دراسة
 عنواف

 detecting earning management via statistical and neural net work 

techniques  

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل فعالية كؿ مف النمكذج المبني عمى األنحذار الخطي ك 
 شركة مدمجة 94نمكدج الشبكة العصبية اإلصطناعية في التنبؤ بإدارة األرباح عمى 

 ك أستخمص أنو مف األفضؿ 2011-2003ببكرصة طيراف لألكراؽ المالية كذلؾ في فترة 
 بدؿ نمكذج  إستعماؿ الشبكة العصبية اإلصطناعية كنمكذج لمكشؼ عف إدارة األرباح

 اإلنحذار

 

 عنواف تحت hossein etemadi and hiva rastegar moghadam, 2014  دراسة-

 the competition between regression and artificial neural net work 

models in earning management prediction   

   

تناكلت ىذه الدراسة التنافس المكجكد ما بيف كمتا النمكذجيف لدل األدب المالي ك المحاسبي 
-2010 شركة مدرجة ببكرصة طيراف ما بيف 107ك قامت بمقارنتيما عمى عينة مف 

 ك أستنتج بأف نمكذج الشبكة العصبية اإلصطناعية ىك األقكل مقارنة بنمكذج 2012
. ارداإلنح

 

 عنواف تحت  hamid reza ranjbar andal, 2013 دراسة

   evaluating differences in institutionnal  oeernership and earning 

management using neural networks 
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 شركة 101تناكلت الدراسة أثر ىيكؿ الممكية عمى إدارة األرباح عمى عينة متككنة مف 
تا النمكذجيف ؿ حيث إختبر الباحثكف ؾ2011-2006مدرجة ببكرصة طيراف مابيف فترة 

ار الخطي داإلنح

ك الشبكة العصبية اإلصطناعية كىذا لحساب إدارة  (نمكذج جكنز لممستحقات اإلختيارية )
األرباح لدل الشركات مكضكع الدراسة ك إستخمص الباحثكف بأف نمكذج الشبكة العصبية 

. اإلصطناعية أدؽ ك أحسف لمكشؼ عف إدارة األرباح

 

 عنواف تحت   mohamed sarcham and mehdi eftekhari , 2012 دراسة-

using artificial neural networks for forecasting per share earing 

باستعماليـ لنكعيف مف نمكذج الشبكة العصبية  أحدىما شبكة عصبية إصطناعية ك أخرل 
ك ىذا لدراسة   algorithmeالخكارزمياتكىذا باستعماؿ  genitique شبكة عصبية جينية

 09 سنكات مستعمميف 07 شركة عمى فترة 61تكقع مردكدية األسيـ عمى عينة مف 
  output ككاحدة مخرجة input   كمذخالت08متغيرات مف 

 : earning management detection modeling  عنواف تحت   apredzamدراسة

a methodological revew 

 قاـ الباحثكف في ىذه الدراسة بمكاجية منيجية لمدراسات التي تناكلت إدارة األرباح في فترة 

.  حيث تبيف بأف البحكث الحالية تميؿ إلى النماذج الحديثة1945-2012 

 

 detecting  earning management  بعنكاف henrik hoglund , 2010دراسة

using neural networks  

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل قدرة نمكذج الشبكة العصبية اإلصطناعية إكتشاؼ إدارة 
األرباح ك استطاعتو تقييـ المستحقات اإلختيارية ك المستحقات الغير إختيارية كىذا بمقارنتو 
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 شركة فمندية ك ذلؾ لسنة 110مع نمكذج اإلنحذار الخطي ككانت العينة مككنة مف 
  ك تكصؿ بأف الحاجة إلى نماذج بديمة أصبحت أكثر مف ضركرية حيث 2005-2007

أف النماذج التقميدية ىي نماذج خطية ك أف عممية تراكـ المستحقات ليست خطية كأف 
نمكذج الشبكات العصبية اإلصطناعية بأنكاعو الثالثة يعتبر أكثر مالئمة لتفكيؾ 

.  المستحقات إلى مستحقات إختيارية ك غير إختيارية

 عنواف تحت   jeffreyl callen et al,1996دراسة-

neural network forecasting of quarterly accoounting aerining 

 296إستعمؿ الباحثكف الشبكة العصبية اإلصطناعية  إلدارة األرباح عمى عينة مككنة مف 
 الدراسة بأف إستعماؿ الشبكة العصبية خمصتحيث .... شركة مدرجة ببكرصة نيكيكرؾ

اإلصطناعية بدؿ السالسؿ الزمنية الخطية لقياس إدارة األرباح تؤدم إلى تقميص نسبة 
 chatfield and hill الخطأ في النتائج المتحصؿ عمييا  ك ىذا يؤكد تخميف كؿ مف 

 

Erickson et al , 2006     3دراسة  
Is There a Link between Executive Equity Incentives and 

Accounting Fraud? 

 ىؿ توجد عالقة بيف حوافز التنفيذييف بالمنشأة والغش المحاسبي بقوائميا؟

 (السمطة التنفيذية بالمنشأة)     استيدفت الدراسة اختبار العالقة بيف ىيكؿ حكافز اإلدارة 
كحاالت الغش المحاسبي بالقكائـ المالية، خاصة بعد تعدد حاالت الغش المحاسبي بالقكائـ 

 )مما أثار حافز العديد مف األطراؼ الميتمة . المالية لمشركات األمريكية في اآلكنة األخيرة
بالكقكؼ عمي أسباب حدكث مثؿ ىذه  (المشرعيف، المنظميف، الممارسيف، األكاديمييف

الحاالت، حيث فيـ القكل الضمنية التي تزيد مف حدكث كتكرار الغش المحاسبي، يعد 
 .الخطكة األساسية في كفاءة المنع كالكقاية مف حدكثيا

                                                           
1- Merie  Erickson, Michelle Hanlon and Edward L. Maydew,  (2006) “ Is There a Link between 

Executive Equity Incentives and Accounting Fraud? “, Journal of Accounting Research, Vol. 

44 No.1, pp.113-145. 
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     كانطالقان مف اقتراحات العديد مف الباحثيف، بأف معظـ ىذه األسباب يمكف حصرىا في 
ككذلؾ . أشكاؿ الحكافز كفرص تزايد المكاسب الشخصية لمتنفيذييف في الكحدات المحاسبية

تأكيد العديد مف كاضعي السياسات كالمنظميف عمي أف االستخداـ المتزايد لمتعكيضات 
المعتمدة عمي األداء خالؿ الفترة قصيرة األجؿ يزيد مف احتمالية الغش المحاسبي في 

رئيس لجنة الحفظ المركزم ) Greespan سبيؿ المثاؿ جاء في تقرير لالشركات، فعؿ
 ، فيما يتعمؽ 16/7/2002النصؼ سنكم المقدـ لمككنجرس في  (بالبكرصة األمريكية

 .بأسباب الغش المحاسبي لشركات األعماؿ
أحد أشكاؿ الطمع الرخيص الذم استحكذ عمي كثير مف مجتمع أعمالنا  ىك الحكافز    

، حيث يعتقد أنيا طرؽ التي منيا  تتعاظـ المبالغ فييا كالتي تضعيا الشركات لمديرييا
مكاسبيـ في سكؽ الماؿ، فنتيجة لرغبتيـ الكبيرة في االحتفاظ بأسيـ كخيارتيا، كاف السبب 
األساسي لمحصكؿ حكافز بشكؿ معاكس مف خالؿ تضخيـ اإليرادات بطرؽ محترفة، كذلؾ 

 "مف خالؿ الحفاظ عمي أسعار األسيـ بصكرة مرتفعة أك العمؿ عمي زيادتيا 
     كمف ثـ افترضت الدراسة أف ىناؾ عالقة سمبية بيف حكافز التنفيذييف بالمنشأة كفرص 
حدكث الغش المحاسبي، كالختبار ىذه العالقة اعتمدت الدراسة عمي تحميؿ ىذه الظاىرة 

في عينة مف الشركات األمريكية، التي اختيارىا مف بيف الشركات المسجمة ببكرصة األكراؽ 
، كالتي تـ اتياميا بغش 2003 كحتى نكفمبر 1996المالية األمريكية خالؿ الفترة مف يناير 

، كنتيجة لكثرة البيانات SECمحاسبي مف قبؿ لجنة تداكؿ األكراؽ المالية كالبكرصة 
، كقد (عينة الدراسة) شركة متيمة بغش 50المتكافرة في ىذا المجاؿ، فقد تـ اختيار عدد 

غير متيمة  )شركة 100تـ مقارنة العينة السابقة مع عينتيف رقابيتيف، األكلي مككنة مف 
إجمالي )مماثمة لعينة الدراسة، مف حيث طبيعة الصناعة، الحجـ  (بغش محاسبي

، اتفاؽ تاريخ القكائـ المالية، أما المجمكعة الثانية كانت باقي الشركات المسجمة (األصكؿ
 .خالؿ فترة الدراسة كلكنيا غير مماثمة لعينة الدراسة األساسية

 مديريف تنفيذييف لكؿ شركة مف الشركات محؿ 5    تـ تقدير الحكافز المختمفة ألعمى 
، مع التركيز بصفة خاصة عمي أف التغير في أسعار ( شركة متيمة بغش50)الدراسة 

، يعتبر تغير حساس %1أسيـ محفظة كؿ منيـ أك ممارساتيـ لخيارات أسيميـ بنسبة 
كما تـ عمؿ تحميؿ إضافي لتحديد ما إذا كاف ىناؾ دليؿ عمي . الحتمالية الغش المحاسبي
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أف مديرم الشركات المتيمة، اتيمكا أيضا بغش منظـ لبيع كبير لألسيـ أك ممارسة 
 .خياراتيا خالؿ فترة الدراسة

لحكافز univariate and multivariate      كمف التحميالت األحادية ك المتعددة 
شركات عينة الدراسة مقارنة بالعينة المماثمة، لـ تجد الدراسة ارتباط ذك أىمية جكىرية بيف 

 كحساسية التغير في SECالغش المحاسبي في القكائـ المالية لمشركات المتيمة مف قبؿ 
 .أسعار األسيـ أك خيارتيا كالتي يحتفظ بيا المديريف في محفظتيـ المالية

 فيما بيف عينة الدراسة Logistic Regression    أما باستخداـ االنحدار المكجيستي 
كالعينة غير المماثمة، كاف ىناؾ ارتباط جكىرم بيف الغش المحاسبي كحساسية التغير في 
. أسعار األسيـ التي يحتفظ بيا المديريف، عندما ال يتـ إدراج المتغيرات الرقابية في التحميؿ
إال أف ىذا االرتباط أصبح غير ىاـ عندما تـ إدراج رقابة حككمة الشركة، كرغبة التمكيؿ 

 .الخارجي، األداء الماؿ، كحجـ الشركة في التحميؿ

 شركة 50)     أما فيما يتعمؽ ما إذا كاف ىناؾ أدلة، عمي اتياـ مديرم شركات العينة
بعمؿ غش منظـ مف خالؿ عمميات بيع كبيرة لألسيـ ك خيارتيا خالؿ فترة  (متيمة بغش

الدراسة مقارنة بالشركات األخرل المماثمة كغير المماثمة، لـ تجد الدراسة أيضان أم عمميات 
 .بيع مكسعة لألسيـ أك خيارتيا مف قبؿ ىؤالء المديريف مقارنة بالشركات األخرل

    كبالتالي جاءت نتائج ىذه الدراسة معاكسة لتأكيدات صناعي السياسات كالمجادالت 
النظرية، بأف الحكافز التي تعتمد عمي تعكيضات األسيـ أك االحتفاظ بأسيـ عادية يزيد مف 

 .احتمالية حدكث غش محاسبي

(Rezaee, 2005) 4  - دراسة 

Causes, consequences, and deterence of financial statement fraud 

 أسباب، عواقب، ومنع حدوث الغش المحاسبي بالقوائـ المالية 
                                                           
  1- Zabihollah Rezaee, (2005) “Causes, consequences, and deterence of financial statement 

fraud “, Critical Perspectives on Accounting , Volume 16, Issue 3 , Pp. 277-298.  

  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_cdi=6756&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=3e12f518cbb2efe5019204bcd067ba56
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%236756%232005%23999839996%23557742%23FLA%23&_cdi=6756&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=ef85fcbbb85043436db67643ea7baca0
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     استيدفت الدراسة دراسة كتحميؿ أسباب كالنتائج غير المرغكبة، ككيفية الحد مف أحد 
غير المرغكبة في أسكاؽ الماؿ األمريكية، كبعد أف  (الغش المحاسبي)الظكاىر المالية

 ، كمؼ أعضاء األسكاؽ FSFخمصت الدراسة إلي أف غش القكائـ المالية 
بالكاليات المتحدة األمريكية أكثر مف  (المستثمريف، الدائنيف، المتقاعديف، المكظفيف)المالية
كمف ثـ فإنو يمثؿ تيديد كبير لممتعامميف .  بميكف دكالر خالؿ السنكات العديدة الماضية500

في ىذه األسكاؽ، كأيضان الثقة في المراجعة التي تمت عمي المعمكمات المنشكرة بيذه القكائـ، 
 :كأنو سمكؾ غير مقبكؿ كغير شرعي لمشركة، ألقت الدراسة الضكء عمي المكضكعات اآلتية

 .تعريؼ غش القكائـ المالية -1
تقديـ تصكر عف غش القكائـ المالية، مف خالؿ دراسة عينة مختارة مف القكائـ المالية  -2

 .لشركات اتيمت بكجكد غش بقكائميا

 .تكضيح أف تزييؼ السجالت يؤدم إلي غش القكائـ المالية كالذم يعتبر جريمة -3

 .تقديـ استراتيجيات لكشؼ الغش كالحماية منو، لتقميؿ جرائـ غش القكائـ المالية -4

 :وفيما يمي أىـ ما خمصت إليو الدراسة مف نتائج بخصوص النقاط األربع السابقة

محاكلة متعمدة مف قبؿ القائميف عمي الشركة لتضميؿ أك خداع " غش القكائـ المالية ىك 
مستخدمي القكائـ المالية المنشكرة، خاصة المستثمريف، الدائنيف، مف خالؿ إعداد كنشر 

 "قكائـ مالية بيا تحريفات جكىرية 
 :أسباب غش القكائـ يمكف أف يككف بسبب أحد أك كؿ مف

 ضعؼ ىيكؿ الرقابة الداخمية لمشركة   - 1
 .                                                              حككمة الشركة األقؿ كفاءة-2  

 :غش القكائـ المالية قد يتمثؿ في أحد الصكر اآلتية
التحريؼ، التعديؿ، التالعب في السجالت المالية األساسية، المستندات المؤيدة أك  -1

 .معامالت الشركة

تحريؼ جكىرم متعمد في القكائـ، حذؼ، سكء تكجيو لألحداث، التعامالت،  -2
 .الحسابات، أك معمكمات ىامة إلعداد القكائـ المالية
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تعمد سكء تطبيؽ،  قصد سكء تفسير، أك تنفيذ غير شرعي لممعايير المحاسبية،  -3
المبادئ، السياسات، أك طرؽ القياس، االعتراؼ، كالتقرير عف األحداث االقتصادية 

 .كمعامالت الشركة

فصاح أك تقديـ غير كافي لإلفصاحات المتعمقة بالمعايير المحاسبية،  -4  قصد حذؼ كا 
 .المبادئ، الممارسات، كالمعمكمات المالية ذات العالقة

 .استخداـ أساليب محاسبية جامدة كغير منطقية إلدارة األرباح -5

التالعب في الممارسات المحاسبية كفؽ قكاعد ظاىريان تعتمد عمي المعايير المحاسبية،  -6
 .لكنيا تسمح لمشركة بإخفاء عناصر اقتصادية مف أدائيا

، كالتي تـ اشتقاؽ حركفيا مف CRIMEغش القكائـ المالية يعتبر في حد ذاتو جريمة *
 :المعادلة التالية

CRIME = Cooks, Recipes, Incentives, Monitoring, End Results 

  ( 2003أحمد، عادؿ عبد الرحمف، )دراسة
 كفيما يتعمؽ بإمكانية تطبيؽ حككمة الشركات في الشركات المساىمة في البيئة 

دراسة بحث مدل إمكانية تطبيؽ حككمة الشركات في البيئة اؿ  ىذهالمصرية، فقد استيدفت
المصرية، كقد أتبعت الدراسة المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي، فقد تـ استقراء كتصنيؼ 

الدراسات في مجاؿ المحاسبة كالمراجعة التي تتعمؽ بحككمة الشركات كمعرفة كيفية 
التطبيؽ، كما أتبعت دراسة المنيج االستنباطي لمعرفة مدل إمكانية تطبيؽ أسمكب حككمة 

كقد . الشركات في الشركات المصرية كمعرفة العقبات التي تكاجو تطبيؽ ىذا األسمكب
أختبرت الدراسة فرضيف، الفرض األكؿ أف تطبيؽ حككمة الشركات يساعد عمى تفعيؿ 

عممية الرقابة كاإلشراؼ كالمتابعة في الشركات المساىمة، كما يساعد عمى تحسيف األداء 
بيذه الشركات، كالفرض الثاني يتمثؿ في أف تطبيؽ حككمة الشركات يساعد عمى زيادة 

الشفافية في القكائـ المالية كحماية حقكؽ المساىميف كأصحاب المصالح األخرل بالشركة، 
كقد خمصت الدراسة إلى أف الظركؼ الحالية في مصر تساعد عمى اإلسراع بتطبيؽ 

حككمة الشركات كاالستفادة مف المزايا التي تحققت لمدكؿ التي قامت بتطبيقو مف األداء 
كزيادة الرقابة كالمساءلة عمى الشركات كزيادة اإلفصاح كالشفافية في القكائـ المالية بما 

. يحقؽ مصمحة المساىميف كأصحاب المصالح األخرل بالشركة
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 كما أنتيت الدراسة إلى أف تطبيؽ مفيـك حككمة الشركات في البيئة المصرية 
أصبح مطمبان ضركريان كذلؾ لممساىمة في نجاح كنمك سكؽ الماؿ في مصر، ككذلؾ العمؿ 
عمى نمك االقتصاد القكمي مف خالؿ المساعدة في تكفير الثقة كالمصداقية في المعمكمات 
المالية المنشكرة لمشركات المساىمة المصرية مما يساعد عمى جذب االستثمارات الكطنية 

. كاألجنبية
 ،ـ 2010دراسة فكاز

     تمخصت مشكمة  الدراسة في أف المركنة  التي تسمح بيا المبادئ كالمعايير المحاسبية  
قد كجدت لتحسيف جكدة التقارير المالية كجعميا أكثر معمكماتية لمتخذم القرارات  

االقتصادية في المقابؿ يمكف استقالؿ ىذه المركنة مف قبؿ االدارة في تحقيؽ أىدافيا عمى 
حساب مصمحة األطراؼ األخرل ،كبالتالي يمكف تمخيص مشكمة ىذه الدراسة في محاكلة 
اإلجابة عمى عدة تساؤالت منيا،ماىية الدكافع كاألساليب كالمحددات إلدارة األرباح؟ ما 

مدل ممارسة الشركات المساىمة السعكدية إلدارة األرباح؟ ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
ممارسات إدارة األرباح في الشركات المساىمة السعكدية كاختبار تأثير بعض العكامؿ 
المؤثرة عمى اتجاه تمؾ الشركات في ممارسة ادارة األرباح ،كأجريت الدراسة عمى عينة 

 شركة تتداكؿ أسيميا في سكؽ الماؿ السعكدم كتمثؿ قطاع الصناعة 78مككنة  مف 
كالخدمات الزراعية كلقياس إدارة األرباح اعتمدت الدراسة عمى تقدر االستحقاؽ االختيارم 

لعينة الدراسة باسػػػػػػػػػػػػتخداـ 
االنحدار    كلمعرفة  تأثير بعض العكامؿ عمى ممارسة إدارة األرباح ثـ بناء نمكذج 

كجاءت نتائج الدراسة لتؤكد ممارسة الشركات المساىمة السعكدية إلدارة األرباح حيث .
تمارس االستحقاؽ االختيارم باتجاه مكجب كاف الشركات  ذات الربحية تمارس إدارة 

األرباح بشكؿ سالب لشركات ذاتية الخسائر تمارس إدارة األرباح بشكؿ مكجب ككذلؾ 
تكصمت الدراسة إلى عدـ  كجكد تأثير لحجـ الشركة كنكع القطاع الذم تنتمي إليو الشركة 
شارة النتائج أيضا لكجكد تأثير لكؿ مف عاممي  المديكنية  كالربحية   عمى إدارة األرباح كا 

. عمى ممارسة الشركة إلدارة  األرباح
 2011دراسة معتز 
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  تمثمت مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية ،إلى أم مدل يساىـ اإلفصاح المحاسبي في 
التقارير المالية لمشركات المساىمة في تفعيؿ مبادئ الحككمة  لمشركات ،ما ىك دكر االلية 
المحاسبية  كاالدارية لالفصاح المحاسبي في التقارير المالية لمشركات المساىمة  كتفعيؿ 

؟،نبعث أىمية الدراسة إلى محاكلة التعرؼ عمى االفصاح المحاسبي ’حككمة الشركات
بالتقارير المالية لمشركات المساىمة السكدانية كمدل مالءمتيا الحتياجات المستخدميف 

 حككمة الشركات كمدل تأثيره عمى التقارير المالية إطار المحاسبي في اإلفصاح،دراسة 
 المحاسبي اإلفصاحىدفت الدراسة  إلى معرفة  العالقة بيف ,لمشركات المساىمة السكدانية 

 اإلفصاحبالتقارير المالية كمبادئ حككمة الشركات ،اختبرت الدراسة فرضيات أىميا ،
المحاسبي في التقارير المالية لمشركات المساىمة السكدانية معمكمات مالئمة  

 اإلفصاح ،يشتمؿ كاإلفصاحتساعد في تقييـ المقدرة الربحية لممنشأة بما يدعـ الشفافية 
 مالئـ عف عناصر إفصاحالمحاسبي بالتقارير المالية لمشركات المساىمة السكدانية عمى 

 الشركات بإلزاـأكصت الدراسة .المركز المالي بشكؿ يخدـ مستخدمي التقارير المالية
المدرجة بسكؽ الخرطـك لألكراؽ المالية عمى تككيف كتفعيؿ لجاف المراجعة ،تشجيع 

.  أسيميا بسكؽ الخرطـك       لألكراؽ الماليةإدراجالشركات عمى 
  2013عبد الرحماف ،:دراسة 

 األرباح إدارة الشركات بممارسة إدارة               تمثمت مشكمة الدراسة في قياـ بعض 
كمف خالؿ تعدد األساليب لممارسات المحاسبة المستخدمة في تمؾ العممية ،ستدليا لمركنة 
المتاحة في المعايير المحاسبية  كعدـ التكصؿ إلى أسمكب متفؽ عميو يساعد في الكشؼ 

 األرباح عمى إلدارة األرباح كأحكاـ الرقابة  عمييا لتجنب التأثير السمبي إدارةعف ممارسات 
 بمصالح األطراؼ المختمفة التي كاألضرارمصالح تمؾ الشركات كقدرتيا عمى االستمرار ،

ىدفت ىذه الدراسة  إلى التعرؼ عمى دكر لجاف  المراجعة في الحد مف  ,تتعامؿ معيا 
 األرباح  كأثر ذلؾ عمى جكدة التقارير المالية ،كمف خالؿ التعرؼ عمى إدارةممارسات 

دكافع كأساليب كطرؽ إدارة األرباح كأثر ذلؾ عمى جكدة التقارير المالية كمف خالؿ التعرؼ 
 األرباح كضكابط التشكيؿ الجيد لمجاف المراجعة لمحد مف إدارةعمى دكافع كأساليب كطرؽ 

تسعى الدراسة , األرباح  كمف ثـ تكضيح  األثر عمى جكدة التقارير المالية إدارةممارسات 
 اختبار  عدد مف الفرضيات  تمثمت في أف التشكيؿ  الجيد لمجاف المراجعة في عدـ إلى
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استقالؿ المراجع الخارجي كرفع كفاءة نظاـ  الرقابة  الداخمية عمى التقارير المالية يحد مف 
  األرباح كالدكر الفعاؿ  لمجاف المراجعة في عدـ استقالؿ المراجع الخارجي  إدارةممارسات 

 األرباح كأف إدارةكرفع كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية  عمى التقارير المالية يحد مف ممارسات 
تختمؼ ىذه الدراسة عف  .ممارسات إدارة  األرباح تؤثر سمبا عمى جكدة التقارير المالية 

دراسة الباحث في أنيا لـ تحدد دكر التشكيؿ الجيد لمجاف المراجعة كاألنشطة التي تمارسيا 
 .كتفعيؿ حككمة الشركات لجكدة التقارير المالية

  2014دراسة مجدم 
ىؿ تساىـ لجاف المراجعة بدكر فعاؿ "        تمثمت مشكمة الدراسة في بمكرة التساؤؿ التالي

في حككمة الشركات ،كماىك الدكر المنكط القياـ بو تجاه تفعيؿ حككمة الشركات في بيئة 
؟ىؿ تستحكذ عمى اىتماـ كاؼ بما يحقؽ مصالح  .,االعماؿ السعكدية 

األطراؼ المستفيدة ؟ نبعث أىمية الدراسة مف المكضكع المطركح كتطبيقاتو الميدانية  
باعتبار  اف لجاف المراجعة احدل االليات الفعالة لمحككمة  ،االىتماـ المتنامي في اآلكنة 

الحالية  بمكضكع الحككمة  باعتباره ضمانة  اساسيىة كمؤشرا لجكدة القكائـ كالتقارير المالية 
ىدفت الدراسة المتمثمة في ما ىك الدكر .كتحقؽ  المنافع المرجكة منيا ألصحاب المصالح 

المحكرم  الذم تقكـ بو في بيئة األعماؿ السعكدية كىؿ حققت البغية  المنشكدة مف 
. تكاجدىا

اختبرت الدراسة عدة فرضيات أىميا،تكجد عالقة  بيف جكدة لجاف المراجعة كجكدة القكائـ 
المالية كمؤشر لحككمة الشركات في شركات المساىمة السعكدية ،تكجد عالقة بيف جكدة 
لجاف المراجعة كعدد الدعاكل  المرفكعة مف المساىميف كمؤشر لحككمة الشركات في 

شركات المساىمة السعكدية تكصمت الدراسة إلى أف تـ قبكؿ الفرض األكؿ كالخاص بأنو 
تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف جكدة القكائـ المالية كبيف فاعمية لجاف المراجعة 

،تـ قبكؿ الفرض الثاني كالخاص بأنو تكجد عالقة ارتباط ذات داللة معنكية بيف عدد 
كخمصت الدراسة إلى ,الدعاكل  المرفكعة مف المساىميف كبيف فاعمية لجاف المراجعة 

 تساىـ بيا أف تقرير لجنة المراجعة عف أنشطتيا التي يمكف إفصاحتكصيات منيا ضركرة 
في تحسيف جكدة التقارير كالقكائـ المالية ،أف يتسـ رئيس المجنة بالشخصية القيادية حتى 

تناكلت الدراسة مدل فعالية لجنة المراجعة كإحدل ,يستطيع ممارسة ميامو بصكرة فعالة 
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آليات حككمة الشركات في البيئة السعكدية مف خالؿ ما ىك الدكر المحكرم الذم تقـك بو 
 السعكدية كىؿ حققت البغية المنشكدة مف تكاجدىا بينما تناكؿ الباحث في األعماؿبيئة 

دراستو لجاف المراجعة في ظؿ حككمة الشركات كأثرىا عمى جكدة التقارير المالية 
  دراسةAshbough and Olsson (2002) 

ىدؼ ىذه الدراسة ىك قدرة المعمكمات المحاسبية المعدة كفقا لممعايير المحاسبية الدكلية 
كاستخدمت ىذه الدراسة القكة . عمى مساعده المستثمريف في تحديد القيمة الحقيقية لمسيـ

 لعالقة المعمكمات المحاسبية باألسعار لمجمكعة مف الشركات غير (R2)التفسيرية 
األمريكية المقيدة في أسكاؽ الكاليات المتحدة األمريكية، كتعد قكائميا المالية كفقا لممعايير 
المحاسبية الدكلية، مقارنة بمجمكعة أخرل مف الشركات الغير األمريكية المقيدة في نفس 

. األسكاؽ كلكنيا تعد قكائميا المالية كفؽ معايير المحاسبة األمريكية
كقد أكضحت نتائج الدراسة أف نمكذج رسممة األرباح ينسجـ مع المعمكمات المحاسبية 
التي أعدت كفقا لمعايير المحاسبة الدكلية، كىذا يعني أف القكة التفسيرية لألرباح المحاسبية 
التي تـ إنتاجيا كفقا لممعايير المحاسبية الدكلية تفكؽ مثيالتيا بالنسبة لممعمكمات التي تـ 
إنتاجيا باستخداـ معايير المحاسبة األمريكية،كقد كجدت الدراسة أف نمكذج الربح الباقي 

ينسجـ مع المعمكمات المحاسبية التي تـ إنتاجيا باستخداـ معايير المحاسبة األمريكية أكثر 
أما بالنسبة لمنمكذج الذم . مف تمؾ التي يتـ إنتاجيا باستخداـ معايير المحاسبة الدكلية

يعتمد عمى القيمة الدفترية، فإف كال المجمكعتيف مف المعايير ينتج معمكمات ليا نفس 
كبناءا عميو فإف صافى الربح الذم يتـ إنتاجو باستخداـ معايير المحاسبة . الخصائص

ىك  (بعد استبعاد العائد عمى حؽ الممكية )الدكلية لو خاصية التنبؤ، بينما أف الربح الباقي 
كلـ تقدـ الدراسة أم استنتاجات . الذم لو نفس الخاصية كفقا لمعايير المحاسبة األمريكية

عف أفضمية أم مف المجمكعتيف مف حيث الجكدة ، كما أنو ال يمكف إرجاع نتائج الدراسة 
إلى اختالفات المستثمريف أك العكامؿ النظامية كذلؾ ألف الدراسة اعتمدت في االختبار 
الميداني عمى مجمكعة كاحدة مف المستثمريف، كأنيا اعتمدت أيضا عمى شركات غير 

. أمريكية
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كتختمؼ ىذه الدراسة الحالية عف غيرىا ككنيا تقـك بتقديـ معمكمات محاسبة كفقا 
لممعايير المحاسبية الدكلية كقد أظيرت ىذه الدراسة عف عالقة المعمكمات المحاسبية 

. باألسعار عف طريؽ مجمكعة مف الشركات الغير األمريكية
كمف التكصيات 

إف جكدة الربح ترتبط بتكقيت االعتراؼ باألرباح كالخسائر في التقرير المالي  كعدـ 
. يضعؼ مف جكدة الربح (األرباح أك الخسائر)االعتراؼ الكقتي باإليرادات أك المصركفات 

العمؿ عمى تطكير الشركات المساىمة كسعييا نحك استقطاب المساىميف لالكتتاب 
. بأسيميا مف خالؿ إقناع المساىميف بأنيا تتبع معايير المحاسبة الدكلية

  دراسةBall et al ( 2003) 
لـ تسمـ الدراسة بأف معايير المحاسبة الدكلية المحدد األساسي كالكحيد لجكدة التقارير 

المالية ، كاعتبرت أف الجكدة تتحدد بمكجب معايير المحاسبة الدكلية كدكافع اإلدارة 
دكافع اإلدارة كالمراجعيف ىي نتاج قكل . كالمراجعيف المرتبطة بعممية إعداد القكائـ المالية

كبناءا عميو فإف تطبيؽ عدد مف دكؿ العالـ لمعايير .سكقيو كقكل سياسيو سائدة في دكلة ما
المحاسبة الدكلية ال يعنى أف جكدة التقارير المالية في ىذه الدكؿ متماثمة، ألف دكافع إعداد 

في ىذه الدراسة تـ اختبار جكدة التقارير المالية في .كمراجعة التقارير المالية ليست متماثمة
عدد مف الدكؿ األسيكية، تـ تقسيـ ىذه الدكؿ إلى مجمكعتيف بحسب درجو تدخؿ الدكلة في 
إعداد معايير المحاسبة كمراقبة تنفيذىا، ألف تدخؿ الدكلة ىك الذم يحدد شكؿ دكافع معدم 

" كتـ قياس جكدة التقارير المالية باستخداـ خاصية . ةأم دكؿ كمراجعي القكائـ المالية في
كقتية الربح المحاسبي كالتي قصدت الدراسة بيا مدل انعكاس الربح االقتصادم لمشركة في 

تـ قياس الربح االقتصادم بالتغير في القيمة  )الربح المحاسبي المنشكر في التقارير المالية 
، كما استخدمت الدراسة مقياسا آخر لجكدة التقارير المالية، كىك  (السكقية لحؽ الممكية

. االعتراؼ الفكرم بالخسائر غير المحققة في قيـ األصكؿ
كلقد أكضحت نتائج الدراسة أف جكدة التقارير المالية لـ تتحقؽ إال في دكلو كاحدة مف 

، ألف التدخؿ الحككمي في فرض آليات حككمة  ( دكؿ 4 )الدكؿ التي شممتيا العينة 
كخمصت الدراسة إلى . الشركات محدكد في ىذه الدكلة، كأف ىذه اآلليات تترؾ لقكل السكؽ 
. أف الدكافع تفكؽ مجمكعة المعايير في تحديد جكدة التقارير المالية



 المقهمة العامة
 

 
37 

  دراسةBarth (2005) 
ىدؼ ىذه الدراسة ىك اختبار خصائص األرقاـ المحاسبية لمشركات التي تطبؽ معايير 

المحاسبة الدكلية مقارنة بخصائص األرقاـ المحاسبية لمشركات التي ال تطبؽ معايير 
المحاسبة الدكلية، كذلؾ لمتحقؽ مف جكدة التقارير المالية التي تـ إعدادىا كفقا لممعايير 

كما تطرقت الدراسة إلى أثر اختالفات جكدة التقارير المالية عمى تكمفة . المحاسبية الدكلية
درجة : رأس الماؿ، كاعتمدت الدراسة عمى عدة مقاييس لخصائص األرقاـ المحاسبية ىي

إدارة الربح في القكائـ المالية، االعتراؼ الفكرم بالخسائر، كمالئمة األرقاـ المحاسبية 
كتكقعت الدراسة أف يصاحب تطبيؽ معايير . (R2تـ قياسيا بمقياس  )لتحديد قيمة السيـ 

المحاسبة الدكلية مقدار أقؿ مف االستحقاؽ االختيارم المؤثر في صافى الربح كاعتراؼ 
الربح )فكرم بالخسائر غير المحققة ، كزيادة القكة التفسيرية لمعالقة بيف األرقاـ المحاسبية 

كما تكقعت الدراسة أف اآلثار االيجابية لألرقاـ المحاسبية . كأسعار األسيـ (كحؽ الممكية
يصاحبيا أيضا انخفاض في تكمفة رأس الماؿ بالنسبة لعينة الشركات التي تطبؽ معايير 

كأكضحت النتائج اإلحصائية لمدراسة أف معايير المحاسبة الدكلية . المحاسبة الدكلية
. حسنت

كبالتحديد .جكدة التقارير المالية كخفضت تكمفة رأس الماؿ بالنسبة لمشركات المطبقة ليا
فإف تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية أكضح انخفاضا في ممارسات إدارة الربح كاعتراؼ 

كقد حذرت . فكرم بالخسائر غير المحققة كعالقة أقكل لألرقاـ المحاسبية بأسعار األسيـ
الدراسة مف اإلفراط في االعتماد عمى النتائج اإلحصائية ليا، ألف ىذه النتائج محدكدة 

بمعايير المحاسبة الدكلية دكف أف تتطرؽ إلى االختالفات النظامية بيف الدكؿ التي شممتيا 
. الدراسة

كتختمؼ ىذه الدراسة الحالية إلى االختالؼ بيف الشركات التي تطبؽ المعايير 
المحاسبية الدكلية كبيف الشركات التي ال تطبؽ المعايير المحاسبية الدكلية مف خالؿ إعداد 
التقارير كالقكائـ المالية، كتكجد ىناؾ مؤشر في تحسيف جكدة التقارير المالية كخفض تكمفة 

. رأس الماؿ بالنسبة لمشركات المطبقة
: التكصيات مف ىذه الدراسة

. يمكف االعتماد عمى  جكدة معايير المحاسبة إلنتاج معمكمات نافعة التخاذ القرارات
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تسمح معايير المحاسبة بالتطبيؽ المتسؽ ليا بالدرجة التي تمكف مف مقارنة المعمكمات 
. المحاسبية مف سنة ألخرل كمف شركة ألخرل

  دراسةGassen and Sellhorn (2006) 
ىدؼ ىذه الدراسة معرفة جكدة التقارير المالية الناتجة عف تطبيؽ الشركات األلمانية 

كأكضحت الدراسة أنو ، عمى الرغـ مف أف التشريع األكركبي . لمعايير المحاسبة  الدكلية
 كالممـز لمشركات القابضة األكركبية أك المسجمة في أسكاؽ دكؿ تابعة 2002الصادر عاـ 

لالتحاد األكركبي أف تعد قكائميا المالية المجمعة طبقا لمعايير المحاسبة الدكلية اعتبارا مف 
 ، إال أف معظـ الشركات األلمانية كانت قد طبقت ىذه المعايير بشكؿ اختيارم قبؿ 2005

كافترضت الدراسة عمى أف جكدة معايير المحاسبة الدكلية سكؼ يترتب . ذلؾ بفترة طكيمة
عمييا جكدة عاليو لمتقارير المالية كىذه الجكدة سكؼ تنعكس في شكؿ التحسف في مستكل 

كاعتبرت . اإلفصاح كالشفافية األمر الذم يقمؿ مف درجو عدـ تماثؿ المعمكمات في السكؽ
الدراسة أف تخفيض عدـ التماثؿ في تعامالت األسكاؽ األكربية يعطي جكدة عالية لمتقارير 

كاعتمدت الدراسة عمى عدة مقاييس . المالية التي تـ إعدادىا طبقا لمعايير المحاسبة الدكلية
المدل بيف أسعار العركض كأسعار الطمبات، معدؿ دكراف : لعدـ تماثؿ المعمكمات كىى

األسيـ، معدؿ تذبذب عكائد األسيـ، كدرجو اختالؼ تنبؤات المحمميف عف األرباح الفعمية 
. التي تعرضيا القكائـ المالية

كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية في أف تطبيؽ معايير المحاسبة يترتب عمييا 
جكدة عاليو لمتقارير المالية كىذه الجكدة سكؼ تنعكس في شكؿ التحسف في مستكل 

اإلفصاح كالشفافية، كفي نفس الكقت فإف التقارير المالية المعدة كفقا لممعايير المحاسبية 
. (بخالؼ معايير المحاسبة األمريكية)الدكلية  تتصؼ بجكدة أعمى مف غيرىا 

   دراسةDaske et al (2007) 
ىدؼ ىذه الدراسة ىك أف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف قبؿ حكؿ اآلثار اإليجابية 
لتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية سكاء عمى جكدة التقارير المالية ، أك عمى تكمفة رأس 
الماؿ كدرجو سيكلة األسيـ المدرجة في أسكاؽ الماؿ ، ال يمكف إرجاعيا إلى معايير 

فيذه المعايير ، مثؿ أم مجمكعة أخرل مف المعايير ، تتيح قدرا مف . المحاسبة الدكلية فقط
الحرية في اختيار السياسات المحاسبية التي تطبقيا الشركات ، كبالتالي فإف جكده التقارير 
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المالية تتكقؼ أيضا عمى دكافع الشركات كالنظـ السائدة في الدكلة التي تنبني معايير 
ىذا يعنى أف الشركات التي تطبؽ معايير المحاسبة الدكلية تختمؼ فيما . المحاسبة الدكلية

كاعتبرت الدراسة أف ىناؾ نكعيف مف الشركات، النكع . بينيا مف حيث تطبيقيا لممعايير
األكؿ يضـ الشركات التي تطبؽ معايير المحاسبة الدكلية بشكؿ ظاىرم فقط دكف أف تدخؿ 

تغيرات جذريو عمي النظـ المحاسبية كسياسات التقرير المحاسبي لدييا، كالثاني شركات 
. أخرل تطبؽ ىذه المعايير كجزء مف التزاميا بتحسيف الشفافية كجكدة التقارير المالية

كتفترض الدراسة أف السكؽ يمكنو حتى لك بعد فترة معينة  أف يفاضؿ في قرارات االستثمار 
بيف نكعى الشركات كيستطيع بناءن عمى ىذه المفاضمة أف يثمف تطبيؽ الشركة لمعايير 

بعد أف فصمت الدراسة بيف مجمكعتي الشركات عمى أساس . المحاسبة الدكلية بشكؿ جاد
حجـ اإليضاحات في التقرير المالي، كجدت الدراسة نتائج مشجعو حكؿ إدراؾ السكؽ 

لجكدة التقارير المالية، فالنتائج اإلحصائية لمدراسة أكضحت أف درجو سيكلة أسيـ مجمكعة 
الشركات الجادة تفكؽ معنكيا درجة السيكلة ألسيـ مجمكعة الشركات األخرل، كما 

أكضحت أف تكمفو رأس الماؿ بالنسبة لمجمكعة الشركات الجادة أقؿ بصكره معنكية عف 
. تكمفو رأس الماؿ لمجمكعو الشركات األخرل

كتختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية إلى أف تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية في 
حد ذاتو ال ينتج عنو جكدة عالية لمتقارير المالية ، فاألمر مرتبط بإدخاؿ تعديالت جذرية 

 .عمى نظـ كسياسات التقرير المحاسبي لدل الشركة
  دراسةKhoshbakht and Salteh ;.2011                     

  تناكؿ الباحثاف في ىذه الدراسة فحص العالقة بيف  خمسة آليات لحككمة الشركات ىي  
نسبة األعضاء الخارجيف في مجمس االدارة  كرقابة كبار حممة األسيـ كىيكؿ ممكية الشركة 
كحقكؽ األقمية في رأس الماؿ كأخيرا شكؿ المراجع الخارجي ما ذا كاف مف القطاع العاـ أك 

   ليالئـ البيئة jensenالخاص كجكدة االفصاح المحاسبي الذم تـ قياسو بتطكير مؤشر  
االيرانية،إلى جانب اختبار أثر كؿ مف حجـ الشركة كنسبة المديكنية عمى تمؾ العالقة 
كقد .كذلؾ باستخداـ بيانات جميع الشركات المسجمة في بكرصة طيراف كلمدة ثماف سنكات 

جاءت نتائج الدراسة مؤيدة لكجكد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية مكجبة بيف كؿ مف 
درجة استقاللية مجمس االدارة المعبر عنيا بنسبة عدد األعضاء الخارجيف كرقابة كبار 
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حممة األسيـ كجكدة اإلفصاح المحاسبي كاف ىذه العالقة تقكل بمضي الزمف،كما بينت 
النتائج أف تمؾ العالقة تتأثر ايجابيا بحجـ الشركة كعكسيا بنسبة المديكنية ،اما بقية 

المتغيرات فال عالقة ليا بجكدة االفصاح ،كبيذه النتيجة دحضت ىذه الدراسة نتائج دراسة    
DADALI كزمالئو  كيعتقد الباحث اف السبب في اختالؼ النتائج ربما يعكد  

 . الختالؼ مؤشر االفصاح المستخدـ في قياس جكدة االفصاح
 دراسة (Julie Margret 2001) 

 تناكلت ىذه الدراسة أثر مقدار اإلفصاح اإلجمالي عف عناصر حككمة الشركات 
في شركة فيميب عمى التغيرات المالية في التقارير المالية لمشركة خالؿ الفترة ما بيف 

أم قبؿ اشتراط لجنة بكرصة األكراؽ المالية في استراليا ضركرة ) 2000 – 1992
 ( سنكات4 سنكات كبعد إصدار ىذه االشتراطات بػ 4اإلفصاح عف عكامؿ الحككمة بػ 

كتشير النتائج إلى أف أىـ عناصر الحككمة التي تـ اإلفصاح عنيا في التقارير المنشكرة 
لجنة المراجعة، النظاـ االخالقي لمشركة، تككيف المجمس، مكافأة : خالؿ فترة الدراسة ىي

المجمس كاإلدارة، الرقابة الداخمية، المجاف التنفيذية، مجمس اإلدارة كلجانو، التقرير كاإلشراؼ 
المالي، كما تشير النتائج أيضان إلى تغير محتكل تقارير حككمة الشركات مع مركر الكقت 

الييكؿ التنظيمي لمشركة، أنشطة اعماؿ الشركة، المركز المالي : كفقان لمتغير في كؿ مف
. لمشركة
 دراسة (Dezoart and Salterio 2001) 

 قاـ بدراسة آثار استقالؿ أعضاء لجنة المراجعة ككذلؾ معرفتيـ بالتقارير المالية 
كبتقارير المراجعة عمى دعميـ لمراقب الحسابات في خالفاتو مع اإلدارة، كأجريت الدراسة 

 عضك لجنة مراجعة في كندا عمى حالة خالفية حكؿ السياسات الدراسية المطبقة 68عمى 
كحكؿ معرفتيـ المتعددة كقدراتيـ عمى حؿ المشاكؿ كمعرفتيـ بالتقارير المالية كبتقارير 

. المراجعة
 كتشير نتائج الدراسة إلى أف زيادة استقالؿ أعضاء لجنة المراجعة ذكم الخبرة 

يؤدم لزيادة دعـ مراقب الحسابات، كذلؾ تبيف كجكد عالقة طردية بيف معرفة عضك لجنة 
المراجعة بتقارير المراجعة كبيف دعمو لمراقب الحسابات، في حيف ال يكجد ارتباط مكجب 
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بيف معرفة عضك لجنة المراجعة بالتقارير المالية كبيف دعمو لمراقب الحسابات كىذا عكس 
.  المتكقع تمامان 

 كعمى الرغـ مف النتائج السابقة إال أف الدراسة لـ تناقش تأثير أحكاـ أعضاء لجنة 
كجكد أقارب ليـ بالشركة، الحفاظ عمى : المراجعة بالعالقات التي تؤثر عمى استقالليـ مثؿ

ارتباطات ىامة داخؿ الشركة، منح الشركة مكافأة تغير أعضاء المجمس، ىذا باإلضافة 
غمكض : إلى اقتصارىا عمى دراسة حالة خالفية كاحدة، دكف الحاالت البديمة األخرل مثؿ

. مكقؼ مراقب الحسابات، تكقيت الخالؼ حكؿ التقارير، قكة العميؿ
 دراسة (Cohen, et al., 2002) 

 تعرضت ىذه الدراسة لمعالقة بيف حككمة الشركات كعممية المراجعة، حيث حاكلت 
: اإلجابة عمى األسئمة البحثية التالية

. ما ىي جكانب حككمة الشركات التي ييتـ بيا مراقب الحسابات - 1
كيؼ تؤثر حككمة الشركات عمى قرارات مراقبي الحسابات بشأف تخطيط عمؿ  - 2

. المراجعة كأدائيا
كيؼ يختمؼ دكر كأىمية حككمة الشركات عبر تعاقدات المراجعة المختمفة كحاالت  - 3

. العميؿ المختمفة
مدل أىمية ككفاءة لجنة المراجعة مقارنة بآليات الحككمة األخرل في االرتباط بعممية  - 4

. المراجعة
ما ىي كجيات نظر المراقبيف لمحسابات بشأف تغيير دكر حككمة الشركات في عممية  - 5

. المراجعة مع مركر الكقت
ما ىي الكيفية المتكقعة لتغير دكر حككمة الشركات في عممية المراجعة مع مركر  - 6

. الكقت
 36 كقد أجريت الدراسة التجريبية مف خالؿ المقابالت شبو الييكمية مع عينة مف 

مراقب لمحسابات مف المراقبيف التابعيف لشركات مراجعة كبيرة في شماؿ أمريكا، كشممت 
.  شريؾ مراجعة13 مدير مراجعة، 12 مراقب حسابات، ك 11العينة 

: كتشير نتائج الدراسة إلى ما يمي
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اإلدارة، : أف آليات حككمة الشركات التي ييتـ بيا مراقب الحسابات عمى الترتيب ىي - 1
. مجمس اإلدارة، لجنة المراجعة

أف مراقبي الحسابات يستخدمكا معمكمات الحككمة بدرجة أكثر في مرحمة تخطيط  - 2
المراجعة مقارنة بمرحمتي االختبار الميداني كالفحص، أيضان أختمفت درجة استخداـ 

. المراقب لمعمكمات الحككمة تبعان الختالؼ مركزه الكظيفي داخؿ شركة المراجعة
اختالؼ دكر كأىمية حككمة الشركات في التأثير عمى عممية المراجعة كفقان الختالؼ  - 3

– ذم مخاطر مرتفعة )كاختالؼ حاالت العميؿ (مالية/ جديدة)حاالت التعاقدات 
. (كجكد نظاـ لمعمؿ– اختالؼ صناعة العميؿ – خاص أـ عاـ – دكلي أـ محمي 

 كفاءة المجنة في أداء كظائفيا كفي عدـنقص خبرة أعضاء لجنة المراجعة، بجانب  - 4
حؿ خالفات مراقب الحسابات مع اإلدارة، كما تؤكد النتائج عمى تزايد أىمية حككمة 

الشركات في المستقبؿ نظران لتحكؿ المراقبيف مف مراجعة العمميات إلى مراجعة 
. الرقابات إلى مراجعة حككمة الشركات

تمعب حككمة الشركات دكران قكيان في حاالت الغش، ككذلؾ عند تقديـ خدمات  - 5
الضرائب كخدمات التأكيد األخرل، نظران العتماد ىذه الخدمات عمى تأكيدات اإلدارة، 

. بينما تككف الحككمة أقؿ أىمية بالنسبة لمخدمات االستشارية
 كعمى الرغـ مف أىمية النتائج السابقة إال أنيا لـ تكضح ما إذا كانت آليات حككمة 

مصداقية اإلدارة، قكة كاستقالؿ مجمس )الشركات التي ييتـ بيا مراقبي الحسابات كىي 
كافية لدعـ جكدة التقارير المالية ككفاءة كفعالية عممية  (اإلدارة، استقالؿ لجنة المراجعة

المراجعة أـ ال، ىذا باإلضافة إلى صغر حجـ عينة الدراسة، كعدـ تناكليا باقي آليات 
 حككمة الشركات

 اسةدر (Goodwin and Seow 2002) 
 قاـ بدراسة آثار ستة آليات لحككمة الشركات عمى جكدة التقارير المالية كمراجعتيا، 

قكة لجنة المراجعة، كجكد مراجعة داخمية لدل : كتتمثؿ آليات الحككمة مكضع الدراسة في
العميؿ، قكة السمكؾ األخالقي لمشركة، تغيير شريؾ المراجعة، قياـ مراقب الحسابات بتقديـ 
خدمات المراجعة الداخمية لمعميؿ، قياـ مراقب الحسابات بمراجعة جميع شركات العميؿ، 
كأجريت الدراسة عمى عينة مف المديريف كمراقبي الحسابات في سنغافكرة، حيث تـ تكزيع 
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 قائمة عمى 200فقط، كما تـ تكزيع % 18 قائمة عمى المديريف كبمغت نسبة الردكد 400
. فقط% 31مراقبي الحسابات كبمغت نسبة الردكد 
: كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

أف المراجعة الداخمية ليا أىمية معنكية عالية في حيف أف قكة السمكؾ األخالقي  - 1
لمشركة كاف ليا أىمية معنكية ضعيفة، أما لجنة المراجعة فمـ يكف ليا أية أىمية 

. معنكية
يعتقد المديريف أف التنفيذ الصاـر لقكانيف الحككمة يؤثر عمى كؿ مف منع كاكتشاؼ  - 2

غش اإلدارة، في حيف يرل مراقبي الحسابات عكس ذلؾ، كما يرل مراقبي الحسابات 
أف كجكد المراجعة الداخمية لو أثر معنكم عمى قدرة الشركة عمى اكتشاؼ غش 

. اإلدارة
تشير النتائج إلى أف تغيير شريؾ المراجعة لـ يكف لو أثر معنكم عمى جكدة التقارير  - 3

. المالية، كىذا عكس ما تطالب بو التشريعات الحديثة
أف قياـ المراجع بمراجعة جميع شركات العميؿ تساعده عمى مقاكمة ضغكط اإلدارة  - 4

في حيف يكجد اختالؼ معنكم ضعيؼ ألثر ىذه اآللية عمى قدرة المراجع عمى 
. اكتشاؼ أخطاء القكائـ المالية

 كعمى الرغـ مف النتائج السابقة، إال أف الدراسة لـ تتناكؿ آليات الحككمة اليامة 
ىيكؿ كخبرة مجمس اإلدارة، قياـ مراقب الحسابات بتقديـ الخدمات اإلدارية : األخرل مثؿ

كاإلستشارية لمعميؿ، ما إذا كاف رئيس المجمس يشغؿ كظيفة المدير التنفيذم الرئيسي  أـ 
المستثمريف كالمراجعكف : ال، تحديد إدراؾ األطراؼ األخرل المنضمة في الحككمة مثؿ

. الداخميكف، ىذا باإلضافة إلى إنخفاض نسبة الردكد مما يشكؾ في نتائج ىذه الدراسة
 دراسة (Imhaff, and Eugene 2003) 

 تناكلت ىذه الدراسة العالقة بيف جكدة المراجعة كحككمة الشركات في أمريكا، حيث 
قامت بدراسة تحميمية لممراجعة كالمحاسبة كحككمة الشركات في الماضي كالحاضر بيدؼ 
مراجعة التطكر التاريخي ليما مف أجؿ تحديد كفيـ خصائصيـ البارزة في الماضي كالتي 

أدت إلى فشؿ بيئة التقارير المالية، ثـ اقتراح التغيرات الالزمة فييما لعالج ىذا الفشؿ 
لضماف جكدة كنزاىة عممية التقارير المالية، ثـ تحفيز البحكث التجريبية لدعـ جكدة كنزاىة 
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كلقد اقترحت الدراسة إجراء تغييرات حقيقية في حككمة الشركات . ىذه التقارير في المستقبؿ
تطكير جكدة المحاسبة كالمراجعة، كفي النياية تكصمت الدراسة إلى نكعيف مف  قبؿ

: التكصيات بشأف دعـ جكدة كنزاىة التقارير المالية في المستقبؿ ىما
: التكصيات المقترحة لدعـ استقالؿ ككفاءة مجمس اإلدارة: أكالن 

 القيادة في تحسيف نظاـ حككمة SEC يجب أف تأخذ لجنة بكرصة األكراؽ المالية 
: الشركات، كتقترح الدراسة أف تأخذ المجنة في اعتبارىا التغيرات اليامة التالية

 لمشركة مف التصرؼ كرئيس لمجمس CEOمنع المدير المالي أك المدير التنفيذم  - 1
اإلدارة، ككذلؾ منعو مف التدخؿ في تعييف المديريف أك كضع جدكؿ أعماؿ المجمس 

. كمتطمبات االجتماع
منع كؿ المديريف الخارجييف مف امتالؾ أسيـ في أم شركة يككنكا أعضاء في مجمس  - 2

. إدارتيا
فيما عدا المدير التنفيذم الرئيسي لمشركة يجب أف يتضمف تشكيؿ المجمس مديريف  - 3

مف الخارج كبشرط أال يككف سبؽ ليـ العمؿ كمكظفيف في الشركة أك لدييـ عالقات 
. ىامة مع الشركة أك مع المديريف التنفيذييف في اإلدارة العميا

 ساعة 30التزاـ أعضاء المجمس مف الخارج ببرنامج تعميمي مستمر يحتكم عمى  - 4
. دراسية معتمدة سنكيان 

: مقترحات بشأف دعـ استقالؿ مراقب الحسابات: ثانيان 
منع المراقبيف لمحسابات الذيف كانكا يعممكف كمديريف أك كأعضاء مجمس إدارة أك  - 1

. كمراجعيف سابقيف في نفس شركة العميؿ مف مراجعة ىذه الشركة
 ,Sarbanes سنكات، كىذا ما أشار إليو قانكف 3التغير اإللزامي لشركة المراجعة كؿ  - 2

Oxley. Act. Of 2002 بجانب أنو مطمب مف قبؿ GAO في أمريكا، كيجب أف 
 بدكر AICPA أك بكرصات األسيـ، كيفضؿ أف يقـك SECيككف إلزامي مف قبؿ 

لزاـ جميع الشركات المسجمة ببكرصة األكراؽ المالية   SECالريادة في ىذا المجاؿ كا 
. بذلؾ

 لتحقيؽ شفافية عالية في التقارير GAAPتطكير مبادئ المحاسبة المتعارؼ عمييا  - 3
. المالية
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 كعمى الرغـ مف أىمية التكصيات السابقة، إال أنيا تكصيات نظرية، كما أنيا مجاؿ 
لمجدؿ كالخالؼ بيف المنظمات المسئكلة عف تطكير المحاسبة كالمراجعة لضماف جكدة 

. كنزاىة التقارير المالية في المستقبؿ
 دراسة (Clark, et al., 2004) 

 تناكلت دراسة العالقة بيف جكدة نظـ حككمة الشركات كأداء سكؽ األكراؽ المالية، 
 كىي مثاؿ لفشؿ حككمة الشركات في أكربا، Aholdكذلؾ مف خالؿ دراسة حالة شركة 

حيث تـ تحميؿ تعامالت السكؽ الخاصة بأسيـ الشركة في بكرصة األكراؽ المالية لكؿ مف 
 كتحميؿ سمسمة أحداث لتقمب 2004 حتى 1973أمسترداـ كنيكيكرؾ خالؿ الفترة مف عاـ 

أسعار أسيـ الشركة كرد فعؿ السكؽ لضعؼ نظاـ حككمة الشركات، كقد أكضحت الدراسة 
 في 1887 إحدل ثالث أكبر متاجر تجزئة في العالـ أنشئت عاـ Aholdأف شركة 

، ثـ 1948أمسترداـ ككانت مف أكائؿ الشركات التي سجمت في بكرصة أمسترداـ عاـ 
 2003دخمت أسكاؽ امريكا كأكربا كأصبحت سمسمة متاجر، كظيرت األزمة في فبراير عاـ 

 خطط حكافز كمكافآت شفافيةعند اإلعالف عف مخالفات محاسبية كمالية بسبب قصكر 
المديريف كضعؼ اإلفصاح كقصكر المعمكمات المقدمة إلى السكؽ، مما ترتب عميو قياـ 

نخفاض أسعار األسيـ حكالي  مف قيمتيا في فبراير % 63المساىميف ببيع أسيـ الشركة كا 
، كقد خمصت الدراسة مف خالؿ تحميؿ أسعار األسيـ أف أسعار أسيـ الشركة كانت 2003

 حتى 1982، ثـ بدأت في زيادة مستقرة مف عاـ 1982ثابتة كتتميز باالستقرار حتى عاـ 
في فبراير % 63، ثـ انخفضت األسعار حكالي 2000 ثـ النمك السريع حتى عاـ 1995
 مقارنة Ahold، كقد أشارت الدراسة إلى ضعؼ نظـ حككمة الشركات بشركة 2003عاـ 

بالشركات األخرل في أكربا، كقد خمصت الدراسة إلى كجكد عالقة عكسية بيف جكدة نظـ 
حككمة الشركات كالتقمب في أسعار األسيـ، فزيادة التقمب في األسعار يشير إلى ضعؼ 

. كقصكر المعمكمات المقدمة لمسكؽ كضعؼ نظـ حككمة الشركات
 دراسة (Solomon, et al., 2004) 

 تناكلت الدراسة تحميؿ الحالة الراىنة لمينة المحاسبة كتحديد العالقة بيف حككمة 
الشركات كالمساءلة، كتحديد أسباب فشؿ الشركات كخداع المستثمريف كتحكيؿ الثركة 
كالمكارد مف المساىميف إلى اإلدارة، كاستخداـ المعمكمات المحاسبية في خداع كغش 
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كقد حددت الدراسة أطراؼ مشكمة حككمة الشركات بكؿ مف كاضعي المعايير . المساىميف
. ، مكاتب المراجعة كاإلدارة(المنشأة)المحاسبية، المراجعكف، العميؿ 

 كاف Surbane- Oxley Law كقد تكصمت الدراسة إلى أنو قبؿ صدكر قانكف 
اىتماـ المراجعيف ىك زيادة اإليرادات كذلؾ مف خالؿ تقديـ االستشارات مقابؿ اىتماـ أقؿ 
بعممية المراجعة، كالتعاقد مع اإلدارة باعتبارىا العميؿ، كالسماح بتقديـ كؿ مف المراجعة 

. الداخمية كالخارجية
 كما تكصمت الدراسة إلى أف الكضع قبؿ القانكف بالنسبة لمجمس اإلدارة يتصؼ 

ببعض جكانب القصكر أىميا أختيار أعضاء مجمس اإلدارة بكاسطة المديريف التنفيذييف 
سكاء كانكا أصدقاء ليـ أك ىناؾ مصالح مادية، كيتـ مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة ليس 

كما أف ىناؾ قصكر في الشركات تتمثؿ في ضعؼ الرقابة الداخمية، . عمى اساس األداء
كما . كعدـ الربط بيف الرقابة الداخمية كالخارجية، كضعؼ نظـ األماف كشيكع المسئكلية

يتصؼ النظاـ السابؽ لمحكافز اإلدارية بأنو نظاـ معقد يترتب عميو تحكيؿ الثركة مف 
. المساىميف إلى اإلدارة بأم كسائؿ

 كبناء عمى الكضع السابؽ، فقد جاءت اإلصالحات الجكىرية في أمريكا مف خالؿ 
القانكف السابؽ كالذم ييدؼ إلى التأكيد عمى ضركرة فعالية حككمة الشركات كتحديد 
المسئكليات، كتطمب القانكف ضركرة كجكد لجنة لممكافآت كلجنة لحككمة الشركات، 

كضركرة كجكد سياسات لحككمة الشركات، كتبني المعايير األخالقية، كما تطمب القانكف 
ضركرة كجكد لجنة مراجعة مستقمة عف مجمس اإلدارة، تقكـ ىذه المجنة بتعييف المراجع 

الخارجي كتحديد أتعابو، كيقدـ المراجع الداخمي تقريره إلى ىذه المجنة، مع ضركرة عدـ قياـ 
المراجع بتقديـ استشارات إلى العميؿ إذا تعارض ذلؾ مع عممية المراجعة، كما يجب عمى 
المراجع الخارجي أف يصدؽ عمى جكدة الرقابة الداخمية لمعميؿ، كما تطمب القانكف ضركرة 

 .تناكب القائميف عمى عممية المراجعة
 ،  2010دراسة كسف 

          تمثمت مشكمة الدراسة في أف ادارة األرباح  تؤثر في مالءمة  كمكثكقية     
المعمكمات المحاسبية  المقدمة لمستخدميف القكائـ المالية ،مع ازدياد حالة اتجاه المديريف 
إلى استعماؿ ممارسات ادارة  األرباح  لمتأثير في البيانات المنشكرة   في القكائـ المالية 
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كمنيا الدخؿ في األجؿ القصير  لكي ينعكس ذلؾ في قيمة األسيـ في سكؽ األكراؽ 
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى مفيـك كدكافع . لإلدارةالمالية كمف ثـ تحقيؽ شيرة كعكائد 

 المفصح عنيا بقائمة الدخؿ  كتأثيراتيا في جكدة األرباح إلدارةكممارسات المحاسبيف 
 تخدـ االدارة األرباح أدارة مف نتائج الدراسة أف األرباحالمعمكمات المحاسبية كجكدة 

الداخمية حتى لك كاف عمى حساب مستخدمي القكائـ المالية كذلؾ لكجكد  أىداؼ محددة 
 األرباح تمارس في كافة الكحدات االقتصادية اليادفة إلى ربح إدارة أف ،اإلدارةمسبقا مف 

كفي حدكد المبادئ المقبكلة قبكال عاما فقط لتحقيؽ  مالءمة كمكثكقية المعمكمات المحاسبية 
 األرباح مع مالءمة كمكثكقية المعمكمات بعالقة إلدارةحيث  ترتبط السياسات المحاسبية  

. طردية كقكية  كبمستكل داللة معنكية عالية
 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

: الفصؿ األوؿ
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 اتــــة المنظمــــلحوكم
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 :تمييد
 ـ 1776 سنة األمـ ثركة  كتابوفي Adam Smith 5سميث  دـلقد كانت تساؤالت آ

في مدل حرص   حيث شكؾ بشكؿ صريح  كممارساتالمنشآت حككمة لمكضكعكأساس 
المسيريف الغير مالؾ عمى مصالح المستثمريف حيث نبو باف الممكية الغائبة لمشركات 

تؤدم مشاكؿ محتممة مردىا التقصير في بذؿ الجيد ك العناية الضركرية مف طرؼ الككالء 
 . مقارنة لك تعمؽ األمر بممكيتيـ الخاصة 

« Les directeurs de ces sortes de compagnie étant les régisseurs de 

l’argent d’autrui plutôt que de leur propre argent, on ne peut guère 

s’attendre qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que 

les associés d’une société apportent souvent dans le maniement de 

leurs fonds » 
 أف Adam Smithسميث  دـإضافة إلى قمة الجيكد المبذكلة مف طرؼ الككالء يرل آ

 .قبضتيـ عمى شؤكف الشركة يمكنيـ مف تغميب مصالحيـ الخاصة  عمى حساب مالكيا 
 مف ا بتدءا  لو جذكر حيث تصاعد التطرؽ ليامكضكعا المنشآت بالتالي حككمة

 كذلؾ نتيجة االنييارات التي مست الكثير مف الشركات الثالثينيات مف القرف الماضي
 ـ1929سنة باالقتصاد األمريكي إثر األزمة االقتصادية العالمية  التي عصفت  األمريكية 

كبعد تقمد الرئيس األمريكي ركزفمت سدة الحكـ في الكاليات المتحدة األمريكية ك الذم جعؿ 
مف حؿ األزمة االقتصادية عنكانا رئيسا لحممتو االنتخابية طمب منف كؿ مف النائبيف 

  تقريرا مفصال يشرحاف فيو األسباب كالحيثيات التي أدت  Berle & Meansبالككنغرس 
 الشيير ىمالكتاب بذلؾ العصؼ العنيؼ ألركاف  االقتصاد األمريكي  حيث تـ ذلؾ بنشر

 سنة Coaseمقاؿكما كاف   1932سنة" الحديثة و الممكية الخاصة   الشركة"بعنكاف 
سباقا لمتطرؽ لحككمة الشركات رغـ انو لـ يحض باالىتماـ  بعنكاف طبيعة المنشاة 1937

. آنذاؾ كتـ اكتشافو إال في السبعينات مف القرف الماضي  

                                                           
5
 les directeurs de ces sortes de compagnies étant les régisseurs de l'argent d'autrui plutôt que de leur propre argent, on ne 

peut guère s'attendre qu'ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les associés d'une société apportent souvent 

dans le maniement de leurs fonds. Tels que les intendants d'un riche particulier, ils sont portés à croire que l'attention sur 
les petites choses ne conviendrait pas à l'honneur de leurs maîtres, et ils se dispensent très-aisément de l'avoir. Ainsi la 

négligence et la profusion doivent toujours dominer plus ou moins dans l'administration des affaires de la compagnie. 

C'est pour cette raison que les compagnies par actions (...) ont rarement été en état de soutenir la concurrence contre les 
particuliers qui se sont aventurés dans le même commerce. Aussi ont-elles très rarement réussi sans l'aide d'un privilège 

exclusif, et souvent encore n'ont pas réussi même avec cette aide. Sans privilège exclusif elles ont ordinairement mal 

dirigé le commerce dont elles se sont mêlées ; avec le privilège exclusif, elles l'ont mal dirigé et l'ont comprimé tout à la 
fois. (Smith [1776], t. II, p. 401.) 
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الحوكمة  مفيـونشأة و تطور: المبحث األوؿ 
أما مف حيث إشكالية تعريؼ مفيـك الحككمة  فانو لـ تتكصؿ األدبيات المختصة إلى 

 IFC مؤسسة التمكيؿ الدكليةاؿ  حيث أفعمى تعريؼ مكحد لمصطمح الحككمة،االتفاؽ 
.« إدارة الشركات كالتحكـ في أعمالياخاللو النظاـ الذم يتـ مف   »:تعرؼ الحككمة بأنيا

ت العالقامجمكعة مف »: بأنيا  ىاتعرؼ OECD  كالتنميةاالقتصادم منظمة التعاكف أما 
 كغيرىـ مف األسيـ كحممة اإلدارةالتي تربط بيف القائميف عمى إدارة الشركة ك مجمس 

 « .أصحاب المصالح
المنشآت وتعريفيا  حوكمة  ماىية :األوؿ المطمب

 ذات األصؿ االنكمكساكسكني في كثير مف المغات governance لقد تـ تبني كممة  
 اإلدارة مثؿالالتينية كغيرىا إما في المغة العربية فمقد استعممت الكثير مف المصطمحات 

 أما ىيئة األمـ المتحدة  في مؤتمرىا الخاص تنمية كالحكـ الراشد ، كالحاكمية الرشيدة
 كالسياسي االقتصادم لمنشاط التطبيؽ الفعمي" أنيا عمى 2002سنة  المكارد البشرية

.  "المستكيات كافة عمى الدكلة أعماؿ إدارة أجؿ مف كاإلدارم
 الذي Gouvernance d’entreprise فغمب استعماؿ مصطمح  6لفرنسيةأما في المغة ا

 الكثٍز هي الوؤلفٍي ٌفضلىى هصطلح أىٌغلة علٍه الطاتع االًجلىساكسىًً رغن 

Gouvernememt d’entreprise لكىًها تثقى وفٍح للغح الفزًسٍح  .

إف تعدد تعاريؼ مصطمح الحككمة كعدـ الرسك عمى مصطمح مكحد يعكد أساسا إلى 

كاإلدارييف  المحاسبيفاختالؼ كجيات النظر لألطراؼ المعنية ك التجادبات بيف 

 . كىذا الختالؼ منشئيـ كبيئتيـ االقتصادية ك الثقافية المالييف كالمحمميف كالقانكنييف

 ياألكاديمياالنتاج التعاريؼ : الفرع األوؿ 
اف البحكث االكادمية اختمفت كتعددت كجياتيا في مقاربة مصطمح حككمة المنشات مف 

 .حيث تبايف اىتماماتيـ كحقكؿ تخصصاتيـ المعرفية 

 

                                                           
6
  Ronald REVEZ, "La gouvernance d’entreprise", (Paris :Ed La découverte, 2003), P 5. 
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 يعرؼ ىذا المكرد البريطاني مصطمح الحككمة في تقريره : cad buryتعريؼ  -
الشيير الذم طمب منو إعداده نتيجة لتصاعد حاالت إفالس الشركات كالتي تعكد  

  عمىسببيا أساسا إلى الفساد ك عدـ اكتراث المسيريف بحماية مصالح المستثمريف 
 ."تراقب ك الشركة تدار بمقتضاه نظاـ  أنيا" 

يعتبر ىدا التعريؼ األكثر  :7Gérard Charreaux 1997كشار جرارتعريؼ  -
: شيكعا ك استعماال لدل األدبيات الناطقة بالمغة الفرنسية كيعرفيا عممي أنيا 

 إتخاذ عند المسيركف يستعمميا التي الحدكد عمى التأثير قكة تممؾ التي اآلليات مجمكع"
 ." سمطتيـ التقديرية مف لمحد ذلؾ ك المؤسسة في القرارات

« l’ensemble de mécanismes organisationnels qui ont pour effet de 

délimiter les pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, 

autrement dit, qui « gouvernent » leur conduite et définissent leur 

espace discrétionnaire » (G. Charreaux, 1997, p. 1). 

مجمكعة مف المعايير التي يقـك بمكجبيا " : عمى أنيا  الحككمة Hitt عرؼ : Hittتعريؼ  -

أصحاب المصمحة في الشركة بمحاسبة المديريف في المستكيات العميا عمى قراراتيـ ك النتائج 

 " .المتكلدة عنيا ، لمسيطرة عمى الشركة ك اكتساب الميزة التنافسية 

مجمكعة مف المعايير التي يقـك " :   بتعريؼ حككمة الشركات عمى أنيا Hitt قاـ -
بمكجبيا أصحاب المصمحة في الشركة بمحاسبة المديريف في المستكيات العميا عمى 
" . ) قراراتيـ ك النتائج المتكلدة عنيا ، لمسيطرة عمى الشركة ك اكتساب الميزة التنافسية 

Hitt ,et al  2003. p 333)  
 ترتكز حككمة المؤسسات     "  :عمى أنيا 8فيشني عاـ ك شيمفر طرؼ مف عرفت  كما-

 جاىدة تعمؿ لممؤسسة التي األمكاؿ رؤكس جذب نضمف خالليا مف التي الطريقة عمى
 Shleifer et Vishny.9 ."المستثمريف لصالح اإليراد تحقيؽ أجؿ مف

                                                           
7 G. Charreaux, Éd. [1997], Le gouvernement des entreprises, Paris, Économica, p. 421-

469. 
8
 La définition du terme gouvernance qui domine aujourd’hui la littérature financière est celle de 

Shleifer et Vishny Cette approche est celle de la gouvernance financière, basée sur la théorie de 

l’agence , sa finalité est de réduire les coûts induits par les conflits d’intérêt et l’asymétrie 

d’information entre les actionnaires et les dirigeants de l’entreprise. 
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garantir aux actionnaires la rentabilité de leur investissement 

(Shleifer et Vishny, 1997) 

 

وتٌاءا على ها سثق ٌتثٍي لٌا اى هفهىم الحىكوح   ٌكتٌفه شٍئ هي االتهام وهذا لالسثاب 

  :الساسٍح التالٍح  
 المكظفكف، المدراء، المساىمكف، (نظرا لتضارب المصالح ألصحاب المصمحة -

 داخؿ المؤسسة حيث كؿ طرؼ يدفع أف يككف ...) الزبائف المكردكف، البنكؾ،
 .مفيـك حككمة الشركات أكثر خدمة لمصالحو 

نظرا الختالؼ مقاربات االكادمييف ك التي تعكد أساسا إلى اختالؼ قناعاتيـ حكؿ  -
نمكذج الحككمة األكثر نجاعة كالذم مازاؿ يثير الكثير مف النقاش ك المتمثؿ في 

 .  Actinarial VS Partenarial النمكذج التساىمي اك االجتماعي 
نظرا كذلؾ لمحداثة النسبية لحككمة الشركات كمفيـك رغـ انو سبؽ لنا أف اعتبرنا  -

سابقا باف حككمة الشركات ليا جذكر تضرب في التاريخ كممارسات كبالتالي يمكف 
 ك  مدلكالتومف الكثير ك مازالت  التبمكرطكر في يزاؿ ال المفيكـ ىذا أفالقكؿ  
  .المراجعة    التككيفمرحمة في أبعاده

مف منطمؽ التعاريؼ السابقة نستطيع اف نقكؿ انيا سمكت مقاربتيف لمتعريؼ بيذا 
 :المصطمح

 تعظيـ  ، سمطة التقديرية كالمعاممة، :المقاربة األكلى اعتمدت عمى البعد السمككي -
 . . . االنتيازية ،المصالح

 اعتمدت عمى النصكص القانكنية ك االطار المؤسسي الذم تنشط : الثانيةالمقاربة -
 العمؿ، أسكاؽ السياسي، النظاـ القضائي، النظاـ النظاـ القانكني، :مثؿفيو الشركة 

 .إلخ... الممكية ىياكؿ المالية، األسكاؽ
 

                                                                                                                                                                              
 
9
 Shleifer A., Vishny R. W. [1996], « A Survey of Corporate Governance», NBER, Working 

Paper Series, 5554.Thurow L. [1993], Head to Head : The Coming Economic BattleAmong 

Japan, Europe and America, Warner Books. 

A. Shleifer et R. W. Vishny [1996] définissent le champ du GE,comme l’étude des procédés par 

lesquels les apporteurs de capitaux– réduits aux seuls apporteurs de capital financier – 

garantissent la rentabilité de leur investissement. 
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 ال ك متنكعة المؤسسات حككمة تعاريؼ أف " : بقكلو  Cleassens  ا ما ذىب اليوىذ ك

 تتعمؽ منيا األكلى مجمكعتيف، إلى إجماال تصنيفيا يمكف لكف ك يمكف حصرىا،
 مف بمجمكعة عنيا معبرا لممؤسسات، السمكؾ الحقيقي مثؿ السمككية األنماط بمجمكعة
 أصحاب ك معاممة المساىميف المالي، الييكؿ النمك، الفعالية، األداء، :مثؿ المؤشرات
 ك المؤسسات لحككمة المؤسسي باإلطار فتتعمؽ اآلخريف، أما مجمكعة الثانية المصالح

 القكانيف عف فضال المؤسسات، إطارىا في تعمؿ التي المكائح ك القكاعد تضـ مجمكعة
 األسكاؽ القضائي، النظاـ ك القانكني النظاـ مثؿ أخرل تشريعية مصادر مف المستمدة
. "العمؿ أسكاؽ ك المالية

 المنظمات الدولية  الييئات والتعاريؼ: الفرع الثاني 
 حسب ذلؾ ك ك الييئات الدكلية المنظمات قبؿ مف ىناؾ العديد  مف التعاريؼ المنبثقة 

  يمي ما في يمكف ذكر أىميا  ك منظمة، كؿ طبيعة
  :أنيا  المتحدة عمى لألمـ اإلنمائي  البرنامجUNDP  تعرؼ الحككمة مف طرؼ -
 كافة عمى الدولة شؤوف إلدارة اإلدارية و السياسية و اإلقتصادية السمطة ممارسة"

 مف الجماعات و األفراد لتمكف مؤسسات و عمميات و آليات مف خالؿ المستويات
 ."مصالحيا تحقيؽ

 إف " :المؤسسات حككمةOECD 10اإلقتصادية  التنمية ك التعاكف منظمة تعرؼ -
 إدارتيا، مجمس الشركة، إدارة بيف العالقات مف مجموعة تتضمف حوكمة الشركات

 مف الذي الييكؿ أيضا الشركات حوكمة تقدـ و اآلخريف، المصمحة و ذو مساىمييا
 11األداء عمى الرقابة و األىداؼ تمؾ إنجاز وسائؿ تحدد الشركة، توضع أىداؼ خاللو

". 

                                                           
10

  
11

OECD, 2004 P. 11 أصدرت منظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية املبادْى غرياإللزامية حلوكمة الشركات والىت مت  1999عام  
  عام           Organization of Economic Cooperation &Development (OECD, 1999 , 2004)  تعديلها

2004 
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 الذي النظاـ ىي" بأنيا IFCالدكلية  التمكيؿ مؤسسة بينما تـ تعريفيا مف طرؼ  -
 ."أعماليا في التحكـ و المؤسسات إدارة خاللو يتـ مف

 غير و المالية لمرقابة متكامؿ نظاـ :"بأنيا  1992 عاـ كادبرم لجنةعرفت مف طرؼ  ك -
 ."عمييا الرقابة و الشركة إدارة طريقو عف الذي يتـ المالية

 إدارة خالليا مف يتـ التي الحالة"  :بأنيا اما البنؾ الدكلي فكاف تعريفو لمحككمة  -
 ."التنمية بيدؼ لممجتمع و اإلجتماعية اإلقتصادية الموارد
 ISO  26000 :يزواوال األ

 :بأنيااصدرت دليال ارشاديا يتضمف مفيـك الحككمة خيث عرفيا 
 أكلت كما ألىدافيا، طبقا القرارات كتنفيذ باتخاذ خاللو مف المؤسسة تقكـ الذم النظاـ"

 بيف الحكار فرص لخمؽ المتخذ النشاط أنو عمى كعرفتو بإشراؼ األطراؼ المعنية االىتماـ
 .لقرارات المنظمة معمكـ أساس تكفير بيدؼ كذلؾ أكثر أك المعنية أطرافيا كأحد المنظمة
 كالسمكؾ كالشفافية، لممسائمة، بالقابمية اآليزك منظمة دليؿ في كردت التي المبادئ كتتمثؿ

 المعايير ـراكاحت القانكف، سيادة كاحتراـ المعنية، األطراؼ مصالح كاحتراـ األخالقي،
 ." اإلنساف حقكؽ ـراكاحت السمككية، الدكلية

 OCDEالحوكمة وفؽ منظمة التعاوف اإلقتصادي و التنمية  :ثانيا
  منظمة التعاكف اإلقتصادمكاف لمفيـك كمكضكع الجككمة  نصيب كبير في اىتمامات

لقد نالت مبادئ الحككمة التي أكصت بيا منظمة التعاكف اإلقتصادم الحظ األكفر لدل 
أغمب الدكؿ كالييئات حيث تبنتيا كأساس لتحسيف العالقة ما بيف األطراؼ ذات الصمة 
بالمنشأة ك حماية حقكؽ  الجيات الضعيفة ك ضماف حقكقيـ ك ذلؾ بتحديد مسؤكليات 

حيث أنو يتـ تطبيؽ الحككمة كفؽ خمسة معايير تكصمت إلييا . ك كاجبات كؿ طرؼ
، عمما بأنيا قد أصدرت تعديال ليا 1999منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية في عاـ 

 :  كتتمثؿ في2004.12في عاـ 
 يجب أف يتضمف إطار حككمة : ضماف كجكد أساس إلطار فعاؿ لحككمة الشركات

 الشركات كال مف تعزيز شفافية األسكاؽ ككفاءتيا، كما يجب أف يككف متناسقا مع

                                                           
12

, OECD Principles of Corporate Governance, 2004 
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أحكاـ القانكف، كأف يصيغ بكضكح تقسيـ المسئكليات فيما بيف السمطات اإلشرافية 
 OCDE .كالتنظيمية كالتنفيذية المختمفة

 كتشمؿ نقؿ ممكية األسيـ، كاختيار مجمس اإلدارة، :حفظ حقكؽ جميع المساىميف 
كالحصكؿ عمى عائد في األرباح، كمراجعة القكائـ المالية، كحؽ المساىميف في 

 OCDE .المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة
 كتعنى المساكاة بيف حممة األسيـ داخؿ كؿ : المعاممة المتساكية بيف جميع المساىميف

فئة، كحقيـ في الدفاع عف حقكقيـ القانكنية، كالتصكيت في الجمعية العامة عمى 
دمج  أك استحكاذ عمميات أم حمايتيـ مف القرارات األساسية، ككذلؾ

في االطالع عمى  حقيـ ككذلؾ المعمكمات الداخمية، في االتجار مف أك فييا، مشككؾ
 OCDE .كافة المعامالت مع أعضاء مجمس اإلدارة أك المديريف التنفيذييف

 كتشمؿ احتراـ :دكر أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سمطات اإلدارة بالشركة 
حقكقيـ القانكنية، كالتعكيض عف أم انتياؾ لتمؾ الحقكؽ، ككذلؾ آليات مشاركتيـ 

كيقصد بأصحاب . المطمكبة عمى المعمكمات الفعالة في الرقابة عمى الشركة، كحصكليـ
 OCDE .المصالح البنكؾ كالعامميف كحممة السندات كالمكرديف كالعمالء

 كتتناكؿ اإلفصاح عف المعمكمات اليامة كدكر مراقب الحسابات، :اإلفصاح كالشفافية 
كاإلفصاح عف ممكية النسبة العظمى مف األسيـ، كاإلفصاح المتعمؽ بأعضاء مجمس 

كيتـ اإلفصاح عف كؿ تمؾ المعمكمات بطريقة عادلة بيف . اإلدارة كالمديريف التنفيذييف
 OCDE .جميع المساىميف كأصحاب المصالح في الكقت المناسب كدكف تأخير

 كتشمؿ ىيكؿ مجمس اإلدارة ككاجباتو القانكنية، ككيفية اختيار :مسئكليات مجمس اإلدارة 
. أعضائو كميامو األساسية، كدكره في اإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية

إف الحككمة تعالج عالقات القكة كالمسؤكلية بيف أربع 13  كنالحظ مف ىذه المبادئ 
 :المجمكعات التي نتحدث عنيا ىي. مجمكعات كبيرة تحيط بإدارة الشركة المساىمة

                                                           
13 L’ensemble de ces principes va faire l’objet d’une codification dans une série de rapports, 

véritables chartes de bonne conduite à destination des entreprises cotées. Le premier et le plus 

célèbre d’entre eux, The Corporate Governance Principles, commandé en 1978 par l’American 

Law Institute, paraît dans sa version définitive en 1993. Suivront, aux États-Unis le rapport 

Gilson-Kraakman (1991), en Grande-Bretagne le rapport Cadbury (1992), en France les rapports 

Viénot I (1993), Viénot II (1999) et Bouton (2002) et au niveau international les Principes de 

gouvernance d’entreprise de l’OCDE, parus en 1999 et révisés en 2004. 



اإلطاد النظري لحوكمة المنظمات                                                      : الفصل األول  
 

 
56 

، الجمعية  (..المستفيدكف، الدائنكف، الحككمة، المجتمع، المكظفكف  )أصحاب العالقة 
كتقدـ الحككمة . ، مجمس اإلدارة كاإلدارة العمكمية أك التنفيذية (المالؾ )العمكمية 

ذكرنا أعاله مجمكعة مف اإلجراءات كالترتيبات التي تحكـ العالقات بيف :اإلدارية كما 
ىذه المجمكعات لتككف عالقات إيجابية منتجة كليست مدعاة لمتنافس السمبي كضياع 

عمى سبيؿ المثاؿ لك أبدعت إحدل المجمكعات كنجحت في تحقيؽ . مصمحة الشركة
غاياتيا كسبقت المجمكعات األخرل لـ تتحقؽ الحككمة اإلدارية الف شرطيا المصمحة 

كذلؾ لك نجحت المجمكعات كؿ عمى حدة فكؿ سيبدع لتحقيؽ مصالحو . الجماعية
 OCDE ."الضيقة كلف تتحقؽ المصمحة الكمية لمشركة

لجاف الحكومية اؿتقارير الصادرة عف  التعاريؼ : الفرع الثالث 
 تـ التطرؽ اليو سابقا فاف الكثير مف الدكؿ حدت حدك ا لدمCad buryانطالقا مف تقرير 

بيطانيا كشكمت لجاف حككمية مككنة مف خبراء يككف عمى رئسيا شخصية ذات ثقؿ 
 :اكاديمي ك اجتماعي معتبر كنذكر اىميا 

االنجموساكسونية   لجاف الحكومات تقارير
 أكائؿ مف)  المتحدة المممكة ك األمريكية المتحدة الكاليات (تعتبر الدكؿ االنجمكساكسكنية 

 سعييا يحقؽ ما ىك ك لممؤسسات التنافسية البيئة السكقية تكفير مجاؿ في العالـ دكؿ
 ك الشفافية مبدأ سعيا لتعزيز المؤسسات في المالية ك اإلدارية الممارسات أفضؿ لتطبيؽ

 :نذكر اإلىتماـ ىذا تؤكد التي المتحدة المممكة جيكد بيف مف ك المساءلة،
 1992عاـ   فيCadburyكبرم  كاد تقرير صدر المتحدة المممكة  في-             

كالذم تـ إعداده بكاسطة  "المؤسسات حككمة المالية إلجراءات الجكانب "عنكاف  تحت
لبكرصة لندف لألكراؽ   Financial    Reporting  Councilمجمس التقرير المالي 

 في الثقة إنخفاض ك إفالس بعض بعد Cadbury  يترءسيالجنة تشكيؿ تـ حيثالمالية 
 قكاعد إرشادات عمى التقرير  تضمف حيث .المالية لندف أسكاؽ  التي ىزت المالية،القكائـ 
 البريطانية المؤسسات إلتزمت قد ك بالمؤسسات، ك المالية اإلدارية الممارسات بأفضؿ
 تقرير أكردىا التي   ك اإلرشاداتالتكصياتكبتطبيؽ  بمندف المالية األكراؽ بسكؽ المسجمة

Cadbury  ؛



اإلطاد النظري لحوكمة المنظمات                                                      : الفصل األول  
 

 
57 

 مكافآت لكضع القكاعد أفضؿ  حكؿGreenburyتكصيات   صدرت1995 يكليك فيك  ،-
 عف اإلفصاح أىمية عمى التأكيد مع المدراء التنفيذييف ك اإلدارات مجالس أعضاء
السنكم؛  التقرير ضمف ليـ المدفكعة المبالغ تفاصيؿ

 إعداد كيفية حكؿ لممراجعيف إرشادات البريطاني المراجعة معايير مجمس أصدر  كما-
المؤسسات؛  حككمة إجراءات عمى مع التأكيد تقاريرىـ

المؤسسات  إدارة بإلزاـ الخاص  كTurnbull تقرير  صدر1999عاـ  مف سبتمبر  في-
داخؿ تنظيماتيا  الداخمية الرقابة فعالية ك كفاءة تقكيـ عف باإلفصاح

 مدكنة ك الراشد الحكـ مبادئ بعنكاف تقرير المتحدة المممكة في  صدر2000عاـ   في-
 Principles of good governance and code of best "ألفضؿ الممارسات 

practice"عمى إرتكز الذم ك الممارسات، ألفضؿ المبادئ ك القكاعد أحسف  لكضع 
 1992.لعاـ 14 بكرم كاد تقرير

 خالؿ قراءة كاستعراض ليده االدبيات ك التقارير يتبيف باف حككمة الشركات كمفيـك مف
تتضمف ايجاد السبؿ كالضكابط القانكنية ك االخالقية التي مف شانيا حماية مصالح 

اصحاب الصمة بالمنشاة كحاصة االطراؼ الضعيفة منيا نضرا لعدـ تمكنيـ مف التاثير 
 . مامباشر في تسيير الشركة 

 
 النظريات المؤسسة لحوكمة المنشآت: المبحث الثاني
نظرية حقوؽ الممكية : المطمب األوؿ 

 15الممكية اإلطار النظري لحقوؽ: الفرع األوؿ
 الممكية حقوؽ نظرية

                                                           
14  ورد ضمن تقرير املظاهر املالية للحوكمة املؤسسية وهذا التقرير أصبح الحقا ١٩٩٢إن أول تعريف صريح للحوكمة املؤسسية صادر عام 

.متعارف عليه بتقرير كادبوري نسبة إىل رئيس اللجنة اليت أعدت التقرير السيد أدريان كادبوري   
15 La théorie des droits de propriété n’est formulée qu’à partir des années soixante dans la 

mouvance de Ronald Coase. C’est l’époque,  des pères fondateurs : Ronald Coase(1960), Armen 

Alchian (1959, 1961, 1965), Harold Demsetz (1966, 1967), Henry Manne (1965), Steven 

Cheung (1969), Erik Furubotn et Svetozar Pejovich (1972 et 1974), et Louis De Alessi (1983), 

en sont les représentants les plus connus. Les dates entre parenthèses sont celles de leurs articles 

les plus marquants. 
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لمقانكف حيث  االقتصادم كالتحميؿ العقكد باقتصاد تتعمؽ نظرية ىي الممكية حقكؽ نظرية
 الشركة إلى تنظر أنيا بمعنى الككالة الصفقات كنظرية تكمفة بيف نظرية مقربة عمى نجدىا 

 .nexus of contracts, cf)" العقكد مف سمسمة "الشركة  تعتبر.العقد منظكر مف

Alchian et Demsetz, « Production, Information Costs and 

Economic Organization », 1972).16 

 مف ما بأصؿ المرتبطة الممكية حقكؽ تتككف17 ، الركماني لمقانكف التقميدم لمتعريؼ كفقنا
 عف الناتج الدخؿ مالئمة في كالحؽ ، (usus) األصؿ استخداـ في الحؽ: عناصر ثالثة

 ىك الممكية حؽ .(abusus) األصكؿ مف التخمص في الحؽ ، أخيرا ك (fructus) األصؿ
 يريد ما يفعؿ بأف لممالؾ يسمح فإنو ، المبدأ حيث مف. اكتماال  األكثر الحقيقي الحؽ

 استخداـ في الحؽ لممالؾ الممكية حؽ يمنح ، كبالتالي. الممكية مكضكع حؽ بالشيء
.  منيا كالتخمص جني الثمار ، األصكؿ

 إظيار أجؿ مف القرف الماضي كىذا مف  ابتداء مف الستينات الممكية حقكؽ بمكرة نظرية تـ
  يكمف(Nellis, 1999)  .الجماعية الممكية أشكاؿ جميع عمى الخاصة نظاـ الممكية تفكؽ
 تبادالن  اعتباره يمكف بيف المتعامميف  تبادؿ أم أف فكرة في الممكية حقكؽ اقتصاد أساس
 عامة نظرية الكاقع في ىي النظرية ىذه. األشياء مكضكع التبادؿ  عمى الممكية لحقكؽ

 التي األسباب فإف ، النظرم االتجاه ىذا لمؤيدم بالنسبة. كالمؤسسات االجتماعية لمعالقات
 تكمف العامة المؤسسات عمى الخاصة لممؤسسات المتفكؽ كالمالي االقتصادم األداء تفسر
 خطر فإف ، الكاقع في. اإلفالس كمخاطر لمشركة العامة الممكية حقكؽ تخفيض في

 قادة عمى يجب كاقع أنو حيف في ، العامة المؤسسات في مكجكد غير يككف يكاد اإلفالس

                                                           
161616

 Pejovich (1969): «relations codifiées sur l’usage des choses»  Demsetz (1972): moyen 

permettant aux individus de savoir ce qu’ils peuvent raisonnablement espérer dans leurs rapport 

avec les autres membres de la communauté » 
17

 Les droits de propriété traditionnels (dans la continuité du Droit romain) comprennent 3 

éléments fondamentaux  L'usus Le fructus L'abusus 

L'usus: le droit d'utiliser et de contrôler l'utilisation de la propriété, la faculté de reprendre 

possession le cas échéant ….  Le droit d’utiliser l’actif 

Le fructus: le droit à tout profit provenant de la propriété (ex: les droits miniers, une récolte, le 

lait et les petits d'un troupeau, l'électricité produite par une éolienne ... )  Le droit d’en tirer un 

revenu … 

L'abusus : le droit de détruire (notamment par la consommation), le droit de transférer la 

propriété (vente, troc, ou à titre gratuit par donation ou legs)  Le droit de céder l’actif de manière 

définitive à un tiers… 
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 فعاؿ بشكؿ أعماليـ إدارة عمى يشجعيـ بالضركرة ىذا. معو التعامؿ الخاص القطاع
. متانتيا شيء كؿ كقبؿ أيضا كلكف ، بقائيا فقط ليس لضماف

 باإلنتاجية الخاص اىتماـ كقمؽ مسيرم القطاع استمرار بمكف فيـ ، الظركؼ ىذه ظؿ في
 نظرية تؤكد ، ذلؾ إلى باإلضافة ، لمشركات الالتي يسيركنيا المالية كالمالءة كالربحية
مرده  العامة المؤسسات عمى. الخاصة الشركات أداء تفكؽ عمى أف  الممكية حقكؽ

 إلى يضاؼ. المديريف التي تؤدب  المالية األكراؽ  التي يفرضيا سكؽ التأديبية اإلجراءات
 نياية في يتحمؿ كأنو المتبقي الدائف دكر يمعب الخاصة الشركة في المساىـ أف حقيقة ذلؾ

: كثب سمكؾ المسير المراقبة عف منو يتطمب الذم األمر ، التعيد مخاطر المطاؼ
العامة  المؤسسة كفاءة عدـ لتبرير 18الممكية حقكؽ مدرسة منّظرك قدميا التي النظرية إف

 كضكح كتاكيد حقكؽ أف ىي( الخصخصة برامج لتبرير كبالتالي )الخاصة مقارنة بالمؤسسة
. التنظيمي الممكية األفراد يعتبر عامؿ محدد تعتمد عميو المنظمة في أدائيا

 لمشركة االتجاه ىي اف ىذا يدعكف في الذيف النظرية االفتراضات ركاد ىذه فإف ، كأخيرنا
 حقكؽ ضعؼ بسبب ، لمدكلة المممككة  بحيث الشركات. كالمالي تقني التجارم: أبعاد ثالثة

. بيذه األبعاد الثالث المتعمقة بالمتطمبات الكفاء عمى قادرة تككف لف فييا ، الممكية
 أك عقائدم اختيار مسألة تككف لف الممكية حقكؽ تكزيع مسألة فإف ، ذلؾ إلى باإلضافة
 نجاعة  الشركات أكثر أف أظير الذم االقتصادم المنطؽ صميـ في ذلؾ سيككف. سياسي

. ممكيتيا بكضكح تحديد تـ التي تمؾ ىي
 
 
 

                                                           
18

 Coriat/Weinstein (1995): « un droit socialement validé à choisir les usages d’un bien 

économique »  Alchian (1987) « un droit assigné à un individu spécifié et aliénable par 

l’échange contre des droits similaires sur d’autres biens »  Barzel (1987) « le droit et le pouvoir 

de consommer, d’obtenir un revenu, et d’aliéner » les biens ou les actifs qui sont soumis à ce 

droit… 
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إف اليدؼ األكؿ ليذه النظرية ىك إدراؾ كيؼ يؤثر نمط معيف مف حقكؽ الممكية عمى 
متعامؿ أك آخر ك مف ثـ كيؼ يؤثر نظاـ حؽ ممكية معيف عمى نظاـ اقتصادم ما أم 

 كبذلؾ فإف الكظيفة األساسية لحقكؽ الممكية ىي إمداد .19عمى كفاءتو ك سير عممو
 .المتعامميف بمحفزات مف اجؿ الحفاظ كتثميف األصكؿ أم باالستعماؿ األنجع لممكارد

تقكـ نظرية حقكؽ الممكية  عمى فكرة بسيطة نسبيان بأف كجكد حقكؽ ممكية محددة بشكؿ 
جيد، ىك شرط أساسي لممبادرة الفردية، حيث يجب أف يؤدم تعظيـ كؿ منفعة فردية إلى 

 1974)زيادة في الكفاءة الجماعية كأنماط الحكافز المختمفة بيياكؿ حقكؽ الممكية 
Furubotn ، Pejovich)20 . لقد تـ التفكير بشكؿ بدييي منذ البداية بأف الممكية

. الخاصة ىي أعمى شكؿ مف أشكاؿ الممكية
  حقكؽ الممكية ىي أدكات في خدمة المجتمع كال يككف ليا معنى إال إذا تكاجدت في

، (Robinson Crusoé)21، فمثال في عالـ  (Demsetz) 1967كما يقكؿ . المجتمع
ىذا ما يفسر كيبرر تطكرات النظرية تجاه تفسيرات النمك . حقكؽ الممكية ال تمعب أم دكر

 .االقتصادم
مف خالؿ إدخاليا كمركزيتيا في النظرية المؤسساتية الجديدة ، فإف أثرىا جد كاضحا في  - 

التحميؿ االقتصادم لمعناصر ذات الطبيعة القانكنية  ، عمى سبيؿ المثاؿ ، العقكد التي 
ما كراء ىذه المالحظات ، . يبرميا المتعاممكف االقتصاديكف كتكجيو السياسات التشريعية

لمنظرية حيت طمكحيا Praxéologie 22 مف الضركرم مالحظة الطبيعة البراكسيكلكجية 
يضعيا بال شؾ فكؽ تيارات الفكرية المختمفة ، كيقصد بيا أف تككف شمكلية التفسير ، أك 

                                                           
19

 Au sein de la théorie des droits de propriété, Furubotn et Pjovichont cherché à comprendre le 

fonctionnement interne des organisations en s'appuyant sur le concept même de droits de 

propriété. Ils décomposent les droits de propriété en trois grandes parties : 

- L'usus : le droit d'utiliser le bien. 

- Le fructus : droit d'en percevoir les fruits. 

- L'abusus : droit du décider du sort du bien et d'en faire ce qui bon nous semble. 
 

20 Furubotn E., Pejovich S. (1974), The Economics of Property Rights, Ballinger 
21

Robinsone cusoè est un anglais ècrit par Daniel Defoe publié en 1719 .L’Histoire  s’inspire très 

librement de la vie d’Alexandre Selkirk  
22 Praxéologie PHILOS., ÉPISTÉMOL. ,,Science ou théorie de l'action; connaissance des lois de l'action 

humaine conduisant à des conclusions opératoires (recherche opérationnelle, cybernétique, etc.)`` 

(Morf. Philos. 1980). Construire une théorie du travail humain et des progrès de la technique, comme tente 

de le faire ce qu'on a nommé la praxéologie (Blondel, Action, 1893, p.206).La science économique 

contemporaine procède à une restructuration logique de la conduite des agents en bénéficiant de la 

praxéologie contemporaine et en lui donnant son apport (Univers écon. et soc., 1960, p.4-8). 
 

http://www.cnrtl.fr/definition/prax%C3%A9ologie
http://www.cnrtl.fr/definition/prax%C3%A9ologie
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 Coriat B. et 1995)نظرية عامة لمعالقات االجتماعية كالمؤسسات  (تريد أف تككف)
Weinstein O)  طمكحيا ىك معارضة الماركسية ككنيج عممي أخر تضفي شرعية

يراد مف ىذه  النظرية نظرية عامة لمعالقات .(Couret 1987)النظاـ الرأسمالي الميبرالي 
. االجتماعية كالمؤسسات

A. Alchian  ، R. Coase،  H. Demsetz االقتصادية المدرسة مؤسسكا ، ىـ 
 الممكية نظاـ أىمية تحديد عمى فقط ليس عممكا الممكية لقد بحقكؽ يتعمؽ الحديثة فيما

 تحكيؿ تؤدم إلى التي الظركؼ تحديد في بكفاءة، كلكف االقتصاد بالنسبة إلدارة الفردية
الممكية،  حقكؽ نظاـ  كفؽ" : A. Alchianكتب  كقد ،الممكية الفردية حقكؽ كتككيف
 بيف كاستخداماتيا ما محددة اختيار بضائع األفراد سمطة إلى تحكؿ طريقة أف أعني فإنني

:   كىذا يعني " بيا المسمكح مف االستخدامات مجمكعة
ىي في الكاقع تنازؿ متبادؿ عف الحقكؽ  (كغير األفراد)المبادالت التي تتـ بيف األفراد  -

  .المتعمقة باألشياء التي يتبادلكنيا
  .فيي إذف تبادؿ لحقكؽ الممكية -

.  إذف األفراد يممككف في الكاقع حقكؽ استغالؿ مكارد -

إف نظرية حقكؽ الممكية كانت بمثابة تجديد لمنظرية الكالسيكية، إذ تػـ إعادة النظر في 

 كقد اعتمدت ىذه النظرية عمى خمس فرضيات.بعض مف خصائصيا

  حقوؽ الممكيةمفيـو جذور : الثاني الفرع

تناكؿ  فقد 23أعمالو القانكنية،قسطا كبيرا آدـ سميث  عند الحقكؽ الممكية حضيت مسالة 
 :حكؿ فقو القانكف ما يميفي احدل 

أعضاء المجتمع  منػع  كإف الكاجب األكؿ كاألساسي ألم نظاـ ىك الحفاظ عمى العدالػة"
ىو ليس  ، أو االستيالء عمى ما24شخص آخر مف أف يعتدي أي منيـ عمى ممتمكات

 ".لو
                                                           
23

 (A.Smith, LJ, I, p. 7).citer par: Mack Éric. Des droits naturels chez Smith. In: Cahiers d'économie 

politique, n°19, 1991. Le marché chez Adam Smith. pp. 29- 35; 
24

La justice protège la propriété. « Des hommes qui n’ont point de propriété ne peuvent faire 

de torts l’un à l’autre que dans leur personne ou leur honneur ». Dans ces deux cas, celui qui 
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" .اف دكر النطاـ ىكتمكيف االفراد مف االطمئناف عف ممتمكاتيـ الخاصة
 John Locke (1632 إال أنو تعكد األفكار األساسية لحقكؽ الممكية لممفكراف االنجميزياف

-1704) et Thomas Hobbes(1588-1679) 25 .
 الممكية ككجكب حمايتيػا كقد كصؼ  بمكضكع كاف المفكريف مف رجاؿ القانكف ميتميف

الييمنة المستبدة التي يدعييا كيمارسيا أم رجػؿ مػا، عمػى أشياء "الممكية بأنيا بالكستكف 
كلكنو لـ يستطع أف يفكر ." الدنيا الخارجية، كبمعزؿ تاـ عف حؽ أم فرد آخر في العالـ 

الذم  Jeremy Bentham26أما  ." يعادؿ تعمؽ البشرية بو مثؿ حؽ التممؾ"بأم شيء 
في كؿ شيء تقريبان،  فقد كاف متكافقان مع          William Blackstone   اختمؼ مع 

أنبؿ انتصار حققتو "قائاًل إف القانوف الذي يحمي الممكية ىو ىذا القانكني حكؿ الممكية 
 ".البشرية عمى نفسيا

                                                                                                                                                                              
porte atteinte à l’autre n’en tire aucun profit. Il en va différemment quand le fautif s’en prend à la 

propriété d’autrui. « Ce n’est que sous l’égide du magistrat civil que le possesseur d’une 

propriété précieuse, acquise par le travail de beaucoup d’années ou peut-être de plusieurs 

générations successives, peut dormir une seule nuit avec tranquillité[...].Le gouvernement civil, 

en tant qu’il a pour objet la sûreté des propriétés est, dans la réalité, institué pour défendre les 

riches contre les pauvres, ou bien ceux qui ont quelque propriété contre ceux qui n’en ont 

point ». 

 
25

 JOHN LOCKE (1632 -1704) 

A ses yeux, le droit à la propriété est un droit fondamental, lié à la nature intrinsèque de l’être 

humain, au même titre que la vie ou la liberté. Si, au départ, la terre appartient aux hommes de 

façon égale – elle leur a été donnée par Dieu –, ceux-ci se l’approprient en y apportant la valeur 

ajoutée de leurs efforts. Locke pose ainsi les bases des futures théories de la «valeur travail» 

développées par Adam Smith ou David Ricardo. Il émet tout de même deux réserves : pour être 

acceptable et accepté, ce droit à la propriété ne doit pas priver les autres des biens nécessaires à 

leur survie, ni donner lieu à du gaspillage. Comprendre l'économie avec ses 30 plus grands 

génies  
publié le 12/07/2012 à 14h46  mis à jour le 19/07/2016 à 16h54 sur : https://www.capital.fr/economie-

politique/john-locke-1632-1704-on-lui-doit-le-concept-de-propriete-privè  
26 Bentham   :   

Pour comprendre la position de Bentham, il faut étudier son approche juridique de la propriété 

privée. Le but qu'il se fixe depuis ses premiers écrits est de poser les principes de la 

«jurisprudence universelle" (universal jurisprudence). Il s'agit de définir les notions qui régissent 

la sphère du droit et d'élaborer un vocabulaire qui rende compte de l'intégralité du champ par 

delà ses modifications nationales ou locales. L'utilité doit être le principe directeur de cette 

analyse. Bentham recherche un point d'équilibre entre deux pôles opposés : pouvoir rendre 

compte de ce qui est (les systèmes juridiques existants) à l'aide de catégories dérivées de ce qui 

doit être (l'utilité). Il y a, au cœur de son système, une tension essentielle entre les registres 

normatifs et descriptifs. Pour la résoudre, il met en œuvre une méthode qui repose sur deux outils 

principaux : ce qu'on a appelé "la théorie des fictions", d'une part, et une méthode de 

classification, d'autre par. 

,( Le libéralisme au miroir du droit. L’Etat, la personne, la propriété, éd. Blaise Bachofen,Paris : ENS 

éditions, 2008, pp. 117-143 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/adam-smith-1723-1790-le-marche-n-a-besoin-de-personne-pour-fonctionner-740504
https://www.capital.fr/economie-politique/david-ricardo-1772-1823-il-a-codifie-les-pratiques-du-commerce-international-740578
http://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/actualite-economique/capital/les-archives-print-de-capital.html
http://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/actualite-economique/capital/les-archives-print-de-capital.html
http://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/actualite-economique/capital/les-archives-print-de-capital.html
http://www.prismashop.fr/tous-les-magazines/actualite-economique/capital/les-archives-print-de-capital.html
https://www.capital.fr/economie-politique/john-locke-1632-1704-on-lui-doit-le-concept-de-propriete-priv�
https://www.capital.fr/economie-politique/john-locke-1632-1704-on-lui-doit-le-concept-de-propriete-priv�
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االقتصادييف  المفكريف عمى قكم  ذك اثر االقتصاد  مبادئبعنكاف مارشاؿ ألفرد كتابيعتبر 
 عمى حصمت بالفعؿ قد سريعة تغييرات بأف يؤمف مارشاؿ كاف ، كقداالنجمكساكسكف

  حيث تكصؿ الى قناعة مقمؽ، كبشكؿ  نياية القرف التاسع عشر البشرية خالؿ الطبيعة
  .الطبيعة البشرية مقكمات مف ابعد ىك ما تصؿ ، إلى الفردية، ال الممكية إلى الحاجة بأف
 الممكية ففي حقكؽ  اشكاليةاألبحاث حكؿاصدار الكثير مف  ىايؾ  أشرؼ1935 عاـ في

 الممكية  قكة عمى قدسيةىايؾ دافع سياسي، بحث  كىكالرؽ إلى الطريؽ بعنكاف كتابو
 :يقكؿ  حيثالفردية

 الذيف يممككف كلكف فقط ألكلئؾ لمحرية، ليس األكبر الضماف ىك: الفردية الممكية نظاـ إف"
 " يممككف ال الذيف قميالن ألكلئؾ إال تقؿ كبدرجة ال
فرضيات نظرية حقوؽ الممكية  : الفرع الثالث

مبدأ أساسي مفاده أف كؿ تبادؿ مابيف متعامميف، كأف أم عمى  النظرية حقكؽ الممكيةتعتمد 
 Coriat et Weinsteinعالقة بأم طبيعة كانت يمكف  اعتبارىا كتبادؿ لحقكؽ الممكية 

 27.إذف مفيـو حقوؽ الممكية يعتبر حؽ معترؼ بو اجتماعيا، .(1995
 بالبحث عف تيـ دكاؿ  المنفع يسعكف الى تعظبـ إف المتعامميف االقتصادييف .1

  الفردية ميما كاف النظاـ االقتصادم الذم يعممكف بو ك ميما كانت حقكؽتيـ المصمح
 28الممكية التي يتمتعكف بيا،

. تفضيالت الفرد يتـ إظيارىا بسمكؾ في السكؽ  .2
المعمكمة ليست كاممة كتكاليؼ التعاقد تساكم الصفر ىذه التكاليؼ ميمة لذا  .3

.   كىك ما يشكؿ عنصر مفسر لمسمكؾ االقتصادم لألفراد ،يستبعد إىماليا
  .يخضع المتعاممكف لقيكد تفرضيا ىيكمة النظاـ الذم يحكميـ أك يعممكف بو  .4
إف دالة المنفعة لمفرد يمكف أف تحكم أمكرا أخرل غير تعظيـ الربح كالثركة كالتي ليست  .5

الكحيدة الدالة عمى دالة منفعة المتعامميف االقتصادييف كىذا مثؿ الكقت الحر في أكقات 
  .العمؿ اليدكء األماف ،الترفيو كحتى ظركؼ العمؿ أيضا 

                                                           
27

 Coriat B. et Weinstein O. Les nouvelles théories de la firme- Le Livre de Poche, Paris, (1995) p.79 
28 Yves Simon, Théorie de la firme et réforme de l'entreprise: Revue de la théorie des droits de propriété 

Revue économique, Vol. 28, No. 3 (May, 1977), pp. 321-351 
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تصنيؼ الممكية حسب حقوؽ الممكية : الفرع الرابع
 : المؤسسات الرأسمالية -1
  : مف حؽ شخص كاحد كيكجد حالتيف Usus،Fructus،Abususكؿ مف ككف م

إذ ال يكجد فصؿ بيف كظيفة القرار كتكظيؼ الممكية ىذا ما : المالؾ ىو المسيرلما يككف 
  .يجعؿ المؤسسة الرأسمالية أكثر نجاعة 

تشكؿ المؤسسة الرأس مالية تنظيـ فعاؿ ألف آلية الحككمة تسمح  :المسير المالؾفي كجكد 
بمراقبة متخذم القرار كالحث عمى التسيير لصالح المساىميف كالمسير يعتبر كدائف 

  .متبقي
تحت ىذا المصطمح يتـ تقسيـ المداخؿ المتبقية  يعني الفائض غير المصرح عنو في العقد 

بيف المسير كالمساىميف كاألكلكية تككف لمدائنيف الخارجيف لذا ينتظر المساىميف رفع 
 المداخؿ لرفع أجرة المسير كزيادة منفعة المساىـ 

 المؤسسة التي يسيطر فييا المسير l’entreprise managérial  
 le fructus etتقسـ حقكؽ الممكية حيث المالؾ يحؽ لو اإلفراط كاستغالؿ المنتج 

l’abusus مثال لو حؽ االستعماؿ لقيامو بالتسيير اليكمي لممؤسسة ىذا التقسيـ لحقكؽ 
 بيف المالؾ كالمسير ،المسير ال  des conflits intérêtsالممكية يسبب نزاع المصالح 

يممؾ رأس ماؿ لذا ال يبحث عف رفع قيمة الثركة لصالح المساىميف فالربح عند المسير 
 تحميؿ فيما يخص  williamsonيككف في استقالليتو كتعزيز إمكانيتو مف جية قدـ 

تقسيـ حؽ الممكية الذم يستغؿ المسير حيث قد يبحث المسير عمى رفع أجره كمما رفع 
  .فائدة المساىميف 

  .يبحث المسير عمى رفع أجره لكف دكف االىتماـ بمصمحة المساىميف
يكظؼ المسير نفقاتو الشخصية مف أجؿ زيادة استيالكو في كجكد إمكانية ضرر 

. المساىميف
  29الوكالة  نظرية: المطمب الثاني 

                                                           
29

 La théorie de l'agence apparaît aujourd'hui comme l'explication théorique dominante des 

phénomènes de gouvernance d'entreprise [Daily, Dalton et Cannella, 2003]. Elle n'est cependant pas 

apparue dans un vide théorique, mais part de l'intuition, formulée dès les années 1930 par Berle et 

Means [1932], d'une exacerbation des conflits d'intérêts et des problèmes de contrôle, liés à l'ouverture 
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 حيث 1932 سنة منذلقد كانت اكؿ الدراسات اتي اىتمت بمكظكع الحككمة كما سبؽ ذكره 
في كتاب ليما إشكالية         تناكؿ مف أكائؿ مفBerle et Means 30مف  كؿ كاف
 The Modern Corporation and Private) التسيير بعنكاف عف الممكية فصؿ

Property, 1932) ،   مف  كؿاما Jensen et Meckling  لحككمة ا  فتناكال إشكالية
 مف المقاربة التعاقدية الرابطة بيف األصيؿ ك الككيؿ ك ما يتكلد مف خالليا مف بالمؤسسة

 في نتائجيما كقدمت التسيير، ك الممكية بيف فصؿ ىناؾ يككف عندما تضارب لممصالح 
 الباحثاف النظرية  استبدؿ 1976  سنة المالي االقتصاد أىـ دكريات مف كاحدة

 أف بفكرة سكداء، عمبة عف عبارة المؤسسة أف فكرة لعقكد تبنت التي التقميدية الكالسيكية
  .الشخصية منافعيـ تعظيـ عف األفراد فييا يبحث لمتعاقدات، مركز عف عبارة   المؤسسة

  شخص بمكجبو يعيف عقد: 'بأنيا الككالة Jensen et Meckling 31كؿ مف  عرؼ
 ك عنو نيابة األكؿ لفائدة معينة بأعماؿ المسير لمقياـ العكف  ىك أخر شخصا الرئيسي
 نفس المسير ك المالؾ أم الطرفيف لدل يككف أف ليس بالضركرة ك ،"منو تفكيض
 " .األىداؼ

الوكالة  فرضيات نظرية و الوكالة عالقة خصائص: الفرع األوؿ
 :الككالة عالقة خصائص مف
 .السمطة عمى تقكـ -أ
 .المعمكمات تناظر عدـ -ب

                                                                                                                                                                              
du capital... Wirtz, Peter. « II. Les fondements théoriques des meilleures pratiques de gouvernance », Les 
meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. La Découverte, 2008, pp. 36-51. 
30

 Les réflexions à ce sujet ont été engagées par la contribution de BERLE et MEANS Rejoignant 

l’idée déjà exposée auparavant par Adam SMITH comme quoi  » Les directeurs de ces sortes de 

compagnie étant les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt que de leur propre argent, on ne peut 

guère s’attendre qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les associés d’une 

société apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. 
31

 M.C. Jensen et W.H. Meckling, fondateurs de la théorie de l'agence, s'inspirent à l'origine de 

la démarche de Alchian et Demsetz, pour définir la firme comme nœud de contrats. Le modèle 

explicatif des structures de financement et d'actionnariat, est fondé sur les hypothèses d'asymétrie 

d'information et de conflits d'intérêts entre le dirigeant - propriétaire, les nouveaux actionnaires et 

les créanciers financiers. Pour M.C. Jensen et W.H. Meckling « il existe une relation d'agence 

lorsqu'une personne a recours aux services d'une autre personne en vue d'accomplir en son nom 

une tache quelconque ». Dans le cas présent, la relation d'agence concernera le principal.  « 

Theory of the firm, Managerial Behavior, Agency Costs & Ownership Structure », Strategic 

Management Journal,1976, p.305-360.    
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 .الممكية حقكؽ نظرية مع خصكصا تتعاطى -ج
 :أف الككالة نظرية تفرض 
 ) .المصالح اختالؼ  (المالؾ حساب عمى منافعيـ لتعظيـ يسعكف المسيركف -أ
 .صحيحة تككف ال قد لألعكاف السبقية األعماؿ ك مستقر غير المحيط - ب
عدـ  أك نقصاف فكرة جاءت الفرضية ىذه كمف الرئيسي، مف أكثر عممو بعرؼ العكف -ج

 .العقكد اكتماؿ
 .االقتصادية بالرشادة العكف ك الرئيسي مف كؿ يتميز -د
إلى  األكؿ يسعى فبينما العكف، ك الرئيسي مف كؿ أفضميات ك أىداؼ اختالؼ -ق

 يسعى العكف فإف معقكؿ، أجر مقابؿ العكف عمؿ ك جيد مف قدر أكبر عمى الحصكؿ
 ك الحكافز، المكافآت، مف ممكف قدر أكبر عمى الحصكؿ خالؿ مف منفعتو إلى تعظيـ
 ك الرئيسي مف كؿ يتحمميا التي المخاطرة نسبة كاختالؼ أقؿ مجيكدات بذؿ المزايا مع
 تصرفات ك أداء مالحظة ك متابعة عمى الرئيسي قدرة إلى عدـ ذلؾ كيرجع 32العكف،
. بصكرة مباشرة العكف

مشكمة : ك قد طرحت نظرية الككالة مشكمتيف رئيسيتيف تظير بيف أطراؼ الككالة ىما
التخمخؿ الخمقي ك التي تظير عندما ال تككف لألصيؿ القدرة عمى مراقبة أداء الككيؿ، ك 
في ىذه الحالة تختمؼ اختبارات كؿ مف األصيؿ ك الككيؿ حكؿ البدائؿ المطركحة أما 

                                                           
32 Charreaux Gérard. La théorie positive de l'agence : positionnement et apports. In: Revue 

d’économie industrielle, vol. 92, 2e et 3eme trimestres 2000. Économie des contrats : bilan et 

perspectives. pp. 193-214; doi : https://doi.org/10.3406/rei.2000.1046 

https://www.persee.fr/doc/rei_0154-3229_2000_num_92_1_1046 

•les individus se préoccupent de tout ce qui est source d'utilité ou de désutilité et sont 

des « évaluateurs ». Ils sont à même de faire des arbitrages entre les différentes sources 

d'utilité et leurs préférences sont transitives ; 

• les individus sont maximisateurs. Ils sont censés maximiser une fonction d'utilité, dont 

les arguments ne sont pas exclusivement pécuniaires, sous contraintes. Ces contraintes 

peuvent être cognitives et les choix effectués tiennent compte des coûts d'acquisition du 

savoir et de l'information ; 

 • les individus sont créatifs et savent s'adapter ; ils sont à même de prévoir les 

changements de leur environnement, d'en évaluer les conséquences et d'y répondre en 

créant de nouvelles opportunités dont ils sont capables d'apprécier l'intérêt. 
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ك تظير عندما ال يككف لألصيؿ القدرة عمى 33المشكمة الثانية فتتمثؿ في االختيار العكسي 
الحصكؿ عمى المعمكمات الكافية حكؿ النتائج المتكقعة المترتبة عف اختيار كؿ مف بديؿ ك 
ذلؾ قبؿ عممية االختيار، بحيث تككف المعمكمات متكفرة بقدر كافي لدل الككيؿ قبؿ عممية 

 34.القياـ باالختبار

النظرية االيجابية لممحاسبة  : المطمب الثالث 

  الدراسات االكادمية Normative Approach استخداـ المدخؿ المعيارم لقد ساد
  يعمؿ عمى ايجاد كالمفاضمة الذمفي الحقؿ المحاسبي الى غاية  ستينات القرف الماضي 

 عف  االفضؿ ك االمثؿ دكف السعي الى ايجاد مقياس بيف البدائؿ المتاحة إال أف البحث
 فيما يجب أف تكوف عميو  فمسفتو تتمثؿكاف اىـ مكطف لقصكر مقاربة  ك الذم  ليما 

. ؟ دكف مالحظة الكاقع التجريبي المحاسبة 

االجراءات  تككف عميو أف عمى تحديد  ما يجب  يركز المدخؿ المعيارمحيث اف 
فاف   ك بااتالي . 35لمحاسبةا   ما تصبك الى تحقيقوالمحاسبية بما يؤدم إلى تحقيؽ

 المتاحة تككف عمى اساس نسبة االختيار ك المفاضمة ما بيف السياسات المحاسبية 
                                                           
33

 La sélection adverse, ex ante: l'agent dispose d'informations alors que les principaux ne les ont 

pas, il peut les cacher avant de signer le contrat. Le hasard moral ex post: les principaux ne sont 

jamais assurés que l'agent mettra tout en œuvre pour exécuter le contrat et ne poursuivra pas des 

objectifs qui lui sont propres. 

 

  
34

 ، شخص Principalتشير نظرية الككالة إلى إف عالقات الككالة تظير عندما يشغؿ شخص معيف يسمى األصيؿ  
 ، النجاز بعض الخدمات ، كمف ثـ يخكلو صالحيات اتخاذ القرارات لصالح األصيؿ ، كذلؾ Agentآخر يدعى الككيؿ 

كيذكر االقتصاديكف انو بسبب الحاجات الذاتية لألفراد ، فانو ليـ تفضيالت شخصية ، . مف خالؿ عالقات تعاقدية 
كفي كثير مف األحياف تؤدم ىذه المصالح الشخصية إلى ظيكر تعارض في . كبذلؾ تككف لدييـ مصالح مختمفة 

المصالح بيف األطراؼ المتعاقد ، كاف تعارض المصالح ىذا مف المحتمؿ أف يؤدم بدكره إلى قياـ احد أطراؼ العقد أك 
  .كمييما بأعماؿ مف الممكف أف تككف ضد مصمحة الطرؼ اآلخر

Eisenhardt ,M.K.," Agency Theory: An Assessment and Review",  Academy of Management Review, Vol. 

(14),No. (1) , 1989 . 
 

35 En s’inspirant de la démarche positive en économie, élaborée par J. N. Keynes (1891) et 

reprise par M. Friedman (1953), R. L. Watts et J. L.  Zimmerman (1978, 1979 et 1986) de 

l’Ecole de Rochester ont essayé de  déplacer la « théorie comptable » de sa conception normative 

selon laquelle il s’agissait d’expliquer « ce qu’elle devrait être » au regard d’un système de 

valeurs vers la construction positive d’un ensemble de connaissances expliquant « pourquoi la 

comptabilité est ce qu’elle est, pourquoi les comptables font ce qu’ils font et quels effets ces 

phénomènes ont sur les gens et sur l’allocation des ressources » 
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  كانت الييئات  المحاسبية المتنفذة فيك لقد. لممحاسبةامكانيتيا بمكغ االىداؼ المفترضة 
 في ىده  إصدارىا لممعايير الدكر الرئيس في ترسيخ ىذا المدخؿالكاليات المتحدة األمريكية

 .منذ بداية السبعينات مف القرف الماضيالدكلة ذات االقتصاد المييمف كذلؾ 

 
تطكر اىتماـ الدراسات بمكضكع النظرية المحاسبية 1: الشكؿ رقـ 

 
Graphique. L’évolution de l’intérêt porté à la théorie en comptabilité 

 Marc Nikitin, Aurélien Ragaigne  Qu’est-ce qu’une théorie en :مصدر
comptabilité ? 

إال انو بدأت بعض البحكث االكادمية تاخد عمى ىدا المدخؿ قصكره في  التكصؿ إلى 
إيجاد األسباب التي تدفع المسيركف إلى االخد كالمفاضمة بيف السياسات المحاسبية المتاحة  

 المعمكمة لمستعممياالحتياجات المفترضة  لتمبية اقتصاره فقط عمى محاكلة إيجاد مفاىيـ ك
 بالتطبيؽ ك الممارسة تعمقةكؿ الـاالمشالسعي إلى محاكلة إدراؾ المحاسبية دكف 

 .36المحاسبية 
 فمقد تطرؽ إلى دكافع المفاضمة بيف السياسات تيار مدخؿ سمكؾ أسعار األكراؽ الماليةأما 

لمحاسبية الناتجة عف استخداـ طرؽ محاسبية  المحاسبية عف طريؽ ايجاد العالقة بيف  
 لطريقة المحاسبية التي حيث يتـ المجكء الى امعينة ك أسعار األكراؽ المالية في البكرصة

                                                           
    العدد ,االدارة العامة  معهد :الرياض ( حممد عباس سراج دراسة حتليلية لفعالية استخدام املذخل املعياري و املذخل االجيايب يف جمال التنظري احملاسيب  جملة االدارة العامة 36 

 157ص ,  )1989 اوت 63,
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إال   اثر عمى أسعار األكراؽ المالية  ك دلؾ اعتمادا عمى نظريات التمكيؿيككف ليا اكبر 
كراء تقؼ التي الدكافع تفسير كذلؾ  ىدا المدخؿ  استطاعة لدل الباحثيف عدـ تبيف انو 

 انو طبقا لنظريات التمكيؿ ال يؤثر إلى  ك يرجع دلؾ ية المحاسبالمفاضمة بيف البدائؿ
  37.  المحاسبية ليس ليا تكمفةةاالختيار المحاسبي عمى قيمة المنثأة ك بتالي فاف المعمكـ

 تفسير مسببات المفاضمة بيف  فيكلما اتضح مف عدـ قدرة المدخؿ المعيارم 
 تنادم بضركرة تطكير نظرية لممحاسبة تشرح كتفسر السياسات المحاسبية نادت أفكار  

سمككيات الفكر المحاسبي إلى دراسة انتقؿ  ، حيث كما ىي كائف فعالً المحاسبة 
تيدؼ نظرية محاسبية إيجابية سعيا منيا لبمكرة كذلؾ  كما ىي قائمة كالممارسات المحاسبية

  كليست فنان لو عممًا تطبيقياً إلى تفسير كشرح لألحداث االقتصادية باعتبار أف المحاسبة 
 ( .  .Jean-François Casta. p. 1393-1402, 2009  )قكاعد  

 ذات الصمة تحميؿ وتفسير والتنبؤ بسموؾ األطراؼالمدخؿ اإليجابي عمى حيث ركز 
 مف بدائؿ لسياسات محاسبية المسيركف كراء  مفاضمتيـ سمكؾ دكافع  كمنيا بالمؤسسة 

Jeanjean et Ramirez 2008 (p. 5 à 26)   المدخؿ اإليجابي يعالج     كليذا
: التاليةمحاسبية التساؤالت اؿ

أف النظرية اإليجابية تحاكؿ اإلجابة عمى التساؤالت التي تظير مف الممارسة 
 :38المحاسبية العممية كمف أمثمة تمؾ التساؤالت عمى سبيؿ المثاؿ

                       
كبدائؿ تتجاىؿ خيارات محاسبية معينة كإلى ممارسات  اإلدارة العميا تمجالماذا  .1

 أخرل ؟

                                                           
37

 Ross  L Watts and Jerold L Zimmerman ,”Positive Acconting Theory ; A ten years perspective” The 

Accounting Review (Janvier 1990),pp.132-133 
38

 Fondée sur la volonté d’expliquer les pratiques comptables et non sur celle de les améliorer, la 

théorie positive est une théorie scientifique dans le sens où, comme l’affirment Watts et 

Zimermann (1986), « la science a peu de choses à dire sur les valeurs ». Thomas JEANJEAN et 

Carlos RAMIREZ  COMPTABILITÉ – CONTRÔLE – AUDIT / Tome 14 – Volume 2 – 

Décembre 2008 (p. 5 à 26) 

 

 



اإلطاد النظري لحوكمة المنظمات                                                      : الفصل األول  
 

 
70 

عدـ عكسيا لمذمة  بالتكمفة التاريخية بالرغـ مف  بعض المسيركف العمؿفضؿملماذا  .2
القيمة بينما يفضؿ البعض اآلخر , الممية الحقيقية لممنشاة كذلؾ بفعؿ التضخـ  

 ؟العادلة اخدتا  تقمبات األسعار في تقييميا ألصكؿ الشركة  
صافى  لنتائج المؤسسة   ـ تكقعاتو  اإلفصاح عف بعض المسيركففضؿملماذا  .3

 منشأة أخرل ؟مسيرك بينما ال تفضؿ 
مقابمة احسف البحث عف عف طريؽ تمؾ التساؤالت لكف  أيضا المدخؿ المعيارمتناكؿ 

تفسير ىي انيييتـ ب المدخؿ االيجابي اال اف مقاربة ما بيف المصركفات كاإليرادات ، 
تمؾ الممارسات االختيارية مف بيف البدائؿ وليس  نحو وتحميؿ والتنبؤ بسموؾ اإلدارة

 . مف منظور األفضمية
المحاسبية بعد ك ابتداء مف السبعينات مف القرف الماضي  اتجيت الدراسات 

 كتطكيرىا ك الدم  المدخؿ اإليجابي في تنظير المعرفة المحاسبية تبني السبعينيات ا نحك
   ، ىاكمف ثـ تفسيرالظاىرة  عمى مالحظة  يعتمد  المنيج االستقرائي الذميعتبراحد اكجو 

سمكؾ المسير ازاء المفاضمة تنحصر مشكمة النظرية في تفسير ظاىرة كعمى ىدا االساس 
 Donatien )   التفضيؿىذا تقؼ كراء  الدكافع التيلبمكغ  المحاسبية البديمة بيف السياسات

Avelé, 2013p4 )     كعميو يمكف طرح التساؤالت التالية :

 ما ىك المفيـك العممي لنظرية المحاسبة اإليجابية ؟ .1
 ما ىي مداخؿ التنظير عمى أساس إيجابي ؟ .2
 ما ىي معايير التحقؽ بقبكؿ أك رفض النظرية المحاسبية اإليجابية ؟ .3
ما ىي دكافع اإلدارة لالختيار بيف السياسات المحاسبية البديمة كفقان لمنظرية  .4

 االيجابية لممحاسبة ؟
 . العممي لنظرية المحاسبية اإليجابية الطابع: الفرع األوؿ

مف أىـ  (  Watts and Zimmerman , 1978 )لقد كانت بحكث كؿ مف 
لنظرية المحاسبة اإليجابية كمدخؿ جديد لتنظير المعرفة المحاسبية تطرقت الدراسات التي 

كما ىي قائمة فعالن في ك تالكلتيا   عالجت الممارسة المحاسبية مف زاكية سمككيةحيث 
 . المينيالكاقع
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إف اليدؼ مف النظرية اإليجابية ىو تطوير التقرير المالي داخؿ نطاؽ المحاسبة 
عف طريؽ توضيح لمدوافع نحو االختيار مف بيف السياسات والطرؽ المحاسبية البديمة 

 . ومف ثـ التنبؤ بآثار تمؾ السياسيات المحاسبية عمى المنشأة
 يعكد الى مدل تاثيرىا عمى دالة لسياسات محاسبية معينةاف سبب تفضيؿ المسيركف 

تعٌظيـ إلى منفعتيـ االقتصادية حيث انو كبناءا عمى نطمية الككالة فاف االدارة تسعى 
 كبااتالي فاف المسيركف يغتنمكف فرصة ىامش الحرية التي تتيحو ،الذاتية منفعتيا

مما يؤثر عمى دقة كعدالة القكائـ السياسات المحاسبية الختيار السياسة االكثر نفعا ليـ 
 39(Christensen et al,  2002)المالية    

 اتجو نحك المدخؿ اإليجابي  كما سبؽ دكرهف البحث المحاسبي في نياية السبعينياتا
 السياسات المحاسبية مف خالؿ  المفاضمة  بيف لمتنظير كتحميؿ بكاعث اإلدارة في

 كفيما 40المالحظة كصياغة الفركض كاختبارىا باألساليب العممية بدال لممذخؿ المعيارم
عمى تقييـ اىتمت الدراسات يتعمؽ باستخداـ النظرية اإليجابية مع المعايير المحاسبية ، فقد 

االقتصادية لتبنى طرؽ محاسبية معينة صدر بالفعؿ بشأنيا معايير محاسبية في الدكافع 
. االمريكيةالكاليات المتحدة 

إلى  ( 1989, زكريا , الصادؽ  )فقد بكبتيا دراسة , كفى تبكيب بحكث المحاسبة 
:  ثالث مراحؿ 

المرحمة األكؿ استخدمت النمكذج المعيارم حيث كاف ىدؼ ىذه البحكث  -
 .البحث عف األفضمية أك المثالية ، ىك قائـ فعالن 

المرحمة الثانية استخدمت النمكذج الكصفي الذم يسعى إلى كصؼ الظاىرة  -
 .محؿ البحث 

                                                           
39 ChristensenT.E. ,Hoyt RE.,Paterson J.S(1999),” Ex ante incentives for earnings management 

and the informativeness of earning”   , journal of business Finance and accounting,vol.26,n
0
7et 8, 

septembre-octobre,p.807-832 
40

 La théorie normative comptable est née en réponse à un besoin de fondements conceptuels à la 

pratique comptable entre les années 50 et 60 du siècle dernier. L’enseignement de la comptabilité 

jusqu’à cette période s’intéresse plus particulièrement aux pratiques sans s’inquiéter réellement 

de la théorie (AAA, 1977, p. 6)    
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 أما المرحمة الثالثة فاعتمدت بحكثيا عمى النمكذج اإليجابي الذم ييدؼ إلى  -
 .تفسير كتحميؿ كالتنبؤ بدكافع كسمكؾ اإلدارة إزاء التفضيؿ المحاسبي

                             
  مقارنة بيف نظريات المحاسبة عمى أساس معياري وعمى أساس ايجابي2جدوؿ رقـ 

 (1989الصادؽ ، زكريا ،  )المصدر 

أسس التنظير لنظرية المحاسبية اإليجابية : الفرع الثاني

نظرية المحاسبة اإليجابية نظرية المحاسبة المعيارية أساس المقارنة 
 

مف حيث اليدؼ 
البحث عف األفضمية أم 
البحث عف أفضؿ نظرية 

كأفضؿ بدائؿ كأفضؿ سياسات 

تحميؿ كتفسير كالتنبؤ بسمكؾ 
اإلدارة العميا في االختيار مف 
بيف السياسات المحاسبية ، 

كبالتالي تطكير نظرية لكضع 
كاختيار السياسات المحاسبية 

مف حيث المدخؿ 
 المستخدـ

المدخؿ اإليجابي المدخؿ المعيارم 

 

حيث أداة البحث مف 
 المستخدمة

 

نظرية االقتصاد خاصة نظرية 
 الدخؿ

نظرية تكمفة الككالة 

النظريات السمككية 

 بعض األساليب اإلحصائية

 

مف حيث كسيمة البحث 
 مستخدمةاؿ

االعتماد عمى عمـ المنطؽ في 
المبادئ كالفركض  اشتقاؽ

عمى  كالبديييات كتعتمد
 التحميؿ النظرم فقط

استخداميا لبعض األساليب 
في اختبار  اإلحصائية

 الفركض ككضع إطار نظرم
تشتؽ منو بعض الفركض 

التي يقـك الباحث  اإلحصائية
 .باختبارىا 
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 نظرية الوكالة  :أوال
نشأت نظرية الككالة نتيجة ازدياد حجـ الشركات كانفصاؿ الممكية عف اإلدارة كتقكـ تمؾ 

: النظرية عمى عدة افتراضات ىي 

 .بالرشد االقتصادم  (اإلدارة  )كالككيؿ  (المساىميف  )يتسـ كؿ مف األصيؿ  .1
 .يسعى كؿ مف األصيؿ كالككيؿ إلى تعظيـ دالة ىدفو  .2
عدـ تماثؿ المعمكمات بيف األصؿ كالككيؿ ، حيث األخير يمتمؾ الخبرة العممية  .3

كالسيطرة عمى المعمكمات المحاسبية كلديو خبرة في االختيار مف بيف السياسات 
 .كالتقديرات المحاسبية مما يعظـ دالة منفعتو عمى حساب األصيؿ

يمكف النظر إلى المنشأة عمى أنيا مجموعة مف ( 1999,منير , ىندم  )كقد أشار 
, العامميف , الدائنيف , المالؾ  )العقود بيف أعضاء الفريؽ الذي يقدـ عوامؿ اإلنتاج 

حيث أف كؿ عضو يسعى لتحقيؽ  مصالحو الذاتية وأف سعى كؿ فريؽ لتحقيؽ  (اإلدارة 
. مصالحو الذاتية ىو أمر محتمؿ مما يبرز التعارض بيف أعضاء الفريؽ 

كيحاكؿ البحث المحاسبي اإليجابي تفسير القيكد كالمحددات المفركضة عمى اإلدارة 
مف جانب األطراؼ األخرل مف أصحاب المصالح في المنشأة بصدد اختيارىا لسياسات 

كالكشؼ عف مدل تأثر عممية اختيار البدائؿ المحاسبية في , كطرؽ التقرير المالي 
الممارسة العممية بمصالح اإلدارة التي يجب تحفيزىا باستمرار لتحقيؽ مصمحة الكحدة 

. االقتصادية ككؿ 

كبيذا تؤكد نظرية الككالة عمى أف اختيار اإلدارة لمطرؽ كالسياسات المحاسبية يتأثر 
فقط بآثارىا النسبية عمى الدخؿ كفقان لتفضيالتيا كذلؾ دكف األخذ في االعتبار أيان مف 
تفضيالت  األطراؼ األخرل مف أصحاب المصالح في المنشأة أك الظركؼ المختمفة 

القائمة في التطبيؽ العممي عمى سياسات االختيار المحاسبي التي يتـ عمى أساسيا إعداد 
كحتى ال يؤدم ذلؾ المدخؿ في النياية إلى إطار نظرم يخدـ مصمحة . القكائـ المالية 

مدخالن  "  Demskiديمسكى " فقد اقترح , اإلدارة عمى حساب مصالح األطراؼ األخرل 
أكثر تطكران لشرح كتفسير الدكافع المؤثرة عمى اختيار البدائؿ المحاسبية بما يتسؽ مع الكاقع 
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الفعمي ، حيث يقكـ ىذا المدخؿ عمى أساس نظرة أكسع إلى أف المنشأة باعتبارىا اختيار 
لتشكيمة المدخالت كالمخرجات المثالية التي تتضمف مجمكعة مف العالقات التعاقدية 

كتككف المحاسبة ىي أحد عكامؿ اإلنتاج التي تساىـ . المنظمة مف خالؿ العقكد المختمفة 
في إنتاج ىذه التشكيمة ، كبذلؾ فإف تفضيالت الكحدة االقتصادية لمبدائؿ المحاسبية 
المتاحة تعتمد عمى أسعار عكامؿ اإلنتاج األخرل كيعنى ىذا أنو عندما تقـك المنشأة 

باختيار سياسات كطرؽ إعداد التقرير المالي في ضكء المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا 
فإف ذلؾ يككف بمثابة الممارسة الفعمية لتفضيالتيا التي تميؿ إلى اختيار السياسة , 

 ، 2000عثماف ، األميرة ، )المحاسبية التي تحقؽ أفضؿ تشكيمة لعكامؿ اإلنتاج األخرل 
 ( .736ص

 نظرية متخذي القرارات :ثانيا 
يرتبط ىذا المدخؿ بالبحكث السمككية كىك نتاج لمحاكالت اكتشاؼ التفضيالت الفردية 

بأشكاليا المختمفة كيركز عمى الكيفية التي يتخذ بيا مستخدمي المعمكمات المحاسبية 
عممية  إلى أف  Brunsالقرارات كنكع المعمكمات التي يطمبكنيا حيث انتيت دراسة برنز 

اختيار وتشغيؿ المعمومات عادة تتأثر بالدوافع السموكية لألفراد المستخدميف لتمؾ 
. المعمومات 

فإف الفكر المحاسبي اكتشؼ مجاالن خصبان لمتفضيالت الفردية , كبظيكر ىذا المدخؿ 
كأحد مداخؿ التنظير اإليجابي الذم يقـك عمى أساس كجكب تضميف المعرفة المحاسبية 

بالفركض المفسرة لسمكؾ مستخدمي المعمكمات المحاسبية بحيث تعكس المعمكمات الظاىرة 
كلقد اعتمدت . في القكائـ المالية تفضيالتيـ كمف ثـ تالؤـ استخداماتيـ الحالية كالمحتممة 

مقدمات تجريبية تصؼ خصائص – دراسات ىذا المدخؿ عمى النظرية اإليجابية لصياغة 
خالؿ المعمكمات المحاسبية المستخدمة في الممارسة العممية كالتي تختبر سياسة معينة مف 

  تحميؿ البواعث السموكية لمستخدمي القوائـ المالية

: اقتصاديات المعمومات  نظرية :ثالثا
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عدـ تجاىؿ كفؽ ىده ىدا المذخؿ فاف المعمكمة المالية تعتبر مكرد ذك تكمفة كبالتالي يجب 
تأثير قرارات السياسة المحاسبية عمى المحددات كالبكاعث اإلقتصادية الكاقعية المؤثرة عمى 

.  أداء الكظائؼ المحاسبية 
ة  ينظرية اإليجابية المحاسبعناصر قوة : الفرع الثالث

 أربعة معايير لمحكـ عمى اإلطار الفكرم لنظرية المحاسبة ات الىأشارت دراس
.  نذكرىا باختصاراإليجابية 

 . المقدرة التنبؤية عنصر  :أوال
عمى التنبؤ مما تخفض مف درجة  القدرةينظر لممعمكمات المحاسبية عمى أنيا لدييا 

 المصاحبة لممستقبؿ كقد أشارت دراسات بأف النظرية اإليجابية تتنبأ بالطرؽ عدـ التأكد
كالسياسات المحاسبية لكف البعض يرل عدـ صالحية ىذا المعيار لتقييـ السياسات 

المحاسبية البديمة بمعنى عدـ إمكانية تنظير المعرفة المحاسبية طبقان لممدخؿ اإليجابي لكف 
 :عززت تمؾ اآلراء باألسباب التالية 

  أف القدرة عمى التنبؤ تفيد الختبار فائدة المعمكمات المحاسبية لمستخدمييا. 
  أف المعمكمات المحاسبية تفيد في عممية اتخاذ قرارات تخصيص المكارد كاستغالليا

 .كلذلؾ يككف لممعمكمات المحاسبية نتائج اقتصادية كاجتماعية
  المحاسبة ظاىرة اجتماعية كبالتالي فيي تعد كعمـ مف العمكـ االجتماعية .
 .  القابمية لالختبار التجريبيعنصر : ثانيا

يقضى ىذا المعيار باف النظرية تككف عممية في حالة ما إذا كانت االفتراضات التنبؤية 
الناتجة عف النظرية قابمة لالختبار التجريبي بطريقة مستقمة عمى مستكل الممارسة العممية 

كيعنى ذلؾ أف النظرية التي لـ يتـ اختبار افتراضاتيا عمميان ال تؤدل كظيفتيا بكفاءة 
كتقضي منيجية البحث العممي لكي يككف . كفعالية كبذلؾ تككف عديمة النفع كاالستخداـ 

اإلطار الفكرم لمنظرية قابال لالختبار يجب أف يككف ىذا اإلطار متسؽ مع الممارسة 
. العممية بصكرة تمنع حدكث التعارض كالتناقض بيف اإلطار كالممارسة العممية 

.  عنصر ا لقدرة عمى اإلقناع:ثالثا
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يقكـ ىذا المعيار عمى أساس التحميؿ المنطقي كما يسفر عنو مف نتائج نيائية مقنعة 
تحدد الظركؼ القابمة لممالحظة إذا تـ مالحظتيا فعال كالتي تبرىف أف النظرية قد خضعت 

لكف بعض الباحثيف انتقد ىذا المعيار كأساس لمتحقؽ العممي . الختبار يثبت مدل صحتيا 
. مف نظرية ما باعتبار انو ال يستقيـ مع التطكر التاريخي لممحاسبة

  لدوافع اإلدارة نحو االختيار بيفىا تفسير ولمحاسبةؿالنظرية اإليجابية : الفرع الرابع 
 .لسياسات المحاسبية ا بدائؿ

 السياسة المحاسبية 1971بداية عرفت قائمة معايير المحاسبة المالية الصادرة سنة 
"  مجمكعة مف القكاعد المحددة كالمختارة التي تستمر المنشأة في تطبيقيا : عمى أنيا

 مما يجعؿ القكائـ المالية تعبر بصدؽ ككضكح عف المركز المالي "الثبات في التطبيؽ 
حيث أف المحاسبة تخضع في تطورىا لمعوامؿ اإلقتصادية والسياسية والقانونية . لممنشأة 

 مما يجعميا عرضة لمتغير كالتطكير كلما كاف ىناؾ العديد مف السياسات واالجتماعية
فإف األمر يتطمب , المحاسبية المتنكعة التي يمكف أف تنبع في معالجة المكضكع الكاحد 

القدرة عمى التميز كالحكـ في اختبار كتطبيؽ أفضؿ السياسات المالئمة بظركؼ المنشأة 
. بما يكفؿ العرض السميـ لمركزىا المالي 

كمف مداخؿ االختيار بيف الطرؽ كالسياسات المحاسبية المدخؿ المعيارم كالمدخؿ 
اإليجابي كتركيزنا في ىذا البحث عمى المدخؿ اإليجابي كحيث يسعى المدخؿ اإليجابي فى 

 .المحاسبة إلى تفسير األسباب التي أدت إلى أف تأخذ القكائـ المالية شكميا الحالي 

 أكؿ مف قاـ سنة Grodon41  بأف(ـ2008مدككر ، جماؿ عبد الغنى ، )كقد أشار 
 باستخداـ المدخؿ اإليجابي لتحميؿ البكاعث االقتصادية لإلدارة كعامؿ مؤثر في 1964

االختيار مف بيف المبادئ المحاسبية البديمة التي عمى أساسيا يتـ إعداد القكائـ المالية 
 لممنشاة 

                                                           
41

 Gordon M, « Postulates, Principles and Research in Accounting », The accounting Review, vol 39, pp. 

251-263, 1964 
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ىدفو نحك تحميؿ كتفسير كالتنبؤ بسمكؾ كدكافع اإلدارة  كلكي يحقؽ المدخؿ اإليجابي
: العميا في االختيار مف بيف بدائؿ الطرؽ المحاسبية البديمة ، فإنو يعتمد عمى نظريتيف 

 .42النظرية االقتصادية لمتنظيـ الحككمي .1
 النظرية االقتصادية لممنشأة .2

كتتنبأ النظرية اإليجابية بأف الشركات المدارة بكاسطة مدراء أجراء تككف أكثر احتماالن 
الختيار الطرؽ المحاسبية التي تؤدل إلى زيادة األرباح المقرر عنيا مف الشركات التي 

. يديرىا مالكيا 

أف المنشآت الضخمة التي تحقؽ أرباحان  (ـ2008مدككر ، جماؿ عبد الغنى ، )كقد أشار 
مما يؤدل إلى صدكر قرارات سيادية لمحد , كبيرة غالبان ما تككف مكضع أنظار السياسييف 

مف ىذه األرباح أك تقميؿ معدليا كقد تككف ىذه القرارات في شكؿ تكاليؼ تتحمميا المنشأة 
كتتضمف  . التكاليؼ السياسيةسكاء بصكرة مباشرة أك بصكرة غير مباشرة يطمؽ عمييا 

لردود نتيجة  (تحكيؿ الثركة  )كؿ التكاليؼ المتكقع أف تتحمميا الشركة , التكاليؼ السياسية 
. الخ ........ وفرض ضرائب, مكافحة االحتكار متضمنة  , األفعاؿ السياسية العكسية

 :كمف أمثمة تمؾ التكاليؼ السياسية ما يمي 
. تكاليؼ ناتجة عف تأميـ الشركات 

تكاليؼ ناتجة عف التدخؿ الحككمي لخدمة مجمكعات معينة مثؿ تخفيض األسعار  -
 .لخدمة المستيمكيف 

 .تكاليؼ ناتجة عف قرارات بزيادة معدالت الضرائب أك بفرض ضرائب جديدة  -
تكاليؼ ناتجة عف مطالبات نقابات العماؿ بزيادة األجكر أك الحصكؿ عمى مزايا  -

. عينية

                                                           
42

 La théorie de la capture ou  de la réglementation a été initiée par Huntington (1953) et 

Bernstein (1955), puis explicitée par Stigler (1971, 1975) et Peltzman (1976). C’est une théorie 

positive qui analyse la réglementation comme le fruit des relations entre les entreprises et le 

législateur. On y définit la capture comme un avantage pour les grandes entreprises en terme de 

pouvoir sur la réglementation. Cette théorie suspecte les entreprises des secteurs réglementés de 

bénéficier de la complaisance des décideurs politiques, au détriment de l’intérêt général. Dans 

ces modélisations, les élus acceptent ou produisent des règles dans l’intérêt des entreprises, 

notamment pour limiter la concurrence. Ils agissent ainsi, contre l’intérêt collectif, parce qu’ils 

cherchent à être réélus ou à trouver un emploi de reconversion. De leur coté, les groupes de taille 

importante ont un coût marginal de l’action politique relativement faible, et un bénéfice marginal 
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أنو في حالة المنشآت التي تدار  ( 2008, جماؿ عبد الغنى , مدككر  )كنقالن عف 
ولكف فإف المدير سكؼ يتخذ جميع القرارات التي تعظـ منفعتو كأرباحو ، , بكاسطة مالكيا 

فإنو سوؼ يميؿ المسير إلى بذؿ مجيود أقؿ , في حالة إذا انفصمت الممكية عف اإلدارة
وسوؼ يميؿ إلى الحصوؿ عمى المزيد مف المزايا اإلضافية ألف , مقارنة بالمدير المالؾ 

. جزءًا مف تكمفتيا سوؼ يتحممو المالؾ اآلخريف 
بأف المنشأة المدارة بكاسطة مديريف أجراء تككف , كتتنبأ النظرية اإليجابية لممحاسبة 

أكثر احتماالن لالختيار مف بيف الطرؽ كالسياسات المحاسبية التي تؤدل إلى زيادة األرباح 
. المقرر عنيا مف ا المنشآت التي يديرىا مالكيا 

التي اىتمت باختيار السياسة  (Daley , 1983)كقد تكصمت إحدل الدراسات 
المحاسبية الخاصة بمعالجة نفقات البحث كالتطكير إلى أنو في حالة كجكد اتفاقيات قركض 

ككانت نسبة الديكف أعمى مف نسبة حقكؽ الممكية في ىيكؿ , تعتمد عمى األرقاـ المحاسبية 
فإف اإلدارة العميا في ىذه المنشآت سكؼ تميؿ إلى رسممة نفقات البحث كالتطكير , التمكيؿ 

. بمعنى أنيا سكؼ تميؿ الختيار السياسة المحاسبية التي تؤدل إلى زيادة صافى الربح , 
 تعد مف أىـ المحددات التي تؤثر في عممية نسبة المديونيةكيمكف القكؿ أف 
حيث تميؿ اإلدارة العميا لممنشآت التي تزيد فييا األمكاؿ المقترضة , االختيار المحاسبي 

عف األمكاؿ المممككة إلى اختيار تمؾ الطرؽ كالسياسات المحاسبية التي يترتب عمييا زيادة 
كذلؾ تخفيفان لحدة القيكد أك الشركط التي , صافى الربح كمف ثـ زيادة حقكؽ الممكية 

تفرضيا اتفاقيات القركض عمى أنشطة تمؾ المنشآت كغالبان ما تتعمؽ ىذه القيكد كالشركط 
. بحجـ حقكؽ الممكية 

كمانحي , كالمكظفيف , المكرديف , كنظران العتقاد المديريف بعدـ قدرة بعض العمالء 
االئتماف قصير األجؿ عمى تعديؿ األرقاـ المحاسبية المقرر عنيا مف قبؿ المنشأة 

فإف ىذا قد يخمؽ دافعان لدل اإلدارة نحك اختيار , لالختالفات بيف الطرؽ المحاسبية 
الطريقة المحاسبية التي تؤثر عمى تقدير األطراؼ الميتمة بسمعة الشركة فيما يتعمؽ 

. بالكفاء بالتزاماتيا  الضمنية 

  إدارة األرباح لممارسة لدوافع اإلدارةىا تفسيرو النظرية اإليجابية لممحاسبة :الفرع الخامس
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 لقد إىتمت البحكث النظرية المحاسبية بتحديد دكافع تدخؿ االدارة المقصكد لمتأثير عمى األرقاـ المحاسبية 
تقدـ النظرية المحاسبية تفسيرا لكجكد إدارة األرباح ك إدارة التكقعات، فالنظرية حيث   . المعمنة في القكائـ المالية 

تفترض أف المديريف كأفراد يتمتعكف بالرشد ك مف المتكقع أف يتخذكا إجراءات ك اختيار بدائؿ لسياسات محاسبية 
، يميؿ ىؤالء عدـ تماثؿ لممعموماتخاصة في ظؿ كجكد  (كايتز ك زيمرماف 1990)معينة تعظـ منفعتيـ الخاصة 

المديريف الختيار تمؾ السياسات التي تحقؽ ليـ أقصى منفعة شخصية ك مف الطبيعي أف تؤدم الحكافز المختمفة 
خطط المكافآت و الحوافز، أك إدارة التنبؤات ك تتضمف ىذه الدكافع أك المسببات ، /إلى قياـ المديريف بإدارة األرباح

و العقود األخرى ز حوافز أسواؽ الماؿ، الدعاوي القضائية لمواجية االحتكار، التشريعات و الموائح الحكومية 
 .لمصناعة، و الحوافز الضريبية

  أف قرار اإلدارة في عممية االختيار بيف البدائؿ .(Fields et al. 2001)كما أشار 
المحاسبية تخضع لعكامؿ اقتصادية ك ليس طبقا لمبديؿ المحاسبي ، ك قد أشار إلى 

مجمكعة مف العكامؿ تؤثر ك تتأثر باختيار البديؿ المحاسبي في ظؿ النظرية اإليجابية 
، التكاليؼ السياسية ك أثر البيئة (عقد الحكافز، عقكد المديكنية)تتمثؿ في تكمفة التعاقدات

ك سكؼ يتـ التعرض لكؿ .(رأل المراجع الخارجي- التحفظ–العرؼ المحاسبي  )المحاسبية 
 .مف تمؾ الحكافز بنكع مف اإليجاز مع تفسيرىا كفقا لمنظرية المحاسبية االيجابية

 ركنا أساسيا لبمكرة النظرية االيجابية ,Watts and Zimmerman) (1978ك تعد دراسة
لممحاسبة بحيث ربطت بيف الممارسات المحاسبية  كبيف أىداؼ ممارسييا  ام مف خالؿ 
تحميؿ العالقات المركبة ك المتداخمة بيف قرارات التقرير المحاسبي  ك العكامؿ االقتصادية 

  قد بينا  (scott,2003.p.368)المؤثرة عمى مصالح الجيات المعدة لمقكائـ المالية 
مذخميف لتفسير ممارسات اإلدارة  الدارة األرباح ىما مذخؿ المعمكمات ك مذخؿ التعاقدات 
كقد استخدـ كمى مف المذخميف في أدبيات المحاسبة لتفسير ك شرح  سمكؾ اإلدارة  حيث 
أف مذخؿ التعاقدات ينظر لمشركة  عمى انيا مجمكعة مف العقكد التي تحكـ العالقة بيف 

أف مذخؿ التعاقدات يفسر سمكؾ اإلدارة اتجاه العالقات . االطراؼ  ذات الصمة في المنشاة 
 .التعاقدية لمتيرب مف اإليفاء بالتزاماتيا التعاقدية 

ك تستخدـ االدارة  مدخؿ المعمكمات الذم يفسر دكر االدارة في تكصيؿ المعمكمات  
اعتمادا عمى تكقعاتيا لمستقبؿ المنشاة  اك تكفير معمكمات أكثر مالئمة لمستخدمي القكائـ 
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المالية لمتنبؤ باألرباح المستقبمية ك باتدفقات النقدية دكف االىتماـ بتقديـ الصكرة الحقيقية 
 .لكضعية المنشاة 

: خطط المكافآت و الحوافز اإلدارية.1
 المسيريف المرتبطة بنتائج المؤسسة مف اىـ بكاعث ادارة االرباح حيث غالبا  مكافآتتعتبر

ما تنقسـ تعكيضات المسير الى قسـ تابث كاخر متغير كيككف مرتبطا باداء المسير كنتيجة 
. مقاسا ببعض القيـ المحاسبيةالمؤسسة 

 
 خطط المكافآت المعتمدة عمى المنشآتككفقا لمنظرية المحاسبية اإليجابية إذا استخدمت 

أداء المنشأة في عقكد حكافز المديريف، فاف المديريف مف المرجح أف يقكمكا بإدارة مف خالؿ 
، كذلؾ لتعظيـ مكافأتيـ في 43تحكيؿ جزء مف أرباح الفترات المستقبمية إلى الفترة الحالية

الفترة الحالية ك يمكف لممديريف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ االختيار مف بيف السياسات 
المحاسبية تمؾ التي يترتب عمييا نقؿ أك تحكيؿ جزء مف أرباح الفترات المستقبمية إلى الفترة 

 .[Watts et Zimmerman (1986)]الحالية

: االتفاقات التعاقدية و شروط المديونية 2
القركض تتضمف عقكد حيث اف  لممديريف إلدارة األرباح،  دكافعفاقاتتىذه اإليتكلد عف 
في حالة ما تـ خالؿ فترة التعاقد ك  يتكجب عمى االدارة اإليفاء بيا  التيااللتزاماتبعض 
 المساءلة كفقداف مصداقيتيا لدل تكمفة عالية تتمثؿ فيستتكبد المؤسسة   فافخرقيا 

 . القضائيةالدائنيف  كحتى المتابعة
ككفقا لمنظرية المحاسبية االيجابية، فمف المتكقع أف يختار المديركف السياسات المحاسبية 

التي تزيد مف قيـ الربح المفصح عنيا لمسنة الحالية بيدؼ تخفيض احتماالت مخالفة 
 التي  المنشأة ك ذلؾ خاصة44.الشركط التعاقدية لمديكف المعتمدة عمى األرقاـ المحاسبية

                                                           
43 Watts et Zimmerman « Ceteris paribus, les managers des firmes ou il existe un contrat 

d'intéressement sont plus susceptibles de choisir les procédures comptables qui reportent le 

résultat des périodes futures vers la période courante. » (p. 208) 

 
44Watts et Zimmerman « Ceteris paribus, plus une firme a un ratio dette sur fonds propres 

élevé, plus cette firme auratendance a sélectionner des procédures comptables qui reportent les 

profits des périodes futures versla période actuelle. »(p. 216) 



اإلطاد النظري لحوكمة المنظمات                                                      : الفصل األول  
 

 
81 

 Watts et،1990)تككف في كضع يقترب مف مخالفة الشركط التعاقدية لمديف  
Zimmerman)  ككفقا لذلؾ فمف المتكقع أف يقـك المديريف بإدارة األرباح لنقؿ األرباح مف

. الفترات المستقبمية إلى الفترة الحالية
توقعات و الحوافز المرتبطة بسوؽ رأس الماؿ .3

تخمؽ ىذه التكقعات الحافز لدل المديريف إلدارة اإلرباح ك إدارة التنبؤات، فالعالقة بيف 
المديريف ك حممة األسيـ يمكف تكصيفيا مف خالؿ نظرية الككالة، حيث ال يمكف مالحظة 

 .تصرفات األداء المباشر لممديريف
 حالة عدـ تناظر المعمومات وعالقتيا بإنتاج المعمومة المحاسبية

 (إف تقميص حالة عدـ تناظر المعمكمات تخفؼ مف تكاليؼ الككالة ك تمكف األصيؿ

  كبالتالي فاف األصيؿ  )المسير (  أكثر قدرة عمى مراقبة الككيؿ  يككف   مف أف)المستثمر
يمجئ  إلى كضع آليات لتجميع معمكمات إضافية تيدؼ إلى تقييـ أداء المؤسسة ك تككف 

 ىذه المعمكمات في معظميا ذات طابع مالي ك محاسبي

Jensen & meckling (1967 p.306)     يعتبراف  أف نظريتيما تعطي تفسيرا لماذا
التقارير المالية يمكنيا أف تقدـ إراديا لممستثمريف كلماذا المدققيف الخارجييف يتـ تعاقدىـ مع 

 المسيريف لمتصديؽ عمى صدقية ك سالمة التقارير المالية

إف دكر إنتاج المعمكمة المالية ك المحاسبية في تقميص حالة عدـ تماثؿ المعمكمات يعتبر 
المكضكع الرئيس  في ىذا الفصؿ حيث سكؼ نعرؼ حالة عدـ تماثؿ المعمكمات ك تحميؿ 

 أثرىا االقتصادم

 تعريؼ عدـ تماثؿ المعمومات

لقد انبثؽ مفيـك عدـ تماثؿ المعمكمات مف األبحاث التي أسست ليذا الحقؿ المعرفي كالتي 
    Akerlof , spence & stiglitz   كاف ركادىا كؿ مف

المذيف طكركا النظرية االقتصادية بإرسائيـ أسس نظرية المعمكمات كتـ تثميف أعماليـ ك 

  كترتكز ىذه النظرية 2001االعتراؼ بيا كذلؾ بحصكليـ عمى جائزة نكبؿ لالقتصاد سنة 
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عمى فكرة أساسية مفادىا أف المتعامميف االقتصادييف في السكؽ ليسكا متساككف في 

يمكف تعريؼ عدـ تناظر المعمومات بأنيا توزيع غير عادؿ امتالكيـ لممعمكمات كلذلؾ 

 لممعمومات ما بيف المتعامميف االقتصادييف

 بيف المديريف ك حممة األسيـ ك ارتفاع تكمفة مراقبة عدـ تماثؿ لممعموماتك مع كجكد 
جيكد اإلدارة، فاف حممة األسيـ ك أصحاب الحقكؽ األخرل يعتمدكف عمى التقارير المالية 

كمصدر رئيسي لممعمكمات بخصكص األداء االقتصادم لممنشأة،فدائما  ما يعتمد 
المستثمركف ك المحممكف الماليكف عمى المعمكمات المحاسبية المقدمة  في التقارير المالية 

ك ذلؾ بالتبعية سيخمؽ حافزا لدل المديريف  (، ىيمي ك كاىمف1999)ألغراض التقييـ
لمتالعب في األرباح كمحاكلة لمتأثر عمى أداء أسعار األسيـ، فعمى سبيؿ المثاؿ قد يعتمد 

 بقيمة منخفضة، أك قد يككف لدييـ المنشأةالمديركف تخفيض األرباح ك ذلؾ لشراء أسيـ  
الحافز لزيادة القيمة األرباح قبؿ عرض المزيد مف األسيـ لالكتئاب ك ذلؾ بيدؼ زيادة 

قيمة األسيـ المعركضة 
نظرية الرسالة الضمنية . 4 

نظرية اإلشارات ،  حيث يختمؼ ىنا المضمكف عما كاف عميو – يطمؽ عمى ىذه النظرية 
 تكزيعات أرباحيا فيفالمنظمة قد تعمف عف زيادة .  النظريات السابقة اختالفا كبيرا في

 فيقد ترغب المنظمة – ألنيا تريد أف تنقؿ رسالة أك إشارات معينة إلى السكؽ ، فمثال 
 المستقبؿ في مضمكنيا ، أنيا تتكقع فيأف تكضح أف زيادة تكزيعات األرباح تحمؿ 

تدفقات نقدية كبيرة تمكنيا مف مقابمة أعباء الديكف ، ككذلؾ تكزيعات األرباح دكف أف 
كعميو ، فالتأثير يبدك إيجابيا إذا ما كاف السكؽ المستقبؿ ليذه  . الماليتؤدل إلى الفشؿ 

يتمتع بتجانس تاـ عند تفسير ىذه الرسالة ، كحينئذ فإف أسعار  (أك اإلشارة  )الرسالة 
لذلؾ فإف إدارة المنظمة كفقا .  سكؽ األكراؽ المالية فياألسيـ ليذه المنظمة قد ترتفع 

ليذه النظرية قد تفكر فى اإلعالف عف اتجاه تنكل تحقيقػػو ، بغرض التأثير عمى السكؽ 
يمكف – كفيما يتعمؽ بتطبيؽ ىذه النظرية  . (أك اإلشارة  )مف خالؿ ىذه الرسائؿ 

 : التاليتمخيص مراحميا عمى النحك 
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 فيي– إذا كانت المنظمة تريد أف تنقؿ رسالة إلى السكؽ بشأف مستقبؿ النمك فييا  -1
.  تكزيعات األرباح لممساىميف فيسكؼ تعمف عف زيادة 

 نقؿ المعمكمات فئأف نسبة التكزيعات المعمف عنيا سكؼ تتغير طبقا لرغبة اإلدارة  -2
 .إلى السكؽ 

ىي التي مف المتكقع أف تحقؽ قيمة مكجبة مف – إف السياسة المثمى لتكزيع األرباح  -3
 سعر السيـ يمكف أف يغطى عمى في شكؿ ارتفاع فيالرسالة المكجية ، كذلؾ 

 . قد تأتى مف زيادة الضرائب المدفكعة مف قبؿ المساىميفالتياألقؿ مقدار الخسارة 
كمف المالحظ أف ىناؾ ارتباطا كاضحا بيف كؿ مف نظرية التأثير الضريبى كنظرية 

– ، حيث أنو إذا كاف المساىمكف سيدفعكف ضرائب عالية  (أك اإلشارة  )الرسالة 
فيـ لف ييتمكا كثيرا برسالة زيادة تكزيعات األرباح ، كيككف االختيار بيف ما 

، كبيف ما قد يخسركنو نتيجة لدفع  (ارتفاع أسعار األسيـ  )يكسبكنو نتيجة لمرسالة 
 .الضرائب عمى ىذه التكزيعات 

 :دوافع التكاليؼ السياسية

 أكؿ مف قدـ  ((watt et zimmermann, 1978 لمحاسبة ؿتعتبر النظرية اإليجابية 
 . تفسيرا لمجكء اإلدارة إلى إدارة األرباح ألسباب سياسية

 السياسية تككف لضغكطك حسب ىذه النظرية فإف الشركات الكبرل التي تككف معرضة 
أكثر ميكال إلفصاح عف نتائج محاسبية أكثر إعتداال حيث ىذه النظرية تـ تأكيدىا في 

العديد مف الدراسات التي تناكلت الشركات البتركلية في كؿ مف الكاليات المتحدة 
 sa) األمريكية ك كندا خالؿ فترات إرتفاع أسعار البتركؿ ك ىذا لتقميص منظكريتيا

visibilité)   كذلؾ لتفادم ردكد األفعاؿ السياسية مثؿ التدخؿ الحككمي لتخفيض
 الضريبة، التأميـ ك القتطاعاتة بسفاألسعار منتجات الشركة لصالح المستيمؾ، رفع 

ليذا فإف الشركات ال ترغب في تحمؿ أعباء إجتماعية ك سياسية تستعمميا الحككمات 
 .(han et wang,1998) .في حمالتيا اإلنتخابية

التدخالت التنظيمية و القضايا المحتممة 5.
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ككفقا لمنظرية المحاسبية االيجابية، فعندما تتعرض المنشاة لتكاليؼ سياسية عالية ، فمف 
المحتمؿ أف يقـك المديريف بتخفيض قيمة األرباح المفصح عنيا لمسنة الحالية ك يرجع ذلؾ 

يمكف أف تجدب آك تمفت انتباه كسائؿ اإلعالـ آك السياسييف ك 45 الكبرل  المنشآتإلى أف
ذلؾ عندما تفصح ىذه الشركات عف أرباح ضخمة كنتيجة لزيادة األسعار عمى المستيمكيف 

 (،كيتزك زيمرماف1990)مما يؤدم إلى قياـ الجيات الرقابية بالتدخؿ لمكاجية االحتكار 
مما يترتب عمى اثر ذلؾ قياـ المديركف باختيار السياسات ك األساليب المحاسبية التي مف 

 .شانيا آف تنقؿ األرباح مف الفترة الحالية إلى الفترات المستقبمية
  اى الكلفح  السٍاسٍح تشكل Hang and Wang, 1998ك في ىدا السياؽ بيف الباحثاف 

 . دافعا قىٌا إلدارج أرتاحها 
كذلؾ قد يككف لدل المديريف الحافز لتخفيض األرباح ك ذلؾ بيدؼ الحصكؿ عمى منح ك 

 لمنافسة عالية غير عادلة، ففي مثؿ ىذه الحاالت  المنشأةإعانات ك ذلؾ عندما تتعرض
فمف المحتمؿ أف تخفض اإلدارة مف األرباح المفصح عنيا لدعـ مكقفيا ك الحصكؿ عمى 

 يمكف أف تقكـ بممارسة إدارة األرباح بغرض  المنشآتالتعكيض، ك مف ناحية أخرل فاف
تخفيض الربح في محاكلة منيا إلقناع الجيات التنظيمية الحككمية بالسماح ليا بزيادة 

 الصناعية في نيكزيمندا خالؿ المنشآتباف  ( نافيسي1999)األسعار ك ىذا ما أكضحتو 
 قامت بممارسة إدارة األرباح لتخفيض ك ذلؾ إلقناع الجيات 1972-1971الفترة مف 

 بزيادة األسعار  المنشآتالتنظيمية الحككمية ذات العالقة بسياسة التسعير السماح لتمؾ
حتى تتمكف مف مكاجية الصعكبات المالية الناتجة مف ثبات األسعار ك عدـ زيادتيا 

 .بكاسطة التنظيـ الحككمي
الضرائب 6.

يمكف أف تخمؽ الضرائب التي تتحمميا المنشاة حافزا لدل المديريف إلدارة األرباح حيث قد 
يختار المديركف السياسات ك الطرؽ المحاسبية ك التي يترتب عمييا تخفيض األرباح ك مف 
تـ تخفيض الضريبة التي تتحمميا المنشأة، ك قد يككف ذلؾ مدفكعا بتحقيؽ كقكرات نقدية 

. كنتيجة لتخفيؼ الضريبة المدفكعة

                                                           
45 « Ceteris paribus, plus une firme est grande, plus elle aura tendance a choisir des méthodes 

comptables qui diffèrent la sécrétion du résultat vers les périodes futures. » (p. 235) 
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أف اختيار السياسة المحاسبية تتأثر بالضرائب التي  (، نكرثاكت ك اؿ1980)حيث أكضح 
 قد تعتبر سبب جكىرم لقياـ  المنشآت ك أكضح أف الضرائب التي تدفعياالمنشأةتدفعيا 

 المنشآت اإلدارة بإدارة األرباح، حيث أشار إلى أف 

االقتصادية قد تأخذ شكؿ تكتالت أعماؿ حتى يسيؿ إدارة األرباح مف خالؿ المعامالت 
البينية بيف كيانات المجمكعة بحيث يتـ تخفيض األرباح لتخفيض مقدار الضرائب 

 .المدفكعة

 :خالصة

أف ىناؾ العديد مف الحكافز المختمفة لدل المديريف إلدارة األرباح ك إدارة التكقعات، ك تقدـ 
النظرية المحاسبية االيجابية األساس النظرم لتفسير ذلؾ السمكؾ ك التنبؤ بو ك التعرؼ 
 46عمى بدائؿ اختيار اإلدارة لمسياسات المحاسبية المتعددة كفقا لنظرية المحاسبة االيجابية

حاؿ المفاضمة   المنشآتبعض الدوافع االقتصادية و السموكية إلدارةك ذلؾ بيدؼ حصر 
بيف السياسات المحاسبية لظاىرة يستمـز تفسيرىا مف خالؿ النظرية المحاسبية 

". المدخؿ االيجابي في التنظير المحاسبي"االيجابية

ك قد تبيف مف االستقراء لألدب المحاسبي كجكد دكافع نحك االختيار مف بيف السياسات ك 
التقديرات المحاسبية تدفع اإلدارة نحك تفضيؿ احدىا عف األخرل مف ضمنيا خطط 

المكافآت ك الحكافز اإلدارية، االتفاقات التعاقدية  ك شركط المديكنية، تكقعات سكؽ الماؿ، 
. 47التدخالت التنظيمية ك القضايا المحتممة ك  الضرائب

ك  يمكف أف نقكؿ أف النظرية االيجابية في المحاسبة ترتبط بالجانب التطبيقي حيث يتـ 
مالحظة الكاقع العممي ك تفسيره ك تحميمو ك التنبؤ بما سيحدث في المستقبؿ ك عميو يجب 

                                                           
46

 WATTS R., ZIMMERMAN J. (1990), « Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective 

»the, Accounting Review, vol. 65, pp. 131-156 
47

 la théorie politico-contractuelle étudie les déterminants organisationnels, économiques et 

politiques des choix effectués par les préparateurs des comptes en matière de politique comptable 

Thomas D.Fieldsa , Thomas Z.Lysb,*, Linda Vincentb Empirical research on accounting choice 

Journal of Accounting and Economics 31 (2001)  p. 255–307 
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أف تتضمف المعمكمات المحاسبية القدرة عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية لكي تمكف متخذم 
 .القرارات مف اتخاذ قرارات مالئمة لتفضيالتيـ االستثمارية

نماذج حوكمة المنشآت : المبحث الثالث 
نماذج الحككمة عبارة عف مجمؤعة مف التطبيقات ك النصكص كسمككيات منبثقة مف 

تطبيقات، كصؼ كتمثيؿ لكضعية الحككمة الخمفية الثقافية كالتاريخية لكؿ دكلة ادف ىي 
التعرؼ عمى مختمؼ العناصر المككنة لإلطار  يسمح لنا عمى المكجكدة في بمد ما، بما 

الفكرم لمحككمة، فيك يتككف مف مجمكعة مف المتغيرات كالعالقات كيصؼ التأثيرات 
 .المتبادلة بيف ىذه العناصر ككذلؾ النتائج المتكصؿ إلييا في بيئة أعماؿ معينة

  نمط تمكيؿ االستثمار دكر حكؿ المبادئ مف مجمكعة الشركات حككمة يقدـ لنا نمكذج
 كاإلفصاح كالمراجعة العميا كاإلدارة المساىميف مع كالعالقات تككينو ككيفية اإلدارة مجالس

 كعزليـ العميا اإلدارة عف كالمسئكليف المديريف اختيار قكاعد إلى باإلضافة المعمكمات عف
ك تمة مجمكعة مف  ، أخرل إلى دكلة مف تطبيقيا يختمؼ المفاىيـ ىذه كتضارب المصالح

: التصنيفات تعتمد كؿ كاحدة منيا عمى جانب معيف مف جكانب الحككمة
 تصنيؼ : (E. Berglöf, 1990, M. Porter, 1992 et F. Allen, 1993)   

 المبني عمى أساس التمكيؿ 
 تصنيؼ C. Mayer, 1992) (J. Franks et المبني عمى أساس التكجو داخمي 

  :خارجي لمحككمة –
 تصنيؼ(P. Moerland, 1995) المبني عمى أساس األنظمة :  
  تصنيؼYoshimori, 1995) (A. Hyafil, 1996 et M.   المبني عمى أساس

  :جغرافي 
 تصنيؼ: Bollinger  et G. Hofstede, 1987). F. Parrat, 1999) D 

  .المبني عمى األساس التاريخي ك الثقافي
 -األنجمك الحككمة النمكذج نظاـ لتطبيؽ رئيسيف نمكذجيف عالميا يكجد العمكـ  كعمى

 48.الياباني-األلماني ك  النمكذج   ساكسكني
                                                           
48 On oppose généralement deux modèles de gouvernement d’entreprise : d’un côté, 

le modèle de type shareholder, caractéristique du capitalisme anglo-saxon, donne la 
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(   األنجموساكسوني النموذج )النموذج الخارجي لحوكمة المؤسسات : المطمب األوؿ 
يسمى كذلؾ النمكذج المفتكح أك نظاـ ىياكؿ الممكية المشتتة، يطبؽ ىذا النمكذج في العديد 

مف البمداف عمى رأسيا المممكة المتحدة، كالكاليات المتحدة األمريكية، باإلضافة إلى 
طبيعة النمكذج الخارجي  أستراليا، نيكزلندا، كندا، جنكب أفريقيا، كبعض بمداف الككمنكلث

لحككمة المؤسسات يقكـ ىذا النمكذج عمى افتراض بأف حككمة المؤسسات تستخدـ 
لحماية مصالح، كاىتمامات حممة األسيـ سكاء كانكا أفرادان، أك مستثمران مؤسسيان، لذا 
يعتبر حممة األسيـ ىـ الفئة الكحيدة ذات المصمحة التي تسعى المؤسسة لتحقيؽ 

مصالحيـ، كرغباتيـ، كالفئة الكحيدة التي لدييا القدرة لمتأثير عمى قرارات اإلدارة، فاإلدارة 
مف منظكر ىذا النمكذج ىي ككيؿ ألصحاب الماؿ حممة األسيـ، ككظيفتيا األكلى ىي 
تعظيـ ثركة حممة األسيـ، لذا فإف مقياس نجاح المؤسسات في ىذا النمكذج ىك مقدار 

 . األرباح كالعائد المحقؽ عمى األمكاؿ المستثمرة التي تقدـ لممساىميف
 في أسيميا المتداكؿ المؤسسات مف كبير عدد بكجكد  األنجموساكسوني يتميز النمكذج 

كتبادؿ سمس سكؽ مالية جد متطكرة ذات سيكلة عالية  ، )تشتت الممكية(البكرصة 
 عمى تشرؼ التي شركات مف قميؿ عدد كجكد إلى باإلضافة الممكية لحقكؽ كمضمكف

. أخرل  مؤسسات رقابة
خصائص النموذج الخارجي لمحوكمة : الفرع األوؿ 

تكجد مجمكعة مف الخصائص المحددة لمنمكذج الخارجي متمثمة فيما يمي 
يتصؼ ىذا النمكذج بكجكد تشتت في الممكية، كبأنو مكزع عمى عدد كبير مف  -

المساىميف، حيث تكفر القكانيف الحماية لألقمية مف حممة األسيـ، باإلضافة إلى كجكد 
القكانيف التي تضع حدكدان لنسبة ممكية لمستثمر الفرد في أسيـ ىذه المؤسسات، كتمنع 

                                                                                                                                                                              
primauté aux actionnaires et à l’objectif de création " valeur actionnariale " ; de l’autre, 

le modèle dit stakeholder, dans lequel les dirigeants cherchent à concilier les intérêts des 

différentes parties prenantes de l’entreprise (actionnaires, banques, salariés, clients). Le 

capitalisme rhénan, qui ménage le dialogue social dans l’entreprise (cogestion), en 

constitue un exemple typique. 
 https://www.alternatives-economiques.fr/dominique-plihon/entreprises-gouvernance-

hybride/00023658 

 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/dominique-plihon/entreprises-gouvernance-hybride/00023658
https://www.alternatives-economiques.fr/dominique-plihon/entreprises-gouvernance-hybride/00023658
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تجاكز ىذه الحدكد كبالتالي يككف الصراع حكؿ اختالؼ المصالح بيف كؿ مف المديريف، 
 .كحممة األسيـ المشتتيف

يعتمد ىذا النمكذج بشكؿ أساسي عمى مجمس اإلدارة، كخاصة األعضاء المستقميف إلتماـ  -
 .عممية الرقابة عمى اإلدارة التنفيذية، كتقييـ األداء اإلدارم بمكضكعية

يعتمد ىذا النمكذج عمى العديد مف األساليب لتحقيؽ رغبات كمصالح حممة األسيـ، مثؿ  -
ربط المكافآت باألداء، معايير محاسبية تمتاز بالشفافية، كمعايير تشكيؿ مجمس اإلدارة 

. بشكؿ كؼء
يقـك بإدارة المؤسسات في ىذا النمكذج مجمس إدارة كاحد، كىك المسؤكؿ عف اتخاذ  -

القرارات التنفيذية، كالقياـ بدكر رقابي عمى اإلدارة التنفيذية، كيتككف ىذا المجمس مف 
ف كاف االتجاه السائد في ىذا النمكذج ىك زيادة عدد  أعضاء تنفيذييف كغير تنفيذييف، ك ا 
حكاميا، كما يمتاز ىذا  األعضاء غير التنفيذييف لزيادة الرقابة عمى إدارة المؤسسة ك ا 

النمكذج بمنع شغؿ فرد كاحد لمنصبي رئيس مجمس اإلدارة كالعضك المنتدب 
يعتبر السكؽ كأحد آليات الرقابة عمى المؤسسات كآلية نشطة ذات تأثير في النمكذج  -

األنجمكساكسكني ، فأسكاؽ رأس الماؿ تمتاز بالكفاءة، باإلضافة إلى كجكد قكانيف مثؿ 
كالتشريعات التي تسيؿ مف ذلؾ، كيعتمد المالؾ في ىذا النمكذج عمى آلية ربط المكافآت 

 49كالتعكيضات بأداء المديريف لمعمؿ عمى تحقيؽ مصالح كرغبات حممة األسيـ
مشاركة ضعيفة لمبنكؾ كالمؤسسات المالية في رأس ماؿ المؤسسات  -
بحث المستثمريف عف معمكمات ذات مصداقية حكؿ مردكدية المشاريع المستقبمية، ليذا  -

فإنيـ ال يشارككف إال في االستثمارات التي تمكنيـ مف الحصكؿ عمى إيرادات كذلؾ مف 
 .خالؿ المعمكمات المعمف عنيا في األسكاؽ

النموذج الخارجي لمحوكمة  في الشركات حوكمة مبادئ: الفرع الثاني 
 في المممكة المتحدة : أوال 

 كآليات مبادئ صياغة في كبير بشكؿ ساىمت تقارير عدة المتحدة المممكة في صدرت
التقارير  ىذه أبرز مف ككاف الحككمة،

                                                           
49

 J. Stiglitz (2002) montre néanmoins que cette distance entre le contrôle et les dirigeants, 

naturellement induite par la structure dispersée de l’actionnariat, a tendance à renforcer le 

pouvoir de l’équipe managériale et, ainsi, à « entraver » l’objectif de maximisation du profit. 
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(Cadbury Report ,1992; Rutteman,1993; Greenbury,1995; Hampel, 
1998; Turnbull Report 1999, Smith Report, 2003; Higgs, 2003; 

Smith Report, 2003) 
المتحدة  لمممكة الشركات حككمة مدكنة في األساسية المبادئ مف مجمكعة ظيرت ذلؾ بعد

Financial Reporting Council,  2014كالفعالية، القيادة، في المبادئ ىذه  كتتمثؿ 
 .المساىميف مع كالعالقات كالمكافآت، كالمساءلة،

 النجاح عف المسئكؿ ىك يككف فعاؿ إدارة مجمس الشركة يترأس  أف ينبغي حيث :القيادة 
 مجمس أعماؿ بيف لممسؤكليات كاضحا تقسيما ىناؾ يككف كأف لمشركة، األجؿ طكيؿ
 يشأف اقتراحات بكضع التنفيذيكف غير المديريف كيقكـ التنفيذية، كاإلدارة اإلدارة

 .الشركة استراتجيات
المصمحة أصحاب نموذج  

 يجب الذم اليدؼ إف. األكركبية البمداف مف العديد في مكجكد المصمحة أصحاب نمكذج
 كلكف ، األقصى الحد إلى المساىميف ثركة زيادة في فقط يتمثؿ ال البمداف ىذه في تحقيقو
ا  في المصمحة أصحاب جميع. )الحقكؽ أصحاب جميع عمى الثركة ىذه لتكزيع أيضن
 تعمؿ ال ، النمكذج ىذا في ...(. قادة ، كالمساىميف ، كالعمالء ، المكظفيف: الشركة
 قبؿ مف الشركات ماؿ رأس في التحكـ يتـ ما ككثيرا ، كبير بشكؿ المالية األسكاؽ

 أنفسيـ تنظيـ طريؽ عف أك فردم الماؿ بشكؿ رأس حصة خالؿ مف األقكياء المساىميف
 ، القادة تصرفات عمى الرقابة تمارس األخرل المعنية الجيات التحكـ لكف كتؿ شكؿ في
 األخير يسعى أف يجب ، ذلؾ كمع. كالحككمات كالعمالء العمالية كالنقابات البنكؾ مثؿ

 مصمحة االعتبار في النمكذج ىذا يأخذ. المختمفة األحزاب ىذه مصالح إلرضاء باستمرار
 في حقكقيـ عمى شرعية تضفي كالتي ، الشركة ثركة خمؽ في يشارككف الذيف أكلئؾ جميع

 تكقعات بالفعؿ تمبي أف يجب الشركة. اإليجار عمى االستيالء

اليجيف النموذج  
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النظاماف  يتعايش ما ، بقدر فرنسا في الحككمة نظاـ عمى يطمؽ الذم االسـ عادة ىك ىذا
 يتعمؽ ما بقدر ، لمشركات االختيار حرية الفرنسي التنظيـ ، ترؾ جية مف أعاله المذككريف

 االقتصاد تميز كقد ،. الثنائي أك األحادم الييكؿ كىي ، اإلدارة مجالس في بالييكؿ اعتمد
  ك لقركف ، لمدكلة المييمف الدكر خالؿ مف الفرنسي

المؤسسات  لحوكمة الخارجي لنموذجا إيجابيات: الفرع الثالث 
دراسة    بينيا مف الخارجي النمكذج كتقييـ بتحميؿ قامت ىناؾ دراسات عديدة

2003Holmstrom50نظاـ أف أثبتت األمريكي حيث النمكذج بدراسة  التي قامت 
 األمريكية كالشركات األمريكي أداءاالقتصاد كأف فاشؿ غير األمريكية لمشركات الحككمة
 في الشركات مع بالمقارنة جيد أداء ىك الماضي القرف مف كالتسعينات الثمانينات خالؿ
 األخرل،كفيما الدكؿ في األسكاؽ مف غيرىا عمى تفكقت الماؿ سكؽ كأف األخرل، الدكؿ
  فيEnronكشركة  الكبرل الشركات بعض بفشؿ الخاصة المشكالت بظيكر يتعمؽ

 نظاـ كأف جزئي فشؿ حدكث تعني الحاالت ىذه أف ترل سة الدرا األخيرة فإف السنكات
 كفعالية بسرعة ليا كاستجاب بسرعة اكتشفيا بدليؿ أنو قكم األمريكية لمشركات الحككمة

 النمكذج ىذا يتميز كما .ىذا الفشؿ  لتصحيح(Sarbanes Oxelyقانكف إصدار عبر
 لتشريع قانكف كأصؿ العاـ القانكف عمى يعتمد ألنو لممستثمريف أفضؿ حماية بتكفير

عادة اإلفالس كقكانيف التجارة كقانكف الشركات  أكثر مالية أسكاؽ ظؿ في كيعمؿ التنظيـ كا 
،كيتميز ا تطك  تعزيز نحك كيميؿ فسادان، كأقؿ لممساءلة قابمية أكثر بأنو النظاـ ىذا رن

 لتحقيؽ األساليب مف العديد عمى النمكذج ىذا كما يعتمد المالية، األسكاؽ في السيكلة
 تمتاز محاسبية معايير باألداء، المكافآت ربط مثؿ األسيـ، حممة كمصالح رغبات

كؼء  بشكؿ اإلدارة مجمس تشكيؿ كمعايير بالشفافية،
المؤسسات  لحوكمة الخارجي النموذج سمبيات: الفرع الرابع 

                                                           
50 Lauréats Prix Nobel d’économie 2016 Oliver Hart et Bengt Holmströmont été récompensés 

pour leurs contributions à la « théorie des contrats ». Le premier a travaillé sur la théorie des 

contrats incomplets. C’est-à-dire, tous les aspects imprévisibles qui ne sont pas écrits ou 

envisagés lors de la signature des contrats et qui sont susceptibles de se produire. Le second a 

travaillé sur les incitations, l’assurance et sur les relations entre un client et un fournisseur et 

entre un actionnaire et un dirigeant d’une entreprise. 
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 المالؾ يميؿ حيث المالؾ كبار كغياب الممكية ىيكؿ تشتت في تتمثؿ ضعفو نقاط أىـ
 الطكيؿ، األجؿ في كليس القصير، األجؿ في األرباح بتعظيـ االىتماـ إلى المشتتكف
 إلى باإلضافة الشركات كأصحاب اإلدارة مجمس أعضاء بيف الخالفات إلى ذلؾ كيؤدم
 عف التخمي في يرغبكف قد المساىميف ألف نظرا الممكية، ىيكؿ في التغيرات تكاتر

يؤدم إلى  األمريف ككال آخر مكاف في ارتفاعا أكثر أرباح تحقيؽ أمؿ عمى استثماراتيـ
 اإلدارة عف الممكية انفصاؿ شكؿ الككالة مشكمة كتأخذ ، 51 الشركة استقرار إضعاؼ
 :أىميا أساليب عدة بكاسطة المشكمة تمؾ حؿ كيتـ المسيطريف، المديريف ككجكد

 .فيو المدرجة لمشركات تضعيا التي الشركط خالؿ مف :الماؿ ألسكاؽ العقابي الدكر -
العاـ  القانكف قكاعد تطبيؽ خالؿ مف لممستثمريف القكية القانكنية الحماية -
كالمديريف  المالؾ مف كؿ مصالح يقرب مّما باألداء المرتبطة اإلدارة مكافآت خطط -
 .التنفيذييف المديريف عمى الرقابة في اإلدارة مجمس قكة -

ت مابيف األطراؼ ذات الصمة ماكمف عيكب ىدا النمكذج  حدة حالة عدـ تناظر المعمك
 52.بالمنشاة كالتي تككف غالبا لإلدارة التنفيدية

 العالـ في تقدمان  األكثر الدكؿ مف تعتبر األمريكية المتحدة الكاليات أف نستنتج سبؽ مّما
 الخارجي، لمنمكذج الرئيسييف كالممّثميف متينة كاقتصادية ثقافية تاريخية، عالقات تربطيما

 (العاـ القانكف) القانكني اإلطار تكفير عبر الحككمة تطبيؽ في السّباقيف أّنيما كما
 خالؿ مف كاف الحككمة   فييما ممارسات تطكر سمات نممس لذلؾ كالمؤسسي،
 (Sarbones Oxelyتقرير أبرزىا كاف كالتي بالحككمة العالقة ذات لتقارير إصدارىما

 تطكر في البالغ األثر ليما البمد كالذم كانا شيدىا التي المؤسسية لالنييارات فعؿ كرد
 أف كما التفاعمية بينيـ، كالعالقة آلياتيا عمى التركيز خالؿ مف الحككمة كممارسات مفيكـ

                                                           
51 « Dans les années 50 la durée moyenne de détention d'une action était de 4 ans. Aujourd’hui elle est de 

22 secondes. », Patterson [2013] 67 Patterson S. Dark Pools: The Rise of the Machine Traders and the 

Rigging of the U.S. Stock Market. Crown Business; Reprint édition, 2013. 384 p. 
 

52
 M. Porter (1992), , a, quant à lui, répertorié les avantages et inconvénients des deux modeles 

en choisissant, d’une part les Etats-Unis et, d’autre part, le Japon et l’Allemagne comme 

représentants respectifs des systèmes orientés marchés et orientés banques. Selon lui, le système 

américain, caractérisé par la fluidité et la dispersion des capitaux, engendrerait une asymétrie 

informationnelle aiguë entre les actionnaires et les dirigeants. Cette dernière aurait pour 

conséquence d’orienter la vision des apporteurs de fonds et, en conséquence, l’évaluation des 

dirigeants vers le court-terme. 
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 عمى انعكس بما فييا المالية األكراؽ سكؽ نشاط مف زدت ا الممكية تشتت خاصية
 مع العالقات المكافآت، نظاـ اإلدارة، مجمس كتركيبة عنيا الصادرة التقارير مضمكف

 كالتدقيؽ اإلفصاح كاإلجراءات المساىميف،
 .(الياباني-األلماني) النموذج الداخمي لمحوكمة: المطمب الثاني 

يسمى كذلؾ النمكذج المغمؽ أك النمكذج المكجو بكبار المالؾ عمى نقيض النمكذج 
األنجمكساكسكني لمحككمة، كالقائـ بشكؿ أساسي عمى تشتت ممكية المؤسسات كسيطرة 

اإلدارة كتحكميا في عممية اتخاذ القرارات 
 خصائص النموذج الداخمي لحوكمة المؤسسات  وطبيعة: الفرع األوؿ

يأتي النمكذج الداخمي لحككمة المؤسسات الذم يطبؽ بشكؿ أساسي في كؿ مف ألمانيا 
كالياباف، كالذم يعتمد بشكؿ أساسي عمى مشاركة البنكؾ كالمستثمر المؤسسي في عممية 

الحككمة، حيث تزداد نسبة ممكية البنكؾ كالمستثمر المؤسسي في المؤسسات فيؤالء 
المساىميف مف المستثمريف المؤسسييف كالبنكؾ تتكافر لدييـ القدرات كاإلمكانيات التي 

. تمكنيـ مف الرقابة عمى اإلدارة كضبط أدائو
تكجد مجمكعة مف الخصائص المحددة لمنمكذج الداخمي متمثمة فيما يمي 

  مساىمة مرّكزة مف خالؿ سيطرة المستثمر المؤسسي كالبنكؾ كالديكف تككف متمركزة
كمتجانسة 

 أسكاؽ رأس الماؿ أقؿ نشاطا حيث ىناؾ قمة في عدد الشركات المسّعرة  
  تكاجد قكم لمبنكؾ في رأس ماؿ الشركات كدكاـ كاستمرار العالقات المتكاجدة بيف

، باإلضافة إلى كجكد تشتت ضعيؼ لرأس الماؿ كالعالقات القائمة 53المؤسسات كالبنكؾ
                                                           
53 La séparation de la propriété et du pouvoir, qui joue un rôle clé dans le modèle américain, 

n’est pas présente de la même manière au Japon. Il y existe en effet une certaine ambiguïté 

concernant la propriété des sociétés. Le point de vue qui y prévaut est que la société « appartient 

aux employés », en contraste clair avec la conception américaine selon laquelle la société est la 

propriété des actionnaires.Cette différence nécessite des explications. La structure d’actionnariat 

des sociétés japonaises est dominée par les participations croisées entre sociétés. Le fait que la 

plupart des grandes sociétés soient détenues par d’autres sociétés et des banques, qui sont 

ellesmêmes détenues par d’autres sociétés du keiretsu, soulève des questions : qui détient 

réellement les sociétés et les banques ? 

Pejovic Caslav. La gouvernance d’entreprise japonaise et l’acculturation du modèle 

américain . In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°2,2012. pp. 417-450; 

doi : https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https://www.persee.fr/doc/ridc_0035 

3337_2012_num_64_2_20082 
 

https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https:/www.persee.fr/doc/ridc_0035%203337_2012_num_64_2_20082
https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https:/www.persee.fr/doc/ridc_0035%203337_2012_num_64_2_20082
https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https:/www.persee.fr/doc/ridc_0035%203337_2012_num_64_2_20082
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كالمؤسسة تككف في المدل الطكيؿ تبحث عف االستمرارية  (المساىميف)بيف المستثمريف 
كالديمكمة، كما أنو في ىذا النكع مف األنظمة تصبح البنكؾ شريكان، كتتحمؿ أخطاران كبيرة 
. ألنيا تقدـ قركضان طكيمة المدل كذات مبالغ كبيرة، لكف العكس في األنظمة لممؤسسات

المكجية لألسكاؽ فاف البنكؾ في ىذا النظاـ تقكـ فقط بتمكيؿ فترات االستغالؿ 
كاالحتياجات القصيرة لممؤسسات كما أّف في النظاـ المكجو لمبنكؾ يمكف ليذه األخيرة أف 
تصبح دائنة أك مساىمة سكاء بصفة مباشرة عف طريؽ المشاركات، تحكيؿ الديكف إلى 
 جزء مف ر أس الماؿ أك بصفة غير مباشرة عف طريؽ التفكيض أك التككيؿ حيث فتحتؿ

حككمة  نظاـ في ميمة مكانة كالدكلة التاميف كمؤسسات الكبيرة البنكؾ فيو
 كنمكذج المالية السكؽ لنمكذج التقميدم التقسيـ ضمف التقسيـ السابؽ كيدخؿ54.الشركات
  .االستدانة اقتصاد

عناصر التفرقة بيف نماذج حوكمة المؤسسات :  المطمب الثالث 
- خصائص- ليس ىناؾ اتفاؽ بيف المنظمات كالباحثيف في مجاؿ الحككمة عمى عناصر

محددة لمتمييز بيف نماذج الحككمة، فيناؾ مف قسميا إلى النمكذج المنغمؽ كالمفتكح، 
كىناؾ تقسيـ آخر قسميا إلى نمكذج الحككمة في الدكؿ األنجمكساكسكنية، الالتينية، دكؿ 
ذات األصكؿ الجرمانية كالياباف، كىناؾ تقسيـ آخر قسميا إلى نمكذج الحككمة المكجو 

 جميعيا يمكف أف Biekpe & Colem ,بالسكؽ كآخر مكجو بكبار المالؾ، إاّل أف
ينحصر بصفة أساسية في النمكذج الداخمي كالنمكذج الخارجي، فقد أشارت دراسة   

  -  إلى أف نماذج الحككمة تختمؼ باختالؼ كؿ مف درجة الممكية كالتحكـ2006

                                                                                                                                                                              
 
54

 Les banques possédaient traditionnellement des participations dans les sociétés clientes. Cela 

faisait partie d’une relation plus globale intégrant la gestion de l’ensemble des transactions 

financières, tandis que les sociétés détenaient des parts de leurs fournisseurs et clients en 

symbole de leurs relations d’affaires de long terme. Ce schéma était adapté à la version japonaise 

du capitalisme, basée sur des réseaux stables de fournisseurs et de financement ainsi que sur 

l’emploi à vie. C’était également cohérent avec la politique gouvernementale puisque l’objectif 

est de permettre aux sociétés de se capitaliser à un prix attractif et ainsi de pouvoir poursuivre 

une stratégie à long terme tout en gardant un haut niveau d’emploi. 

Pejovic Caslav. La gouvernance d’entreprise japonaise et l’acculturation du modèle 

américain . In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°2,2012. pp. 417-450; 

doi : https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https://www.persee.fr/doc/ridc_0035 

3337_2012_num_64_2_20082 
 

https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https:/www.persee.fr/doc/ridc_0035%203337_2012_num_64_2_20082
https://doi.org/10.3406/ridc.2012.20082https:/www.persee.fr/doc/ridc_0035%203337_2012_num_64_2_20082
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 فعمى سبيؿ المثاؿ، في الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة ىناؾ تعارض في 
 ىكية الفئة المتحكمة مف حممة األسيـ ك المنتشريف بشكؿ كاسع، :مصالح المديريف، 

بينما في ألمانيا كالياباف، فإف التعارض يككف بيف كبار حممة األسيـ، كاألقمية الضعيفة 
 , De Miguelحممة األسيـ كىذا ما يعرؼ بالمشكمة األفقية لمككالة أما دراسة   مف

Pindado & De LaTorre, 2004 فأشارت إلى أنو يكجد خمس خصائص  أساسية 
   : حككمة كىىؿبيف الّنماذج المختمفة ؿ      لمتفرقة
درجة التركز في ممكية المؤسسات  -1
  مدل تكافر الحماية القانكنية لممستثمريف -2
  السكؽ كأحد آليات الرقابة عمى المؤسسات -3
   Melyoki, 2005 كفاءة مجمس اإلدارة  -4
تطكر أسكاؽ رأس الماؿ  -5

 الذيف قامكا بتحديد األبعاد   Melyoki, 2005فقد أشار العديد مف الباحثيف مثؿ    
كيقصد بيذا البعد ىؿ يتـ النظر إلى  :كالخصائص التي يقصد بيا بعد كغاية المنشاة
أـ أنيا كياف اجتماعي يسعى إلى المالؾ المؤسسة عمى أنيا آلية تستخدـ لتعظيـ  ثركة 

تحقيؽ مصالح كرغبات العديد مف أصحاب المصالح  الذيف تتكافر لدييـ قدرة التأثير عمى 
ىؿ يعتمد ىذا النمكذج عمى كجكد مجمس إدارة   فئة أصحاب المصالح:قرارات اإلدارة

 :كاحد أـ عمى مجمسيف لإلدارة
 - نظاـ مجمس اإلدارة

 -  كجكد سكؽ كؼء لمرقابة عمى المؤسسات  
 - التركيز النسبي لمممكية
  - مكافأة اإلدارة التنفيذية

  – طبيعة العالقات في بيئة األعماؿ
. أىمية تداكؿ األكراؽ المالية في البكرصة   

:دراسات حديثة أكلت تفاسير تعايش نماذج مختمفة لحككمة المنشات لألسباب التالية ك ىناؾ    
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 ك تعتمد عمى مدل حماية القانكف لمممكية كحقكؽ صغار المساىميف :55أسباب قانكنية. 
  يعتمد عمى النظاـ السياسي السائد :56أسباب سياسية. 
  كيعتمد عمى شدة المنافسة السائدة في تمؾ االقتصاديات 57:أسباب تنافسية  .

  المؤسسات في الجزائرحوكمة: الرابع  المبحث
إنو مف الصعب بمكاف التحدث عف حككمة المؤسسات في الجزائر كذلؾ سكاءا خصت 
المؤسسة العمكمية أك الخاصة كعدـ إمكانية تصنيفيا في إحدل النمكذجيف المذككريف 
سابقا أك حتى في نمكذج ىجيف كىذا يعكد في نضرنا إلى الطابع السياسي لالقتصاد 

الجزائرم كاعتماده الكمي عمى الريع كمنضكمة لمحككمة سكاءا عمى المستكل الكمي  أك 
الجزئي لالقتصاد كتغميب الطابع االجتماعي عمى النجاعة االقتصادية كعدـ تبني نمكذج 
اقتصادم يككف أساسا لحككمة المؤسسات االقتصادية كتردد الحككمات المتعاقبة  في 
إتخاد القرارات الحاسمة التي مف شانيا ارساء قاعدة لمحككمة بؿ انو يظير في بعض 

األحياف إصدار قكانيف المتناقضة مما يحجب الرؤيا لممستثمريف ك يقمص مف ثقتيـ في 
االقتصاد الجزائرم سكاءا كاف استثمار الكطني أك األجنبي  كليدا فاف كؿ الحزمة 
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 Shleifer et R.W. Vishny (1997), R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer et R.W.Vishny 

(1998, 2000-A), et R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, et A. Shleifer (1998) indiquent ainsi que « 

L'essentiel des différences entre les systèmes de gouvernance autour du monde résulte des écarts 

dans la nature des obligations légales des dirigeants vis-à-vis des investisseurs ainsi que des 

différences dans la façon dont les tribunaux font appliquer et interprètent ces obligations ». ont 

examiné empiriquement les différences selon les pays entre les protections légales des 

investisseurs ainsi qu'entre la qualité de l'application de ces lois et l'influence de ces variations 

sur la géographie du capital. Ils ont distingué trois traditions juridiques : la tradition 

jurisprudentielle britannique (18 pays), la tradition civile française (21 pays) et la tradition civile 

germano-scandinave (10pays).  
 

56
 M.J Roe (2000) apporte une explication en des termes politiques et non juridiques. Selon lui, 

c’est l’absence ou la présence d’un choix politique social-démocrate qui détermine les 

différences. Les social-démocraties privilégient la stabilité de l’emploi, encouragent le 

désalignement avec l’intérêt des actionnaires et, par conséquent, proposent des normes 

actionnariales plus faibles ce qui se traduit par des coûts d’agence plus élevés. La concentration 

du capital est alors un moyen de contourner ce contexte car, en l’absence d’autres incitations, 

c’est le seul mode de gouvernance à même de réduire les coûts d’agence au détriment des 

actionnaires. 
57 Cette vision est aussi due à M.J. Roe (2001-A) et complète la précédente. Selon cet auteur, la 

valeur relative de la maximisation de la valeur actionnariale pour un pays dépend partiellement 

de son organisation industrielle. Dans les pays où les marchés des biens et services ne sont pas 

très concurrentiels, une forte primauté des actionnaires s’accorde moins facilement avec une 

maximisation de la valeur sociale qu’ailleurs car, quand la concurrence est faible, la primauté des 

actionnaires conduit les dirigeants à réduire la production et à augmenter les prix plus qu’ils ne 

l’auraient fait en d’autres circonstances. Au contraire, là où la concurrence est forte, les 

dirigeants n’ont pas cette possibilité. 
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التشريعية كالتنضيمية ال ترقى إلى مستكل مفيـك الحككمة كسكؼ نتطرؽ في ىذا المبحث 
  .إلى أىـ االطر المنضمة لمحككمة في الجزائر

الجزائرية    لممؤسسات الراشد الحكـ ميثاؽ: الفرع الثاني
 في المشاركيف كافة فعال يمكف قانكني كتنظيمي مؤسس كجكد أساس ضركرة بو يقصد

 إطار يضـ ما الخاصة، كعادة التعاقدية عالقاتيـ إنشاء في عميو االعتماد السكؽ مف
 األعماؿ الداخمي،كممارسات النظاـ ترتيبات تشريعية،تنظيمية، عناصر الشركات حككمة
 58 .تقاليدىا و تاريخيا و بالدولة الخاصة الظروؼ نتاج ىي التي

كالذم قامت " ميثاؽ الحكـ الراشد لممؤسسة في الجزائر"، تـ إصدار 2009حيث في سنة 
حككمة "بكضعو مجمكعة عمؿ حككمة الشركات متعددة األطراؼ، كما أطمقت مركز 

لمساعدة الشركات الجزائرية عمى االلتزاـ بمكاد الدليؿ كاعتماد أفضؿ ممارسات " الجزائر
، كيعتبر إطالؽ المركز فرصة جديدة لمجتمع األعماؿ إلظيار 59حككمة الشركات الدكلية

التزامو بتحسيف البيئة االقتصادية في الجزائر، كتحسيف قيـ الحككمة بما فييا الشفافية، 
كالمساءلة، كالمسؤكلية في ظؿ الكضع الراىف، كيعكد ذلؾ لمحاجة الماسة كالمتنامية 
لشركاتيا قصد تكطيد قدراتيا التنافسية كالتكيؼ مع المستجدات الحديثة، كمف ىذا 

المنطمؽ كرغبة مف الجزائر في التكامؿ مع االقتصاد العالمي بدا التفكير إليجاد إطار 
.  مؤسسي لحككمة الشركات

 بتحريره قاـ كقد ،2009مارس11في الجزائر في لممؤسسة الراشد الحكـ ميثاؽ إصدار تـ
   كمنتدلCARE 60 حكؿ المؤسسة العمؿ كالتفكير حمقة كجمعية GOAL العمؿ فريؽ
كزير  لممشركبات، كبمساعدة الجزائرييف المنتجيف جمعية ككذا المؤسسات رؤساء

 .التقميدية كالصناعة كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات
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 la religion joue un rôle important dans la gestion des entreprises privées algériennes. C’est 
ainsi que plusieurs responsables affirment que les entreprises privées avaient très souvent 
recours à la Zakat  , consistant à payer la zakat est parfois conjugué à des comportements peu 
transparents, voire illégaux. C’est ainsi qu’un chef d’entreprise a mis l’accent sur la pluralité des 
comptabilités. RAPPORT D'EVALUATION DU MAEP n°4Juillet 2007 page244 
59

 Le groupe de travail chargé de l’élaboration  de ce code a prie la forme d’une taskforce 

nommée « GOAL  08. Le travail de cette  taskforce a durée une année (de novembre 2007 a 

novembre 2008). Il est baser sensuellement sur les principe de gouvernance d’entreprise de 

l’OCDE 2004 .    
60

 CARE (Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise ) et le FCE (Forum des chefs 
d’entreprises ) avec l’appui du ministère de la PME et de l’artisanat  
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 الميثاؽ أىداؼ : أوال
 تسمح بسيطة إرشادية الجزائرية بأداة المؤسسات تزكيد ىك الميثاؽ ىذا المنتظر مف  اليدؼ

 عمى الجزائرية الشركات لمساعدة منبر بمثابة كليككف لمحككمة المبادئ األساسية بفيـ ليا
 الكعي  كرفع.الدكلية الشركات ممارسات حككمة أفضؿ كاعتماد الدليؿ، بمكاد االلتزاـ

 :تتمثؿ في مبادئ أربعة عمى الراشد الحكـ ميثاؽ كيقكـ .الشركات بحككمة الجماىيرم
 
 المؤسسة؛ في المشاركة األطراؼ بيف كالكاجبات الحقكؽ تحديد في العدالة .1
 مختمؼ المستكيات؛ اإلتصاؿ بيف في الشفافية .2
 لممسؤكليات؛ الكاضح التحديد .3
 .المؤسسة في مشارؾ طرؼ لكؿ كالمسؤكليات السمطة تنفيذ مراقبة .4

حككمة الجزائر     "مركز بإطالؽ الجزائرية الشركات حككمة عمؿ مجمكعة قامت
Hawkamah El-Djazair" "حككمة "مركز تأسيس  كاف2010أكتكبر  في 

 كالبالد  في االقتصادم النمك كدفع االقتصادم المناخ إيجابية لتحسيف خطكة"الجزائر
 :ييدؼ المركز إلى 

  :مكافحة الفساد . 1

ركز الميثاؽ عمى مكضكع  إيجاد الميكانيزمات التي مف شأنيا معالجة  الفساد المؤسساتي 
  03رقـ   التعميمة الرئاسية عميو أكدت ما كىك كطنية أكلكية اليدؼ ىذا  يعتبر، حيث
 إف " :يمي ما عمى نصت حيث الفساد، بمكافحة المتعمقة2009 ديسمبر13في المؤرخة

 كافة كذلؾ ك الدكلة أعكاف فئات مختمؼ ك المسئكليف تستنيض خطكرتيا بسبب اآلفة ىذه
 خطر ألف ذلؾ كطنيا كاجبا الفساد مكافحة اعتبار يجب عميو ك ,المكاطنيف المتأثريف

 عبر لمبالد المالية القدرات تستيدؼ باتت اآلفة ىذه أف إلى درجة مستفحال أصبح الفساد
 آخر جانب في التعميمة تشير كما."...المشاريع آالؼ عمى تحتكم التي اإلنمائية البرامج
 :يمي ما عمى
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 مجاؿ سائر كيشمؿ العمكمية، السمطات عميو تدأب مسعى الفساد مكافحة تككف أف يجب
 برنامج كتطبيؽ بصياغة الحككمة يخص فيما يتجسد أف يجب كما العمكمية، النفقة
 ... كدائـ متسؽ حقيقي

  ،2006 فيفرم 20في  المؤرخ06 عمى القانكف  المدرجة التعديالت -
بالفساد  المتعمقة

 مراقبتيا كما تنظيميا ك ك العامة الصفقات إبراـ األخالقية في القكانيف تبني إلزامية -
 أكتكبر 07 في المؤرخ -236  - 10رقـ  المرسـك الرئاسي في عميو ىك منصكص

2010 

 المحاسبة معايير مع الكطنية المحاسبة تكييؼ خالؿ  مف:المحاسبي النظاـ إصالح2 
 اإلفصاح مبادئ ضماف ك المالية، ك المحاسبية المعمكمات نكعية لتحسيف الدكلية، كذلؾ

 بمكجب SCF الجديد المالي المحاسبي بالنظاـ العمؿ المعامالت ثـ في الشفافية ك
 المحاسبية  المستكحى مف المعايير2007 نكفمبر 25في المؤرخ115 -  07رقـ  القانكف
   IFRSالدكلية 

 ( SGDD) 61الدكلي النقد لصندكؽ المعطيات لنشر العاـ النظاـ إلى االنضماـ -
 الرقابة آليات خالؿ مف المخاطر تقييـ ك تسيير بغرضBale   2نظاـ   إدخاؿ -

 .األسكاؽ في الضبط ك الرقابة أنظمة تعزيز ك الكقائية، كالمراقبة الداخمية

 خاتمة الفصؿ 

                                                           
61 Le Rapport d’Autoévaluation du Pays confirme que l’Algérie a signé, ratifié et adopté les 

normes et codes internationaux suivants dont les mises en œuvre sont à des stades différents: 

Le Document cadre du NEPAD (Les Principes directeurs pour la gestion de la dette publique ; 

Les Normes internationales de comptabilité ; Le Code de Bonnes Pratiques relatives à la 

transparence monétaire et financière ; Les Principes pour les systèmes de paiements ; Les 

Principes clefs pour la supervision et la réglementation des titres et des assurances ; Les 

Principes clefs pour la supervision bancaire effective ;La Convention de l’Union Africaine sur la 

prévention et la lutte contre la corruption ; Les Bonnes Pratiques en matière de transparence 

budgétaire ; Les Principes de gouvernance des entreprises internationales et nationales ; Le Traité 

d’Abuja portant création de la Communauté Economique Africaine ; 

Les Traités, Conventions et Protocoles pertinents des communautés économiques régionales. 

Les Normes internationales de comptabilité et d’audit. RAPPORT D'EVALUATION de la 

République Algérienne Démocratique et Populaire Mécanisme Africain d'Evaluation par les 

Pairs RAPPORT D'EVALUATION DU MAEP n°4Juillet 2007 
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لقد سمط ىذا الفصؿ الضكء عمى مفيـك الحككمة ككذا أىـ التعاريؼ كعرض أىـ النظريات 

المتعمقة بيدا الحقؿ المعرفي ك النماذج الكطنية لمحككمة كأسباب تزايد اإلىتماـ بيا محميان 

حيث ال يمكف , كأشار الفصؿ إلى ضركرة تبني المبادئ الدكلية في أنظمة الحككمة كعالميان 

اليـك تجاىؿ تداخؿ االقتصاديات الكطنية كتأثرىا إف لـ نقؿ خضكعيا لنظاـ اقتصادم 

 أصبحت فيو لمشركات العظمى اليد العميا في تكجيو االقتصاد العالمي ك دكرة رأس ;شامؿ 

 التخمص  حتى ;الماؿ العالمي بمعناه الكاسع كقي بعض األحياف استطاعت ىذه اشركات 

 .مف تأثير دكؿ منشأىا األصمي ك أنظمتو الحاكمة 

بناءا عمى ما سبؽ فإف الحككمة كمصطمح جديد تـ البدء في إستخدامو مع بداية عقد 
التسعينات، حضيت بقدر كبير مف اإلىتماـ لـ تكف لتحضى بو في العادة، نتيجة لعدد مف 

بيا العديد مف المؤسسات في العالـ كىذا بسبب األىمية التي  حاالت الفشؿ التي منيت
يكتسييا ىذا المفيـك في إضفاء الثقة ك الشفافية ك الدقة عمى المعمكمات الكاردة في القكائـ 

  .المالية لممؤسسات ك تالي حماية االطراؼ ذات الصمة
كأماـ ىذا الكاقع فاف تطرؽ الفصؿ إلى الحككمة في الجزائر يأتي مف باب لفت إنتاه 
المؤسسة االقتصادية كالسياسية في الجزائر إلى  ضركرة األخد بمسببات االندماج في 

االقتصاد العالمي يضمف ليا قدرا مف فائدة تعكد عمى المؤسسة ك عمى اإلقتصاد الكطني 
ككؿ كيجب أف تدرؾ أف مستقبؿ إقتصادىا ك مصدر ثركتيا يرتبط إرتباطا كثيقا 

 .لمبقاء باإلجراءات السميمة لحككمة المؤسسات  يخكؿ ليا حظكظا اكبر
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  في جودة القوائـ الماليةالنظرية المحاسبيةإسياـ : المبحث األوؿ
 ىامراحؿ التطورىا و خصائص,تعريؼ المحاسبة: المطمب األوؿ

 (AICPA) المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييفعرؼ  : تعريؼ المحاسبة .1
“American Institute of Certified    Public Accountants”   1941عاـ 

أنيا فف تسجيؿ كتبكيب كتمخيص العمميات كاألحداث المالية كتفسير " لمحاسبة عمى ا
كيالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يشير إلى المحاسبة كفف أك حرفة كليس حقالن " نتائجيا 

 . مف حقكؿ المعرفة 
 American Accounting“ (AAA) جمعية المحاسبة األمريكيةعرفت اؿ -

Association”  عمى أنيا عممية تحديد كقياس " لمحاسبة احديثان نسبيان باصدارا
ىذه المعمكمات مف تككيف  كتكصيؿ المعمكمات االقتصادية بغرض تمكيف مستخدمي

  ". رأم مستنير كاتخاذ القرارات الالزمة
تسعى  التي األىداؼ  بكممة التعريؼ السابؽتـ إثراء ىذا التعريؼ أنو قد يتبيف مف خالؿ 
  كالمالية ، أم أنو يركز عمى طبيعة المعمكمات المحاسبية الكصكؿ الييا القكائـ المالية إلى

 ىدؼ خدمي ك كسيمة  المحاسبة عتبار ايدؿ عمى كاآلثار السمككية الناتجة عنيا ، مما 
  . ك التبميغ لالتصاؿ

 تحديد  مراجعةالجمعية المذككرة تعريفان لممحاسبة تـ فيواصدرت ـ 1975حيث في عاـ 
فائدة في اتخاذ  ذات  مف حيث اف المعمكمة المالية ك المحاسبية يجب اف تككف اليدؼ

مما سبؽ يتبيف أف ىناؾ إعادة تقييـ لألىداؼ كالمفاىيـ كالمبادئ  . القرارات االقتصادية
المينية  بالنكاحي  لـ تعد المحاسبة تيتـ فقطالتي تككف اإلطار الفكرم المحاسبي ، حيث

نظاـ ؿ  بؿ تعدتيا لتصبح منظكمة متكاممةالحساباتكضبط المتمثمة في فف مسؾ الدفاتر 
في غاية   كظيفة اجتماعيةأضاؼ ليا مما لالتصاؿ مع العالـ الخارحي  كأداة ملمعمكمات
  .األىمية 

بالتطكر الميني كاألكاديمي اىتمت التي  تجمع البحكث  :خصائص المحاسبة  .2
 .االستمرارية والتغير خاصتيف متالزمتيف ىما  كجكد لممحاسبة عمى
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 تعتبر خاصية االستمرارية مف اىـ الخصائص التي عممت عمى استقرار ك  :االستمرارية
أثبتت فائدتيا مما استمرارية التطبيؽ رغـ انيا ترجع إلى أعماؽ النشاط المحاسبي حيث 

ستمراريتيا عمؿ   في غاية ، كأصبح بالتالي حتى في كقتنا ا الحاضر إلى استقرارىا كا 
 خاصية االستمرارية  بجكانب إيجابية  تمتاز .أك تجاكزىا عنيا الصعكبة االستغناء 

ك   الميزة التراكمية لمخبرة المكتسبة كسمبية ، فالجكانب اإليجابية ليذه الخاصة تتمثؿ في
أما الجكانب .  التطبيقيةالياتيا كأساليبيا كاالحتفاظ المعرفي لمجكانب المختمفة لممينة  

المحاسبي، خاصة إذا لمفكر   رككدتترتب عميو مفيمكف أف السمبية ليا فتتمثؿ في ما 
 سارية المفعكؿ رغـ اختفاء كانت ىناؾ مبادئ كقكاعد محاسبية متعارؼ عمييا كال زالت

 . األسباب ك المبررات الكاقعية التي ترتكز
  مدل إمكانية المينة اف تككف حركية كقدرتيا عمى  فييإما خاصية التغيير :التغيير 

التغيير  إال أف مسايرة التحكالت ك التغيرات التي تطرأ عمى اقتصاديات الدكؿ كالعالـ 
ألف التغيير في المحاسبة ال  ك متأثرا بتشدد ك تحفظ أىؿ المينة   ما يككف بطيئا اغالب

حيث رغـ اف ظاىرة ، أف تتضح ضركرتو كتحت ضغكط تدفعو إلى ذلؾ يتـ إال بعد 
 بمبدأ التضخـ أثرت سمبا عمى مصداقية المعمكمة المحاسبية لعقكد عدة إال أف األخذ

 كىناؾ مقاكمة  الفكر المحاسبي ال يزاؿ لـ يحظى بالقبكؿ العاـ مف طرؼالقيمة العادلة 
 .    العالمي  في االقتصاد مف التحكالت الجذريةعمى الرغـشديدة تدفع لعدـ العمؿ 

 :  المحاسبةمراحؿ تطور .3
:  اأكاديمي أوال

 :  في المحاسبة يتبمور الجانب التقف -
 القيد  مبدأ التطكر فيأىميا لممحاسبة ككاف التقنية الجكانب الفترة بتبمكر ىذه تختص 

 ضبط كدقة كانتظاـ التسجيؿ الدفترم غراضتحقيؽ أبيدؼ  ( القيد المزدكجمبدأ)المحاسبي 
 ىما قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي كىما قائمتاف  كثيقتيف متالزمتيف إلىك االنتياء 

 القيد  حتمية بالعمؿ مبدأ كنتيجة ةفي األرقاـ المحاسبيتعتمداف عمى خاصية التكازف 
  تمكف المحاسبكف مف بمكرة نظرية نظاـ القيد المزدكج مبدأاستخداـعمى أساس ك. المزدكج 

بتبكيب الحسابات إلى حسابات  يطمؽ عميو  التشخبص  حيث تمكنكا مف خاللو ما
  مبدأ مسايرا حاجة كتطمعاتثـ تطكر مفيكـ استخداـ ىذا. شخصية كحسابات حقيقية 
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 كجية نظر صاحبيكافؽ المشركع بحيث أصبح عرض الحسابات كتبكيبيا  صاحب
عمى المركز يشدد االىتماـ كىك  (أصحاب المشركع)بنظرية يطمؽ عميو  أك ما المؤسسة

االىتماـ بقائمة الدخؿ ، كيقـك عمى معادلتيف  عمى حساب المالي ألصحاب المشركع 
 :رئيسيتيف 

 األرصدة في نياية المدة= األرصدة أكؿ المدة التدفقات النقدية خالؿ المدة . 1 -
 الخصـك – األصكؿ  = (رأس الماؿ)حقكؽ الممكية . 2  -

 استجابتا لحرص أصحاب المؤسسات لمعرفة  مدل نجاح استثماراتيـ ك عرض األحداث 
ك أثرىا عمى الشركة  اضطر الفكر المحاسبي إلى االخد بنظرية المعامالت ك ذلؾ 

مبدأ االستحقاؽ في إثبات  ترتب عمى ذلؾ العمؿ ب، ك  الحسابات االسميةباءذماج
 عقد كىك ما  (أم مجرد تحققيا كليس بالضركرة عند تحصيميا أك دفعيا)المعامالت 

: التالي الشكؿ  الميزانية عمى  حيث أصبحت تييأ .العممية المحاسبية
 رأس الماؿ+ اإليرادات + الخصـك = المصركفات + األصكؿ 

  : وأكاديمياميني:ثانيا 
 كسيمة يتـ مف التطبيؽ العممي لممحاسبة كأنياتقنيات بتطكير الفترة األكلى تميزت 
مالؾ المنشاة ؽ رغبات م تحؽ بحيث تيدؼ إلى ، مدل نجاح المشركع رقابةـ  خالليا 

 التغيرات الكبرل التي مست الشركات ك االقتصاد اصح لزاما التفكير في إال أنو نتيجة
 : مينيان كأكاديميان بسبب عدة عكامؿ أىمياتطكير المحاسبة 

 لقد كاف لمثكرة الصناعية اثر ىائؿ عمى الشركات كدلؾ بارتفاع :الثكرة الصناعية اثر  -
قدراتيا اإلنتاجية ك التزايد المستمر عمى سمعيا كبالتالي حاجتيا المتنامية لرؤكس 

حاجات الدائنيف كضماف لتمبية تطكير المبادئ كالقكاعد المحاسبية تطمب  مما األمكاؿ 
  .استثماراتيـ  ك صيانتيا ك التأكد مف حسف استعماليا المحافظة عمى 

  أدل إلى تبعثر الممكية   ظيكر الشركات المساىمة اف:ظيكر الشركات المساىمة  -
 ، األمر الذم  التسيير  فصؿ الممكية عفبركز المؤسسة التسييرية أم الشركات ، ك

الشخصية المعنكية المستقمة ، كقد ك ترسيخ مفيـك  االستمرارية مبدأ   تطكرأدل إلى
ت المحاسبة كأداة فعالة عمى المحاسبة ، حيث ظيرتحكال عميقا ىذه الخاصية نجـ عف 

مف  كذلؾ  في تقييـ مدل نجاعة المسير الغير مالؾ كسيره عمى مصالح المستثمريف
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   الكثيقة المحكرية كتصاعدت أىميتيا قائمة الدخؿ كالتي أصبحتؿ  إعادة االعتبار خالؿ
مبدأ مقابمة اإليرادات بالمصركفات بالعمؿ قائمة المركز المالي ، مع البدء عمى حساب 

 التساع الشركات خفية اليكية دكرا في ضركرة تدخؿ الدكلة كسمطة عمكمية كما كاف. 
 عف  لضماف حد أدنى مف اإلفصاحلحماية حقكؽ المستثمريف الغير مسيريف كذلؾ  

 ، كما يتطمبو ذلؾ مف إصدار قكانيف ك إخضاع ىده الشركات لممراقبة ك المساءلة 
يتمتع بالخبرة ك الشرعية القانكنية  ك مستقؿ ، طرؼ خارجي لقكائـ المالية مف تدقيؽ ؿ

أكؿ الجمعيات المينية ت ظيرىيئات مينية متخصصة في الشؤكف المحاسبية بحيث 
ا  بإنجمترالمدققيف  مجمع المحاسبيف ك تبعيا في اسكتمندا ، ثـ1854 سنة  ذلؾككاف
 سنة جمعية المحاسبيف األمريكييف  في كالكاليات المتحدة تأسست  ، ثـ1880 سنة

1887.  
حرصا مف الدكلة عمى تحصيؿ كؿ حقكقيا   :تحقؽ الدكلة مف اإليرادات الضريبية  -

نتاج المعمكمات إل ا األداة  باعتبارهبة المحاسة خدـالضريبية استكجب المجكء المتزايد  ؿ
  . ك مراقبة مدل صدقيا المالية

 اف التطكر االقتصادم ك االجتماعي : ذات الطابع الخدمي العمكميتظيكر المنشا -
لمدكؿ الصناعية تطمب منيا اف تسير عمى األداء القانكني ك السميـ لمثؿ ىده المنشات 

 ، االتصاؿ، ككمؤسسات الطاقةالمنافع العامة ،  ذات  شركات ك يخص الذكر تمؾ
مفاىيـ االستيالؾ لألصكؿ الثابتة التي تممكيا تمؾ الشركات بركز كالنقؿ مما أدل إلى 

 بعد عممياتالمؤسسات كظيكر مشاكؿ الشيرة كتصنيؼ حقكؽ األقمية في تمؾ 
اقتصادية كمالية كاالندماج ك االستحكاذ التي أصبح يتميز بو االقتصاد الرأسمالي 

  . الحديث 
 قعا ضركريا أصبح كا تكيؼ مينة المحاسبة  يالحظ أف المتغيرات  ىذه  ضكء كعمى

 بناء ك تأسيس   مما أدل إلى ،لمكاكبة  كمسايرة األحداث االقتصادية ك االجتماعية 
مجمكعة مف القيـ المقبكلة اجتماعيان مثؿ الحياد كعدـ التحيز ، الصدؽ في التعبير ، 

المكضكعية في القياس ، عدالة القكائـ المالية ، اإلفصاح الكافي كىك ما يعرؼ 
تحديد المبادئ كالقكاعد كة منظرية المحاسب اؿ جكىر تأسيسبالمدخؿ األخالقي لممينة ك
فقد أدركت  مينة المحاسبة أما في المجاؿ األكاديمي . المحاسبية الالزمة لتحقيقيا 



 جودة القوائم المالية                                                                     : الفصل اللاان  
 

 
105 

ضركرة التنظير ك العمؿ عمى تجميع المفاىيـ ك األفكار في صياغة  فكرية تككف عمى 
  دا المبدأمف قشكؿ إطار فكرم تتقاسمو المينة المحاسبية بمختمؼ مدارسيا  كانطالقا 

 .االقتصاديػة لممنشاة  نمكذج محاسبي مناسب  إليجاداالىتماـشرع 
 :ظيور المحاسبة اإلدارية  .4

االنتشار الكاسع لمفيـك التسيير العممي لممنظمات كالتي بادر ىا فردريؾ تايمكر اف 
ما ال يمكف "  التي تنادم بشعاركىكنرم فايكؿ كغيرىـ كىدا ابتداءا مف القرف العشريف

 What           cannot be measured, Cannot62“  قياسو ال يمكف إدارتو
be managed”ك  ظيرت المحاسبة اإلدارية كتـ استخداميا كنظاـ لممعمكمات ، حيث

كاف بدا النكع مف المحاسبة ييدؼ إلى ترشيد التكاليؼ ك تتبعيا ك معرفة مكطنيا في 
 كمع إدخاؿ الحاسكب كأداة فعالة في شكؿ تحميالت الصيركرة اإلنتاجية ك دراستيا في 

تعدد اتجاىات المعمكمات المطمكبة كما يترتب عميو مف تعدد المحاسبة أدل إلى 
إف النظر إلى نظاـ المحاسبة المالية عمى . األىداؼ التي يجب أف تقدميا القكائـ المالية

 أنو نظاـ لممعمكمات يبرز الحاجة إلى أىمية التأصيؿ العممي إلى ثالثة مجاالت رئيسية
  :التالية

  المفاىيـ كتحديديستكجب   في ىذه النقطةمدخالت النظاـ المحاسبي ، فما يخص  -
 .معالجتيا محاسبيان يتطمب المبادئ العممية التي تحكـ األحداث كالمعامالت التي 

تحديد المناىج يستكجب  في ىذه النقطةالبيانات ، فما يخص كضيفة استغالؿ  -
 . البيانات إلى معمكمات الضركرية لتحكيؿ كالمبادئ العممية 

عميقة دراسات سمككية يستكجب ،  (المخرجات)مستخدمي المعمكمات فما يخص  -
مفاىيمي تصكر  ك بناء  ىذه المعمكمات ،  ك مستغمي الحتياجات مستخدمي

 .النظاـ يستكجب أف يصؿ إلييا لألىداؼ التي 
                                                           
62 l’origine, les systèmes comptables on tété conçus pour éviter les prévarications de la part des 

gestionnaires auxquels les actionnaires délèguent le contrôle de leurs actifs. Dans cette optique, 

le rôle de la comptabilité est de permettre le contrôle nécessaire des dirigeants, c’est-à-dire de 

s’assurer qu’ils ont utilisé les ressources qui leur ont été confiées conformément à ce qui était 

prévu dans leur contrat implicite (Gjesdal 1981, Jensen et Mekling 1976). En d’autres termes, les 

systèmes comptables sont apparus pour répondre à un besoin de reddition des comptes 

(stewardship).  
Lionel Escaffre et al « Juste valeur ou non :un débat mal posé  ",p 8  ,EDHEC Financial 

Analysisand Accounting Research Centre ,France ,NOV 2008. 
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  : لممحاسبةالمسئولية االجتماعية .5
 حيث  المحاسبي ، الفكرأحدث مراحؿ تطكر لممحاسبة  ىي المسئكلية االجتماعية  إف  

 انو اصح مف المسمـ بو أف نشاط المؤسسة لو اثر اجتماعي يتعدل حدكدىا التقميدية 
أىميا كبتالي فاف نتائجيا المحاسبية ليا تأثير عمى فئات عريضة مف أصحاب المصمحة 
المستثمريف الحاليف كالمرتقبيف ، اإلدارة ، المقترضيف الحالييف كالمرتقبيف ، الجيات 

الحككمية ، العامميف في الكحدة المحاسبية ، العمالء ، المكرديف ، كنظران الحتماؿ تعارض 
ىك ضركرة التزاـ المحاسب الجديد لمفكر المحاسبي مصالح ىذه الفئات ، فإف االتجاه 

احتياجات تمبي فيو منيجان شمكليان ، القكائـ المالية بكجية النظر االجتماعية أم أف تنحكا 
طائفة عريضة مف احتياجات أصحاب الصمة بالمنشاة  سعيا منيا أف تككف عادلة في 

فئة عمى أخرل كحتى ال تتأثر عدالة تكزيع الضرر بدكف تكزيع المعمكمة المالية كالمحاسبية 
المنافع مف تمؾ التقارير كيككف األثر النيائي في صالح المجتمع بكامؿ فئاتو كىك ما يعرؼ 

نمكذجان  يستكجب كىذا المدخؿ. بمدخؿ الرفاىية االجتماعية في بناء نظرية المحاسبة 
 .  راسخة قؿ ما تكفرت عبر األزمنة قيـ االجتماعيةأساسو محاسبيان 

 أىـ التيارات والمدارس المحاسبية: المطمب الثاني
 التاريخية التكمفة محاسبة مدرسة: الفرع األوؿ

 يقـك عمى الذم المحاسبي  لتقييد الكالسيكي النمكذج  تعبر عف التاريخية التكمفة  مبدأ إف
 األحداث المالية ك االقتصادية لممنشاة مف نفقات ك إيرادات ك حقكؽ جميع تكثيؽ ك تقييد 

 الفعمية التكمفة تمثؿ ،كىي 63معيا المتعامميف ك المؤسسة بيف بقيمتيا النقدية لحظة كقكعيا 
ىذه  تككف ما عادة ،ك المحظة تمؾ في المتعاقدة األطراؼ بيف عمييا المتفؽ ك ك الحقيقية

حيث بناءا عمى مبدء  مؤكدة بكثائؽ كمستندات محاسبية  تمكف التحقؽ مف حدكثيا  التكمفة
                                                           
63

 Le coût historique se définit comme le montant déboursé pour acquérir un actif ou le montant 

obtenu afin d’encourir une dette. En tant que méthode, le coût historique a pour principal 

avantage d’être cohérent, c’est-à-dire de permettre une évaluation uniforme et temporellement 

stable des postes du bilan. L’uniformité est alors assimilée à un caractère d’objectivité 

puisqu’elle préserve l’unicité de doctrine du processus de mesure. Alfred Stettler, Reda Gherbi 

Les cadres conceptuels comptables et les méthodes d’évaluation A la recherche d’une logique 

interne  PRATIQUE COMPTABLE  L’Expert-comptable suisse 4/05 page 241- 251 
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التكمفة التاريخية فاف قيمة األصكؿ الثابتة كالمتغيرة ال يمكنيا األخذ بتقمبات قيمة النقكد أم 
 .التضخـ كبالتالي يكتنفيا شيء مف الجمكد كعدـ عكس القيمة الحقيقية لممنشاة
 يكفر الذم األمرإال أف ىدا المبدأ يحافظ كيحمي أصكؿ الشركة مف التحيز كالتقدير الذاتي 

 فياألصؿ  أف ىذا يعني ك ،استطاعة التأكد مف سالمتيا  ك المكضكعية، مفقدر معتبر 
 ك استخداماتيا ك االقتصادية المكاردلجميع ،التاريخية  التكمفة إثبات كق العممي، التطبيؽ
 .المالية القكائـ في عنيا  اإلفصاحيتـ التي ك اإليرادات النفقات  جميع ك تمكيميا مصادر

التاريخية  التكمفة مبدأ استخداـ مزايا .1
 الكثير  مف المبررات ىناؾ أف إال التاريخية، التكمفة لمبدأ االنتقادات ما تـ تكجييو مف رغـ

 :التي تدفع لالخد بيدا  المبدأ كدلؾ لألسباب التي يمكف إيجازىا عمى الشكؿ التالي 
 .الفعمية زمف اقتناء المكرد  القيمة  تعبر عفالتاريخية التكمفة -
 .عمى كقائع بدؿ تخمينات  التاريخية التكمفة تبنى  -
 ليا ما يؤكدىا كحدث مالي كدلؾ مف خالؿ القيكد المحاسبية التاريخية التكمفة -

 .  نفقةنشكء أك األصؿ امتالؾؾ كقعت التي العمميات إفالمكثقة بمستندات  
 مف   يحتكيو بما لممحاسبة الفكرم اإلطار  يتناسب مع جكىرالتاريخية التكمفة مبدأ -

 مف خاللو يمكف الذم المكضكعية،خاصة  صفة  ،متفؽ عمبيا  محاسبية أسس
 مف التحقؽمعرفة قيمة العمميات االقتصادية المسجمة في الدفاتر المحاسبية ك

 . تياصح
 يعتبر أف ،الذم االستمرارية  مبدأمع  األكثر تناسقا كتكافقا التاريخية التكمفة مبدأ -

 . الكياف المحاسبي مستمر في نشاطو كليس في نيتو التكقؼ 
 أم تسجيؿ األحداث االقتصادية حيف الحيطة مبدأ مع يتالءـ التاريخية التكمفة مبدأ -

  . كقكعيا 
التاريخية  التكمفة مبدأ عيوب .2
 ككنيا تعكس الحقائؽ الفعمية لمكقائع االقتصادية فكر تكلدىا  ال يمكف التاريخية التكمفة إف

نما يبرز اإلشكاؿ  حيف تتقمب القيمة النقدية  التشكيؾ في صحتيا ككنيا مكثقة بمستندات كا 
نتيجة التضخـ كيصبح التسجيؿ المحاسبي بمبدا التكمفة التاريخية ال يعكس بتاتا القيمة 
الحقيقية لألصؿ كمف خالؿ ىدا القصكر تصعدت االنتقادات ليدا المبدأ مطالبة بضركرة 
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 الذم يتميز االقتصادم لمكاقع  االخد بعامؿ التضخـ كمحدد رئيسي في تقييـ األصكؿ نظرا
 . دائـ بشكؿك التقمب  ةمبالحرؾ
 مؤيدييا كلـ تعد تساير التغيرات االقتصادية ك مف الكثير تفقد  القيمة التاريخية أصبحت

 خاصة الرأسمالية المالية التي تعتمد عمى األسكاؽ المالية في تقييـ أصكؿ كاسيـ الشركات 
 ما دامت لمؤسسةؿ حقيقية صكرة المحاسبي قادرا عمى تكفير النمكذج كلـ يعد ىدا  ،

 األصمية، لـ تعد تعكس الكاقع االقتصادم أسعار أساس عمى مسجمة المالية تياذـ عناصر
 .المستقبؿ  في تطكر أسعارىا إىماؿ مع

العادلة   القيمة محاسبة مدرسة: الفرع الثاني
 ينادم جديدة نتيجة لقصكر مبدأ القيمة التاريخية كما تـ ذكره سابقا  برزت تيار محاسبي

 بضركرة االخد بالكاقع االقتصادم الذم تنشط فيو الشركة كتقييـ أصكليا كفؽ ىدا أصحابو
ظيار ليا التطرؽ نحاكؿ كسكؼ ،64بالقيمة العادلة الكاقع كتمت تسميتيا   التقييـ عيكب كا 

 .الدكلية المالي اإلبالغ بمعايير التاريخية كربطيا التكمفة أساس عمى
فرض ىدا التيار منطقو كىدا لككف التكمفة التاريخية أصبحت غير قادرة عمى تمبية حاجيات 

حيث اعتمد ىدا ،المستثمريف الجدد  التي يرتكز اىتماميـ عمى القيمة السكقية الستثماراتيـ 
 التقرير المسمى " 29  رقـ الدكلي المحاسبة معيار عمى تطبيؽ التيار في كاقعو العممي 

 . "المرتفع ذات التضخـ االقتصاديات في المالي

                                                           
64 Apparue pour la première fois en 1953 dans les textes de l’Accounting Research Bulletin 

relatif aux réévaluations des bilans, la notion de juste valeur fut ensuite introduite par l’ IASB en 

1998 pour l’évaluation des instruments financiers (IAS 39, développées sur environ 300 pages) 

et répond ainsi à une logique d’évolution comptable. La juste valeur est la pierre angulaire du 

référentiel IFRS. Ces normes sont « principles based » c'est-à-dire qu’elles énoncent des 

principes généraux ce qui n’est pas sans rappeler les US GAAP dont elles sont largement 

inspirées. A l’origine, les normalisateurs avaient plusieurs objectifs. Tout d’abord, limiter la 

créativité comptable dont on a connu les dérives à la fin des années 90, jusqu’aux scandales 

ENRON et WORDCOM du début des années 2000. Ensuite, permettre une meilleure 

comparabilité des comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne et faciliter l’accès de ces 

entreprises aux marchés financiers. Enfin, restaurer la confiance des épargnants et des 

investisseurs en améliorant la communication financière. Pascale REVAULT La juste valeur en 

comptabilité au cœur de la normalisation comptable  2009 p 3  
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عمى  يقكـ الذم التاريخية التكمفة مبدأ عمى  االعتماد لـ يعدالتضخمية االقتصاديات في
 التاريخية   حيث أصبحت  في نضرىـ القكائـ المالية الصادرة القيمة ثبات مفاده أساس

 .الفعمي  االقتصادم  بالكاقع صمة ذات ليست مضممة معمكمات تقديـ إلى ؤدمكفقو  ت
 يعتبر طفرة انتقؿ مف خاللو الفكر العادلة القيمة إف اعتماد: 65العادلة  القيمة مفيـو .1

 ك  المالية  القكائـبنية في   عميقا تغييرنا كاحدث جديدة،االقتصادم الى مفيـك كفمسفة 
 كمحصمة لمجيكد التي ذلؾ ككاف .رسالتيا كدكرىا كأساس لقياس الذمة المالية لممنشاة

 كالتي تـ العادلة المتعمقة بالقيمة الدكلية المحاسبية معاييركانت تدفع لضركرة بمكرة  
 .تبنييا كتطبيقيا في اغمب دكؿ العالـ ابتداء مف العقد األكؿ ليدا القرف  

كيرتكز ىدا التيار الى مبدأ أف اإلفصاح المالي لألغراض العامة يستكجب إعداد قكائـ مالية 
 تاخد بالحقائؽ ك الكاقع االقتصادم الدم تنشط فيو الشركة  

 نظرا لتنامي حرية تنقؿ السمع كالخدمات كرؤكس األمكاؿ كنتيجة حتمية لمعكلمة كىيمنة ك
 ليؤالءحتى يتمكف ك ،األسكاؽ المالية  التي تمكؿ أساسا مف طرؼ مستثمريف خارجييف 

  القكائـ تعكسالبد أف  كاف فقد ، استثماراتيـ حكؿ المناسبة اتخاذ القرارات المستثمريف
 . أعماليا كنتائج المالي الشركة كضع
 ساعد مما لألدكات المالية المالية القيـ تعكس مالية أسكاؽ كتطكر نشكء ذلؾ في ساىـ كقد

 السكقية القيمة تحديد كتحقيؽ ليا كيّسر اكبر، بفعالية المالية مخاطرىا إدارة عمى الشركات
 .ليا

 المحاسبية  المعاييرإف التكسع الكبير لألسكاؽ المالية كاف لو أثرا معتبرا إلعادة صياغة
  ك مراجعة المفيـك الكالسيكي لتحقؽ اإليراد كدلؾ لككف ىدا المفيـك لـ يعد الدكلية

يخدـ بالقدر الكافي  المستعمميف األساسييف الجدد ك المتمثمكف في المستثمريف 
الخارجيف كدلؾ لعدـ أخده الكاقع االقتصادم في تقييـ الذمة المالية لممؤسسة إذ أف 

 .تداكؿ القيـ المالية المنقكلة لـ يكف لو أم تأثير عمى قيمة الشركة   

                                                           
65 La juste valeur est définie par les normes lAS / IFRS comme étant le montant pour lequel un 

actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées et consentantes 

dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrences normales (lAS 32). 
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إال انو في نفس الكقت فاف التمسؾ بالتكمفة التاريخية كأساس لتقييـ القيـ المنقكلة ال 
 بتكمفتيا  القيـ المالية إظيارحيث أف  ، 66الماليةيعبر بكفاء عف ما تبينو القكائـ 

 يؤدم إلى عدـ ، التاريخية التكمفة تختمؼ عف السكقية قيمتيا أف مف التاريخية بالرغـ
احتساب أرباحا أك خسارة محققة كلكف غير معترؼ بيا ككنيا ال تظير في القكائـ 

 .المالية
تبني ىدا المنطؽ المحاسبي يقمؿ مف مدل مالئمة المعمكمة المالية المحتكاة في القكائـ 

 .المالية كسالمتيا كدرجة االعتماد عمييا كأساس التخاذ القرارات االستثمارية
 كمف ىدا المطمؽ اعتمدت البحكث المنتقدة لمبدأ التكمفة التاريخية لنقائص كقصكر 

التي تكتنفيا ك عدـ قدرتيا عمى اإلفصاح الكفي لقيمة الحقيقية لمشركة حيث تكصمت 
ىذه الدراسات الى اقتناع مفاده ىك التخمي عمى مبدأ التكمفة التاريخية ك استبداليا بمبدأ 

 حيث اف ىدا المبدأ يتـ المالية األدكات لقياسالقيمة العادلة ككنيا أحسف أداة  
                                                           
66 Simon (1856-1914) et la théorie du bilan statique (valeur d’usage)   

 Les travaux de Richard (2005) révèle également que les concepts de valeur d’usage, de valeur de 

marché ou de valeur de remplacement étaient déjà explicitement débattus à la fin du XIXe siècle. 

Il en va ainsi de la théorie du bilan statique, développé par Simon (1889), qui considère le bilan 

comme central et préconise l’évaluation à la valeur d’usage. 

Dans l’approche statique du bilan développée par Simon, le rôle premier du bilan est de calculer 

la valeur de l’entreprise. La fonction de calcul de pertes et de profits ne joue alors qu’un rôle 

secondaire. Simon va se révolter contre le “principe de mort“ (Richard 2005, p. 79) et deviendra 

un ardent défenseur de la valeur d’usage et dans le même temps de l’hypothèse de continuité 

d’exploitation. Cette valeur d’usage n’est pas pour autant une valeur de marché. En effet, pour 

Simon (p. 293 et Richard, 2005 p. 80) « la valeur est une affaire d’opinion ». On est donc dans 

l’évaluation subjective qui prend en considération « l’utilisation que fait un commerçant donné 

de ses biens dans la perspective de continuité d’exploitation » (p. 81). Cette approche consiste 

donc à actualiser des “cash flows“ futurs sur la base de l’utilisation des avantages économiques 

futurs d’un bien. Schmalenbach (1873-1955) et la théorie du bilan dynamique (coût historique 

amorti) En réponse critique à la théorie statique du bilan, Schmalenbach a développé dans les 

années 1920 la théorie dynamique du bilan. Il doute que la théorie statique du bilan soit 

susceptible de déterminer la valeur de l’entreprise. D’après lui, la valeur de l’entreprise est bien 

plus influencée par le lien existant entre les éléments d’actif et de passif (Schmalenbach p. 30 et 

Von Keitz, 1997 p. 15). Priorité est donnée au calcul du résultat. Le bilan doit refléter des coûts 

historiques amortis. Les postes d’actif, mis à part les disponibilités, représentent des dépenses 

qui seront génératrices de charges et de produits dans les exercices ultérieurs. Du fait de la 

séparation des exercices, le bilan ne sert qu’à calculer le résultat de la période, les comptes de 

bilan sont donc en quelque sorte des comptes d’attente.  

L’hypothèse dominante, à l’époque de Simon, est celle de disparition à court terme de 

l’entreprise, appelé “principe de mort“ par Collette et Richard (2003, p. 54). C’est une vision 

évidemment pessimiste qui conduit à évaluer le bilan en valeurs liquidatives. L’idée étant de 

favoriser les créanciers. La juste valeur de l’entreprise représente donc ici la valeur de 

réalisation. 

Elisabeth WALLISER  Etre ou ne pas être juste : (1
re 

partie) Un débat conceptuel 

rémanent en comptabilité Revue Française de Comptabilité // N°453 Avril 2012       
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استخدامو في األسكاؽ المالية المفتكحة مما يتيح إلى تقميص حالة عدـ تناظر 
 .المعمكمات ك ترسيخ الثقة لدل المتعامميف االقتصادييف

 معايير مجمس اعتبر كؿ مف :العادلة  القيمةبمبدأ  المحاسبي القياس أىمية .2
 إف تبني مبدأ القيمة األمريكية، المالية المحاسبة معايير الدكلية كمجمس المحاسبة

العادلة يعتبر مرحمة نحك تحسيف القدرة البالغية ك التنبؤية التي تتيحيا القكائـ المالية 
 .  لكافة المستخدميف 

  المتعمؽ"FASB"األمريكي  المالية المحاسبة لمعايير االستشارم المجمسحيث ناد 
 إلى المجكء أكثر لمقياس عمى أساس القيمة العادلة في القكائـ المكثكقية ك بالمالئمة
 لجميع مالئمة  أكثر كذلؾ حسب نظره أف القياس عمى ىدا  األساس يككف ، المالية 

 بما يمكف أف يتيحو القياس مقارنة ك المقرضيف، المستثمريف مف أصحاب المصمحة 
أحسف  يعكس بشكؿ القياس كفؽ ىدا المبدأ أف حيث .التاريخية التكمفةعمى أساس 

 أحسف تقييـ  بشكؿ تمكف كما ،ة الحانية لمشركة الناشرة لقكائميا المالية المالي يةالكضع
 .67 المستقبمية أدائيا الحالي  ك التنبؤ بقدراتيا  

 فيما يتعمؽ اثر استعماؿ القيمة العادلة عمى خصائص المعمكمة المحاسبية فإنيا   أما-
 ك في نفس اتجاه رغبة المستخدميف الرئيسيف مالئمة أكثرحسب ىده الدراسات تككف 
 معمكمات القيمة أف إال " 32 "  رقـ الدكلي المحاسبية معيارلمقكائـ المالية حيث اعتبر 

 البيانات المالية مستخدمي قبؿ مف المتخذة القرارات مف العديد في مفيدة تعتبر العادلة
 : اآلتي إلى تؤدم الحاالت مف كثير في أنيا حيث

 لألدكات المتكقعة النقدية لمتدفقات الحالية القيمة المالية األسكاؽ تقدير تعكس -
نفس  غالبا ليا مالية أدكات بيف مقارنات إجراء مف العادلة القيمة معمكمات تمكف -

 شراؤىا ك أك إصدارىا تـ متى ك منيا اليدؼ عف النظر بغض االقتصادية الخصائص
 . بذلؾ قاـ مف

                                                           
67

L’application du principe de la juste valeur repose sur la synthèse de deux types d’évaluation : 

une valeur de marché et une valeur d’utilité. Dans le premier cas, les actifs sont inscrits au bilan 

à leur prix de revente sur un marché à la date d’inventaire ; dans le deuxième cas, la valeur 

correspond à l’actualisation des flux de trésorerie anticipés engendrés par l’actif . Cette 

actualisation implique la construction d’un modèle d’évaluation. 
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 عف طريؽ األمكاؿ تسيير في اإلدارة كفاءة لتقييـ محايدا أساسا العادلة القيمة تكفر -
 . سدادىا أك بيا االحتفاظ أك البيع أك بالشراء قراراتيا تأثيرات تكضيح

ترتكز المحاسبة عمى أساس القيمة العادلة عمى حزمة  :العادلة القيمة  مبدأ مقومات .3
  :مف القكاعد ك المقكمات ك اىميا 

 تمكف القيمة التي تمثؿ ك بيا، األصؿ مبادلة يمكف قيمة قيمتيف، ىي أساسا العادلة القيمة
 :األصؿ عمى الحصكؿ مف المؤسسة

 بكحدات األصؿ امتالؾ ىدا األصؿ مقابؿ يدفع ما العادلة القيمة تعتبر ىنا ك نقدا األصؿامتالؾ  -
 .نقدية

 تـ الذم لألصؿ العادلة القيمة ، كتككف أخرل أصكؿ مقابؿ األصؿامتالؾ  -
 . تـ بيعو لألصؿ العادلة لمقيمة مساكية امتالكو

  الطابع اإللزامي  ، يسكدىا أخرل ممكية حقكؽ أم أك أسيـ إصدار مقابؿب -
 الممكية حقكؽ أك  لمكرقة الماليةالسكقية القيمة ىي لاللتزاـ القيمة العادلة كتككف
 .المصدرة األخرل

 الحاجة تتميز الصفقة عمى ساس إلزاـ المنشاة كتككف أكجو اإللزاـ ؾأف -
 يحتـ عمى المنشاة التعامؿ .لألصؿ كحيد ككيؿ كجكد ،االستعجالية لممنشاة 

  .الحصرم مع ىدا الككيؿ  
 االلتزاـ سداد قيمة تسمى االلتزاـ إطفاء مقابؿ المؤسسة تتحمميا التي القيمة إف -

 عمى تتحدد أف  البد العادلة القيمة أف حقيقية تبادؿ عمميةحيث  يتكجب في 
 . حقيقيةعمميةأساس 

العادلة   القيمة لمحاسبة الموجية االنتقادات .4
 في  كاجيت اال انياالعادلة القيمة رغـ ما قدمو المدافعكف عف مبدا القياس عمى اساس

 ك ما زالت تكاجو انتقادات فكية كيعكد دلؾ الى صعكبة استعماليا دكف التاثر الماضي
بالتقديرات الشخصية التي تككف غالبا غي مكضكعية كمتحيزة الى طرؼ ما كيمكف 

    :ذكر اىـ االنتقادات عمى الشكؿ التالي
ة االصكؿ كفقيا يؤدم بكؿ تاكيد قيـ كتحديد العادلة القيمةاف القياس عمى اساس  -

 .الى التاثر الشخصي ك القياس بشكؿ غير



 جودة القوائم المالية                                                                     : الفصل اللاان  
 

 
113 

 التاثر البميغ المقيمة العادلة بتقمبات االسكاؽ المالية ك الثي تعتبر غير دالة نظرا -
لضرفيتيا كالتي ال بمكف االعتماد عمييا لبمكغ مدل امكانيات االقتصادية ك المالية 

  .لمشركة مكضكع التقييـ الز التقييـ يعتمد عمى ديمكمة كاستمرارية تشاط المنشاة 
 .احتكاء الذمة المالية لممنشاة عمى الكثير مف االصكؿ ليس ليا ا تسعير سكقي -
 . تعتمد عمى نماذج قياسية معقدةك معقدة العادلة القيمةالقياس عمى اساس  -

نظرتو االتصكرية لممحاسبة كمقاصدىا   فيتيار جذرم  العادلة القيمة القياس عمى اساس  -
حالة عدـ تناظر المعمكمات المترتبة عف االستثمارات ذات الخصكصية العالية كخاصة 

 .68درجة إعتماديتيا المتبادلة
     

الدولية  لممحاسبة التاريخي التطور:المطمب الثالث
 أساسيتيف  كىي الفترة التي  مرحمتيف إلى الدكلية  التطكر التاريخي لممحاسبة تقسيـ يمكف

 . 1972سنة  بعد  الفترة التي ك1972سبقت سنة 
كاف بالغ اىتماميا يتركز عمى ايجاد االرضية التي  1972 سنة  اف الفترة التي سبقت 

عمى اساسيا يتـ التكافؽ المحاسبي ك ازالة الخالفات ك تكخيد االجراءات ك المعايير ككاف 
  :يتكج دلؾ في مؤتمرات دكلية اىميا 

 انعقد اكؿ مؤتمر  بالواليات المتحدة األمريكيةلويس سانت في    1904سنة   –
 69األمريكييف القانكنييف المحاسبيف جمعيات تحادمحاسبي عالمي كذلؾ تحت اشراؼ  

 .كبدات مف خاللو المساعي لتكخيد االجراءات المحاسبية بيف االمـ  

                                                           
68 La nature des actifs des entreprises, comme celle des titres de participation, est la plupart du 

temps différente de celle des titres purement financiers. Prenons l’exemple de la croissance 

externe des entreprises, dans le cadre de laquelle elles se portent acquéreuses de titres de 

sociétés, qui peuvent faire apparaître des complémentarités ou des synergies avec les 

compétences propres de l’entreprise. Ainsi, la rentabilité économique des actifs diffère suivant la 

nature de l’acquéreur, ce qui est impossible selon la théorie des marchés parfaits. Un actif est dit 

spécifique pour une entreprise lorsque son utilisation par cette entreprise donne un rendement 

supérieur à celui de son utilisation par toute autre entité. Le prix de marché de cet actif, c’est-à-

dire l’estimation collective de sa valeur par les autres agents, est différent de sa valeur pour 

l’entreprise. Parce qu’elle possède l’information sur la valeur spécifique de cet actif, il existe une 

asymétrie d’information entre cette entreprise et les intervenants du marché. 

Vincent BIGNON1, Yuri BIONDI Xavier et RAGOT Une analyse économique de la « juste 

valeur » Centre Cournot , mars 2004 p.13 
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 انعقد ثاني مؤتمر دكلي ككاف دلؾ بعد الحرب العالمية  بيولندا70أمسترداـ  في1926 سنة  -
 .االكلى كلدلؾ كاف اكثر حرصا عمى ايجاد تكافؽ محاسبي اكسع 

كتناكؿ مجمكعة مف  الدكلي المحاسبي المؤتمر ثالث انعقد نيكيكرؾ في  1929سنة   -
 التجارية السنة التقكيـ، إعادة ك المستثمر، االستيالؾ ك االستيالؾ  :المقترحات أىميا 

 .الطبيعية أك
-. 
 
   شاركت المحاسبي دكلي جمع المؤتمر رابع ببريطانيا انعقد لندف  في1933 سنة  - 

 22المؤتمر  حطرت  التي الدكؿ عدد  ككاف مندكبا90  انبثؽ منيا محاسبية ىيئة  49
  ك يعتبر ذلؾ عددا كبيرا نظرا الف اغمب الدكؿ كانت مستعمرة نيكزيمندا استراليا، منيا دكلة

 .حينيا  
 بألمانيا قبيؿ برليف في  ككاف دلؾ الدكلي المحاسبي خامس مؤتمر انعقد 1938سنة  –

  320 ك سجؿ حضكرا مكثفا بمغ،اندالع الحرب العالمية الثانية 
                                                                                                                                                                              
69  

II est bien connu que les comptables Anglais et Ecossais envoyés en Amérique pour faire rapport 

aux placeurs de fonds du Vieux Monde sur les compagnies des Etats-Unis étaient responsables 

en large mesure pour  l'établissement de la profession des comptables dans le Nouveau Monde .Il 

est peut-être moins bien connu que certain de ces comptables organisèrent Ie Premier Congrès 

International des Comptables qui a eu lieu en Septembre 1904 St. Louis, Ie "portail envers de 

l'Ouest." L'un d'eux, John B. Niven, était Ie fils d'un des fondateurs de la Société  des 

Comptables a Edinburgh en 1854. Quatre sur dix études publiées pendant ce Premier Congres 

traitaient l'aspect de Ia comptabilité municipale, trois visaient Ie développement et l'exercice de 

la profession, et trois traitaient des sujets des principes de comptabilité qui sont encore discutes 

vivement aujourd'hui. 

Rapport préparé par Andrew Barr Comptable en Chef U. S. Securities and Exchange 

Commission Harmonisation Internationale des Principes de Comptabilité neuvième congres 

international des comptables paris - septembre 1967 p1 

 
70 En 1926, après la Première Guerre mondiale, deux congrès internationaux de comptabilité sont 

organisés simultanément. L’un à Bruxelles : le 5e congrès de l’AIC les 3 et 4 juillet 1926, et 

l’autre à Amsterdam : le 2
e
 congrès de l’ « International Congresses of Accountants » (ICA 

fondé à Saint-Louis, , en 1904) du 5 au 9 juillet 1926. Cela illustre que dès après la Première 

Guerre mondiale, le monde comptable s’organise sur le plan international en deux réseaux 

distincts ayant peu de contacts entre eux. Il y a d’une part le réseau de l’ICA conduit par les 

Etats-Unis avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et certains pays d’Europe du Nord, et d’autre 

part le réseau de l’AIC qui regroupe les pays de l’Europe continentale dont la langue est 

d’origine latine.. LEMARCHAND Yannick, NIKITIN Marc, ZIMNOVITCH Henri - 

International congresses of accountantsin the twentieth century: a French perspective, 

Accounting Historians Review, ,1997-P.120 
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  (AIC)األمريكي  المحاسبة مؤتمر 1949سنة  -
  (UEC)  المالييف   ك االقتصادييف لمخبراء األكركبي االتحاد مؤتمرات1951 سنة -
  سجؿ حيث الدكلي المحاسبي لمؤتمرا سادس ببريطانيا انعقد لندف في  1952 سنة  -

 .دكلة 126 حضكر
 التي انعقدت سابقا الدكلية كنتيجة لكؿ الممتقيات ك المؤتمرات :  1972 سنة مف ابتدءا
 في جديدةنظرة  عنو نتج لممحاسبة العاشر الدكلي المؤتمر بأستراليا سيدني مدينة فيانعقد  
  ردـ فجكةعمىتكج بتأسيس ىيئتيف محاسبيتيف دكليتيف تسعى  ك الدكلية، ةمالمحاسبالمقاربة 

 :كىما  ، األمـ بيف االختالفات المحاسبية 
ـ؛  1973   سنة    الدكلية المحاسبة معايير لجنة  IASCىيئة   -
 .ـ 1977 سنة IFAC   لممحاسبيف الدكلي االتحاد  لجنةIFACىيئة  -

 الدكلي االستثمار  لجنة  عمى غرارذلؾ، بعد دكلية لجاف ك منظمات  ىيئات كعدة  لتتبعيا
  سنة(OECD)التنمية  ك االقتصادم التعاكف منظمةالتابعة ؿ الجنسيات المتعددة لمشركات
 عبر المتحدة األمـ ،لجنة الدكلية المحاسبية المعايير بيف التكافؽ عمى تعمؿ التي ك 1981
المؤسسات  مف العديدساىمت  فقد السابقة المنظمات إلى زيادة    (UNE)الدكؿ

 .المحاسبية ت كاالجراءا كالمبادئ المفاىيـ تطكير كأكاديميا في مينيا المحاسبية كالجمعيات
 

الدولية  المحاسبية المعايير :المطمب الرابع
  يعتبر المعيار قاعدة مرجعية يرجع إلييا في المقاييس مثؿ الحجـ الثقؿ المسافة كباالنجميزية   

(Standard)  المحاسبية القاعدة تعني كىي االنجميزية.  
 أىميتيا و الدولية المحاسبة معايير )مفيـو ( ماىية : الفرع األوؿ

 :71المعيار تعريؼ .1

                                                           
71 La norme est ce qui doit redresser le comportement des individus ou des groupes. Appliquées 

aux conduites humaines, les normes sont des guides pour l’action. La norme trace une ligne de 

conduite à suivre, elle nous indique la latitude ou la marge de manœuvre à l’intérieur de laquelle 

notre conduite doit se tenir, ce que nous pouvons faire, ne pouvons pas faire, devons faire. Les 

normes permettent ainsi d’assurer une certaine cohésion sociale. 

NOËL Christine, « La comptabilité est-elle morale?  », L'Expansion Management Review 

2005/3 (N° 118), p.80 
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 )الفرنسية norme ( االنجميزية standard الكممة ترجمة مف معيار كممة أخذت :لغة -أ
 .المقياس أك تعني القاعدة ىي ك
 ك المتفؽ عميو ك الذم ىك  مسبقا المعد النمكذج   تعبر عفالمعيار كممة العربية المغة في

 المعايير، ىذه كانت ـ ميما درجة جكدتو أك معيف شيء طكؿ أك كزف كفقو يقاسمرجع 
 العالـ أك الدكلة المجتمع  أك قبؿ مف المقبكلة ك المعتمدة المقاييس أنيا  اعتبارىا يمكف
  .معيف شيء جكدة  كمية اكعمى بكاسطتيا لمحكـ أك لقياس

نتاج  :محاسبيا - ب   ىي نماذج ك اجراءات عامة يرجع الييا المحاسبكف في إعداد كا 
  . .أصحاب المصمحة  مختمؼ إلى لياإيصا كالمعمكمة المالية ك المحاسبية 

 رسمية تنظيمية ىيئة تصدره الذم الكتابي البياف " بأنو   كذلؾالمحاسبي المعيار يعرؼك
 أك العمميات مف نكع أك المالية القكائـ بعناصر البياف ىذه يتعمؽ مينية ك أك محاسبية
 أك العرض أك القياس أسمكب يحدد األعماؿ ك نتائج ك المالي بالمركز الخاصة األحداث
 ."المناسب التكصيؿ أك التصرؼ

لممحاسبة  الدولية المعايير مفيـو .2
 نتائج إيصاؿ كلممنشاة   ك االقتصادية المالية األحداث قياس ؿ  اداة المحاسبةتعتبر 
 مسبقا ك متفؽ محددة قكاعدتكفر   يتطمبالذم األمر المالية، مستخدمي القكائـ إلى القياس
 كؿ في تتمثؿ ىي  ك.المحاسبية المعايير عمى ضكئيا ىده  يطمؽ عمييا القياس يتـ عمييا 
 مف ما كؿ أنيا أم اختيارية، أك إلزامية طبيعتيا، كانت ميما بالمحاسبة المتعمقة القكاعد
 تكصيات أك تنظيمية أك تشريعية نصكصا كانت سكاء ،امرجع أك دليال أف يشكؿ شانو

 معايير تعد أنيا إلى باإلضافة 72.المحاسبي الشأف لتنظيـ  مؤىمة سمطات عف صادرة
                                                           
72 Les normes du droit comptable sont caractérisées par leur finalité et par leur forme. Il s’agit de 

normes juridiques, en cela leur finalité est de permettre une uniformisation des modes de 

représentation de l’organisation et par là une comparabilité de l’information produite. Cette 

comparabilité est acquise au prix d’une limitation des libertés de présentation de l’in formation. 

La comptabilité en tant que système normatif a comme finalité de protéger le lecteur de 

l’information financière en imposant au comptable des limites à sa fantaisie. 

Mais si les finalités du droit en général sont la justice et le maintien de l’ordre social, la finalité 

des normes comptables est de garantir en particulier une information financière de qualité, c’est 

à-dire une information financière qui permette une prise de décision pertinente et efficace par les 

partenaires de l’entreprise. 

 En ce sens les normes comptables répondent à un idéal de justice et de maintien de l’ordre 

économique et financier par un accès de tous les acteurs aux mêmes informations.  

NOËL Christine, « La comptabilité est-elle morale?  », L'Expansion Management Review 

2005/3 (N° 118), p.81 
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 التي المحاسبية مف الممارسات المؤسسات قبؿ مف استخدامو تـ ما كؿ كذلؾ محاسبية
تمتـز  التي القكاعد جميع يعني مفيكميا أف كما  .استعماال تكرار نتيجة انتشارا القت

 .المالية قكائميا إعداد ألجؿ المؤسسات بتطبيقيا
  الخاصة القكاعد مف  تراكـ عف عبارة المعيار أف خالؿ ماسبؽ يمكف اف نقكؿ مف

  : متعددة المصادر  كبالتالي فاف اىـ خصائص المعيار ىيبالمحاسبة،
 .العاـ بالقبكؿ تحظى ك بالمحاسبة تتعمؽ قكاعد -
 . المالية ك المحاسبية النتائج لتحديد بمكجبو القياس يتـ -
 . المالية ك االقتصادية لألطراؼ ذات الصمة القرارات إتخاذ في عمييا يتعمداداة  -
 .المالية قكائميا إعداد تعمؿ المنشاة كفقو نمكذج -

 :الدوؿ بيف المحاسبية المعاييراختالؼ  .3
ا لمضر كؼ التاريخية ك الثقافية ك االقتصادية لمدكؿ نجد اف ىناؾ تبايف ك اختالؼ نظر

 ىك المحاسبي المعيار"  :أف  إلىBelkaouiكيشير في القكاعد ك اإلجراءات المحاسبية 
 األساليب تطكر يكجو كالذم النظرية لممحاسبة كالمفاىيـ األىداؼ مف تشتؽ عامة قاعدة

 العمكمية أك بصفة الثبات تتصؼ أف يمكف ال المحاسبية المعايير أف كما المحاسبية
أقؿ   فالمعايير ألخر، مكاف كمف ألخر كقت مف البيئية الظركؼ لتغير نظرا الستخداـ

 بناء عممية فإف كالمعايير البيئية االعتبارات بيف عالقة كجكد كبسبب المبادئ، مف ثبات
 لمتطبيؽ قابمة دكلية معايير إلى التكصؿ يمكف كال مستمرة عممية المحاسبية تعد المعايير

 كىذا لمكحدة، المالية كاألحداث المعامالت  لمختمؼ.كالسياسية االجتماعية النظـ كافة في
 ذات األطراؼ قبؿ مف لمفيـ لممقارنة كقدرة قابمية أكثر المالية القكائـ جعؿ عمى يساعد
 السائدة كالظركؼ البيئية عمييا المتعارؼ المحاسبية األعراؼ ضكء في يكضع عالقة

 ".المحاسبية النظرية كأساسيات
 :المحاسبية المعايير إصدار مداخؿ: الفرع الثاني

ال يقتصر االختالؼ بيف الدكؿ في كيفية إصدار المعايير المحاسبية بؿ تتعداىا في 
 :االختالؼ في مف يناط إليو إعداد ك إصدار ىده المعايير حيث يعتمد في دلؾ عمى 

 .المعمكمات عمى الطمبطريقة  -
 المحاسبة، تنظيـ عممية -
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   :ك يمكف ذكر اىـ ك أقكل المداخؿ التي يتـ مف خالليا إصدار التشريعات المحاسبية
  تدخؿ الدكلة كمصدر الرئيس في تشريع كعمى المدخؿ ىذا يقكـ  :السياسي  المدخؿ .1

 فرنسا في الحاؿ كما ىككنجد ىدا النمكذج في أكربا القارية  .المحاسبية القكانيف تأسيس
كألمانيا مف معكقات ىدا النمكذج شدة بطئو كعدـ قدرتو عمى االستجابة السريعة 

لممتغيرات االقتصادية  ك افتقاره لممركنة ك التأقمـ ككذا ككنو غالبا ما يتميز بالعمكميات  
.  

 :الميني المدخؿ .2
عكس المذخؿ السياسي فاف المذخؿ الميني يتـ ترؾ عممية اصدار القكانييف المحاسية الى 
اصحاب المينة مف ىيئات محاسبية معتمدة اما الدكلة فتسير عمى تطبيؽ كعدـ تجكز ىده 

 كالدكؿ المتحدة الكاليات في منتشر المدخؿ فيذاالقكانيف لما تعتمد ك تحضى بالقبكؿ العاـ 
 كنتيجة لذلؾ فاف مف خصائصو االساسية مركنتو ك األمريكي اإلنجميزم المنيج التي تنيج

 .قدرتو عمى التكيؼ مع االحداث ك التحكالت االقتصادية  
  :المحمية المحاسبة معايير عمى المؤثرة العوامؿ .3

ترمي إلى االستجابة كخدمة   المحاسبية كالتطبيقات المعايير األىداؼغالبا ما تككف 
الحتياجات أصحاب المصمحة المذيف ليـ قكة تأثيرية غالبة كذلؾ حسب نمكذج الحككمة 

  .المتبع في ام دكلة  
 ىي ما المعايير المحاسبية في  االمـبيف المكجكدةالتباينات   بأف االستنتاج يمكفحيث انو 

.   االطراؼ الفاعمة في البيئة االقتصادية لكؿ دكلة متطمبات  لرغبة كاىداؼ كاستجابة إال
  المحاسبية كالسياسات كالتطبيقات كالمعايير األىداؼ بأف القكؿ يمكف فإنو كباختصار

 :والتوافؽ التوحيد بيف التمييز:  الثالثالفرع
كثيرا ما تستعمؿ كممة التكحيد ك التكافؽ لنفس المعتى اال اف كالىما لو داللتو الخاصة 

 الحاالت كؿ في قاعدة كاحدة أك كاحد معيار تطبيؽ يعني Standardizationفالتكحيد 
التكافؽ   أما.المكحدة  مف القكاعد مجمكعة فرض عمى ينطكم فالتكحيد كلذا

Harmonization المعمكؿ بيا المحاسبية   المناىجانسجاـ  رفع نسبة عممية فيعني ىك 
 .العالـ في المختمفة الدكؿ في
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 يتضمف التكحيد عكس التكافؽ عمى فمصطمح" كالتكافؽ التكحيد بيف جكىريا فرقان  ىناؾحيث 
 قبكال ك خمكه مف اإلكراه الضمني أكثر كىذا المدخؿ ."المختمفة النظر كجيات بيف التكفيؽ

بؿ يمس كذلؾ مف  الدم تتسـ بو عبارة التكحيد الذم ال يترؾ مجاال لخصكصيات الدكؿ 
 .سيادتيان 
 عف االبتعاد عممية إال ما ىك التكافؽ: "  بأف ذكرا   فقدTay & Parker  1990أما  

 حكؿ مجتمعة الشركات مف بمجمكعة اإلشارة إليو يمكف أنو أم .تمامان  المختمفة التطبيقات
 عمى التكحيد إلى ينظرا بينما .المتبعة المحاسبية الطرؽ قميمة مف مجمكعة أك كاحدة طريقة
  ."الكامؿ التماثؿ نحك عممية االتجاه أنو

 أنو أم التكحيد، كليس التكافؽكلتفادم ىدا اإلشكاؿ اتجيت األدبيات إلى استعماؿ كممة 
 المحاسبية التطبيقات مف عدد الحد مجرد أنو عمى الدكلي التكافؽ إلى النظر يمكف

 رغـ أف اليدؼ الحقيقي البعيد المدل يبقى التكحيد المحمي المستكل عمى المكجكدة
المحاسبي ك ذلؾ نضرا لمضغكط القكية اآلتية مف الشركات المتعددة الجنسيات ذات النفكذ 

اليائؿ ك المتغمغمة في دكائر القرار سكاء عمى مستكل الييئات الدكلية أك عمى مستكل 
  .الحككمات كذلؾ في إعداد كبمكرة القكانيف في اتجاه تمبية حاجاتيا  

 :الدولية المعايير نقد  :  الرابعالفرع
 قد إنيا بؿ جدان، كقت مبكر في النقد مف نصيبيا المحاسبية المعايير تدكيؿ عممية نالت لقد

 الحؿ  بأنيا1971عاـ   في عنيا فقد قيؿ الدكلية، المحاسبة معايير لجنة تأسيس قبؿ ُنقدت
 بيف الدكلية المحاسبة معايير تدكيؿ أماـ قيكد فيناؾ ثالثة .جدان  معقدة لمسألة جدان  السيؿ
 :الصناعية الدكؿ
 كالثقافات المحمية الخمفيات في  التبايف. 
 المختمفة  لكؿ دكلة االقتصادية كخصكصيات ك البيئة احتياجات في  التبايف. 
  الكطنية لمسيادةالمساس احيانات. 

 شركات قبؿ حيمة مف مكحدة  حيث اعتبرىا دكليةاؿ محاسبيةاؿ معايير انتقد اؿمف يكجدك
 محاسبة شركات إلى بحاجة  فنحف.إيراداتيا حجـ لزيادة الكبيرة الدكلية المينية المحاسبة
 لمبيئات بالنسبة كالتعقيد بالصعكبة تمتاز الدكلية التي المعايير لتطبيؽ الجنسية متعددة
 المعايير تطبيؽ عمى مصرة العالمية كاألسكاؽ الدكلية المؤسسات المالية أف ككما .المحمية
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  كىناؾ.فقط الكبيرة المحاسبة شركات إال مرضِض  بشكؿ الطمب ىذا بتمبية فمف يقكـ الدكلية
 كىذا المعايير في إفراط ينشأ عنو سكؼ دكليان  المحاسبية المعايير تكحيد أف إلى نظر مف

 المتزايدة لمضغكط تستجيب أف عمى الشركات يجب أنو افتراض عمى مبني التكجو
الدكلية  بتطبيؽ االلتزاـ الكقت كبنفس المحمية كالسياسية االقتصادية كاالجتماعية كلمظركؼ
 .التكاليؼ كالمرتفعة المعقدة
 :الدولي المحاسبي التوافؽ معوقات:  الخامسالفرع

انو مف لصعب بمكاف اف يتـ تكاؽ محاسبي بيف الدكؿ بشكؿ سمس كدكف معكقات كذلؾ 
المكضكع  ىذا تعقيد مدل عف تصكران نظرا لمخمفية التاريحية ك الثقافية لكؿ امة كىدا يعطينا 

 كالمكانع كألف المعكقات الدكلية البيئة في يعممكف الذيف المحاسبيف تكاجو التي كالمشاكؿ
 :أىميا ذكر عمى نقتصر سكؼ فإننا كثيرة

 :القومية .1
قد تككف القكمية في كثير مف االحياف عائقا يحـر الكثير مف االمـ المقاربة المكضكعية 
 .لالمكر كتحكؿ دكف اتخاد القرارات المجدية ك النافعة كىدا تحث تاثير العصبية القكمية

 المختمفة لمممارسات الرفض المحض عنو ينتج الذم الكطني اإلعجاب القكمية صكر فمف
 أف يمكف التي كالتطبيقية النظرية االعتبار المزايا في األخذ بدكف آخر بمد في السائدة
 .الدكلية الممارساتالمحاسبية ىذه تقدميا
 تغيير مف الدكؿ تمؾ عندما تنفر المتقدمة الدكؿ في تظير ما غالبان  التي القكمية صكر كمف

 نتيجة ككانت طكيالن  كقتان  بعناية كاستغرقت ُأعدت كالتي بيا الخاصة المحمية المعايير
 الكطنية المعايير تككف قد الحاالت ىذه كفي .تمؾ المجتمعات قبؿ مف عمييا المتزايد الطمب
كتحقيؽ  المحمية لمبيئات مالئمتيا ناحية مف الدكلية المحاسبية مف المعايير درجة أعمى

 يمكف المعايير  المحمية مف بدالن  الدكلية المعايير تبني فإف كبالتالي الخاصة المتطمبات
 أمر كىذا محميان  بالفعؿ المحاسبية المطبقة النظـ جكدة كمستكل درجة في تخفيضان  اعتباره
 التكافؽ مثؿ المناطؽ أساس عمى التكافؽ المشكمة بتحقيؽ ىذه مثؿ حؿ كيمكف .مقبكؿ غير

 .سبيؿ المثاؿ عمى األكركبي
 :المستخدميف مجموعات .2
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 في المبادئ األمريكية كبياف المتحدة الكاليات في النظرم اإلطار مف كؿلقد اعتبر 
 باف المستثمركف ىـ االكلى بالتفضيؿ  كاف القكائـ المالية تككف المتحدة المممكة

 ما في النمكذج اكركبا القارم  عكسمكجية الييـ ك تخدميـ بشكؿ اساسي  كىدا 
 بعض كفي أعمى، مكقع ليا يككف أف يمكف الضريبية فإف السمطات ألمانيافمثال في 

 فال يكجد .لمحككمة معمكمات يقدـ أف يمكف "الخطة" استخداـ أف نجد الدكؿ كفرنسا
 ليذه المجمكعات ترتيب ككذلؾ المستخدميف مجمكعات احتياجات عمى اتفاؽ

 .الدكلي التكافؽ تجاه تحقيؽ ممحكظ تقدـ تحقيؽ المستبعد مف فإنو كليذا .المختمفة
 يككف االكلى الدكلي سكؼ المستثمر فإف الماؿ رأس أسكاؽ إال أف اتساع ك تدكيؿ

 فإف مف ذلؾ كبالرغـ ، بالمعمكمة المالية ك ذلؾ كفقا لنمكذج التساىمي لمحككمة 
ضئيمة  حاجتيا تحتاج أك ال التي الدكؿ في تساؤؿ مكقع يككف سكؼ الكضع ىذا

 سكؽ تأثير أف نجد بعض الدكؿ ففي .الشركات لتمكيؿ مالية أكراؽ سكؽ لكجكد
 كاستمرار يكجد ال اآلخر في البعض لكنو ينمك بعضيا كفي قكم، المالية األكراؽ

 تككف سكؼ لممستثمريف الخارجية المالية أىمية التقارير أف أم محتمؿ، الكضع ىذا
 .73مختمفة

                                                           
73 Dans l’esprit continental, la fonction de base de la comptabilité est de fournir des éléments de 

preuve en conformité avec les exigences légales, tout en satisfaisant des besoins divers provenant 

des autorités fiscales, des organismes administratifs, des investisseurs, des créanciers, des 

employés, etc. Ce concept est retenu par l’Union européenne qui fait de la réglementation 

comptable, l’une des pièces de la législation sur les sociétés. L’article 54.3.g. du Traité de Rome 

fixe en effet au Conseil et à la Commission la mission de coordonner « dans la mesure nécessaire 

et en vue de les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres des 

sociétés… pour protéger tant les intérêts des associés que des tiers » (Evraert et Prat dit Hauret, 

1996, p. 8). 

Cependant, dans les pays anglo-américains, la fonction de la comptabilité est davantage de 

diffuser les informations économiques de l’entreprise à l’extérieur dans un contexte où le droit de 

propriété et celui de gestion sont séparés pour la plupart des sociétés. Les informations 

comptables constituent donc un compte rendu réalisé par les managers de l’entreprise aux 

propriétaires de l’entreprise. Par exemple, dans le Cadre pour la préparation et la présentation des 

états financiers datant de 1989, l’IASC précise que « comme les investisseurs sont les apporteurs 

de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs 

besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être 

satisfaits par des états financiers » (IASC, 1999, § 10). Yuan Ding, Hervé Stolowy et Michel 

Tenenhaus l’internationalisation de la presentation des etats financiers des societes françaises : 

une etude empirique longitudinale 
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 معمكمات يحتاجكف مختمفة، فالمستثمركف معمكمات تطمب المختمفة المستخدميف فمجمكعات
 عمى معدة مالية قكائـ تطمب الضريبية االستثمار، كالسمطات قرارات التخاذ كمفيدة مالئمة
 أساس عمى معدة مالية قكائـ تحتاج كالحككمات كالتشريعات الضريبية، النظـ أساس

 .كالعمالي االجتماعي الطابع تحمؿ معمكمات يطمبكف كممثمكىـ المحمية كالعاممكف المعايير
 مف ىذا الكـ يكفر الذم المحدد المحاسبي النمكذج يكجد أف المحتمؿ مف فميس كليذا

 أف يركف الذيف المختمفة لممستخدميف فاألىداؼ .المختمفة المالية كالتقارير المعمكمات
 المختمفة النماذج كجكد استمرار عنيا سكؼ ينتج 74تخدميا أف يجب المحاسبية المعمكمات

 .المعمكمات مف ىذه االحتياجات لتكفير تطكيرىا يتـ التي
 :الدوؿ بيف والثقافية البيئية االختالفات .3

معايير  تطكيراف الخصكصيات الثقفية ك بيئة كؿ دكلة يمكف اف تحكؿ دكف تحقيؽ 
 االعتبار في يجب اف تاخد الدكلي المحاسبي التكافؽ تحقيؽ فجيكد .دكلية محاسبية
 ينبغي كليذامحمية  كاحتياجات استجابة لظركؼ أصدرت التي الكطنية المحاسبية المعايير
 تعطي كأف االختالفات ىذه االعتبار في تأخذ أف المحاسبية الدكلية المعايير تطكير لعممية

  العكامؿ أىـ مف يعتبر  فالديف.المالي اإلفصاح 75عمى الثقافية البيئة الكافي لتأثير االىتماـ
                                                           
74 L’article 9 du cadre conceptuel de l’IASC/IASB dresse la liste des utilisateurs potentiels des 

états financiers : investisseurs, salariés, créanciers, fournisseurs, clients, États et plus 

généralement le public. Mais l’article 10 du même cadre simplifie aussitôt le problème en 

énonçant que : « Si tous les besoins d’information de tous ces utilisateurs ne peuvent être 

satisfaits par les états financiers, il y a des besoins qui sont communs à tous. Comme les 

investisseurs apportent des capitaux à risque à l’entité, les états financiers qui satisfont leurs 

besoins d’information sont supposés satisfaire aussi les besoins des autres utilisateurs qui 

puissent être satisfaits par les états financiers ». On comprend donc qu’en satisfaisant les besoins 

d’information des investisseurs, les normes sont supposées répondre, pour l’essentiel, aussi aux 

besoins des autres utilisateurs. Cet article 10 comprend un raisonnement : comme les 

investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque, alors et de ce fait, leurs besoins englobent 

ceux de la plupart des autres utilisateurs et sont en quelque sorte prioritaires. Ce raisonnement 

mérite l’attention car il est pour le moins contestable (Aglietta et Rebérioux 2004) : les 

investisseurs courent-ils réellement plus de risques que par exemple les salariés de l’entreprise ? 

À supposer que cela soit vrai, il n’est pas non plus avéré que ces derniers, et les autres parties 

prenantes, aient des besoins d’information qui recoupent les leurs. Ce raisonnement par 

assimilation relève davantage de la rhétorique, entendue comme l’art de convaincre par les mots, 

et de l’idéologie, entendue comme système de croyances, que d’une démonstration logique ou 

d’une justification empirique. 

 
75 Hofstede et Gray ont développé un modèle permettant de déterminer l’influence de la culture sur les 

systèmes comptables. En effet, Hofstede a mis en évidence quatre dimensions culturelles : l’individualisme 
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 التكافؽ تحقيؽ المحمية تعكؽ كالشركات الضرائب قكانيف بيف المكجكدة فالتعارضات
 في منو تطكران  أكثر المحاسبة يعتبر قانكف األكركبية القارة دكؿ ففي .الدكلي المحاسبي
 جذرية كتغييرات تعديالت إدخاؿ بمكاف مف الصعكبة فإف كبالتالي ،76المتحدة المممكة
 .عميو

 المالية التقارير  إلعداد( IFRS ) الدولية المالي اإلبالغ معايير :دسالساالفرع 
  لتحؿ بتسميتيا2001العاـ  مف  ابتداء« IFRS »الدكلية  المالي اإلبالغ معايير صدرت
 IAS » ) (International Accounting »الدكلية  المحاسبة معايير محؿ الجديدة

standardsالدكلية  المحاسبة معايير لجنة أمناء مجمس قبؿ  مف.« IASC » 
 األدب تختفي مف  سكؼ« IAS »الدكلية  المحاسبة معايير" القديمة التسمية فإف كبذلؾ

 الجديدة مع اإلصدارات المالي اإلبالغ الجديدة التسمية محميا لتحؿ تدريجيا المحاسبي
 تحت  معيارا31  المفعكؿ كعددىا نافذة الدكلية المحاسبة لمعايير المحتممة كالتعديالت
 اإلطار نفس عمى تستند اإلبالغ المالي معايير بأف اإلشارة تجدر كىنا القديمة، التسمية

                                                                                                                                                                              
contre le collectivisme, le contrôle de l’incertitude, la distance hiérarchique et la masculinité contre la 

féminité. En 1988, Gray relie les valeurs culturelles identifiées par Hofstede aux quatre valeurs comptables : 

la professionnalisation contre la régulation par la loi, l’uniformité opposée à la flexibilité, le conservatisme 

contre l’optimisme et enfin la confidentialité contre la transparence L’un des modèles théoriques les plus 

révolutionnaires utilisé dans la compréhension de l’impact de la culture sur le comportement des individus 

en entreprise est le cadre théorique de Hofstede (1980). Les travaux de Hofstede ont été publié dans un 

ouvrage appelé «culture’s and consequences » où il définit la culture comme étant la programmation 

collective de l’esprit qui distingue les membres d’un groupe ou d’une catégorie de personnes d’un autre 

groupe ou d’une autre catégorie de personnes6 . En 1980 et à l’issue des données obtenues de plus de 

116000 questionnaires auxquels ont répondu les salariés d'une grande société multinationale IBM dans 72 

pays, Hofstede décline la culture en quatre dimensions (la distance par rapport au pouvoir, le contrôle de 

l’incertitude, l’individualisme et la masculinité) supposées être à la base de différences culturelles entre les 

nations7 . A partir de ces dimensions, Hofstede affecte un score à 40 pays. :Benaicha badis ,Hamid fatma " 

Facteur culturel et pratiques comptables en Algérie »هجلح الثاحث  n°13,2013 page 28 

 

 
76 Dans les pays anglo-saxons, le résultat comptable est perçu comme un indicateur de 

performance. La normalisation comptable s’essaye à appréhender l’utilité future, et non passée, 

des actifs et des passifs. Le postulat de cette approche est que la comptabilité traite de la valeur 

des actes et faits économiques. Or, la valeur est négociée et contredite à chaque instant, comme 

un cours de Bourse. 

L’expression comptable de valeurs, et non de coûts, tend donc – au prix d’une volatilité 

comptable accrue – à rapprocher la mesure comptable des capitaux propres de l’entreprise vers la 

création de valeur boursière, qui constitue elle-même la donnée patrimoniale essentielle des 

actionnaires. 
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 أساسيتيف مدرستيف معطياتو في المحاسبي الفكر تناكؿ الدكلية المحاسبة لمعايير المفاىيمي
. كما تـ ذكرهالعادلة، القيمة محاسبة كمدرسة التاريخية محاسبة التكمفة مدرسة ىما

 ماىية القوائـ المالية: المطمب األوؿ

كيخضع إعداد القكائـ المالية لقكاعد تنظيمية صارمة، تمتـز بيا المؤسسة لتكصيؿ 
المعمكمات المستخرجة مف النظاـ المحاسبي، كقد تقـك المؤسسة بتكصيؿ المعمكمات إلى 
األطراؼ الخارجية مف خالؿ التقارير المالية، كليس القكائـ المالية فحسب، كالتي تعتبر 

تقرير مجمس اإلدارة، : المحكر األساسي لمتقارير المالية، عمى سبيؿ المثاؿ نذكر
التنبؤات المالية، األخبار ذات الصمة بالمؤسسة، ككصؼ الخطط كالتكقعات، ككذلؾ 
التأثير البيئي أك االجتماعي عمى أعماؿ المؤسسة، أم أف التقارير المالية مفيكميا 
أشمؿ كأكسع مف مفيـك القكائـ المالية، فيي تضيؼ معمكمات أخرل غير مالية التي 
تتضمنيا القكائـ المالية، لكنيا مفيدة لمستخدمي المعمكمات المالية في اتخاذ قراراتيـ 

 .االقتصادية

: طبيعة القوائـ المالية .1
تعبر القكائـ المالية السنكية لمشركات عف القكائـ المالية المعدة لفترة زمنية مدتيا عاـ، 
أما القكائـ المالية التي تعبر عف فترات زمنية تقؿ عفّ عاـ  ثالثة شيكر عمى سبيؿ 

المثاؿ يطمؽ عمييا القكائـ المالية الدكرية، ك تبدك عبقرية تمؾ القكائـ المالية ك التي غالبا 
ما تعد في صفحات قميمة في أنيا تمخص كافة المعمكمات التي تتضمنيا مئات أك آالؼ 

كيمكف إعطاء  الصفحات التي تتككف منيا السجالت ك الدفاتر المحاسبية التفصيمية
  :مجمكعة مف التعريفات لمقكائـ المالية كىي

 الدكلي كيمكف ابرازىا ينبغي تحميؿ أعمؽ لتحديد طبيعة المصطمحات الكاردة في المعيار
 :كاآلتي

؛ معنى IASBاإلطار المفاىيمي لمجمس معايير المحاسبة الدكلية يكضح  :المبادئ- 
القكائـ المبادئ األساسية التي يقـك عمييا إعداد كعرض  عمى أنيا مبادئ المحاسبة

المالية المالية 
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تعني األساس الرسمي لعرض المعمكمات المالية، كفى حالة كجكد تقرير أعد : األسس- 
 فإنو يفترض أف تككف بالصيغة التي IFRS بمكجب معايير الدكلية لمتقرير المالي 

، كبعض معايير الدكلية لمتقرير  IAS أكصى بيا مجمس معايير المحاسبة الدكلية
 تسمح باعتماد أساس المحاسبة المتكاممة عمى IFRS4  بما في ذلؾ) IFRS (المالي 

الصعيد المحمي الذم يقـك عمى كضع أك تطكير سياسة محاسبية تتناكؿ مسائؿ أك 
قضايا محددة؛ 

 كتعني تفسيرات لممفاىيـ أك تكجييات لتطبيؽ معيف مف المبادئ بالمسائؿ :االتفاقيات- 
المحددة التي أساسا ال تتناكؿ عادة؛ 

تعنى المتطمبات التفصيمية المنبثقة عف المبادئ كاالتفاقيات، بالصيغة التي : قواعد-
تطبؽ في حالة الظركؼ أك مسائؿ خاصة بأصحاب المؤسسة؛ 

 تنطبؽ عمى اإلجراءات كالمعالـ التي يستخدميا الكياف المقدـ في تقييـ :الممارسات-
المعمكمات الكاردة في البيانات المالية، مف حيث تطبيقيا بصفة منتظمة المنصكص 

عمييا، كتستخدـ ىذه اإلجراءات في اختيار أسمكب لتحديد معالـ االفتراضات كالتقديرات 
المختارة خالؿ فترة التقرير عمى أساس المعمكمات المتراكمة خالؿ الفترة المشمكلة 

  .بالتقرير، كتنطبؽ عمى فترة التقرير
:  الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية2.

تمثؿ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية الصفات الكاجب تكفرىا في المعمكمات 
في القكائـ المالية حتى تصبح مفيدة لمتخذم القرار كاستخداميا  المحاسبية المقدمة

تمثؿ الخصائص النكعية لممعمكمات  كأساس لتقييـ جكدة المعمكمات المحاسبية،
المحاسبية مجمكعة السمات الكصفية التي يتعيف تكافرىا في المعمكمات المحاسبية التي 
تحكييا التقارير المالية المنشكر ة كالتي تجعميا مفيدة لمستخدمييا، فالخصائص النكعية 

لحكـ عمى جكدة ا خالليا مف  يتـلممعمكمات المحاسبية النافعة ىي بمثابة معايير
المعمكمات المحاسبية كبالتالي عمى جكدة التقارير المالية، فيذه الخصائص تككف ذات 

ليف عف إعداد ؤكفائدة كبيرة لكؿ مف المسئكليف عف كضع المعايير المحاسبية كالمس
 كاألساليبالتقارير المالية في تقييـ جكدة المعمكمات التي تنتج مف تطبيؽ الطرؽ 

المحاسبية البديمة ، كعمى ذلؾ فاليدؼ الرئيسي مف تحديد مجمكعة الخصائص النكعية 
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لممعمكمات المحاسبية ىك استخداميا كأساس لتقييـ مستكل جكدة المعمكمات المحاسبية 
حيث حدد مجمس معايير المحاسبة الدكلية أىـ الخصائص التي  الكاردة بالتقارير المالية

تجعؿ مف المعمكمات الكاردة في البيانات المالية ذات فائدة لممستخدميف، مف أىميا 
 . كالمكثكقية كقابمية المقارنةكالمالئمةقابمية الفيـ 

 قابمية الفيـ -
تعتبر القابمية لمفيـ مف جانب المستخدميف أحد أىـ الخصائص التي يجب تكافرىا في  

كليذا الغرض فإنو يفترض بأف يككف المستخدميف . المعمكمات الكاردة بالبيانات المالية
 كبالمحاسبة، كأف يككف لدييـ الرغبة كاالقتصادية التجارية باألنشطةعمى عمـ كاؼ 

 المعمكمات بعناية، كتتكقؼ إمكانية فيـ المعمكمات عمى طبيعة البيانات التي لدراسة
تحتكييا القكائـ المالية ككيفية عرضيا مف ناحية كما تتكقؼ عمى قدرات مف يستخدميا 

  .كثقافتيـ مف ناحية أخرل
 :مةالئخاصية الـ -

 االقتصاديةمة عندما تؤثر عمى القرارات الئحتى تمتمؾ المعمكمات خاصية الـ
 الماضية كالحاضرة كالمستقبمية أك عندما األحداثلممستخدميف بمساعدتيـ في تقييـ 

 يمـز تكافر مجمكعة مالئمة تككنا لمعمكماتتؤكد أك تصحح تقييماتيـ الماضية، كلكي 
 االرتدادمالقدرة عمى التنبؤ ك القدر ة عمى التقييـ : مف الخصائص الفرعية التالية
 .ئـالالتغذية العكسية ك التكقيت الـ

 :خاصية الموثوقية -
كتعني المكثكقية القدرة عمى اعتماد المعمكمات المحاسبية كالمالية مف قبؿ مستخدمي 

 عمييا كخاصية االعتمادىذه المعمكمات بأقؿ درجة ممكنة مف الخكؼ بحيث يمكف 
، كلكي تككف المعمكمة مفيدة يجب أف المالئمةالكثكؽ بالمعمكمة ىي مكممة لخاصية 

يككف مكثكؽ بيا كيعتمد عمييا، كتمتمؾ المعمكمات خاصية المكثكقية إذا كانت خالية 
 .تقتضي تمثيمو أك يتكقع بشكؿ معقكؿ أف تمثمو  كالتحيز كتمثؿ بأمانة مااألخطاءمف 
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لتككف المعمكمات مكثكقة يجب أف تمثؿ بصدؽ العمميات المالية : التمثيؿ الصادؽ -
 التي مف المفركض أنيا تمثميا أك مف المتكقع أف تعبر عنيا بشكؿ كاألحداث
 .معقكؿ

تككف المعمكمات حيادية إذا كانت خالية مف التحيز، كتككف البيانات المالية : الحياد -
غير حيادية إذا تـ اختيار أك عرض المعمكمات التي تحتكييا بطريقة مصممة 

  .لمتأثير عمى اتخاذ القرار أك الحكـ لتحقيؽ نتيجة محددة مسبقا
يجب أف تككف المعمكمات الكاردة في البيانات المالية كاممة ضمف حدكد : االكتماؿ -

 . النسبية كالتكمفةاألىمية
قابمية المقارنة  -

تككف المعمكمات الكاردة في البيانات المالية قابمة لممقارنة عندما يككف المستخدمكف قادريف 
ؼ بيف تمؾ المعمكمات الكاردة في تقارير أخرل، حيث العمى تحديد نكاحي التشابو كاالخت

  :يمي تنطبؽ قابمية المقارنة عمى ما
 .مقارنة البيانات المالية لمختمؼ المنشآت- أ
  .مقارنة البيانات المالية لنفس المنشأة عمى مدل فترات زمنية- ب

ـ المستخدميف عمى السياسات الإف أىـ ما تتضمنو خاصية القابمية لممقارنة ىي إع
المستخدمة في إعداد البيانات المالية كالتغيرات التي تطرأ عمى ىذه السياسات كتأثيرات ىذه 

ف المستخدميف يرغبكف في مقارنة أداء المنشأة عمى مدل الكقت فإنو مف الالتغيرات، نظرا 
 .الميـ أف تظير البيانات المالية معمكمات مقابمة لمفترات السابقة

 :القوائـ المالية كأداة لالتصاؿ1.2
في الكاقع يمكف اعتبار أف االتصاالت كالمعمكمات تتعمؽ بنفس المكضكع، كما أف 

االتصاؿ المالي يتـ عف طريؽ المعمكمات المالية، كذلؾ فإننا نجد تحديد مصطمح 
 Pascal :االتصاؿ المالي كالمعمكمات المالية ىك ميمة صعبة، ككفقا لمكاتبيف

Barneto et Georges Grégorio يقصد بالمعمكمات المالية، المعمكمات المتعمقة 
بالحالة كباآلفاؽ المالية لمجيات المصدرة في األسكاؽ المالية؛ كىدؼ االتصاؿ الشامؿ 

العمالء، كالمنتجات، :  عف آفاقيا، كىذا يعنيضاللممؤسسة اليكـ ؼ" بيع القيمة"ىك 
كالمكظفيف، كالمناخ االجتماعي الداخمي، كالصكرة العامة لمشركة، فاالتصاؿ الشامؿ ىك 
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 .التكامؿ في المؤسسة مف ىذا التداخؿ بيف االتصاالت االقتصادية كاالتصاالت المالية
كىكذا يمكننا القكؿ بأف االتصاؿ المالي ىك االنتقاؿ مف الكياف إلى السكؽ حممة األسيـ 

كالمستثمريف المحتمميف، كالمحمميف كككاالت التقييـ كبصكرة أعـ إلى أكثر عرضا 
. لممعمكمات المالية ذات العالقة

  :القوائـ المالية أداة لالتصاؿ الداخمي  -
كتعتبر أيضا األرقاـ كالقكائـ المالية لمؤسسة ما عمى أنيا مصدر لكاؿ االتصاالت 
الداخمية لممؤسسة كالخارجية منيا، فالكثائؽ المحاسبية كالعناصر الداخمية لممحاسبية 

تعمؿ بالتركيز عمى النقاط الخاصة بالمؤسسة، ... اليامش التجارم، ىامش اإلنتاج
كعالكة عمى ذلؾ، فاف المكظفيف المعنييف بحسف سير المؤسسة يريدكف معرفة أداء ىذه 
األخيرة، أم عمى كجو الخصكص أنيـ يريدكف أف يعرفكا إذا كانت الشركة قكية ماليا 

ذا تنميتيا مضمكنة  .كا 

 : القوائـ المالية أداة لالتصاؿ الخارجي -
الكضعية المالية التي تنبثؽ عف القكائـ المالية ليا اىتماما لعديد مف العمالء 

المساىميف، العمالء، المكرديف، البنكؾ، : االقتصادييف المتفاعميف مع المؤسسة مف
الضرائب، كالييئات االجتماعية الشيخكخة ككاالت التقاعد، صناديؽ التاميف ضد البطالة 

 :الخ، كيمكف تكضيحيـ كما يمي...

البنكؾ تريد أف يككف لدل المؤسسة حسابات لتأكد مف أنيا قابمة  .1
ذا كاف لدييـ أدنى شؾ حكؿ أعماليا،  لالستمرار كمحدكدية مخاطرىا، كا 
فأنيا سكؼ تحد مف قركضيا كسكؼ تطمب ضمانات الكفالة الشخصية 

عمى سبيؿ المثاؿ؛ 
يرغبكف في معرفة الصالبة  )الشركاء التجارييف العمالء أك المكرديف- 

 أعماؿ المؤسسة؛ La solidité )financièreالمالية  
حممة األسيـ ميتمكف بسير المؤسسة التي أكدعكا فييا مبمغ معيف في - 

رأس الماؿ؛ 
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الخزينة العمكمية قد ترسؿ أعكانيا مف اجؿ إجراء تحقيؽ جبائي - 
Vérification fiscaleالرسـ عمى القيمة :  يتعمؽ عمى سبيؿ المثاؿ بػ

، الضرائب عمى اإلرباح كباقي الضرائب األخرل؛ TVAالمضافة 
ىيئات الضماف االجتماعي لدييا أيضا الحؽ في الطالع عمى حسابات - 

الشركة كيمكف إجراء تحقيؽ فيما يتعمؽ بقانكف العمؿ، كاألجكر 
كاالقتطاعات المدفكعة؛ 

المشتريف المحتمميف الميتميف بالمؤسسة سكؼ ترغب في دراسة أفضؿ -
مف أجؿ الفيـ الجيد لكضعيتيا المالية كربحيتيا، كأنيـ يجب أف يقكمكا 

. بتحميؿ مالي معمؽ بغية تحديد القيمة كاقتراح سعر لمتفاكض
يعتبر التحميؿ المالي مف أىـ المكاضيع اإلدارية كالمالية المختمفة لممؤسسة، ييدؼ 
إلى تشخيص صحيح لمكضعية المالية لممؤسسة، كييدؼ بصفة عامة إلى إجراء فحص 

 لمسياسات المتبعة مف طرؼ المؤسسة في دكرات 
 :قدرة اإلدارة في التأثير عمى محتوى القوائـ المالية-  

تممؾ إدارة المؤسسة قدرة التأثير عمى مضمكف القكائـ المالية في حدكد معينة كذلؾ 
مف خالؿ القياـ بعمميات تتمثؿ في عقد بعض الصفقات أك مزاكلة أنشطة معينة قبؿ أف 
يتـ إعداد القكائـ المالية عنيا نياية السنة، كىذا ما يؤثر عمى بعض العناصر كالبنكد 
الكاردة ضمف القكائـ المالية، كالتي تمقى اىتماما خاصا لكؿ مف الدائنيف كالمستثمريف، 
أك تمثؿ أىمية خاصة في تقييـ األنشطة المالية لممشركعات، كمف أمثمة تمؾ األنشطة 
القياـ بعمميات شراء لمبضاعة بقركض طكيمة األجؿ لتحسيف نسبة التداكؿ، أك القياـ 

. بعمميات بيع بتيسيرات في السداد قرب نياية الفترة المالية
 :البنكد التي ال تسجؿ محاسبيا-  

ال يمكف لمنظاـ المحاسبي أف يسجؿ جميع مظاىر نشاط المؤسسة، كالتي يمكف أف 
تمثؿ عكامؿ ىامة لنجاح المشركع، كتعد المكارد البشرية كاحدة مف تمؾ العكامؿ اليامة 

كالعمالة قد تمثؿ في بعض األحياف أىـ أصكؿ  لنجاح المشركع، ذلؾ أف اإلدارة
المؤسسة كرغـ ذلؾ فاف ىذا البند ال يظير في ميزانية المؤسسة، حيث تتحدد القكائـ 

المالية بتمؾ العناصر التي يمكف قياسيا بمكضكعية مناسبة تتطمبيا المبادئ المحاسبية 
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المتعارؼ عمييا لذلؾ يجب أف ينظر لمقكائـ المالية في ىذا اإلطار، كعمى أنيا تمثؿ 
 .جزء كليس كؿ العكامؿ المؤثرة عمى نشاط المؤسسة

 :مركنة اختيار الطرؽ كالسياسات المحاسبية-  
يكاجو المحاسب في كؿ مشكمة محاسبية العديد مف البدائؿ التي تمقى القبكؿ العاـ 

سكاء مف الناحية العممية أك العممية، كيختار مف بينيا الطرؽ كالسياسات المحاسبية التي 
تناسب بعض األكضاع كالظركؼ االقتصادية التي تمر بيا المؤسسة، كتؤدم عممية 

االختيار بيف ىذه البدائؿ إلى آثار مختمفة عمى نتيجة األعماؿ كالمركز المالي كالتدفقات 
النقدية كالمعمكمات كالقرارات التي تتخذ بمعرفة األطراؼ المختمفة الميتمة بالكحدة 

 .االقتصادية
كيمكف القكؿ بأف المركنة المتاحة إلدارة في االختيار بيف بدائؿ القياس كالتقييـ 

المحاسبي يجعميا تتحكـ في نتيجة األرباح إلى حد كبير في ضكء أىدافيا كالخصائص 
التي تتمتع بيا، إال أنو يحد مف قدرة اإلدارة في التالعب بأرقاـ المحاسبية مدل كجكد 
معايير محاسبية كدرجة االلتزاـ بيا، كمدل كفاءة األسكاؽ المالية كالكعي المتكافر لدل 

. المستثمريف

 SCF النظاـ المحاسبي الماليالمبحث الثالث 

 يشكؿ النظاـ المحاسبي المالي خطكة ىامة لتطبيؽ معايير المحاسبية الدكلية : تمييد
في الجزائر في ظؿ متطمبات اقتصاد السكؽ كعكلمة االقتصاديات باعتبار أف ىذه المعايير 

تستجيب لمتطمبات العكلمة االقتصادية عمى عكس المخطط الكطني الذم ال يستجيب 
  .لمتطمبات إدارية كجبائية لالقتصاد المخطط

 اإلطار النظري لمنظاـ المحاسبي المالي :المطمب األوؿ
 ماىية النظاـ المحاسبي المالي :الفرع األوؿ

 :المالي تعريؼ النظاـ المحاسبي:  أوال
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 المتضمف النظاـ المحاسبي المالي الصادر 07_11 مف القانكف رقـ 3عرفتو المادة 
نظاـ لتنظيـ المعمكمة المالية بحيث يسمح بتخزيف معطيات " 77 بأنو2007/11/25بتاريخ

قاعدية عددية، يتـ تصنيفيا، تقييميا، كتسجيميا، كعرض كشكؼ تعكس صكرة صادقة عف 
 كنجاعتو ككضعية  (الشخص المعنكم أك الطبيعي)الكضعية المالية كممتمكات الكياف 

تضمف النظاـ المحاسبي المالي معطيات جديدة تتمثؿ  ."نيائية السنػة المالية خزينتو في
  :فيما يمي

 .تصنيؼ الكتؿ المحاسبية إلى مجمكعات- 
 تحديد الحسابات - 
 .كضع القكائـ المالية -
  .تحديد المبادئ المحاسبية التي تحكـ الدكرة المحاسبية - 

مف خالؿ المالحظات نجد أف الجزائر اعتمدت النمكذج الذم تككف الدكلة ىي المشرفة 
كما  .78عمى إعداد المعايير المحاسبة، بمعنى النمكذج الذم يركز عمى االقتصاد الكمي

 : تمحكرت عممية اإلصالحات المحاسبية حكؿ العناصر التالية
 بناء اإلطار التصكرم لمنظاـ المحاسبي الجديد - 
 إعطاء مفاىيـ جديدة لألصكؿ، الخصكـ، رأس الماؿ، األعباء كالنكاتج - 
  تنظيـ مينة المحاسبة - .تحديد طرؽ التقييـ المحاسبي - 
يضاحات خاصة بالمفاىيـ -  إعداد نماذج لمقكائـ المالية الختامية، ككضع جداكؿ كا 

 كالجداكؿ الممحقة
 تحديد الحسابات - 
 .تحديد قكاعد كميكانيزمات سير الحسابات - 
  :أىمية النظاـ المحاسبي المالي: ثانيا

  :تكمف أىمية النظاـ المحاسبي المالي فيما يمي

                                                           
 74 ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد2007نكفمبر 25المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ،الصادر في 07-11القانكف رقـ  77

 .3،ص
 

، مجمة تصدر عف الحقكؽ 2002، مجمة الباحث، العدد األكؿ، (تجربة الجزائر)بف بمغيث مداني، إشكالية التكحيد المحاسبي  78
 .57كالعمـك االقتصادية، جامعة كرقمة، ص
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يسمح بتكفير معمكمة مالية مفصمة كدقيقة تعكس الصكرة الصادقة لمكضعية المالية  –
  .لممؤسسة

تكضيح المبادئ المحاسبية الكاجب مراعاتيا عند التسجيؿ المحاسبي كالتقييـ ككذا  –
  .إعداد القكائـ المالية

  .يستجيب الحتياجات المستثمريف الحالية المستقبمية، كما أنو يسمح بإجراء المقارنة –
يساىـ في تحسيف تسيير المؤسسة مف خالؿ فيـ أفضؿ لممعمكمات التي تشكؿ  –

أساس التخاذ القرار كتحسيف اتصاليا مع مختمؼ األطراؼ الميتمة بالمعمكمة 
  .المالية

 .يسيؿ عممية مراقبة الحسابات التي ترتكز عمى مبادئ محددة بكضكح –
يشجع االستثمار األجنبي المباشر نظرا الستجابتو الحتياجات المستثمريف   –

  .األجانب، ال سيما في مجاالت المحاسبة المالية
يضمف تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية المبكلة دكليا، مما يدعـ شفافية الحسابات  –

انسجاـ النظاـ المحاسبي المالي  كتكريس الثقة في الكضعية المالية لممؤسسة ك
  .المطبؽ في الجزائر مع األنظمة المحاسبية العالمية

يسمح بمقارنة القكائـ المالية لممؤسسة مع مؤسسة أخرل تنتمي لنفس القطاع، سكاء  –
  .داخؿ الكطف أك خارجو أم مع الدكؿ التي تطبؽ المعايير المحاسبية الدكلية

يعتمد عمى القيمة العادلة في تقييـ بعض أصكؿ المؤسسة باإلضافة إلى التكمفة  –
التاريخية المعتمدة في المخطط المحاسبي الكطني، مما يسمح بتكفير معمكمات 

  .مالية تعكس الكاقع الحقيقي لممؤسسة
تقديـ صكرة كافية عف الكضعية المالية لممؤسسة مف خالؿ استحداث قكائـ مالية  –

جديدة، تتمثؿ في قائمتي سيكلة الخزينة كتغيير األمكاؿ الخاصة، باإلضافة إلى 
 .جدكؿ حسابات النتائج حسب الكظيفة

المبادئ المحاسبية األساسية لمنظاـ المحاسبي المالي : الثانيالفرع
 : تبنى مشركع النظاـ المحاسبي المالي الجديد مختمؼ المبادئ المحاسبية المعركفة كىي

يجر ل إعداد القكائـ المالية باالفتراض أف المنشأة مستمرة كستبقى : استمرارية النشاط-  
عاممة في المستقبؿ المنظكر، كعميو يفترض أنو ليس لدل المنشأة النية أك الحاجة لمتصفية 
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أك لتقميص حجـ نشاطيا بشكؿ ىاـ، كلكف إف كجدت ىذه النية أك الحاجة فاف القكائـ 
ل أساس مختمؼ في مثؿ ىذه الحالة المؤسسة مجبرة باإلفصاح عف ؿالمالية يجب أف تعد ع

  .ذلؾ
 كتنتيي 01/01عادة ما تككف الدكرة المحاسبية سنة حيث تبدأ في : الدورة المحاسبية- 
 12/31 كما يمكف لممنشأة أف تضع تاريخ إلدخاؿ دكرتيا المحاسبية مخالؼ تاريخ 12/31

إذا كاف نشاطيا مقيد بدكرة استغالؿ مختمفة لمسنة المدنية، كفي الحاالت االستثنائية يمكف 
 . شيرا12أف تككف الدكرة المحاسبية أقؿ أك أكثر مف 

إف تحديد نتيجة كؿ دكرة محاسبية تككف مستقمة عف الدكرة السابقة : استقاللية الدورات-  
الدكرة فقط  كالالحقة ليا، حيث يساعد ىذا المبدأ عمى تحميؿ األحداث كالعمميات الخاصة

تعتبر المؤسسة ككحدة اقتصادية مستقمة كمنفصمة عف : قاعدة كياف الوحدة االقتصادية- 
 .معنكية مستقمة عف مالكي المشركع مالكيا، أم ليا شخصية 

أم تسجيؿ العمميات المعبر عنيا بالنقكد كما تسجؿ العمميات : قاعدة الوحدة النقدية-  
التي ال يمكف التعبير عنيا بالنقكد في القكائـ المالية كخاصة في الممحؽ، إذا ما كاف لدييا 

  .تأثير مالي عمى الصكرة العامة
تككف المعمكمة ذات معنى أم ذات أىمية إذا أثرت القكائـ المالية : مبدأ األىمية النسبية -

  .في القرارات المتخذة مف طرؼ المستخدميف ليذه القكائـ
أم أف نفس الطرؽ المطبقة في دكرة سابقة تطبيؽ في الدكرة : مبدأ استمرارية الطرؽ-  

  .يبرر في الممحؽ 3المالية ك كؿ تغيير البد أف 
كيقصد بذلؾ االلتزاـ بدرجة مف الحذر في إعداد التقديرات في ظؿ : مبدأ الحيطة والحذر- 

فراط في قيمة األصكؿ كاإليرادات أك  عدـ التأكد بحيث التؤدم ىذه التقديرات إلى تضخيـ كا 
 .ؼالتقميؿ مف قيمة الخصـك كالتكالي

 يجب أف تككف الميزانية االفتتاحية لدكرة معينة ىي :مبدأ المماس بالميزانية االفتتاحية -
 .الميزانية الختامية لمدكرة السابقة ليا

مف الضركرم حساب العمميات : تغميب الوضعية االقتصادية عمى الشكؿ القانوني-  
المالية كاألحداث األخرل حسب حقيقتيا االقتصادية كليس استنادا فقط عمى شكميا القانكني 

ألنو تكجد في بعض الحاالت تناقض بيف الشكؿ القانكني كالحقيقة االقتصادية، فمثال 
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عممية القرض االيجارم تعتبر عممية اإليجار عدـ انتقاؿ الممكية مف النظرة القانكنية، 
  .كتعتبر عممية بيع أك شراء مف الناحية االقتصادية

 المقاصة بيف عناصر األصكؿ كالخصـك في الميزانية أك بيف :مبدأ عدـ المقاصة- 
بيا إال إذا كانت ىذه المقاصة  عناصر اإليرادات كالتكاليؼ في حساب نتيجة غير مسمكح

  .مسمكح بيا في نص قانكني محدد
تسجؿ عناصر األصكؿ كالخصـك في القكائـ المالية بقيمة : مبدأ التكمفة التاريخية- 

الحصكؿ عمييا لكف ىناؾ حاالت يمكف فييا تعكيض التكمفة التاريخية بما يسمى القيمة 
 .العادلة

يجب أف تعطي القكائـ المالية صكرة صادقة حكؿ الكضعية المالية : الصورة الصادقة-
ذا كانت ىناؾ  لممنشأة،ك حتى تتكفر ىذه الصكرة البد مف احتراـ قكاعد كمبادئ المحاسبة،كا 

 .حذفو كاإلشارة إلى ذلؾ في الممحؽ 79قاعدة أك مبدأ يؤثر سمبا عمى ىذه الصكرة يجب 
 و مميزاتو SCF أىداؼ النظاـ المحاسبي المالي:  الثالثالفرع

  :أىداؼ النظاـ المحاسبي المالي: أوال 
إف النظاـ المحاسبي المالي ينشئ القكاعد العامة لمسؾ، تجميع، تحديد كتقديـ القكائـ 

 :الخاضعة لمسؾ المحاسبة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التالية المالية لممؤسسات ك الييئات 
السماح بالتحكـ في الحسابات تمنح كؿ الضمانات لممسيريف كالمساىميف ك الشركاء، إلى -

الدكلة كالمستعمميف اآلخريف المعنييف باألمر، كالمستخدميف ك الدائنيف، فيما يخص صدقيـ 
 .كشفافيتيـ

إعطاء صكرة صادقة لمكضعية المالية، كأداء ك تغيرات الكضعية المالية، لممنشأة،   -
دكف استثناء تنظيميا، 80بمراعاة االلتزامات القانكنية التي يجب عمى الكحدات احتراميا، 

 .حجـ كطبيعة نشاطيا
المساىمة في نمك كمردكدية الكحدات عف طريؽ أفضؿ معرفة لمميكانيزمات االقتصادية  - 

 .كالمحاسبية التي تشترط نكعية ك فعالية تسييرىا
                                                           

79
طارؽ عبد العاؿ حماد، دليؿ المحاسب إلى تطبيؽ معايير التقارير المالية الدكلية الحديثة، الدار الجامعية، مصر،  

 91، ص 2006
80

 - Le system comptable financier, ministère des finances, concéda national de la comptabilité, ENAG, 

éditions, Alger, 2009p 6. 
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نشر معمكمة أكيدة، كاممة، عادلة، مكثكؽ منيا، ذات شفافية لكي تساىـ في تشجيع - 
 .المستثمريف ك الضماف ليـ متابعة مرضية ألمكاليـ

تخدـ ترقية كتعميـ المحاسبة ك التسيير يرتكز عمى أسس مشتركة ك كذلؾ لتككيف المينييف 
 .المختصيف األحرار األجراء تحت ضماف كبير لحركية الشغؿ في الكظائؼ المحاسبية

عمى  (المؤسسات)المساىمة في إعداد اإلحصائيات ك الحسابات االقتصادية لمقطاع - 
المستكل الكطني انطالقا مف معمكمات مراقبة كمجمعة ضمف شركط المكثكقية ك السرعة 

  .المرضية
تستفيد الشركات متعددة الجنسيات مف أحسف تناسؽ لمتقارير الداخمية بفضؿ تكحيد -  

  .اإلجراءات المحاسبية لمختمؼ الدكؿ
السماح بتسجيؿ بطريقة شاممة كمكثكؽ منيا لكؿ المعامالت ك العقكد االقتصادية - 

الرسـ )لممؤسسة، حتى تسمح بإعداد تصريحات جبائية مكثكؽ منيا، مضمكنة، منتظمة 
حيث أف ىذه النتيجة ستككف مقربة مف  )عمى القيمة المضافة، الضرائب عمى األرباح

  IFRS.القكائـ المالية التي تـ إعدادىا حسب معايير التقرير المالية الدكلية
 :مميزات النظاـ المحاسبي المالي: ثانيا

 :يمتاز مميزات النظاـ المحاسبي المالي بثالث مميزات

  اختيار البعد الدكلي لمطابقة الممارسة المحاسبية مع الممارسة العالمية لضماف
التكيؼ مع االقتصاد المعاصر ك إنتاج المعمكمات المفصمة التي تعكس الكضعية 

 IFRS/IAS.المالية لممؤسسة، كمف ضمف ثالث مرجعيات محاسبية أكركبية، 
 ،أمريكية 

  احتكائو عمى نصكص صريحة ككاضحة لمبادئ ك قكاعد التسجيؿ، كطرؽ التقييـ ك
  .إعداد القكائـ، ىذا ما يحد مف التأكيالت الخاطئة اإلرادية ك الالإرادية

  يكفر المعمكمات المالية الكاضحة كالمتكافقة كقابمة لممقارنة ك اخذ القرار، ك ىذا
لتمبية حاجات المساىميف الحالييف منيـ أك المستقبمييف، ك ليذا فاف النظاـ 

المحاسبي المالي يحتكم عمى اإلطار التصكرم أك المفاىيمي، ك ىك نفسو اإلطار 
  :الذم يقدـ مفاىيـ متمثمة في IFRSالتصكرم ؿ
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  .االتفاقيات المحاسبية -
  .الخكاص النكعية لممعمكمة المالية -
 .المبادئ المحاسبية األساسية -

ليذا فاف النظاـ يسيؿ ك يساعد عمى شرح قكاعد المعالجة لبعض األحداث الغير مدرجة 
الميزانية، جدكؿ حسابات : إعطاء نماذج في القكائـ المالية .في المخطط المحاسبي الكطني

تقديـ  النتائج، جدكؿ تدفقات الخزينة، جدكؿ تغيرات رؤكس األمكاؿ الخاصة ك المالحؽ
 . قكاعد سير الحسابات 81قائمة الحسابات
  في المؤسسات الجزائرية SCF تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي: المطمب الثاني

 ترتبط المحاسبة في أم دكلة بالجانب القانكني بشكؿ كبير، فيك الذم يحدد البدائؿ 
المحاسبية المقبكلة في مجاؿ التطبيؽ كذلؾ بما يتكافؽ كاستراتيجيات كؿ دكلة كتكجياتيا 

االقتصادية كالسياسية، أما في الجزائر كمف أجؿ كضع النظاـ المحاسبي المالي حيز التنفيذ 
 :فقد تـ إصدار مجمكعة مف التشريعات يمكف أف نكردىا حسب تسمسميا الزمني كاآلتي

  اإلطار القانوني لمنظاـ المحاسبي المالي:  األوؿالفرع
  المتضمف النظاـ المحاسبي المالي2007/11/25 بتاريخ 11/07القانكف رقـ :  

ييدؼ ىذا القانكف إلى تحديد النظاـ المحاسبي المالي الذم يدعى في صمب النص 
 تطبؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى كؿ  .بالمحاسبة المالية ككذا شركط ككيفيات تطبيقو 

شخص طبيعي أك معنكم ممـز بمكجب نص قانكني أك تنظيمي بمسؾ محاسبة مالية 
عمى اعتبارىا نظاـ لتنظيـ المعمكمة المالية يسمح بتبكيب، ترتيب، تقييـ كتسجيؿ 

معطيات أك بيانات عددية كعرض قكائـ أك كشكؼ تعكس صكرة صادقة عف الكضعية 
كيجب أف تستكفي  .المالية كممتمكات الكياف كأداءه ككضعية خزينتو في السنة المالية

المحاسبة التزامات االنتظاـ كالمصداقية كالشفافية المرتبطة بالمسؾ المحاسبي كالمراقبة 
كاإلفصاح عف المعمكمات، كيدخؿ النظاـ المحاسبي المالي المحدد بمكجب ىذا القانكف 

                                                           
، دار ىكمة، 1،جIAS/FRS بف ربيع حنيفة، الكاضح في المحاسبة المالية كفؽ المعايير الدكلية 81
 .22- 23، ص2010الجزائر،
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 كتمغى بداء مف ىذا التاريخ األحكاـ المخالفة السيما 2010/01/01حيز التطبيؽ مف
 . ك المتضمف المخطط المحاسبي الكطني1975/04/29 بتاريخ 75/35األمر رقـ 

اشتمؿ القانكف عمى سبعة فصكؿ احتكت الكثير مف المفاىيـ كالتعاريؼ الجديدة تناكلت 
كما تضمف ىذا القانكف  (LA consolidation)ألكؿ مرة مكضكع التكطيد المحاسبي

تعريفا لممحاسبة يكضح كيعكس المقاربة المالية كاعتبر ، يسمح بتخزيف ىذا النظاـ في 
نظاـ لتنظيـ المعمكمة ''صمب النصكص بالمحاسبة المالية التي اعتبرت عمى أنو 

معطيات قاعدية عددية عف الكضعية المالية كممتمكات الكياف كنجاعتو  ''المالية
 .السنة المالية  ككضعية خزينتو في

 باعتباره دليال اإلطار التصوري لممحاسبةتضمف القانكف كذلؾ ألكؿ مرة مصطمح 
كما . إلعداد المعايير المحاسبية كتأكيميا كأحاؿ تحديد ىذا اإلطار التصكرم لمتنظيـ

أدخؿ ىذا النظاـ مبدأ المحاسبة المبسطة لمكيانات التي ال يتعدل رقـ أعماليا كعدد 
 82أما بالنسبة لمقكائـ أك الكشكؼ . مستخدمييا كنشاطيا الحدكد التي نص عمييا التنظيـ

المالية ألـز القانكف الكيانات بضركرة إعداد إضافة لمميزانية كجدكؿ حسابات النتائج، 
جدكال لتدفقات الخزينة كأخرا لمتابعة التغير في األمكاؿ الخاصة كنص عمى ضركرة أف 

. تتضمف كؿ ىذه القكائـ إمكانية إجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة
تضمف ىذا القانكف كذلؾ عشر إحاالت عمى نصكص تنظيمية تككف محؿ نشر في أكقات 

  :الحقة تتعمؽ بالنقاط التالية
 التي تعالج المحاسبة المالية المبسطة: 05المادة رقـ  -
 التي تناكلت اإلطار التصكرم:07المادة رقـ   -
 حكؿ المعايير المحاسبية: 08المادة رقـ  -
 مدكنة الحسابات كمضمكنيا كقكاعد سيرىا: 09المادة رقـ   -
 مسؾ الضبط اليكمي لمنفقات كاإليرادات: 22المادة رقـ   -

                                                           
82

، كرقة بحثية مقدمة ضمف فعاليات المؤتمر العممي الدكلي األكؿ لكمية SCF مداني بف بمغيث، تسيير االنتقاؿ نحك 
في ظؿ المعايير  SCFالعمـك االقتصادية العمـك التجارية كعمـك التسيير، بجامعة الكادم، الجزائر، حكؿ مكضكع

 في 2007/11/25كالمتضمف  SCF . 2 . 2 ، ص2010 جانفي18 ك 17الدكليةتجار ب، تطبيقات كآفاؽ، يكمي 
  المادة25 قانكف مف 11/07المؤرخ 
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 مسؾ المحاسبة عف طريؽ اإلعالـ اآللي: 24المادة رقـ   -
 الكشكؼ المالية)محتكل كطرؽ إعداد القكائـ : 25المادة رقـ   -
  شير12الحاالت االستثنائية التي تختمؼ فييا السنة عف : 30المادة رقـ   -
جراءات إعداد كنشر الحسابات المدمجة: 36المادة رقـ   -  شركط ككيفيات كطرؽ كا 
كيفيات أخذ تغيير التقدير كالطرؽ المحاسبية بعيف االعتبار ضمف :40المادة رقـ   -

 01تأجؿ بدأ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي إلى غاية  .(الكشكؼ المالية)القكائـ 
كىذا حسب ما كرد  .2009 بعد أف كاف مقررا تطبيقو مع بداية سنة 2010جانفي 

 كالميـ لدينا أنو لـ 62 في مادتو رقـ 2008في قانكف المالية التكميمي لسنة 
يصاحب ىذا القرار أم تبرير أك عرض لألسباب كالحيثيات التي كانت كراء عممية 
التأجيؿ كىذا مف أجؿ اإلدراؾ الفعمي لما إذا كانت ىذه األسباب قد زالت أـ مازالت 

 قائمة
  المتضمف تطبيؽ أحكاـ 2008 مام 26 بتاريخ 08 /156مرسـك تنفيذم 

 مادة، 44جاء المرسـك في   المتضمف النظاـ المحاسبي المالي11/07القانكف
 -5 -7)نصت األكلى عمى أف ىذا المرسـك ييدؼ إلى تحديد كيفيات تطبيؽ المكاد 

 ىذه المكاد التي كانت 11/07مف القانكف  (8- 30-25-22-9- 40-36
المتعمقة بمسؾ محاسبة  (24)مكضكع إحاالت إلى نصكص تنظيمية ما عدا المادة 

خاص تناكؿ ىذا  .بكاسطة اإلعالـ اآللي التي كانت محؿ مكضكع مرسـك تنفيذم
المرسـك كذلؾ الكثير مف المكاضيع المتعمقة بالمحاسبة المالية لمكيانات، بداية 

باإلطار التصكرم الذم تـ عرضو مف خالؿ أىدافو، أىميا اعتباره مرجعا لكضع 
كتـ التركيز عمى  (الكشكؼ المالية)معايير جديدة، ككذلؾ تناكؿ ىذا المرسـك القكائـ 

كتناكؿ بعض المبادئ المحاسبية المتبناة . خصائص المعمكمة الكاردة في ىذه القكائـ
مبدأ  - .مبدأ التكمفة التاريخية - .مبدأ الحيطة - .مبدأ األىمية النسبية - :مثؿ

 .مبدأ الصكرة الصادقة - .تغميب الكاقع االقتصادم عمى المظير القانكني
تضمف ىذا المرسـك أيضا تحديدا لمحتكل كمضمكف األصكؿ المحاسبية لمكيانات 

كاألعباء كرقـ األعماؿ كالنتيجة، كفي األخير اإلطار  كخصكميا ككذلؾ تحديدا لممنتكجات 
 .قكاعد التقييـ كالمحاسبة - .الخصكـ - .األصكؿ - .العاـ لممعايير المحاسبية المتعمقة ب
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اشترؾ ىذا المرسـك التنفيذم مع القانكف المتضمف النظاـ  .معايير ذات صبغة خاصة -
المحاسبي المالي في تضمنو لستة عشر إحالة عمى قرارات تصدر عف الكزير المكمؼ 

 16المادة رقـ   حكؿ بعض القضايا المتعمقة بالتنظيـ المحاسبي04المادة رقـ  بالمالية كىي
 حكؿ تغميب الكاقع االقتصادم عمى المظير 18حكؿ تقييـ األصكؿ كتسجيميا المادة رقـ 

 حكؿ 30المادة رقـ  حكؿ األعباء26المادة رقـ   حكؿ اإليرادات25المادة رقـ  القانكني
 حكؿ مدكنة 31المادة رقـ  07/ 11المعايير المحاسبية المنصكص عمييا في القانكف

 حكؿ 34 حكؿ محتكل كنمكذج كعرض الميزانية المادة رقـ 33المادة رقـ  الحسابات
 حكؿ تدقيؽ فصكؿ كنمكذج كعرض 35المادة رقـ  محتكل كنمكذج كعرض حساب النتائج

 حكؿ تدقيؽ فصكؿ كنمكذج كعرض جدكؿ تغير 36المادة رقـ  جدكؿ سيكلة الخزينة
 حكؿ 38المادة رقـ   حكؿ ممحؽ القكائـ الكشكؼ المالية37المادة رقـ  األمكاؿ الخاصة

 حكؿ الحسابات المدمجة 41 المادة رقـ 31/ 12إقفاؿ السنة المالية في تاريخ غير
 حكؿ أخذ القكائـ المالية باالعتبار تغيرات التقدير كالطرؽ 42المادة رقـ  كالحسابات المركبة

 . حكؿ الكشكؼ المالية لمكيانات الخاضعة لممحاسبة المبسطة43المادة رقـ  المحاسبية
 لـ يتـ 07/ 11المالحظ عمى الكثير مف اإلحاالت التي تمت اإلشارة إلييا في القانكف رقـ

 .معالجتيا بشكؿ كافي، بؿ في معظـ األحياف يتـ اإلشارة إلييا ثـ إحالتيا عمى التنظيـ
  المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كالكشكؼ 2008 جكيمية 26القرار المؤرخ في 

  :المالية كعرضيا ككذلؾ مدكنة الحسابات كقكاعد سيرىا
يعتبر ىذا القرار مرجعي مف حيث أنو يعتبر أكثر الكثائؽ شمكلية كتفصيال لمكضكع 

  :المحاسبة المالية كجاء ىذا القرار في أربعة أبكاب تناكلت
دراجيا في الحسابات: الباب األكؿ   .قكاعد تقييـ األصكؿ، الخصكـ، األعباء كاإليرادات كا 

 – .عرض الكشكؼ المالية: الباب الثاني -
 .مدكنة الحسابات كسيرىا: الباب الثالث 

كما تضمف ىذا القرار  .المحاسبة المبسطة المطبقة عمى الكيانات الصغيرة: الباب الرابع - 
  .في خاتمتو معجما لتسع كتسعكف مصطمحا مف المصطمحات المحاسبية مستكفية لمشرح

  المحدد ألسقؼ رقـ األعماؿ كعدد المستخدميف 2008 جكيمية 26القرار المؤرخ في 
 :كاألنشطة المطبقة عمى الكيانات الصغيرة بغرض مسؾ محاسبة مالية مبسطة
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  :كتضمف ىذا القرار تفصيؿ ىذه األسقؼ كما يمي
عدد المستخدميف  . مالييف دينار جزائرم10 رقـ األعماؿ  :بالنسبة لمنشاط التجارم -

  . عماؿ بكقت كامؿ9
عدد   مالييف دينار جزائرم06 رقـ األعماؿ  :بالنسبة لمنشاط اإلنتاجي كالحرفي -

  . عماؿ بكقت كامؿ9المستخدميف 
 مالييف دينار 03رقـ األعماؿ  :بالنسبة لنشاط الخدمات ك النشاطات األخرل -

  . عماؿ بكقت كامؿ9عدد المستخدميف  جزائرم
  حكؿ أكؿ تطبيؽ لمنظاـ المحاسبي 2009/10/29 الصادرة بتاريخ 02التعميمة رقـ 

  :المالي
  عف المجمس  الكطني لممحاسبة2009 أكتكبر 29 بتاريخ 02بصدكر التعميمة رقـ 

(CNC)  المتضمنة الطرؽ كاإلجراءات الكاجب اتخاذىا ألجؿ االنتقاؿ مف المخطط
المحاسبي الكطني إلى النظاـ المحاسبي المالي يككف قد تأكد لدل  كزارة المالية باف 

عمى استعداد لتطبيؽ النظاـ المحاسبي ابتداء مف  (CNC) المجمس الكطني لممحاسبة
   . جانفي01تاريخ 

كما نص عمى ذلؾ . 2009/01/01بعد أف تأجؿ في السابؽ عف التاريخ المقرر ك ىك 
 كالمتضمف النظاـ المحاسبي المالي 2007 نكفمبر 25 الصادر بتاريخ 07/ 11القانكف رقـ

سيشكؿ ىذا النظاـ المحاسبي المالي المتكافؽ  .المسمى في طمب النص بالمحاسبة المالية
 تحكال 02حسب ما كرد في التعميمة رقـ  (IAS / IFRS) مع المعايير المحاسبية الدكلية

عميقا بما أدخمو مف تغيرات ميمة جدا عمى مستكل التعاريؼ، المفاىيـ، قكاعد التقييـ 
كالتسجيؿ المحاسبي ككذلؾ طبيعة محتكل القكائـ المالية التي يقع كاجب إعدادىا عمى 

 :كلقد تجسدت ىذه التغيرات أساسا في. 83عاتؽ المؤسسات الممزمة بمسؾ محاسبة مالية

                                                           
83

 المحدد لقكاعد التقييـ كالمحاسبة كمحتكل 2008 جكيمية 26 المؤرخ في 71مف القرار رقـ 01المادة   
، 19،2009القكائـ المالية كعرضيا ككذا مدكنة كقكاعد سير الحسابات، الجريدة الرسمية، الجزائر، العدد

 المحدد ألسقؼ رقـ األعماؿ كعدد 2008 جكيمية 26 المؤرخ في 72مف القرار رقـ 02المادة  - .20ص
 الصغيرة بغرض مسؾ محاسبة مالية مبسطة، الجريدة 2المستخدميف كالنشاط، المطبقة عمى الكيانات 

 91، ص19،2009الرسمية، الجزائر، العدد
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تبني الحمكؿ الدكلية التي تقرب الممارسة المحاسبية في الجزائر إلى الممارسة  -
المحاسبية العالمية، كىك ما يسمح بإيجاد محاسبة تعمؿ بشكؿ متكافؽ مع االقتصاد 

 الحديث
التكفؿ باحتياجات المستثمريف الحالييف أك المستقبمييف مف خالؿ تمكينيـ   -

بمعمكمات مالية حكؿ المؤسسة تككف مكحدة تسمح كتتيح إمكانية المقارنة كتساعد 
 عمى اتخاذ القرارات

يعتقد أف ىذه التغييرات نتجت  .تمكيف المؤسسات الصغيرة مف اعتماد محاسبة مبسطة 
عف دكر المحاسبة الذم يجب أف يرتبط بالكاقع االقتصادم ألنشطة المؤسسات أكثر مف 

في الثقافة المحاسبية أم العمؿ بمبدأ معتمد . ارتباطو بالطبيعة القانكنية ليذه األنشطة
، كلقد تضمنت الواقع االقتصادي عمى الشكؿ القانوني، كىك مبدأ تغميب االنجموسكسونية

التعميمة بالخصكص مبادئ عامة حكؿ االنتقاؿ بحيث يجب أف يتـ إعداد كعرض القكائـ 
  ككأف الكيانات أكقفت حساباتيا استنادا لمنظاـ المحاسبي المالي 2010المالية لسنة 

إعداد كعرض  كبالنتيجة فإف ىذا النظاـ يطبؽ بأثر رجعي بحيث يجب عمى المؤسسات
 يجب أف يتـ ككأف المؤسسة أكقفت حساباتيا استنادا لمنظاـ 2010القكائـ المالية لسنة 

المحاسبي المالي كبالنتيجة فإف ىذا النظاـ سيطبؽ بأثر رجعي بحيث يجب عمى 
  :المؤسسات
  . متطابقة مع التنظيـ الجديد2010 جانفي 01إعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ  -
 كفؽ قكاعد النظاـ المحاسبي المالي 2009إعادة معالجة بيانات المقارنة لسنة  -

مع المعمكمات المالية 2009لضماف عممية المقارنة بيف المعمكمات المالية لسنة 
 2010 كالتي يجب أف تتضمنيا مجتمعة القكائـ المالية لسنة2010لسنة 

 scf التسجيؿ المحاسبي لبعض العناصر التي تعتبر حسب النظاـ المحاسبي المالي -
  .أصكال أك خصكما، كلـ يكف تسجيميا ممكنا مع المخطط المحاسبي الكطني

استبعاد بعض العناصر التي ال تعتبر حسب النظاـ المحاسبي المالي أصكال أك  -
  .(PCN) خصكما، ككاف تسجيميا ممكنا مع المخطط المحاسبي الكطني

  .إعادة ترتيب عناصر األصكؿ كالخصـك حسب القكاعد المحاسبية الجديدة -
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 كفؽ قكاعد النظاـ المحاسبي 2009إعادة المعالجة لبيانات المقارنة لسنة  -
  . (SCF)المالي

  واقع تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية:  الثانيالفرع
 :واقع البيئة المؤسساتية الجزائرية: أوال 

لقد قامت الجزائر منذ تخمييا عمى نظاـ اقتصاد المخطط بالعديد مف اإلصالحات 
االقتصادية كالتي أخذت المؤسسات االقتصادية الجزائرية الحصة األكبر منيا أمال في 

كؿ ىذه اإلصالحات كانت مركزة عمى جانب كاحد فقط ييدؼ . تطكير كترقية اقتصادىا
إلى إنقاذ الجياز اإلنتاجي لتحقيؽ التنمية المنشكدة، كلـ يتـ التركيز عمى جانب أنظمة 
التسيير في المؤسسات االقتصادية كالتي ليا الدكر الكبير في تحقيؽ قفزة نكعية ليذه 
المؤسسات، كلكف منذ بداية القرف الكاحد كالعشريف كمع ضغط المتغيرات الدكلية عمى 

االقتصاد الجزائر م كضعؼ أنظمة التسيير في المؤسسة قامت الجزائر باتخاذ العديد مف 
اإلصالحات مف أجؿ النيكض بمؤسساتيا كالكصكؿ إلى المستكل المطمكب الذم يضمف 

ك عمى  . األسكاؽ العالمية84ليا القدرة عمى المنافسة سكاء عمى مستكل األسكاؽ الكطنية أك
 :العمـك فاف معظـ المؤسسات الجزائرية تعاني العديد مف المشاكؿ كالتي نكجزىا في ما يمي

  .ضعؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ المستعممة في المؤسسات االقتصادية -
غياب الرؤية االستراتيجية كالتخطيط السميـ في تحديد أىدافيا  -
 غياب الرابط بيف المحاسبة كالجباية في أنظمتيا المالية -
 ضعؼ التسيير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية إلى -
 :ضعؼ استعداد الكثير مف المؤسسات الجزائرية لتطبيؽ ىذا النظاـ  -
 فال زالت أنظمة المعمكمات غير فعالة كالمكارد البشرية غير مييأة كغير مؤىمة  -

 لتطبيؽ ىذا النظاـ المستمد أساسا مف معايير المحاسبة الدكلية
التطكير المحاسبي الدكلي كاف نتيجة : غياب سكؽ مالي في الجزائر يتميز بالكفاءة  -

األمر . لعكلمة األسكاؽ المالية، التي تتميز بالكفاءة كىذا ما ال يكجد في الجزائر

                                                           
، جامعة 06كتكش عاشكر، متطمبات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المكحد في الجزائر، مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا، العدد  84
  .306، ص2009الشمؼ، 
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الذم يؤكد ضركرة ربط اعتماد النظاـ المحاسبي بإجراء إصالح جاد كعميؽ عمى 
  .النظاـ المالي الجزائرم

إف تحديد ىذه القيمة يتـ في : صعكبة تحديد القيمة العادلة لألصكؿ الثابتة المادية -
، كىذا ما ال 85ظؿ المنافسة العادية كحيازة البائع كالمشترم عمى المعمكمات الكافية

يتطابؽ مع حاؿ بعض أسكاؽ األصكؿ الثابتة المادية في الجزائر مثؿ سكؽ 
العقارات الذم يعمؿ في ظؿ منافسة احتكارية يتحكـ البائعكف لمعقارات في قيميا 

 .السكقية
فالتقييـ كفؽ القيمة : غياب نظاـ معمكمات لالقتصاد الكطني يتميز بالمصداقية كالشمكلية

العادلة يحتاج إلى تكفر معمكمات كافية عف األسعار الحالية لألصكؿ الثابتة كالمتداكلة، في 
الكقت الذم نسجؿ فيو تضاربا في المعمكمات المنشكرة حكؿ االقتصاد الجزائرم مف قبؿ 

  .الييئات الرسمية، فضال عف قمتيا
مف أجؿ  :متطمبات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية: ثانيا

االنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي يجب عمى الدكلة كالمؤسسات بشكؿ خاص القياـ 
كاإلصالحات التي مف شأنيا تأىيؿ المؤسسات كاالقتصاد  86بمجمكعة مف اإلجراءات

  : الجزائرم لتبني ىذا النظاـ كالتي تتمثؿ في ما يمي
ضركرة كضع ىذا النظاـ تحت االختبار مف خالؿ مرحمة انتقالية يتـ فييا االستعداد  -

 .لتبني ىذا النظاـ كالتعرؼ عمى مختمؼ معالمو
  .التكضيح الجيد لمعالـ ىذا النظاـ مف خالؿ العديد مف المنتديات كالممتقيات  -
صالح تنظيمات  تحديد مختمؼ التشريعات كاإلجراءات التي تتعمؽ - بيذا القانكف كا 

 .مختمؼ الييئات المتعاممة معو
 ضركرة دراسة كاقع المؤسسات الجزائرية كتأىيؿ مختمؼ األنظمة التسيرية المرتبطة -

 .بيذا النظاـ

                                                           
85

  
نكر الديف مزياني، النظاـ المحاسبي الجزائرم الجديد بيف االستجابة لمتطمبات تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية كتحديات  86

االلكتركني  :eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/2011/04/09.doc .البيئة الجزائرية، جامعة 
 المكقع مف ، سكيكدة

 



 جودة القوائم المالية                                                                     : الفصل اللاان  
 

 
144 

تككيف كرسكمة اإلطارات كالمختصيف كاألكاديمييف كتأىيميـ ليذا النظاـ المحاسبي   -
 .الجديد

تجديد البرامج البيداغكجية الخاصة بالمحاسبة العامة كتشجيع البحكث االكادمية في  -
 .ىذا الشأف 

االعتماد عمى  تخصيص الظركؼ المالية المناسبة لتغطية تكاليؼ إعداد النظاـ -
تطكير نظاـ فعاؿ النتقاؿ المعمكمات يسمح بانتقاليا بسرعة كتخزينيا بالكيفية التي 

تمكف طالبييا مف الحصكؿ عمييا في األكقات المناسبة كالتمكف مف تجديدىا 
 .بالطرؽ التي تتالءـ مع ىذا النظاـ

مد جسر التعاكف بيف المؤسسة كالجامعة ألنو مف شأف الجامعييف كالمتربصيف أف   -
يساىمكا بشكؿ كبير في إثراء البحث العممي كالمساىمة في بناء المؤسسات كعدـ 

 .استخداـ سياسة االنطكاء كاالنعزاؿ عمى المحيط الخارجي
ضركرة تبني المؤسسات الجزائرية فكر كثقافة أنظمة المعمكمات كمحاكلة بناء نظاـ   -

 عمى التحكـ في مختمؼ نشاطاتيا 87معمكمات محاسبي متكامؿ يساعد المؤسسات
كيعمؿ عمى أف تككف تنافسية عمى المستكل الدكلي خاصة في ظؿ االنضماـ إلى 

 .المنظمة العالمية لمتجارة
يجب عمى الدكلة دعـ عمميات البحث كالتطكير كتحفيز المؤسسات عمى تبني مثؿ   -

 ىذه المشاريع 
عوائؽ و تحديات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات : المطمب الثالث

الجزائرية 
  :عوائؽ تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية :الفرع األوؿ 
اآلثار المتكقعة لنظاـ المحاسبة المالية عمى جكدة المعمكمات المحاسبية لممؤسسات : أكال 

إف تحديد أىداؼ نظاـ المحاسبة المالية كبنائو عمى أساس معايير دكلية كعناصر 
التكنكلكجيا، ىك نقطة البداية في تطبيؽ منيج فائدة المعمكمات المحاسبية في ترشيد قرارات 

                                                           
عمى تكمفة كجكدة المعمكمات المحاسبية في ضؿ (scf) قكريف الحاج قكيدر، أثر تطبيؽ النظاـ المحاسبي  87

  ا10 ،2012ص ،274.تكنكلكجيا المعمكمات، مجمة الباحث، 
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كيقصد بمفاىيـ جكدة المعمكمات تمؾ الخصائص التي . المستفيديف الخارجييف الرئيسيف
بيا المعمكمات المحاسبية ك ىذه الخصائص تككف ذات فائدة كبيرة  يجب أف تتسـ

لممسئكليف عند إعداد التقارير المالية في تقييـ نكعية المعمكمات التي تنتج عف تطبيؽ نظـ 
كلقد تكجيت مجالس معايير المحاسبة المتخصصة كعمى رأسيا  .معمكمات محاسبية حديثة

مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي نحك إصدار العديد مف المعايير المحاسبية التي 
تبنى عمييا نظـ المعمكمات المحاسبية الحديثة لتكفر الخصائص التالية لممعمكمات 

تعتبر مف أىـ الخصائص الكاجب أف تكفرىا : المالءمة -1-1 :الدكلية 1المحاسبية 
األنظمة المحاسبية المبنية عمى المعايير المحاسبية الدكلية في المعمكمات التي يمكف 

كتمتمؾ . تقديميا لمتخذم القرارات االستثمارية كاإلدارية عمى المستكل الداخمي كالخارجي
ة المعمكمات خاصية المالءمة عندما تؤثر عمى القرارات االقتصادية لممستخدميف بمساعد

ـ ē في تقييـ األحداث الماضية كالحاضرة كالمستقبمية أك عندما تؤكد أك تصحح تقييمافي
 عمى تيابقدر كما تعني مدل كفاءة ىذه التقارير كنجاحيا في خدمة مستخدمييا .الماضية

تكفير المعمكمات الكافية كالمالئمة التخاذ القرارات االستثمارية المناسبة بحيث تتميز ىذه 
ا تعرض بالشكؿ الصحيح كتتكفر بالكقت نيا مناسبة التخاذ القرارات كأنياالمعمكمات بأ

كألجؿ تحقيؽ صفة المالءمة يجب عمى نظاـ المحاسبة المالية أف يكفر الصفات  .المناسب
أم تكصيؿ المعمكمات لمتخذم القرار في : التكقيت المناسب-أ  :النكعية الفرعية التالية

القدرة عمى -ب  . مف ىذه المعمكماتفائدة مرجكةالكقت الذم يمكنيـ مف تحقيؽ أكبر 
عند التكمـ عف التنبؤ فإف الذىف كالتفكير يذىب لممستقبؿ كحاالت عدـ التأكد أم : التنبؤ

 % 100كالقدرة عمى التنبؤ ال تعني كضع احتماؿ بنسبة % 100احتماؿ ال يصؿ إلى 
ككمما كانت ىذه . كلكف تعني إعطاء مؤشرات قكية عف المستقبؿ في الظركؼ الطبيعية

 تتيح لمستخدمييا المراقبة عمى نيا تككف أكثر مالءمة ألنياالمؤشرات قكية كقريبة لمكاقع فإ
التغذية -ج . كالقياـ بمعالجتياابيااألداء المستقبمي كمعرفة االنحرافات كمكاضعيا كأسب

تعتبر التغذية الراجعة أك العكسية مف مككنات أم : (القدرة عمى إعادة التقييـ)العكسية 
نظاـ معمكماتي، فيي مف مككنات النظاـ المحاسبي كذلؾ لما تمثمو مف أىمية عمى 

كقد رأت المعايير المحاسبية الدكلية أنو يجب عمى مستخدمي . استمرار كتطكر المؤسسة
المعمكمات أف يككنكا قادريف عمى مقارنة المعمكمات المالية لممؤسسة عبر الزمف مف أجؿ 
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-1-2 .تحديد االتجاىات في المركز المالي كفي األداء كالتغيرات في المركز المالي
مكانية االعتماد : المكثكقية كالشفافية تتعمؽ خاصية المكثكقية كالشفافية بأمانة المعمكمات كا 

كلكي تتصؼ المعمكمات المحاسبية بالمكثكقية كالشفافية ينبغي إرساء أسس . عمييا
محاسبية ثابتة فيما يتعمؽ بالمبادئ كاألعراؼ المحاسبية التي تحكـ العمؿ المحاسبي، 

 مف 10كىذا ما تنصت عميو المادة  .ككذلؾ تطكير أسس قياس مكحدة كمقبكلة كعممية
أف ''، المتضمف لمنظاـ المحاسبي 2007 نكفمبر25 المؤرخ في 07-11القانكف رقـ

تستكفي المحاسبة التزامات االنتظاـ كالمصداقية كالشفافية المرتبطة بعممية مسؾ المعمكمات 
 .التي تعالجيا كرقابتيا كعرضيا 

كيعني كجكد درجة عالية مف التطابؽ بيف المعمكمات كالظكاىر المراد : صدؽ التمثيؿ-
كتعني تكفر شرط المكضكعية : إمكانية التحقؽ كالتثبت مف المعمكمات-ب  .التقرير عنيا

في القياس العممي أم أف النتائج التي يتكصؿ إلييا شخص معيف يستطيع التكصؿ إلييا 
كتعني : الحيادية-ج  .شخص آخر بشرط استخداـ نفس األساليب في القياس كاإلفصاح

تقديـ حقائؽ صادقة دكف حذؼ، أك انتقاء لممعمكمات لمصمحة فئة أك قرار معيف، كحيادية 
تجنب النكع المقصكد مف التحيز الذم قد يمارسو القائـ بإعداد  بيا المعمكمات يقصد

دؼ التأثير عمى تو دؼ التكصؿ إلى نتائج مسبقة، أكبو كعرض المعمكمات المحاسبية
سمكؾ مستخدـ ىذه المعمكمات في اتجاه معيف، إذف المعمكمات المتحيزة، ال يمكف اعتبارىا 

 .ا أك االعتماد عمييا كأساس لعممية اتخاذ القراراتبو معمكمات أمينة، كال يمكف الكثكؽ
إف تبني الجزائر لمنظاـ المحاسبي الصادر  :تحديات تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي: ثانيا

 يعتبر خطكة ميمة كبيرة لتكفيؽ الممارسات 2007 نكفمبر 25 بتاريخ 07/11في القانكف 
المحاسبية في الجزائر مع تكجييات معايير المحاسبة الدكلية، غير أف ىذه الخطكة غير 

 :كافية كقد ال تككف ليا آثار إيجابية كبيرة، كذلؾ لعدة أسباب نذكر منيا
ىناؾ بعض التشريعات  :عمى مستوى التشريعات الخاصة بيذا النظاـ .1

القانكف كالنصكص المنظمة لمعمؿ  كالقكانيف ال تتماشى مع ىذا النظاـ، حيث نجد
المحاسبي ينبغي أف ينص القانكف المحدد لإلطار النظرم لممحاسبة في أم بمد يريد 

تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية عمى أف ىذا اإلطار النظرم يتكافؽ مع ما ىك 
مقرر حسب ىذه المعايير، كمف ثـ يصبح تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية ممكنا 
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مف الناحية العممية لكجكد مرجعية نظرية عامة، لكف بالنسبة لمجزائر، فإف القانكف 
 المتضمف النظاـ المحاسبي المالي ال ينص صراحة عمى تبني معايير 07/11رقـ 

نما تـ اعتماد ىذه المعايير ضمنيا فقط القانكف التجارم ينبغي  .المحاسبة الدكلية كا 
أف ينسجـ القانكف التجارم مع معايير المحاسبة الدكلية كال يتعارض معيا، لذا يجب 
أف يتكافؽ القانكف التجارم الجزائرم مع النظاـ المحاسبي المالي المستمد أساسا مف 

المعايير الدكلية، لكف نجد القانكف التجارم الجزائرم مازاؿ يعتبر أف أم مؤسسة 
ا في حالة افالس كيجب تصفيتيا، في نومف رأس ماليا أ (4/3)فقدت ثالثة أرباع 

حيف معايير المحاسبة الدكلية تعتبر أف رأس الماؿ مجرد قيمة ىامشية ناتج عف 
الفرؽ بيف قيمة األصكؿ كالخصـك كىذا الفرؽ يتغير مف كقت آلخر، فاألىـ أف ال 

 مزاكلة نشاطيا بشكؿ عادم نياك بإمكا تقع المؤسسة في خطر العجز عف التسديد
التشريعات الضريبية إلى حد اآلف، عدـ تكافؽ  .كلك استيمكت رأس ماليا االجتماعي

التشريعات الضريبية في الجزائر مع النظاـ المحاسبي المالي، نظرا لتحفظ المديرية 
 بتقميص  تؤدمحسب ر أييـ)ا نولكك العامة لمضرائب لتقييـ األصكؿ بالقيمة العادلة

اإليرادات الضريبية بشكؿ كبير، كعميو فإف مصالح الضرائب ال تعترؼ بطريقة 
حساب اإلىتالؾ انطالقا مف القيمة )حساب اإلىتالؾ بغير الطريقة المقررة لدييا 

القانكف المنظـ لسكؽ األكراؽ المالية ينبغي أف  .األصمية التاريخية كبمعدالت مقننة
ينص القانكف المنظـ لسكؽ األكراؽ المالية عمى كجكب التزاـ الشركات الخاضعة 

لييئة مراقبة سكؽ األكراؽ المالية بمعايير المحاسبة الدكلية في إعداد قكائميا المالية 
سكريا، األردف، )المنشكرة، كىذا ما حصؿ في أكركبا كالعديد مف الدكلية العربية 

 المحاسبي 88، لكف في الجزائر تخضع كؿ المؤسسات لمقانكف(....الككيت
كالنصكص المنظمة لمعمؿ المحاسبي، كمف ثـ فال ينص القانكف المنظـ لسكؽ 

األكراؽ المالية الحالي عمى تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية، في ظؿ ضعؼ نشاط 
  .تيابكرصة الجزائر منذ نشأ

                                                           
88

مقكمات كمتطمبات التطبيؽ، الممتقى الدكلي األكؿ :نكر الديف مزياني، المعايير المحاسبية الدكلية كالبيئة الجزائرية  
 12 ، ص ص 2010 جانفي 17-18حكؿ النظاـ المحاسبي المالي الجديد ، المركز الجامعي بالكادم، الجزائر، 

11. 
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سيتـ تطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية  :عمى مستوى المؤسسات االقتصادية .2
في المؤسسات، كبالتالي يجب تعديؿ أنظمتيا الداخمية كنظاميا المالي كالمحاسبي 
بما يتكافؽ مع متطمبات تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية، كالكثير مف المؤسسات 
الجزائرية تتـ المعالجة المحاسبية فييا باستخداـ البرامج الحاسكبية، لذلؾ يصبح 
إلزاما عمييا تطكير البرامج المحاسبية الحاسكبية المعتمدة فييا، كاعتماد خطة 
لتدريب كتككيف المحاسبيف لدييا لتستجيب لمتطمبات التطبيؽ السميـ كالكؼء 

الدرجة األكلى عمى كفاءة المحاسب في  لمعايير المحاسبة الدكلية الذم يعتمد
اختيار السياسات المحاسبية المالئمة كالتكقيت المناسب كتقدير بعض القيـ 

كما نممسو حاليا ىك ضعؼ درجة اىتماـ أكثر المؤسسات الجزائرية  .المحاسبية
بمعايير المحاسبة الدكلية، كىذا ال يفسر إال بغياب الكعي المحاسبي لدل المسيريف 

نشاط خدمي لو ''كسيادة النظرة الضيقة لممحاسبة التي ال تعترؼ بأف ىذه األخيرة 
دكر في خمؽ قيمة مضافة لمستعمؿ المعمكمات المحاسبية بكاسطة تحميؿ كتفسير 

سداء النصح حكؿ طرؽ العمؿ المناسبة كما يالحظ ضعؼ أك نقص  .''المعمكمات كا 
نظاـ المحاسبة التحميمية كالتقديرية كمختمؼ نظـ المعمكمات األخرل لدل الكثير مف 

المؤسسات الجزائرية، كال يخفى عمينا أىمية ذلؾ في التطبيؽ الفعاؿ لمعايير 
باإلضافة إلى ما سبؽ، نجد كذلؾ صعكبة تحديد القيمة العادلة  .المحاسبة الدكلية

لألصكؿ الثابتة المادية، كىذا نتيجة غياب أسكاؽ المنافسة التامة لألصكؿ الثابتة 
في الجزائر، حيث نجد سكؽ العقارات الذم يعمؿ في ظؿ منافسة احتكارية يتحكـ 

 :عمى مستكل التأىيؿ العممي كالعممي -3 .البائعكف لمعقارات في قيميا السكقية
المحاسب ىك المعني بالدرجة األكلى بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية، لذلؾ ال بد 
مف تأىيمو عمميا كعمميا ليككف قادرا عمى تطبيؽ المعايير المحاسبية الدكلية بشكميا 
الصحيح، كلكف نجد الكثير مف المحاسبيف في الجزائر ال يتكفركف عمى الكفاءات 

ذه المعايير، مما يتطمب كقت بو كالميارات المطمكبة كليس لدييـ الدراية الكافية
طكيؿ لتككينيـ كتأىيميـ كذلؾ مف خالؿ عقد دكرات تدريبية ككرشات عمؿ 

لممحاسبيف كمدققي الحسابات التي يككف مكضكعيا معايير المحاسبة الدكلية كالتي 
تعديؿ محتكيات برامج  .يشارؾ فييا مختصيف كمينييف في المحاسبة كالتدقيؽ
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تجد مشكمة تطبيؽ بعض المفاىيـ : المحاسبة العامة 2 :المقاييس المحاسبية التالية
يجب تكييفيا : المحاسبة المعمقة .مثؿ القيمة العادلة عمى مستكل السنكات األكلى

يجب تكييفيا مع المعايير : المحاسبة الخاصة .مع معايير النظاـ المحاسبي المالي
 .كذلؾ بإدراج تحميؿ القكائـ المالية الجديدة: التحميؿ المالي .المحاسبية الدكلية
إحداث بعض التغيرات خاصة عمى مستكل محاسبة : المحاسبة التحميمية

يجب العمؿ عمى : إنشاء مخابر بحث عمى مستكل الجامعات -3-2 .المخزكنات
ـ بالتطكرات كتحديث المعايير ىتت إنشاء مخابر بحث عؿ مستكل الجامعات
لإلعالـ الدكر الياـ  :عمى مستكل اإلعالـ.المحاسبية كمعايير اإلبالغ المالي الدكلية

في تكضيح حقيقة معايير المحاسبة الدكلية كنشر التحقيقات كالدراسات، لكي ال 
يساء فيـ المعايير المحاسبية الدكلية كالمقصكد منيا كعدـ الخمط مع أية معايير أك 
مفاىيـ أخرل، فالمستثمر الحالي أك المحتمؿ ليس بالضركرة أف يككف عمى دراية 
عممية بالمعايير، كلكف عمى األقؿ يجب أف يككف عمى عمـ بمفيكميا كالغاية منيا 

 .كآثار تطبيقيا في الشركة التي يكظؼ أمكالو فييا
 :صة الفصؿالخ

مف خالؿ دراستنا ليذا الفصؿ يمكف التكصؿ إلى أف إعداد القكائـ المالية تحكميا 
مجمكعة مف المفاىيـ كاالعتبارات كالمبادئ ضمف اإلطار المفاىيمي الذم يساعد عمى 
تحديد مبادئ المحاسبة الكاجبة التطبيؽ عمى الكاقع العممي، كضماف اتساقيا مع بعضيا 

البعض مما يسيـ في الحد مف الخالفات الجدلية في التطبيؽ العممي، الذم تشكبو مخاطر 
االنحياز كسكء الفيـ كعدـ الدقة كالغمكض مف خالؿ تكصيؿ تمؾ المعمكمات ضمف القكائـ 

 .المالية لمستخدمييا
كىذا اإلطار المفاىيمي يجب أف يككف مرشدا في تحديد التقارير المحاسبية المناسبة 
في ظؿ ظركؼ معينة، كيجب أف يساعد ىذا اإلطار المفاىيمي المحاسبيف في االختيار 

مف بيف البدائؿ مف الطرؽ المحاسبية تمؾ التي تعكس كضعية المؤسسة الحقيقية 
 .كبالتالي تقديـ معمكمات تككف مفيدة في اتخاذ القرارات
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كدكف كجكد ىذا اإلطار مف المبادئ المقبكلة قبكال عاما سيستخدـ كؿ محاسب أك 
كؿ مؤسسة المبادئ كاإلجراءات الخاصة بيما، كيؤدم ىذا الكضع إلى جعؿ عممية 

مقارنة القكائـ المالية كتحميميا، في منتيى الصعكبة، أك قد تككف مستحيمة، أف القياـ بيا 
سيتطمب البحث عف المبادئ المحاسبية المستخدمة في كؿ مشركع مف المشركعات أك 

. في كؿ فترة مف الفترات

إف المؤسسات الكطنية الجزائرية بكجو خاص ك  :تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي
المحاسبي  2االقتصاد الكطني بكجو عاـ يعيش كاقعا ربما يككف عائقا أماـ النظاـ 

إف النظاـ  - :المالي كمف الصعكبات التي ستكاجو تطبيؽ ىدا النظاـ نجد عمى العمكـ
القديـ تأصؿ كتجدر في المؤسسات االقتصادية كلدل المحاسبيف كالخبراء كاألكاديمييف 

تدرب  - .ألكثر مف ثالث عقكد مف الزمف، كبالتالي مف الصعب التخمي عنو
المحاسبكف كالخبراء عمى المخطط المحاسبي القديـ لسنكات عديدة كأتقنكه، كىناؾ مف 

 فمف الصعب جدا التحكؿ إلى نظاـ 1976عمؿ بو لمدة أكثر مف جيؿ كامؿ مند 
جديد، كما أف األىداؼ المحاسبية لممخطط القديـ راسخة في ذىنيات كعادات 

العديد مف الخبراء كالمحاسبيف  - .المحاسبيف مما يحتاج إلى كقت كبير ألجؿ تغييرىا
 .كالطالب كاألكاديمييف ال يعرفكف عف ىذا النظاـ الجديد الشيء الضركرم لمتكيؼ معو

إف أنظمة التسيير في المؤسسات االقتصادية الجزائرية ضعيفة جدا كغير متنكعة،  -
النظاـ  - .كالعمكد الفقرم لمتسيير في ىذه المؤسسات ىك نظاـ المحاسبة العامة

المحاسبي الجديد ىك نظاـ ييدؼ كما سبؽ اإلشارة إليو إلى تحقيؽ المصداقية كالشفافية 
في مختمؼ الكشكؼ كالقكائـ المالية كىك تطبيؽ مف تطبيقات ما يصطمح عميو بحككمة 

عدـ  - .الشركات، كىذا صعب تطبيقو في البيئة االقتصادية كالمؤسساتية الجزائرية
 - .تحمؿ المؤسسات الجزائرية نفقات التحكؿ كاالنتقاؿ إلى النظاـ المحاسبي الجديد

غياب الرابط بيف المحاسبة كالجباية، فيذا االتصاؿ يبرر بالرغبة في مراقبة المؤسسة 
كتفادم التيرب الجبائي كأىمية الجباية كمصدر لمتمكيؿ، كما أف القكانيف التكميمية 

 .الداعمة لتطبيؽ ىدا النظاـ مثؿ القكانيف الجبائية غائبة
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غياب الرؤية االستراتيجية التخطيط السميـ لمدخكؿ في تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي 
انعكاسات : المبحث الثالث .الجديد الذم سكؼ ينجـ عنو مشاكؿ كبيرة في التسيير

في المؤسسات الجزائرية إف اعتماد النظاـ  SCF تطبيؽ النظاـ المحاسبي المالي
 الدكلية ك األعماؿدؼ التكيؼ مع بيئة بو المحاسبي المالي في المؤسسات الجزائرية جاء

 .ىذا يمكف أف يشكؿ فرصة لتعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية محميا كدكليا
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:تمييد    
 

ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تكضيح الجانب الميداني لمدراسة ،فبعد صياغة مشكمة الدراسة 
كأىميتيا كأىدافيا كالتطرؽ إلى اإلطار النظرم كالمتمثؿ في النظريات التي كانت األساس 

الفكرم الذم سكؼ نسقط عميو الجانب التطبيقي ،تـ بناء منيجية الدراسة التي تحتكم 
محاكرىا عمى نماذج كأساليب القياس كاالختبارات الالزمة لتحقيؽ أىداؼ الدراسةػ 

يحتكم ىذا الفصؿ عمى كصؼ لمنيج البحث العممي الذم اعتمد عميو الباحث كالذم 
يشتمؿ عمى نمكذج الدراسة كمجتمع كعينة الدراسة، كمصادر جمع البيانات كأساليب 

جراءات الدراسة كقياس متغيراتيا  ػ تحديدىا كا 
: منيجية الدراسة

تـ اعتماد  المنيج الكصفي التحميمي  لكصؼ كقياس العالقة بيف إدارة األرباح كمتغير تابع 
كالمتغيرات المستقمة كتحديد االتجاه كدرجة العالقة إذ يعتبر المنيج األكثر مالئمة ليذه 
الدراسة في ضكء األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا حيث يقكـ ىذا المنيج  عمى دراسة كاقع 
الظاىرة كتحميميا كتفسيرىا بيدؼ الكصكؿ إلى استنتاجات مفيدة لتصحيح ىذا الكاقع أك 

ػ ,(2005)دركيش  كأخركف )استكمالو أك تطكيره 
:   نموذج الدراسة

في ضكء أىداؼ الدراسة كتساؤالتيا فإنو يمكف عرض نمكذج لمدراسة الذم يبيف متغيراتيا 
: المستقمة كالمتغير التابع مف خالؿ الشكؿ التالي

             المتغير التابعالمتغيرات المستقمة                                                    
    

 

 

 ح

 طبيعة ملكية المنشأة

 حجم المنشأة 

 

 مديونية المنشأة

 

  أرباح المنشأةإدارة
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كتـ اختيار ىذه المتغيرات باعتبارىا عكامؿ مشتركة تـ استخداميا  في أغمب الدراسات 
السابقة ما يعطي األىمية لدراسة نفس العكامؿ في البيئة االقتصادية لممؤسسات الجزائرية 

لمعرفة مدل تكافؽ النتائج المتحصؿ   عمييا  مف طرؼ الباحث مقارنة مع نتائج  
الدراسات األخرل في البيئات األخرل،ػ 

LE MODELE ECONOMETRIQUE DE L’ETUDE 
 

EM = ɑ0 + X1 NATP  + X2 TAIL F + X3 ENDET+  Ԑi 

 حيث أف  :   
  EM :إدارة األرباح  

 NATP :طبيعة الممكية 
 TAIL F :حجـ المنشأة 
 ENDET :الرفع المالي 

 Ԑi    :      المتغير العشوائي
 

:  مجتمع وعينة الدراسة

   كالتي ىي SPAيتككف مجتمع الدراسة مف جميع الشركات الجزائرية ذات األسيـ  
خاضعة لمقانكف التجارم الجزائرم المدرجة كالغير مدرجة في بكرصة الجزائر كالمسجمة 

 شركةػ 9869    كالبالغ عددىا CNRCلدل المركز الكطني لمسجؿ التجارم  
 مؤسسة اقتصادية كالتي تتكفر عمى البيانات المحاسبية 42أما عينة الدراسة اشتممت عمى

كتـ  (2015-2010)الالزمة إلجراء اختبارات الدراسة كشممت الدراسة الفترة الممتدة بيف 
: استبعاد 

كؿ مف البنكؾ كمؤسسات التأميف نظرا لتميزىا بنظاـ محاسبي ذم طابع خاص ػ-  
أف تتكفر عمى المعمكمات المالية المطمكبة لمدراسة خالؿ الفترة المعنية-   
أف تككف شركة مساىمة -    
أف ال تككف محؿ اندماج-  



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
155 

أف ال تككف محؿ تصفية-  
أف تككف ممثمة لكؿ القطاعات-  
 

: مصادر تجميع البيانات -
: إلعداد ىذه الدراسة تـ االستعانة بالمصادر التالية 

المقاالت كاألطركحات ذات الصمة لكضع اإلطار النظرم ليذه الدراسة مما يتالءـ مع 
أىدافيا ػ 

  CNRC المكقع االلكتركني لممركز الكطني لمسجؿ التجارم sijilcom: كالذم يكفر 
بعنكاف 

الميزانية العامة -
جدكؿ حساب النتائج -
المقر االجتماعي لمشركة -
طبيعة نشاطيا -

أما الشركات المدرجة في البكرصة فتـ االستعانة بتقاريرىا السنكية المنشكرة عمى 
 لجنة تنظيـ كمراقبة عمميات OSOB Cمكاقعيا االلكتركنية الرسمية ككذلؾ عمى تقارير

البكرصة كتعتبر سمطة الضبط مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقاللية الماليةػػ 
  ػ SJBVككذلؾ المكقع االلكتركني لمكقع بكرصة الجزائر 

قائمة الميزانية  )كاف تشمؿ البيانات الالزمة إلعداد الجانب التطبيقي ليذه الدراسة 
كذلؾ بالنسبة لممؤسسات المدرجة (قائمة التدفقات النقدية  –قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الدخؿ - العامة

في بكرصة الجزائر أك تمؾ التي تفصح عف نشاطيا السنكم  عبر مكقعيا اإللكتركني 
الرسمي عمى الشبكة العنكبكتية كالذم يحتكم عمى القكائـ المالية ،المالحؽ ،تقرير 

تحميمي مفػػػػػػػػػػػػػصؿ كذلؾ خالؿ سنكات الدراسةػ كما تـ االعتماد عمى مصادر مختمفة 
المركز الكطني لمسجؿ التجارم كالذم يكفر المعمكمة ىك كذلؾ عمى مكقعو :أىميا

 .اإللكتركني الرسمي عبر  لمشبكة العنكبكتيةػ 
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  نماذج قياس إدارة األرباح:المبحث األوؿ 

النماذج التي تستعمؿ االنحدار كأسموب إحصائي لمكشؼ عف ممارسات : المطمب األوؿ
 إدارة األرباح

              إف معظـ الدراسات  السابقة التي تناكلت مكضكع إدارة  األرباح ركزت عمى 
استخداـ  اإلدارة لجزء مف المستحقات الكمية   لمتأثير عمى الدخؿ المعمف عنو ،حيث يتـ 
تقسيـ المستحقات الكمية إلى مستحقات غير اختيارية كىي المستحقات الضركرية  لتحقيؽ 
االلتزاـ  بالمبادئ  المحاسبية  المقبكلة عمكما كمستحقات اختيارية تخضع لمتقدير  كالحكـ 
الشخصي  مف طرؼ اإلدارة في إطار السمطة الممنكحة ليا كالمركنة التي تنطكم عمييا 

المعايير المحاسبية كىذا الجزء مف المستحقات المحاسبية يعبر عف ممارسات  إدارة األرباح 
 ىناؾ عدة نماذج فعالة تستخدـ لتقدير المستحقات االختيارية Bartov et alكحسب  

  :يمكف حصرىا فيما يمي
  ،  Healy  نمكذج -
  DeAngeloنمكذج -
  Jones نمكذج -
 المعدؿ مف طرؼ Jones  نمكذج -
- Dechow et al 
- Dechow et Sloan 

عمى أف النماذج الفعالة كالمستخدمة لتقدير ممارسات McNichols كفي ىذا اإلطار يؤكد  
 :إدارة األرباح في المؤسسة  تقسيميا إلى

 .نمكذج أثر المستحقات عمى مستكل الصناعة- 
. اثر المستحقات الكمية نماذج - 

:  نموذج أثر المستحقات عمى الصناعة:الفرع األوؿ
     1991 سنة  Dechow et Sloan  يفترض  نمكذج الصناعة المطكر مف  طرؼ 

تمتع جميع المؤسسات التي تنتمي لنفس قطاع الصناعة بنفس التغير في العكامؿ المحددة 
لممستحقات غير االختيارية كدالة  في متكسط المستحقات الكمية  لقطاع الصناعة الذم 

تنتمي إليو المؤسسة كتتمثؿ الميزة األساسية لنمكذج أثر المستحقات عمى مستكل الصناعة 
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في انو يمكف مف التمييز بسيكلة  بيف المستحقات االختيارية كغير االختيارية عف طريؽ 
 .االعتماد عمى المبادئ المحاسبية المقبكلة

  مف جية أخرل نمكذج الصناعة يمكف مف رصد التغيرات في المستحقات غير االختيارية 
مف فترة ألخرل ماداـ أف ىذا التغير مشترؾ بيف المؤسسات التي تعمؿ في نفس قطاع 

الصناعة كتجدر اإلشارة أف ىذا االفتراض ال يككف صحيحا إال إذا كانت األصكؿ 
االقتصادية لممؤسسات التي تنتمي لنفس الصناعة متجانسة مع كجكد  ترابط قكم بيف 

. المستحقات كحكافز إدارة  األرباح في مؤسسات القطاع الكاحد
 

:   كيمكف صياغة نمكذج الصناعة لممستحقات غير االختيارية كما يمي
 
 

   
 :  حيث أف 

- NDACijt : المستحقات غير االختيارية  لممؤسسة(i) التي تنتمي لمقطاع(j)  خالؿ
 .  (t)الفترة 

- medianj(TACt/At-1) : القيمة الكسيطة  لممستحقات الكمية خالؿ الفترة(t) 
كذلؾ لجميع مؤسسات العينة  (t-1) نياية الفترة  منسكبة إلى إجمالي األصكؿ في

. (j)كالناشطة  في نفس قطاع الصناعة 
- ß1, ß2 : معالـ نمكذج خاصة بالمؤسسة يتـ تقديرىا عف طريؽ تحميؿ معادلة

 االنحدار لمالحظة فترة التقدير
نماذج أثر المستحقات الكمية :الفرع الثاني 

 تيدؼ نماذج أثر المستحقات الكمية إلى فصؿ المستحقات الكمية إلى مستحقات اختيارية 
الختيارية بيدؼ التحقؽ مف كجكد كمستحقات غير اختيارية ثـ  يتـ فحص أثر المستحقات ا

 .ممارسات إدارة األرباح 
 : كما يميكيمكف ذكر أىـ نماذج اثر المستحقات 

   نموذج Healy  1985 سنة  

NDACijt/At -1=ß1 + ß2 medianj(TACt/At-1) 
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  عمى تقسيـ المستحقات الكمية إلى مستحقات اختيارية كغير اختيارية Healyيقـك نمكذج 
كقيمة المستحقات االختيارية ىي التي تحدد درجة ممارسة إدارة األرباح ،كيتـ حساب 
المستحقات االختيارية المقدرة خالؿ فترة معينة بتقسيـ المستحقات الكمية لمفترة الحالية  

 Healy عمى أجمالي األصكؿ في بداية الفترة كمقارنتيا مف سنة ألخرل ،كتختمؼ دراسة
في ككنيا تتكقع حدكث ممارسات إدارة األرباح خالؿ جميع فترات النشاط ،كما أنيا تفترض 

 عمى Healyثبات أثر المستحقات غير االختيارية  مف فترة إلى أخرل كما يعتمد نمكذج 
تقسيـ عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات ،تشتمؿ إحدل المجمكعات  عمى األرباح التي 

مف المفترض أف يتـ إدارتيا صعكدا ،أما المجمكعتيف المتبقيتيف فتشتمؿ عمى األرباح التي 
مف المفترض أف يتـ إدارتيا ىبكطا كيتـ استخداـ المجمكعة األكلى كفترة تقدير أما 

 .المجمكعة الثانية فيتـ استخداميا كفترة حدث
 

:   مف المعادلة التاليةHealy كيتشكؿ نمكذج    
   

 
 :حيث أف 

 
- EDACit: المستحقات االختيارية التقديرية لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t) 
- TACit:المستحقات الكمية  لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t) 
- Ait-1:اجمالي أصكؿ المؤسسة(i)  ( 1)في نياية الفترةt-

 
 نموذج De Angelo  1986سنة : 

حيث يقيس إدارة األرباح  عف   Healyتعديال لنمكذج   DeAngeloيعتبر نمكذج   
المستحقات الكمية بيف فترتيف كقسمتيا إلى إجمالي األصكؿ طريؽ حساب االختالؼ بيف 

عدـ كجكد إدارة  أرباح في الفترة  DeAngelo في نياية الفترة األخيرة كيفترض  نمكذج
الحالية إذا كاف االختالؼ بيف المستحقات الكمية في الفترة الحالية كالفترة السابقة يساكم 

EDACit=TACit /Ait-1 
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صفر ككمما ابتعدت قيمة الناتج عف الصفر كمما دؿ ذلؾ عمى كجكد  إدارة األرباح كما 
 :يفترض ىذا النمكذج أف المستحقات االختيارية كما يمي

 
    
 

 :حيث أف 
- EDACit :المستحقات االختيارية التقديرية لممؤسسة(i) خالؿ الفترة(t)  
- TACit:المستحقات الكمية  لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t)  
- :  TACit-1 المستحقات الكمية لممؤسسة(i)  (1)خالؿ  الفترةt-  
- Ait-1   :إجمالي أصكؿ المؤسسة(i)  (1)في نياية الفترةt- 

 
 

: أما بالنسبة لممستحقات غير االختيارية فيتـ قياسيا كما يمي
 
 
 

: حيث أف
- NDACit:المستحقات االختيارية التقديرية لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t)  
- TACit-1:المستحقات الكمية لممؤسسة(i)  ( 1)خالؿ  الفترةt-
- 2  Ait-:اجمالي أصكؿ المؤسسة(i)  (2)في نياية الفترةt-  

 
أف قيمة المستحقات غير االختيارية في  Healy مع نمكذج DeAngeloيتشابو  نمكذج 

لمفترة الحالية محككمة بقيمة  المستحقات الكمية في الفترة السابقة كما أنو في حالة ثبات 
أثر المستحقات غير االختيارية عمى مدل الفترات الزمنية كالمستحقات االختيارية تساكم 
صفر في فترة التقدير فاف النمكذجيف يقيساف المستحقات غير االختيارية بدكف أخطاء 

 إلى  أف طبيعة عممية المحاسبة عمى أساس Kaplanقياس كفي ىذا الصدد يشير 

EDACit=(TACit-TACit-1) /Ait-1 

 

NDACit= TACit-1/At-2 
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في االستحقاؽ يفرض استجابة مستكل المستحقات غير االختيارية لمتغيرات الحاصمة 
بعيف االعتبار  De Angelo و Healyالظركؼ االقتصادية كىذا ما ال يأخذه نمكذج  

فمصدر أخطاء القياس تككف نتيجة إلىماؿ  التغيرات في الظركؼ االقتصادية التي ليا 
 .تأثير عمى قيمة المستحقات في الفترة الحالية

   نموذج Jones  1991 سنة  
  يخفؼ مف افتراض أف المستحقات غير االختيارية ثابتة مف فترة ألخرل Jones النمكذج 

 : بادخاؿ عامميف لتقدير المستحقات غير االختيارية ىماJonesحيث قاـ  النمكذج 
رقـ األعماؿ   -
كيفترض النمكذج أنيما أقؿ عرضة  (التثبيتات المادية)كاجمالي األصكؿ الثابتة أك  -

. لمتالعب مف طرؼ اإلدارة 
:  ة لقياس المستحقات غير االختيارية في المعادلة التاليJones كيمكف التعبير عف نمكذج

 

NDACіjt / Aіjt-1 = α1 ( l / Aіjt-1 ) + α2 ( ΔREVіjt /Aіjt-1 ) + α3 ( PPEіjt / Aіjt-1 

 
:  حيث أف
- NDACit:المستحقات غير االختيارية  لممؤسسة (i)  التي تنتمي لمقطاع(j) 

  (t)خالؿ الفترة
-  :  ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗 التغير في رقـ  أعماؿ المؤسسة (i)   التي تنتمي لمقطاع(j) بيف

  -t(1)ك (t)الفترتيف 
- Aij-1 اt:جمالي أصكؿ المؤسسة(i)    التي تنتمي لمقطاع(j)  في نياية  الفترة

(1)t-  
- PPEijt: لممؤسسة: إجمالي العقارات كالممتمكات كاآلالت(i)   التي تنتمي

 (t)خالؿ الفترة (j)لمقطاع
- ∝ 1; ∝ 2;∝  معالـ نمكذج خاصة  بالمؤسسة  يتـ تقديرىا بمجمكعة :  3

 مؤسسات العينة التي تنتمي
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معالـ نمكذج خاصة  بالمؤسسة يتـ تقديرىا لمجمكعة مؤسسات العينة التي تنتمي لنفس 

∝مف   خالؿ       . كذلؾ لكؿ سنة مف السنكات الدراسةقطاع النشاط  1; ∝ 2;∝ 3   
كيتـ تقدير معالـ النمكذج الخاصة بالمؤسسة  مف خالؿ استخداـ معادلة  
: االنحدار  التالية لكؿ سنة مف سنكات الدراسة  كلكؿ قطاع نشاط كما يمي

 
 

: حيث أف
eіjt: قيمة المستحقات االختيارية لممؤسسة (i)  التي تنتمي لمقطاع(j) خالؿ الفترة(t) 
 

  نموذجJones  1995  المعدؿ سنة 
   Jones بتقديـ نسخة معدلة لنمكذج      1995 سنة Dechow et alلقد  قاـ  

لمتصدم ألم تأثيرات ناتجة عف التالعب في المبيعات مف طرؼ اإلدارة التي تؤدم إلى 
تقديرات منحازة عند قياس المستحقات غير االختيارية كالتي بدكرىا تؤثر عمى قيمة 

  األصمي كالنمكذج المعدؿ ىك Jonesالمستحقات االختيارية ،كالفرؽ الكحيد بيف نمكذج  
أف ىذا األخير يأخذ بعيف االعتبار التغير الحاصؿ في المبيعات النقدية كعنصر غير 

: معرض لمتالعب بدال مف التغيرات الحاصمة في رقـ األعماؿ 
 

:   المعدؿ   لحساب المستحقات غير االختيارية كما يميJonesكيمكف صياغة نمكذج  
 
 
 

: حيث أف 
- NDACijt:المستحقات غير االختيارية  لممؤسسة (i)  التي تنتمي لمقطاع(j)  خالؿ

 (t)الفترة

TACijt/Aijt-1= –∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1) + 𝑒𝑖𝑗𝑡 

NDACijt/Aijt-1=∝ 𝟏/(Aijt-1)+ ∝ 𝟐[(∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒋𝒕 − ∆𝑹𝑬𝑪𝒊𝒋𝒕)/𝑨𝒊𝒋𝒕 − 𝟏]+∝

𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊𝒋𝒕 /𝑨𝒊𝒋𝒕 − 𝟏) 
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∆𝐑𝐄𝐕𝐢𝐣𝐭 :التغير في رقـ  أعماؿ المؤسسة(i)   التي تنتمي لمقطاع(j) بيف الفترتيف(t) ك
(1)t-  

بيف الفترتيف (j)التي تنتمي لمقطاع   (i)التغير في رصيد حساب زبائف المؤسسة 
(t) (1)كt- 

  𝐏𝐄𝐢𝐣𝐭: إجمالي العقارات كالممتمكات كاآلالت لممؤسسة)i( التي تنتمي لمقطاع   )j(  
∝ 1; ∝ 2;∝   )j(   التي تنتمي لمقطاع )i(معالـ نمكذج خاصة  بالمؤسسة: 3

∝ تقدير معالـ  النمكذج الخاصة بالمؤسسة  يتـ مف خالؿ استخداـ معادلة        1; ∝

2;∝ 3  
 يتـ مف خالؿ استخداـ (α3 α2 α1)كحسب     تقدير معالـ النمكذج الخاصة بالمؤسسة 

  األصمي لكؿ  سنة مف سنكات الدراسة كلكؿ Jonesمعادلة االنحدار السابقة في نمكذج  
قطاع كليس مف خالؿ معادلة االنحدار لمنمكذج المعدؿ كالتعديؿ الكحيد يككف بضبط 

التغير الحاصؿ في رقـ األعماؿ إلى التغير الحاصؿ في حساب العمالء لحساب 
: المستحقات االختيارية كما يمي

  
 

  في " ,.Bartov & al "كبالتالي فأف المستحقات االختيارية  يمكف التعبير عنيا حسب 
: المعادلة التالية

 
 
 

يفترض نمكذج  المعدؿ أف كؿ التغيرات في المبيعات  اآلجمة خالؿ فترة الدراسة تنشأ  عف 
ممارسات إدارة األرباح كيقكـ  ىذا االفتراض عمى مبدأ أف إدارة األرباح عف طريؽ التحكـ 
في إيرادات المبيعات اآلجمة تككف أسيؿ مف إدارة األرباح عف طريؽ التحكـ في إيرادات 

 .المبيعات النقدية
   نموذجRess et al 1996  سنة 

∆𝐑𝐄𝐂𝐢𝐣𝐭 

TACijt/Aijt-1=–∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1) +

𝑒𝑖𝑗𝑡 

 

DACijt/Aijt-1=TACijt/Aijt-1 –[∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)] 
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  بطرح نمكذج  جديد 1996  سنة Ress et alقاـ    Jones    انطالقا مف نمكذج
 مف األنشطة  التشغيمية  لتحسيف قدرة النمكذج عمى  يعتمد عمى دمج التدفؽ  النقدم 

كشؼ المستحقات االختيارية خاصة عندما يطبؽ  لقياس المستحقات االختيارية عمى 
:       كمايميRess et alالمؤسسات التي تعاني العسر المالي  كيمكف تكضيح نمكذج 

 
 

  
 :حيث أف
TACijt:  المستحقات الكمية لممؤسسة(i)  التي  تنتمي لمقطاع(j) خالؿ الفترة(t)  
Aijt-1:اجمالي أصكؿ المؤسسة(i) التي  تنتمي لمقطاع(j) (1)في نياية الفترةt-  

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡    :   التغير في رقـ أعماؿ المؤسسة(i)  التي  تنتمي لمقطاع(j)   بيف
-t( 1) ك(t)الفترة

𝑷𝑬𝒊𝒋𝒕: إجمالي العقارات كالممتمكات كاآلالت لممؤسسة)i( التي تنتمي لمقطاع   )j( خالؿ 
  (t)الفترة

∝ 1; ∝ 2;∝   )j(   التي تنتمي لمقطاع )i(معالـ نمكذج خاصة  بالمؤسسة: 3
 𝑒𝑖𝑗𝑡 :   قيمة المستحقات االختيارية لممؤسسة (i)  التي تنتمي لمقطاع(j) خالؿ الفترة(t) 

 في المعادلة  Ress et al   كيمكف  التعبير عف قيمة المستحقات االختيارية حسب
:  التالية

 
 
 
 

  نموذجKhotari et al 2005 سنة 
    إف النمكذج األكثر حداثة كدقة في كشؼ ممارسات إدارة األرباح حسب آراء معظـ 

 performance adjusted Discretionary الباحثيف في ىذا المجاؿ ىك نمكذج  
Accruals( المستحقات االختيارية المعدلة باألداء الذم جاء بوKhotari et al   سنة  

TACijt/Aijt-1=–∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 4(𝐶𝐹𝑂𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1) +

𝑒𝑖𝑗𝑡 

DACijt/Aijt-1=TACijt/Aijt-1–[∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)]+∝

4(𝐶𝐹𝑂𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)] 
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  كيشير ىذا النمكذج إلى أنو يمكف تحسيف فعالية النماذج السابقة المستخدمة لقياس 2005
 كالذم يمكف أف ROAالمستحقات االختيارية مف خالؿ التحكـ في العائد عمى األصكؿ

يككف لو تأثير عمى قياس المستحقات االختيارية خالؿ فترة الدراسة كيمكف تكضيح نمكذج  
Khotari et alلقياس المستحقات غير االختيارية كما يمي     :

 
 
 

:  حيث أف
- TACijt:  المستحقات الكمية لممؤسسة(i)  التي  تنتمي لمقطاع(j) خالؿ الفترة(t)  
- Aijt-1:اجمالي أصكؿ المؤسسة(i) التي  تنتمي لمقطاع(j) (1)في نياية الفترةt-  

- ∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡  التغير في رقـ أعماؿ المؤسسة (i)  التي  تنتمي لمقطاع(j)   بيف
-t( 1) ك(t)الفترة

- 𝑷𝑬𝒊𝒋𝒕: إجمالي العقارات كالممتمكات كاآلالت لممؤسسة)i( التي تنتمي لمقطاع   
)j( الفترة خالؿ(t) 

- AOR𝑖𝑗𝑡 : معدؿ العائد عمى أصكؿ المؤسسة(i) التي  تنتمي لمقطاع(j)  في
 (t)نياية الفترة

- 𝑒𝑖𝑗𝑡 قيمة المستحقات االختيارية  الخط العشكائي كيعبر عف  
 في المعادلة Khotari et alكيمكف التعبير عف قيمة  المستحقات االختيارية حسب 

:  التالية
 
 

 
  Khotari et alكما يمكف صياغة نمكذج  المستحقات االختيارية المعدلة باألداء لػػػػ

:  كمايمي
 

TACijt/Aijt-1=∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)]+∝ 4(AOR𝑖𝑗𝑡 +

𝑒¡ 𝑗𝑡 

DACijt/Aijt-1=TACijt/Aijt-1–[∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /

𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)]+∝ 4(AOR𝑖𝑗𝑡 

 

TACijt/Aijt-1 =∝ 1/(Aijt-1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)]+∝

4(AOR𝑖𝑗𝑡 + 𝑒¡ 𝑗𝑡 
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 نموذج Raman and Shahrur  2008سنة  
  

 بتقديـ  نمكذج مطكر لنمكذج   2008 سنة Raman and Shahrur لقد قاـ كؿ مف 
Khotari et al لقياس المستحقات 'القيمة السكقية –القيمة الدفترية " كذلؾ بإدخاؿ متغير

جمالي األصكؿ  االختيارية كيقاس ىذا المتغير كنسبة  بيف إجمالي أصكؿ المؤسسة كا 
ناقص  القيمة الدفترية لألمكاؿ الخاصة زائد القيمة السكقية لممؤسسة كالمعادلة  التالية تعبر 

:  لممستحقات الكميةRaman and Shahrurعف نمكذج 
 
 
 

: حيث أف
 نسبة  إجمالي أصكؿ المؤسسة إلى اجمالي األصكؿ ناقص القيمة الدفترية لألمكاؿ 

 BMijt :الخاصة زائد القيمة السكقية لممؤسسة 
 (t)في نياية الفترة (j)التي  تنتمي لمقطاع (i)المؤسسة 

 كيتفؽ الباحثكف  عمى استخداـ منيجيف لقياس كتقدير المستحقات Total accruals: ىما 
 الكمية

 منيج الميزانية العامة -
منيج قائمة التدفقات النقدية  -

: منيج الميزانية العامة :أوال 
: كفقا ليذا المنيج المستحقات الكمية  يمكف حسابيا باستخداـ  الصيغة التالية

 

TACijt/Aijt-1 =∝ 0(1/(Aijt-
1)+ ∝ 2(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡/𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)+∝ 3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 /𝐴𝑖𝑗𝑡 − 1)]+∝ 4(AOR𝑖𝑗𝑡 + 𝑒¡ 𝑗𝑡 
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TACit/Ait-1=(∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖𝑡 + ∆𝐷𝐶𝐿𝑖𝑡 − 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡) /𝐴𝑖𝑡 − 1 

 
: حيث أف

 TACit :  المستحقات الكمية لممؤسسة(i)  التي  تنتمي لمقطاع(j) خالؿ الفترة(t)  
Aijt-1 : اجمالي أصكؿ المؤسسة(i) التي  تنتمي لمقطاع(j) ( 1)في نياية الفترةt-  

∆𝐶𝐴𝑖𝑡      التغير في  األصكؿ المتداكلة لممؤسسة (i) خالؿ   الفترة(t)  
∆𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑡  التغير في النقدية كما يعادليا لممؤسسة (i) خالؿ   الفترة(t)  

  ∆𝐶𝐿𝑖𝑡   التغير في االلتزامات المتداكلة لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t) 
∆𝐷𝐶𝐿𝑖𝑡   التغير في الديكف المستحقة كالمدرجة ضمف االلتزامات المتداكلة لممؤسسة  )i(
 (t)خالؿ الفترة

   𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡    إجمالي مخصصات االىتالكات كالمؤكنات لممؤسسة (i) خالؿ الفترة(t) 
 يمكننا أيضا حساب المستحقات الكمية اعتمادا عمى :منيج قائمة  التدفقات  النقدية:ثانيا 

: قائمة التدفقات النقدية كفؽ الضيغة التالية
TACit=NIit-CFOit 

 
حيث أف 

- TACit :  المستحقات الكمية لممؤسسة(i)   خالؿ الفترة(t)  
- NIit-1 :  صافي دخؿ  المؤسسة (i) خالؿ  الفترة(t)  
- CFOit : النقدم مف األنشطة التشغيمية لممؤسسة التدفؽ (i) خالؿ  الفترة(t) 

    
 إلى أنو عند حساب المستحقات الكمية " Bartov & Ferdinand "كفي ىذا اإلطار يشير 

مف األفضؿ استخداـ منيج التدفقات النقدية    كفي حالة عدـ تكفر المعمكمات الخاصة 
بالتدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية خالؿ فترة الدراسة  يمكف استخداـ منيج الميزانية 

 Hribar"العامة كبديؿ لمقياس رغـ أنو يحتكم عمى أخطاء قياس ،كىذا ما يؤكده كؿ مف 
& Collins " حيث يشيراف إلى أف استخداـ منيج الميزانية العامة مف المحتمؿ أف يعطي  
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دقيقة بسبب كجكد أخطاء قياس عند حساب قيمة المستحقات الكمية ،  نتائج متحيزة كغير
 .لذلؾ فإف اعتماد منيج التدفقات النقدية يككف أفضؿ كأكثر دقة مف المنيج السابؽ

   باإلضافة إلى المناىج ا السابقة الذكر ظيرت حديثا نماذج أخرل الكتشاؼ ممارسات 
إدارة األرباح ركزت عمى تقسيـ المستحقات الكمية إلى مستحقات قصير ة األجؿ 

كمستحقات طكيمة األجؿ كتفترض ىذه النماذج أف المستحقات قصيرة األجؿ ذات تأثير 
. أكبر عمى اتجاه األرباح المعمنة في المدل القصير مقارنة بالمستحقات طكيمة األجؿ

كذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية التي تكضح مككنات المستحقات المحاسبية التشغيمية  
 

المستحقات المحاسبية طويمة + التغير في رأس الماؿ العامؿ= المستحقات التشغيمية المحاسبية 
 األجؿ

 
 :حيث أف 

. المستحقات طكيمة األجؿ تشتمؿ عمى إىتالؾ األصكؿ كالضرائب المؤجمة  -
تشمؿ التغير في حسابات المدينيف ،التغير في المخزكف : مستحقات قصيرة األجؿ  -

، التغير في حسابات الدائنيف كااللتزامات المستحقات كالتغير في ضرائب الدخؿ 
. المستحقة،التغير في األصكؿ كااللتزامات المتداكلة األخرل

 إال أف المحاسبة عمى أساس االستحقاؽ تتيح لالدراة فرصة لمتالعب بالمستحقات قصيرة 
األجؿ بغرض التأثير عمى صافي الدخؿ كذلؾ مف خالؿ االعتراؼ المبكر باإليرادات أك 

تسجيؿ إيرادات كىمية أك تأجيؿ االعتراؼ بالمصاريؼ ،كالتي تنعكس بدكرىا بشكؿ مكافئ 
عمى حسابات األصكؿ كالخصـك  المتداكلة المككنة لرأس ماؿ العامؿ،أما المستحقات 

المحاسبية طكيمة األجؿ مثؿ االىتالكات فيتكقع أف تككف أىميتيا أقؿ مف األىمية المستمدة 
مف تكظيؼ المستحقات المحاسبية قصيرة األجؿ نظرا ألف المستحقات المحاسبية طكيمة 

األجؿ عمى عكس المستحقات المحاسبية قصيرة األجؿ يمتد تأثيرىا ألكثر مف فترة 
محاسبية كاحدة كعميو فإف أثرىا قد يككف باتجاه كاحد خالؿ نفس الفترة المحاسبية،كبالتالي 

فإف قدرة المستحقات المحاسبية طكيمة األجؿ  عمى تحسيف الربح المحاسبي تككف أقؿ 
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أىمية مقارنة  بأثر المستحقات المحاسبية قصيرة األجؿ،مف جية أخرل  المستحقات 
المحاسبية طكيمة األجؿ تككف محككمة بعكامؿ خارجية كقكانيف مصمحة الضرائب التي قد 
تمـز المؤسسات بإتباع بعض السياسات المحاسبية كطريقة احتساب اىتالؾ األصكؿ الثابتة 
،ىذه المحددات الخارجية مف شأنيا أف تقمؿ مف األىمية المستمدة مف تكظيؼ المستحقات 
المحاسبية طكيمة األجؿ لتحسيف قدرة الربح المحاسبي عمى قياس أداء المؤسسة خالؿ فترة 

. معينة
كبعنكاف قائمة 95 بيانا برقـ   1987لقد أصدر مجمس معايير المحاسبة المالية سنة 

التدفقات النقدية الذم ألـز المؤسسات بالتخمي عف إعداد قائمة التغيرات في رأس ماؿ 
العامؿ كتعكيضا في قائمة التدفقات النقدية كالتي يجب أف يتـ إعدادىا عمى أساس نقدم ، 

كالغرض الرئيسي إلعداد قائمة التدفقات النقدية ىك تزكيد المستخدميف  بمعمكمات عف 
الكضع النقدم لممؤسسة كالتغيرات الحاصمة فيو خالؿ فترة محاسبية معينة ،باإلضافة إلى 
ذلؾ قائمة التدفقات النقدية  يجب أف تكشؼ عف تأثير جميع عمميات التمكيؿ كاالستثمار 

 Miller لمفترة كعناصر منفصمة عف التدفؽ النقدم مف العمميات التشغيمية   ،كىنا يشير
كما أنو أقؿ  إلى أف التدفؽ النقدم مف األنشطة التشغيمية يعتبر مقياس سميـ ألداء المؤسسة

عرضة لمتالعب مف طرؼ اإلدارة ،كبالتالي فإف العالقة بيف التغير في رأس الماؿ العامؿ 
كعنصر معرض لمتالعب كالتدفؽ النقدم مف األنشطة التشغيمية كعنصر غير معرض 

لمتالعب يمكف استخداميا لمكشؼ عف إدارة األرباح في النتائج المعمنة ،فإذا كانت العالقة  
بيف التغير في رأس الماؿ العامؿ كالتدفؽ النقدم مف األنشطة التشغيمية تتصؼ بالثبات مف 

سنة إلى أخرل فيذا يدؿ عمى عدـ لجكء اإلدارة  لممارسة إدارة األرباح كيمكف صياغة 
: كما يمي" نسبة ميمر"فرضيات 

H 0   :  فرضية عدـ وجود إدارة األرباح: 
 

H0 = ( ΔWC / CFO ) іt – ( ΔWC / CFO ) іt-1 = 
0 
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1 H :  فرضية  وجود إدارة األرباح :
H1 = ( ΔWC / CFO ) іt – ( ΔWC / CFO ) іt-1 ≠ 

0 
 
 

مصممة لرصد المستحقات قصير األجؿ لذا فإنيا ال تأخذ بعيف االعتبار  " ميمر"إف نسبة 
األصكؿ الثابتة كتعتمد في حسابيا عمى التغير الحاصؿ في اإليرادات كالحسابات تحت 

التحصيؿ باعتبارىما مع العناصر المككنة لمتغير في رأس ماؿ العامؿ كالتدفؽ النقدم مف 
كمما دؿ ذلؾ عمى قياـ اإلدارة " نسبة ميمر"األنشطة التشغيمية ،فكمما زاد التغير في 

 .بممارسات إدارة األرباح
 
 

  نماذج المستحقات األكثر استعماال في البحوث المحاسبية3: جدوؿ  رقـ 

Modeles Formules Approches Limites 

 

de 
Healy1985 

 

 

ANDit=1/TƩj=t-1ACCTij 

Les accruals  
normaux sont la 
moyenne des 
accruals totaux 
des années 
précédentes. 

 

Les accruals non 
discrétionnaires sont 
considérées  comme 
constant  

 

de Angelo 
1986 

 

 

ANDit=1/T=ACCTit-1 

Les accruals sont 
constants .toute 
variation des 
accruals totaux 

 

Les accruals non 
discrétionnaires ne 
varient pas avec les 
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résulte de 
manipulations . 

conditions  
économiques de la 
firme. 

 

 

de Jones 

 

 

 

ANDit=α1(1/TAit-1)+ 
α2(ΔREVit /Tat-1)+ƹit 

Les accruals sont 
déterminées par 
la variation des 
ventes réellement 
encaissées au 
lieu des ventes 
comptabilises. 

 

La variation des ventes 
est considérée comme 
etant totalement non-
discretionnaire. 

 

Jones 
modifié e 

(Dechow ;Slo
an et 

Sweeney 
1995 

 

 

ANDit= α1(1/TAit-1)+ 
α2(ΔREVit - ΔRECit )/TAit-
1+ α 3Immoit/TAit-1+ ƹit  

Idem 
précédent ;mais 
prise en compte 
des  variations  
des ventes 
réellement  
encaissées au 
lieu des ventes 
comptabilisées.  

 

Considère une partie 
des accuals normaux 
comme résultant de la 
discrétion des 
dirigeants. 

 

 

 

Modele de 

 

 

 

ANDit= α0+α1(1/TAit-

Ajuste les 
accruals 
discrétionnaires 
par la valeur 
médiane du 

 

 

 

Pouvoir explicatif faible 
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performance(
Khotari,leon
e ;wasley 

 

1)+α2(ΔREVit/ TAit-
1)+α3(Immo it/ TAit-
1)+α4ROA it+ ƹit 

secteur et à 
l’ecart type des 
accruals totaux 
passes 
correspondants ;i
nclut la rentabilité 
des actifs en tant 
que variable 
explicative 
additionnelle  

avec une procédures 
d’estimation lourde. 

 

 

Modele de 
Dechow et 
Dichev2002 

 

 

ΔWCit/TAit=Ɵo+Ɵ1(CFOit-1/ 
TAit -1+Ɵ2(CFOit/ TAit -1)+ 
ƹit  

Suppose un lien 
entre les accruals 
de la période 
actuelle et la 
cash flows 
opérationnels 
courants passés  
et futurs.  

Le modèle ne fait pas 
la distinction entre les 
erreurs d’estimation 
intentionnelle et 
involontaires Elles 
captent une mauvaise 
qualité des 
accruals ;quelle que 
soit l’intention sous-
jacente. 

 

Modele de 
McNichols(2

002) 

ΔWCit/TAit=Ɵo+Ɵ1(CFOit-1/ 
TAit -1+Ɵ2(CFOit/ TAit -
1)+Ɵ 3(CFOit+1/ TAit-
1)+Ɵ4(ΔREVit/ TAit-1)+ 

Idem 
précédent ;mais 
prend en 
considération les 
variations des 

Outre la gestion 
ordinaire des résultats 
permet de détecter les 
fraudes. 
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α 5(Immoit/TAit-1)+ ƹit chiffres d’affaires 
et des 
immobilisations. 

 
 

النماذج التي ال تستعمؿ االنحدار كأسموب إحصائي لمكشؼ عف : المطمب الثاني 
 ممارسات إدارة األرباح

أما النماذج التي ال تستعمؿ االنحدار كأسمكب إحصائي لمكشؼ عف ممارسات إدارة 
األرباح كالتي أصبحت تحضا باىتماـ متزايد مف طرؼ الباحثيف كأبرزىا قانكف بنفكرد 

. كالشبكة العصبية الصناعية
 : Benford law  نموذج  قانوف بنفورد :الفرع األوؿ 

   تعريؼ نموذج  قانوف بنفورد .1
تـ استعماؿ قانكف بنفكرد في الكثير مف المجاالت ك مف بينيا الحقؿ االقتصادم ك المالي 

 ىذا القانكف لحساب مدل عقالنية تقديرات (Varian,1972) ك المحاسبي  حيث استعمؿ
 في كشؼ عف تحايؿ الشركات في   (Nigrini,1996)  النمك اإلقتصادم ك استعممو

    (Maher et Akers,2002)اإلبالغ عف إنبعاثاتيا التمكثية ك ككذا في التيرب الجبائي
 ,Nigrini)في الكشؼ عف االحتياؿ في التأمينات كفي مرافقة التدقيؽ الخارجي 

Mittermair,1997)   أما في الكشؼ عف إدارة األرباح   فاستخدمت كنمكذج مف 
كما أنو  ،   (Carslaw1988, Thomas1989, Nisleanen et Kelohayri)طرؼ

 مؤخرا عمى (Benford’s law)تـ نشر العديد مف األبحاث العممية المتعمقة بيذا القانكف 
 الذم قاـ بنشر حكصمة حكؿ كؿ  (Nelson h. f. beebe, 2017)غرار الباحث 

 Ramesh حكؿ ىذا القانكف ك قكانيف أخرل، إضافة إلى الباحثيف المقاالت المنشكرة
Chandra, Gupta, 2017) (  أما مف ناحية إستخداـ تطبيقات قانكف   فقد تطرؽ ،

 إلى مدل إستعماؿ ىذا القانكف (Grammatikos, Papanikolaou , 2016)الباحثيف 
 .في الكشؼ عف التالعبات المحاسبية في المجاؿ البنكي
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 عمى المعطيات المالية ك المحاسبية benford law إذف أكؿ مف استعمؿ قانكف بنفكرد  
كذلؾ في مقالة نشرت لو    (Carslaw,1988)لمكشؼ عف إدارة األرباح كاف مف طرؼ

الحظ بأف ىناؾ إستعماؿ جد مرتفع  حيث     (The accounting review) في مجمة
 في الشركات النيكزلندية ك التي تتسـ 9لمرقـ  صفر ك ىناؾ استعماؿ جد منخفض لمرقـ 

حكاـ قبضة المسيريف عمى حككمة الشركة ك خالفا لذلؾ الحظ بأف  بتشتت الممكية كا 
  الشركات التي ىي ممؾ لألجانب ال يكجد لدييا ىذا التبايف في األرقاـ حيث كصؿ 

Carslaw  إلى استنتاج مفاده أف ىناؾ إدارة لألرباح مف طرؼ الشركات النيكزلندية .
قاـ بنفس الدراسة ك باستعماؿ قانكف بنفكرد ك ىذا عمى (Thomas,1998) أما   

الشركات األمريكية أيف الحظ بأف النتائج المحاسبية أخذت منعرجا مخالفا بحيث كانت 
 ك خمص عمى إستنتاج بأف ىذه 0 بدؿ مف الرقـ 9األرقاـ األكثر إستعماال ىك الرقـ 

. الشركات ىي بدكرىا قد مارست إدارة األرباح

La loi de Benford   2:رقـ      الشكؿ 

 http://psymath.blogspot.com/2010/06/loi-de-benford.html: المرجع
19/11/2017 16 

 
 التطور الرياضي لقانوف بنفورد .2

valeur du premier chiffre 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0,000 

0,046 
0,050 

0,051 0,058 
0,067 

0,079 
0,097 

0,100 

0,125 0,150 

0,176 

0,300 

 

0,250 

 

0,200 

0,301 

0,350 

 

http://psymath.blogspot.com/2010/06/loi-de-benford.html%2019/11/2017%2016
http://psymath.blogspot.com/2010/06/loi-de-benford.html%2019/11/2017%2016
http://psymath.blogspot.com/2010/06/loi-de-benford.html%2019/11/2017%2016
http://psymath.blogspot.com/2010/06/loi-de-benford.html%2019/11/2017%2016
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رغـ أف فرانؾ بمفكرد ىك الذم نسب إليو ىذا القانكف إال أف صاحب التطبيؽ األصمي ليذا 
  حيث الحظ أف  (Simon Newcomb,1881)النمكذج ىك عالـ الفضاء ك الرياضيات 

لكحات الحساب المستعممة آنذاؾ لدل المصرفيف ك التجار كانت عادة ما تتآكؿ بطريقة 
 0 أم أف الرقـ األكثر إستعماال كاف الرقـ 9تدريجية مف بداية الرقـ صفر إلى غاية الرقـ 

 p,1981) حيث أف في أحد مقاالتو9 إلى غاية الرقـ 3 بدؿ 2 ك 2 بدؿ 1 ك الرقـ 1بدؿ 
:  تكصؿ إلى اإلستنتاج التالي (40

« the law of probability of the occurrence of numbers is such that all 
mantissae of ther logaritms are aqualy propable » 

باستعماؿ ىذا الفرضية ك أشاع ىذا  Frank Benford ك بعد ذلؾ قاـ العالـ الفيزيائي
القانكف عف طريؽ مالحظتو المعمقة لمكثير مف البيانات التي تـ تجميعيا ك التي 

طكؿ األنيار، عدد السكاف، نسبة الكفيات،  )  مالحظة في شتى المجاالت 20229فاقت
 :ك ىذا عف طريؽ المعادلة التالية (...التكابث الفيزيائية

f(c)= log 10 (1+𝟏
𝒄
) 

   
. 1995 سنة  Theodore hillحيث تـ مؤخرا برىانتيا رياضيا مف طرؼ

يعتمد قانكف بنفكرد عمى مجمكعة مف اإلحتماالت ك معايير التي تظير في المعادالت 
: التالية

prob (d1=d1)= log (1 𝟏

𝒅𝒕
 ;d1 

 

He proposes the following equation to calculate the probability that a 
number has a certain first digit a (for example, the three numbers 12, 158, 

and 1,899 have the same first digit 1): 

- Equation first digit = a) = log10 (1+a-1) with a is an integer between 
1 to 9.hence, the probability of getting a number with 1 as 1: p (first 
digit is: 
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- P ( first digit = 1) = log10 (1+1-1) = 0.30103 
the previous equation is extended to the general law given by: 

- Equation 2: p(d1 …dk = d1… dk) = log10 (1+( d1… dk)-1) 
for example, the probability of getting a number with the first 
two digits of 23 is: 

- P (d1d2 = 23) = log10 (1+(23)-1) = 0.01848 
to determine the probability to have 1 as second digit, equation 2 
gives: 

- p(d1d2 = 11) + p(d1d2 = 21) + p(d1d2 = 31) + p(d1d2 = 41) 
+ p(d1d2 = 51) + p(d1d2 = 61) + p(d1d2 = 71) + p(d1d2 = 
81) + p(d1d2 = 91) = 0.11389 

تكرارات قانوف بنفورد : 4رقـ الجدوؿ 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 i 

0.045
8 

0.051
1 

0.058
0 

0.066
9 

0.079
2 

0.096
9 

0.124
9 

0.176
1 

0.301
0 

b 
(i
) 

 http://investexcel.net/benfords-law-excel: المرجع 

.  كترد في الجدكؿ أدناه الترددات الرقمية التي تتنبأ بيا ىذه المعادلة
تكرارات قانكف بنفكرد  : 5الجدكؿ رقـ 
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 http://investexcel.net/benfords-law-excel: المرجع

مزايا قانوف بنفورد في الكشؼ عف إدارة األرباح  .3
إف الباحث المتخذ مف قانكف بنفكرد كأداة لمدراسة ال يحتاج إلى إستعماؿ السالسؿ الزمنية 

كما ىك الحاؿ في اإلنحدار ك ال يستكجب كجكد عالقة قبمية  أك البيانات العارضة
لمخصائص األساسية لمشركة أك تصنيفيا القطاعي كما ىك الحاؿ في النماذج الخطية التي 
تقيس المستحقات المالية ك تتطمب معمكمات طالئعية كما يتطمب نمكدج المستحقات الغير 

ال يتطمب الرجكع إلى األسعار السابقة، مستقؿ عف السمـ ك يتجاكب مع أم حجـ، . طبيعية
ك يتجاكز الصعكبات التي تجدىا أدبيات المحاسبة في تقسيـ المستحقات إلى اختيارية ك 

 ك burgstahler et dechow,1997, dustchi et easton,2009 . غير اختيارية
 مف أكبر مزايا قانكف بنفكرد ككسيمة لمكشؼ لمكشؼ عف إدارة األرباح ىي حدسيتيا

intuitivité  مقارنة بالنماذج األخرل ك التي تعتمد عمى المستحقات .
إذف قانكف بنفكرد يدلي بشكؿ قاطع باف المستندات المالية ك المحاسبية تتبع ىي كذلؾ 

. قاعدة ثابتة تسمى قانكف الرقـ األكؿ أك قانكف بنفكرد

نموذج الشبكة العصبية اإلصطناعية   :الفرع الثاني 

  ANNتعريؼ الشبكة العصبية اإلصطناعية  .1
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 ىي عبارة عف نمذجة رياضية تيدؼ إلى محاكات ANNالشبكة العصبية اإلصطناعية
مف . الخمية العصبية البيكلكجية في كظائفيا كذلؾ عف طريؽ إستعماؿ البرمجة الحاسكبية

أبرز مميزاتيا ك التي تعتمد عمييا أنيا باستطاعتيا إكتساب المعرفة ك تخزينيا ك استعماليا 
الحقا أم أنيا ذاتية التعمـ ك ىذه الخاصية القكية تكسبيا القدرة عمى حؿ أشد المسائؿ 

  Drew et Mousou,2000) ( .تعقيدا
فيذه المنظكمة تقكـ بمعالجة البيانات عف طريؽ مجمكعة مف كحدات المعالجة تسمى   

ترتبط مع بعضيا البعض لتشكؿ شبكة عف طريؽ المكصالت  (neurons)خاليا عصبية 
حيث تمتمؾ كؿ خمية عصبية حالة خاصة بيا تدعى نشاط  (connections) العصبية
. تيدؼ إلى تحقيؽ المخرجات المصممة ألجميا (activations) الخمية

 العصبية  مكونات النموذج الرياضي لمشبكة .2
يتككف النمكذج مف خاليا عصبية إصطناعية حيث تتككف كؿ خمية عصبية إصطناعية مف 

: ثالثة أقساـ ىي
 ك ىك الكزف أك عامؿ التثقيؿ لكؿ خمية عصبية إصطناعية ك ىك  : wegالوزف -

عبارة عف رقـ مجرد 
.  ك ىك عبارة عف حاصؿ جمع كزف كؿ خمية مضركب بالدخؿ adder: الجامع -
 ك ىك عبارة عف عالقة أسية لمعالجة إشارة الخرج activation for: تابع التفعيؿ -

  بحيث تمر ىذه اإلشارة مف خالؿ ىذا التابع ك منو تنتج القيمة النيائية المطؿ
 89 نمكذج  لعصبكف صناعي المرجع  :3الشكؿ رقـ 

 

                                                           
89 https://i.pinimg.com/736x/61/fe/81/61fe81589ab491d1d3ba612b3bdf5b51- neuron-model.jpg  
 

https://i.pinimg.com/736x/61/fe/81/61fe81589ab491d1d3ba612b3bdf5b51-%20convolutional-neura%20:network-neuron-model.jpg
https://i.pinimg.com/736x/61/fe/81/61fe81589ab491d1d3ba612b3bdf5b51-%20convolutional-neura%20:network-neuron-model.jpg
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 في الكزف xiتستقبؿ الخمية العصبية اإلصطناعية عناصر الدخؿ ك يتـ ضرب كؿ عنصر
ك عندما يتـ ضرب جميع عناصر الدخؿ باألكزاف المكافقة ليا يتـ جمعيا في  wiالمكافؽ لو
 .خمية الجمع

 
net = x1w1+ x2w2+……………… xnwn 

 
 

 في تابع التفعيؿ لينتج بعد ذلؾ خرج الخمية  netك بعد ذلؾ يتـ إدخاؿ معالجة اإلشارة 
  outالعصبية اإلصطناعية يرمز لو ب

 ىك عبارة rتابع التفعيؿ ىك عبارة عف تابع رياضي يمكف أف يككف تابع  خطي بسيط حيث
 out=r(net)عف ثابت 

wi new=wi old+ a (o desired-o)re 

تحتاج الكحدة إلى التدريب ك ىك إعطاء الكحدة بعض المدخالت ك بعض المخرجات 
:                    المرغكبة لتتمكف مف تعديؿ األكزاف حسب القاعدة التالية

 a : ، سرعة التعمـ  rei: ، المدخؿo : ، المخرجwi : األكزاف:   أف حيث
 :يمكف صياغة الدالة عمى النحك التالي

y= f (rei,wi)……..1 

 
 

المخرجات : yi دالة التنشيط،  : f األكزاف،    w:المدخالت ،: rei:  حيث أف
 ك يمكف أف ال تككف خطية [0,1]أك  [1,1-]ك غالبا ما تككف دالة التنشيط محصكرة المدل

  ك طبقة input layerتتككف مف طبقة المدخالت : مككنات الشبكة العصبية اإلصطناعية
 كىما الطبقتاف المتاف ليما إتصاؿ بمحيط الشبكة ك يكجد عمى out put layer المخرجات 

 ك تتككف كؿ مف ىذه الطبقات مف عدد مف  hidden layerاألقؿ طبقة خفية كاحدة
. الخاليا العصبية اإلصطناعية ك التي يرمز ليا بدائرة
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حتى تتمكف الشبكات العصبية اإلصطناعية مف نمذجة المسائؿ الغير خطية ك المعقدة 
: يجب أف تستعمؿ دالة أكثر مالئمة كبالمكاصفات التالية

أف تككف ثنائية القيمة حتى تستطيع النمذجة الالخطية -1
أف تككف قابمة لمتفاصيؿ -2

  activation fonctionكتسمى بالدالة التفعيمية
البنية المعمارية لمشبكة العصبية االصطناعية  : 4الشكؿ رقـ 

 

-http://engineering.electrical-equipment.org/wp: المرجع
content/uploads/2013/05/artificial-   neural- :network-based-

power-system-restoration-2.jpg 

يمكف لمنمكذج  إستعماؿ رياضيا جميع الدكاؿ الفردية ك المتزايدة إال أف الدكاؿ التي يتـ 
تحديد حدكدىا مسبقا ىي التي تحضى أكثر باإلستعماؿ كخاصة الدالة سيقمكييد أنظر 

 :الشكؿ كالمعبر عنيا كالتالي

 

 

 

 

http://engineering.electrical-equipment.org/wp-content/uploads/2013/05/artificial-%20%20%20neural-
http://engineering.electrical-equipment.org/wp-content/uploads/2013/05/artificial-%20%20%20neural-
http://engineering.electrical-equipment.org/wp-content/uploads/2013/05/artificial-%20%20%20neural-
http://engineering.electrical-equipment.org/wp-content/uploads/2013/05/artificial-%20%20%20neural-
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تطبيقات الشبكة العصبية اإلصطناعية في المالية                                               
 :وعمـو التسيير

إبتداءا مف بداية التسعينات إف الشبكة العصبية اإلصطناعية المستخدمة خاصة في مجاؿ 
العمـك الصمبة بدأت تأخذ طريقيا في اإلستعماؿ في العمـك اإلنسانية ك خاصة في حقؿ 

ك تعرؼ حاليا قبكؿ ك . عمـك التسيير ك المالية إلى جانب المنيج اإلحصائي التقميدم
. اىتماـ كبير مف طرؼ الباحثيف األكاديمييف

 سنة  hall whileأكؿ مف استعمؿ ىذا النمكذج في العمـك اإلقتصادية ك المالية كاف 
 ك ىذا لمتنبؤ بالشركات التي ليا عسر مالي ك تقييـ 1990 سنة hawley  ثـ 1988

كاف ك تـ قبكليا نيائيا كنمكذج إحصائي مف طرؼ مجتمع . الشركات عند دخكليا البكرصة
 . 1994البحث سنة 

أما فيما يتعمؽ بالدكافع، فإنو يكجد عمى كجو التحديد دافعيف رئيسييف دفع المجتمع 
 .األكاديمي في مجاؿ المالية ك المحاسبة إلى اإلىتماـ بيذه األداة الحديثة لمتحميؿ ك التنبؤ

عكس المناىج اإلحصائية الكالسكية فإف نمكذج الشبكة العصبية اإلصطناعية ال  -1
. يتطمب أم فرضية عمى متغيرات الدراسة

إف نمكذج الشبكة العصبية اإلصطناعية جد فعاؿ في معالجة اإلشكاليات المعقدة أم -2
 حيث عمى بيف المتغيرات المستعممةالتي ال يمكف تحديد مسبقا ماىي العالقة المكجكدة ما 

يجاد العالقة  algorithmeأساس خكارزميات  يتمكف ىا النمكذج مف التعمـ الذاتي كا 
المكجكدة مابيف متغيرات الدراسة كىذا عمى أساس تغذيتو بالمعمكمات كما يعمؿ الجياز 

. العصبي البيكلكجي
: ك تتسـ الشبكة العصبية اإلصطناعية في مجاؿ المالية بما يمي

تسمح بمعالجة اإلشكاليات الغير عضكية أم المسائؿ التي ال يتكفر لدل الباحث  -
. أم معمكمة فيما يخصيا

إف القدرة الذاتية لمشبكة العصبية اإلصطناعية عمى اكتشاؼ العالقة المكجكدة  -
 .(الغير خطية )مابيف المتغيرات تمكنيا مف إيجاد الحمكؿ المعقدة
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يمكف  لمباحث العمؿ بمعطيات غير مكتممة ك ىذا عف طريؽ إضافة عصبكنات  -
 (casta et prêt,1994) إضافية 

 لما تتمكف الشبكة مف إيجاد أمثؿ النتائج حيث  interactifالتكقؼ التمقائي لمعممية -
أف المعطيات التي ليا داللة في الدراسة ىي فقط التي تحض بالقبكؿ مف طرؼ 

 .الشبكة
 .إمكانية معالجة متغيرات غير كمية -

تستخدـ ىذه الخاليا لتصنيؼ القكائـ المالية ك ىذا : الخاليا العصبية التبكيبية -1
 .لمعرفة إنتماء أم شركة إلى الشركات التي ليا عسر مالي

تستخدـ ىذه الخاليا في اإلستغالؿ : الخاليا العصبية المرتبطة بالحمكؿ المثمى -2
األمثؿ لممكارد فيما يخص أقصى مردكدية لمرأسماؿ ك تسمى بالشبكات الخاصة 

باستعماؿ المكارد الخاصة ك تجمع في المعادلة اآلتية 
 

Fist mot = genfi is 2(xin, xout, radius) 

 

 حيث أف
- fist mot   :   ،تقدير إدارة األرباح في األكراؽ المالية xin :  ،المدخالت المحاسبية

xout : بيانات المخرجات المحاسبية
- Radius :  مدل تأثير مركز الشبكة العصبية عمى كؿ متغير

:  تؤكؿ إلى حالتيفxoutحيث أف بيانات مخرجات الشبكة العصبية اإلصطناعية 

. الحالة التي فييا  إدارة األرباح -1
. الحالة التي ليست فييا إدارة األرباح -2

 xin : ك يمكف تمثيؿ ىاتيف الحالتيف بكاسطة دالتيف لكؿ متغير مف المتغيرات المدخالت
.  b*y, a*x:عمى النحك التالي

z= p*x+q*y+r 
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: ك تشير متغيرات المعادلة إلى
a,b :  ، متغيرات المذخالت pqr : تشير إلى متغيرات الثكابت التي يتـ تقديرىا

بكاسطة النمكذج 
z :. ك ىي عبارة عمى الدالة  (حاالت إدارة األرباح)تشير إلى متغيرات المخرجات

. الخطية لمجمكعة المتغيرات السابقة

  :إدارة األرباح في المؤسسات الجزائرية:المبحث الثاني 

لمتعرؼ عمى مدل ممارسة المؤسسات الجزائرية إلدارة األرباح خالؿ الفترة الدراسة الممتدة 
 مؤسسة كىدا لالءمتيا لمدراسة حيث غطت ىده 42تـ انتقاء ػ(2015-2011)مابيف 

العينة كؿ مف القطاع العمكمي ك القطاع الخاص كما غطت أنشطتيا  جميع القطاعات 
. ككذلؾ تـ مراعاة حجـ المنشاة ك التكزيع الجغرافي 

 
القائمة االسمية لشركات عينة الدراسة :    6الجدكؿ رقـ   

N Entreprise N Entreprise N Entreprise 

1 L’AURASSI 15  SOFAME 29 ENAD 

2 NCA  ROUIBA 16  INATEL 30  ENAVA 

3 SAIDAL 17 MOBILIS 31  SO.COMEWIB 

4 
ALFATRON 

18  NATIONAL SHIPPING 
COMPANY NASHCO 

32 
S.O.V.E.R 

5 
AIR ALGERIE 

19 
ANABIB 

33  GI LINDE 
ALGERIE 

6 
CEVITAL 

20 ENTREPRISE DES 
INDUSTRIES DES CABLES 

34 
INFRAFER 



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
183 

7 CNAN 21 CEGELEC 35  IVAL 

8 CONDOR 
ELECTRONICS 

22 
DANONE DJURDJURA 

36  TASSILI 
AIRLINES 

9 ENIE 23 ORASCOM 37  STAA 

10 
ENIEM 

24 
SNVI 

38 ROUIBA 
ECLAIRAGE 

11 
COSIDER 

25 ALGERIENNE DES TUBES 
METALLIQUES ALTUMET 

39 
CHIALI 

12 
SOMATEL 

26  CEPRO CELLULOSE 
PROCESSING 

40 GROUPE ETRHB 
HADDAD 

13 
FERTIAL 

27  SOCIETE DE 
CONSTRUCTUOIN 
METALLIQUE CR METAL 

41 
SONATRACH 

14 TONIC 28 DAHLI 42 SONELGAZ 

 مف اعداد الباحث : المصدر
.  القائمة االسمية لشركات عينة الدراسة6 يبيف الجدكؿ رقـ 

: النموذج المستخدـ لقياس إدارة األرباح :المطمب األوؿ 
لقياس قيمة المستحقات االختيارية خالؿ فترة الدراسة كالمعبرة عف ممارسات إدارة األرباح 

في سنة   Dechow   et al       المعدؿ مف طرؼJonesتـ االعتماد عمى نمكذج     
1995 . 

   :كيتـ حسابيا كفؽ الخطكات التالية



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
184 

 مف األفضؿ عند Bartov et Ferdinand حسب حساب المستحقات الكمية: أوال
حساب المستحقات الكمية إستخداـ منيج التدفقات النقدية ألف إستخداـ منيج الميزانية 
العامة مف المحتمؿ أف يفرز عف نتائج متحيزة كغير دقيقة بسبب كجكد أخطاء قياس 
عند حساب قيمة المستحقات الكمية إال أف الباحث مضطر إلى استعماؿ المنيجيف 

كذلؾ نظرا لعدـ تكفر قسط كبير مف شركات عينة الدراسة  لقكائـ تدفقاتيا النقدية عمى 
  كذلؾ رغـ إجبار النظاـ المحاسبي كالمالي CNRCمستكل مصدر المعمكمات الرئيسي

عمى نشرىذه الكثيقة ذات األىمية البالغة كالتي ىي الكحيدة  التي تخمك حساباتيا مف 
. التقديرات المحاسبية لممسيريف

 
ويكوف حسب :حساب المستحقات الكمية  عف طريؽ منيج قائمة التدفقات النقدية  -

: الخطوات التالية

ACCTit= RNit-FTEit  ………………………………………….(1). 

:حيث أف   
(t)خالؿ الفترة   ( i ) المستحقات الكمية لممؤسسة  les accruals totaux  : ACCTit - 
 - le résultat comptable: RNit   (t)خالؿ الفترة   ( i )  النتيجة المحاسبية لممؤسسة 

 le flux de trésorerie d’exploitation net  التدفؽ النقدم الصافي مف األنشطة التشغيمية 
:FTEit - 
.(t)خالؿ الفترة   ( i ) لممؤسسة  

: حساب المستحقات الكمية  عف طريؽ منيج الميزانية العامة -

يتـ المجكء إلى ىذا المنيج إذا تعذر تكفر قائمة التدفقات النقدية كيتـ ذلؾ عف طريؽ احتساب 

:المستحقات الكمية بالمعادلة التالية  

ACCTit = ΔBFDRit – AMRTit – PROVit + PRODit ………… ….(2).  
 totaux  Accruals  :ACCTit   (t)خالؿ الفترة   ( i )لممؤسسة      المستحقات الكمية
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Variation du besoin en fond de roulement de la firme i pendant l’année t : 
ΔBFDRit 

 (t)خالؿ الفترة   ( i )التغير في النقدية كما يعادليا لممؤسسة 

Dotations aux amortissement de la firme i pendant l’année t: AMRTit 

 (t)خالؿ الفترة   ( i )مخصصات اإلىتالؾ لممؤسسة 
Dotations aux provision de la firme I pendant l’annee t: PROVit 

خالؿ الفترة   ( i )مخصصات المؤؤكنات لممؤسسة 
 )t(
 Production immobilisée de la firme i   :
PRODit 

 

  ثانيا :    تقػػػػػػػػػػػػػدير معالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ النموذج      

  يتـ تقدير معالـ النمكذج المستخدمة لحساب المستحقات غير االختيارية مف خالؿ معادلة االنحدار 

  كذلؾ بعد إخراج المستحقات غير اإلختياريةالتي تتـ لمجمكع مؤسسات العينة في كؿ سنة عمى حدا

:90كفقا لمنمكذج التالي  

ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( 
IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it .... (3(  

:حيث أف  

- ACCT it:Accruals totaux المستحقات الكمية لممؤسسة) i (ة    خالؿ الفتر)t(  
- AT it-1: إجمالي أصكؿ المؤسسة) i ((1)   في نياية الفترةt-  
- Δ CA it:        -t(1) كالفترة)t(بيف الفترة ) i (التغير في رقـ أعماؿ المؤسسة  
- Δ CAC it:     -t(1) كالفترة)t(   بيف الفترة ) i (التغير في صافي رصيد الزبائف لممؤسسة 

        

                                                           
90 Nous avons utilisé le modèle de Jones modifié pour l'estimation des accruals discrétionnaires. 

Il se base sur l'estimation des accruals discrétionnaires en contrôlant la partie non discrétionnaire 

et ce pour. Le modèle de Jones [1991] modifié ou modèle de Jeter et Shivakumar [1999] 

  ( i )اإلنتاج المحكؿ إلى رأسماؿ تابت لممؤسسة 
 (t)خالؿ الفترة 
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- IMMO it:   )t(   خالؿ الفترة) i (اإلجمالي الخاـ ألصكؿ المؤسسة   
- Ԑ it:       خالؿ الفترة) i ( الخطأ العشكائي كيعبر عف قيمة المستحقات االختيارية لممؤسسة 

)t(    
- ɑ ;ϐ ; δ: معالـ نمكذج خاصة بالمؤسسة) i (  

تشير إلى معادالت االنحدار التي تـ تشكيميا لمؤسسات   (8(, )7(, )6(, )5(, )4)كالمالحؽ رقـ  

  عمى التكالي كبعد معالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيا 2015, 2014, 2013,2012,2011العينة خالؿ سنكات الدراسة

تـ تقديرSPSSإحصائيا عػػػف طريؽ   

(, 12(, )11(, )10(, )9) لكؿ سنة مف سنكات الدراسة كالمعبر عنيا في المالحؽ رقـ

(13)، (ɑ ;ϐ ; δ)نمكذج االنحدار  

(14( ,)15.)  

: حساب المستحقات غير االختيارية .1

 (التي ال تقدرىا اإلدارة أم العادية)   في ىذه المرحمة يتـ تقدير قيمة المستحقات غير االختيارية  

 , 2015, 2014, 2013,2012,2011: لكؿ مؤسسة مف مؤسسات العينة خالؿ سنكات الدراسة 

:كذلؾ باستخداـ معالـ النمكذج السنكية المقدرة في المرحمة السابقة مف خالؿ المعادلة التالية  

 

ACCD it / AT it-1 = ACCT it / AT it-1  -   ɑ [(1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ 
CAC it ) / AT it-1  
+ δ ( IMMO it / AT it-1 ) ]. (4(  

:حيث ػأف  
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- ACCD it:      )t(   خالؿ الفترة ) i (  قيمة المستحقات غير االختيارية لممؤسسة 

: حساب المستحقات االختيارية .2

 تشتمؿ المستحقات الكمية عمى المستحقات االختيارية كالمستحقات غير االختيارية كبالتالي فإف 
 المستحقات  االختيارية 

.(t)خالؿ الفترة  ( i )ىي الفرؽ بيف المستحقات الكمية كالمستحقات غير االختيارية   لممؤسسة   
 

ACCDit = ACCTit – ACCNDit ………… ….(5).  
 

: تقرير مدى ممارسة إدارة األرباح لمؤسسات العينة .3
بعد حساب المستحقات اإلختيارية  لكؿ المؤسسات مكضكع الدراسة  خالؿ سنكات 

  نقـك بحساب القيمة المطمقة لممستحقات 2015, 2014, 2013,2012,2011الدراسة
اإلختيارية خالؿ كؿ سنكات الدراسة لكؿ مؤسسة عمى حدا ك متكسط الحسابي لكؿ ىده 
المستحقات حيث انو إذا كاف المتكسط الحسابي لممستحقات االختيارية أعمى مف القيمة 

مارست إدارة  قدتكف  المطمقة لممستحقات االختيارية ألحد سنكات الدراسة فإف المؤسسة 
 أما إذا كاف  المتكسط الحسابي ) (1 نعطي متغير كىمي كاألرباح خالؿ ىده السنة 

لممستحقات االختيارية أقؿ مف القيمة المطمقة لممستحقات االختيارية ألحد سنكات الدراسة 
 ) (0 نعطي متغير كىميكمارست إدارة األرباح خالؿ ىده السنة  لـ تكف قد فإف المؤسسة 

الممحؽ رقـ    يتضمف قيـ المستحقات اإلختيارية كغير اإلختيارية المتحصؿ عنيا 
لمشركات عينة الدراسة ك مدل  ممارستيا إلدارة األرباح خالؿ سنكات الدراسة الخمسة 

2013,2012,2011 ,2014 ,2015.  
 

 2011 االنحدار لسنةنموذج  : 7الجدوؿ رقـ 

Modèle de régression pour l’année 2011 
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Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

T Sig. B 
Ecart 

standard Bêta 
1 (Constante) -,244 ,225  -1,083 ,285 

1 / AT it-1 -
33247600,

600 

28732752,
784 

-,190 -1,157 ,254 

( Δ CA it - Δ CAC 
it ) / AT it-1 

,152 ,377 ,066 ,404 ,689 

IMMO it / AT it-1 ,157 ,199 ,128 ,787 ,436 
a. Variable dépendante : ACCT it / AT it-1 

 Spssمف إعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 AT it-1 / 1  كؿ مف Sig ، حيث قدرت معنكية2011 نمكذج األثر لسنة 02 يبيف الجدكؿ رقـ 

 IMMO it / AT it-1،   اما 689, ب AT it-1 / ( Δ CA it - Δ CAC it )، ك 254, ب 

 . ، كىي غير دالة احصائيا436,فقدرت ب 

 2012سنة االنحدار  نموذج ؿ : 8الجدوؿ رقـ 

 Modèle de régression pour l’année 2012 
 

Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 
standardisé

s t Sig. 
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B 
Ecart 

standard Bêta 
1 (Constante) ,299 ,241  1,242 ,222 

1 / AT it-1 107522140
,616 

105339047
,908 ,099 1,021 ,314 

( Δ CA it - Δ CAC 
it ) / AT it-1 

1,004 ,119 ,789 8,450 ,000 

IMMO it / AT it-1 -,262 ,251 -,102 -1,043 ,304 
a. Variable dépendante : ACCT it / AT it-1 
 

 Spssمف إعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 AT it-1 / 1  كؿ مف Sig ، حيث قدرت معنكية2012 نمكذج األثر لسنة 03يبيف الجدكؿ رقـ 

 كىي 000, ب AT it-1 / ( Δ CA it - Δ CAC it ) كىي غير دالة احصائيا ، ك 314, ب 

 . ، كىي غير دالة احصائيا304, فقدرت ب IMMO it / AT it-1دالة احصائيا ،   اما 

 2013 لسنة  االنحدار نموذج: 9الجدوؿ رقـ 

Modèle de régression pour l’année 2013 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

t Sig. B 
Ecart 

standard Bêta 
1 (Constante) ,019 ,283  ,066 ,948 
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1 / AT it-1 -
42006021,

251 

115734575
,570 -,061 -,363 ,719 

( Δ CA it - Δ CAC 
it ) / AT it-1 

-,310 ,679 -,076 -,457 ,650 

IMMO it / AT it-1 -,164 ,285 -,097 -,576 ,568 
a. Variable dépendante : ACCT it / AT it-1 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 AT it-1 / 1  كؿ مف Sig ، حيث قدرت معنكية2013 نمكذج األثر لسنة 04يبيف الجدكؿ رقـ 

 كىي 650, ب AT it-1 / ( Δ CA it - Δ CAC it ) كىي غير دالة احصائيا ، ك 719, ب 

 . ، كىي غير دالة احصائيا568, فقدرت ب IMMO it / AT it-1غير دالة احصائيا ،   اما 

 

 

 

 2014 لسنة االنحدار نموذج : 10الجدوؿ رقـ 

Modèle de régression pour l’année 2014 

 
Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 
standardisé

s t Sig. 
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B 
Ecart 

standard Bêta 
1 (Constante) -,129 ,075  -1,716 ,094 

1 / AT it-1 -
33740406,

859 

31531037,
414 

-,173 -1,070 ,291 

( Δ CA it - Δ CAC 
it ) / AT it-1 

-,023 ,030 -,121 -,776 ,443 

IMMO it / AT it-1 ,060 ,066 ,147 ,908 ,370 
a. Variable dépendante : ACCT it / AT it-1 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 AT it-1 / 1  كؿ مف Sig ، حيث قدرت معنكية2014 نمكذج األثر لسنة 05يبيف الجدكؿ رقـ 
 كىي 443, ب AT it-1 / ( Δ CA it - Δ CAC it )كىي غير دالة احصائيا ، ك 291 , ب 

 . ، كىي غير دالة احصائيا370, فقدرت ب IMMO it / AT it-1غير دالة احصائيا ،   اما 
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 2015 لسنة االنحدار نموذج: 11الجدوؿ رقـ

Modèle de régression pour l’année 2015 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

t Sig. B 
Ecart 

standard Bêta 
1 (Constante) -,094 ,064  -1,478 ,148 

1 / AT it-1 51629664,
138 

25926390,
136 

,316 1,991 ,054 

( Δ CA it - Δ CAC 
it ) / AT it-1 

-,037 ,024 -,231 -1,540 ,132 

IMMO it / AT it-1 ,023 ,061 ,060 ,376 ,709 
a. Variable dépendante : ACCT it / AT it-1 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
 AT it-1 / 1  كؿ مف Sig ، حيث قدرت معنكية2015 نمكذج األثر لسنة 05يبيف الجدكؿ رقـ 

 كىي 132, ب AT it-1 / ( Δ CA it - Δ CAC it ) كىي غير دالة احصائيا ، ك 054,ب 
.  ، كىي غير دالة احصائيا709, فقدرت ب IMMO it / AT it-1غير دالة احصائيا ،   اما 
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المستحقات االختيارية:     الجدوؿ رقـ12 

  قـ
 المؤسسة

 
 السنة

 
 المستحقات االختيارية

القيمة المطمقة 
لممستحقات 
 االختيارية

 
متوسط 

المستحقات 
 االختيارية

إدارة 
 األرباح

 
 
 
01 
 

L’AURASSI 2011 -0.0822766 0.0822766  
 

0.05483
89 

 
 

1 
L’AURASSI 2012 0.0111004 0.0111004 0 
L’AURASSI 2013 0.0848229 0.0848229 1 
L’AURASSI 2014 -0.0380729 0.0380729 0 
L’AURASSI 2015 -0.0579217 0.0579217 

1 
 
 
 

02 
 

NCA 
ROUIBA 

2011 -0.2016971 0.2016971  
 

0.08805
38 

1 
NCA 
ROUIBA 

2012 -0.0836822 0.0836822 
0 

NCA 
ROUIBA 

2013 0.1161536 0.1161536 
1 

NCA 
ROUIBA 

2014 -0.0133533 0.0133533 
0 

NCA 
ROUIBA 

2015 0.0253826 0.0253826 
0 

  SAIDAL 2011 -0.1336591 0.1336591  1 
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03 

 SAIDAL 2012 -0.0364945 0.0364945  
0.06046

33 

0 
 SAIDAL 2013 0.0538638 0.0538638 0 
 SAIDAL 2014 -0.0285489 0.0285489 0 
 SAIDAL 2015 -0.0497502 0.0497502 0 

 
 
 

04 

SPA 
ALFATRON 

2011 0.4673257 0.4673257  
 

0.37159
83 

1 
SPA 
ALFATRON 

2012 -0.2302551 0.2302551 
0 

SPA 
ALFATRON 

2013 -0.3034506 0.3034506 
0 

SPA 
ALFATRON 

2014 0.2315182 0.2315182 
0 

SPA 
ALFATRON 

2015 0.6254419 0.6254419 
1 

 
 
 

05 

AIR 
ALGERIE 

2011 -0.0545056 0.0545056  
 

0.05546
93 

0 
AIR 
ALGERIE 

2012 -0.0180014 0.0180014 
0 

AIR 
ALGERIE 

2013 -0.0189669 0.0189669 
0 

AIR 
ALGERIE 

2014 -0.0897651 0.0897651 
1 

AIR 
ALGERIE 

2015 -0.0961076 0.0961076 
1 

 SPA 2011 0.1902001 0.1902001  1 
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06 

CEVITAL  
0.12511

74 
SPA 
CEVITAL 

2012 -0.1147483 0.1147483 0 

SPA 
CEVITAL 

2013 -0.0060623 0.0060623 
0 

SPA 
CEVITAL 

2014 0.2630215 0.2630215 
1 

SPA 
CEVITAL 

2015 -0.0515549 0.0515549 
0 

 
 
 

07 

SPA CNAN 2011 -1.851144 1.851144  
 

0.46077
67 

1 
SPA CNAN 2012 -0.1798345 0.1798345 0 
SPA CNAN 2013 -0.0933349 0.0933349 0 
SPA CNAN 2014 -0.1714821 0.1714821 0 
SPA CNAN 2015 -0.0080881 0.0080881 0 

 
 
 
 

08 

SPA 
CONDOR 
ELECTRONI
CS 

2011 0.3366989 0.3366989  
 

0.28986
15 1 

SPA 
CONDOR 
ELECTRONI
CS 

2012 -0.2202768 0.2202768 

0 
SPA 
CONDOR 
ELECTRONI

2013 0.3499557 0.3499557 

1 
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CS 
SPA 
CONDOR 
ELECTRONI
CS 

2014 0.4861809 0.4861809 

1 
SPA 
CONDOR 
ELECTRONI
CS 

2015 0.0561953 0.0561953  

0 
 
 
 

09 

SPA ENIE 2011 -0.4170664 0.4170664  
 

0.13874
43 

1 
SPA ENIE 2012 -0.0590211 0.0590211 0 
SPA ENIE 2013 0.0752603 0.0752603 0 
SPA ENIE 2014 0.0703353 0.0703353 0 
SPA ENIE 2015 0.0720384 0.0720384 0 

 
 
 

10 

SPA  ENIEM 2011 -0.9512379 0.9512379  
 

0.25622
35 

1 
SPA  ENIEM 2012 -0.0935967 0.0935967 0 
SPA  ENIEM 2013 0.1641269 0.1641269 0 
SPA  ENIEM 2014 -0.0064374 0.0064374 0 
SPA  ENIEM 2015 -0.0657186 0.0657186 0 

 
 
 

11 

SPA 
COSIDER  

2011 0.4968311 0.4968311  
 

0.18732
3 

1 
SPA 
COSIDER  

2012 -0.1767562 0.1767562 
0 

SPA 
COSIDER  

2013 0.0847191 0.0847191 
0 
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SPA 
COSIDER  

2014 -0.0125086 0.0125086 
0 

SPA 
COSIDER  

2015 0.1658001 0.1658001 
0 

 
 
 

12 

EPE / SPA 
SOMATEL 

2011 0.6708118 0.6708118  
 

0.21626
02 

1 
EPE / SPA 
SOMATEL 

2012 0.1075721 0.1075721 
0 

EPE / SPA 
SOMATEL 

2013 0.1341326 0.1341326 
0 

EPE / SPA 
SOMATEL 

2014 -0.0667962 0.0667962 
0 

EPE / SPA 
SOMATEL 

2015 0.1019884 0.1019884 
0 

 
 
 

13 

SPA  
FERTIAL 

2011 -0.1295882 0.1295882  
 

0.15273
29 

0 
SPA  
FERTIAL 

2012 -0.0976305 0.0976305 
0 

SPA  
FERTIAL 

2013 -0.206127 0.206127 
1 

SPA  
FERTIAL 

2014 -0.2243847 0.2243847 
1 

SPA  
FERTIAL 

2015 -0.1059342 0.1059342 
0 

 EPE/SPA 2011 0.0299278 0.0299278  0 
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14 

TONIC  
0.05441

65 
EPE/SPA 
TONIC 

2012 0.0608108 0.0608108 
1 

EPE/SPA 
TONIC 

2013 0.1625764 0.1625764 
1 

EPE/SPA 
TONIC 

2014 -0.0057854 0.0057854 
0 

EPE/SPA 
TONIC 

2015 0.0129823 0.0129823 
0 

 
 
 

15 

EPE /SPA 
SOFAME 

2011 0.0573832 0.0573832  
 

0.11576
93 

0 
EPE /SPA 
SOFAME 

2012 0.1803319 0.1803319 
1 

EPE /SPA 
SOFAME 

2013 -0.2848816 0.2848816 
1 

EPE /SPA 
SOFAME 

2014 0.0193176 0.0193176 
0 

EPE /SPA 
SOFAME 

2015 0.0369321 0.0369321 
0 

 
 
 

16 

SPA 
 INATEL 

2011 0.3123995 0.3123995  
 

0.17699
07 

1 
SPA 
 INATEL 

2012 -0.1820156 0.1820156 
1 

SPA 
 INATEL 

2013 0.2225425 0.2225425 
1 
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SPA 
 INATEL 

2014 0.1111039 0.1111039 
0 

SPA 
 INATEL 

2015 0.0568923 0.0568923 
0 

 
 
 

17 

MOBILIS 2011 -0.3392894 0.3392894  
 

0.16938
71 

1 
MOBILIS 2012 0.0721961 0.0721961 0 
MOBILIS 2013 -0.0043292 0.0043292 0 
MOBILIS 2014 -0.22668 0.22668 1 
MOBILIS 2015 -0.2044407 0.2044407 1 

 
18 
 
 

SHIPPING 
COMPANY 
NASHCO 

2011 -1.2013221 1.2013221  
0.34183

64 

 
 
1 

SHIPPING 
COMPANY 
NASHCO 

2012 -0.3020247 0.3020247 

0 
SHIPPING 
COMPANY 
NASHCO 

2013 -0.1037205 0.1037205 

0 
SHIPPING 
COMPANY 
NASHCO 

2014 -0.0832459 0.0832459 
0 

SHIPPING 
COMPANY 
NASHCO 

2015 -0.0188686 0.0188686 

0 
 SPA ANABIB 2011 -0.1385909 0.1385909  1 
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19 

SPA ANABIB 2012 -0.0158061 0.0158061  
0.04365

46 

0 
SPA ANABIB 2013 -0.0153056 0.0153056 0 
SPA ANABIB 2014 0.0177482 0.0177482 0 
SPA ANABIB 2015 0.0308222 0.0308222 0 

 
 

20 
 

INDUSTRIES 
DES 
CABLES 

2011 0.4936173 0.4936173  
 

0.14348
28 

1 
INDUSTRIES 
DES 
CABLES 

2012 -0.1112082 0.1112082 

0 
INDUSTRIES 
DES 
CABLES 

2013 -0.0250597 0.0250597 

0 
INDUSTRIES 
DES 
CABLES 

2014 -0.0782965 0.0782965 

0 
INDUSTRIES 
DES 
CABLES 

2015 -0.0092323 0.0092323 

0 
 
 
 

21 

SPA 
CEGELEC 

2011 -2.7528338 2.7528338  
 

1.72466
59 

1 
SPA 
CEGELEC 

2012 3.8129202 3.8129202 
1 

SPA 
CEGELEC 

2013 -0.8622483 0.8622483 
0 
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SPA 
CEGELEC 

2014 -0.970324 0.970324 
0 

SPA 
CEGELEC 

2015 -0.2250034 0.2250034 
0 

 
 
 

22 

SPA 
DANONE 
DJURDJURA 

2011 -0.3039846 0.3039846  
 

0.13642
75 

1 
SPA 
DANONE 
DJURDJURA 

2012 0.019522 0.019522 

0 
SPA 
DANONE 
DJURDJURA 

2013 0.296672 0.296672 

1 
SPA 
DANONE 
DJURDJURA 

2014 -0.03216 0.03216 

0 
SPA 
DANONE 
DJURDJURA 

2015 0.029799 0.029799 

0 
 
 
 

23 

SPA 
ORASCOM 

2011 0.1848023 0.1848023  
 

0.13656
21 

1 
SPA 
ORASCOM 

2012 -0.1561673 0.1561673 
1 

SPA 
ORASCOM 

2013 -0.0467516 0.0467516 
0 
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SPA 
ORASCOM 

2014 -0.2091265 0.2091265 
1 

SPA 
ORASCOM 

2015 -0.0859629 0.0859629 
0 

 
 
 

24 

SPA SNVI 2011 1.2758709 1.2758709  
 

0.40503
78 

1 
SPA SNVI 2012 -0.2395861 0.2395861 0 
SPA SNVI 2013 -0.4168745 0.4168745 1 
SPA SNVI 2014 -0.0677183 0.0677183 0 
SPA SNVI 2015 -0.0251393 0.0251393 0 

 
 
 

25 
 
 

 
ALTUMET 

2011 -0.0263106 0.0263106  
 

0.10981
67 

0 
ALTUMET 2012 -0.0945507 0.0945507 

0 
ALTUMET 2013 0.2413088 0.2413088  1 
ALTUMET 2014 0.1725417 0.1725417 1 
ALTUMET 2015 0.0143716 0.0143716 0 

 
 
 
 
 

26 
 
 
 

SPA CEPRO 
CELLULOSE  

 

2011 0.2617011 0.2617011  
0.12064

86 1 
SPA CEPRO 
CELLULOSE  

 

2012 -0.0848916 0.0848916 

0 
SPA CEPRO 
CELLULOSE  

 

2013 0.137185 0.137185 

1 
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 SPA CEPRO 
CELLULOSE  

 

2014 -0.0962022 0.0962022 

0 
SPA CEPRO 
CELLULOSE  

 

2015 0.0232631 0.0232631 

0 
27 CONST  

METALLIQU
E  METAL 

2011 0.159195 0.159195  
 

0.19737
12 

0 
CONST  
METALLIQU
E  METAL 

2012 -0.1764263 0.1764263 

0 
CONST  
METALLIQU
E  METAL 

2013 0.1854241 0.1854241 

0 
CONST  
METALLIQU
E  METAL 

2014 -0.1706814 0.1706814 

0 
CONST  
METALLIQU
E  METAL 

2015 0.2951292 0.2951292 

1 
 
 
 

28 

DAHLI 2011 -0.0250152 0.0250152  
 

0.05642
26 

0 
DAHLI 2012 0.0463998 0.0463998 0 
DAHLI 2013 0.1647031 0.1647031 1 
DAHLI 2014 -0.0134523 0.0134523 0 
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DAHLI 2015 0.0325425 0.0325425 0 
 
 
 

29 

ENAD 2011 0.168265 0.168265  
 

0.41257
65 

0 
ENAD 2012 1.513446 1.513446 1 
ENAD 2013 0.0630822 0.0630822 0 
ENAD 2014 0.1319567 0.1319567 0 
ENAD 2015 0.1861325 0.1861325 0 

30 SPA ENAVA 2011 0.1928336 0.1928336  
 

0.22116
16 

0 
SPA ENAVA 2012 -0.166947 0.166947 0 
SPA ENAVA 2013 0.0815763 0.0815763 0 
SPA ENAVA 2014 0.389312 0.389312 1 
SPA ENAVA 2015 -0.2751389 0.2751389 1 

 
 

31 

SPA /EPE 
SO.COMEWI
B 

2011 0.4239488 0.4239488  
 

0.20724
78 

1 
SPA /EPE 
SO.COMEWI
B 

2012 -0.1658318 0.1658318 

0 
SPA /EPE 
SO.COMEWI
B 

2013 0.0301318 0.0301318 

0 
SPA /EPE 
SO.COMEWI
B 

2014 0.0615316 0.0615316 

0 
SPA /EPE 
SO.COMEWI

2015 -0.3547951 0.3547951 
1 
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B 
 
 
 

32 

SPA 
E.P.E.S.O.V
.E.R 

2011 0.1415343 0.1415343  
 

0.35537
97 

0 
SPA 
E.P.E.S.O.V
.E.R 

2012 -1.049626 1.049626 

1 
SPA 
E.P.E.S.O.V
.E.R 

2013 0.472744 0.472744 

1 
SPA 
E.P.E.S.O.V
.E.R 

2014 0.1050487 0.1050487 

0 
SPA 
E.P.E.S.O.V
.E.R 

2015 0.0079457 0.0079457 

0 
 
 

33 

SPA GI 
LINDE 
ALGERIE 

2011 0.2604078 0.2604078  
 

0.11597
51 

1 
SPA GI 
LINDE 
ALGERIE 

2012 0.0883248 0.0883248 

0 
SPA GI 
LINDE 
ALGERIE 

2013 0.2081689 0.2081689 

1 
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SPA GI 
LINDE 
ALGERIE 

2014 0.0061676 0.0061676 

0 
SPA GI 
LINDE 
ALGERIE 

2015 0.0168064 0.0168064 

0 
 
 
 

34 

INFRAFER 2011 0.4343496 0.4343496  
 

0.18626
44 

1 
INFRAFER 2012 -0.1257365 0.1257365 0 
INFRAFER 2013 0.1636816 0.1636816 0 
INFRAFER 2014 0.2018969 0.2018969 1 
INFRAFER 2015 0.0056572 0.0056572 0 

 
 
 

35 

SPA IVAL 2011 1.3639862 1.3639862  
 

0.42028
55 

1 
SPA IVAL 2012 -0.2976303 0.2976303 0 
SPA IVAL 2013 0.2946118 0.2946118 0 
SPA IVAL 2014 0.0478429 0.0478429 0 
SPA IVAL 2015 -0.0973564 0.0973564 0 

 
 
 

36 

SPA TASSILI 
AIRLINES 

2011 0.3018994 0.3018994  
 

0.22178
62 

1 
SPA TASSILI 
AIRLINES 

2012 -0.4833473 0.4833473 
1 

SPA TASSILI 
AIRLINES 

2013 0.0156791 0.0156791 
0 

SPA TASSILI 
AIRLINES 

2014 0.0367459 0.0367459 
0 

SPA TASSILI 2015 -0.2712591 0.2712591 1 



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
207 

AIRLINES 
 
 
 

37 

SPA STAA 2011 0.0342455 0.0342455  
 

0.89922
02 

0 
SPA STAA 2012 -0.0255334 0.0255334 0 
SPA STAA 2013 -4.3967318 4.3967318 1 
SPA STAA 2014 0.0168724 0.0168724 0 
SPA STAA 2015 -0.0227178 0.0227178 0 

 
 

38 

SPA 
ROUIBA 
ECLAIRAGE 

2011 -0.0891393 0.0891393  
 

0.06909
4 

1 
SPA 
ROUIBA 
ECLAIRAGE 

2012 -0.0551878 0.0551878 

0 
SPA 
ROUIBA 
ECLAIRAGE 

2013 0.1772265 0.1772265 

1 
SPA 
ROUIBA 
ECLAIRAGE 

2014 -0.0229118 0.0229118 

0 
SPA 
ROUIBA 
ECLAIRAGE 

2015 -0.0010046 0.0010046 

0 
 
 

39 

SPA CHIALI 2011 0.2878499 0.2878499 0.23446
55 1 

SPA CHIALI 2012 -0.4234555 0.4234555  1 
SPA CHIALI 2013 -0.1181563 0.1181563 0 
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SPA CHIALI 2014 0.1637408 0.1637408 0 
SPA CHIALI 2015 0.1791247 0.1791247 0 

 
 
 
 

40 

ETRHB 
HADDAD 

2011 0.1491045 0.1491045  
 

0.18033
42 

0 
ETRHB 
HADDAD 

2012 -0.1824297 0.1824297 
1 

ETRHB 
HADDAD 

2013 -0.1990201 0.1990201 
1 

ETRHB 
HADDAD 

2014 0.2080496 0.2080496 
1 

ETRHB 
HADDAD 

2015 0.1630671 0.1630671 
0 

 
 
 

41 
 

SPA 
SONATRAC
H 

2011 0.0551146 0.0551146  
 

0.73792
82 

0 
SPA 
SONATRAC
H 

2012 -0.3256437 0.3256437 

0 
SPA 
SONATRAC
H 

2013 3.1991366 3.1991366 

1 
SPA 
SONATRAC
H 

2014 0.0576104 0.0576104 

0 
SPA 2015 0.0521357 0.0521357 0 
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SONATRAC
H 

 
 

42 

SONELGAZ 2011 -0.0526432 0.0526432  
 

0.10557
84 

 
 
 

0 
SONELGAZ 2012 0.0617188 0.0617188 0 
SONELGAZ 2013 -0.0784648 0.0784648 0 
SONELGAZ 2014 -0.1706093 0.1706093 1 
SONELGAZ 2015 -0.1644557 0.1644557 

1 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 

 ثالثا: قياس عالقة االرتباط ما بيف المتغيرات 

مقاييس العالقة ما بيف الظكاىر  )في اإلحصاء الكصفي، ىنالؾ المقاييس تدعى 
، ففي الكقت الذم نجد فيو أف المقاييس المستخدمة في اإلحصاء الكصفي (اإلحصائية أك البحثية

طرؽ إيجاد المتكسطات كمقاييس التشتت، ككذلؾ كيفية استخداـ كؿ منيا عند معالجة : كمنيا 
بيانات متغير معيف كاحد، يضاؼ إلييا أساليب جدكلة ىذه البيانات كعرضيا بأشكاؿ كنماذج متعددة  

قد ال تفي بالغرض المطمكب كبخاصة مع البيانات المعنية بالظكاىر التي تتأتى مف خالؿ كجكد 
. عالقة ما بيف متغيريف أك أكثر 

أك ناتجة عف قياس كمي  (مستمرة)كبما أف المتغيرات المبحكثة، يمكف أف تككف منفصمة أك متصمة 
أك نكعي عميو، كعند كصؼ التكزيعات المرتبطة البد كأف نأخذ بنظر االعتبار بعض  (رقمي)

المحددات األساسية في ىذا الكصؼ، كمنيا مستكيات القياس، كحتى نككف أكثر كضكحان في ىذا 
أف طبيعة العالقة بيف تكزيعات ظاىرتيف : المكضكع ، نجد أف ىنالؾ حقيقة ال خالؼ فييا إاّل كىي 

أك أكثر ميما كاف نكع ىذه العالقة، يمكف حسابو رياضيان بطرائؽ كأساليب مختمفة، كىذه األساليب 
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يمكف مالحظتيا بأشكاؿ متعددة، كما أف ىذه األشكاؿ تحددىا البيانات المتكفرة كمستكل القياس 
 .المستخدـ في الحصكؿ عمييا،  كأكثر ىذه المقاييس شيكعا مقياس معامؿ ارتباط بيرسكف

يعتبر معامؿ ارتباط بيرسكف مف أقكل مقاييس االرتباط ، إال انو صعب 91: االرتباط بيرسوف .1
 يستخدـ ارتباط  الحساب لحاجتو إلى الكثير مف البيانات كالمعادالت ، كاالنحراؼ المعيارم

بيرسكف لحساب االرتباط بيف متغيريف ، كيعتبر معامؿ ارتباط بيرسكف مقياسا معياريا لمعالقة 
،بمعنى أنو يدخؿ في حسابو الكسط كاالنحراؼ المعيارم  لكؿ مف مجمكعتي الدرجات المراد 

إيجاد العالقة بينيما،كىذا يعني أف أم تحكيؿ خطي إلحدل مجمكعتي درجات ال يؤثر في قيمة 
كيعد . معامؿ ارتباط بيرسكف، كبذلؾ ال يككف لكحدة القياس أىمية عند إيجاد معامؿ االرتباط 

معامؿ ارتباط بيرسكف أكثر أنكاع معامالت االرتباط استخداما في البحكث  كالدراسات المختمفة  
بؿ إف الكثير مف المعامالت االرتباط األخرل  تعتبر إال حاالت خاصة مف معامؿ ارتباط 

. بيرسكف

 أشار ذلؾ إلى كجكد ارتباط قكم بيف 1ككمما اقتربت القيمة المطمقة لمعامؿ االرتباط مف 
القيمتيف سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة، أم إف إحدل القيمتيف تزداد بزيادة األخرل أك 

 .العكس مف ذلؾ يحدث

كاف اإلشارة المكجبة كالسالبة تشير إلى اتجاه العالقة ، (1_ ك1+)معامؿ االرتباط يأخذ قيمة بيف 
تعكس درجة العالقة  (ر )كذلؾ معامؿ االرتباط .كالقيمة المطمقة لممعامؿ تشير إلى حجـ العالقة 

الخطية بيف أزكاج مف الدرجات ،كلكف ىذه العالقة معقدة 
مف حيث المبدأ ، ال يطبؽ معامؿ بيرسكف إال لقياس العالقة : حدود معامؿ بيرسوف  -

فإف استخداـ  (...الحالة المتكررة )إذا لـ يتـ التحقؽ مف ىذه الشركط . قيمة استثنائية
                                                           
91

 Une relation est forte si les unités ayant des valeurs voisines sur X ont également des valeurs 

voisines sur Y, c'est à dire si l'on a la relation suivante  

Xi proche de Xj => Yi proche de Yj 

=> le nuage de point prend alors la forme d'une ligne ou d'une courbe dont les points s'écartent 

peu.  

 Une relation est faible si les unités ayant des valeurs voisines sur X peuvent avoir des valeurs 

éloignées sur Y, c'est à dire si deux valeurs proches de X peuvent correspondre à deux valeurs 

très différentes de Y  

=> le nuage de point n'a pas la forme d'une ligne ou d'une courbe, ou seulement de façon très 

grossière.  

  Une relation est nulle si les valeurs de X ne permettent aucunement de prédire les valeurs de Y  

=> le nuage de point a le forme d'un carré, d'un cercle, d'une "patate" sans véritables lignes 

directrices.  
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ىذا المعامؿ يمكف أف يؤدم إلى استنتاجات خاطئة حكؿ كجكد أك عدـ كجكد 
ا إلى أف غياب عالقة خطية ال يعني غياب أم عالقة بيف .عالقة كتجدر اإلشارة أيضن

 .Y ك Xالمتغيريف المدركسيف  
كسكؼ يتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف في ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى نكع كقكة عالقة 
االرتباط بيف  المتغيرات المستقمة لنمكذج الدراسة لجميع منشآت العينة عمى مدل كؿ 

. سنكات الدراسة

 Wald :إختبار .2
الختبار الداللة اإلحصائية لكؿ معامؿ  Statistics Waldعادة ما تستخدـ احصائية 
باختبار  Test Wald ،كيقـك اختبار كالد Lea ,1997مف معامالت االنحدار المكجستي 

  Riالفرضية  الصفرية كالقائمة بأف معامؿ االنحدار المكجستي المرتبط بالمتغير المستقؿ 

إختبار معنكية معممات النمكذج    كعندFditzgerald, & Cizek 1999يساكم صفرا     
 ما مدل تمثيؿ متغيرات الدراسة مع ك بنائو نجد أنو مف المفيد اإلجابة عمى السؤاؿ التالي

 ؟ التحميؿ اإلحصائي 
 

لسنة    2011 قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف المستقميف:   13الجدوؿ رقـ
Corrélations 

 2011 = السنة
 

aCorrélations  حجـ المنشأة نسبة المديونية 
 

حجـ المنشأة 
Corrélation de 
Pearson 

1 -,274 

Sig. (bilatérale)  ,079 
N 42 42 

 Corrélation de 
Pearson 

-,274 1 
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 نسبة
المديونية 

Sig. (bilatérale) ,079  
N 42 42 

a. مف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج :  المصدر2011 = السنةSpss 

 
يكجد ارتباط بيف  المتغيريف المستقميف لمدراسة   يتضح أنو  ال13مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 ، كىي 079, غير دالة Sigحجـ المنشأة ك نسبة المديكنية بحيث أف الداللة اإلحصائية 
يدؿ  ، كىذا ما274,-: ، كما نالحظ أف ارتباط بيرسكف سمبي حيث قدر ب0,05أكبر مف 

عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف متغيرم الدراسة، كعمى ضكء ىذه المعطيات يمكف القكؿ 
أف المتغيريف المستقميف مالئميف إلجراء الدراسة كىذا مف خالؿ معالجة معطيات لسنة 

.  مؤسسة42 ؿ 2011
 
 
 
 

 
 
 
 

 2012قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف المستقميف لسنة :   14الجدوؿ رقـ
Corrélationsa 

 2012 = السنة

Corrélationsa 
حجـ 

المنشأة 
نسبة 

المديونية 
 Corrélation de 

Pearson 
1 -,097 
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حجـ المنشأة  Sig. (bilatérale)  ,542 
N 42 42 

 
 نسبة

المديونية 

Corrélation de 
Pearson 

-,097 1 

Sig. (bilatérale) ,542  
N 42 42 

a. مف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر 2012السنةSpss 

يكجد ارتباط بيف  المتغيريف المستقميف لمدراسة   يتضح أنو  ال14مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 ، كىي 542, غير دالة Sigحجـ المنشأة ك نسبة المديكنية بحيث أف الداللة اإلحصائية 

يدؿ  ، كىذا ما097,-:ارتباط بيرسكف سمبي حيث قدر ب، كما نالحظ أف 0,05أكبر مف 
عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف متغيرم الدراسة، كعمى ضكء ىذه المعطيات يمكف القكؿ 

  أف المتغيريف المستقميف مالئميف إلجراء الدراسة كىذا مف خالؿ معالجة معطيات لسنة
.  مؤسسة42ؿ 2012

 

 

 

 

 2013قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف المستقميف لسنة :  15الجدوؿ رقـ
Corrélations 

 

Crélationsora 
حجـ 

المنشأة  نسبة المديونية 
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حجـ المنشأة 

Corrélation de 
Pearson 

1 -,181 

Sig. (bilatérale)  ,251 
N 42 42 

 
 نسبة

المديونية 

Corrélation de 
Pearson 

-,181 1 

Sig. (bilatérale) ,251  
N 42 42 

a. 2013 مف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدرSpss 

 
يكجد ارتباط بيف  المتغيريف المستقميف لمدراسة  يتضح أنو  ال15مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 ، كىي 251, غير دالة Sigحجـ المنشأة ك نسبة المديكنية بحيث أف الداللة اإلحصائية 
 :ارتباط بيرسكف سمبي حيث قدر ب ، كما نالحظ أف 0,05أكبر مف 
يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف متغيرم الدراسة، كعمى ضكء ىذه  ، كىذا ما181,-

المعطيات يمكف القكؿ أف المتغيريف المستقميف مالئميف إلجراء الدراسة كىذا مف خالؿ 
 . مؤسسة42 ؿ 2013   معالجة معطيات لسنة

 

 

 

 

 2014قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف المستقميف لسنة  ): 16الجدوؿ رقـ
 



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
215 

Corrélationsa 
حجـ 

المنشأة  نسبة المديونية 
 

حجـ المنشأة 
Corrélation de 
Pearson 

1 -,349* 

Sig. (bilatérale)  ,023 
N 42 42 

 
 نسبة

المديونية 

Corrélation de 
Pearson 

-
,349* 

1 

Sig. (bilatérale) ,023  
N 42 42 

a. 2014السنة  
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 يتضح أنو  ال يكجد ارتباط بيف  المتغيريف المستقميف لمدراسة 16مف خالؿ الجدكؿ رقـ  
 ، كىي 023, كىي دالة Sigحجـ المنشأة ك نسبة المديكنية بحيث أف الداللة اإلحصائية 

: ارتباط بيرسكف سمبي حيث قدر ب، كما نالحظ أف 0,05أقؿ مف 
، كىذا ما يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف متغيرم الدراسة، كعمى ضكء ىذه 349,-

المعطيات يمكف القكؿ أف المتغيريف المستقميف مالئميف إلجراء الدراسة كىذا مف خالؿ 
.  مؤسسة42 ؿ 2014   معالجة معطيات لسنة

 

 

 

 

 2015قيـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف المتغيريف المستقميف لسنة  ): 17الجدوؿ رقـ
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Corrélations 
 

Corrélationsa 
حجـ 

المنشأة 
نسبة 

المديونية 
 

حجـ المنشأة 
Corrélation de 
Pearson 

1 -,045 

Sig. (bilatérale)  ,779 
N 42 42 

 
 نسبة

المديونية 

Corrélation de 
Pearson 

-,045  

Sig. (bilatérale) ,779  
N 42 42 

a. 2015السنة  
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 يتضح أنو  ال يكجد ارتباط بيف  المتغيريف المستقميف لمدراسة 17مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
 ، كىي 779, غير دالة Sigحجـ المنشأة ك نسبة المديكنية بحيث أف الداللة اإلحصائية 

: ارتباط بيرسكف سمبي حيث قدر ب، كما نالحظ أف 0,05أكبر مف 
، كىذا ما يدؿ عمى عدـ كجكد ارتباط ذاتي بيف متغيرم الدراسة، كعمى ضكء ىذه 045,-

المعطيات يمكف القكؿ أف المتغيريف المستقميف مالئميف إلجراء الدراسة كىذا مف خالؿ 
.  مؤسسة42 ؿ 2015   معالجة معطيات لسنة

ىك نمكذج يستخدـ  االنحدار الموجستي االحتماالت، في عمـ: االنحدار الموجيستي .3
منحنى الكجستي ك يستخدـ  كقكع حدث ما كذلؾ بمالئمة البيانات عمى باحتمالية لمتنبؤ

االنحداُر المكجستي عمى عدة متغيرات ُمتكقَّعة كالتي يمكف أف تككف رقمية أك فئكية 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ُيستخدـ االنحدار المكجستي بشكؿ كاسع في الطب كالعمكـ االجتماعية، كما يستخدـ في 
 .التسكيؽ لحساب تكقعات ميؿ المستيمؾ إلى شراء منتج ما أك امتناعو عف الشراء

النمكذج : يطمؽ عمى االنحدار المكجستي أسماء أخرل في التطبيقات المختمفة لو، مثؿ
 .لمإلنتركبية كالمصنِّؼ العاـ المكجيت المكجستي، نمكذج

االنحدار المكجستي ىك أحد عناصر مجمكعة مف النماذج تسمى بمجمكعة النماذج الخطية 
 .العامة

    :فرضيات التحميؿ الموجستي .4
 أف يككف Y  متغيرا نكعيا ثنائيا،   كمف خالؿ إسقاط ىذا النمكذج  عمى دراستنا

 1بالنسبة لممؤسسات التي ال تمارس إدارة األرباح و القيمة  0تأخذ القيمة حيث 
 .بالنسبة لممؤسسات التي تمارس إدارة األرباح

 كجكد عالقة غير خطية بيف المتغير التابع ك مجمكعة متغيرات المستقمة . 
  عدـ كجكد ارتباط بيف المتغيرات المستقمة كما تـ إيضاحو سابقا ، أما في حالة

كجكد ارتباط بيف المتغيرات المستقمة فإنو يتـ التكصؿ إلى ىذا النمكذج باستخداـ 
االنحدار المتدرج، أم عدـ كجكد ارتباط بيف األخطاء العشكائية ك المتغيرات 

  .المستقمة
 :مميزات التحميؿ الموجستي .5

: مف أكبر الميزات التي يتصؼ بيا التحميؿ المكجيستي ىي
  إعطاء أىمية أكبر لمبيانات الكيفية ك البيانات الكمية مما يعطي المزيد مف دقة

  .النمكذج، عكس التحميؿ التمييزم الذم يقتصر عمى البيانات الكمية فقط
  التكسع في عممية النمذجة، حيث ال يقتصر عمى الصيغة الخطية عمى غرار

  .التحميؿ التمييزم بؿ يتعد إلى الصيغة الغير الخطية
  مف المزايا التي يقدميا ىذا التحميؿ أنو ال يحتاج شرط التكزيع الطبيعي لممتغيرات

  .الدراسة عمى غرار التحميؿ التميزم
  تسييؿ عممية تصنيؼ المفردات الجديدة مف خالؿ إدماج المعمكمة ذات الطبيعة

االحتمالية في قاعدة القرار ك الفصؿ اإلحصائي بيف المجتمعات الجزئية 
 .المدركسة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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  بأنو ك إف كانت ىناؾ عدة أساليب إحصائية طكرت لتحميؿ Lea   ,  1997يرل  
البيانات ذات المتغيرات التابعة التصنيفية، إال أف تحميؿ االنحدار الكجستي يتمتع بعدة 

 ,Edwards ; 1998,2003مميزات تجعمو مالئما  لالستخداـ في مثؿ حاالت كيذه   
Walker ،    كيكضح ,Gebotys 2000إف : " أىمية تحميؿ االنحدار المكجستي بقكلو

اختبارا لدالالت المعامالت، كما أنو يعطي  االنحدار المكجستي ىك أداة أكثر قكة، ألنو يقدـ
الباحث فكرة عف مقدار تأثير المتغير المستقؿ عمى متغير االستجابة الثنائية، كباإلضافة 
إلى ذلؾ فإف االنحدار المكجستي يرتب تأثير المتغيرات، مما يسمح لمباحث باالستنتاج بأف 
متغيرا ما يعتبر أقكل مف المتغير اآلخر في فيـ ظيكر النتيجة المطمكبة، كما أف تحميؿ 

" االنحدار المكجستي يمكنو أف يتضمف المتغيرات النكعية كحدكدا  لمتفاعالت
أيضا إلى أف تحميؿ االنحدار المكجستي  ( Walker ; 1992, Dayton ,1998(كيشير 

يعد أقؿ حساسية لالنحرافات عف اعتدالية التكزيع لممتغيرات محؿ الدراسة، كما أنو يتغمب 
عمى مشكمة االفتراضات الشديدة النحدار المربعات الدنيا االعتيادم، مما يجعمو األكثر 

 .مالئمة في حاالت المتغير التابع ثنائي القيمة
 Chi square test 2اختبار كا

يعتبر تكزيع كام تربيع  مف التكزيعات اإلحتمالية الشائعة االستخداـ  حيث تكجد لو 
تطبيقات عديدة بدرجة يمكف معيا القكؿ أنو يأتي في المرتبة الثانية لمتكزيع المعتدؿ مف 

كيعتمد اعتمادا كامال عمى درجات الحرية، فكمما زادت درجات الحرية .حيث كثرة تطبيقاتو
.   كمما قؿ التكاء التكزيع كاقترب مف التماثؿ

 

 

 18الجدكؿ رقـ
Régression logistique 

 2011 = السنة
Bloc 0 : bloc de départ 
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Tableau de classementa,b,c 
 Observations Prévisions 
إدارة األرباح   Pourcenta

ge correct  0 1 
Etape 

0 
إدارة 

األرباح 
0 0 14 ,0 
1 0 28 100,0 

Pourcentage global   66,7 
a. 2011 = السنة 

b. La constante est incluse dans le modèle. 
c. La valeur de césure est ,500 

 
 
 

Variables dans l'équationa 

 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
0 

Constant
e 

,693 ,327 4,484 1 ,034 2,000 

a. 2011 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 

 أف عدد  المؤسسات التي مارست إدارة األرباح خالؿ سنة 18نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ
، إما المؤسسات التي لـ تمارس  بالمائة 66,7مؤسسة أم ما نسبتو 28قدرت ب 2011

.  مؤسسة14إدارة األرباح قدر عددىا ب 

 

 19الجدكؿ رقـ
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Variables dans l'équationa 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
0 

Constant
e 

,693 ,327 4,484 1 ,034 2,000 

a. 2011 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات  المعادلة  مجتمعة كالمتمثمة في  طبيعة حجـ كنسبة 19نالحظ مف خالؿ الجدكؿ 
. 0,034  ب   SIG،  قيمة داللة قدرت .0,05 أقؿ مف SIG   المديكنية  دالة معنكيا حيث اف

 .كىذا مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا0,05   كىي أقؿ مف
 20الجدكؿ رقـ

Variables hors de l'équationa 
 Score Ddl Sig. 

Etape 
0 

Variable
s 

طبيعة  1,339 1 ,247 
حجـ  1,669 1 ,196 

المديكنية  ,048 1 ,826 
Statistiques globales 3,584 3 ,310 

a. 2011 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات المكجكدة خارج  المعادلة كالمتمثمة في   نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
،   .0,05 أكبر مف SIG   طبيعة كحجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
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Block 1 : Méthode = Entrée 

Tests de spécification du modèlea 
 Khi-Chi-deux Ddl Sig. 

Etape 
1 

Etape 3,648 3 ,302 
Bloc 3,648 3 ,302 
Modèle 3,648 3 ,302 

a. مف اعداد الباحث بناءا عمى :  المصدر2011 = السنة
 Spssبرنامج 

 
 

 21الجدكؿ رقـ

Récapitulatif des modèlesb 

Etape -2log-
vraisemblance R-deux de Cox & Snell R-deux de Nagelkerke 
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d
i

m
e
n
s
i
o
n
0 

1 

 

 

49,819a ,083 ,116 

a. L'estimation a été interrompue au numéro d'itération 4 parce que les 
estimations de paramètres ont changé de moins de ,001. 

b. 2011 = السنة 
 R-deux de Nagelkerke، حيث قدر 2011يبيف الجدكؿ اعاله ممخص نمكذج الدراسة لسنة 

 083,  بR-deux de Cox & Snell، ك  116,ب 
 22الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
1a 

طبيعة  -
,957 

,783 1,495 1 ,221 ,384 

حجـ  -
,248 

,180 1,896 1 ,168 ,780 

المديكنية  -
,280 

,360 ,606 1 ,436 ,756 

Constante 7,22
1 

4,325 2,787 1 ,095 1367,832 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
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Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
1a 

طبيعة  -
,957 

,783 1,495 1 ,221 ,384 

حجـ  -
,248 

,180 1,896 1 ,168 ,780 

المديكنية  -
,280 

,360 ,606 1 ,436 ,756 

Constante 7,22
1 

4,325 2,787 1 ,095 1367,832 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2011 = السنة 

 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات المكجكدة داخؿ  المعادلة كالمتمثمة في   نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
،  .0,05 أكبر مف SIG   طبيعة حجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف

 
 

 

Bloc 0 : bloc de départ 22الجدكؿ رقـ      ا 

 لسنة                                                    2012 =

Tableau de classementa,b,c 
 Observations Prévisions 
إدارة األرباح   Pourcentag

e correct  0 1 
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Etape 
0 

إدارة 
األرباح 

0 32 0 100,0 
1 10 0 ,0 

Pourcentage global   76,2 
a. 2012 = السنة 

b. La constante est incluse dans le modèle. 
c. La valeur de césure est ,500 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 
نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ أف عدد  المؤسسات التي مارست إدارة األرباح خالؿ سنة 

، أما المؤسسات التي لـ  بالمائة 23 ,80مؤسسات أم ما نسبتو  10 قدر ب 2012
 . بالمائة76,2  مؤسسة أم ما نسبتو 32تمارس إدارة األرباح قدر عددىا ب

  2012 = السنة . 

  الجدكؿ رقـ23

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 0a Constante -1,163 ,362 10,308 1 ,001 ,313 
a 
b 
c. 

 Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
 

 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
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نجد اف المتغيرات  الدراسة متجمعة كالمتمثمة في حجـ كنسبة  نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
  ب   SIG،   حيث قيمة داللة قدرت .0,05 أقؿ مف SIG   المديكنية  دالة معنكيا حيث اف

. كىذا مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا0,05   كىي أقؿ مف. 0,01
 

Variables hors de l'équation 
 24الجدكؿ رقـ

 
 Score ddl Sig. 

Etape 
0 

Variable
s 

طبيعة  1,641 1 ,200 
حجـ  3,804 1 ,051 

المديكنية  1,312 1 ,252 
Statistiques globales 6,700 3 ,082 
a. 2012 = السنة 

 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات المكجكدة خارج  المعادلة كالمتمثمة في  نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
 ،  .0,05 أكبر مف SIG   حجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف

 

 25الجدكؿ رقـ
Block 1 : Méthode = Entrée 

Tests de spécification du modèlea 

 
Khi-Chi-

deux Ddl Sig. 
Etape 

1 
Etape 12,039 3 ,007 
Bloc 12,039 3 ,007 
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Modèl
e 

12,039 3 ,007 

a. 2012 = السنة 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

Récapitulatif des modèlesb 
Etap
e 

-2log-
vraisemblance 

R-deux de Cox & 
Snell 

R-deux de 
Nagelkerke 

d
i

m
e
n
s
i
o
n
0 

1 34,067a ,249 ,374 
 
 
 

a. L'estimation a été interrompue au numéro d'itération 7 parce 
que les estimations de paramètres ont changé de moins de 
,001. 

b. مف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدرSpss 

 2012 = السنة
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 R-deux de Nagelkerke، حيث قدر 2012يبيف الجدكؿ اعاله ممخص نمكذج الدراسة لسنة 
 249,  بR-deux de Cox & Snell، ك  374,ب 

 26الجدكؿ رقـ
Variables dans l'équationb 

 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 
Etape 
1a 

طبيعة  -,995 ,888 1,256 1 ,262 ,370 
حجـ  -,752 ,309 5,915 1 ,015 ,471 

المديكنية  -3,562 1,895 3,534 1 ,060 ,028 
Constant

e 
17,527 7,304 5,759 1 ,016 4,093E

7 
a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 

b. 2012 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات المكجكدة داخؿ  المعادلة كالمتمثمة في  نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
،  في حيف اف .0,05 أكبر مف SIG   حجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
   كىي أقؿ مف. 0,015  ب   SIGحجـ المؤسسة داؿ معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

 .كىذا مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا0,05
 26 الجدكؿ رقـ2013 = السنة

Bloc 0 : bloc de départ 

Tableau de classementa,b,c 
 Observations Prévisions 
إدارة األرباح   Pourcentage 

correct  0 1 
Etape 0  إدارة

األرباح 
0 24 0 100,0 
1 18 0 ,0 

Pourcentage global   57,1 



 ياس جودة القوائم المالية  بهدااة  يااية                                           : الفف اللالل  
 

 
228 

a. 2013 = السنة 
b. La constante est incluse dans le modèle. 
c. La valeur de césure est ,500 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 أف عدد  المؤسسات التي مارست إدارة األرباح خالؿ سنة 26نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ
، أما المؤسسات التي لـ   بالمائة42 , 90مؤسسة أم ما نسبتو  18 قدر ب 2013

 . بالمائة57,1  مؤسسة أم ما نسبتو 24تمارس إدارة األرباح قدر عددىا ب

 27الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 0a Constan
te 

-,288 ,312 ,851 1 ,356 ,750 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2013 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ المعادلة  مجتمعة كالمتمثمة 
 0,355 قدرت ب  SIGفي طبيعة كحجـ كنسبة المديكنية ليست دالة معنكيا  كاف قيمة 

 بالمؤسسات محؿ 2013  كىذا لسنة sig =0,05كىي أكبر مف  مستكل الداللة المعتمد 
 .الدراسة 

 

 28الجدكؿ رقـ

Variables hors de l'équationa 
 Score Ddl Sig. 

Etape Variable طبيعة  1,750 1 ,186 
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0 s  حجـ ,267 1 ,606 
المديونية  1,504 1 ,220 

Statistiques globales 3,797 3 ,284 
a. 2013 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة خارج  المعادلة كالمتمثمة في طبيعة 

 ،  .0,05 أكبر مف SIG   المؤسسة كحجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
 29الجدكؿ رقـ

Block 1 : Méthode = Entrée 
Tests de spécification du modèlea 

 Khi-Chi-
deux ddl Sig. 

Etape 1 Etape 8,243 3 ,041 
Bloc 8,243 3 ,041 

Modèle 8,243 3 ,041 
a. 2013 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
 30الجدكؿ رقـ

Récapitulatif des modèlesb 

R-deux de 
Nagelkerke 

-2log-
vraisemblance 

R-deux de 
Cox & Snell 

Etape 

,239 ,178 49,122a 1 

a. L'estimation a été interrompue au numéro 
d'itération 8 parce que les estimations de paramètres 
ont changé de moins de ,001. 
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 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 R-deux de Nagelkerke، حيث قدر 2015يبيف الجدكؿ اعاله ممخص نمكذج الدراسة لسنة 
 178,  بR-deux de Cox & Snell، ك  239,ب 

 31الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
1a 

طبيعة  -1,477 ,764 3,735 1 ,053 ,228 
حجـ  ,023 ,166 ,020 1 ,889 1,023 

المديكنية  2,158 1,163 3,445 1 ,063 8,653 
Constant

e 
-,794 3,990 ,040 1 ,842 ,452 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2013 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ  المعادلة كالمتمثمة في حجـ 
   كىي اكبر مف ،  .0,05 أكبر مف SIG   كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف

. كىذا مايدؿ عمى انيا  ليست دالة احصائيا0,05
 

 

 

b. 2013 = السنة 
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 32 الجدكؿ رقـ2014 = السنة

Bloc 0 : bloc de départ 

Tableau de classementa,b,c 
 Observations Prévisions 
إدارة األرباح   Pourcentage 

correct  0 1 
Etape 
0 

إدارة 
األرباح 

0 31 0 100,0 
1 11 0 ,0 

Pourcentage global   73,8 
a. 2014 = السنة 

b. La constante est incluse dans le modèle. 
c. La valeur de césure est ,500 

 Spssمف إعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
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 أف عدد المؤسسات التي مارست إدارة األرباح خالؿ سنة 32نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ
 بالمائة ، أما المؤسسات التي لـ تمارس إدارة 26 , 20مؤسسة أم ما نسبتو11 ب 2014

 . بالمائة73,8 مؤسسة أم ما نسبتو 31األرباح قدر عددىا ب

 33الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
0a 

Constant
e 

-1,036 ,351 8,716 1 ,003 ,355 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2014 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ المعادلة  مجتمعة كالمتمثمة 
 0,355 قدرت ب  SIGليست دالة معنكيا  كاف قيمة  في طبيعة كحجـ كنسبة المديكنية

 sig  =0,05كىي أكبر مف  مستكل الداللة المعتمد 
 

 34الجدكؿ رقـ

Variables hors de l'équationa 
 Score ddl Sig. 

Etape 
0 

Variable
s 

طبيعة  ,062 1 ,804 
حجـ  7,601 1 ,006 

المديكنية  ,503 1 ,478 
Statistiques globales 7,721 3 ,052 
a. 2014 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
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نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة خارج  المعادلة كالمتمثمة في حجـ 
،  في حيف اف حجـ .0,05 أكبر مف SIG   كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
كىذا 0,05   كىي أقؿ مف. 0,06  ب   SIGالمؤسسة داؿ معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

. مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا
 35الجدكؿ رقـ

Block 1 : Méthode = Entrée 

Tests de spécification du modèlea 

 Khi-Chi-
deux Ddl Sig. 

Etape 
1 

Etape 9,025 3 ,029 
Bloc 9,025 3 ,029 
Modèl
e 

9,025 3 ,029 

a. 2014 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 

 

 

 36الجدكؿ رقـ

Récapitulatif des modèlesb 
Etape -2log-

vraisemblance R-deux de Cox & Snell 
R-deux de 
Nagelkerke 
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d
i

m
e
n
s
i
o
n
0 

1 39,278a ,193 ,283 

a. L'estimation a été interrompue au numéro d'itération 8 parce que les 
estimations de paramètres ont changé de moins de ,001. 

b. 2014 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 R-deux de Nagelkerke، حيث قدر 2015يبيف الجدكؿ اعاله ممخص نمكذج الدراسة لسنة 
 193,  بR-deux de Cox & Snell، ك  283,ب 

 37الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
1a 

طبيعة  -,185 ,816 ,052 1 ,820 ,831 
حجـ  ,541 ,230 5,545 1 ,019 1,718 
المديكنية  -1,287 1,328 ,940 1 ,332 ,276 
Constant
e 

-
13,184 

5,393 5,976 1 ,015 ,000 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2014 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
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نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ  المعادلة كالمتمثمة في حجـ 

،  في حيف اف حجـ .0,05 أكبر مف SIG   كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
   كىي أقؿ مف. 0,019  ب   SIGالمؤسسة داؿ معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

. كىذا مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا0,05
 

 38 الجدكؿ رقـ2015 = السنة
Bloc 0 : bloc de départ 

Tableau de classementa,b,c 
 Observations Prévisions 
إدارة األرباح   Pourcentage 

correct  0 1 
Etape 0  إدارة

األرباح 
0 33 0 100,0 
1 9 0 ,0 

Pourcentage global   78,6 
a. 2015 = السنة 

b. La constante est incluse dans le modèle 
. 

c. La valeur de césure est ,500 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

أف عدد  المؤسسات التي مارست إدارة  األرباح خالؿ  38نالحظ مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
، أما المؤسسات التي لـ بالمائة  21 , 40مؤسسات أم ما نسبتو 9 قدرت ب 2015سنة 

 . بالمائة78,6 مؤسسة أم ما نسبتو 31تمارس إدارة األرباح قدر عددىا ب
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 40الجدكؿ رقـ
Variables dans l'équationb 

 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 
Etape 
0a 

Constant
e 

-1,299 ,376 11,938 1 ,001 ,273 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2015 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ المعادلة  مجتمعة كالمتمثمة 
. 0,05ب   SIGفي طبيعة كحجـ كنسبة المديكنية دالة معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

 41الجدكؿ رقـ

Variables hors de l'équationa 
 Score ddl Sig. 

Etape 0 Variable
s 

طبيعة  5,727 1 ,017 
حجـ  ,278 1 ,598 

المديكنية  ,152 1 ,697 
Statistiques globales 6,072 3 ,108 

a. 2015 = السنة 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نجد اف المتغيرات المكجكدة خارج  المعادلة كالمتمثمة في  نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله
،  في حيف اف .0,05 أكبر مف SIG   حجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا حيث اف
   كىي أقؿ مف. 0,017  ب   SIGحجـ المؤسسة داؿ معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

. كىذا مايدؿ عمى انيا دالة احصائيا0,05
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 42الجدكؿ رقـ

Block 1 : Méthode = Entrée 

Tests de spécification du modèlea 
 Khi-Chi-deux Ddl Sig. 

Etape 
1 

Etape 8,809 3 ,032 
Bloc 8,809 3 ,032 

Modèl
e 

8,809 3 ,032 

a. 2015 = السنة 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 43الجدكؿ رقـ

Récapitulatif des modèlesb 
Etape -2log-

vraisemblance 
R-deux de 
Cox & Snell 

R-deux de 
Nagelkerke 
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d
i

m
e
n
s
i
o
n
0 

1 34,836a ,189 ,293 

a. L'estimation a été interrompue au numéro d'itération 20 parce 
que le nombre maximal d'itérations a été atteint. Solution finale 
introuvable. 

b. 2015 = السنة 
 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 R-deux de Nagelkerke، حيث قدر 2015يبيف الجدكؿ اعاله ممخص نمكذج الدراسة لسنة 
 189,  بR-deux de Cox & Snell، ك  293,ب 

 44الجدكؿ رقـ

Variables dans l'équationb 
 A E.S. Wald Ddl Sig. Exp(B) 

Etape 
1a 

طبيعة  20,484 10717,7
94 

,000 1 ,998 7,873E
8 

حجـ  ,099 ,178 ,313 1 ,576 1,105 
المديكنية  -,079 ,704 ,013 1 ,911 ,924 
Constant

e 
-

23,505 
10717,7

95 
,000 1 ,998 ,000 
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a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : المديكنية ,حجـ ,طبيعة. 
b. 2015 = السنة 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 
نالحظ مف خالؿ الجدكؿ اعاله اف المتغيرات المكجكدة داخؿ المعادلة غير مجتمعة 
ب  كالمتمثمة في طبيعة كحجـ كنسبة المديكنية  ليست دالة معنكيا عند قيمة داللة قدرت 

 . 0,05 خاصة بيا اكبر مف SIGككؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

يتبيف لنا ما مدى  la régression logistique مف خالؿ تطبيؽ االنحدار الموجستي الثنائي،
 إدارة  كمتغيرات مستقمة عمى نسبة المديونية  و حجـ المنشأة, طبيعة الممكيةتأثير كؿ مف 

:  في الجداوؿ التالية و ىذا األرباح
Résultats de la régression logistique sur la gestion des gains45 الجدكؿ رقـ 

 
 Année 2011 

 
Variable β Ecart Wald Significativité Exp(β) 
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type 

 384, 221, 1,495 783, 957,- طبيعة الممكية

 780, 168, 1,896 180, 248,- حجـ المنشأة

 756, 436, 606, 360, 280,- نسبة المديونية

Constante 7,221 4,325 2,787 ,095 1367,832 

_-2LL 49,819     

R2 ,116     

% 73,8     

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

نسبة  الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية
، حيث نالحظ عدـ 2011عمى إدارة األرباح بالمؤسسات محؿ الدراسة لسنة  المديكنية

. 0,05 كميا أكبر مف SIGمعنكية المتغيرات الثالث 
Cette régression confirme l’absence d’une influence  directe des variables 

explicatives : Nature, Taille et ENDET sur la gestion gains pour l’année 

2011 

 2011إدارة االرباح لسنة  : 6الشكؿ رقـ

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج :  المصدر
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   : Résultats de la régression logistique sur la gestion des gains الجدكؿ 
 46رقـ

 Année 2012 

Variable Β 
Ecart 
type 

Wald 
Significativit

é 
Exp(β) 

 888, 995,- طبيعة الممكية
1,25

6 
,262 ,370 

 309, 752,- حجـ المنشأة
5,91

5 
,015 ,471 

 1,895 3,562- نسبة المديونية
3,53

4 
,060 ,028 

Constante 17,527 7,304 
5,75

9 
,016 

4,093E
7 

_-2LL 34,067a     
R2 ,374     
% 81,0     

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

Le modèle de régression logistique prédit  81,0 % de réponses 
correctes, la valeur du R2 de  Nagelkerke  (37,4%) dénotant un 
pouvoir explicatif acceptable de la gestion de résultats .Cette 
régression confirme l’influence (négative) directe de Taille. sur la 
gestion de résultats Plus la taille  est élevée moins l’entreprise  aura 
tendance à faire une gestion de gain. Un accroissement d’une unité 
du score de taille  multiplie par 0,471. la probabilité de réaliser une 
gestion de gain (Exp(β)= 0,471) 

لػ  R2 ٪ مف اإلجابات الصحيحة ، كتدؿ قيمة81.0كيتنبأ نمكذج االنحدار المكجستي بػ 
Nagelkerke (37.4٪) عمى قكة تفسيرية مقبكلة إلدارة االرباح. 
في إدارة األرباح كمما كاف حجميا  .لمحجـ (السمبي)ىذا االنحدار يؤكد التأثير المباشر 
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تتضاعؼ زيادة كحدة كاحدة في درجة  . الشركة إلى إدارة االرباحميؿأعمى ، كمما قؿ 
 (Exp (β) = 0.471) احتماؿ تحقيؽ إدارة االرباح .0.471الحجـ بمقدار 

 2012إدارة االرباح لسنة  : 7الشكؿ رقـ
 

 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 
: Résultats de la régression logistique sur la gestion des gains 47الجدكؿ رقـ 

Année 2013 
 

Variable Β 
Ecart 

type 
Wald 

Significativi

té 
Exp(β) 

 طبيعت الملكيت
-

1,477 
,764 3,735 ,053 ,228 

 1,023 889, 020, 166, 023, حجم المنشأة

 8,653 063, 3,445 1,163 2,158 نسبت المديونيت

Constante -,794 3,990 ,040 ,842 ,452 

_-2LL 49,122     

R2 ,239     

% 61,9     
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 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

Cette régression confirme l’absence d’une influence  directe des variables 

explicatives : Nature, Taille et ENDET sur la gestion des résultats . 

نسبة  الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية
، حيث نالحظ عدـ 2013عمى إدارة األرباح بالمؤسسات محؿ الدراسة لسنة  المديكنية

 .0,05 كميا أكبر مف SIGمعنكية المتغيرات الثالث 
 

 2013إدارة االرباح لسنة  : 8الشكؿ رقـ

 
 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 48الجدكؿ رقـ
  Résultats de la régression logistique sur la gestion des gains :  الجدكؿ رقـ 

Année 2014 
Variable Β Ecart 

type 

Wald Significativité Exp(β) 

 831, 820, 052, 816, 185,- طبيعت الملكيت

 1,718 019, 5,545 230, 541, حجم المنشأة

 276, 332, 940, 1,328 1,287- نسبت المديونيت

Constante -13,184 5,393 5,976 ,015 ,000 
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_-2LL 39,278
a

     

R2 ,283     

% 81,0     

 Spssمف إعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

Le modèle de régression logistique prédit  81,0 % de réponses 

correctes, la valeur du R2 de  Nagelkerke  (28,3%)  dénotant un 

pouvoir explicatif réduit de la gestion du resultat . 

Cette régression confirme l’influence (positive) directe de Taille. sur 

la gestion des résultats    Plus la taille  est élevée plus l’entreprise  

aura tendance à faire une gestion de résultat. Un accroissement d’une 

unité du score de taille  multiplie par 1,718 la probabilité de réaliser 

une gestion de gain (Exp(β)= 1,718) 

لػ  R2 ٪ مف اإلجابات الصحيحة ، كتدؿ قيمة81.0كيتنبأ نمكذج االنحدار المكجستي بػ 
Nagelkerke (28.3٪)  ىذا االنحدار يؤكد  .مخفضة إلدارة اإلرباحتفسيرية عمى قكة

  اقؿ مف  كىي 019,  ب SIG حيث نالحظ انو قدرت .لمحجـ (اإليجابي)التأثير المباشر 
حيث  في إدارة األرباح كمما كاف حجميا أعمى ، كمما تميؿ الشركة إلى إدارة األرباح 0,05

 احتماؿ تحقيؽ إدارة 1.718تتضاعؼ زيادة كحدة كاحدة مف درجة الحجـ بنسبة  .انو 
 .(Exp (β) = 1.718) األرباح

 2014إدارة االرباح لسنة : 9الشكؿ رقـ

 

 Spssمف اعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر

 
 49الجدكؿ رقـ
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  : Résultats de la régression logistique sur la gestion des gains       
 Année 2015 

  
Variable Β Ecart type Wald Significativi

té 
Exp(β) 

7,873E 998, 000, 10717,794 20,484 طبيعة الممكية
8 

 1,105 576, 313, 178, 099, حجـ المنشأة

 924, 911, 013, 704, 079,- نسبة المديونية

Constante -
23,505 

10717,795 ,000 ,998 ,000 

_-2LL 34,836     

R2 ,293     

% 78,6     

 spssمف إعداد الباحث بناءا عمى برنامج : المصدر
Cette régression confirme l’absence d’une influence  directe des variables 
explicatives : Nature, Taille et ENDET sur la gestion gains. 

 
نسبة  الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية

 .عمى إدارة األرباح المديكنية

 2015إدارة األرباح لسنة : 10الشكؿ رقـ
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 :خالصة الفصؿ الثالث 

أف ىناؾ العديد مف الحكافز المختمفة لدل المديريف إلدارة األرباح ك إدارة التكقعات، ك تقدـ 
النظرية المحاسبية االيجابية األساس النظرم لتفسير ذلؾ السمكؾ ك التنبؤ بو ك التعرؼ 
 92عمى بدائؿ اختيار اإلدارة لمسياسات المحاسبية المتعددة كفقا لنظرية المحاسبة االيجابية

حاؿ المفاضمة   المنشآتبعض الدوافع االقتصادية و السموكية إلدارةك ذلؾ بيدؼ حصر 
بيف السياسات المحاسبية لظاىرة يستمـز تفسيرىا مف خالؿ النظرية المحاسبية 

". المدخؿ االيجابي في التنظير المحاسبي"االيجابية

ك قد تبيف مف االستقراء لألدب المحاسبي كجكد دكافع نحك االختيار مف بيف السياسات ك 
التقديرات المحاسبية تدفع اإلدارة نحك تفضيؿ احدىا عف األخرل مف ضمنيا خطط 

المكافآت ك الحكافز اإلدارية، االتفاقات التعاقدية  ك شركط المديكنية، تكقعات سكؽ الماؿ، 
. 93التدخالت التنظيمية ك القضايا المحتممة ك  الضرائب

                                                           
92

 WATTS R., ZIMMERMAN J. (1990), « Positive Accounting Theory : A Ten Year Perspective 

»the, Accounting Review, vol. 65, pp. 131-156 
93

 la théorie politico-contractuelle étudie les déterminants organisationnels, économiques et 

politiques des choix effectués par les préparateurs des comptes en matière de politique comptable 

Thomas D.Fieldsa , Thomas Z.Lysb,*, Linda Vincentb Empirical research on accounting choice 

Journal of Accounting and Economics 31 (2001)  p. 255–307 
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ك  يمكف أف نقكؿ أف النظرية االيجابية في المحاسبة ترتبط بالجانب التطبيقي حيث يتـ 
مالحظة الكاقع العممي ك تفسيره ك تحميمو ك التنبؤ بما سيحدث في المستقبؿ ك عميو يجب 
أف تتضمف المعمكمات المحاسبية القدرة عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية لكي تمكف متخذم 

 .القرارات مف اتخاذ قرارات مالئمة لتفضيالتيـ االستثمارية
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 الخاتمػػػػة العامػػػػػػػػػػػة

: كشفت الدراسة عف مجمكعة مف النتائج نمخص أىميا فيما يمي

  عمى إدارة األرباح كقد  الجزائرية اعتادت اإلدارة في الشركات المساىمة العامة -1
تزايدت ىذه الظاىرة بفعؿ تداعيات انخفاض مذاخيؿ الدكلة مف ايرادات الضريبة 
البتركلية كرغبتيا بتعكيضيا بالجباية العادية  خصكصا لدل الشركات المتعثرة 

 .منيا
كاف ,تتنكع األساليب كاإلجراءات المستخدمة في إدارة األرباح في تمؾ الشركات  -2

أما . ( Accruals)أكثرىا شيكعا ىي ما يقع منيا في نطاؽ محاسبة االستحقاؽ 
 Bigاألقؿ شيكعان فيي األساليب التي تقع في نطاؽ ما يعرؼ بتنظيؼ الدفاتر 

Bath-write off. 
أجمعت الفئات المشمكلة في عينة الدارسة عمى أف لألساليب كاإلجراءات المتبعة  -3

في إدارة األرباح أثاران متفاكتة تتركيا عمى مكثكقية البيانات المالية المنشكرة التي 
كاف أكثرىا تأثيرا ىي ما  تمارسو .تصدرىا الشركات المساىمة العامة الجزائرية

اإلدارة في نطاؽ قياميا بعمميات كىمية  كاقميا تأثيرا تمؾ الممارسة في نطاؽ ما 
 .Income Smoothingيعرؼ بتمييد الدخؿ 

تتكفر كسائؿ كأدكات يمكف إذا ما أحسف استخداميا بفاعمية أف تحد مف ممارسة  -4
يأتي عمى رأسيا قكاعد نظـ . إدارة األرباح في الشركات المساىمة العامة الجزائرية

كتطبيؽ الجزاءات الرادعة عمى , كتحسيف جكدة أعماؿ التدقيؽ, حككمة  االشركات
المديريف التنفيذييف كمف يتكاطأ معيـ مف مدققي الحسابات الخارجيف في حاؿ 

 .الممارسة الضارة إلدارة األرباح في تمؾ الشركات

تعتبر حككمة الشركات إحدل المتطمبات الجديدة لمنيكض باالقتصاد، مف خالؿ  -5
االنعكاس اإليجابي لتطبيؽ مبادئيا القائمة عمى اإلفصاح كالشفافية، مف قبؿ 
الشركات المدرجة في أسكاؽ الماؿ، خاصة كأف ىذه األخيرة تعد مصدرا ىاما 

. لمتمكيؿ كتقديـ المعمكمات المتعمقة بتمؾ الشركات
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كقد تبيف اآلف أكثر مف أم كقت مضى، أف تبني نظاـ شفاؼ كعادؿ يؤدم إلى  -6
خمؽ ضمانات ضد الفساد كسكء اإلدارة، كالحد مف أساليب التضميؿ، سكاء عف 

طريؽ االلتزاـ بمبدأ حماية حقكؽ المساىميف الذم يضمف تشجيعيـ عمى االستثمار 
في األكراؽ المالية دكف تخكؼ، أك مف خالؿ مبدأ اإلفصاح عف المعمكمات 

المحاسبية الذم يعتبر عامال ميما في تخفيض تكمفة رأسماؿ الشركة كضماف 
استمراريتيا، بما يضمف تنشيط السكؽ مف جية، كالكصكؿ إلى السعر الحقيقي 

أم أف الطريؽ الجيد . لألسيـ مف جية أخرل، كمف ثـ رفع كفاءة السكؽ المالي
كالصحيح لحككمة الشركات سيككف المدخؿ الفعاؿ لتعزيز اإلفصاح كالشفافية، مما 

 .ينعكس باإليجاب عمى كفاءة السكؽ المالي
 الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية

، حيث نالحظ 2011عمى إدارة األرباح بالمؤسسات محؿ الدراسة لسنة  نسبة المديكنية
. 0,05 كميا أكبر مف SIGعدـ معنكية المتغيرات الثالث 

 
 

في إدارة األرباح كمما كاف  .لمحجـ (السمبي)ىذا االنحدار يؤكد التأثير المباشر 
تتضاعؼ زيادة كحدة  .حجميا أعمى ، كمما قؿ تميؿ الشركة إلى إدارة األرباح

كاحدة في درجة الحجـ 
 

 الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية
، حيث نالحظ 2013عمى إدارة األرباح بالمؤسسات محؿ الدراسة لسنة  نسبة المديكنية

 عدـ معنكية المتغيرات الثالث 

  ب SIG حيث نالحظ انو قدرت .لمحجـ (اإليجابي)ىذا االنحدار يؤكد التأثير المباشر 
في إدارة األرباح كمما كاف حجميا أعمى ، كمما تميؿ  0,05  اقؿ مف  كىي 019,

تتضاعؼ زيادة كحدة كاحدة مف درجة الحجـ  .حيث انو  الشركة إلى إدارة األرباح
   احتماؿ تحقيؽ إدارة األرباح1.718بنسبة 
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 الطبيعة كالحجـ ك: يؤكد ىذا االنحدار عدـ كجكد تأثير مباشر لممتغيرات التفسيرية
 .عمى إدارة األرباح نسبة المديكنية
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قائػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجع 

: بالمغة العربية
المحددات االقتصادية ك السمككية لالختيار مف "مدككر ، جماؿ عبد الغني ، .1

بيف الطرؽ المحاسبية البديمة كاساس لمقياس المحاسبي مع التطبيؽ عمى عينة مف 
، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية "الشركات العاممة بجميكرية مصر العربية 

 ـ2008التجارة، جامعة االسكندرية،
اسماعيؿ الطاىر مفتاح االحمر ، سمكؾ تمييد صافي الدخؿ في الشركات  .2

الميبية ، رسالة ماجيستير غير منشكرة ، طرابمس اكاديمية الدراسات العميا 
 ،2008.  
دراسات متقدمة في مجاؿ المحاسبة "أبك المكاـر ، كصفي عبدالفتاح، .3

 .ـ2002جامعة االسكندرية، الناشر دار الجامعة الجديدة سنة-كمية التجارة"المالية،
كمية "دراسات متقدمة  في المحاسبة ك المراجعة،"الدىراكم ، كماؿ الديف، .4

 ـ2006جامعة االسكندرية، الناشر المكتب الجامعي الحديث سنة- التجارة
جامعة قناة – كمية التجارة ببكرسعيد "الميثي، فؤاد محمد، نظرية المحاسبة .5

. 289-285ص.ـ 2010السكيس ، الناشر دار النيضة العربية
كمية "دراسات في قضايا ك مشاكؿ محاسبة معاصرة، "بدكم، محمد عباس،  .6

 ـ2000جامعة االسكندرية، الناشر دار المعارؼ باالسكندرية ، سنة- التجارة
تقييـ استخداـ المنيج المعيارم ك المنيج االيجابي في "تكفيؽ ، محمد شريؼ، .7

البحث المحاسبي ك بناء معايير المحاسبة ك تحميمي بكاعث االدارة في تبني 
 ، متاح عمى المكقع2006"السياسات المحاسبة

، "برنامج لمحصكؿ عمى ماتجستير المحاسبة- حسيف نظاـ، نظرية المحاسبة .8
 بحث منشكر عمى مكقع جكجؿ
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تقييـ المنيجية العممية لالطار الفكرم لنظرية " عثماف ، االميرة ابراىيـ ،. .9
جامعة االسكندرية، مجمة االدارة العامة - ، كمية التجارة"المحاسبة االيجابية
 .764-729ـ، ص 2000، العدد الرابع، يناير 39بالرياض، المجمد

- ، كمية التجارة" ىندم، منير إبراىيـ ، الفكر الحديث في مجاؿ االستثمار .10
. ـ1999جامعة طنطا ، الناشر دار المعارؼ ، سنة

د كماؿ -، ترجمة ك تعريب"ىندريكسف ، الدكرف س، النظرية المحاسبية  .11
. ـ2008خميفة ابك زيد، الطبعة الرابعة

لسنة  (243)معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار كزير االستثمار رقـ .12
 .(ـ2006الناشر الجمعية المصرية لممحاسبيف القانكنييف)ـ،2006

الحاكمية المؤسسية ( 2003)دىمش، نعيـ، كعفاؼ اسحاؽ أبك زر،  .13
، المؤتمر العممي الميني الخامس لجمعية وعالقتيا بالتدقيؽ ومينة المحاسبة

  أيمكؿ25-24مدققي الحسابات القانكنييف االردنييف، عماف، مف 
- ـ، دار الراية لمنشر ك التكزيع، عماف.ـ.ف: سيد عطا اهلل السيد .14

 .2008األردف، 
جراءات المراجع في "    ،أميف السيد أحمد لطفي .15 مسئكليات كا 

، الدار الجامعية ،  " التقرير عف الغش كالممارسات المحاسبية الخاطئة
   .2005، اإلسكندرية 

المحاسبة الدكلية كفقا ألحدث إصدارات "    ،يحيى محمد أبوطالب .16
معايير المحاسبة المصرية المعدة كفقا لممعايير الدكلية لمتقارير المالية في 

   .2006، اإلسكندرية  الدار الجامعية ، ، " إطار نظرية المحاسبة
، نظرية المحاسبة، منشكرات جامعة حمب، حناف محمد رضواف .17

1987. 
 مذكرات في تطكر الفكر المحاسبي، دار النيضة العربية، ضيؼ خيرت،

. 1982بيركت، 
شحاتة , نصرعمي الكىاب عبد عبد اهلل خالد آميف كآخركف، أصك .18

مراجعة الحسابات كحككمة الشركات في بيئة االعماؿ "" السيد شحاتة 
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,  جميكرية مصر العربية,  الدار الجامعية, "" العربية ك الدكلية المعاصرة 
2006 -2007 . 

مف : النمكذج المحاسبي المعاصر: 1990رضكاف حمكة حناف .د .19
دار كائؿ  مركز الكتب األردني، عماف،  ،  المحاسبةالمبادئ إلى المعايير

 .لمنشر، األردف 
حككمة الشركات كمعالجة الفساد " سميماف ، محمد مصطفى ،  .20

 . 2006، الدار الجامعية ، مصر ، " المالي كاإلدارم دراسة مقارنة 
سبيؿ التقدـ مع إلقاء – حككمة الشركات " أبك العطا ، نرميف ،  .21

 )، مجمة اإلصالح االقتصادم ، العدد " الضكء عمى  التجربة المصرية 
 ،  2006، يناير  ( 8

تدقيؽ الحسابات في إطار منظكمة " ميخائيؿ ، اشرؼ حنا ،  .22
، بحكث  كأكراؽ عمؿ المؤتمر العربي األكؿ حكؿ " حككمة الشركات 

.  2005التدقيؽ الداخمي في إطار حككمة الشركات ، القاىرة ، 
أحمد حسيف عمي حسيف ، نظـ المعمكمات المحاسبية ، الدار  .23

 . 2006االسكندرية ،– الجامعية 
بكؿ جكف ستينبارت ،مارشاؿ ركمني، نظـ المعمكمات المحاسبية ،  .24

 . 2009تعريب قاسـ ابراىيـ الحسني ، دار المريخ ، 
سميماف مصطفى الدالىمة ،أساسيات نظـ المعمكمات المحاسبية  .25

–كتكنكلكجيا المعمكمات ، دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، الطبعة األكلى 
 2008 .

سمير كامؿ محمد عيسى ،أثر جكدة المراجعة الخارجية عمى  .26
عمميات إدارة األرباح ، مجمة كمية التجارة لمبحكث العممية ،جامعة 

 . 2008اإلسكندرية ، 
محمد زيداف إبراىيـ ، السمكؾ األخالقي لإلدارة عند قياس الدخؿ  .27

 )المحاسبي  بمنظمات األعماؿ ، مجمة أفاؽ جديدة لمدراسات التجارية 
 . 2006العدد األكؿ كالثاني، يناير،  (جامعة المنكفية – كمية التجارة 
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تعزيز التنمية مف خالؿ الحككمة الشركاتية ، مجالت إلكتركنية مختارة ، 
مكقع كزارة الخارجية األمريكية 
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ENTREPRI

SE 

ANNE

E 

Total  Actif 

Aі,t-1 

CAі,t 

Chiffre d’affaire 

Variation CA 

 

ΔCAі,t 

CA    à crédit 

CCRі,t 

Variation 

CA    à crédit 

ΔCCRі,t 

PPEі,t 

Valeur brut De l’actif 

constatant 

 

L’aurassi 

2015 12 022 764 872.00 2 870 799 525.00 -202 921 737.00 483 546 850.00 -734 192.00 13 204 785 823.00 

2014 12 028 027 380.00 3 073 721 262.00 904 976 494.00 484 281 042.00 110 137 879.13 12 549 455 820.00 

2013 11 928 741 134.00 2 168 744 768.00 686 441 685.00 374 143 162.87 -51 216 636.13 13 478 162 585.00 

2012 11 379 306 572.00 1 482 303 083.00 1 375 209 382.00 425 359 799.00 312 162 136.00 13 230 232 386.00 

2011 10 867 903 092.00 107 093 701.00 -1 052 016 302.00 113 197 663.00 -250 282 336.00 12 215 082 075 

NCA 

ROUIBA 

2015 8 340 204 758.00 7 490 167 433.00 436 439 615.00 1 403 362 966.00 244 547 808.00 7 787 146 170 

2014 7 209 674 495.00 7 053 727 818.00 1 021 433 378.00 1 158 815 158.00 368 468 303.00 13 032 789 657 

2013 5 482 582 944.00 6 032 294 440.00 362 477 282.00 790 346 855.00 109 427 896.00 4 837 803 574 

2012 4 594 799 545.00 5 669 817 158.00 1 036 386 552.00 680 918 959.00 120 785 309.00 3 770 030 669 

2011 4 059 896 615.00 4 633 430 606.00 4 633 430 606.00 560 133 650.00 560 133 650.00 3211479 1207  

 SAIDAL 

2015 34 921 900 820.00 9 984 043 757.00 195 017 852.00 3 822 680 037.00 373 885 636.00 35 157 914 948 

2014 31 587 704 405.00 9 789 025 905.00 -1 672 821 676.00 3 448 794 401.00 -382 166 455.00 32 213 883 092 

2013 30 099 573 372.00 11 461 847 581.00 -2 433 206 891.00 3 830 960 856.00 -863 997 092.00 29 724 776 277 

2012 30 021 145 494.00 13 895 054 472.00 390 783 772.00 4 694 957 948.00 836 830 102.00 29 618 901 761 

2011 27 277 970 867.00 13 504 270 700.00 994 070 835.00 3 858 127 846.00 -554 382 653.00 28 131 227 493 

SPA 

ALFATRO

N 

2015 3 478 219 338.00 718 508 952.00 268 649 842.00 844 680 290.00 515 369 280.00 702 406 718 

2014 2 063 354 270.00 449 859 110.00 -492 125 678.00 329 311 010.00 302 620 978.00 680 481 289 

2013 2 227 998 962.00 941 984 788.00 377 779 072.00 26 690 032.00 -864 122 474.00 590 045 621 

2012 1 209 125 786.00 564 205 716.00 173 405 608.00 890 812 506.00 343 208 125.00 388 112 118 

2011 953 211 526.00 390 800 108.00 390 800 108.00 547 604 381.00 155 823 029.00 371 120 511 



 المال ق  
 

 278 

AIR 

ALGERIE 

2015 212 220 054 457.00 77 567 252 138.00 7 922 764 517.00 8 488 014 107.00 -1 051 406 723.00 242 882 149 709 

2014 198 809 554 004.00 69 644 487 621.00 4 058 798 266.00 9 539 420 830.00 1 458 909 312.00 210 584 821 781 

2013 160 411 236 687.00 65 585 689 355.00 8 615 938 110.00 8 080 511 518.00 -103 967 941.00 170 093 793 722 

2012 155 714 742 879.00 56 969 751 245.00 1 329 603 377.00 8 184 479 459.00 -581 726 513.00 163 301 527 992 

2011 148 555 152 756.00 55 640 147 868.00 55 640 147 868.00 8 766 205 972.00 -2 155 200 289.00 161 216 123 416 

SPA 

CEVITAL 

2015 357 134 215 298.00 174 273 413 273.00 12 761 142 723.00 14 236 497 064.00 959 350 052.00 204 519 093 152 

2014 653 089 535 944.00 161 512 270 550.00 1 011 143 747.00 13 277 147 012.00 5 706 264 908.00 402 400 701 982 

2013 280 807 143 883.00 160 501 126 803.00 -9 668 077 243.00 7 570 882 104.00 -1 879 946 320.00 167 520 509 079 

2012 505 369 039 213.00 170 169 204 046.00 10 749 201 718.00 9 450 828 424.00 947 685 010.00 159 548 344 186 

2011 232 025 397 149.00 159 420 002 328.00 25 318 767 382.00 8 503 143 414.00 2 809 902 750.00 136 731 754 484 

SPA CNAN 

2015 6 644 480 075.00 0.00 0.00 23 732 159.00 23 732 159.00 4 920 669 974 

2014 #VALEUR! 0.00 0.00 0.00 0.00 8 328 309 161 

2013 6 836 253 894.00 0.00 -2 614 550.00 0.00 -390 000.00 4 594 783 121 

2012 7 368 972 965.00 2 614 550.00 -755 590.00 390 000.00 -38 723 666.00 4 606 943 163 

2011 6 122 981 559.00 3 370 140.00 3 370 140.00 39 113 666.00 39 113 666.00 2 687 985 050 

SPA 

CONDOR 

ELECTRO

NICS 

2015 59 963 278 713.00 88 900 080 130.00 15 523 428 805.00 7 368 694 326.00 3 287 861 213.00 25 183 265 906 

2014 41 790 517 403.00 73 376 651 325.00 25 629 534 340.00 4 080 833 113.00 2 077 720 458.00 20 020 573 605 

2013 32 117 128 139.00 47 747 116 985.00 3 824 187 886.00 2 003 112 655.00 549 960 862.00 6 066 255 434 

2012 21 887 901 482.00 43 922 929 099.00 12 145 437 092.00 1 453 151 793.00 819 860 421.00 2 529 277 570 

2011 18 210 154 722.00 31 777 492 007.00 14 255 237 589.00 633 291 372.00 60 476 794.00 953 762 424 

SPA ENIE 

2015 12 227 135 400.00 2 527 619 719.00 733 772 822.00 1 810 139 833.00 515 572 765.00 11 079 444 027 

 
2014 13 102 217 291.00 1 793 846 897.00 -987 914 942.00 1 294 567 068.00 539 274 734.00 11 480 432 163 

2013 13 301 122 057.00 2 781 761 839.00 377 531 091.00 755 292 334.00 755 292 334.00 11 525 745 665 
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2012 13 301 122 055.00 2 404 230 748.00 -165 867 117.00 0.00 -40 670 527.00 11 014 341 371 

2011 11 658 202 581.00 2 570 097 865.00 329 495 153.00 40 670 527.00 -357 929 630.00 11 023 113 190 

SPA 

COSIDER 

2015 51 067 249 886.00 37 064 287 599.00 7 204 835 667.00 1 792 846 450.00 498 279 382.00 26 937 841 012 

2014 43 942 333 857.00 29 859 451 932.00 5 744 900 185.00 1 294 567 068.00 539 274 734.00 24 656 342 464 

2013 43 842 557 268.00 24 114 551 747.00 7 576 159 096.00 755 292 334.00 714 621 807.00 20 305 511 452 

2012 36 361 074 206.00 16 538 392 651.00 4 617 260 940.00 40 670 527.00 -357 929 630.00 16 834 267 027 

2011 27 610 249 371.00 11 921 131 711.00 1 083 793 061.00 398 600 157.00 111 416 300.00 16 204 178 692 

2015 8 276 962 033.00 541 520 535.00 -1 025 040 854.00 63 609 545.00 -146 701 848.00 11 876 118 736 

EPE / SPA 

SOMATEL 

2014 7 290 661 433.00 1 566 561 389.00 585 647 143.00 210 311 393.00 67 167 327.00 11 325 628 762 

2013 6 238 220 415.00 980 914 246.00 -1 981 592 938.00 143 144 066.00 4 695 568.00 10 484 133 860 

2012 5 592 519 578.00 2 962 507 184.00 480 143 727.00 138 448 498.00 57 100 352.00 10 063 585 069 

2011 6 220 617 913.00 2 482 363 457.00 2 482 363 457.00 81 348 146.00 81 348 146.00 9 317 982 155 

2015 50 467 029 002.00 26 773 231 568.00 -5 211 016 060.00 8 860 445 846.00 916 581 980.00 69 571 896 490 

SPA  

FERTIAL 

2014 48 155 368 421.00 31 984 247 628.00 -3 397 243 990.00 7 943 863 866.00 0.00 64 945 633 760, 

2013 44 126 607 415.00 35 381 491 618.00 0.00 7 943 863 866.00 -6 727 443 463.00 64 945 633 760 

2012 44 126 607 415.00 35 381 491 618.00 -9 481 220 084.00 14 671 307 329.00 13 713 983 681.00 214 447 417 59  

2011 61 534 789 611.00 44 862 711 702.00 25 779 893 440.00 957 323 648.00 957 323 648.00 35 099 968 810 

2010 33 905 563 832.00 19 082 818 262.00 14 671 307 329.00 64 945 633 760, 210 311 393.00 69 571 896 490 

2015 34 063 953 908.00 2 461 296 192.00 -197 044 975.00 1 986 609 589.00 366 180 175.00 47 484 081 172 

EPE/SPA 

TONIC 

2014 35 492 357 312.00 2 658 341 167.00 2 536 428 087.00 1 620 429 414.00 -83 941 807.00 48 044 656 894 

2013 36 000 155 794.00 121 913 080.00 47 487 948.00 1 704 371 221.00 7 939 037.00 48 044 656 894 

2012 35 436 667 441.00 74 425 132.00 -1 459 092 898.00 1 696 432 184.00 103 167 594.00 47 711 823 228 

2011 34 421 492 621.00 1 533 518 030.00 1 533 518 030.00 1 593 264 590.00 -27 218 198.00 46 769 109 146 
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2015 7 217 505 890.00 23 745 083.00 21 645 083.00 50 044 739.00 11 681 468.00 7 640 842 315 

EPE /SPA 

SOFAME 

2014 5 506 967 686.00 2 100 000.00 2 100 000.00 38 363 271.00 1 993 150.00 5 898 651 246 

2013 2 983 931 327.00 0.00 -1 264 060 045.00 36 370 121.00 -807 003 550.00 0.00 

2012 2 585 442 287.00 1 264 060 045.00 -2 968 050 245.00 843 373 671.00 826 923 891.00 2 107 880 726 

2011 7 560 903 126.00 4 232 110 290.00 4 232 110 290.00 16 449 780.00 16 449 780.00 10 230 864 006 

2015 1 376 331 269.00 329 638 255.00 26 979 829.00 482 270 131.00 276 116 588.00 521 568 133 

SPA 

INATEL 

2014 1 221 488 890.00 302 658 426.00 217 354 955.00 206 153 543.00 24 074 402.00 764 285 230 

2013 874 077 344.00 85 303 471.00 -44 152 312.00 182 079 141.00 55 363 561.00 745 180 054 

2012 888 512 407.00 129 455 783.00 14 680 585.00 126 715 580.00 33 401 535.00 742 482 108 

2011 770 447 417.00 114 775 198.00 3 459 968.00 93 314 045.00 29 426 167.00 737 225 340 

2015 #VALEUR! 
 

0.00 1 813 692.00 -98 364.00 
 

2014 #VALEUR! 
 

0.00 1 912 056.00 1 177 573.00 
 

 
#VALEUR! 

 
0.00 734 483.00 691 904.00 

 

SPA 

LAFARGE 

2012 #VALEUR! 
 

0.00 42 579.00 -424 796.00 
 

2011 #VALEUR! 
 

0.00 467 375.00 463 953.00 
 

2015 186 009 308 239.00 102 023 258 774.00 15 962 806 425.00 19 846 960 620.00 4 045 046 176.00 241 389 347 848 

2014 168 187 981 823.00 86 060 452 349.00 14 173 825 444.00 15 801 914 444.00 3 273 202 594.00 197 308 500 920 

2013 138 893 871 599.00 71 886 626 905.00 20 585 678 220.00 12 528 711 850.00 3 256 980 926.00 157 940 318 491 

MOBILIS 

2012 75 638 169 540.00 51 300 948 685.00 51 300 948 685.00 9 271 730 924.00 2 341 689 144.00 107 268 002 159 

2011 #VALEUR!   0.00 6 930 041 780.00 6 930 041 780.00   

2015 1 596 441 704.00 1 273 161 609.00 -8 758 848 139.00 840 230 923.00 519 073 227.00 805 401 995 

2014 1 328 654 723.00 10 032 009 748.00 9 233 148 381.00 321 157 696.00 -298 366 877.00 786 581 237 

2013 1 268 856 615.00 798 861 367.00 -71 306 517.00 619 524 573.00 -123 073 652.00 777 128 425 
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EPE SPA 

NATIONA

L 

SHIPPING 

COMPANY 

NASHCO 

2012 1 896 445 105.00 870 167 884.00 77 389 344.00 742 598 225.00 172 821 991.00 388 118 712 

2011 1 981 780 769.00 792 778 540.00 792 778 540.00 569 776 234.00 569 776 234.00 732 978 010 

2015 18 769 163 034.00 6 456 105 741.00 799 640 259.00 2 257 196 249.00 39 811 556.00 22 869 278 525 

2014 18 860 623 181.00 5 656 465 482.00 -245 060 846.00 2 217 384 693.00 475 438 411.00 23 131 116 491 

2013 18 113 914 086.00 5 901 526 328.00 3 065 418 472.00 1 741 946 282.00 -3 834 726 620.00 22 776 538 138 

SPA 

ANABIB 

2012 581 594 691 217.00 2 836 107 856.00 -2 003 591 359.00 5 576 672 902.00 3 591 674 486.00 575 940 432 954 

2011 18 479 757 311.00 4 839 699 215.00 -180 053 452.00 1 984 998 416.00 226 765 701.00 22 260 276 987 

2015 8 854 030 245.00 10 381 296 175.00 3 154 646 136.00 731 450 008.00 -1 460 061 524.00 6 344 210 878 

2014 8 775 486 890.00 7 226 650 039.00 -2 089 809 618.00 2 191 511 532.00 1 259 472 749.00 6 496 248 434 

2013 8 540 534 775.00 9 316 459 657.00 152 290 270.00 932 038 783.00 -785 663 329.00 6 357 524 747 

SPA 

ENTREPRI

SE DES 

INDUSTRI

ES DES 

CABLES 

 
8 203 230 622.00 9 164 169 387.00 202 568 409.00 1 717 702 112.00 213 084 781.00 

 
2011 8 344 793 537.00 8 961 600 978.00 1 702 500 588.00 1 504 617 331.00 344 788 801.00 6 029 573 239 

2010 9 330 868 646.00 7 259 100 390.00 984 010 527.00 1 159 828 530.00 1 159 828 530.00 6 046 099 859 

 
7 803 940 260.00 6 275 089 863.00       5 856 919 272 

2015 706 732 606.00 453 499 496.00 -199 284 598.00 408 594 124.00 -115 537 334.00 112 237 279 

2014 896 018 288.00 652 784 094.00 -373 091 552.00 524 131 458.00 72 132 982.00 129 031 993 

2013 863 626 380.00 1 025 875 646.00 939 705 950.00 451 998 476.00 326 367 599.00 146 010 313 

SPA 

CEGELEC 

2012 3 847 078 562.00 86 169 696.00 -122 443 028.00 125 630 877.00 58 325 213.00 203 052 921 

2011 471 832 553.00 208 612 724.00 208 612 724.00 67 305 664.00 67 305 664.00 109 687 966 

2015 14 825 521 678.00 15 083 615 306.00 274 614 544.00 53 744 074.00 -40 849 872.00 16 675 137 088 

2014 9 514 048 841.00 14 809 000 762.00 812 943 673.00 94 593 946.00 -15 295 143.00 10 277 660 828 

2013 8 560 306 322.00 13 996 057 089.00 1 923 163 924.00 109 889 089.00 -95 446 264.00 9 130 231 910 

SPA 2012 6 600 811 758.00 12 072 893 165.00 1 565 656 288.00 205 335 353.00 -237 407 386.00 8 463 203 842 
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DANONE 

DJURDJU

RA 

2011 6 642 538 679.00 10 507 236 877.00 470 702 509.00 442 742 739.00 280 385 488.00 8 020 223 099 

2015 6 108 032 069.00 5 019 263 969.00 317 666 842.00 2 571 542 876.00 -312 747 487.00 8 980 075 854 

2014 7 650 831 794.00 4 701 597 127.00 2 410 251 030.00 2 884 290 363.00 -3 261 960 293.00 9 414 423 732 

2013 14 688 749 652.00 2 291 346 097.00 -2 490 660 885.00 6 146 250 656.00 -185 391 349.00 9 294 329 010 

SPA 

ORASCOM 

2012 15 778 469 114.00 4 782 006 982.00 -10 306 685 396.00 6 331 642 005.00 -797 448 896.00 9 473 397 239 

2011 19 502 383 521.00 15 088 692 378.00 15 088 692 378.00 7 129 090 901.00 7 129 090 901.00 10 311 292 704 

2015 37 345 373 758.00 4 446 341 461.00 715 126 222.00 7 522 175 008.00 1 066 066 702.00 
3 640 568 043 

3 448 385 933 

2014 31 894 957 672.00 3 731 215 239.00 -2 278 666 381.00 6 456 108 306.00 -1 821 070 474.00 3 249 336 746 

2013 27 437 964 291.00 6 009 881 620.00 -7 157 011 714.00 8 277 178 780.00 -22 717 756 891.00 3 119 452 795 

SPA SNVI 

 
47 204 284 092.00 13 166 893 334.00 1 063 772 641.00 30 994 935 671.00 13 161 185 452.00 

 
2011 35 329 014 823.00 12 103 120 693.00 6 313 586 592.00 17 833 750 219.00 12 006 153 392.00 3 049 260 884 

2015 16 825 876 381.00 5 381 308 657.00 380 753 373.00 1 061 407 096.00 273 108 776.00 22 169 376 752 

2014 16 293 787 030.00 5 000 555 284.00 -801 825 433.00 788 298 320.00 -134 008 457.00 21 646 501 844 

2013 16 200 954 138.00 5 802 380 717.00 6 414 039.00 922 306 777.00 27 381 908.00 21 556 269 818 

SPA 

ENIEM 

2012 16 388 293 122.00 5 795 966 678.00 495 650 371.00 894 924 869.00 453 110 141.00 21 378 092 656 

2015 4 777 188 396.00 2 408 193 557.00 -643 135 537.00 1 082 298 631.00 335 848 063.00 4 206 238 172 

2014 4 184 204 181.00 3 051 329 094.00 79 402 588.00 746 450 568.00 -224 860 884.00 3 797 108 545 

2013 4 282 082 731.00 2 971 926 506.00 1 397 270 277.00 971 311 452.00 -29 467 347.00 3 738 912 384 

SPA 

ALGERIE

NNE DES 

TUBES 

2012 4 455 318 047.00 1 574 656 229.00 -64 044 655.00 1 000 778 799.00 270 069 464.00 3 711 383 211 

2011 4 266 253 320.00 1 638 700 884.00 1 638 700 884.00 730 709 335.00 730 709 335.00 3 674 255 632 

2015 5 381 542 253.00 6 547 531 262.00 798 993 219.00 323 631 175.00 -22 754 581.00 4 573 671 009 

2014 4 836 711 367.00 5 748 538 043.00 743 931 998.00 346 385 756.00 -73 895 542.00 3 999 195 737 
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METALLI

QUES 

ALTUMET 

2013 3 520 536 920.00 5 004 606 045.00 630 779 869.00 420 281 298.00 99 304 878.00 3 494 299 787 

SPA 

CEPRO 

CELLULO

SE 

PROCESSI

NG 

2012 3 438 837 640.00 4 373 826 176.00 1 059 905 774.00 320 976 420.00 7 092 326.00 3 189 442 660 

2011 3 391 098 499.00 3 313 920 402.00 372 646 429.00 313 884 094.00 91 025 061.00 2 948 705 062 

2015 3 924 972 034.00 1 882 877 541.00 1 881 328 794.00 1 133 683 274.00 1 123 243 221.00 2 459 760 115 

2014 3 436 487 602.00 1 548 747.00 -1 250 669 496.00 10 440 053.00 -636 332 641.00 2 214 840 432 

2013 2 849 149 390.00 1 252 218 243.00 459 965 810.00 646 772 694.00 92 649 359.00 1 731 272 088 

SPA 

SOCIETE 

DE 

CONSTRU

CTUOIN 

METALLI

QUE CR 

METAL 

2012 1 690 309 311.00 792 252 433.00 177 836 497.00 554 123 335.00 224 828 025.00 1 069 576 974 

 
1 441 969 516.00 614 415 936.00 -22 884 093.00 329 295 310.00 -78 138 235.00 

 
2015 35 457 672 157.00 3 295 148 011.00 -363 987 203.00 1 404 451 832.00 135 009 705.00 50 813 576 536 

2014 36 668 832 943.00 3 659 135 214.00 -473 379 511.00 1 269 442 127.00 365 836 428.00 48 000 514 061 

2013 33 635 486 470.00 4 132 514 725.00 -12 210 928.00 903 605 699.00 177 951 895.00 45 635 828 027 

 DAHLI 

2012 33 165 254 357.00 4 144 725 653.00 481 285 497.00 725 653 804.00 -239 019 650.00 43 359 038 091 

2011 32 506 551 117.00 3 663 440 156.00 495 716 599.00 964 673 454.00 82 799 485.00 41 692 485 503 

2015 4 435 331 921.00 130 349 066.00 130 349 066.00 528 959 805.00 528 959 805.00 3 061 257 541 

2014 2 753 275 316.00 0.00 0.00 0.00 -3 724 581.00 305 382 951 

2013 2 735 887 399.00 0.00 0.00 3 724 581.00 3 724 581.00 851 281 421 

ENAD 

2012 14 993 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 745 166 

2011 1 617 939 981.00 0.00 0.00   0.00 929 779 082 

2015 2 989 833 202.00 9 363 932.00 7 180 681.00 143 052 359.00 -1 032 678 865.00 2 048 149 772 

2014 3 100 693 993.00 2 183 251.00 -612 582.00 1 175 731 224.00 1 022 871 258.00 2 029 293 851 
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2013 3 160 426 348.00 2 795 833.00 -254 167.00 152 859 966.00 -13 737 835.00 1 955 093 036 

SPA 

ENAVA 

2012 3 380 419 936.00 3 050 000.00 2 056 886.00 166 597 801.00 -76 141 845.00 1 952 243 748 

2011 2 968 854 282.00 993 114.00 -123 646 084.00 242 739 646.00 -196 731 950.00 2 005 789 192 

2010 1 392 706 812.00 124 639 198.00 -1 637 099 946.00 439 471 596.00 439 471 596.00 18 619 958 073 

2015 4 635 830 492.00 866 857 993.00 -209 006 648.00 0.00 -1 027 024 995.00 1 780 764 498 

2014 4 570 824 928.00 1 075 864 641.00 -12 606 903.00 1 027 024 995.00 26 418 157.00 1 773 977 435, 

2013 4 584 070 798.00 1 088 471 544.00 -811 384 753.00 1 000 606 838.00 128 198 158.00 1 858 818 521 

SPA /EPE 

SO.COME

WIB 

2012 4 389 038 318.00 1 899 856 297.00 1 074 209 998.00 872 408 680.00 392 461 261.00 1 845 113 161 

2011 3 163 740 142.00 825 646 299.00 825 646 299.00 479 947 419.00 479 947 419.00 
 

2015 126 894 026.00 29 777 512.00 -19 580 974.00 15 929 451.00 -16 295 046.00 2 289 508 

2014 143 985 204.00 49 358 486.00 -14 514 797.00 32 224 497.00 -4 496 596.00 2 059 531 

 

2013 133 123 462.00 63 873 283.00 15 135 939.00 36 721 093.00 36 721 093.00 2 059 531 

SPA 

E.P.E.S.O.V

.E.R 

2012 120 719 661.00 48 737 344.00 -13 544 934.00 0.00 0.00 2 059 531 

2011 148 423 489.00 62 282 278.00 24 367 666.00 0.00 0.00 1 916 625 

2010 37 611 187.00 37 914 612.00 20 734 495.00 0.00 -9 826 445.00 1 916 625 

 
37 360 572.00 17 180 117.00   9 826 445.00   1 613 205 

2015 1 285 561 141.00 522 129 259.00 24 877 296.00 874 091 452.00 78 911 281.00 3 469 369 110 

2014 1 248 286 935.00 497 251 963.00 -14 266 882.00 795 180 171.00 8 562 219.00 1 737 750 955 

2013 1 215 265 329.00 511 518 845.00 -14 362 693.00 786 617 952.00 67 626 852.00 1 709 406 063 

SPA GI 

LINDE 

ALGERIE 

2012 1 209 094 049.00 525 881 538.00 19 063 488.00 718 991 100.00 394 880 778.00 1 693 745 360 

2011 975 830 483.00 506 818 050.00 142 608 938.00 324 110 322.00 212 690 354.00 1 672 282 623 

2015 #VALEUR! 5 628 605 051.00 2 630 861 841.00 3 970 560 933.00 913 411 782.00 15 015 700 430 

2014 16 257 726 331.00 2 997 743 210.00 225 501 885.00 3 057 149 151.00 -564 043 580.00 14 260 409 976 
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2013 12 246 628 195.00 2 772 241 325.00 353 552 504.00 3 621 192 731.00 1 019 198 772.00 11 259 629 501 

INFRAFER 

2012 11 169 202 460.00 2 418 688 821.00 350 903 434.00 2 601 993 959.00 -251 779 986.00 9 229 667 033 

2011 12 711 739 651.00 2 067 785 387.00 993 048 965.00 2 853 773 945.00 344 122 694.00 9 006 356 056 

2015 11 096 544 799.00 2 900 993 400.00 -5 080 799 247.00 2 771 328 422.00 -1 167 821 949.00 1 083 473 225 

2014 8 346 260 914.00 7 981 792 647.00 -1 988 546 071.00 3 939 150 371.00 -544 779 555.00 422 592 865 

2013 10 109 269 703.00 9 970 338 718.00 2 968 587 656.00 4 483 929 926.00 2 162 345 623.00 386 371 301 

 

SPA IVAL 

2012 9 078 886 103.00 7 001 751 062.00 2 668 052 439.00 2 321 584 303.00 466 928 822.00 344 736 330 

2011 7 791 254 093.00 4 333 698 623.00 1 926 569 141.00 1 854 655 481.00 822 029 181.00 
 

2015 1 182 216 083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830 434 000 

2014 1 836 764 406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283 697 910 

2013 1 990 722 488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 591 730 

SPA 

TASSILI 

AIRLINES 

2012 528 552 865.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 682 857 

2011 529 087 214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 273 480 

2015 151 276 996.00 81 288 245.00 -14 215 848.00 21 074 356.00 9 619 212.00 1 449 135 666 

2014 998 104 444.00 95 504 093.00 8 266 619.00 11 455 144.00 -6 423 405.00 1 449 501 851 

2013 1 033 636 893.00 87 237 474.00 -35 061 243.00 17 878 549.00 -18 698 624.00 143 095 957 3 

SPA STAA 

2012 1 054 871 235.00 122 298 717.00 -22 939 412.00 36 577 173.00 4 596 445.00 1 429 810 079 

2011 #VALEUR! 145 238 129.00 145 238 129.00 31 980 728.00 31 980 728.00 1 430 345 318 

2015 12 663 553 218.00 1 127 214 696.00 111 690 976.00 47 944 507.00 -303 354 163.00 11 214 534 541 

2014 10 999 158 220.00 1 015 523 720.00 239 983 071.00 351 298 670.00 16 231 868.00 9 542 026 686 

2013 9 497 129 467.00 775 540 649.00 126 535 179.00 335 066 802.00 100 818 990.00 8 113 241 346 

SPA 

ROUIBA 

2012 7 740 776 989.00 649 005 470.00 16 487 563.00 234 247 812.00 8 425 044.00 7 284 321 659 

2011 7 331 409 651.00 632 517 907.00 271 462 255.00 225 822 768.00 172 200 660.00 6 871 559 179 
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ECLAIRA

GE 

2015 45 108 081.00 0.00 -144 631 707.00 3 131 595.00 -5 205 898.00 36 216 113 

2014 102 237 234.00 144 631 707.00 -2 091 011.00 8 337 493.00 -6 754 675.00 37 844 936 

2013 60 036 921.00 146 722 718.00 146 722 718.00 15 092 168.00 8 336 571.00 6 221 106 

SRTGO 

2012 26 680 516.00 0.00 0.00 6 755 597.00 6 755 597.00 3 175 270 

2011 19 990 074.00 0.00 -361 055 652.00 0.00 -53 622 108.00 1 051 976 

2015 99 351 348 348.00 41 098 933 194.00 5 807 654 399.00 26 317 559 456.00 7 886 290 493.00 58 202 677 994 

2014 77 340 779 621.00 35 291 278 795.00 4 755 555 287.00 18 431 268 963.00 15 850 176 757.00 49 088 871 318 

2013 24 530 297 172.00 30 535 723 508.00 8 267 251 204.00 2 581 092 206.00 -27 100 416 888.00 12 333 933 762 

SPA 

GROUPE 

ETRHB 

HADDAD 

2012 82 999 876 766.00 22 268 472 304.00 22 268 472 304.00 29 681 509 094.00 29 681 509 094.00 37 874 852 062 

2011 #VALEUR!   0.00   0.00   

2015 9 447 891 557 100.00 5 364 298 798 650.00 -1 457 040 792 503.00 345 655 191 083.00 18 528 109 896.00 10 915 881 513 327 

2014 9 088 551 571 221.00 6 821 339 591 153.00 -147 544 993 391.00 327 127 081 187.00 -205 567 754 053.00 9 162 014 569 651 

2013 8 554 894 832 486.00 6 968 884 584 544.00 1 138 022 775 756.00 532 694 835 240.00 -3 442 934 720.00 8 625 466 559 367 

SPA 

SONATRA

CH 

2012 8 063 501 258 391.00 5 830 861 808 788.00 335 800 810 204.00 536 137 769 960.00 77 103 861 739.00 6 107 359 945 788 

2011 7 441 815 626 669.00 5 495 060 998 584.00 5 495 060 998 584.00 459 033 908 221.00 459 033 908 221.00 7 335 362 921 305 

2015 428 598 525 051.00 328 008 494 563.00 324 207 959 462.00 171 983 200 139.00 167 398 914 687.00 1 413 215 179 299 

2014 1 871 816 585 541.00 3 800 535 101.00 3 564 441 626.00 4 584 285 452.00 4 450 668 908.00 310 913 941 038 

2013 2 749 794 117.00 236 093 475.00 -203 735 303 270.00 133 616 544.00 -109 277 963 076.00 3 087 147 647 

2012 2 321 524 352 394.00 203 971 396 745.00 12 107 253 820.00 109 411 579 620.00 104 558 140 315.00 2 779 175 462 643 

SONELGA

Z 
2011 1 262 227 835 800.00 191 864 142 925.00 191 864 142 925.00 4 853 439 305.00 4 853 439 305.00 2 63 0 82 934 207 
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 ACCND الخاص تالوستحقاخ الغٍز التقذٌزٌح 2011الوعطٍاخ اإلحصائٍح لحساب هعذالخ اإلًحذار لسٌح 

     

الدينار الجزائري: الوحدة   

 
 

ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it 

       
N Entreprise 

ANN

EE 
ACCT it / AT it-1 1 / AT it-1 

( Δ CA it - Δ CAC it ) 

/ AT it-1 
IMMO it / AT it-1 

1 L’AURASSI 2011 -  0.121736012476198      0.000000000116014    -0.093012375312873 1.417120699159010 

2 NCA ROUIBA 2011 -  0.122688371969486      0.000000000334094    1.360863771781780 0.809620551384410    

3  SAIDAL 2011 -  0.214046409451304      0.000000000035397    0.054810207984273 0.995753790277373 

4 SPA ALFATRON 2011    0.287278249927498      0.000000001049085    0.246510950183370 0.389336994861306 

5 AIR ALGERIE 2011 -  0.069105785154836      0.000000000006732    0.389049770975822 1.085227408306700 

6 SPA CEVITAL 2011    0.041034964418935      0.000000000003807    0.085690412944662 0.520532718817148 

7 SPA CNAN 2011 -  2.032310113642140      0.000000000163319    -0.005837601445567 0.438999370502595 

8 SPA CONDOR   2011    0.237288602255241      0.000000000063451    0.900678667469881 0.060517643202114 

9 SPA ENIE 2011 -  0.488192487682469      0.000000000095878    0.065909083485936 1.056876774712710 

10 SPA  ENIEM 2011 -  1.099696649476900      0.000000000063970    0.006595672418482 0.614457481782373 

11 SPA COSIDER  2011    0.349635979534347      0.000000000036336    0.035332734200934 0.588802572862884 

12 
EPE / SPA 

SOMATEL 
2011    0.715339927035316      0.000000000160756    0.385976979229394 1.497919062916090 

13 SPA  FERTIAL 2011 -  0.100642120948287      0.000000000029494    0.732109040126698 1.035227403499860 

14 EPE/SPA TONIC 2011    0.025062882364628      0.000000000031683    0.049448108375812 1.481764782672530 

15 EPE /SPA SOFAME 2011    0.106233250395437      0.000000000132259    0.557560444797055 1.353127243598540 

16 SPA  INATEL 2011    0.185899462423113      0.000000001494516    -0.038806905640568 1.101795230222780 

17 MOBILIS 2011 -  0.374954635648630      0.000000000013221    -0.091620960979696 1.418172898833480 

18 SHIPPING NASHCO 2011 -  1.386686423133820      0.000000000504597    0.112526223630945 0.369858271644173 
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19 SPA ANABIB 2011 -  0.205990645534287      0.000000000051916    -0.021120598139060 1.155674115241550 

20 
INDUST DES 

CABLES 
2011    0.369813483493764      0.000000000107171    0.145507544743118 0.646196347602084 

21 SPA CEGELEC 2011 -  2.985013344342100      0.000000002119396    0.299485610099479 0.232472230460962 

22 
DANONE 

DJURDJURA 
2011 -  0.338387720101737      0.000000000166980    0.031779050194441 1.339213230085900 

23 SPA ORASCOM 2011    0.084353148435861      0.000000000051276    0.408134804057626 0.528719614856148 

24 SPA SNVI 2011    1.015344687611780      0.000000000040053    -0.228006978905997 0.122133439357632 

25 ALTUMET 2011 -  0.110389836860414      0.000000000234398    0.212831137978464 0.861237098785311 

26 
SPA CEPRO 

CELLULOSE  
2011    0.209692259014246      0.000000000406140    0.114377839805620 1.197588512585650 

27 METAL 2011    0.114550470142269      0.000000000674402    0.037263507394591 1.376171114357720 

28 DAHLI 2011 -  0.057564282332802      0.000000000032149    0.013275002170457 1.340384829736280 

29 ENAD 2011 -  0.006902474286531      0.000000000608792    0.000000000000000 0.566042343671605 

30 SPA ENAVA 2011    0.159093331841907      0.000000000718026    0.052477567690679 1.440209220431390 

31 
SPA /EPE 

SO.COMEWIB 
2011    0.246230161465644      0.000000000316082    0.109269050074847 0.381803013453688 

32 SPA E.P.E.S.O.V.E.R 2011 -  0.879670987251745      0.000000026587834    0.647883460843711 0.050958907518659 

33 
SPA GI LINDE 

ALGERIE 
2011    0.261857011426060      0.000000001122746    -0.078683647822140 1.877549063323950 

34 INFRAFER 2011    0.344552804488926      0.000000000104143    0.067580973068545 0.937946779575304 

35 SPA IVAL 2011    1.182751423402780      0.000000000344295    0.380287739450087 0.102671952937052 

36 
SPA TASSILI 

AIRLINES 
2011 -  0.002178616246054      0.000000001890048    0.000000000000000 0.015637270720362 

37 SPA STAA 2011 -  0.012011616754343      0.000000000947983    0.107366090990243 1.355943048347510 

38 
ROUIBA 

ECLAIRAGE 
2011    0.056119597217377      0.000000000367140    0.036442883057578 2.522822926465400 

39 SPA CHIALI 2011 0.060344276123478   0.000000000141899    0.083228371737381    0.052624917746678 

40 ETRHB HADDAD 2011 -  0.094920593788487      0.000000000012048    0.000000000000000 0.000421460926968 
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 ACCND الخاص تالوستحقاخ الغٍز التقذٌزٌح 2012الوعطٍاخ اإلحصائٍح لحساب هعذالخ اإلًحذار لسٌح 

       
ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it 

       

N Entreprise ANNEE ACCT it / AT it-1 1 / AT it-1 
( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT 

it-1 
IMMO it / AT it-1 

1 L’AURASSI 2012 0.028165563812887 0.000000000092014 0.026899760201838 1.217367533920960 

2 NCA ROUIBA 2012 -0.012984309700211 0.000000000246312 -   0.011472743148798 0.928602628714968 

3 SAIDAL 2012 -0.205094113791584 0.000000000036660 -  0.186353690671734 1.085817633042200 

4 SPA ALFATRON 2012 0.358734154668625 0.000000001049085 0.282807243844521 0.407162636428297 

5 AIR ALGERIE 2012 -0.147803663532722 0.000000000006732 - 0.141007816010472 1.099265323096670 

6 SPA CEVITAL 2012 0.008377789892335 0.000000000004310 0.003846416927375 0.687633104593040 

7 SPA CNAN 2012 -0.364829608332975 0.000000000163319 -    0.303141967626964 0.752401933373192 

8 SPA CONDOR 2012 0.291942374359800 0.000000000054914 0.242888328576040 0.138893799015575 

9 SPA ENIE 2012 0.014219327023033 0.000000000085777 0.012462993295944 0.944771828630827 

10 SPA  ENIEM 2012 -0.012758266635232 0.000000000035726 -  0.021790882512383 0.763751518894157 

11 SPA COSIDER 2012 -0.141759218701987 0.000000000036218 -  0.107642787361715 0.609710792568270 

12 
EPE / SPA 

SOMATEL 
2012 -0.001899985044138 0.000000000160756 -   0.002113373200604 1.617779006803950 

13 SPA  FERTIAL 2012 0.137020583060428 0.000000000016251 0.191075934564910 0.984779799477326 

14 EPE/SPA TONIC 2012 -0.002736407425358 0.000000000029052 -  0.002658015970515 1.386105586801070 

41 SPA SONATRACH 2011    0.068850444113104      0.000000000000134    0.676720217619414 0.985695331528705 

42 SONELGAZ 2011 -  0.241155889327282      0.000000000000792    0.148159229511424 0.208427454018440 
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15 
EPE /SPA 

SOFAME 
2012 -0.217058779969878 0.000000000132259 -  0.634769693468698 0.278786897659294 

16 SPA  INATEL 2012 0.031645077213621 0.000000001297947 0.027440098537645 0.963702507941564 

17 MOBILIS 2012 -0.293672941784413 0.000000000013221 -   0.293672941784413 1.418172898833480 

18 
SHIPPING 

NASHCO 
2012 0.005257387781221 0.000000000504597 0.005493958128569 0.195843414201584 

19 SPA ANABIB 2012 -0.014396795776576 0.000000000051916 -   0.000476804766597 1.155674115241550 

20 
INDUST DES 

CABLES 
2012 -0.060875542785763 0.000000000119835 -   0.061926070277438 0.760874265953693 

21 SPA CEGELEC 2012 4.820637169983480 0.000000002119396 0.591236572464880 0.430349537582669 

22 
DANONE 

DJURDJURA 
2012 -0.097300101547516 0.000000000150545 -  0.097915182510193 1.274091766865570 

23 SPA ORASCOM 2012 -0.086999808724559 0.000000000051276 -  0.107532842618714 0.485755868189092 

24 SPA SNVI 2012 0.159039752909897 0.000000000028305 0.119029827399760 0.086768165440162 

25 ALTUMET 2012 0.045249568537107 0.000000000234398 0.043329369522786 0.869939718206888 

26 
SPA CEPRO 

CELLULOSE 
2012 -0.058576110383870 0.000000000294890 -  0.057762936432207 0.940533771266312 

27 METAL 2012 0.019373393605084 0.000000000693496 0.016527059762496 0.741747285315011 

28 DAHLI 2012 -0.039263846859857 0.000000000030763 -  0.038484017980420 1.333855379949070 

29 ENAD 2012 -0.017479276939878 0.000000000618070 -  1.886228436337900 0.007877403457279 

30 SPA ENAVA 2012 -0.034407842317941 0.000000000336830 -  0.030218692332313 0.657574795717104 

31 
SPA /EPE 

SO.COMEWIB 
2012 0.051723541016410 0.000000000316082 0.037283758113683 0.583206293243031 

32 
SPA 

E.P.E.S.O.V.E.R 
2012 0.128144952851769 0.000000006737478 0.157552803267067 0.013876044916314 

33 
SPA GI LINDE 

ALGERIE 
2012 0.226914272363431 0.000000001024768 0.183137005912102 1.735696301260140 

34 INFRAFER 2012 0.059773954459508 0.000000000078667 0.068029113960568 0.726074265710274 

35 SPA IVAL 2012 0.024270348745254 0.000000000128349 0.020828155773153 0.044246577750522 
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36 
SPA TASSILI 

AIRLINES 
2012 0.000000000000000 0.000000001890048 - 0.071222392079957 

37 SPA STAA 2012 -4.902529405875780 0.000000000947983 -  4.902529405875780 1.355435650873540 

38 
ROUIBA 

ECLAIRAGE 
2012 -0.036624082240907 0.000000000136399 -  0.034687234935402 0.993577225357530 

39 SPA CHIALI 2012 0.021332084113603 0.000000000167870 -0.168840832248328 0.158842333450091 

40 ETRHB HADDAD 2012 0.431320951474773 0.000000000012048 0.431320951474773 0.456324196345253 

41 
SPA 

SONATRACH 
2012 -3.298773687738110 0.000000000000134 - 3.044442456396730 0.820681437457446 

42 SONELGAZ 2012 0.050705339991321 0.000000000000488 0.044776622470406 1.355642234890550 
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 ACCND الخاص تالوستحقاخ الغٍز التقذٌزٌح 2013الوعطٍاخ اإلحصائٍح لحساب هعذالخ اإلًحذار لسٌح 
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ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it 

 

N Entreprise ANNEE ACCT it / AT it-1 1 / AT it-1 
( Δ CA it - Δ CAC it ) 

/ AT it-1 
IMMO it / AT it-1 

1 L’AURASSI 2013 -0.115072047937615 0.000000000087879 0.064824540622281 1.184444983507560 

2 NCA ROUIBA 2013 -0.064526862418326 0.000000000217637 0.055072997966879 1.052886753082500 

3 SAIDAL 2013 -0.075444571309002 0.000000000033310 -0.052270150694737 0.990127984388230 

4 SPA ALFATRON 2013 -0.718415100445141 0.000000000827044 1.027106989512170 0.487993580016165 

5 AIR ALGERIE 2013 -0.197552333627804 0.000000000006422 0.055999232248522 1.092342257240040 

6 SPA CEVITAL 2013 -0.037153398956216 0.000000000001979 -0.015410779685135 0.331481543348750 

7 SPA CNAN 2013 -0.182769172637343 0.000000000135704 -0.000301880602706 0.623531005314253 

8 SPA CONDOR 2013 0.274768627268623 0.000000000045687 0.149590723747210 0.277151075400660 

9 SPA ENIE 2013 -0.042882086536872 0.000000000075182 -0.028400704950903 0.866524314064720 

10 SPA  ENIEM 2013 -0.035660416289203 0.000000000061019 -0.001279441906726 1.315345634687390 

11 SPA COSIDER 2013 -0.048108754380841 0.000000000027502 0.188705571516580 0.558440912305318 

12 
EPE / SPA 

SOMATEL 
2013 

-0.052799041806055 0.000000000178810 -0.355168806885132 
1.874670926721970 

13 SPA  FERTIAL 2013 -0.477739346438718 0.000000000022662 0.152457754110350 1.471802106815100 

14 EPE/SPA TONIC 2013 -0.043228824509260 0.000000000028219 0.001116044872612 1.355789366310800 

15 EPE /SPA SOFAME 2013 -0.227542955013175 0.000000000386781 -0.176780776464495 0.000000000000000 

16 SPA  INATEL 2013 0.090800902006988 0.000000001125477 -0.112002795026812 0.838682778236095 

17 MOBILIS 2013 -0.288937896528326 0.000000000009661 0.167418250715330 1.525913425029410 

18 SHIPPING NASHCO 2013 -0.183008926588466 0.000000000527302 0.027296933016155 0.409781660935553 
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19 SPA ANABIB 2013 -0.006766377698127 0.000000000001719 0.011864181699392 0.039162218090986 

20 
INDUST DES 

CABLES 
2013 

-0.174400027735804 0.000000000121903 0.114339537947956 
0.775002561789491 

21 SPA CEGELEC 2013 -0.910143494750914 0.000000000259938 0.159429640210191 0.037953556353706 

22 
DANONE 

DJURDJURA 
2013 

-0.013360953354428 0.000000000151497 0.305812415503821 
1.383198346617660 

23 SPA ORASCOM 2013 -0.082237547167911 0.000000000063378 -0.146102230789587 0.589051380260540 

24 SPA SNVI 2013 -0.512182525930892 0.000000000021185 0.329646884309748 0.066084103487731 

25 ALTUMET 2013 0.013216651511479 0.000000000224451 0.320232497197523 0.839202127560255 

26 
SPA CEPRO 

CELLULOSE 
2013 

-0.071388178419496 0.000000000290796 0.154550765880299 
1.016128166783700 

27 METAL 2013 -0.056590372174788 0.000000000591608 0.217307239929178 1.024233894195240 

28 DAHLI 2013 -0.042384463838834 0.000000000030152 -0.005733796609941 1.376013207550390 

29 ENAD 2013 -0.029976172521569 0.000000000618070 -0.002302051401003 0.526151421558820 

30 SPA ENAVA 2013 -0.008484846422347 0.000000000295821 0.003988755318949 0.578358036283928 

31 
SPA /EPE 

SO.COMEWIB 
2013 

0.036056541213364 0.000000000227840 -0.214074893615454 
0.423513851172534 

32 SPA E.P.E.S.O.V.E.R 2013 0.196187951521832 0.000000008283655 -0.178803964666534 0.017060443865892 

33 
SPA GI LINDE 

ALGERIE 
2013 

-0.019346522315073 0.000000000827066 -0.067810725780853 
1.413790816697670 

34 INFRAFER 2013 0.031329299585460 0.000000000089532 -0.059596580005051 1.008096105458190 

35 SPA IVAL 2013 0.274165268047311 0.000000000110146 0.088804069558003 0.042557126129419 

36 
SPA TASSILI 

AIRLINES 
2013 

-0.056758750139402 0.000000001891958 0.000000000000000 
0.071121987012595 

37 SPA STAA 2013 -4.636134470004770 0.000000000947983 -0.015511484678981 1.356525351646360 

38 
ROUIBA 

ECLAIRAGE 
2013 

0.017103201550456 0.000000000129186 0.003322171538664 
1.048117179648670 

39 SPA CHIALI 2013 -0.181599656757297 0.000000000141031 0.122149040904745 0.233170377964204 

40 ETRHB HADDAD 2013 -0.337450114726837 0.000000000012048 0.426117115712249 0.148601832226484 
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 ACCND الخاص بالمستحقاث الغير التقديريت 2014المعطياث اإلحصائيت لحساب معدالث اإلنحدار لسنت 

       
ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it 

       N Entreprise ANNEE ACCT it / AT it-1 1 / AT it-1 ( Δ CA it - Δ CAC it ) 
/ AT it-1 IMMO it / AT it-1 

1 L’AURASSI 2014 -0.107992661017536 0.000000000083831 0.066632229330931 1.052035221405790 

2 NCA ROUIBA 2014 -0.008095859643779 0.000000000182396 0.119098075062337 2.377125852927180 

3 SAIDAL 2014 -0.093121249539284 0.000000000033223 -0.042879518757586 1.070243843454830 

4 SPA ALFATRON 2014 0.114200181121987 0.000000000448833 -0.356708719148856 0.305422623890792 

5 AIR ALGERIE 2014 -0.140207870118756 0.000000000006234 0.016207648589313 1.312780987979670 

6 SPA CEVITAL 2014 0.220667625389253 0.000000000003561 -0.016720091576289 1.433014475406870 

7 SPA CNAN 2014 -0.231960316949574 0.000000000146279 0.000000000000000 1.218256268730680 

8 SPA CONDOR 2014 0.376759473562843 0.000000000031136 0.733310082398087 0.623361264380575 

9 SPA ENIE 2014 -0.006442855018754 0.000000000075182 -0.114816604904117 0.863117571119361 

10 SPA  ENIEM 2014 -0.056013670322755 0.000000000061725 -0.041220842322713 1.336125123225130 

11 SPA COSIDER 2014 -0.111038923921375 0.000000000022809 0.118734530451295 0.562383765921343 

12 
EPE / SPA 

SOMATEL 
2014 -0.093745114006203 0.000000000160302 0.083113417210027 1.815522377947270 

13 SPA  FERTIAL 2014 -0.263649243133186 0.000000000022662 -0.076988560621707 1.471802106815100 

14 EPE/SPA TONIC 2014 -0.056958821365483 0.000000000027778 0.072787737614089 1.334568027119690 

15 EPE /SPA SOFAME 2014 -0.001896564089392 0.000000000335128 0.000035808464837 1.976805294621310 

41 SPA SONATRACH 2013 2.997993715409770 0.000000000000124 0.141559562514878 1.069692467697110 

42 SONELGAZ 2013 -0.047342735083809 0.000000000000431 -0.040687637024610 0.001329793350570 
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16 SPA  INATEL 2014 -0.008865588443853 0.000000001144064 0.221125229165075 0.874390847956814 

17 MOBILIS 2014 -0.272117154679934 0.000000000007200 0.078481668949881 1.420570242938070 

18 SHIPPING NASHCO 2014 -0.375904896866538 0.000000000788111 7.511893105431780 0.619913414724169 

19 SPA ANABIB 2014 -0.035200049087834 0.000000000055206 -0.039776011610702 1.276980578641350 

20 
INDUST DES 

CABLES 
2014 -0.156210473014554 0.000000000117089 -0.392163073535404 0.760637197218133 

21 SPA CEGELEC 2014 -1.117262974296820 0.000000001157908 -0.515529104148023 0.149407192726095 

22 DANONE DJURA 2014 -0.094953302770373  0.096753408680181 1.200618347218070 

23 SPA ORASCOM 2014 -0.310672100492819 0.000000000068079 0.386160255800103 0.640927509491466 

24 SPA SNVI 2014 -0.190272671384460 0.000000000036446 -0.016677472940297 0.118424847832673 

25 ALTUMET 2014 0.087523787732255 0.000000000233531 0.071055019511252 0.886743387163203 

26 SPA CEPRO 2014 -0.171677053737587 0.000000000284048 0.232301935353656 1.135961879644200 

27 METAL 2014 -0.259582008790350 0.000000000350982 -0.215621145439481 0.777369006965268 

28 DAHLI 2014 -0.056854976089186 0.000000000029731 -0.024950313703609 1.427079525185770 

29 ENAD 2014 -0.002529004666833 0.000000000365512 0.001361379492943 0.111621169464657 

30 SPA ENAVA 2014 0.295953633152029 0.000000000316413 -0.323843598079002 0.642094966802245 

31 S.COMEWIB 2014 -0.051185609546513 0.000000000218147 -0.008513188761619 0.386987355381591 

32 SPA E.P.E.S.O.V.E.R 2014 -0.274561151361884 0.000000007511824 -0.075254961443235 0.015470834134407 

33 GI LINDE ALGERIE 2014 -0.063967184074911 0.000000000822866 -0.018785281251120 1.429935433466150 

34 INFRAFER 2014 0.138863168124457 0.000000000081655 0.064470436468574 1.164435610270440 

35 SPA IVAL 2014 -0.078498629506789 0.000000000098919 -0.142816104270277 0.041802511696230 

36 TASSILI AIRLINES 2014 -0.100466037433943 0.000000000502330 0.000000000000000 0.142510024229957 

37 SPA STAA 2014 -0.060568358602502 0.000000000967458 0.014211977242186 1.402331767389810 

38 
ROUIBA 

ECLAIRAGE 
2014 -0.095401187500733 0.000000000105295 0.023559877095229 1.004727451505850 

39 SPA CHIALI 2014 0.063705553303180 0.000000000132766 0.199852260428537 0.630361040666959 

40 ETRHB HADDAD 2014 0.117494251172127 0.000000000012048 -0.133670336659401 0.591433062682675 

41 SPA SONATRACH 2014 -0.006955242887622 0.000000000000117 0.006782404903643 1.070967527836760 
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42 SONELGAZ 2014 -0.289460094095919 0.000000000000534 -0.000473458398032 0.166102781351378 

 

 ACCND الخاص تالوستحقاخ الغٍز التقذٌزٌح 2015الوعطٍاخ اإلحصائٍح لحساب هعذالخ اإلًحذار لسٌح 

       
ACCT it / AT it-1  = ɑ (1 / AT t-1) + ϐ ( Δ CA it - Δ CAC it ) / AT it-1 + δ ( IMMO it / AT it-1 ) + Ԑ it 

       N Entreprise ANNEE ACCT it / AT it-1 1 / AT it-1 ( Δ CA it - Δ CAC it ) / 
AT it-1 IMMO it / AT it-1 

1 L’AURASSI 2015 -0.121725854850856     0.000000000083139    -0.016809701093314     1.097834699391910    
2 NCA ROUIBA 2015 -0.037578267394442     0.000000000138703    0.026615876643679     1.080096774882210    
3  SAIDAL 2015 -0.116278714271449     0.000000000031658    -0.005662576226074     1.113025324576450    

4 SPA 
ALFATRON 2015 0.568799096240511     0.000000000484648    -0.119572019980844     0.340419833962880    

5 AIR ALGERIE 2015 -0.163408008829125     0.000000000005030    0.045139537106046     1.221682483650220    
6 SPA CEVITAL 2015 -0.138895675193881     0.000000000001531    0.018070711627528     0.313156285464566    
7 SPA CNAN 2015 -0.088604766729523     0.000000000081086    -0.001924341214818     0.398996485548880    
8 SPA CONDOR   2015 -0.033576402571634     0.000000000023929    0.292783347810900     0.602607181508410    
9 SPA ENIE 2015 0.000842165318658     0.000000000076323    0.016653674118951     0.845615958041739    

10 SPA  ENIEM 2015 -0.125483344310043     0.000000000061373    0.006606481157622     1.360603075956620    
11 SPA COSIDER  2015 0.081429659531613     0.000000000022757    0.152621758935811     0.613027089085957    

12 EPE / SPA 
SOMATEL 2015 0.055301043493128     0.000000000137162    -0.120474529515846     1.553443246004590    

13 SPA  FERTIAL 2015 -0.160875610633302     0.000000000020766    -0.127246415943271     1.444738121028690    

14 EPE/SPA 
TONIC 2015 -0.048181247866053     0.000000000028175    -0.015868913553667     1.337867776845170    

15 EPE /SPA 
SOFAME 2015 -0.015829820324099     0.000000000181588    0.001809274280895     1.387486317456480    

16 SPA  INATEL 2015 0.022628007693136     0.000000000818673    -0.203961543195043     0.426993759230999    
17 MOBILIS 2015 -0.267747018377278     0.000000000005946    0.070859761320771     1.435235414751790    

18 SHIPPING 
NASHCO 2015 0.200160526580990     0.000000000752641    -6.982943879543940     0.606178551175029    

19 SPA ANABIB 2015 -0.034029678703648     0.000000000053021    0.040286510986840     1.212540980514270    
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20 INDUST DES 
CABLES 2015 -0.100276637300064     0.000000000113954    0.525863432746807     0.722946881184390    

21 SPA CEGELEC 2015 -0.254961952294438     0.000000001116049    -0.093466020863181     0.125262263620226    

22 DANONE 
DJURDJURA 2015 -0.019691214868759     0.000000000105108    0.033157746115464     1.752685672175640    

23 SPA ORASCOM 2015 -0.149264300634029     0.000000000130705    0.082398142577698     1.173738502660900    
24 SPA SNVI 2015 -0.114566693882396     0.000000000031353    -0.011003008174803     0.108116962231534    
25 ALTUMET 2015 -0.035420548230651     0.000000000238994    -0.233971278085676     1.005265993256270    

26 SPA CEPRO 
CELLULOSE  2015 -0.044612132216985     0.000000000206752    0.169898043866466     0.945615866227893    

27 METAL 2015 0.224434997103185     0.000000000290995    0.220598954746353     0.715777386645727    
28 DAHLI 2015 -0.027652264296935     0.000000000027271    -0.013608202605621     1.385742944559680    
29 ENAD 2015 0.141878266488625     0.000000000363204    -0.144776926841849     1.111860308052100    
30 SPA ENAVA 2015 -0.349750792386561     0.000000000322508    0.335363485834960     0.660545599347701    

31 SPA /EPE 
SO.COMEWIB 2015 -0.435158658301603     0.000000000218779    0.178965145216780     0.389593678613980    

32 SPA 
E.P.E.S.O.V.E.R 2015 0.273797882732451     0.000000006945158    -0.022821289331923     0.015900994938341    

33 SPA GI LINDE 
ALGERIE 2015 -0.002183982643382     0.000000000801098    -0.043286510084318     1.392108581990410    

34 INFRAFER 2015 -0.067828121445084     0.000000000061509    0.105639006588836     0.923603960620759    
35 SPA IVAL 2015 -0.164659439976861     0.000000000119814    -0.468829975281072     0.129815403108545    

36 SPA TASSILI 
AIRLINES 2015 -0.326704700962068     0.000000000544436    0.000000000000000     0.452117864047938    

37 SPA STAA 2015 -0.030690879280365     0.000000001001899    -0.023880326496172     1.451887800631810    

38 ROUIBA 
ECLAIRAGE 2015 -0.068237010725535     0.000000000090916    0.037734263904425     1.019581164002930    

39 SPA CHIALI 2015 0.095486589912835     0.000000000104442    
                       

0.086620114955170        0.354236040853766    

40 ETRHB 
HADDAD 2015 0.088082151387446     0.000000000012930    -0.026876327135389     0.752548374598961    

41 SPA 
SONATRACH 2015 -0.008161150228808     0.000000000000110    -0.162354682243473     1.201058433545370    

42 SONELGAZ 2015 -0.244147243771706     0.000000000000534    0.083773723337150     0.754996611428436    
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