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   :  ملخص
تهــدف هــذه الدراســة الــى محاولــة ابــراز اســهامات حوكمــة المؤسســات وتأثيرهــا علــى كــل مــن جــودة المعلومــة المحاســبية واالفصــاح    

كالفساد المحاسبي الراجع الـى عـدم تطبيـق المبـادئ (سات شاكل التي تواجه اغلب المؤسالمحاسبي، وكيفية االستفادة منها في حل الم
، وال ) يةالمحاســبية ونقــص الشــفافية وعــدم اظهــار البيانــات والمعلومــات الحقيقيــة التــي تعبــر عــن االوضــاع الماليــة للمؤسســات االقتصــاد

  .الية للمؤسسة، وبالتالي فقدان جودتها واهمها فقدان الثقة في المصداقية الخاصة بالمعلومة المحاسبية والم ،سيما المشاكل المالية
.  )CAAT ،SAA  ،MATEC  ،CAAR(في هذا االطار قمنـا وذلـك بدراسـة حالـة عينـة عمـال مـن اربـع شـركات للتـامين 

سـؤال مصـنف الـى  25تمت  هذه الدراسـة عـن طريـق تحليـل اسـتبيان تـم طرحـه علـى مجموعـة مختـارة، وقـد تـم اعـداد االسـتبيان ليضـم 
  . spssوقد تم معالجة نتائج االستبيان باستخدام برنامج الحزم االحصائية . ر اساسية ثالثة محاو 

وتوصـلت الدراسـة الـى ان حوكمـة المؤسسـات تلعـب دورا هامـا مـن خـالل مبادئهـا فـي مجـال تطـوير مهنـة المحاسـبة وهـذا بـدوره  
ها في مؤسسات عينة الدراسة يسمح لمجتمـع الدراسـة ينعكس على مستوى جودة المعلومة المحاسبية، وان مستوى الحوكمة المعمول ب

  .توفير مقومات فعالة لإلفصاح المحاسبي 
  . مؤسسة اقتصادية ، حوكمة المؤسسات ، جودة المعلومة المحاسبية ، االفصاح المحاسبي:  الكلمات المفتاحية

Résumé : 
L’objectif de cette étude et de tenter de mettre en évidence les contributions de la governance 

d’entreprise et son impact sur la qualité de l’information comptable et de la diffusion comptable, 
et comment en en bénéficier pour résoudre les problèmes que rencontrent la plupart des 
entreprises ( corruption comptable due à la non – application des principes comptables , manque 
de transparence et de non- divulgation des données et information réelles reflétant les conditions 
financières des entreprises  économiques  ). En particulier, les problèmes financiers dont le plus 
important est la perte de confiance sur la crédibilité de l’information comptable et financière de 
l’entreprise, et donc la perte de sa qualité. 

Dans ce cadre, nous avons réalisé  une étude de cas d’un échantillon des employés de quatre 
entreprises (CAAT, SAA, MATEC, CAAR). Cette étude a été réalisée en analysant un 
questionnaire qui a été proposé à un groupe sélectionné, le questionnaire a été préparé pour 
inclure 25 questions classées en trois axes essentiels, et les résultats du questionnaire ont été 
traités à l’aide du programme SPSS. 

L’étude a révélé que la gouvernance d’entreprise jouent un rôle majeur par ses principes dans 
le domaine de l’évolution de la profession comptable, ceci a des effets à son tour sur la qualité de 
l’informations comptable .et le niveau de gouvernance en vigueur dans les entreprises de 
l’échantillon étudié, ce qui permet à l’échantillon étudié de fournir une diffusion comptable 
efficace. 
Mots  clés : Entreprise économique, Gouvernance d’entreprise, la qualité d’information 
comptable, divulgation comptable. 
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  : مقدمة 
تزايد االهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديد من االقتصاديات المتقدمة خالل العقود القليلة الماضية على 
اثر سلسلة من االحداث المتكررة التي تسببت في افالس العديد من الشركات الكبرى وحدوث ازمات مالية، فكانت 

راسات لمنع حدوث ذلك او التقليل منها في ادنى المستويات، لذلك اصبحت الترياق المضاد للفساد، ثمرة لتلك الد
الشفافية : وهي تعتبر اداة فعالة للتأكد من موضوعية التقارير المالية وذلك من خالل مجموعة من االليات اهمها 

ر ذات الصلة ، باإلضافة الى اليات اخرى لضمان والحرص على االفصاح عن المعلومات المحاسبية والمالية وفقا للمعايي
موثوقية ومصداقية المعلومات المحاسبية وهذا من خالل استخدام اليات حوكمة المؤسسات ، والتي من اهمها المراجعة 

كما ان تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يسهم في اضفاء . الداخلية ،الخارجية ،لجان المراجعة ومجلس االدارة
  .داقية على المعلومات المحاسبية المص

هو أن تتولد  الثقة في جودة و شفافية ، إن من أهم  األهداف المبتغاة من وراء تطبيق مفهوم حوكمة الشركات و 
المعلومات المحاسبية، و هذه الجودة تبنى على مجموعة من المعايير  التي يمكن  الوصول إليها  من خالل  أدوات 

  .األخيرة تضمن الموثوقية  للمعلومة المحاسبية باإلضافة إلى توافرها في الوقت المناسب  حوكمة الشركات ، فهذه
  :بناء على ما سبق فان التساؤل الرئيسي لهذا المقال هو 

  ؟واالفصاح المحاسبي  كيف يمكن لحوكمة الشركات من خالل أدواتها أن تساهم في تحقيق جودة  المعلومة المحاسبية
  الشكالية االسئلة الفرعية التالية ؟ وتندرج ضمن هذه ا

 ما مدى تطبيق شركات التامين لمبادئ الحوكمة  ؟  -
 ما مدى مساهمة حوكمة الشركات في دعم عملية االفصاح المحاسبي  ؟  -
 كيف يمكن لحوكمة المؤسسات تحقيق جودة المعلومة المحاسبية وتعزيز موثوقيتها في عينة الدراسة ؟  -

  : الفرضيات  -أوال 
  :إلجابة االولية على االشكالية ، نتقدم بالفرضيات التالية ول
 ؛ تلتزم شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :الفرضية االولى  -
   ؛ تلتزم عينة الدراسة بمتطلبات االفصاح المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد الحوكمة: الفرضية الثانية  -
تعمل حوكمة المؤسسات على تحقيـق موثوقيـة المعلومـة المحاسـبية مـن خـالل الياتهـا واهمهـا المراجعـة  :ضية الثالثة الفر  -

  .الداخلية والخارجية ولجنة   المراجعة 
  : أهمية الدراسة  –ثانيا 

تطبيــق  تتضــح اهميــة الدراســة مــن اهميــة الحوكمــة فــي شــركات التــامين الجزائريــة ، هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى
مفهوم حوكمة الشركات لضمان شـفافية المعلومـة المحاسـبية وضـمان حمايـة اصـحاب المصـالح فـي الشـركة،  وكـذا اسـتقرار 

 .الشركة ، مما يولي على المؤسسة بأثار ايجابية ،  كجلب االستثمارات االجنبية ودعم القدرات التنافسية للشركات 
  :أهداف الدراسة   -ثالثا

الى االجابة على االسئلة الفرعية  ، وكذا اختبار مدى صحة الفرضيات ، فهـي تهـدف فـي جانبهـا  تهدف هذه الدراسة
النظــري الــى التعريــف بالحوكمــة مــن حيــث مفهومهــا ،خصائصــها ومبادئهــا، باإلضــافة الــى تســليط الضــوء علــى اهميــة حوكمــة 

  .المحاسبيةالشركات وتأثيرها على االفصاح المحاسبي وبالتالي تحقيق جودة المعلومة 
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ـــى محاولـــة معرفـــة مـــدى  ـــق جـــودة المعلومـــة وتهـــدف فـــي جانبهـــا التطبيقـــي ال مســـاهمة حوكمـــة المؤسســـات فـــي تحقي
  .المحاسبية واالفصاح المحاسبي من خالل عينة من شركات التامين الجزائرية 

  االطار النظري للدراسة: المحور األول 
  حوكمة المؤسسات ،اهميتها واهدافها   : أوال
 :  هوم حوكمة المؤسسات مف -1

في البداية تجدر اإلشارة إلى أنه على المستوى العالمي ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بين كافة االقتصاديين 
والقانونيين ، ولكن قد يرجع ذلك الى تداخله في العديد من األمور التنظيمية ، االقتصادية ، المالية واالجتماعية 

 iيؤثر على المجتمع واالقتصاد ككل للمؤسسات، وهو األمر الذي
المنظومة المتضمنة للسيرورات والهياكل المطبقة من طرف اإلدارة بهدف : " يعرفها معهد المدققين الداخليين على أنها

 ii" . إيصال  ، توجيه ، إدارة ومتابعة نشاطات المنظمة بغرض تحقيق األهداف 
مجموعة من العالقات فيما بين القائمين على  «على أنها ) OCDE(عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

مؤسسة التمويل الدولية أما " . األسهم وغيرهم من المساهمين وأصحاب المصالح  إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحاملي
)IFC (هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها :     " فعرفتها بأنها".iii  

نظمة، سواء كانت هذه المنظمة، دولة ، مجموعة دول، ناحية، موادارة شؤون  قيادةاسلوب "  حوكمة" ي كلمة تعن
  iv.جماعة اقليمية أو مؤسسة عمومية أو خاصة
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  :أهمية الحوكمة   -2
  5: ما يلي علىالجيد  الحوكمةيساعد نظام 

لربحية ويولد الثقة لدى المسـتثمر وحملـة األسهم التطبيق السليم لقواعد الحوكمة في تحسين أداء السهم، وتعظيم ا  . أ
ويؤدى إلى زيادة قدرة المنظمات على المنافسة على األجل الطويل نظرا لما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية في 

 ؛معامالتها، وإجراءاتها المحاسبية، والمراجعة المالية في جميع عمليات الشـركة بمـا يـدعم ثقـة المستثمرين
ظيم ثروة المالك وتدعيم تنافسية الشركات في أسواق المال العالمية؛ وخاصة في ظـل اسـتحداث أدوات وآليات تع  . ب

 ؛مالية جديدة، وحدوث اندماجات أو استحواذ أو بيع لمستثمر 
تطبيق قواعد الحوكمة يعطي الشركات قدرة أكبر في الحصول على التمويل الالزم، ويخفض تكاليف رأس المال،   . ت

 ؛ق أداء أفضل، ومعاملة مرضية للفئات المختلفة من أصحاب المصالحويحق
 ؛يعتبر التطبيق الجيد آلليات حوكمة الشركات أحد الحلول الممكنة لحل مشكلة الوكالة وتخفيض تكاليفها  . ث
درأ تجنب االنزالق في مشاكل محاسبية ومالية، بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات العاملة باالقتصاد، و   . ج

حدوث انهيارات باألجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيـق اسـتقرار أسواق المال 
 ؛والتنمية واالستقرار االقتصادي

 .توفير الحماية ألصحاب المصالح، والمحافظة على حقوق حملة األسهم وخاصة األقلية من حملة األسهم  . ح
 :  تمبادئ حوكمة المؤسسا  -3

مجموعــة مـــن المبـــادئ االساســية فيمـــا يخـــص ) OCDE(وضــعت منظمـــة التعـــاون االقتصــادي والتنميـــة االقتصـــادية 
  6:حوكمة الشركات ، ويمكن تلخيصها كاآلتي 

حوكمـة الشـركات ان يسـاهم فـي شـفافية االسـواق  نظـامينبغي على : "  فعال لحوكمة المؤسسة نظام سضمان وجود اس  . أ
  ؛ " القانون وضمان رقابة وموضع تطبيقي فعال  دولةويجب ان تكون متماثلة مع . ص الموارد وكذلك في فعالية تخصي

ان يحمــي حقــوق  المؤسســاتحوكمــة  نظــامينبغــي علــى : "  للمســاهمينلمعاملــة المتكافئــة والوظــائف الرئيســية واحقـوق   . ب
 ، بمــا فـــي ذلــك اقليــه المســـاهمينالمســاهمين وان يســهل لهــم عملهـــم ، وضــمان المعاملــة المتكافئـــة لجميــع المســاهمين 

 ؛" قدرة الحصول على اصالحات فعالة  لجميع الحقوق المنتهكة  هكون لديتيجب ان  كل مساهم. واالجانب 
 حـولحوكمة الشركات اقامة حـوافز سـليمة  نظامينبغي على : " وسطاء اخرين ، اسواق البورصة وساتيونمؤس ونمستثمر   . ت

 ؛" ملية أسواق البورصة تساهم في الحوكمة الجيدة للمؤسسات سلسلة االستثمارات ، وضمان بأن ع
حوكمة الشـركات ان يعتـرف بحقـوق اصـحاب  نظامينبغي على : " دور مختلف أصحاب المصالح في حوكمة الشركات   . ث

، وان يعمــل علــى تشــجيع اتفــاق الــواردة بموجــب القــانون الســاري ، او تنشــا نتيجــة  الشــركةالمصــالح المختلفــة فــي حيــاة 
 "الثروة وفرص العمل واستدامة الشركات السليمة ماليا انشاءلتعاون النشط بين الشركات واصحاب المصالح في ا

نشـــر المعلومـــة الصـــحيحة فـــي الوقـــت  ان يضـــمن المؤسســـاتحوكمـــة  نظـــامينبغـــي علـــى : "  شـــفافية المعلومـــة ونشـــرها  . ج
 ؛" والحوكمة لهذه الشركة االسهم، النتائج ، ة الوضعية المالي خاصة، لمؤسسة المتعلقة با اضيعالمو  كلعن   المالئم

ـــة : " مســـؤوليات مجلـــس االدارة   . ح ينبغـــي لنظـــام حوكمـــة المؤسســـات ان يضـــمن القيـــادة االســـتراتيجية للمؤسســـة، والرقاب
 ." اتجاه الشركة ومساهميها )  مجلس االدارة( الحقيقية للتسيير من طرف مجلس االدارة ومسؤوليته 

  ة المحاسبية ، خصائصها ومعاييرها جودة المعلوم: ثانيا 
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  :مفهوم المعلومة المحاسبية  -
هــي نــاتج نظــام المعلومــات المحاســبي الــذي يــتم تغذيتــه بالبيانــات ، مــن خــالل تســجيالتها ،معالجتهــا واخراجهــا فــي شــكل 

ة مشـاريعها ، كمـا تتوقـف قوائم للمعلومات المحاسـبية اليـة ، تكـون الغايـة منهـا بمثابـة المحـرك لـإلدارة السـتخدامها فـي ادار 
فعالية االدارة على مدى توفير هذه المعلومات المحاسـبية الالزمـة للتخطـيط والتوجيـه والرقابـة ، حيـث اصـبحت المعلومـات 

ان تجمــع ، تخـــزن وتعـــالج كمــا معتبـــرة مـــن  مــوردا جوهريـــا فــي العصـــر الحـــالي، فــاذا ســـعت المؤسســـة الــى البقـــاء ، فعليهـــا
رادت التفـــوق فعليهــا ان تكــون الســـباقة فــي الحصــول علـــى المعلومــات ، ولكــي تقـــوم هــذه االخيـــرة المعلومــات ، امــا اذا ا

  7.بدورها يجب ان تتوفر على بعض الخصائص والمميزات 
الجــودة مصــداقية المعلومــة المحاســبية التــي تتضــمنها التقــارير الماليــة ومــا " تعنــي   حيــث: جــودة المعلومــة المحاســبية  -1

للمســتخدمين ولتحقيــق ذلــك يجــب ان تخلــوا مــن التحريــف او التضــليل وان تعــد فــي ضــوء مجموعــة مــن تحققــه مــن منفعــة 
  8" .المعايير القانونية والرقابية والمهنية والفنية، بما يحقق الهدف من استخدامها 

  9: خصائص جودة المعلومة المحاسبية  -2
عمليــة اتخــاذ القــرار ، ولــذلك مــن الواجــب ان تكــون  تعنــي ان تكــون للمعلومــات القــدرة علــى التــأثير علــى:  المالئمــة  . أ

وبصــفة عامــة تعتبــر المعلومــات مالئمــة اذا كــان عــدم وجودهــا مــن . للمعلومــات المحاســبية قــدرة تنبؤيــة حتــى تكــون مالئمــة 
 شانه اتخاذ قرار مختلف عن ذلك الذي يتخذ في حالة وجودها ؛

لمسـتفيد منهـا انهـا تعكــس االحـداث االقتصـادية التـي تعبـر عنهــا تكـون المعلومـات موثـوق بهـا عنــدما يجـد ا: الموثوقيـة   . ب
 بصدق وموضوعية وغيرها من الخصائص الفرعية ؛

يقصد به االنتظام في استخدام الطرق والسياسات المحاسبية فـي المؤسسـة وعـدم تغييرهـا مـن دورة الـى اخـرى : الثبات   . ت
ود مـــا يبـــرر ذلـــك وينتظـــر منـــه ان يـــؤدي الـــى الحصـــول دون ان يكـــون ذلـــك قاعـــدة مطلقـــة ، اذ يمكـــن تغييرهـــا بشـــرط وجـــ

 معلومات ذات جودة احسن اضافة الى وجوب االفصاح عن ذلك في الدورة التي حدث فيها مع توضيح االثار المترتبة ؛
اء يقصد بها امكانية مقارنة المعلومات المحاسبية فـي المكـان والزمـان بمعنـى ان يكـون باإلمكـان اجـر : القابلية للمقارنة   . ث

والهـدف مـن هـذه المقارنـة . المقارنة بين معلومـات محاسـبية بـين عـدة فتـرات لـنفس المؤسسـة ، او لعـدة مؤسسـات مماثلـة 
  .هو تحديد وتفسير اوجه التشابه واالختالف في المعلومات المحاسبية والتوصل الى اخد فكرة عن مسائل معينة 

  :قياس جودة المعلومة المالية  -3
علومــات يبقــى نســبي، لكــن ان تكــون المعلومــة بجــودة عاليــة افضــل مــن ال جــودة ، وهــذه بعــض المعــايير ان قيـاس جــودة الم

  10:لقياس الجودة وهي 
هــي اسـتخدام المعلومــة مــن اجـل منفعــة معينــة، وتكمـن جــودة المنفعـة فــي كميــة المعلومـات وســهولة الحصــول : المنفعـة   . خ

 :عليها كما يمكن التمييز بين عدة اشكال للمنفعة 
 تجانس الشكل مع احتياجات المستخدم ؛: نفعة شكلية م 
  الحصول عليها وقت الحاجة الستخدامها ؛: منفعة زمنية 
  سهولة الحصول عليها ؛: منفعة مكانية 
  اهميتها في تقييم القرارات المتخذة ) : تصحيحية( منفعة التقييم. 
 .ألحداث سواء في المستقبل او الحاضر او الماضيان المعلومات الدقيقة تكون مهمة في التقييم الدقيق ل:  الدقة  . د
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كلما كانت المعلومة مساعدة على التنبـؤ كلمـا كانـت اكثـر جـودة، الن مـن بـين اهـم اهـداف المعلومـة اسـتخدام :  التنبؤ  . ذ
 .معلومات حقيقية عن الماضي في التنبؤ بمعلومات متوقعة عن المستقبل

، أي مدى تحقيق المعلومة لألهداف المسطرة ألجلهـا وذلـك بمقارنتهـا مـع  هي العالقة بين االهداف والنتائج:  لفعاليةا  . ر
 .نتائج استخدامها 

 .هي العالقة بين االستخدام والنتائج ، أي ان تكون المعلومة باقل التكاليف وبأكثر منفعة من وراءها :  لكفاءةا  . ز
  :معايير جودة المعلومة المحاسبية   -4

  11:بتطبيق مجموعة من المعايير التالية  تتحقق جودة المعلومة المحاسبية
 .معايير قانونية  ، معايير رقابية  ، معايير مهنية  ، معايير فنية   . س

 مفهوم االفصاح المحاسبي واشكاله : ثالثا 
  :مفهوم االفصاح المحاسبي   -1

الماليـة او فـي الهـوامش  انه عملية اظهار المعلومـات الماليـة سـواء كانـت كميـة او وصـفية فـي القـوائم" يعرف االفصاح على 
والمالحظات والجداول المكملة في الوقت المناسـب، ممـا يجعـل القـوائم الماليـة غيـر مضـللة ومالئمـة لمسـتخدمي القـوائم 

  12".المالية من االطراف الخارجية والتي ليس لها سلطة االطالع على الدفاتر والسجالت للشركة 
  :أشكال االفصاح المحاسبي   -2

  :اح احد االشكال التالية وقد يتخذ االفص
يشــــير الــــى مــــدى شــــمولية التقــــارير الماليــــة وتغطيتهــــا لجميــــع المعلومــــات ذات االثــــر ) : الشــــامل(   االفصـــاح الكامــــل  . ش

المحسـوس، ويــأتي التركيـز علــى ضـرورة االفصــاح الكامــل مـن اهميــة القـوائم الماليــة كمصــدر اساسـي يعتمــد عليـه فــي اتخــاذ 
اح على الحقائق المالية حتى نهاية الفترة المحاسبية التي تؤثر بشـكل جـوهري علـى مسـتخدمي القرارات، وال  يقتصر االفص

 13تلك القوائم؛
ويعتمـد علـى اخـراج القـوائم الماليـة والتقـارير بالشـكل الـذي يضـمن عـدم تـرجيح مصـلحة فئـة معينـة :  االفصاح العادل  . ص

 فئات بشكل متوازن ؛على مصلحة الفئات االخرى من خالل مراعاة مصالح جميع هذه ال
يشمل تحديد الحد االدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القـوائم الماليـة، ويختلـف :  االفصاح الكافي  . ض

هذا الحد حسب االحتياجات والمصالح بالدرجة االولى كونه يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار، غيـر انـه يتبـع للخبـرة التـي 
 ستفيد ؛يتمتع بها الشخص الم

هو االفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشاة وطبيعة نشاطه اذ انـه لـيس مـن :  االفصاح المالئم  . ط
المهم فقط االفصـاح عـن المعلومـات الماليـة بـل االهـم ان تكـون ذات قيمـة ومنفعـة بالنسـبة لقـرارات المسـتثمرين والـدائنين 

 خلية ؛وتتناسب مع نشاط المنشاة وظروفها الدا
االفصــاح عــن التنبــؤات : هــو االفصــاح عــن المعلومــات المناســبة ألغــراض اتخــاذ القــرارات مثــل :  االفصــاح االعالمــي  . ظ

الماليــة مــن خــالل الفصــل بــين العناصــر العاديــة وغيــر العاديــة فــي القــوائم الماليــة واالفصــاح عــن االنفــاق الرأســمالي الحــالي 
لنوع من االفصاح من شانه الحد من اللجـوء الـى المصـادر الداخليـة للحصـول والمخطط ومصادر تمويله، ويالحظ ان هذا ا

 14.على المعلومات االضافية بطرق غير رسمية يترتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب اخرى
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  الجانب الميداني للدراسة: المحور الثاني 
من الجانب   اسبية واالفصاح المحاسبيمساهمة حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومة المحبعد التطرق الى 

النظري ، سيتم في هذا المحور تناول الجانب التطبيقي لهذه الدراسة ، وذلك من خالل وصف افراد العينة ومجتمعها ، 
 في الباحث بها قام التي لإلجراءات وصفا الفصل هذا يتضمن كما وثباتها، وصدقها إعدادها وطرق المستخدمة األداة
  .الدراسة تحليل في عليها الباحث اعتمد التي اإلحصائية المعالجات وأخيرا وتطبيقها، الدراسة أدوات موتنظي تقنين
  ادوات عينة الدراسة و مصادر البيانات االولية : أوال 

 لدراسة وذلك الدراسة، عينة على توزيعه ثم ومن بياناست تصميم في المصادر هذه وتمثلت:  األولية البيانات مصادر -1
 برنـامج باسـتخدام وتحليلهـا تفريغهـا ثـم ومن البحث، موضوع في الالزمة المعلومات وتجميع وحصر البحث مفردات بعض

 ومؤشـرات قيمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة اإلحصائية االختبارات واستخدام ، )SPSS( اإلحصائي التحليل
  .الدراسة موضوع تدعم

  : الدراسة أدوات -2
 :على دراستنا في دنااعتم :الدراسة أدوات

 التـي والمعطيـات المعلومـات جمـع من نتمكن حتى مرات عدة على الدراسة لعينة ميدانية بزيارة قمنا حيث :المقابلة   . أ
 .الدراسة إتمام في تساعدنا

                         شـركات التـامين  مـن لعينـة الميدانيـة زيارتنا خالل من مالحظته تمت ما على بناء   :المالحظة   . ب
                (MAATEC , CAAT, CAAR , SAA ) . 

 أفـراد جميـع علـى توزيعهـا، و  والمعلومـات البيانـات جميـع فـي اسـتخدامها أجـل مـن االستبيان عداد إ تم  :االستبيان   . ت
ة لعينـة ن ، يتنـاول الجـزء االول بيانـات شخصـيجـزأي إلـى االسـتبيان تقسـيم وتـم .للدراسـة الالزمـة البيانـات لجمـع العينـة

ـــا فيـــه مســـاهمة حوكمـــة المؤسســـات  فـــي تحقيـــق جـــودة المعلومـــة المحاســـبية واالفصـــاح الدراســـة ، امـــا الجـــزء الثـــاني تناولن
 :يلي كما محاورثالث  إلى تقسيمهوتم  المحاسبي في عينة من شركات التامين لوالية مستغانم

 مـن ويتكـون ،  ة التعاون االقتصادي والتنميـةمدى التزام شركة اليانس لمبادئ الحوكمة حسب منظم  :األول المحور  . ث
 ؛فقرات 8
ـــــــــالتطبيق المحكـــــــــم لقواعـــــــــد حوكمـــــــــة  :المحـــــــــور الثـــــــــاني  . ج ـــــــــزام بمتطلبـــــــــات االفصـــــــــاح المحاســـــــــبي ب امكانيـــــــــة االلت

 ؛فقرات 07 من ويتكون ، المؤسسات
ــــــات جــــــودة المعلومــــــة المحاســــــبية بتطبيــــــق حوكمــــــة المؤسســــــات :الثالــــــث المحــــــور  . ح ،  الحــــــرص علــــــى تحقيــــــق متطلب

  .فقرات   10من ويتكون
غيــر "،  " غيــر موافــق " ، " اطالقــا  وافــقغيــر م"  إجابــات 5 مــن مكونــة فقــرة كــل علــى اإلجابــات كانــت وقــد

  " .موافق جدا "، "   وافقم" ،  " متأكد 
بة يتكون مجتمع الدراسة من كل االداريين العاملين في شركات التأمينات الجزائرية، ولصعو :  مجتمع وعينة الدراسة  -3

تحديد عدد العاملين في كل شركات التامين بدقة، فإننا اخترنا عينة عشوائية في اربع وكاالت للتامين مختلفة ، والجدول 
 .يوضح توزيع عينة الدراسة مع عدد استمارات االستبيان الموزعة والمسترجعة ونسبتها المئوية ) 01(رقم 

 



 

 338 
 

  مساهمة حوكمة المؤسسات في تحقیق جودة المعلومة المحاسبیة واالفصاح المحاسبي -واح بلقاسم ، د. د –بوخروبة الغالي . أ 
 شركات التأمیناتحالة 

-  

  JFBE 2018   

  ارات الموزعة والمسترجعة يوضح عينة الدراسة وعدد االستم) : 01(جدول رقم 
  الضائعة  المسترجعة  الموزعة    اسم شركة التامين    الرقم

  00  16  16  العدد  ).CAAR(الشركة الجزائرية للتامين واعادة التامين   01
 % 00 % 25  % 25 %النسبة 

 ).CAAT(الشركة الجزائرية للتأمينات   02
  

  03  13  16  العدد
 % 4.69 % 20.31 % 25 %النسبة 

 .(SAA)الشركة الوطنية للتامين   03
 

  02  14  16  العدد
 % 3.12 % 21.88 % 25 %النسبة 

  ).Maatec(تعاضدية التامين الجزائرية لعمال التربية والثقافة    04
  

  03  13  16  العدد
 % 4.69 % 20.31 % 25 %النسبة 

  المجموع
  

  8  56  64  العدد
 % 12.5 % 87.5  % 100  %النسبة 

  من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان : ر المصد

 56شركات للتامين وتم استرجاع ) 4(استبيان على اداريين في اربعة  64نالحظ من خالل الجدول اعاله انه تم توزيع 
  . ، وهي نسبة جيدة للتحليل % 12.5استمارة بنسبة  8، وبلغ عدد االستمارات الضائعة  %.87.5استمارة بنسبة 

 االستبيان نتائج تحليل : ثانيا
 باسـتخدام اإلحصـائي للتحليـل ياناالسـتب توزيـع خـالل مـن إليهـا الوصـول تـم التـي المعلومـات بإخضـاع ينالبـاحث قـام لقـد

 SPSS. v(االجتماعيـة  للعلـوم وفرهـا البرنـامج اإلحصـائي التـي اإلحصـائية األسـاليب بعـض خـالل مـن، اآللـي  الحاسـب
 الالزمـة اإلحصـائية التحلـيالت إلجـراء والمتقدمـة الهامـة األدوات مـن يعتبـر البرنـامج هـذا أن عتبـارا علـى وذلـك ).22.

 مـع التعامـل اجـل ، ومـن 15والهندسـية واالقتصـادية االجتماعيـة العلـوم نـواحي كافـة فـي األبحـاث العلميـة بيانـات لتحليـل
اعتمـد الباحـث علـى ،  الدراسـة فرضـيات واختبـار فرعيـةاالسـئلة ال عـن تجيبنـا نتـائج إلـى والوصـول العينـة، أفـراد إجابـات

  :التالية  اإلحصائية واألدوات األساليب
 :والمتمثلة في   الوصفية اإلحصائية األساليب -1
 عبارات متغيرات من عبارة كل عن الدراسة أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع مدى لمعرفة  :الحسابية المتوسطات  . أ

   .األساسيةالدراسة 
 الدراسة متغيرات عبارات من عبارة لكل الدراسة أفراد استجابات انحراف مدى على للتعرف: المعيارية  افاتاالنحر   . ب

 .الحسابي متوسطها عن ةيالرئيس المحاور من محور ولكل
،  نةاالستبا فقرات ثبات لمعرفةقبل بداية الدراسة كرونباخ  ألفا في اختبار والمتمثلةاالستداللية   اإلحصائية األساليب -2

 ارتباط معامل، وفي االخير  ال أم الطبيعي التوزيع تتبع هل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف -كولومجروف اختبارثم يليه 
  .الفقرات صدق لقياس بيرسون

  :تحليل النتائج واختبار الفرضيات  –ثالثا 
 .  المستوى التعليمي والوظيفيوهي الجنس ، ) : 02(من خالل الجدول رقم  تحليل البيانات العامة لعينة الدراسة -1
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  المئوية النسبة  التكرار  المتغيرات -2

  الجنس
  % 53.57  30  ذكر
  % 46.43  26  أنثى

  المستوى التعليمي
  % 03.57  02  ثانوي
  % 96.43  54  جامعي

  المستوى الوظيفي

 % 7.14  04  مدير 
 % 10.71  06  رئيس مصلحة
   % 17.86  10  رئيس قسم

  % 64.29  36  اداري
 من اعداد الباحثين على اساس نتائج البحث على مستوى عينة من شركات التامين: المصدر 

، فــي حــين بلــغ  % 53.57فــرد بنســبة  30، ان عــدد الــذكور بلــغ ) 02(نالحــظ مــن خــالل الجــدول رقــم : الجــنس   . أ
  .لتأمينات الجزائرية ، اي ان فئة الذكور هي الغالبة في عينة الدراسة في ا % 46.43مفردة بنسبة  26عدد االناث 

ان االغلبية من افراد العينة مـن حملـة الشـهادات الجامعيـة ) 05(نالحظ من خالل الجدول رقم :   المستوى التعليمي   . ب
  .% 3.57افراد بنسبة  02، في حين بلغت نسبة من هم دون المستوى الجامعي  % 96.43بنسبة 

ان االدارة الـــدنيا الممثلـــة فـــي المســـمى الـــوظيفي اداري، :  02نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول رقـــم : المســـتوى الـــوظيفي   . ت
، وهــي الغالبــة فــي عينــة الدراســـة ، ألنهــا تعتبــر العصــب و المســير الرئيســي لشــركات التـــامين ،  % 64.29بلغــت نســبة 

ممثلة في المسـمى االداري رئـيس مصـلحة ورئـيس قسـم ، فـي حـين بلغـت نسـبة  % 28.57وبلغت نسبة االدارة الوسطى 
 .من عينة الدراسة ، وهذا طبيعي ألنها تعتبر مناصب عليا  % 7.14رة العليا ممثلة في المسمى الوظيفي مدير االدا
  المعالجة اإلحصائية  :رابعا 

فيما يخص تصميم االستبيان ، فقد تم من خالل جملة مـن الوثـائق والدراسـات السـابقة ، والجانـب : تصميم االستبيان  -1
في تصميم االستمارة، على سلم ليكرت خماسي االبعاد كمقياس لإلجابـة عـن فقـرات االسـتبيان النظري للبحث ، واعتمدنا 

 .يوضح سلم ليكرت خماسي االبعاد ودرجات المقياس ) 2(، المندرجة تحت ثالث محاور اساسية ، والجدول رقم 
  )Likert(توزيع درجات الموافقة لمقياس ) : 03(جدول رقم 

  موافق جدا  موافق   غير متأكد  افقغير مو   اطالقا غير موافق  

  5  4  3  2  1  الدرجة

تــم تحديــد طبيعــة كــل ســؤال عنــد التحليــل عــن طريــق تحديــد الفئــة التــي يقــع فيهــا قيمــة المتوســط الحســابي ، وتــم حســاب 
 . 4= 1 -5اي ) القيمة الصغرى  –القيمة الكبرى = المدى ( حدود الفئات عن طريق حساب المدى ، 

بالتــدريج الــى الفئــات ابتــداء مــن الفئــة ) 0.8(، نضــيف النتيجــة ) 0.8=4/5(عــدد التكــرارات اي /  المــدى= طــول الفئــة 
  : االولى وتكون كالتالي 

  تمثل االجابة غير موافق اطالقا ؛)  1.8 – 1= ( الفئة االولى   . ث
  تمثل االجابة غير موافق ؛)  2.6 – 1.81= (الفئة الثانية   . ج
 تمثل االجابة غير متأكد ؛)  3.4 – 2.61= ( الفئة الثالثة   . ح
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 تمثل االجابة موافق ؛)  4.2 – 3.41= ( الفئة الرابعة   . خ
  تمثل االجابة موافق جدا ؛)  5.00 – 4.21= ( الفئة الخامسة    . د

وقد تم تقسيم اسـتمارة االسـتبيان الـى جـزأين احـدهما خصـص للبيانـات الشخصـية العامـة لعينـة الدراسـة ، وتتكـون مـن سـتة 
ركة التــامين ، الوظيفـــة ، الجــنس، المســـتوى التعليمــي ، امـــا الجــزء الثـــاني ، فيتنــاول محـــاور الدراســـة فقــرات وهـــي اســم شـــ

بمساهمة حوكمة المؤسسات في تحقيق جودة المعلومـة المحاسـبية واالفصـاح المحاسـبي فـي التأمينـات االساسية والمتعلقة 
، والذي يبـين عنـوان المحـور ، وارقـام الفقـرات ) 03(م وتم تقسيمه الى ثالث محاور ، كما يوضحه الجدول رقالجزائرية ، 

  .،عددها والنسبة المئوية لكل محور، بالمقارنة مع العدد الكلي لفقرات الجزء الثاني من االستبيان 
  عدد فقرات االستبانة لكل محور من محاور الدراسة) : 04(جدول رقم 

  %النسبة   عدد الفقرات  ارقام الفقرات  عنوان المحور  الرقم
  % 32  08  08 -  01  .مدى التزام شركة اليانس لمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   01
  % 28  07  15 -  09  .امكانية االلتزام بمتطلبات االفصاح المحاسبي بالتطبيق المحكم لقواعد حوكمة المؤسسات   02
   % 40  10  25 -  16  سبية بتطبيق حوكمة المؤسساتالحرص على تحقيق متطلبات جودة المعلومة المحا  03

  % 100  25  25 -  01  المجموع  
  من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان : المصدر 

يقصد بثبات استمارة االستبيان، انها تعطي نفس النتيجة لو تم اعادة توزيع االستبيان اكثر :  ثبات وصدق اداة الدراسة -2
الظروف والشروط، او بعبارة اخرى ، ان ثبات االستبيان يعني االستقرار في نتائج االستبيان، وعدم  من مرة، تحت نفس

تغييرها بشكل كبير فيما لو تم اعادة توزيعها على افراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ، وقد تم التحقق من 
  :ك من خالل الجدول التالي ثبات استبيان الدراسة من خالل معامل الفا كرونباخ ، وذل

 .معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات اداة الدراسة ) : 5(الجدول رقم 
  الجذر التربيعي لمعامل الفا كرونباخ= الصدق. 

  SPSSبرنامج  من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان ومخرجات:  المصدر

وهـي ) 0.701-0.671(ان معامل الفا كرونبـاخ لكـل محـاور االسـتبيان تتـراوح بـين ) : 4(نالحظ من خالل الجدول رقم 
لـى ان قيمـة الثبـات مقبولـة ، وهذا يدل ع) 0.704(معامالت مقبولة ، وكذلك معامل الفا لجميع محاور االستبيان معا بلغ 

 – 0.819( وكذلك قيمة الصدق والذي يمثل الجذر التربيعي لمعامل الفا كرونباخ ، لجميـع محـاور االسـتبيان تتـراوح بـين 

  عدد   المحور  الرقم
  العبارات

  *الصدق   معامل الفا كرونباخ
   

مدى التزام شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون   1
  .االقتصادي والتنمية 

08  0.681  0.825  

تزام بمتطلبات االفصاح المحاسبي بالتطبيق المحكم لقواعد امكانية االل  2
  .حوكمة المؤسسات 

07  0.671  0.819  

الحرص على تحقيق متطلبات جودة المعلومة المحاسبية بتطبيق حوكمة   3
  .المؤسسات

10  0.701  0.837  

  0.839  0.704  25  جميع المحاور  
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وهــي قيمــة جيــدة تــدل علــى ان اداة الدراســة ) 0.839(فــي حــين قيمــة الصــدق لجميــع محــاور االســتبيان بلغــت ) 0.837
  .على ثقة تامة بصحة االستبيان وصالحيته لتحليل وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتها  ذات صدق كبير مما يجعلنا

 :تحليل نتائج محاور الدراسة  -3
تحليــل نتــائج  فقــرات المحــور االول ألداة الدراســة المتعلــق بــالتزام شــركات التــامين بواليــة مســتغانم بمبــادئ الحوكمــة   . ع

 .ية  من خالل حساب المتوسط واالنحراف المعياريحسب منظمة التعاون االقتصادي والتنم
  تقييم مدى التزام شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) : 11(الجدول 

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الترتيب sigالقيمة 

والصالحيات لكل  يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة الى تحديد الواجبات  01
  .مسؤول في الشركة بشكل دقيق ألغراض المساءلة 

3.84  0.824  0.001  8  

يقوم مجلس االدارة من خالل الحكومة باختيار المسؤولين على اساس   02
  .الخبرات والمهارات الفنية مع مراعاة المصلحة العامة 

4.01  0.773  0.000  4  

وبطريقة موضوعية لتنفيذ  تقوم مصلحة المراجعة في الشركة بواجبها  03
  .متطلبات الحوكمة 

4.11  0.801  0.001  2  

يلتزم مجلس االدارة في اجتماعاته باكتمال النصاب القانوني عند   04
  اتخاذه لقراراته

3.90  0.843  0.000  6  

وجود قوانين واضحة تحدد المسؤوليات مع ضمان تحقيق المصالح   05
  .العامة 

3.88  0.718  0.002  7  

  1  0.000  0.723  4.13  الهيكل التنظيمي والتقسيم الوظيفي في تطوير الحوكمة في الشركة  يدعم  06
  3  0.003  0.759  4.05  .تحدد الشركة متطلبات واضحة للوظيفة المعلن عنها  07
ال يشارك موظفي الشركة في اجراءات التعيين الحد اقاربهم المباشرين   08

  وغير المباشرين المرشح للوظيفة
3.91  0.803  0.000  5  

    0.001  0.574  3.98  مجموع المحور 
 Spssومخرجات برنامج  من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان: المصدر 

   تلتزم شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  ولىالفرضية األ
ذلـك الن معظـم متوسـطاتها  يتضـح  ان هنـاك ايجابيـة فـي معظـم الفقـرات ، و ) 11(النتائج مبينة فـي جـدول رقـم :  التحليل

0.05دال احصـائيا عنـد مسـتوى داللـة ، وهـو )) 3.98(المتوسـط الكلـي ( الحسابية اكبر من متوسـط اداة القيـاس   ،
لـك ذو  )0.574( الكلـي  راف المعيـاريكمـا بلـغ االنحـ،  )  0.05(الن القيمـة االحتماليـة لجميـع فقـرات المحـور اقـل مـن 

شــركات التــامين تلتــزم بمبــادئ الحوكمــة حســب منظمــة التعــاون مؤشــر علــى تقــارب إجابــات المبحــوثين، ممــا يــدل علــى أن 
0.05 داللةعند مستوى في شركات التامين  االقتصادي والتنمية  ،وبالتالي قبول الفرضية. 

والــذي يبــين اراء افــراد العينــة فــي المحــور االول مرتبــة تنازليــا حســب المتوســط ) : 11(رقــم  يتضــح مــن خــالل الجــدول  . غ
  :وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب المتوسط الحسابي الحسابي لكل فقرة 
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و القيمـــة ) 3.98(وهـــو اكبـــر مـــن المتوســـط الحســـابي الكلـــي ) 4.13(بلـــغ المتوســـط الحســـابي ) 6(فـــي الفقـــرة رقـــم  -1
الهيكــل التنظيمــي يــدعم التقســيم الــوظيفي فــي " ممــا يــدل علــى أن  0.05وهــي اقــل مــن "  0.000" اليــة تســاوي االحتم

 .موافقوالتوجه كان ) 0.723(وهدا ما يؤكده االنحراف المعياري " تطوير الحوكمة في الشركة 
و القيمـــة ) 3.98(ي وهــو اعلـــى مـــن المتوســط الحســـابي الكلـــ) 4.11(بلــغ المتوســـط الحســـابي ) 4(فــي الفقـــرة رقـــم  -2

تقــوم مصــلحة المراجعـــة فــي الشــركة بواجبهـــا " ، ممــا يـــدل علــى أن  0.05وهــي اقـــل مــن " 0.000" االحتماليــة تســاوي 
 .موافقوالتوجه كان ) 0.843(وهدا ما يؤكده االنحراف المعياري " وبطريقة موضوعية لتنفيذ متطلبات الحوكمة 

و القيمـــة ) 3.98(وهــو اعلـــى مـــن المتوســط الحســـابي الكلـــي ) 4.05(بلــغ المتوســـط الحســـابي ) 7(فــي الفقـــرة رقـــم  -3
تحـــدد الشـــركة متطلبـــات واضـــحة للوظيفـــة " ، ممـــا يـــدل علـــى أن  0.05وهـــي اقـــل مـــن " 0.003"   االحتماليـــة تســـاوي 

  .موافقوالتوجه كان ) 0.759(وهدا ما يؤكده االنحراف المعياري "  المعلن عنها
  : تحليل فقرات المحور الثاني  -
تحليل نتـائج  فقـرات المحـور الثـاني ألداة الدراسـة المتعلـق بـالتزام شـركات التـامين بواليـة مسـتغانم بمتطلبـات االفصـاح   . ف

 .المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد الحوكمة ، من خالل حساب المتوسط واالنحراف المعياري
  . اسبي بالتطبيق المحكم لقواعد الحوكمة في شركات التامينامكانية االلتزام بمتطلبات االفصاح المح) : 12(الجدول رقم 

المتوســــط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحـراف 
  المعياري

القيمــــــــــــــة 
SIG  

  الترتيب

يتم االفصاح عن االسم والشكل القانوني وطبيعة عمل الشركة وانشطتها   09
  .الرئيسية 

3.81  0.690  0.001  7  

بالقدر الكافي وبدون استثناء، وايضا  تفصح المؤسسة عن كل بنود الميزانية  10
  .عن البنود االضافية للميزانية بشكل مستقل بالقدر الكافي وبدون استثناء 

4.03  0.471  0.000  3  

يقوم مجلس االدارة من خالل الحوكمة باإلشراف على عملية االفصاح   11
  .ووسائل االتصال

3.90  0.570  0.000  5  

لمالية والصفقات مع االطراف ذات العالقة يتم االفصاح عن االرتباطات ا  12
  .بالشركة 

3.94  0.725  0.001  4  

تتوفر صفحة للشركة على شبكة االنترنت تمكن من االطالع على   13
  مستجداتها وانجازاتها

3.84  0.698  0.000  6  

االفصاح عن مكافئات مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين ومؤهالتهم   14
  .وعملية اختيارهم 

4.06  0.759  0.003  2  

  1  0.001  0.833  4.12  .تعمل الشركة من خالل الحوكمة بإفصاح الشركة عن المخاطر المتوقعة   15
    0.001  0.774  4.01  مجموع المحور

   Spssمن اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان و مخرجات برنامج  :المصدر 

  طلبات االفصاح المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد الحوكمةتلتزم عينة الدراسة بمت:  الثانيةالفرضية 
ذلـك الن معظـم متوسـطاتها  ويتضـح  ان هنـاك ايجابيـة فـي معظـم الفقـرات ، ) 12(النتائج مبينة فـي جـدول رقـم :  التحليل

0.05لـة دال احصـائيا عنـد مسـتوى دال، وهـو )) 4.01(المتوسـط الكلـي ( الحسابية اكبر من متوسـط اداة القيـاس   ،
لـك ذو  )0.774( الكلـي  كمـا بلـغ االنحـراف المعيـاري،  )  0.05(الن القيمـة االحتماليـة لجميـع فقـرات المحـور اقـل مـن 
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ـــدل علـــى أن  ـــات المبحـــوثين، ممـــا ي ـــة مســـتغانممؤشـــر علـــى تقـــارب إجاب ـــامين لوالي ـــات االفصـــاح  شـــركات الت ـــزم بمتطلب تلت
0.05 داللةعند مستوى  طبيق المحكم لقواعد الحوكمةالمحاسبي من خالل الت  ،وبالتالي قبول الفرضية. 

والـــذي يبــين اراء افـــراد العينــة فــي المحـــور الثــاني مرتبــة تنازليـــا حســب المتوســـط ) : 11(يتضــح مــن خـــالل الجــدول رقــم 
  :سط الحسابي كما يلي وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب المتو الحسابي لكل فقرة 

و القيمــة ) 4.01(وهــو اكبــر مــن المتوســط الحســابي الكلــي ) 4.12(بلــغ المتوســط الحســابي ) 15(فــي الفقــرة رقــم  -1
الشـركة تعمـل مـن خـالل الحوكمـة بإفصـاح الشـركة " مما يدل علـى أن  0.05وهي اقل من "  0.001" االحتمالية تساوي 

 .موافقوالتوجه كان ) 0.833(النحراف المعياري وهدا ما يؤكده ا"  عن المخاطر المتوقعة
و القيمــة ) 4.01(وهــو اعلــى مــن المتوســط الحســابي الكلــي ) 4.06(بلــغ المتوســط الحســابي ) 14(فــي الفقــرة رقــم  -2

ــــات مجلــــس االدارة " ، ممــــا يــــدل علــــى أن  0.05وهــــي اقــــل مــــن " 0.003" االحتماليــــة تســــاوي  االفصــــاح عــــن مكافئ
 .موافقوالتوجه كان ) 0.759(وهدا ما يؤكده االنحراف المعياري " ؤهالتهم وعملية اختيارهم والمديرين التنفيذيين وم

و القيمــة ) 4.01(وهــو اعلــى مــن المتوســط الحســابي الكلــي ) 4.03(بلــغ المتوســط الحســابي ) 10(فــي الفقــرة رقــم  -3
ســة عــن كــل بنــود الميزانيـــة تفصــح المؤس" ، ممــا يـــدل علــى أن ) 0.05(وهــي اقــل مــن " 0.000"   االحتماليــة تســاوي 

وهـدا مـا " بالقدر الكافي وبدون استثناء، وايضا عن البنود االضافية للميزانية بشكل مسـتقل بالقـدر الكـافي وبـدون اسـتثناء 
 .موافقوالتوجه كان ) 0.471(يؤكده االنحراف المعياري 

  : تحليل فقرات المحور الثالث  -
ة الدراســة المتعلــق بــالحرص علــى تحقيــق متطلبــات جــودة المعلومــة المحاســبية تحليــل نتــائج  فقــرات المحــور الثالــث ألدا

  .بتطبيق حوكمة المؤسسات في شركات التامين لوالية مستغانم ، من خالل حساب المتوسط واالنحراف المعياري
 الحرص على تحقيق متطلبات جودة المعلومة المحاسبية بتطبيق حوكمة المؤسسات) : 13(الجدول 

المتوسط   فقرةال  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

القيمة 
sig 

  الترتيب

تحرص الشركة على االلتزام بمبادئ الحوكمة ألنها توفر معلومات   16
  .محاسبية ذات فعالية عالية قادرة على تحقيق اهداف الشركة 

4.05  0.950  0.001  2  

تعمل حوكمة المؤسسة على تطبيق نظم مالية ومحاسبية سليمة   17
  .اهم في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية تس

3.54  0.653  0.000  10  

تعمل المؤسسة من خالل الحوكمة على توفير خاصية الثبات   18
  .للمعلومة المحاسبية مما يساعد على تحليل القوائم المالية 

4.01  0.875  0.001  4  

تعمل الشركة على توفير معلومات محاسبية مالئمة في الوقت   19
  .من خالل قوائمها المالية  المناسب

3.99  1.008  0.002  5  

لجان التدقيق مسؤولة عن مراجعة مدى االلتزام بتطبيق حوكمة   20
  .المؤسسة 

3.64  1.014  0.000  9  

لجان التدقيق مسؤولة عن مراجعة وظيفتي التدقيق الداخلي   21
  .والتدقيق الخارجي

3.80  0.905  0.000  6  

لية المراجع الخارجي مما يؤدي الى لجان التدقيق تدعم استقال  22
زيادة ثقة المستثمرين واالطراف االخرى التي تبني قراراتها على 

4.04  1.058  0.003  3  
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  .المعلومات المالية 
يساهم المراجع الداخلي في مراجعة المبادئ والسياسات   23

  .المحاسبية المطبقة داخل المؤسسة
4.07  0.958  0.000  1  

لداخلي من خالل الحوكمة على اكتشاف ومنع يعمل المراجع ا  24
  .الغش والتزوير وباستقاللية كاملة 

3.66  1.018  0.001  8  

يساهم محافظ الحسابات في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية   25
  .التي تفصح عنها المؤسسة 

3.69  0.545  0.000  7  

    0.001  0.958  4.02  مجموع المحور
   Spssمخرجات برنامج العتماد على بيانات االستبيان و من اعداد الباحثين با: المصدر 

تعمــل حوكمــة المؤسســات علــى تحقيــق موثوقيــة المعلومــة المحاســبية مــن خــالل الياتهــا واهمهــا المراجعــة :  الثالثــةالفرضــية 
  . الداخلية والخارجية ولجنة المراجعة

ذلـك الن معظـم متوسـطاتها  فـي معظـم الفقـرات ،  ويتضـح  ان هنـاك ايجابيـة) 13(النتائج مبينة فـي جـدول رقـم :  التحليل
0.05دال احصـائيا عنـد مسـتوى داللـة ، وهـو )) 4.02(المتوسـط الكلـي ( الحسابية اكبر من متوسـط اداة القيـاس   ،

لـك ذو  )0.958( الكلـي  كمـا بلـغ االنحـراف المعيـاري،  )  0.05(الن القيمـة االحتماليـة لجميـع فقـرات المحـور اقـل مـن 
حوكمـة المؤسسـات تعمــل علـى تحقيـق موثوقيـة المعلومـة المحاســبية مؤشـر علـى تقـارب إجابـات المبحـوثين، ممــا يـدل علـى 

عنــد مســتوى  فــي شــركات التــامين لواليــة مســتغانم مــن خــالل الياتهــا واهمهــا المراجعــة الداخليــة والخارجيــة ولجنــة المراجعــة
0.05 داللة  ،وبالتالي قبول الفرضية. 

والــذي يبــين اراء افــراد العينــة فــي المحــور الثالــث مرتبــة تنازليــا حســب المتوســط ) : 13(يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم 
  :وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب المتوسط الحسابي كما يلي الحسابي لكل فقرة 

و القيمــة ) 4.02(اكبــر مــن المتوســط الحســابي الكلــي وهــو ) 4.07(بلــغ المتوســط الحســابي ) 23(فــي الفقــرة رقــم   . ق
المراجــع الــداخلي يســاهم فــي مراجعــة المبــادئ " ممــا يــدل علــى أن  0.05وهــي اقــل مــن "  0.000" االحتماليــة تســاوي 

 .موافقوالتوجه كان ) 0.958(وهدا ما يؤكده االنحراف المعياري " والسياسات المحاسبية المطبقة داخل المؤسسة 
و القيمــة ) 4.02(وهــو اعلــى مــن المتوســط الحســابي الكلــي ) 4.05(بلــغ المتوســط الحســابي ) 16(ة رقــم فــي الفقــر   . ك

الشــركة تحــرص علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة " ، ممــا يــدل علــى أن  0.05وهــي اقــل مــن " 0.001" االحتماليــة تســاوي 
وهــدا مــا يؤكــده االنحــراف المعيــاري " لشــركة ألنهــا تــوفر معلومــات محاســبية ذات فعاليــة عاليــة قــادرة علــى تحقيــق اهــداف ا

 .موافقوالتوجه كان ) 0.950(
و القيمــة ) 4.02(وهــو اعلــى مــن المتوســط الحســابي الكلــي ) 4.04(بلــغ المتوســط الحســابي ) 22(فــي الفقــرة رقــم   . ل

المراجــع لجــان التــدقيق تــدعم اســتقاللية " ، ممــا يــدل علــى أن ) 0.05(وهــي اقــل مــن " 0.003"   االحتماليــة تســاوي 
وهــدا مــا ." الخــارجي ممــا يــؤدي الــى زيــادة ثقــة المســتثمرين واالطــراف االخــرى التــي تبنــي قراراتهــا علــى المعلومــات الماليــة

  .موافقوالتوجه كان ) 1.058(يؤكده االنحراف المعياري 
  : مناقشة النتائج واختبار فرضيات الدراسة  -4

، والختبارهــا تــم اســتخدام مصــفوفة االرتبــاط لبيرســون بــين المتغيــر  بغيــة اثبــات او نفــي الفرضــيات المتعلقــة بالدراســة
  . المستقل وكل من المتغيرين التابعين في الدراسة 
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  )Pearson(معامل االرتباط  : الدراسة لمحاور الداخلي البنائي االتساق صدق -
  الدراسة  محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامل ):14(رقم  جدول

عدد   ان المحورعنو   المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

ــيم مــــدى التــــزام شــــركات التــــامين بمبــــادئ الحوكمــــة حســــب منظمــــة التعــــاون   األول تقـي
  .االقتصادي والتنمية

  
8 

  
0.835  

  
0.001  

ـــــزام بمتطلبـــــات االفصـــــاح المحاســـــبي بـــــالتطبيق المحكـــــم لقواعـــــد   الثاني امكانيـــــة االلت
  .نالحوكمة في شركات التامي

  
7  

  
0.866  

  
0.001  

ـــــات   الثالث ـــــق الي ـــــات جـــــودة المعلومـــــة المحاســـــبية بتطبي ـــــى تحقيـــــق متطلب ـــرص عل الحــ
  .حوكمة المؤسسات

  
10  

  
0.878  

  
0.001  

  SPSSمخرجات  من اعداد الباحثين باالعتماد على بيانات االستبيان و :المصدر

 االرتبـاط معـامالت أن حيـث ،االسـتبيان لفقـرات الدراسـة محـاور مـن محـور كـلل االرتباط معامالت يبين) 14( رقم جدول
، ومعامـل االرتبـاط لكـل )0.05(  مـن أقـل فقـرة لكـل االحتماليـة القيمـة أن حيث ، )0.05( داللة مستوى عند دالة المبينة

  .وبالتالي محاور الدراسة لها عالقة طردية قوية  )   0.878و  0.835( محور من محاور الدراسة محصورة ما بين 
  .مدى التزام شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  رضية االولىالف
  .ال تلتزم شركات التامين بتطبيق مبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :  H0  . ذ
  .تلتزم شركات التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  H1  . ر

، كمـــا ان قيمـــة ) 0.05(وهـــي اقـــل مــن ) 0.001(ان مســتوى الداللـــة يســاوي ) : 14(نالحــظ مـــن خــالل الجـــدول رقـــم 
ــة بــين تطبيــق مبــادئ الحوكمــة حســب ) 0.835(معامــل االرتبــاط تســاوي  ممــا يــدل علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة قوي

تلتـزم شــركات " نـرفض فرضــية العـدم ونقبـل بفرضــية البـديل  يمنظمـة التعـاون االقتصــادي والتنميـة وشـركات التــامين ، وبالتـال
  " .التامين بمبادئ الحوكمة حسب منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  .امكانية االلتزام بمتطلبات االفصاح المحاسبي بالتطبيق المحكم لقواعد الحوكمة في شركات التامين:  الفرضية الثانية
  .طلبات االفصاح المحاسبي لعدم التطبيق المحكم لقواعد الحوكمةال تلتزم شركات التامين بمت:  H0  . ز

  .تلتزم شركات التامين بمتطلبات االفصاح المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد الحوكمة:  H1  . س
، كمـــا ان قيمـــة ) 0.05(وهـــي اقـــل مــن ) 0.001(ان مســتوى الداللـــة يســاوي ) : 14(نالحــظ مـــن خــالل الجـــدول رقـــم 

ممــا يــدل علـى وجــود عالقــة ارتباطيـة موجبــة قويــة بـين تطبيــق قواعــد الحوكمـة والتــزام عينــة  0.866اط تسـاوي معامـل االرتبــ
تلتـــزم شـــركات التـــامين " نـــرفض فرضـــية العـــدم ونقبـــل بفرضـــية البـــديل  يالدراســـة بمتطلبـــات االفصـــاح المحاســـبي  ، وبالتـــال

  " .الحوكمةبمتطلبات االفصاح المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد 
تعمــل حوكمــة المؤسســات علــى تحقيــق جــودة وموثوقيــة المعلومــة المحاســبية مــن خــالل الياتهــا،  واهمهــا :  الفرضــية الثالثــة 

  .المراجعة الداخلية والخارجية ولجنة المراجعة
  .تعمل حوكمة المؤسسات على تحقيق موثوقية المعلومة المحاسبية من خالل الياتها ال :  H0  . ش
  .وكمة المؤسسات على تحقيق جودة وموثوقية المعلومة المحاسبية من خالل الياتهاتعمل ح:  H1  . ص
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، كمـــا ان قيمـــة ) 0.05(وهـــي اقـــل مــن ) 0.001(ان مســتوى الداللـــة يســاوي ) : 14(نالحــظ مـــن خــالل الجـــدول رقـــم 
سـات وجـودة المعلومـة مما يدل على وجود عالقة ارتباطية موجبة قوية بـين حوكمـة المؤس) 0.878(معامل االرتباط تساوي 

تعمــل حوكمـة المؤسســات علــى تحقيـق جــودة وموثوقيــة " نــرفض فرضـية العــدم ونقبــل بفرضـية البــديل  يالمحاسـبية  ، وبالتــال
  ." المعلومة المحاسبية من خالل الياتها 

  :خاتمة
ا فـي الدراسـة التطبيقيـة ، وتـم تطرقنا في هذه الورقة البحثية الى التعرف على عينة من شـركات التـامين التـي تـم االسـتعانة بهـ

مــن اجـل اختبــار  SPSSالتعـرض الـى امكانيــة تطبيـق الحوكمــة علـى مســتواها ، كمـا تـم اســتخدام برنـامج الحــزم االحصـائية 
الفرضــيات التــي ســاهمت فــي تفســير النتــائج التــي توصــلنا اليهــا لنبــين مــدى مســاهمة حوكمــة المؤسســات فــي تحقيــق جــودة 

  :فصاح المحاسبي في شركات التامين على مستوى والية مستغانم كالتالي المعلومة المحاسبية واال
ان تقسيم الوظائف وقيام مصلحة المراجعة في الشركة بواجبها وبطريقة موضوعية لتنفيذ متطلبات الحوكمـة ، مـن اهـم   . ض

  العناصر التي تساعد على تطبيق الحوكمة في شركات التامين على مستوى والية مستغانم؛
لشركة عن المخاطر المتوقعة و االفصاح عن مكافـات مجلـس االدارة والمـديرين التنفيـذيين ومـؤهالتهم وعمليـة افصاح ا  . ط

كــد علــى ان شــركات التــامين ؤ اختيــارهم ، و عــن كــل بنــود الميزانيــة بالقــدر الكــافي وبــدون اســتثناء ، مــن اهــم العوامــل التــي ت
  ؛فصاح المحاسبي من خالل التطبيق المحكم لقواعد الحوكمةعلى مستوى والية مستغانم تلتزم بإحكام بمتطلبات اال

، وحـرص الشـركة علـى المراجع الداخلي فـي مراجعـة المبـادئ والسياسـات المحاسـبية المطبقـة داخـل المؤسسـة مساهمة  . ظ
ضـا دعـم االلتزام بمبادئ الحوكمة ألنها توفر معلومات محاسبية ذات فعالية عالية ، قادرة علـى تحقيـق اهـداف الشـركة ، واي

لجــان التــدقيق اســتقاللية المراجــع الخــارجي ، ممــا يــؤدي الــى زيــادة ثقــة المســتثمرين واالطــراف االخــرى التــي تبنــي قراراتهــا 
مــن العناصــر الرئيســية التــي تحــرص عليهــا شــركات التــامين علــى مســتوى واليــة مســتغانم لتحقيــق . علــى المعلومــات الماليــة 

 . تطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة جودة المعلومة المحاسبية من خالل ال
  :بناء على ما توصلنا اليه من نتائج هذه الدراسة ، نحاول اقتراح بعض الحلول بالنسبة لمؤسسة عينة الدراسة كما يلي 

االجتهـــاد فـــي التطبيـــق الســـليم والموضـــوعي لمبـــادئ الحوكمـــة لتحقيـــق جـــودة عاليـــة فيمـــا يخـــص المعلومـــة المحاســـبية   . ع
 والمالية ؛

 مية اكثر لوظيفة المراجعة الداخلية وتفعيل دورها لتطبيق الحوكمة ؛اعطاء اه  . غ
زيـادة دعــم اســتقاللية المراجــع الخــارجي مــن خـالل دعــم لجنــة المراجعــة لزيــادة الثقــة فـي الشــركة، ممــا يــؤدي الــى زيــادة   . ف

 نسبة الثقة للمستثمرين ؛
 .قوائمها المالية  العمل على توفير معلومات محاسبية مالئمة في الوقت المناسب من خالل  . ق
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