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جقديسشكس و   

 

 و أحمده حمدا كثيرا على تىفيقه لىا في إتمام هرا العمل املتىاضع  ,الشكس هلل أوال و أخيرا

وعلى كل الىعم التي أوعمها عليىا أتقدم بجصيل الشكس  و العسفان ألطتاذي املشسف الهسوش ي 

خطاب على قبىله لإلشساف على هره املركسة وعلى كل مظاعداته وتىحيهاته التي قدمها لىا 

 طىال فترة إعداد هرا البحث

كما أتىحه بالشكس مظبقا ألعضاء لجىت املىاقشت وهرا لتفضلهم بقبىل مىاقشت هره 

.املركسة   

كما ال ًفىتني أًضا أن أشكس كل عمال قظم علىم املاليت و املحاطبت بجامعت مظتغاهم 

 أطاترة كاهىا أو إدازيين 

 وفي ألاخير أشكس كل من طاهم من قسيب أو من بعيد في إهجاش هره املركسة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إلاهـــــــــــــــــــداء

 

أهدي هرا العمل املتىاضع إلى من زباوي على حب العلم و الفضيلت و أطمى القيم                

إلى تاج زأس ي الري غسض الطمىح في هفس ي و الري أضاء لي دزب العلم  شمىعا                      

                   أبي العصيص                              

وإلى من ًصعب حصس حميلها  و التي غمستني بالحب و الحىان و الجىت تحت أقدامها         

 أمي الغاليت

أهدي هرا العمل إلى كل أقازبي و عائلتي و كل أصدقائي وشمالئي وكل من طاهم من قسيب 

 أو من بعيد في خسوج هرا البحث العلمي

.و ءاخس دعىاها أن الحمد هلل زب العاملين   
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 الصفحة العىوان

  شكر وثقدير 

  إهداء 

  فهرس املدحىيات

  فهرس  ششاا و االداوا 

  مقدمة عامة

 06 - 29 إلاطار املفاهيمي ملحافظ الحسابات: الفصل ألاول 

 06 ثمهيد

 07 ماهية محافظ الحسابات:  اململحح ألاول 

 07 مفهىم مدافظ ااحصابات و خصائصه:  اململطل  وا 

 09 جعيين و أجعاب مدافظ ااحصابات:  اململطل الثاوي

 12 مهام مدافظ ااحصابات و صفاثه :  اململطل الثالث
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 16 معايير املراجعة املتعارف عليها:  اململحح الثاوي

 16 املعايير العامة:  اململطل  وا 

 18 معايير العمل امليداوي :  اململطل الثاوي
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 22 خطوات عمل محافظ الحسابات:  اململحح الثالح

 22 الحعرف باملهمة و اثجاهها العام:   اململطل  وا 

 24 ثقييم هظام الرقابة الداخطية: اململطل الثاوي 

 26 كحابة الحقرير:  اململطل الثالث

 29 خالصة الفصل 

 30 - 48 ألاسس الىظرية لحوكمة الشركات: الفصل الثاوي

 30 ثمهيد

 31 مدخل عام حول حوكمة الشركات:  اململحح ألاول 

 31 مفهىم خىكمة الشركات و خصائصها:  اململطل  وا 

 34 أهمية خىكمة الشركات و أهدافها:  اململطل الثاوي

 37 هظام خىكمة الشركات:  اململطل الثالث
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 39 مبادئ خىكمة الشركات:  اململطل  وا 

 42 مدددات خىكمة الشركات:  اململطل الثاوي

 45 آليات حوكمة الشركات: اململحح الثالح 

 45 آلاليات الداخطية احىكمة الشركات:  اململطل  وا 
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 50 ثمهيد

 51 هظرة عامة حول مؤسسة الىجاح حمو:  اململحح ألاول 

 51 ثقديم املؤشصة مدل الدراشة:  اململطل  وا 

 54 وأهدافهامهام مؤشصة مملدىة الىجاح :  اململطل الثاوي

 55 ثقديم القوائم املالية و ثحليلها وواقع حوكمة الشركات في املؤسسة :  اململحح الثاوي

 55 إعداد القىائم املالية  لطمؤشصة :  اململطل  وا 

 59 ثدطيل القىائم املالية :  اململطل الثاوي

 66 التقرير النهائي ملحافظ الحسابات حول مؤسسة مطحىة الىجاح:  اململحح الثالح

 66 ثقرير املصادقة على ااحصابات الصىىية :  اململطل  وا 

 66 ثقديم القىائم املالية:  اململطل الثاوي

 71 خالصة الفصل

 73 خاثمة

 76 قائمة املراحع

 80 امللخص
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 فهرس اللداول : أوال 

 الصفحة عىوان اللدول  رقم اللدول 

(l-1) 11 شطم أجعاب مدافظي ااحصابات 

(lll-1)  55 -مصحغاهم- امليزاهية املالية ملؤشصة مملدىة الىجاح خمى 

(lll-2)  58 حدوا خصابات الىحائج ملؤشصة مملدىة الىجاح 

(lll-3)  59 2017امليزاهية الىظيفية ملؤشصة مملدىة الىجاح لصىة 

(lll-4) 60 2018امليزاهية الىظيفية ملؤشصة مملدىة الىجاح لصىة 

(lll-5) 61 خصاب رأس ماا العامل 

(lll-6) 61 خصاب الاخحياحات داخل الاشحغالا 

(lll-7) 62 خصاب الاخحياحات خارج الاشحغالا 

(lll-8) 62 خصاب اخحياج رأس ماا العامل 

(lll-9)  62 خصاب ااخزيىة 

(lll-10) 63 خصاب الربدية املالية 

(lll-11)  64 خصاب الربدية الاقحصادية 

(lll-12)  64 خصاب الربدية الحجارية 

(lll-13) 65 خصاب وصبة الفائض ااخام لالشحغالا 

(lll-14)  65 خصاب وصبة هخيجة الاشحغالا 

(lll-15) 65 خصاب وصبة الىخيجة الصافية 

(lll-16)  67  صىا غير االارية 

(lll-17)  67  صىا االارية 

(lll-18)  68 حدوا  صىا ااخاصة 

(lll-19) 68 ااخصىم االارية 

(lll-20) 69 املحاخات 
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 فهرس ألاشكال : ثاهيا 

 الصفحة عىوان الشكل رقم الشكل

(l-1) 21 معايير املراحعة املحعارف عطيها 

(ll-1) 33 خصائص خىكمة الشركات 

(ll-2)  35 أهمية ااحىكمة 

(ll-3)  37 الاشحفادة من عمطيات خىكمة الشركات 

(ll-4)  38 هظام خىكمة الشركات 

(ll-5) 41 ركائز خىكمة الشركات 

(ll-6) 44 مدددات خىكمة الشركات 

(lll-1)  52 (مملدىة الىجاح)الهيشل الحىظيمي العام لطمؤشصة 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللــــــــــــــــــدمـــــــت الؾـــــــــــــــــامــــــــت
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 :  مقدمة 

  للد صاخب الخطىز الري ػهده الؾالم جطىزا ؽلى مظخىي حجم و وؼاطاث املؤطظاث الاكخصادًت فاهخللذ مً 

كىنها  مؤطظاث صغيرة ذاث مؾامالث بظُطت إلى مؤطظاث ضخمت ذاث ؽملُاث مدؼبؾت كبيرة الدجم جىفصل 

و  هدُجت جصاًد وؼاط الؼسكاث الُىم في مخخلف دول الؾالم و الخطىز املتزاًد و املظخمس في فيها ؽً الدظُير ، امللكُت 

الؾملُاث املالُت ، ومً خالل جطىز املداطبت وشٍادة حجم املؤطظاث الاكخصادًت وجىطُؿ وؼاطها ، وجصىز املسكص 

املالي للمؤطظت فغهس ؽلم آخس ٌظمى ؽلم املساجؾت الري ًم مً خالله مساكبت املؤطظاث مً طسف املساجؾين 

فدزاطدىا تهخم باملساجؾت  الخازجُت إذ حؾخبر مً بين املُادًً الىاطؾت التي ػهدث جطىز ملخىظ ، و جخلُد املساجؾت 

 .الخازجُت بالشخص اللابم به

   فلمدافػ الخظاباث ؽدة ؤؽمال مسجبطت بمهىخت و هىا يهخم و مسجبط بدىكمت الؼسكاث الري  ٌؾخبر كجهت زكابُت 

 .خازجُت ؤخد زكابص و ملىماث خىكمت الؼسكاث

    حؾخبر  خىكمت  الؼسكاث مً املفاهُم التي عهسث في الظىىاث ألاخيرة التي خاش هرا املفهىم ؽلى اهخمام الؾدًد مً 

املؤطظاث طىاء الؾامت ؤو الخاصت ، و ذلك بدوزها في ججىب مخاطس الخؾثر و الفؼل املالي و إلادازي إطافت إلى 

ت ادة الخصت الظىكُت للمؤطظت مما ًظمً لها الىمى  و الاطخمساٍز  .املظاهمت في ٍش

 1- إلاشكالية: 

 : اهطالكا مما طبم جاءث هره الدزاطت و التي ؤزدها مً خاللها إلاجابت ؽلى إلاػكالُت الخالُت

  ما مدى مساهمة محافظ الحسابات  في ثفػيل آليات حوكمة الشزكات في الجزائز؟

 :و إلاجابت ؽلى إلاػكالُت املطسوخت طىدىاول إلاجابت ؽلى ألاطئلت الفسؽُت الخالُت

 ما امللصىد بمدافػ الخظاباث؟ وما هي ػسوط ممازطت هره املهىت؟ -1

 ماامللصىد بدىكمت الؼسكاث ؟ وماهي مخخلف آلُاتها؟  -2

 هل ٌظاهم مدافػ الخظاباث في جفؾُل آلُاث خىكمت الؼسكاث ؟ -3

 2- الفزضيات: 

 .واكؿ مهىت مدافػ الخظاباث في الجصابس في جطىز  -1

 .خىكمت الؼسكاث حظمذ بئدازة و جىجُه مخخلف الظُاطاث داخل الؼسكت -2

 .ٌظاهم مدافػ الخظاباث في جفؾُل آلُاث خىكمت الؼسكاث -3
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 3-أسباب إختيار املوضوع 

 :ٌؾىد إخخُاز املىطىؼ إلى ألاطباب الخالُت- 

 ألاسباب الذاثية: 

 مُىل الطالب ملهىت املساجؾت و املداطبت ألهه صلب الخخصص. 

 خب الاطالؼ و جددًث املؾلىماث. 

 ألاسباب املوضوغية: 

 ادة في فهم املىطىؼ و الؾمم و الخدكم فُه ؤكثر و طبط ملفاهُمه  .الٍص

 كلت البدىر املخؾللت بهرا املىطىؼ و السغبت في إزساء املكخبت الجامؾُت. 

 4- أهداف البحث : 

  الهدف مً هره الدزاطت 

 ؽسض مفهىم للخىكمت و مظاهمتها في زفؿ مظخىي الكفاءة الاكخصادًت. 

  إبساش دوز خىكمت  الؼسكاث مً خالل جددًد مخخلف املبادا و اللىاؽد الجُدة إلدازة الؼسكاث وشٍادة

 .كفاءتها و مصداكُتها

 جطبُم مهىت املساجؾت في الجصابس و الؾمل بها. 

 5- املنهج املستخدم : 

   لإلجابت ؽلى إلاػكالُت املطسوخت اؽخمدها ؽلى املىهج الىصفي الخدلُلي الري ٌؾخمد ؽلى الىصف و الخفظير و حؾمُم 

الىخابج ؽلى كل الغىاهس املمازلت بدُث  طىلىم بىصف دوز مدافػ الخظاباث في جفؾُل آلُاث خىكمت الؼسكاث في 

 املخىصل إليها ؽلى كل املىاطُؿ املمازلت وكد اؽخمدها في هرا املىهج ؽلى ألادواث الىخابج جدلُل ؤبؾاده لُخم حؾمُم

 .الكخب ، املجالث، هرا مً جاهب الىغسي : الخالُت 

ؤما الجاهب املُداوي فلد اؽخمدها ؽلى مىهج دزاطت خالت وذلك لسبط الجاهب الىغسي بالىاكؿ  الؾملي، مً خالل 

ؾاث املخؾللت باملجال الاكخصادي و الخىغُمي  .ألادواث إلاخصابُت كالجداول  وكرا اللىاهين  و الدؼَس

 6- وجطبُلي  جم جلظُم البدث إلى جاهبين هغسي : ثقسيمات البحث. 

  فالجاهب الىغسي ًدخىي ؽلى فصلين ؤطاطُين ًخؾلم الفصل ألاول باإلطاز املفاهُمي ملدافػ الخظاباث و ٌؾخمد 

ؽلى زالر مباخث ؤطاطُت ، ًخؾلم ألاول بماهُت مدافػ الخظاباث والثاوي ًخؾلم مؾاًير املساجؾت املخؾازف ؽليها ، ؤما 

 .ألاخير فُدىاول خطىاث ؽمل مدافػ الخظاباث
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ت لخىكمت الؼسكاث خُث ًىلظم إلى زالر مباخث  :ؤما الفصل الثاوي ًدىاول ألاطع الىغٍس

املبدث ألاول مدخل ؽام خىل خىكمت الؼسكاث و املبدث الثاوي ًخؾلم بمبادا و مجدداث خىكمت الؼسكاث و ؤخيرا 

 .جكلمىا ؽً آلُاث الخىكمت

: خُث جظمً زالزت مباخث-  مظخغاهم- ؤما الجاهب الخطبُلي و الري جاء بؾىىان دزاطت خالت مطدىت الىجاح خمى 

ألاول هغسة ؽامت  خىل املؤطظت و الثاوي جىاول جلدًم اللىابم املالُت و جدلُلها وواكؿ خىكمت الؼسكاث في املؤطظت ، 

س النهاةي ملدافػ الخظاباث خىل املؤطظت  .ؤما الثالث فكان الخلٍس

 7- دراسات سابقة : 

الخدكُم الخازجي كألُت لخطبُم خىكمت الؼسكاث مجمؿ صُدال وخدة الداز البُظاء بالجصابس "خمادي هبُل  -1

 .2008الؾاصمت، زطالت ماجظخير ، جامؾت الؼلف، 

  اهخمذ هره الدزاطت بئبساش إلاطاز الؾام لخىكمت الؼسكاث وكرا دوز املساجؿ الخازجي كألُت زكابُت طمً ؽالكت 

الىكالت وفي الخللُل مً فجىة الخىكؾاث وكرا مظؤولُت الخدكُم الخازجي في مؾسفت مدي كدزة الؼسكت ؽلى 

ت في اليؼاط  .الاطخمساٍز

ص مىزىكُت اللىابم املالُت وفم الىغام املداطبي املالي "حجت هللا ػاوغ  -2 دوز مدافػ الخظاباث في حؾٍص

  .2013كلت ، زدزاطت مُداهُت لؾُىت مً مدافغي الخظاباث، زطالت ماجظخير ، جامؾت و

اهخمذ هره الدزاطت ؤن املساجؾت اللاهىهُت لها ؤهمُت بالغت في خلم اؽخلاد زػُد وزلت في املؾلىماث املداطبُت 

 .املخىاجدة في اللىابم املالُت

3-  ً ؤزس الالتزام ألاخالقي للمساجؾين ؽلى جفؾُل خىكمت الؼسكاث دزاطت اطخبُاهُت ، زطالت " كسمُت وظٍس

 ."2012ماجظخير ، جامؾت الجصابس ، 

اهخمذ هره الدزاطت ؽلى ؤن الخؾسف ؽلى ؤزس الالتزام ألاخالقي للمساجؿ ؽلى جفؾُل خىكمت الؼسكاث في البِئت 

ت حؾخبر مً ؤهم ألادواث للسكابت ؽلى الؼسكاث و خماًتها مً الانهُاز و إلافالض  .الجصابٍس

ب  -4 دوز اطخلاللُت املدكم الخازجي في جدلُم مخطلباث الخىكمت في الجمؾُاث الخؾاوهُت " طالم طُف الغٍس

ذ و ؤزسه ؽلى مصداكُت املؾلىماث املداطبُت ، زطالت ماجظخير ، جامؾت الؼسق ألاوطط،  في دولت الكٍى

2012". 
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لت ؽادلت و صادكت و في الىكذ  هدفذ هره الدزاطت ؽلى ؤن كُام مدكم الخظاباث بخلدًم املؾلىماث الهامت بطٍس

املىاطب  ودون جإخير حظاؽده ؽلى جدلُم مخطلباث الخىكمت و جىفس اللدزة لدي مدكم الخظاباث ؽلى جلدًم 

د مً جدلُم مخطلباث الخىكمت ً الخىفُرًين ًٍص  .مؾلىماث ؽً ما ًخؾلم بإؽظاء مجلع إلادازة و املدًٍس

 



 

 
 

 

ُل : اكفصل ألا  

 إلاػاعل ملكاَُميلملداقظل لحؿاباث



الحساباث  ملحافظاملفاهيمي الاطار                                                                                                                      الفصل ألاٌو     

 

6 
 

 :جمهيذ

ًانللللللل ملغ حػتلاهالغضةلحو هبلأؾاؾُتلأَمهال لجاهبينل اهاهوويلألا ملاليل ل لجاهبل اهاهوويلًىدفغلفيل لجو هبلقئط ل

ػُتلألا اهاهوهُتلملماعؾتلمهىتل ملغ حػتل لمضىلمؿؤألااُتل ملغ حؼل اهاهوويلغًلإبض ءلعأًهل،لقئنل لجاهبل ملاليلألايظ  ادشَغ

هتل اػمصل اتيلًهوملبهال ملغ حؼلزالُلأص بهلملهامه .لًغجٌؼلأؾاؾالغلىلػٍغ

ًانل اػامصل اغبِس يلاخؼوعَالألانُامها اصةل لحاحتلالخضماثل ملهضمتلمًلػغفل ملغ حػتل اهاهوهُتل .للللللللإطلأنلٍػ

للللللألامغ حػتل لحؿاباثلهيلإزخُاعلجهنيلصاعملاٌثيرلمًل ػغ فلألاصػبتلباايؿبتلالصخصل اظيلًهوملبهال،لألابااخاليل

ًلاِـل خوقغلغلىلمو صكاثلاللجخو حضلغىضلأشخاصلآزٍغ اللألٍا قئنلمًلًهوملبهظٍل ملغ حػتلًجبلأنلًٍونلشخصلمَؤ

خمل ؽ غغ ضلزالرلمباخثلفيلَظ لثاهملهكـل ملهىتلألالَظ لاؼبُػتلمهمتل ملغ حػتل اتيلجخميزلباملفض نُتلألا اضنتل،لألٍا

ًاألحيل :ل اكفصلألاهيل

  ٌ .لماَُتلمداقظل لحؿاباثلل:لاململحح ألاو

 لل ملخػاعفلغليهال ملغ حػتمػاًيرلل:لاململحح الثاوي.

 للللللزؼو ثلغمصلمداقظلخؿاباثلل:لاململحح الثالح.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل



الحساباث  ملحافظاملفاهيمي الاطار                                                                                                                      الفصل ألاٌو     

 

7 
 

  ماهيت محافظ الحساباث : اململحح ألاٌو .

ل،ألاجدملهلًٌسخصلَظ ل ملبدثلبئغؼاءلغغضلاخػٍغللمداقظل لحؿاباثلألازفابفهلألايُكُتلحػُِىهلألامماعؾتلمهام    

لبهلفيل لجؼ بغ صلَظ لفيلإػاعل اهاهوويل ملػمُو .ل ملؿؤألااُاثلأزىاءلمماعؾتلمهامهل،لألاجأصًخهلالحهوملألال او حباثل،لألًا

  مفهىم محافظ الحساباث وخصائصه: املطلب ألاٌو      .

: حػزيف محافظ الحساباث:    أوال

  ٌ  :الخػزيف ألاو

ٌػضلمداقظل لحؿاباثلفيلمكهوملَظ ل اهاهونل،ًصلشخصلًماعؽلبفكتل"ل1_10لمًل اهاهونل22لللخؿبل ملاصةل

ًاثل،لألال اهُئاثلألالمؼابهتهال غاصًتلألالباؾمهل لخاصل،لألاجدذلمؿؤألااُتل ملفاصنتلغلىلصحتلألال هخظاملخؿاباثل اشغ

لبه ؼل ملػمُو ل1".جمامال،لبموحبلأخٍامل ادشَغ

 الخػزيف الثاوي: 

فاصملغلىلشغغُتل مؿخهصلٌػؼيلعأًه مداقظل لحؿاباثلَولشخص  " تلالمؤؾؿاثلألٍا ل لحؿاباثل اؿىٍو خُو

لi2"ألاناهوهُتل اهو بمل ملااُتلخؿبل ملباصال ملداؾبُتل اػامتلألال ملػاًيرل ملغ حػتل ملخػاعفلغليها

 الخػزيف الثالح: 

 اصخصل:ل"للمًل اهاهونل اخجاعيلغلىلأههل4لمٌغعل715ٌػغفلمداقظل لحؿاباثلأألالمىضألابل لحؿاباثلخؿبل ملاصةل   

 اظيلًدهولفيل اضقاجغلألال ألاع مل ملااُتلالشغيتلألافيلمغ نبتل هخظامل اشغيتلألالصحتهال،ليمالًضنولفيلصحتل ملػلوماثل

غلمجلـلإلاص عة ل اوطػُتل ملااُتلالشغيتلألاخؿاباتهالألال   ملهضمتلفيلجهٍغ ألالفيل اوزابول ملغؾلتلإلىل ػغ فل لخاعحُتلخُو

ل3.ًفاصملغلىل هخظامل لجغصلألامو ػهتلصحتها

.للللألاالبضلمًلجوقغل اشغألاغلآلاجُتلملماعؾتل ملهىتل

: شزوط ممارست املهىت 

:للًىصلغلىل1_10لمًل اهاهونل8لللخؿبلل ملاصةل

:لملماعؾتلمهىتلمداقظل لحؿاباثلًجبل نلجخوقغل اشغألاغلآلاجُتل

                                                           
1

 ، الجزائر، المإرخ 42ٌتعلق بمهن الخبٌر المحاسبً ومحافظ المحاسابات و المحاسب المعتمد ، العدد  " 1_10الجرٌدة الرسمٌة الجزائرٌة قانون 

  .7، ص، 2010 ٌونٌو11 ، الموافق لـ 1431 28فً 
2

حوكمة الشركات كآلٌة للحد من :عبد العالً محمدي ، مداخلة بعنوان دور محافظ الحسابات فً تفعٌل حوكمة البنوك ، الملتقى الوطنً حول 

  :نقال عن  . 4،ص 2012ماي 7الفساد المالً ، جامعة محمد خٌضر، بسكرة، 
، بتصرف188، ص 2007القانون التجاري الجوائري ،

3
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 .ًجبلأنلًٍونلحؼ بغيل لجيؿُتل .1

 :أنلًدوػلشهاصةلملماعؾتل ملهىتلغلىل اىدولآلاحي .2

تلملداقظل لحؿاباثلأألالشهاصةلمػترفلبمػاصاتهالملهىتباايؿبتلللللل .للملداقظل لحؿاباثلأنلًٍونلخابؼل اشهاصةل لجؼ بٍغ

.لأنلًخمخؼلبالحهومل ملضهُتلألا اؿُاؾُتل.3

.لأنلاللًٍونلنضلصضعلفيلخههلخٌملباعجٍابلحىاًتلأألالحىدتلمسلتلبشغفل ملهىتل.4

.لألاأنلًٍونلمسجاللفيل اؿغقتل اوػىُتلملداقظل لحؿاباث.لأنلًٍونلمػخمضلمًل اوػٍغل ملٍلللباملااُتل.5

ًؤصيلمداقظل لحؿاباثلبػضلالاغخماصلألانبصل ادسجُصلفيل ملفلل اوػنيلأألالفيل.لجأصًتل اُمينل ملىفوصلغليها.6

 اؿغقتل اوػىُتل،لألانبصل اهُاملبأيلغمصلًؤصيل اُمينلأمامل ملجلـل اهظاةيل ملسخصلإنلُمُالملدصلجو حضل

ل1:مٍاجبهملبااػباع ثلآلاجُتل

 بخأدًت وظيفتي و أن أهخم سز خلصأن أ  أكسم باهلل الػلي الػظيم أن أكىم بػملي أحسن كيام و أحػهذ"

 2"املهىت و أسلً في ول ألامىر سلىن الخصزف املحترف الشزيف وهللا غلى ماأكٌى شهيذ 

ًل ملنهيلأألالمًلػغفل ملؤؾؿاثل ملػخمضةلمًلػغقهلأألالإلاحاػ ثجمىذل اشهاص ثلألال.7 لمًلػغفلمؤؾؿاثل اخٍٍو

.لمًلػغفلمؤؾؿاثل اخػلُمل اػالي

خصائص محافظ الحساباث : ثاهيا

 اتيلًجبلأنلجخوقغلفيلًصلشخصلمنهيلنابملباملغ حػتل اظيلٌؿمىلمداقظل ًمًٌلجلخُصلبػعل لخفابص  

.ل لحؿاباثل

 :الاسخلالليت واملىضىغيت .1

 حػخبرلأَملزاصُتلًجبلأنلجخوقغلفيل ملغ حؼلغلىلألاحهلإلاػالملهظغ لألنلوشأةل ملغ حػتل:لالاؾخهالاُتل

 .حاءثلجلبُتلإلىلخاحتل اكدصل ملؿخهصلألال لحُاصيلالبُاهاثل ملااُت

 ًجبلغلىلًصلشخصلمنهيلمغ حؼلأنلًٍونلغاصاللمىفكالألاغلُهلجكاصيلأزغلآلاع ءل:ل ملوطوغُت

غل ملغ حػتل  3. ملؿبهتلغلىلموطوغُخهلأزىاءلإغض صٍلاخهٍغ

لل

ل

                                                           
1
 .5، ص 8 ، مرجع سبق ذكره ، المادة 1_10 الجرٌدة الرسمٌة ،القانون  

.5، ص 6 مرجع أعاله ، المادة 
2
  

.25، ص 2012 ، جامعة الوادي ،5 عزة األزهر، واقع ممارسة مهنة المراجعة فً الجزائر ، مجلة الدراسات االقتصادٌة المالٌة ، العدد 
3
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: الىفاءة املهىيت.2للل

لللللللغلىل ملغ حؼل ملداقظتلغلىلمؿخوىليكاءجهلأزىاءلمؼ ألااخهلالمهىتل،لألالطالَلببظُل اػىاًتل ملهىُتلألالالايخكاءلبأص ءل

لتلإاُهلمًلػغفل ملشغقينل لغلىلغملُتل ملغ حػتلل ملهامل ملًو

تل ملػلوماثل اتيلٌؿخػينلبهالأزىاءلأص بهلملهامهلألاغلىلألاحهل:سز املهىت.3لللل لغلىل ملغ حؼلأنلجخوقغلقُهل ملداقظتلغلىلؾٍغ

ل.لللَظٍل ملػلوماثلإلىل ػغ فلؾيرل ملؿغحلاهملبظاَغضملههص لخفوصل

 1.لغلىل ملغ حؼل ختر مل ملػاًيرل اخهىُتللألال اػملُتلالمهىتلأزىاءلأص بهلاػملهل:احترام كىاغذ املهىت . 4لللل

ل

 حػيين و أحػاب محافظ الحساباث : املطلب الثاوي .

.  حػيين محافظ الحساباث: أوال

لللللًخملحػُينلمداقظل لحؿاباثلمًلبينل ملهىُينل ملػخمضًًلألال ملسجلينلفيل اؿغقتل اوػىُتلملداقظيل لحؿاباثلمًل

ألااللٌػكيلألاحوصلَُاًصلص زلُتلالمغ حػتل.لػغفل لجمػُتل اػامتلأألال لجهاػل ملٍلللباملض ألاالثلبػضلمو قهتهاليخابُا

ل: اخااُتالشغيتلأألال اهُئتلمًلإلااؼ مُتل اهاهوهُتلاخػُينلمداقظل لحؿاباثلهدبؼل لخؼو ثل

خمل اخجضًضلمغةلألا خضةؾىو ث،ًجبلأنلًخمل زخُاعلمضنول لحؿاباثلمغةلًصلزالرل .ل للألٍا

فيلخااتلغضمل ملفاصنتلغلىلخؿاباثل اشغيتلأألال اهُئتلملغ نبتلزالُلؾيخينلمخخااُخينلًخػينلغلىل (1

ألافيلَظٍل لحااتلاللًجغيلغهضةل،لمداقظل لحؿاباثلإغالملألايُصل لجمهوعٍتل ملسخصلإنلُمُالبظاَ

 .مداقظل لحؿاباث

 .ًجبلأنلًخمل زخُاعلمداقظل لحؿاباثلمًلنبصل الجىتلمًلمضًغيل ملؤؾؿاثل غخماص لغلىليكاءجهل (2

لغلىلنابمتلحمُؼلمضنهيل لحؿاباثل اظًًلجهضمو لالمىا (3 ؾتلألاحمؼلمػلوماثلمخٍاملتلفًجبل لحفُو

 .غنهم

 .لقهؽلمًلجلَل اهابمتلمضنهينل8ًخمل زخُاعل (4

 .ًؼلبلمًل ملغ حػينل اثماهُتلجهضًملغغطالمبضبُا (5

 

 

                                                           
1
 ، 12 شرٌقً عمر ، مسإولٌات محافظ الحسابات دراسة مقارنة بٌن الجزائر وتونس و المملكة المغربٌة ، مجلة العلوم االقتصادٌة ، العدد  

 .93.94، ص 2012جامعة سطٌف ،
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ًاملت،لألالًخمل اترييزلغلىلؾمػتل ملٌخبلألازبرجهل اؿابهتلألاحجمل حػابل (6 ًخملقدصل اػغألاضلبضنتل

ول اخضنُول  .ألاقٍغ

خملجفيُكهملإلىل ًخملمهابلتل ملضنهينل اثماهُتلألاػلبلأًت (7  .لقهؽ03مػلومتلإطاقُتلألٍا

لاكدصلهظامل اغنابتل اض زلُتلالمؤؾؿتلألاجهضًملغغطهل اغؾميل ملكظص (8  .ٌؿمذلملًلجمل زخُاٍع

ل لحؿاباثلإبالؽللجىتلمغ نبتل اىوغُتلمداقظيل اشغيتلأألالججمؼلمؿيرًخػينلغلىلمداقظل لحؿاباثلأألال (9

ولعؾااتلموص ىلغليهالفيلأحصلأنفاٍل  1.لًوم15بخػُِىهلبفكتلمداقظل لحؿاباثلغًلػٍغ

 

: أحػاب محافظي الحساباث: ثالثا 

لللًخهاض ىلمداقظيل لحؿاباثلأحػابالمًل غماُل اتيلًىجؼألانهالزالُل اؿىتل ملااُتلفيلإػاعل ملهامل اػاصًتلألامؼل ختر مل

دؿبلمبلؿهالخؿبل اؿلمل مللولبهظ ل اهغ عل .ل اػُىاثل ملهىُتلألٍا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 

ل

ل

                                                           
1
 .59، ص 2002 ، 1  أحمد حلمً ، المدخل الحدٌث لعلم تدقٌق الحسابات ، دار الصفاء للنشر و التوزٌع ،ط  



الحساباث  ملحافظاملفاهيمي الاطار                                                                                                                      الفصل ألاٌو     

 

11 
 

سلم أحػاب محافظي الحساباث   (l - 1 ):         الجذٌو 

تلل  ملبلـلإلاحماليل لخاملغًل ملو ػهتل اؿىٍو

ملزمالاؾذ) ألاغاص ثلل( ع ثلؾيرلمػاصةل اخهٍو

الاؾدثماعل

صجل/ حػابلخؿبلًلم اػضصل اػاصيلاؿاغاثل اػمصل

لملُونلصجل100ختىلأنصلمًل

ل

ل120لإلىلأنصلمًل80مًلل240لإلىلأنصلمًل160مًل

لصجل200لإلىلأنصلمًل100مًل

ل

ل170لإلىلأنصلمًل120مًلل340لإلىلأنصلمًل240مًل

لصجل400لإلىلأنصلمًل200مًل

ل

ل230لإلىلأنصلمًل170مًلل460لإلىلأنصلمًل340مًل

لصجل800لإلىلأنصلمًل400مًل

ل

ل300لإلىلأنصلمًل230مًلل600لإلىلأنصلمًل460مًل

لصجل1600لإلىلأنصل800مًل

ل

ل380لإلىلأنصلمًل300مًلل760لإلىلأنصلمًل600مًل

صجل3200لإلىلأنصلمًل1600مًل

ل

ل515لإلىلأنصلمًل380مًلل1030لإلىلأنصلمًل760مًل

صجل6400لإلىلأنصلمًل3200مًل

ل

ل700لإلىلأنصلمًل515مًلل1400إلىلأنصلمًل1030مًل

صجل12800لأنصلمًللىلإ6400مًل

ل

ل900لإلىلأنصلمًل700مًلل1800لإلىلأنصلمًل1400مًل

صجل25600لإلىلأنصلمًل12800مًل

ل

ل1200لإلىلأنصلمًل900مًلل2400لإلىلأنصلمًل1800مًل

لملُونلصجلًظافلإلىل25600أيثرلمًل

لؾاغتلاٍصل2.8لأيل%2لؾاغتلوؿبتل2400

لملُونلصجلختىل5000خفتلإطاقُتلبل

.ل4500 لحضل نص ىل

ل2250خضلأنص ىللللؾاغت4500خضلأنص ىل

  

 .135،لصل2002بًلًسلللأماُل،ل ملغ حػتل لخاعحُتلفيل لجؼ بغ،لعؾااتلماحؿخيرل،حامػتل لجؼ بغل،:ل ملفضعل                                              
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 مهام محافظ الحسابات: المطلب الثالث 

للمهام محافظ الحساباث:لأوال

ل ملخظمًلمهمتل لخبيرل ملداؾبيلألالمداقظل لحؿاباثل01-10لللللحػضصثلمهاملمداقظل لحؿاباثلفيل اهاهونل

ل:لغلىل اىدول اخاليل1991-14-27ل ملؤعرلفيل08_91ألا ملداؾبل ملػخمضل ملػضُلالهاهونل

 :لمًل ملهامل اض بمتلماًلي: مهام دائمت  (1

 تلمىخظمتلألاصحُدتلألاهيلمؼابهتلاىخابجل اػملُاثل اتيلجمذلفيل اؿىتل ملىفغمتل ٌشهضلبأنل لحؿاباثل اؿىٍو

ًاثلألال اهُئاث  .ألايظ ل مغلباايؿبتلالوطػُتل ملااُتلألاممخلٍاثل اشغ

 غل ادؿُيرل اظيلًهضمهل ملؿيرألانل تلألامؼابهتهالالمػلوماثل ملبِىتلفيلجهٍغ ًكدصلصحتل لحؿاباثل اؿىٍو

ًاءلأألالخامليل لحفص  .المؿاَمينلأألال اشغ

 ًهضملشغألاغلإبغ ملالاجكانُاثلبينل اشغيتل اتيلًغ نبهالألال ملؤؾؿاثلأألال اهُئاثل اخابػتلاهالأألالبينل ملؤؾؿاثل

 .ألال اهُئاثل اتيلًٍونلقيهالالهابمينلباإلص عةلأألال ملؿيرألانلالشغيتل ملػىُتلمفالحلمباشغةلأألالؾيرلمباشغة

 لإحغ ء ثل اغنابتل اض زلُتل ملفاصملغليهالمًلمجلـلإلاص عةلألالمجلـل غلزاصلخُو ًبضيلعأًهلفيلشٍصلجهٍغ

ًل  ملؿير  . ملضًٍغ

 لتلبٍصلههصلنضلًٌدشكهلأألال ػلؼلغلُهل،لألا اظيلمًل ًلألال لجمػُتل اػامتلأألالَُئتل ملض ألااتل ملَؤ ٌػلمل ملؿيًر

 1.ػبُػخهلأنلٌػغنصل ؾخمغ علل ؾخهالُل ملؤؾؿتلأألال اهُئت

 ل جدط ىلَظٍل ملهاملقدصلنُملألاألازابول اشغيتلأألال اهُئتلألالمغ نبتلمضىلمؼابهتل ملداؾبتلالهو غضل ملػمُو

 .بهالصألانل اخضزصلفيل ادؿُير

 غىضمالحػضل اشغيتلأألال اهُئتلخؿاباثلمضمجتلأألالخؿاباثلمضغمتلًفاصملمداقظل لحؿاباثلأًظالغلىل

صحتلألال هخظامل لحؿاباثل ملضغمتلألال ملضمجتلألالصوعتهال اصحُدتلألاطاَلغلىلأؾاؽل اوزابول ملداؾبُتلألال

غلمداقظيل لحؿاباثلاضىل اكغألاعلأألال اٌُاهاثل اخابػتلاىكـلمغيؼل اهغ ع  .جهٍغ

 :ًترجبلغًلإغض صلمهمتلمداقظل لحؿاباثلإغض ص

 تلألاصوعتهال اصحُدتلألالغىضلالانخظاءلعقعل غل ملفاصنتلبخدكظلأألالبضألانلجدكظلألاصحتل اوزابول اؿىٍو جهٍغ

 . ملفاصنتل ملبرع

 غل ملفاصنتلغلىل لحؿاباثل ملضغمتلأألال لحؿاباثل ملضمجتلغىضلالانخظاءل  .جهٍغ

 لالاجكانُاثل ملىظمتل غلزاصلخُو  .جهٍغ

 ظاث لجكاصُصلأغلىلزمـلحػٍو غللزاصلخُو  .جهٍغ

 لالامخُاػ ثل لخاصتل ملمىوختلالمؿخسضمينل غلزاصلخُو  .جهٍغ

                                                           
1
 .7، ص 25-23 ، مرجع سبق ذكره ، المادة 01_10 الجرٌدة الرسمٌة ، القانون  
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 غلهدُجتل اؿىو ثل لخمـل زيرةلألال اىدُجتلخؿبل اؿػغلأألال لحفتلالاحخماغُت لجؼٍو غلزاصلخُو  .جهٍغ

 لإحغ ء ثل اغنابتل اض زلُت غلزاصلخُو  .جهٍغ

 غلزاصلفيلخااتلمالخظتلتهضًضلمدخمصلغلىل ؾخمغ علالاؾخؿالُلألال ملالخظتلاهظٍل هو عل  .جهٍغ

 

 :لباإلطاقتلإلىل ملهامل اػامتل اؿابهتلًهوملمداقظل لحؿاباثلبمهاملأزغىلزاصتلمنها:املهام الخاصت (2

 اصةلأألالجسكُعلعأؽل ملاُل  .(حؿير ثلعأؽلماُل اشغيت)نغ عل اشغيتلبٍؼ

 ول الجوءل اػلنيلاالصزاعلزاصتلقُمالًخػلولبخدضًضلؾػغلإلاصض ع  .إلاصض علغًلػٍغ

 ذل  .إوشاءلشهاص ثلالاؾدثماعلألالشهاص ثلخول اخفٍو

 إصض علنُملمىهوات. 

 صلإلىلأؾهم  .إصض علؾىض ثلاالؾخدهاملنابلتلالخدٍو

 لخؿابل اىخابجل مليز هُتل  .غغضلحػضًصلخؿابلالاؾخؿالُلألاحضألُا

 مشغألاعلالاهضماجل. 

 ُمشغألاعلالاهكفا. 

 صل اشغيت  1.جدٍو

ل.صفاث محافظ الحساباثل:ثاهيا

ل:لللًجبلأنلجخوقغلفيل ملضنول لخاعجيل افكاثل اخااُت

 أنلًٍونلمهُضلفيل اسجصل اػاملالمداؾبينلألال ملغ حػينلبوػ عةل ملااُت. 

 اثل ملداؾبُتلألاػغملجؼبُههالغملُال،لألاأنلًٍونلناصعلغلىل أنلًٍونل ملغ حؼلغلىلمػغقتلألا ؾػتلألالإصع ىلاىظٍغ

هتلجهُضلًصلنُضلألالصُاؾخهلباافوعةل اصحُدتلقمًل ملؿخدُصلغلىلشخصلأنلًغ حؼلغملهلبفوعةل قهملػٍغ

ًانلناصع لغلىلإغض صَالمداؾبُال،لألاغضمللجوقغلَظ ل اشغغل ؾاس يلفيل ملغ حؼلَول اؿببل صحُدتلإاللإط ل

 . اغبِس يلفيلغضمليكاءجه

 أنلًٍونليخومالألالأمُىالًدخكظلبأؾغ عل ملشغألاغاثل اتيلًهوملبخضنُولخؿاباتهالألاأاللٌؿخسضملمالًؼلؼلغلُهل

 .مًلأؾغ علاكابضةلأيلمؤؾؿتلأزغىل

 تهالألالأنلًٍونللط لزبرة ل ملغ حػتلألالهظٍغ  .أنلًٍونلغلىلغلملجاملبأصُو

 ػاثل ملخفلتلبػملهلمثصل اهو هينل ملىظمتلالمهىتل أنلًٍونلمدشبػالبااغألاحل اػملُتلألالملمالبااهو هينلألال ادشَغ

ًاثلألال اظغ بب  .ألالناهونل اشغ

                                                           
1
 سعودي بلقاسم ، محاضرة تدقٌق محافظ الحسابات ، السنة الثانٌة ، ماستر محاسبة و تدقٌق ، قسم العلوم التجارٌة ، كلٌة العلوم التجارٌة و  

 .2013االقتصادٌة ، جامعة محمد بوضٌاف ، المسٌلة ، 
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 أنلًٍونلصبوع لألنلأيبرلحاهبلمًلغملهلطألالػبُػتلعألاجُيُتليثير لمالجضغو لالملصل،لألاغلُهلأنلًمىذلغملهل

تل اتيلجهلصلمًل مللصلألال اؿأم  .عألاخهلألاألاحض ههلمالًٌؿبلطاَل اػمصل لحٍُو

 ًاإلخفاءلألالالانخفاصلألال لط ثل افلتل أنلًٍونلط ل ػالعلألا ؾؼلمخدبػالالخؼوع ثلفيلخهصلجسففهلألال لحهُو

 .إلاص عةل

 ً1.ًجبلأنلًٍونلمغ نبل لحؿاباثلألا نػُالاهلشخفُتلط جُتلججػلهلاللًخأزغلباآلزٍغ 

 

  التزاماث محافظ الحساباث : املطلب الزابؼ. 

ل.حلىق محافظ الحساباث:لأوال

لللللجخمثصلخهومل ملغ حؼل لخاعجيلفيل ملجاالثلألال اىو حيل اخااُتلألال اتيلحػخبرل ؾاؽلفيلجدضًضلمالًجبلأنلًخمخؼلبهل

ل.مًلؾلؼاثلحؿاغضٍلفيل هجاػلبغ مجلمغ حػخهلألالجدهُولأَض قهلبضعحتلغااُتلمًل اكاغلُت

 لغلىل ابُاهاثلمػُىتلأألالمػلومتلأألال خولػلبلأيلمؿدىض ثلأألالصقاجغللأألالسجالثلألالالاػالعلغليهالالحفُو

 .جكؿيرللهدُجتلمػُىتل،لألاخولالاػالعلغلىل اهو هينلألال الو بذل اتيلجدٌملػبُػتلغمصلألاوشاغل اشغيت

 لغملُتلمػُىتلمًلأيلمؿؤألاُلفيل اشغيتلفيلأيلمؿخوىلإص عيل غلأألال ؾخكؿاعلمػينلخُو خولػلبلأيلجهٍغ

 .اخوطُذلأمغلمالاملًفصل ملغ حؼلإلىلجكؿيرلمغض يلاه

 مًلخول ملغ حؼللقدصلألالجضنُول لحؿاباثل ملسخلكتلألال اسجالثلألاقهالالهو هينلألال الو بذلمًلهاخُتلألاألاقهالملال

جهط يلبهل اهو غضلألال ملباصال ملداؾبُتل ملخػاعفلغليهاللمًلزالُل ملغ حػتل لحؿابُتلإلىلحاهبلطاَلقدصلألال

 .جضنول ملجموغتل ملؿدىضًتللمًلزالُل ملغ حؼل ملؿدىضًتل

 مًلخهومل ملغ حؼلأًظالحغصل لخؼ بًل ملسخلكتلفيل اشغيتلغىضل لحاحتلإلىلط اَلالخأيضلمثاللمًل ألاع مل

 . ملااُتل ؾهملأألال اؿىض ثلمدكوظتلقيهالأألالأألاع مل اىهضًتلألاقئاتهال ملسخلكت

 ل اشغيتلغلىل زخالفلأهو غهالألايظاَل اخدهولمًلالااتز ماثل ملؿخدهتلغلىل خول ملغ حػتلألاقدصلباقيلأصُو

 . اشغيتلألاخولالاجفاُلبض بنيل اشغيتلالخأيضلمًلصحتلأعصضةلَظٍلالااتز ماث

 خولصغوىل لجمػُتل اػامتلالمؿاَمينلاالوػهاصلفيلبػعل لحاالثل اتيلاللجدخمصل اخأحُصلأألال اخأزيرلأيلفيل

 .خاالثلالاؾخعجاُ

 2.خولخظوعل حخماغاثلل لجمػُتل اػمومُتلالمؿاَمينلبفكخهل اصخفُتل 

 

 

                                                           
1
 .155، ص 2004، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان ،(الناحٌة النظرٌة ) خالد أمٌن عبد هللا ، علم تدقٌق الحسابات  

 
2
 .215، ص 2001 كمال الدٌن مصطفى الدهراوي و محمد السٌد سرابا ، دراسات متقدمة فً المحاسبة و المراجعة ، الدار الجامعٌة ، بٌروت،  
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 .واجملاث محافظ الحساباث: ثاهيا

للللًخمثصلقُمالًجبلأنلًهومل ملغ حؼللبهلمًلأغماُلمسخلكتلالهجاػلمغ حػخهلغلىلأيمصلألاحهلألابشٍصلموطوعيلألاقػاُ،للللللللل

ل:ألامًلأَملَظٍل او حباثل

 هل البمالجدخٍو ًجبلغلىلمداقظل لحؿاباثلأنلًهوملبااكدصلألال اخضنُول اكػليللحؿاباثل اشغيتلألاصقاجَغ

مًلنُوصلًومُتلألاخؿاباثل ؾدىاص لبؿغضل اخدهولمًلصحتهاللألاؾالمتهالألايشللأيلأزؼاءلألال اػمصلغلىل

 .جصحُدهاللبااخػاألانلمؼلمداؾبيل اشغيت

 ملداقظتلغلىلأؾغ عل ملهىت . 

 الااتز ملبػضمل اخضزصلفيلأغماُلإلاص عةل،لإنلمهىتلمداقظل لحؿاباثلحؿدبػضلأيلجضزصلفيلأغماُل ادؿُير. 

 ًجبلغلىلمداقظل لحؿاباثلأنلًخأيضلمًلمضىلنوةلهظامل اغنابتل اض زلُتلبخهُُمهلختىلٌؿخؼُؼل زخُاعل

ؿؼيلمػظملغملُاثل اشغيتل  .غُىاثل ملغ حػتلبشٍصللمالبملألاؾلُملألَا

 ًجبلغلىلمداقظل لحؿاباثلأنلًهضمل اخوصُاثلألالالانتر خاثل ملالبمت. 

 ًجبلغلىلمداقظل لحؿاباثلأزىاءلنُامهلبمهمخهل اخدهولمًلأنل اشغيتلجلتزملبخؼبُول اهو غضل ملداؾبُتل

 : ملخػاعفلغليهالألامًلأمثلتلَظٍل اهو غضلماًلي

 سُتل ل اثابختلفيل اضقاجغلبخٌكتهال اخاٍع  .حسجُصل صُو

 لبهالفيل اشغيت ل اهابلتلاألمالىلألال ملػضالثل ملػمُو  . خدؿابلأمالىلاهظٍل صُو

 ًجبلغلىل ملغ حؼلأنلًدظغلَولأألالأخضلمؿاغضًهل حخماعل لجمػُتل اػامتلالمؿاَمينلفيل اشغيتلملىانشتل

ٍغ  1.جهٍغ

ل.مسؤولياث محافظ الحساباثل:ثالثا

ل:للللًخدمصلمداقظل لحؿاباثلفيل لجؼ بغلأزىاءلمماعؾخهلملهامهل ملؿؤألااُاثل اخااُت

 لغلىلأنلمداقظيل لحؿاباثل59لخؿبل ملاصةل01_10لاهضلبينل اهاهونل ملىظملفيل لجؼ بغل:املسؤوليت املذهيت

ػضلمداقظل.ًخدملونل ملؿؤألااُتل اػامتلغًل اػىاًتلبمهمتهملألالًلتزمونلبخوقيرل اوؾابصلصألانل اىخابج ظًلألَا

خدمصلبااخظامًلفيلخااتلحػضصلمداقظيل  لحؿاباثلمؿؤألااللغًل زؼاءل اتيلًغجٌبهالأزىاءلجأصًخهلمهامهل،لألٍا

 . لحؿاباثلؾو ءل ججاٍل اشغيتلأألال اؿيرل طغ عل اىاحمتلغًلمسااكتلأخٍامل اهاهونل ملىظملالمهىت

 لقئنلمداقظل لحؿاباثلًخدمصل ملؿؤألااُتل01_10لمًل اهاهونل02لألاقهالألخٍامل ملاصةل:املسؤوليت الجشائيت

 لجؼ بُتلػبهالالهاهونلإلاحغ ء ثل لجؼ بُتلججاٍلًصلجهفيرلفيل اهُاملبااتز ملناهوويلألالٌػانبل اهاهونلًصلمًل

.للللًماعؽلبفكتلؾيرلناهوهُتلمهىتلمداقظل لحؿاباثلألالٌػخبرلمماعؾهالؾيرلشغغُالملهىتلمداقظل لحؿاباث

ًصلشخصلؾيرلمسجصلأألانللأألالسحبلحسجُلهلًهوملبمهاملمداقظل لحؿاباثليمالٌػضلممازاللالمماعؾتل

                                                           
 

1
 .217، 216 نفس المرجع ، ص  
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ؾيرل اشغغُتلملداقظل لحؿاباثل هخداُلصكتلمداقظلل لحؿاباثلأألالحؿمُتلشغيتلزبيرةلفيل ملداؾبتل،لأألال

 .أًتلصكتلجغميلإلىلزلولحشابهلأألالزلؽلمؼلَظٍل افكت

 لقئنلمداقظل لحؿاباثلًخدمصل ملؿؤألااُتل01_10لمًل اهاهونل63لخؿبل ملاصةل:املسؤوليت الاهضملاطيت

 اخأصًبُتلأألالالاهظباػُتلأمامل الجىتلمًلمهامهلغًلًصلمسااكتلأألالجهفيرلفيل اهو غضل ملهىُتلغىضلمماعؾتل

 :ألاظابكهلألامًلبينلَظٍل ملسااكاثلماًلي

 زغمل اهاهونل ملهىُتلأألال اخهفيرل ملنهيلأألال لخؼيرلللأألال اتهاألانل. 

 1. اؿلوىلؾيرل ملالبملألال ملخػاعفلمؼلهؼ َتلألالأماهتلألاشغفل ملهىتلختىلألاإنلاملًخػلولباملهىت 

 مػاًير املزاجػت املخػارف غليها:  اململحح الثاوي. 

للللحػخبرلمػاًيرل ملغ حػتل ملباصالل اتيلجدٌملأًتلغملُتلمغ حػتل،لألابااخاليلقهيلإلاػاعل اػامل اظيلمًلزالاهلًهومل

لاألَض فل او حبلجدهُههال،لألافيلإلاػاعلؾوفلهميزلبينلزالرلأنؿاملأؾاؾُتلمًل  ملغ حؼلباؾخسض ملإلاحغ ء ثلالوصُو

ل. ملػاًيرل ملخػاعفلغليهالفيلمجاُل ملغ حػتل

  ٌ  .املػاًير الشخصيت و الػامت : املطلب ألاو

ًل اصخص يل اهابملبػملُتل ملغ حػتلألالحػخبرلشخفُتلألنهالجىصلغلىل افكاثل اتيلل للللجخػلولَظٍل ملػاًيرلبااخٍٍو

غلألالجخٍونلَظٍل ملػاًيرلمً ل:ًخدلىلبهالمداقظل لحؿاباثلألاحػضليظاَلغامتلملهابلتلمػاًيرل اػمصل ملُض ويلألالمػاًيرل اخهٍغ

ل:ًخوقغلغلىلمجموغتلمًل اػىاصغلألال ملخمثلتلفيل:لمػاًير جأهيل املزاجؼ:لأوال

 لقمًلخُثل اخأَُصل اػلميلًجبلأنلًدفصل ملغ حؼلغلىل اضعحتلل اػلمُتلل ملىاؾبتل اتيل:الخأهيل الػلمي

جوقغلاهلنضع ليبير لمًل ملػغقتلفيلمجاُل ملداؾبتلألال ملغ حػتلمًلهاخُتل،لألال ملغجبؼتلبااػلومل زغىل اتيل

 2.جمٌىهلمًلإبض ءل اغأيل،لقُجبلغلىلمضنول لحؿاباثل لخاعجيلأنلًٍونلملمالبالجو هبل اؿلويُتلألالإلاص عةل

ل.ألااللًٌكيل اخأَُصل اػلميل اظيلًدفصلغلُهلمضنول لحؿاباثلبصلالبضلمًل اخأَُصل اػلمي

 بل ملداؾبتلنبصل:الخأهيل املنهي لأمالقُمالًخػلولبااخأَُصل ملنهيلالمغ حؼلقئههلًىؼويلغلىلطغألاعةلجضٍع

بالمهىُالقىُالختىلًمٌىهلإلاملاملبأيبرلنضعلممًٌلمًلمشاًصلألامخؼلباثل مماعؾتلالمهىتلمماعؾتلمؿخهلتلجضٍع

لبجو هبل ملداؾبتلألال  ملماعؾتل ملهىُتل،لألاغلىل اغؾملمًلأنل اخأَُصل ملنهيل اكنيلالمغ حؼلًخملفيل ملهامل ألُا

بل. ملغ حػتل قئنل اهابمينلغلىلجأَُصلَظ ل ملغ حؼلفيلمٍاجبل ملغحػتلألا ملداؾبتلًجبلأنلاللًخجاَلو ل اخضٍع

 3.فيلمجاالثلأزغىلختىلًخملجأَُلهلبفوعةلحُضة

                                                           
1
دراسة مٌدانٌة لعٌنة من محافظً ) حجة هللا شتوش ، دور محافظ الحسابات فً تعزٌز موثوقٌة القوائم المالٌة وفق النظام المحاسبً المالً  

 .5 ، ص 2013،رسالة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، (الحسابات و المحاسبٌن بوالٌة ورقلة 
2
 .97 شرٌقً عمر، مرجع سبق طكره، ص  

3
 .29، ص 2000 عبد الفتاح محمد الصحن وآخرون ، أصول المراجعة ، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة ،  
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ًامصلألال اظيلًخمثصلفيل ملفض نُتلغلىل:مػيار الاسخلالليت:لثاهيا لمًلأحصلأنلًهوملمداقظل لحؿاباثلبضألاعٍلألالبشٍصل

لل  اشغغُتلألاصضمل لحؿاباثلالبضلمًلأنلًٍونلمؿخهباللوػنيلباالؾخهالاُتلغضمل لخظوعلأألالغضمل اخبػُتلأليلشخص

ل:ألااخدضًضلمضىل ؾخهالاُتل ملغ حؼللالبضلمًلجو قغلماًلي

 غضملألاحوصلمفالحلماصًتلالمغ حؼل،لًيبغيلغلىل ملغ حؼلأنلمفالحلمًلهكـل اىوعلألنلألاحوصلطاَلنضلبؤزغلفيل

 . ؾخهالاُخهلفيلإبض ءل اغأيل اكنيل ملداًضلفيل اهو بمل ملااُتل لخخامُت

 ًكترضلفيلَظٍل اىهؼتلغضملجضزصل اػمُصلأألالؾلؼتلغلُالفيل اضألاعل اظيلًهوملبهل:للألاحوصل ؾخهالُلط حي

 ملغ حؼلبشأنلقدصل ابُاهاثلألال اسجالثل ملداؾبُتلبدُثلاللًخػغضلاظؿوغلجدضلمًلجدهُول ملبخغىلمًل

 1. ملغ حػت

 تل اتيلًخمخؼلبهال ملغ حؼلغىضلإغض صلبغهامجل ملغ حػتل:لالاؾخهالُلفيلإغض صلبغهامجل ملغ حػتل هفضلبظاَل لحٍغ ألٍا

مًلهاخُتلجدضًضلزؼو ثل اػمصلألالحجمل اػمصل ملؼلوبلأص ءٍلألالطاَلفيلخضألاصلإلاػاعل اػاملالمهامل

 2. ملؼلوبت

 مداقظل لحؿاباثلمؿخهاللألاخغ لفيل زخُاعلحجمل ملكغص ثلقدفهالمًلمجموعل:للالاؾخهالُلفيلمجاُل اكدص

 ملكغص ثلإطلٌؿخؼُؼل ملغ حؼلفيلَظ لإلاػاعلقدصلحمُؼل ابُاهاثل ملؿدىض ثل اسجالثلألالمؿاعلغملُتل

 . اخجهيزلالخهضًغلبػضَالغًلصحتلألالمفض نُتل ملػلوماثل اىاججتلغًل اىظامل ملواضلاها

 غ ل ملوضحلاػملُتل:لالاؾخهالُلفيلإغض صل اخهٍغ ٍغ ٌػخبرلمداقظل لحؿاباثلأألال ملغ حؼلمؿخهاللفيليخابتلجهٍغ

 . اكدصلمًلغىاصغلهظامل ملػلوماث

ل اهو بمل ملااُتل ًاقتل لحهابول اتيلجمل يدشاقهالإبانلغملُتل اكدصلألاإغؼاءلعأيلقنيلمداًضلخُو مؼلإظهاعلقُهل

غلأألال ؾدبػاصلبػعل  لخخامُتلإطلًيبغيلفيلَظ لإلاػاعلغضملجضزصل اؿيرلاخدٍغللأألالحػضًصل لحهابولفيل اخهٍغ

ل3. لحهابولط ثل َمُتلمىه

ولأنلًبظُللمضنول لحؿاباثل اػىاًتل او حبتلفيلغملُتل اخضنُولألالغىضل:مػيار الػىاًت املهىيت الالسمتل:ثالثا لألَا

غل انهاةيلاػملُتل اخضنُولألا اهضفلمًلطاَلَول لحٌملغلىلصعحتلحوصةلأص ءل ملضنولأزىاءل اهُامل إغض صل اخهٍغ

ػاثل ملسخلكتل بػملهلألال اػىاًتل ملهىُتلجخؼلبلالااتز ملبمؿخوىلأص ءلمػينلألاقهالملالجىصلغلُهل ملػاًيرلألال ادشَغ

غ  4.ألايظاَلًخؼلبلممًلٌػمصلفيلمٌخبلجضنُول لحؿاباثلألالالااتز ملبمػاًيرل اػمصل ملُض ويلألالمػاًيرلإغض صل اخهاٍع

ل

                                                           
1
 3 طواهر محمد التهامً و صدٌقً مسعود ،المراجعة وتدقٌق الحسابات اإلطار النظري و الممارسة التطبٌقٌة ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، ط  

 .41، الجزائر ، ص 2006، 
2
 حسٌن أحمد دحدوح وحسٌن ٌوسف القاضً ، مراجعة الحسابات المتقدمة ، اإلطار النظري و اإلجراات العملٌة ، دار الثقافة للنشر و التوزٌع  

 .176، ص 2009، عمان ، 1 ، ط 1،ج
3
 .42 طواهر محمد التهامً و صدٌقً مسعود،  مرجع سبق ذكره، ص  

4
 .41 غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 مػاًير الػمل امليذاوي : املطلب الثاوي. 

ل:للللللجخػلولَظٍل ملػاًيرلبجوصةلمالًهوملبهلمًلأغماُلألالجدشٍصلمًلزالرلغىاصغلهي

ل:مػاًير هفاًت الخخطيط و إلاشزاف:لأوال 

للللللًخؼلبلَظ ل ملػُاعلأنلًهوملمضنول لحؿاباثلبػملُتل اخسؼُؽلملالؾوفلًهوملبهلغىضل ابضءلبػملُتل اخضنُولألال

صلإايهملمًلأغماُل ًخمثصل اخسؼُؽل ملالبملبخسفُصل اػضصل ملىاؾبلمًل ملؿاغضًًلألالإلاشغ فلغليهملألالمخابػتلمالًًو

ألال اهُاملبػملُتل اخسؼُؽلألالالاؾخكاصةلمنهال،لًكظصلحػُينلمضنول لحؿاباثلفيلألانذلمبٌغلنبصلنهاًتل اؿىتل ملااُتل

ل.الػمُص

لللللللخُثلأههلٌؿاغضلفيلأنلًونل اٌكاءةلأقظصلاضىل ملضنولألالغملُتل اخسؼُؽل اتيلًجبلأنلجهوملبهال ملضنولًمًٌل

لألالزفومل مليشأةلألال أنلحشمصلجسؼُؽلألالمخابػتلغملُتلجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُتلألايظاَل اخدهولمًلأصُو

ل. اكدصلل ملؿدىضيلألايظاَلنابمتلهدُجتلأغماُل مليشأة

للللللهجضلأنلجسؼُؽلمهمتل اخضنُولًخظمًلجدضًضلإلاؾتر جُجُتل اشاملتلالمهمتل ملخونػتلقظاللغًلهؼامل اكدصللللل

ل.،لأمالإلاشغ فلقئههلًخظمًلجوحُهل ملؿاغضًًل اهابمينلغلىلجىكُظلألالجدهُولأَض فل اكدص

ًاهذلَظٍل َض فلنضلجدههذلفيل انهاًتلأملاملهالخظلأنلمػُاعلإلاشغ فلألال اخسؼُؽلنضل ػص صثل لللللللألاجدضًضلمالإط ل

ل:أَمُخهلفيل اونذل لحاطغلبؿبب

 أنل ملضنولٌػخمضلبضعحتلأيبرلفيل اونذل لحاليلغلىلهظامل اغنابتل اض زلُتلغىضلنُامهلبػملُتل اخضنُو. 

 الاغخماصل ملتز ًضلغلىل ؾخسض ملػغمل ملػاًىتلإلاخفابُت. 

 ًاهذلغلُهلفيل اؿابولمثصل ؾخسض مل اخضنُول ملؿخمغ  1.حؿُيرلأؾااُبلألالمكاَُمل اخضنُولغمال

 ؾببل اخؿُيرلفيلهظملحشؿُصل ابُاهاثل ملؿخسضمتلفيل مليشأةلمدصل اخضنُو. 

 .مػيار جلييم هظام الزكابت الذاخليت: ثاهيا

ال لللللٌػخبرلهظامل اغنابتل اض زلُتلالمؤؾؿتلأَملمدضصلاىوغُتلمغ حػتل مليشأةلألالحجمل ملكغص ثل ملغ صل زخباَع

لغلىلهوغُتلألامفض نُتل ملػلوماثل اىاججتلغًل اىظامل ملواضلاها،لقاختر ملمهوماجهلألالالااتز مل  غخماص لغلىلصعحتلأزٍغ

بئحغ ء جهلٌػؼيلالمػلوماثلمفض نُتليبيرةلاضىل ػغ فل ملؼاابتلبهال،لاظ لألالبؿُتلجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُتل

 اظيلًدخاجلإلىلزبر ثلألالمهاع ثلغااُتلاخهُُمهالمًلػغفل ملغ حؼلألال لحٌملغليهالقئنلمًل اظغألاعيلغلىلَظ ل زيرل

ل2:الااتز ملبئخضىل اؼغمل اخااُت

                                                           
 

1
 .42 غسان فالح المطرانة ، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .45 طواهر محمد التهامً و صدٌقً المسعود ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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 ول:الطزيلت ألاولى ول ملخابػتلألالالاػالعلأألالغًلػٍغ لإلاملاملبااىظامل ملوطوعلالغنابتلألال اظيلًدهولغًلػٍغ

ل.نابمتلالاؾدؿهاءل اىموطحُتلاخدضًضل اٌُكُتلل اتيلٌػمصلبهال اىظامل

 لجدضًضلمضىلصنتلألالمالبمتلإلاحغ ء ثل ملوطوغُتلألال ملؿخسضمتلباملهاعهتلبااىموطجل مثصل:الطزيلت الثاهيت

ل1.اخلَلإلاحغ ء ثلمؼلأخضل اظغألافل او نػتلمًلنبصل اػاملينلبه

 الل:الطزيلت الثالثت لجدضًضل اٌُكُتل اتيلٌػمصلبهال اىظاملخُثلأههلمًل ملمًٌلأنلًٍونل اىظاملؾلُملهظٍغ

للل2.ألااٌىهلؾيرلمؼبولبؿببلغضملإلاملاملمًلنبصل اػاملينلبه

ل.مػيار هفاًت ألادلت:لثالثا

لللللًخؼلبلمًل ملغ حؼلطغألاعةلحمؼلأصاتلإلازباثل اٍاقُت،لألال اتيلجمثصلأؾاؾالمػهواللإلبض ءلعأًهلقُمالًخػلولبااهو بمل

ًاقتلمػاًيرل اػمصل ملُض وي خمثصلصاُصلإلازباثلحجغل ؾاؽلاػملُتل ملغ حػتليمالأههلٌؿاهضلألالًضغمل ل. ملااُت،لألٍا

للللأمال لخاصُتل اثاهُتلألصاتلإلازباثلقهيلزاصُتل اىوغُتلأألال افالخُتلبمػنىلأنلصاُصلإلازباثلًجبلأنلًٍونلطألال

ل3.حوصةلألالصالخُتلمالبمتلألاختىلًخو قغلاضاُصلإلازباثلَظٍل لخاصُتلقئههلًجبلأنلًٍونلمىاؾبلألالقػاُ

 (مػاًير إبذاء الزأي)مػاًير  إغذاد الخلاريز : املطلب الثالح 

غلمًلػغفل ملغ حؼل اهابملبػملُتل ملغ حػتلآزغلمػُاعلًجبلالااتز ملبهلإطلًيبغيلأنل للللللٌػخبرلمػُاعلإغض صل اخهاٍع

لمضىلصالاتل اهو بمل ملااُتل لخخامُتلغلىل غل ملهضملألالبٍصلصغ ختلإلىل اغأيل اهُضل ملداًضلخُو ًوضحلألالٌشيرلفيل اخهٍغ

ل. ملغيؼل ملاليل لحهُهيلالمؤؾؿت

ل:مػيار إغذاد اللىائم املاليت وفلا للمملادئ  املحاسبيت املخػارف غليها:لأوال

ًانل اهو بمل ملااُتلنضلأغضثلألاقهالالمباصال غلمضنول لحؿاباثلمالإط ل لللللًىصلَظ ل ملػُاعلغلىل ههلًجبلأنلًبينلجهٍغ

ل. ملداؾبُتل ملخػاعفلغليهالألال ملهبواتلنبواللغاما

ل ل ملباصال ملداؾبُتلألالاٌىهلًخؼلبل اخدهولمًلمضىلنبُو للللألالًخؼلبلَظ ل ملػُاعل اخدهولاِـلقهؽلمًلمضىلنبُو

ل. اؼغمل اتيلجىؼبولبهالجلَل ملباصا

لمالإط لجملإغض صل اهو بمل ملااُتلألاقهالالمباصال ملداؾبُتلقئههلًجبلأنل للللألابمالإنلمضنول لحؿاباثلؾُهضملعأًهلخُو

ل.ًٍونلغلىلصع ًتلجامتلباملباصال ملداؾبُتل ملخػاعفلغليهالألال ملباصال ابضًلتل اتيلًمًٌلجؼبُههالفيلغملُتل اكدص

ل

                                                           
1
 .45طواهر محمد التهامً وصدٌقً المسعود، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .43غسان فالح المطارنة ، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 .46.47طواهر محمد التهامً وصدٌقً المسعود، مرجع سبق ذكره، ص  
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للليظاَلًغىل ابػعلأههلغىضلنُامل ملضنولبخدضًضلمالإط لجملإغض صل اهو بمل ملااُتلألاقهالالمباصال ملداؾبُتلقئههلًجبل

ل.أنلجدهولَظٍل ملباصالَضقين

أنلَظٍل ملباصالحػمصلغلىلجدضًضلجأزيرل اػملُاثلص زصل ملشغألاعليمالخضزذلقػاللألالحؿخسضمل ؾاؽل ملالبمل -1

 .اخدهُولإلاًغ ص ثلبشٍصلًغبؽل اخٍااُللباإلع ص ثلألالجسفُفهالغلىل اكتر ثل ملداؾبُت

أنلإلاحغ ء ثل ملخبػتلاػغضل مليز هُتلألال اهو بمل ملااُتلجسلولمًل اخديزلألالحػبرلبفضملغًل ابُاهاثلألال اؼغمل -2

 1. ملداؾبُتلاٍصلمًلاهلمفلحتلفيل مليشأة

ل.مػيار الخطمليم للمملادئ املحاسبيت املخػارف غليهال:ثاهيا

للللل اهضفلمًلزباثلجؼبُول ملباصال ملداؾبُتل ملخػاعفلغليهالجمٌينل ملغ حؼلمًلإحغ ءلملهاعهتلبينل اكتر ثل ملسخلكتل

تلًهومل ملغ حؼل ٍغ تلفيل ملباصال ملداؾبُتل ملؼبهتلألافيلخااتلألاحوصلحؿير ثلحَو ٍغ ألاطاَلهدُجتلاػضملألاحوصلحؿير ثلحَو

ٍغ ل.باإلشاعةلإلىلطاَلفيلجهٍغ

 :مػيار مذي هفاًت إلافصاح اليافي:لثالثا

لغًلأيلمػلوماثلَامتلمثاُلطاَلفيلخااخهلَضملألاحوصلإقفاحل ٍغ ًافلفيلجهٍغ لللًجبلغلىل ملغ حؼلأنلًكصحلبشٍصل

ٍغ لل2.ًافلالهو بمل ملااُتلقػلىل ملغ حؼلإلاشاعةلإلىلطاَلفيلجهٍغ

ل:مػيار إبذاء الزأي غن اللىائم املاليتل:رابػا

ل مليز هُتلعأيل ملغ حؼل لخاعجيل ٍغ هط يلَظ ل ملػُاعلأؾاؽلبأنلًخمًلجهٍغ قُمالًخػلولبمضىلل(مغ نبل لحؿاباث)لللللألٍا

صضملألاألاطوحل اهو بمل ملااُتلفيلإظهاعلهدُجتلأغماُل مليشأةلألال ملغيؼل ملاليلبهالألاطاَلًوخضةلألا خضةلألالاِـلباايؿبتل

البُاهاثل او عصةلبهالجكفُاللألااللٌػنيلَظ ل ملػُاعلبااظغألاعةل ملو قهتل اخامتلأألال اغقعل اٌليلالهو بمل ملااُتل،لقكيلأؾلبل

 لحاالثل اتيلاللًمًٌلملغ نبل لحؿاباثلإغؼاءلمو قهخهل اخامتلغليهالاللٌؿخضعيلعقظهالنهابُالألااًٌلًٌكيلطيغل

 .جدكظاثلغًل طغ عل اتيلاملًهخىؼلبها

 

 

 

ل

                                                           
1
 .45 غسان فالح المطارنة ،تدقٌق الحسابات المعاصرة الناحٌة النظرٌة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 لقلٌطً لخضر ، مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنٌة فً الجزائر ، دراسة حالة من خالل االستبٌان ، رسالة ماجستٌر ، قسم علوم  

 .35، ص 2009التسٌٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر و العلوم التجارٌة ،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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للللأمالفيل لحاالثل اتيلًدولالمغ نبل نلًخمخؼلقيهالغًلإبض ءل اغأيلقهيل لحاالثل اتيلاللًمًٌلطيغلجدكظاثلبشأنهال

يمالَول لحاُلفيل لحاالثلغضملألاحوصلأهظمتلالغنابتل اض زلُتلمؼبهتلأألالأنللمسغحاثل اىظامل ملداؾبيلاللجمثصل

ل: ملضزالثلبفوعةليبيرةلألابظاَلًخطحلاىالأههلًمًٌلجهؿُملآلاع ءل اتيلًبضيهالمغ نبل لحؿاباثلإلىل هو علآلاجُت

 عأيلجؼبُولاللًخظمًل اخدكظاث. 

 عأيلمكُضلًخظمًلبػعل اخدكظاث. 

 لغًلإغؼاءل اغأي‘عأيلؾلبيلبمػنىلغضملإ  .غؼاءلعأيلقُمالًخػلولبااهو بمل ملااُتلأيل اخىاُػ

 عأيلمػاعضلأيل اغأيل اظيلًخظمًلأنل اهو بمل ملااُتلاللجظهغلبفضمل ملغيؼل ملاليلأألالهخابجل اػملُاثلألاقهال

 1.المباصال ملداؾبُتل ملخػاعفلغليها

 مػاًير املزاجػت املخػارف غليها :  (l  -1)الشيل 

ل

لللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل       من إغذاد الطالب بىاء غلى مػلىماث سابلت:                                        املصذر 

 لللللللللللللللللللللللللللللللللل

                                                           
1
 .108,109،ص 2002 محمد سمٌر الصبان وعبد هللا العظٌم هالل، األسس العلمٌة لمراجعة الحسابات ، الدار الجتمعٌة ، االسكندرٌة ،  

 مػاًيرل ملغ حػتل ملخػاعفلغليها

غ مػاًيرل اػمصل ملُض وي مػاًغلشخفُت  مػاًيرلإغض صلاخهاٍع

.لمػُاعلجأَُصل ملغ حؼل-

.لمػُاعلالاؾخهالاُت-

مػُاعلبظُل اػىاًتل-

 . ملهىُتل االػمتل

مػُاعل اخسؼُؽلألال-

ل.إلاشغ ف

مػُاعلجهُُملهظامل-ل

 . اغنابتل اض زلُتل

مػاًيرلإغض صل اهو بمل-

ل. ملااُتل

مػُاعلزباثل اخؼبُول-

ل.المباصال ملداؾبُتل

مػُاعلمضليكاًتل-

ل.إلاقفاحل اٍافي

مػُاعلإبض ءل اغأيل-ل

ل.غًل اهو بمل ملااُت
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 خطىاث غمل محافظ الحساباث : اململحح الثالح 

لتلإاُهلألال لللللللًمغلمداقظل لحؿاباثلبػضصلمًل ملغ خصلألال لخؼو ثل اتيلجٍونلطغألاعةلمًلأحصلجأصًتلمهامهل ملًو

ل:لًمًٌلجهؿُمهالإلىلزالرلمغ خصلأؾاؾُتلألاهي

  ل.ل اخػغفلباملهمتلألال ججاَهال اػام:املزحلت الاولى

 ل.لجهُُملهظامل اغنابتل اض زلُت:املزحلت الثاهيت

 غ:املزحلت الثالثت  .ليخابتل اخهٍغ

ل

  ٌ  .الخػزف باملهمت و اججاهها الػام: املطلب ألاو

صلمالًخػلولبهال ل.للللللفيلَظٍل لخؼوةلًخػغفلمداقظل لحؿاباثلغلىل اوظُكتلألال ملؤؾؿتلموطوعل اضع ؾتلألًا

 الذخٌى إلى الىظيفت : 

غلىلمداقظل لحؿاباثلأنلًخأيضلمًلشغغُتلحػُِىهلألانبصلبض ًخهلفيلجىكُظل اخويُصلًجبلغلُهلأنلًغؾصللىل

ل: اشغيتل ملغ نبتلعؾااتلحشيرلإلىلإحغ ء ثلجؼبُولجويُصل لحؿاباثلَظٍل اغؾااتلحشيرلإلىلماًلي

 مؿؤألااُتل ملهمتلألال ملخضزلينلألال حػاب. 

 ػغمل اػمصل ملؿخػملتلألاقتر ثل اخضزصلألالآلاحاُل اهاهوهُتل اتيلًجبل ختر مها. 

 غ  .آلاحاُلاهاهوهُتلإلًض عل اخهٍغ

 

 لإنل اخػغفلبيشاػاثل ملؤؾؿتلٌؿمذلاىا:مػزفت غامت حٌى املؤسست 

 بكهملغىاصغل ملدُؽل ملؤزغلفيلمػلوماثل ملااُت. 

 جدضًضل اخػهُض ثل ملااُتلاهغ ع ثلإلاص عةل. 

 يُكُتلحشٌُصلعنمل غماُلألال اىدُجتل. 

 اخػغفلغلىل اػملُاثلؾيرلالاغخُاصًت . 

 جو قول ملغ ناباثلمؼلهوغُتل ملؤؾؿت. 

ل

ل

ل
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ل ملؤؾؿتلألالبِئتهالألحصل لللالزظلهظغةلشاملتلغلىل ملؤؾؿتلًهوملمداقظل لحؿاباثلبجمؼلمالأمٌىهلمًلمػلوماثلخُو

يشلل زؼاءلألال اخالغباثلألالإلاحغ ء ثل اتيلٌؿخسضمهالفيلطاَلجخمثصلفيل ملهابالثلمؼل ملوظكينلفيل ملؤؾؿتلألالمسخللل

 شخاصل اظًًلًمٌنهملجهضًملمػلوماثلمىاؾبتل،لجدلُصل اوزابول اض زلُتلالمؤؾؿتل اتيلجخمثصلفيلحمُؼل اوزابول

ا اصةلمسخللل مايًلفيل ملؤؾؿتليأمايًلإلاهخاجلإلاص عةلألالؾيَر غلألاليظاَلًهومل ملداقظلبٍؼ ل. ملااُتل،ل اهو هينلألال اخهاٍع

لغليهالفيلَظٍل ملغخلتلًجبلجىظُمهالألالإصع حهالفيلمللل اض بمل اظيلٌشمصلغلى صل ملػلوماثل اتيلًخمل لحفُو ل:للللألًا

 اػمومُاثل لخاصتلبااشغيتلأألال ملؤؾؿتل ملغ نبتل . 

 (ألاصلل ملهاملمجموعل ؾئلتلجدط ىلبااغنابتل اض زلُتلل) ملغ نبتل اض زلُتل 

 مػلوماثلمداؾبُتلألالمااُت 

 جىظيم املهمت : 

ل:مداقظل لحؿاباثلًىظملحؿلؿصل غماُلفيلمضةلمًل اؼمًلألالًدضصلماًلي

 زخُاعل ملؿاغضًًلفيل اوظُكتلخؿبلمؿخوىل لخبرة . 

 شلألالمٍانل اخضزص  .جاٍع

 اونذل ملىاؾبلألالآلاحاُل . 

 ًل لخبيرل ملداؾبيلمجلـل اهظاءل ملسخصل  1. اخيؿُولمؼل ملخضزلينلآلازٍغ

ل:أنلجىظُمل ملهمتلأألالغمصلمداقظل لحؿاباثلًثبذلماًلي

 قػااُتل اؿُاؾاثل ملخػبتل. 

 خؿًل ادؿُيرل اض زليلملٌخبلجضغُملجٍااُلل اػمصلزالُل اػاملجدضًضل اكتر ثل افػبتلألال اخونػاثل

 . ملؿخهبلُتل

 إطاقتلالخدظيرل لجُضلَظ ل اخىظُملٌؿهصلغمومالمىانشتل مليز هُتلمؼل ملؤؾؿتلألنهالحؿمذلبئزباثلصحتل

 .غضصل اؿاغاثل اكػلُتلفيلجىكُظل غماُ

ل

ل

ل

ل

                                                           
 

1
 موالي نصٌرة ، دور المراجع الخارجً فً تؤكٌد الثقة بالمعلومات المحاسبٌة دراسة مٌدانٌة لعٌنة من محافظ الحسابات ، رسالة ماستر ،  

 .56، ص 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، 
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  جلييم هظام الزكابت الذاخليت: املطلب الثاوي. 

لللحػخبرل اغنابتل اض زلُتلغلىلأنهالمجموغتل اظماهاثل اتيلحؿاَملفيل اخدٌملفيل ملؤؾؿتل،لألالغلُهلالبضلمًلجهُُملًصل

لبهالنفضل اونوفلغلىلآزاعلغلىل لحؿاباثلألال اهو بمل ملااُت ل.ػغمل اػمصلألالإلاحغ ء ثلألال اخػلُماثل ملػمُو

ل:لتهضفلإلىأهذاف جلييم هظام الزكابت الذاخليتل:لأوال

لللللاِـلباؾخؼاغتلمداقظل لحؿاباثل اخأيضلمًلأنل اسجالثلحػٌـلًصل اػملُاثلبااغؾملمًلمغ حػتلًصل

حسجُالثلألااللًخأيضلمًلطاَلإاللبػضلجهُملمسخللل اىظمل لجؼبُتلألالمػغقتلأنهالزااُتلمًل زؼاءلألالأنلًصلجضقولالبضل

ل.أنلٌسجص

 اللًمًٌلالمداقظلغملُالجضنُولًصل لحؿاباثلألااًٌلحؼءلمنهالقهؽلألالالحٌملغلىلأنل اٍصلصحُذلغلُهل

تلإلاحغ ء ثللألاػغمل اػمصل ملخبػتل هتلأيل ؾخمغ ٍع  . اخأيضلمًلأنلًصلغملُتلجكؿغللألالحسجصلبىكـل اؼٍغ

 ًهوملمداقظل لحؿاباثلبمغ حػتلمؿدىضًتلأيلصع ؾتل ملؿدىض ثل ملبرعةلالػملُتلألالغلُهلاٍيلًثولفيلَظٍل

ًاهذلجدظغلص زصل ملؤؾؿتلأنلٌػغفليُكُتلإغض صَالألالجضنُههالغبرلمسخللل ملفاالحل  زيرةلزفوصالإط ل

 اتيلجمغلبهالألال ملداقظتلغليهالفيل عشُللَظ لًجػلهلًخأيضلمًلأنهالجبرعلحؼبُال،لًلُالأألالاللجبرعل اػملُاثل

 1. ملسجلت

بؿغضلجدهُولهظاملعنابتلص زلُتليلءلألالقػاُلالبضلمًل اخأيُضلغلىلصألاعلألالأَمُتلًصلمًلهظامل اغنابتل

تلألال اغنابتل ملداؾبُتلفيلغملُاثل مليشأةلألالجخمثصلفي ل:إلاص ٍع

 الزكابت إلاداريت : 

ألاهيلحشمصلغلىلزؼتل اخىظُملألال اوؾابصلألالإلاحغ ء ثل ملسخفتلبفكتلأؾاؾُتلاخدهُولأيبرليكاءةل

تلإطلحشخمصلَظٍل اغنابتلغلىلًصلمالَولإص عيلؾو ءل إهخاحُتلممٌىتلألاطمانلجدهُول اؿُاؾاثلإلاص ٍع

بل اػاملينل ػغمل اخدلُصلإلاخفاةيلألالصع ؾتلخغيتل ملؤؾؿتلغبرلمسخللل ػمىتل،ل.لًاهذلبغ مجلجضٍع

غل ص ءل،ل اغنابتلغلىل لجوصة ل2.جهاٍع

 الزكابت املحاسبيت       : 

ًاقتلإلاحغ ء ثل اهاصقتلإلىل زخُاعلصنتل ابُاهاثلللل لللللللللللللللللللللألاهيلموطوعلصع ؾدىالإطلحػبرلغًل لخؼتل اخىظُمُتلألال

 ملداؾبُتل ملثبتلبااضقاجغلألال لحؿاباثللألاصعحتلالاغخماصلغليهالألال اونوفلغلىلؾالمتل ملػالجتل ملداؾبُتلمًلحهتلأزغىل

ل ملؤؾؿت ل. اػمصلغلىلخماًتلأصُو

ل

ل

                                                           
 

1
 .70 ، الجزائر ، ص 2 محمد بوتٌن ، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرٌة إلى التطبٌق ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، ط 
2
 .89 طواهر محمد التهامً وصدٌقً المسعود، مرجع سبق ذكره ، ص  
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ل.جلييم فػاليت هظام الزكابت الذاخليتل:ثاهيا

ل:للللللللإنلصع ؾتلألالجهُُمل اغنابتل اض زلُتلًغجٌؼلغلىل ملٍوهاثل ؾاؾُتلآلاجُت

 ذ:هظام الخىظيم كاثل ملؿؤألااُاثلجكغنتل ملهاملألال ملهًلبىظامل ادؿٍغ  .للٌشخمصلغلىلحػٍغ

 ًخظمًلإحغ ء ثلمٌخوبتلمؿخدضزتلًومُال،لألازابولصغابملإلاغالملألازابوللإلاحغ ء ثل:لهظام إلاغالم و الخىثيم. 

 ًجبلغلىلَظ ل اىظاملأنلٌؿمذلبااخأيضلمًلججىُضلألالجىكُظلألالحسجُصل افكهاثل اخىظُمُتلل:لهظام ألادلت

غ  . ملىاؾبتل،ل ملغ نبتل ملخباصاتلالمهامل،لجىظُمل ملداؾبتل،لألاؾاُلإلاغالملآلاليل،ل اخهاٍع

 صل اوؾابصل اتيلتهضفلإلىلخماًتل:الىسائل املادًت للحماًت ل لحو حؼل،ل لخؼ بًل ملسففتلالؿُوات،لألًا

 . اوؾابصل لجؿضًتلألا ملاصًت،ل اوزابولألال ابؼاناثلألاناغاثلإلاغالملآلالي

 ًل ألاليلألال ملؿخمغل،لؾُاؾتل حوعل:املىظفين لًجبلغلىلمداقظل لحؿاباثلجهُُملإحغ ء ثل اخجىُضل،ل اخٍٍو

 .ألال اخهُُمل اضألاعيلاليشاغ

 لبها:هظام املزاكملت  1.لقدصلألالجهُُملًصل هظمتل اغنابُتل ملػمُو

 .طزق جلييم أهظمت الزكابت الذاخليت:   ثالثا

ل.لللللللًهوملمداقظل لحؿاباثلبػملُتلجهُُملأهظمتل ملغ نبتل اض زلُتلباؾخسض مل اوؾابصل يثرلشُوغا

  لحمُؼل:طزيلت الاسخبيان لهيلغباعةلغًلنابمتلجدخويلغلىلمجموغتلمًل ؾئلتلألالالاؾخكؿاع ثلجدىاألُا

هو حيل ايشاغلص زصل ملؤؾؿتل،لخُثلًهوملمداقظل لحؿاباثلبخوػَػهالغلىل اػماُلاخلهىل اغصألاصلغليهال،ل

خملجهؿُملل زمل اهُامللبخدلُصلَظٍلإلاحاباثلالحٌملغلىلمضىليكاءةلألالقػااُتلأهظمتل اغنابتل اض زلُتلألٍا

نابمتل ؾئلتلإلىلغضةلأحؼ ءلًخظمًلًصلحؼءلمجموغتلمًل ؾئلتلمخػلهتلبئخضىلمجاالثل ايشاغلألاجٍونل

حػنيلألاحوصلنفوعلفيلمجاُلمػينلألال"لالل"لألالإلاحابتلبـل.لأألالؾيرلمؼبول"لالل"أألال"لوػم"إلاحابتلغلىلَظٍل ؾئلتلبـل

 2حػخبرلَظٍل اوؾُلتل يثرل ؾخػماال

 

  ًامصل:طزيلت املذهزة املىخىبت أو الخلزيز الىصفي غلٌشمصلألاصلل لًهوملمداقظل لحؿاباثلبئغض صلجهٍغ

اىظامل اغنابتل اض زلُتل،لألالمالًخظمىهلمًلجضنُولالمػلوماثلألالجهؿُمل اػمصلألال ملؿؤألااُاثلألالػبُػتل

ول ملهابالثلمؼل اػاملينلألالالاػالعلغلىلصاُصلإلاحغ ء ثل  اسجالثل اتيلًدخكظلبهالألال اخوصُصلإلىلطاَلغًلػٍغ

غلغىضلمفاصنخهلاخؿُير ثلأزىاءل اهُاملباملغ حػتل ألالًمًٌلملداقظل لحؿاباثل اهُاملبخػضًصلغلىلَظ ل اخهٍغ

غ  .بضاللمًلإغاصةل اخهٍغ

 

 

                                                           
 

1
 .57 موالي نصسرة ، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .52 ، لبنان ، ص 4ادرٌس عبد السالم اشتٌوي ، المراجعة  معاٌٌر و إجراءات ، دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر ، ط  
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 حػخبرلزغ بؽل اىظملأص ةلجوطُدُتلجبينلجضقولإلاحغ ء ثلألال ملػلوماثلألالجهؿُمل اػمصلل:لطزيلت خزائط الىظم

ًاهذلَظٍل لخغ بؽلموحوصةلباملؤؾؿتلًهوملمداقظل غلقئنل ألامسغحاثل اىظاملمًل اسجالثلألال اخهاٍع

ال،لأمالإط لاملجًٌلَظٍل لخغ بؽلموحوصةلغلُهلأنلًهوملبخفمُمهال  لحؿاباثلبكدفهالألاصع ؾتهالألال زخباَع

ًاقتل ملػلوماثلألاإحغ ءل اغنابتل اض زلُتل  .بػضلخفواهلغلىل

ل

 هخابت الخلزيز:  املطلب الثالح. 

لللللبػضلمغألاعلمداقظل لحؿاباثلبالخؼو ثل اؿابهتل اخػغفلباملهمتلألال ججاَهال اػاملألاغملُتلجهُُملهظامل اغنابتل

ل. اض زلُت

غليمالًلي غلخُثلٌػغفل اخهٍغ ل:لللللالمغ حؼل لخاعجيلأنلًمغلباملغخلتل زيرةلألاهيليخابتل اخهٍغ

الخلزيز وسيلت لخىصيل رسالت مىخىبت أرسلها مزاكب الحساباث إلى مسخخذمي اللىائم املاليت أصحاب       " 

ل1"لاملصلحت في املشزوع باغخملارهم مسخلمللى هذه الزسالت 

غل ملغ حؼل لخاعجيل اػىاصغل اخااُت            لللللل ل:ًجبلأنلًخظمًلجهٍغ

 غل اتيلجفضعلألال:غىىان الخلزيز لغًل اخهاٍع غلمغ حؼل لحؿاباثلاخمُيٍز غلبػباعةلجهٍغ لًجبلأنلٌػىونل اخهٍغ

غلغاصةلإلىل ملؤؾؿتلأألال ملؿاَمينلأألالمجلـلإلاص عةلألالاهضلأصبدذل اػاصةلأنلًوحهلإلىل ملؿاَمينل ًوحهل اخهٍغ

 .ألاليهضفلطاَلإلىلأنل ملغ حػينلمؿخهلونلغًل ملؤؾؿتلألالغًلمجلـلإلاص عة

 شل اظيلأيمصلقُهل ملغ حؼلأيثرلإحغ ء جهلألالٌػخبرلَظ ل:جاريخ الخلزيز غلَولطاَل اخاٍع شل ملالبملالخهٍغ ل اخاٍع

شلمهمالمًلألاحهتلهظغل ملؿخسضمينلألههلٌشيرلإلىل اُوملالازيرلملؿؤألااُتل ملغ حؼلغًلصع ؾتل خض رل  اخاٍع

ت ٍغ  . لجَو

  غلغلىلأنهال اكهغةل لخاصتلبئػاعل ملغ حػتلخُثلًظيغل ملغ حؼل:إطار املزاجػت لٌشاعلإلىل اكهغةل ألالىلمًل اخهٍغ

 2.فيلغباع ثلغامتلجملفيل ملغ حػتل

  غلبااـل َمُتلألالفيلَظٍل:رأي املزاجؼ غلحؿمىل اغأيلألالٌػخبرلَظ ل لجؼءلمًل اخهٍغ ل اكهغةل اثاهُتلمًل اخهٍغ

 . اكهغةلًوضحل ملغ حؼل ؾخيخاحاجهلألالعأًهل ملداًضل اتيلجهوملغلىلأؾاؽل صات

  لًجبلأنلًونؼل ملغ حؼلباؾمل ملغ حؼل ملػينلألص ءل اخٍلُللبمغ حػتل اهو بمل ملااُتليمالًجبل:جىكيؼ املزاجؼ

 .أنلًدمصلعنملسجصل ملداؾبينلألال ملغ حػينل لخاصلبه

ل

 

                                                           
1
 .86، ص 2013 بن عمارة كهٌنة، المراجعة الخارجٌة وسٌلة لتقدٌم نظام الرقابة الداخلٌة ، رسالة ماجستٌر ، جامعة الجزائر،  

2
 .87 مرجع نفسه ، ص  
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 :    أهىاع الخلاريز 

 1   - جلاريز من حيح محخىياث الخلزيز: 

 1ت1ل-ل ل ملفاصنتلغلىل لحؿاباثل اؿىٍو غل اػاملخُو   :لل اخهٍغ

غلماًلي ل:ًخظمًلَظ ل اخهٍغ

 شلحػُينلمداقظل لحؿاباث  . اخظييرلبٌُكُتلألاجاٍع

 اخػغفلغلىل ملؤؾؿتلألال اضألاعةلموطوعل ملغ حػت . 

 غليمالخول  . اوزابول ملااُتل اتيلزظػذلالمغ حػتلألال اتيلًجبلأنلجمط ىلألالجغقولبااخهٍغ

 اخظييرلبمػاًيرل ص ءل ملنهيلألالأَض قهالألالمضىل ختر مهالفيلَظٍل ملهمت . 

 الباألعناملغلىل اىخابج  .غغضل زؼاءلألال اىهابصل ملٌدشكتلبٍصلألاطوحلمؼلطيغلآزاَع

 ل ملػلوماثل  ملفاصنتلغلىل ملػلوماثل ملهضمتلمًلػغفلمجلـلإلاص عةلألال لخالقاثل ملدخمصلأنلجٍونلخُو

 .إلاطاقُتل اتيلػلبهالمًلَظ ل ملجلـ

 أؾبابل اخػضًالثل ملدخملتل اتيلجسصل اؼغمل اخبػتلفيل اخهُُملألالػغملإظهاعلل اهو بمل ملااُتلمؼلجبُانل

 .آزاعلطاَلغلىلَظٍل اهو بم

 زاجمتلألا ضحتلملداقظل لحؿاباثلًفاصملقيهالغلىل لحؿاباثلبضألانلجدكظلأألالبخدكظلأألالًغقعل

 1. ملفاصنتلبأصات

 1-2غل لخاصلقُخػلولباالجكانُاثل ملبرمتلزالُل اضألاعةلألال ملؿموحلبهالناهوهال: الخلزيز الخاص لأمال اخهٍغ

بفكتلمباشغةلأألالؾيرلمباشغةلمؼل ملؿؤألااينلفيل ملؤؾؿتلألالمؼلؾيرل اتيلصغحلبهالالمغ حؼلألالًخظمًلَولآلازغل

ل:ماًلي

 نابمتلالاجكانُاثلػبُػتهالألالموطوغهال ملهضمتلالمفاصنتلغليهالمًلػغفل لجمػُتل اػامتل

 .المؿاَمينل

 نابمتل ملؿخكُضًًلمنها. 

 شغألاغلإبغ مها. 

 2. اغأيلخواها 

ل

ل

                                                           
1
 .51 محمد بوتٌن ، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .51 محمد بوتٌن ، مرجع أعاله ، ص  
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غل لخاصل اخأيضلمًلغضملألاحوصل جكانُاثلأزغىلاًلًسبرلبهالألاطاَلبػضل ػالغهللغلىل للللغلىل ملغ حؼلنبصليخابتل اخهٍغ

تلألالفيلخااتلغثوعٍلغلىل جكانُاثلمبرمتلممىوغتل مداطغلمجلـلإلاص عةلألايظ لخؿاباثل اهغألاضلألال لحؿاباثل لجاٍع

ل لحؿاباثلألالمهمالًًٌلفيلخااتلؾُابلالاجكانُاثلغلىلمداقظل ل اػامل اؿابولخُو ٍغ غلُهلجبُانلطاَلفيلجهٍغ

غل لخاصلألاطيغلؾُابهالقُه ل.ل لحؿاباثليخابتل اخهٍغ

اصةلعأؽل ملاُل لٍػ غلخُو ًااخهٍغ غللزاصلاٍصلخضرلزاصلهاججلغًلنغ ع ثل ؾخثىابُتل لللللغلىل ملغ حؼليظاَليخابتلجهٍغ

غل اػاملألال لحؿُيرل اشٍصل اهاهوويلالشغيتلباإلطاقتلإلىل اخهٍغ غلخُو ل عباحل،لجهٍغ لجوػَؼلحؿبُهاثلخُو غلخُو ألالجهٍغ

غل لخاص ل. اخهٍغ

غلأزغىلألالهيل ل:لللًٌخبل ملغ حؼلجهاٍع

o  غلًهضملمًلػغفل ملغ حؼل لخاعجيلبػضل هتهابهلمًلجهُُملهظامل ملغ نبتل:جلزيز حٌى املزاكملت الذاخليت لجهٍغ

غلمسخفغلًبينلبوطوحل ولفيل اؿاابللجهٍغ  اض زلُتل،ليهضفلاكذل هدباٍل ملؿؤألااينلإلىلمشاًصل اىظاملألَا

ل .لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللػبُػتلههاغل اظػللل ملٌدشكتل،ل زؼاءل اىاججتلغًلطاَلمؼل نتر خاثلخلُو

ًاثل ملهُمتلفيل ال اشغ لل اخوعػاثلإلاغالمُتلل اتيلجفضَع غلخُو جأشيرةلمداقظل لحؿاباثلجخمثصلفيلجهٍغ

 . ابوعصتليلجوئهالإلىلنغضللإاؼ ميلمثال

o ل اخجمُؼلغلىلمؿخوىل اخجمُؼلألالغلىلمؿخوىلل:لجلزيز حٌى الحساباث املجمػت ٌشغحللقُهللعأًهلخُو

 1: ملؤؾؿت

ل

 2   -   ل:الخلزيز من حيح إبذاء الزأي

لألالًفضعلَظ ل اغأيلغىضمالاللًجضل ملغ حؼلأيلمالخظاثلأألالإنتر خاثلأزىاءلنُامهلبػملُتل: الزأي املطلم 2-1

ل. ملغ حػت

لألالًفضعلَظ ل اغأيلغىضلألاحوصلبػعل اخدكظاثلمًلمالخظاثللألال غتر طاثلألالَىاىلالبضل:الزأي املخحفظلل2-2

ًانلَظ ل اخدكظلمًل َمُتلبدُثلًؤزغلغلىلصحتل ابُاهاثل  ل2.مًلطيغلموطوعل اخدكظلألالأؾبابهلأمالإط ل

ل

ل

ل

ل

                                                           
 

1
 .52،53 محمد بوتٌن ، مرجع سبق ذكره ، ص  
2
 .95،96، ص 2007، األردن ، 4دار وائل للنشر و التوزٌع ، ط:  خالد أمٌن عبد هللا ، علم تدقٌق الحسابات الناحٌة النظرٌة و العملٌة 
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 :خالصت الفصل

للللللوؿخسلصلممالؾبولأنلمداقظل لحؿاباثلَولشخصلمؿخهصليلءلًهوملباملغ حػتل اهاهوهُتل،لألاجخوقغلقُهل

ل،ل ٍغ بػعل لخفابصلبمؼ ألااتلوشاػهل،لالاؾخهالاُتلألال ملوطوغُتلأيلأنل ملغ حؼلًجبلأنلًٍونلغاصاللأزىاءلإغض صلجهٍغ

ٍونلغلىل تل ملػلوماثل،ليمالجخوقغلقُهلبػعل افكاثلأنلًٍونليخومالألالأمُىا،لألٍا ألا اؿغل ملنهيلأيل ملداقظتلغلىلؾٍغ

ل ملغ حػتل ل.غلملجاملبأصُو

للللللليمالًخمخؼلمداقظل لحؿاباثلباملجموغتلمًل لحهوملألال او حباثل اتيلحؿاغضٍلفيل اهُاملبػملهلألالغىضلإلازالُل

ل.بااو حباثلًترجبلغلُهلمؿؤألااُاثل،لمضهُتل،لحىابُتل،لجأصًبُتل،ليمالملداقظل لحؿاباثلمهاملغاصًتلألالمهاملزاصتل

لللللليمالجؼغنىالإلىلأَملمػاًيرل ملغ حػتل ملخػاعفلغليهال،لألال اتيلجسصلمداقظل لحؿاباثلألالجخٍونلمًلمػاًيرل

غ ل.شخفُتلألالمػاًيرل اػمصل ملُض ويلألالمػاًيرل اخهٍغ

ل

لللللللللألافيل زيرلجؼغنىالإلىلزؼو ثلغمصلمداقظل لحؿاباثل اتيلهيلمخٍاملتلقُمالبُنهال،لألااللًمٌنهالأنلجخض زصلأألال

ٌؿبولبػظهال ابػعل،لألااهظ للًهوملبأألالىل ملغ خصلألالهيل اخػغفلغلىل اوظُكتلألالقدصل لحؿاباثلألالبػضَالًهُملهظامل

غل انهاةيل ملخظمًلعأًهل اكنيل ملداًضل ل. اغنابتل اض زلُتلألالًفصلإلىل ملغخلتل زيرةلألالهيلإغض صل اخهاٍع

ًاث  .لللللألالبػضل اخػغفلغلىلمداقظل لحؿاباثلؾوفلوػغضلفيل اكفصل ملو ليلخويمتل اشغ

 لل

 

لل

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

:الفصل الثاوي  

ت لخىهمت الشسواث  ألاطع الىـٍس
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 :جمهيد

مىطىق خىهمت الشسواث مً اإلاىطىكاث الهامت التي جؼبم طىاء في الشسواث الخاصت و اللامت كلى خد  ؤصبذ    

و اشدادث ؤهمُخت إزس خدور ألاشماث اإلاالُت اإلاخىسزة التي كان منها الاكخصاد اللالمي ، و حلثر بلع الشسواث و ، طىاء 

سحم الظبب إلى  اهدشاز الفظاد اإلاالي فيها مما ؤدي بالىثحر مً اإلاظاهمحن إلى فلدان الثلت في ألاطىاق اإلاالُت  ٍو

حن اللابمحن كلى إدازة الشسواث و مدكلي الخظاباث الرًً لم ًفصخىا كً اللىابم اإلاالُت  .ؤلاداٍز

 :   و هدىاٌو في هرا الفصل زالر مباخث

  مدخل عام حوو  حوكمت الشركاث : اإلاملبح ألاألاو. 

 مملادئ حوكمت الشركاث ألامبدداتها: اإلاملبح الثاني. 

 آلياث حوكمت الشركاث: اإلاملبح الثالح. 
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  مدخل عام حوو حوكمت الشركاث: اإلاملبح ألاألاو. 

 .        هدىاٌو في هرا اإلابدث مفهىم الخىهمت و زصابصها و ؤهمُت و ؤهداف خىهمت الشسواث

  الشركاث ألا خصائصها مفهوم حوكمت: اإلاطلب ألاألاو. 

 ؤألاال مفهوم حوكمت الشركاث

     الًىحد هىان اجفاق خٌى مفهىم ؤو حلٍسف واخد للخىهمت ، بل هىان مفاهُم كدة حلدد بخىحيهاث و جسصص   

 .مً جىاولىا هرا اإلاىطىق بالدزاطت و ختى ًخطح هرا اإلافهىم  طىلسفه لغت و اصؼالخا

 : اإلافهوم اللغوي للحوكمت .1

هى اصؼالح ٌلني كملُت الخدىم والظُؼسة مً زالٌ كىاكد و ؤطع الظبؽ بغسض جدلُم السشد ، و حشحر 

ا  د مً الخدزل و الظُؼسة ، و ًسي آزسون ؤنها ولمت حلني لغٍى هخب ؤزسي إلى ؤنها ولمت مشخلت مً الخدىم ؤو اإلاٍص

 1.هـام و مساكبت بصىزة مخياملت و كلىُت جدكُما للشفافُت و اإلاىطىكُت و اإلاظؤولُت

 :اإلافهوم الاصطالحي للحوكمت .2

 ، ؤما الترحمت corporate govemanceٌلد مصؼلح الخىهمت ؤو الخىم الساشد الترحمت الخسفُت إلاصؼلح 

  2.الللمُت لهرا اإلاصؼلح و التي اجفم كليها فهي ؤطلىب ممازطت طلؼاث الادازة السشُدة

ل الدولي  ":الختريي ألاألاو   الخىهمت كلى ؤنها هـام الري ًخم مً زالله إدازة الشسواث IFCحلسف مؤطظت الخمٍى

 ."و الخدىم في ؤكمالها

 بإنها مجمىكت مً اللالكاث فُما بحن OECDحلسف مىـمت الخلاون الاكخصادي و الخىمُت  " :الختريي الثاني 

 3."اللابمحن كلى إدازة الشسهت و مجلع ؤلادازة وخملت ألاطهم و غحرهم مً اإلاظاهمحن

حلسف الخىهمت بإنها الىـام الري ًخم مً زالله جىحُه ؤكماٌ  اإلاىـمت و مساكبتها كلى ؤكلى   " :الختريي الثالح

 4.مظخىي مً ؤحل جدلُم ؤهدافها و الىفاء باإلالاًحر الالشمت للمظؤولُت و الجزاهت و الشفافُت

                                                           
1
  السعٌد خلف ، دور الرقابة المباشرة فً تطبٌق مبادئ حوكمة الشركات دراسة حالة استبٌان ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة ماستر فً العلوم  

، نقال عن عدنان بنحٌدر بن دروٌش، حوكمة 3، ص 2012التجارٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .13، ص 2007الشركات ودور مجلس اإلدارة ، اتحاد المصارف، 
2
 حاو حدو رضا ، ماٌو عبد هللا ، مداخلة بعنوان تطبٌق مبادئ حوكمة المإسسات و المنهج المحابً السلٌم متطلبات ضرورة االدارة المخاطر فً  

المإسسات االقتصادٌة ، محور المداخلة مبادئ و ممارسات الحوكمة المحاسبٌة ، الملتقى الوطنً الحوكمة المحاسبة للمإسسة واقع و رهانات 

 .2، ص 2010 دٌسمبر 8وأفاق ، جامعة العربً بن مهٌدي ، أم البواقً ، 
3
 .3مرجع نفسه ، ص  

4
، 1تطبٌقات الحوكمة فً المصارف، الدار الجامعٌة ،ط (المفاهٌم التجارب المبادئ التجارب) طارق عبد المال حماد ، حوكمة الشركات  

 .3، ص 2005االسكندرٌة ،
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ٌلخبر مصؼلح الخىهمت كلى اهه ٌشحر إلى مجمىكت مً آلالُاث و ؤلاحساءاث و اللىاهحن و الىـم   " :الختريي الراةع

و اللسازاث التي جظمً ول مً الاهظباغ و الشفافُت و اللدالت و بالخالي تهدف إلى جدلُم الجىدة و الخمحز في 

م جفلُل جصسفاث إدازة الىخدة الاكخصادًت فُما ًخللم باطخغالٌ اإلاىازد الاكخصادًت اإلاخاخت  ألاداء كً ػٍس

 1."لديها بما ًدلم ؤفظل مىافم ممىىت ليافت ألاػساف ذوي اإلاصلخت و للمجخمم هيل

لت التي حظخسدم بها الظلؼت إلدازة ؤصٌى و مىازد الشسهت : " الخلٍسف الخامع ؤن خىهمت الشسواث هي الؼٍس

 2."بهدف جدلُم مصالح اإلاظاهمحن و ألاػساف ذاث اللالكت بالشسهت

فاث الظابلت ًخطح لىا ؤن هىان ملاوي ؤطاطُت إلافهىم خىهمت الشسواث هي  :مً زالٌ الخلٍس

 مجمىكت مً ألاهـمت الخاصت بالسكابت كلى ؤداء الشسواث. 

 و اإلاظاهمحن و ؤصخاب اإلاصالح ً  .جىـُم اللالكاث بحن مجلع ؤلادازة و اإلادًٍس

 الخإهد مً ؤن الشسواث ًجب ؤن جداز إلاصالح اإلاظاهمحن. 

  مجمىكت مً اللىاكد ًخم بمىحبها إدازة الشسهت و السكابت كليها وفم هُيل ملحن ًخظمً جىشَم الخلىق

ً و اإلاظاهمحن  3."و الىاحباث فُما بحن اإلاشازهحن في إدازة الشسهت مثل مجلع الغدازة و اإلادًٍس

 .خصائص حوكمت الشركاث: ثانيا

 :مً ؤهم زصابص خىهمت الشسواث ماًلي      

 هى إجباق الظلىن ألازالقي اإلاىاطب و الصخُذ و ًخدلم ذلً مً زالٌ جىزٍد بُاهاث واضخت :الانضملاط  .1

للجمهىز ، وحىد خافص لدي ؤلادازة اججاه جدلُم طلس كادٌ للظهم ، الخلدًس الظلُم لخلىق اإلالىُت ، 

 .اطخسدام الدًىن في مشسوكاث هادفت ، إكساز هدُجت الخىهمت في الخلدًس الظىىي 

 جخدلم بخلدًس صىزة واضخت خلُلُت كً ول ما ًددر ، ًخم ذلً مً زالٌ :ؤلافصاح ألا الشفافيت .2

 ً ت، جؼبُم ملاًحر اإلاداطبت و اإلاساحلت ، جىفحر إمياهُت وصٌى اإلاظدثمٍس ؤلافصاح اللادٌ كً الىخابج الظىٍى

 .إلى ؤلادازة الللُا

ت هدُجت للظغىػاث و ًخدلم ذلً مً زالٌ اإلالاملت اللادلت : الاشخقالليت .3 جخالقى الخإزحراث غحر الظسوٍز

للمظاهمحن مً كبل مجلع ؤلادازة و ؤلادازة الللُا، وحىد زبِع مجلع إدازة مشخم كً ؤلادازة الللُا ، 

وحىد  لجىت لخددًد اإلاسجباث و اإلايافأث ًسؤطها كظى مجلع إدازة مظخلل ، جدكُم وحىد مساحلحن 

 .مظخللحن

                                                           
1
ماي 7النظام المحاسبً المالً كؤحد أم متطلبات حوكمة الشركات ، جامعة محمد خٌر ، بسكرة، :  أحسن عثمانً وسعاد شعابنٌة ، مداخلة بعنوان 

 .4 ، ص 2012
2
 .694، ص 2005 أمٌن السٌد أحمد لطفً، المراجعة الدولٌة و عولمة أسواق رأسالمال، الدار الجامعٌة ، االسكندرٌة،  

3
 .4، ص 2012 ماي 6دور لجان مراجعة الحسابات فً تفعٌل حوكمة الشركات، بسكرة ، :  خنشور جمال و خٌر الدٌن جمعة، مداخلة بعنوان  
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خدلم ذلً مً زالٌ : اإلاصاءلت .4 بملنى إمياهُت جلُُم و جلدًس ؤكماٌ مجلع ؤلادازة و ؤلادازة الخىفُرًت ، ٍو

ممازطت اللمل بلىاًت و مظؤولُت و الترفم كً اإلاصالح الصخصُت ، الخصسف بشيل فلاٌ طد ألافساد 

الرًً ًخجاوش خدود مظؤولُتهم ، الخدلُم الفىزي خالت إطاءة ؤلادازة الللُا ، ووطم آلُاث حظمذ بملاكبت  

 . اإلاىؿفحن الخىفُرًحن و ؤكظاء مجلع ؤلادازة في خالت ججاوش مظؤولُتهم و طلؼاتهم

 و جيىن اإلاظؤولُت ؤمام حمُم ألاػساف مً ذوي اإلاصلخت في اإلاؤطظت و ًخدلم ذلً مً زالٌ :اإلاصؤألاليت .5

 .كدم كُام مجلع ؤلادازة ؤلاشسافي بدوزه الخىفُري

 اخترام خلىق ول اإلاجمىكاث ذاث اإلاصلخت في اإلاؤطظت و ًخدلم ذلً مً زالٌ اإلالاملت إلاظاهمي :التدالت .6

 .ألاكلُت مً كبل اإلاظاهمحن الاغلبُت

 1. ؤي الىـس إلى الشسهت همىاػً حُد:اإلاصؤألاليت الجماعيت .7

 

  .  خصائص حوكمت الشركاث) (  ll - 1               الشكل                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.مً إكداد الؼالب باإلكخماد كلى مساحم كلمُت:                                                     اإلاصدز   

 

                                                           
1
مبادئ و : دور حوكمة الشركات فً ارساء قواعد الشفافٌة و اإلفصاح ، محور المداخلة :  بلعادي عمار جاحدو رضا، مداخلة بعنوان 

  دٌسمبر7الحوكمة المحاسبٌة للمإسسة واقع رهانات و أفاق ، جامعة العربً بن مهٌدي، : ممارساتالحوكمة المحاسبٌة ، الملتقى الوطنً 

 زصابص خىهمت الشسواث

المسإولٌة 

 االجتماعٌة
 الاهظباغ الشفافُت الاطخلاللُت اإلاظاءلت اإلاظؤولُت اللدالت

الىـس إلى 

الشسهت 

همىاػً 

.حُد  

جسام حًجب ا

خلىق 

مسخلف 

حمىكاث م

ؤصخاب 

اإلاصلخت في 

.اإلايشإة  

اإلاظؤولُت 

ؤمام حمُم 

 ألاػساف

ذوي 

اإلاصلخت في 

.اإلايشإة  

إمياهُت جلُُم 

و جلدًس 

ؤكماٌ مجلع 

ؤلادازة و 

ؤلادازة 

 الخىفُرًت

الجىحد 

جإزحراث غحر 

الشمت هدُجت 

.طغىغ  

جلدًم صىزة 

خلُلُت ليل 

.ماًددر  

إجباق الظلىن 

ألازالقي        

 اإلاىاطب و 

 الصخُذ
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 ؤهميت حوكمت الشركاث ألا ؤهدافها : اإلاطلب الثاني. 

 .ؤهميت حوكمت الشركاث: ؤألاال 

 :   جىمً ؤهمُت خىهمت الشسواث في حىاهب مخلددة مً ؤهمها

 حظاهم خىهمت الشسواث في زفم مظخىي هفاًت الاكخصاد ، إلاا لها مً : ؤهميت الحوكمت بالنصملت لالقخصاد 

اهمُت في اإلاظاكدة كلى اطخلساز ألاطىاق اإلاالُت و زفم مظخىي الشفافُت وحرب الاطدثماز مً الخازج و 

ادة كلى جللُص حجم اإلاساػس التي جىاحه الىـام الاكخصادي  1 .الدازل كلى خد طىاء ٍش

 ؤهميت الحوكمت بالنصملت للمصاهمين : 

  ذ ، خم اإلاشازهت في اللسازاث حظاكد كلى طمان الخلىق ليافت اإلاظاهمحن مثل خم الخصٍى

ت كد جؤزس كلى ؤداء الشسهت في اإلاظخلبل  .الخاصت بإي حغحراث حىهٍس

  ؤلافصاح الخام كً ؤداء الشسهت و الىطم اإلاالي لها ٌظاكد اإلاظاهمحن كلى جددًد اإلاساػس اإلاترجبت

 .كلى الاطدثماز في هره الشسهت

 ؤهميت الحومت بالنصملت للشركاث : 

  الخمىحن مً زفم الىفاءة الاكخصادًت للشسهت مً زالٌ وطم ؤطع لللالكت بحن مدًسي الشسهت و

 .مجلع ؤلادازة واإلاظاهمحن 

 ادة زلت اإلاظاهمحن في الشسواث التي جؼبم كىاكد الخىهمت ألن ذلً ًظمً خلىكهم  .ٍش

  ًحلمل كلى وطم ؤلاػاز الخىـُمي الري ًمىً مً جددًد ؤهداف الشسهت و طبل جدلُلها، وذل

م جىفحر الخىافص ألكظاء مجلع ؤلادازة و ؤلادازة الخىفُرًت  .كً ػٍس

 م ل اإلاشاَز  2.جؤدي إلى اهفخاح كلى ؤطىاق اإلااٌ اللاإلاُت و حرب اإلاظدثمس لخمٍى

  ؤهميت الحوكمت بالنصملت  ألحاا اإلاصالل الاخرر: 

ت بحن إدازة الشسهت و اللاملحن بها و مىزديها و دابىيها و غحرهم ،  حظعى الخىهمت إلى بىاء كالكت وزُلت وكٍى

فالخىهمت السشُدة حلصش مظخىي زلت مجخمم اإلاخلاملحن لالطهام في زفم مظخىي ؤداء الشسهت و جدلُم 

 3.ؤهدافها ؤلاطتراججُت

 

 

 

 

                                                           
1
حوكمة الشركات للحد من الفساد : فعالٌة الحوكمة ودورها فً الحد من الفساد ، الملتقى الوطنً : دادن عبد الغانً و سعٌدة تلً ، مداخلة بعنوان 

 .4،ص 2012ماي ، 6المالً و االداري ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة 
2
حوكمة الشركات للحد : حوكمة الشركات وعالقتها بمسإولٌة االجتماعٌة، الملتقى الوطنً :   طارق محمد العربً و تلغسٌة لمٌن، مداخلة بعنوان 

 .5، ص 2012ماي، 6من الفساد المالً ، بسكرة ، 
3
 .6  دادن عبد الغانً و سعٌدة تلً، مرجع سبق ذكره، ص 
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 :باإلطافت إلى ؤهمُت ؤزسي 

 مدازبت الفظاد الدازلي في الشسواث و كدم الظماح بىحىده. 

  ً جدلُم طمان الجزاهت و الاطخلامت ليافت اللاملحن في الشسواث بدءا مً مجلع ؤلادازة و اإلادًٍس

 .الخىفُرًحن ختى ؤدوى اللاملحن فيها

 جفادي وحىد ؤًت ؤزؼاء كمدًه ؤو اهدساف مخلمد . 

 مدازبت الاهدسافاث و كدم الظماح باطخمسازها. 

 جللُل ألازؼاء إلى ؤدوى كدز ممىً باطخسدام الىـم السكابُت التي جمىم خدور مثل هره ألازؼاء. 

  جدلُم ؤكلى كدز ممىً مً الفاكلُت إلاساكبي الخظاباث الخازجي و الخإهد مً وىنهم كلى ؤكلى دزحت

ً الخىفُرًحن  .مً الاطخلاللُت و كدم زظىكهم ألي طغىغ مً مجلع ؤلادازة ؤو مً اإلادًٍس

 

 . ؤهميت الحوكمت( ll - 2 )الشكل                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مً إكداد الؼالب بىاءا كلى مللىماث طابلت: اإلاصدز

 

 

 مدازبت الفظاد الدازلي

 طمان الجزاهت و الخُدة

 جدلُم الظالمت و الصخت

 جدلُم الاطخلامت

 جللُل اإلاساػس

 جدلُم فاكلُت اإلاساحلت

 ؤهمُت الخىهمت في الشسواث
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 .ؤهداف حوكمت الشركاث :ثانيا

 :حظعى الخىهمت إلى جدلُم حملت مً ألاهداف ًمىً خصسها  

 جدظحن اللدزة الخىافظُت للىخداث الاكخصادًت وشٍادة كُمتها. 

 فسض السكابت الفلالت كلى ؤداء الىخداث الاكخصادًت و جدكُم اإلاظاءلت اإلاداطبُت بها . 

 طمان مساحلت ألاداء الدشغُلي و اإلاالي و الىلدي للىخدة الاكخصادًت. 

 ص اإلاظاءلت وزفم دزحت الثلت فيها م ؤداء ؤلادازة الللُا و حلٍص  .جلٍى

 حلمُم زلافت الالتزام باللىاهحن و اإلابادا و اإلالاًحر اإلاخفم كليها. 

 حلـُم ؤزباح الىخدة الاكخصادًت. 

 في ؤطىاق اإلااٌ لخدكُم الاطدثماز ً ادة زلت اإلاظدثمٍس  .ٍش

 ل اإلاىاطب و الخيبؤ باإلاساػس اإلاخىكلت  .الخصٌى كلى جمٍى

 مساكاة مصالح ألاػساف اإلاسخلفت و جفلُل الخىاصل ملهم. 

  ًجدلُم اللدالت و حلني الاكتراف بدلىق حمُم ألاػساف ذاث اإلاصالح باإلاؤطظت وبالشيل الري ًظم

 .جدلُم اللدالت و اإلاظاواة بحن اإلاظاهمحن

  خماًت خلىق اإلاظاهمحن وذلً مً زالٌ الاخخفاؾ بسجالث جثبذ ملىُتهم لؤلطهم و شفافُت اإلاللىماث و

جلدًمها في الىكذ اإلاىاطب و طمان الخم في اهخساب ؤكظاء مجلع ؤلادازة و الخصٌى كلى خصت مً 

ت  1.ألازباح الظىٍى

وبصفت كامت ًمىً اللٌى بإن خىهمت الشسواث حظمذ بسلم الثلت بحن اإلاخلاملحن في شمً الانهُازاث و الفظابذ 

ً اإلاالُحن و اإلاؤطظحن مً الخصٌى كلى وطابل خلُلُت بالسكابت كلى إدازة ؤصىلهم  وجمىً زاصت اإلاظدثمٍس

ادة اطخفادة الشسواث مً زالٌ جىطُذ  اإلاىشكت كلى كدة مدافف و شسواث و جؤدي إلى حلـُم اإلاىافم و ٍش

 2.اإلاظؤولُاث و الىاحباث و اإلاهام باألػساف ذاث الصلت

 :الشيل آلاحي ًىضح ذلً

 

 

 

 

                                                           
1
 .5 مرجع نفسه، ص  

2
 .36، ص 2012 حمادي نبٌل ، أثر تطبٌق الحوكمة على جودة المعلومات المالٌة ، دراسة حالة ، الجزائر ، 
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  الاشخفادة من عملياث حوكمت الشركاث( ll - 3 )    الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكم  ) هىام حملت و للشىزي هىاٌ، دوز الشسواث في جدلُم حىدة اإلاللىماث اإلاداطبُت، اإلالخلى الىػني خٌى الخىهمت اإلاداطبُت للمؤطظىت:اإلاصدز

 .9، ص 2010 دٌظمبر 8-7حاملت اللسبي بً مهُدي ، ؤم البىاقي،  (زهاهاث و آفاق 

 نظام حوكمت الشركاث: اإلاطلب الثالح 

 :جخلخص ؤهـمت خىهمت الشسواث في مدزالث و هُفُت حشغُلها و مسسحاتها فُماًلي  

خُث ًخيىن هرا الجاهب مما جدخاج إلُه الخىهمت مً مظخلصماث و ما ًخلحن جىفحره لها : مدخالث النظام 

ت و اكخصادًت  لُت إداٍز  .مً مخؼلباث طىاء واهذ مخؼلباث كاهىهُت حشَس

لصد بها الجهاث اإلاظؤولت :  نظام حشغيل الحوكمت   كً جؼبُم الخىهمت و هرلً اإلاشسفت كلى هرا ٍو

 و ول ؤطلىب إدازي دازل اإلاؤطظت ؤو زازحها مظاهم في جىفُر الخىهمت وفي الخؼبُم و حهاث السكابت

س ؤخيامها و الازجلاء بفاكلُتها  .حصجُم الالتزام بها، وفي جؼٍى

الخىهمت لِظذ هدفا في خد ذاتها ولىنها ؤداة  ووطُلت لخدلُم  هخابج وؤهداف :  مخرجاث نظام الحوكمت 

ٌظعى إليها الجمُم فهي مجمىكت مً اإلالاًحر و اللىاكد و اللىاهحن اإلاىـمت ألداء و اإلامازطاث الللمُت و 

الخىفُرًت ومً زم الخفاؾ كلى خلىق ؤصخاب اإلاصالح و جدلُم ؤلافصاح و الشفافُت و مظؤولُاث مجلع 

 .ؤلادازة

 ؤكظاء مجلع ؤلادازة

 هـام اإلاداطبت بالشسهت

 مساكبي الخظاباث

 اإلاظاهمىن في الشسهت

هـام ؤلافصاح و 

 الشفافُت

جىمُت الثلت و اإلاصداكُت 

 بالشسهت

ادة حاذبُت الشسهت  ٍش

ً و اإلاىزدًً  للمظدثمٍس

 حني اإلاياطب ججىب الخظابس

 جدلُم الاطخفادة مً الخىهمت
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لُت  ومىه    ًمىً ؤن وظخسلص ؤن هـام خىهمت الشسواث ًخظمً مجمىكت مً اإلاخؼلباث اللاهىهُت و الدشَس

و ؤلادازة و الاكخصادًت همدازالث و التي جدىمها مىهجُاث و ؤطالُب حظخسدم في ذلً آلُاث للمساحلت 

الدازلُت و الخازحُت ولجان اإلاساحلت ، مجلع ؤلادازة ، اإلاىـماث اإلاهىُت و الجهاث السكابُت و التي جخفاكل 

 .فُما بُنها

   وهرا مً ؤحل جدلُم مسسحاث ؤو هخابج حلمل كلى إدازة اإلاؤطظت و مساكبتها بما ًدفف خلىق ؤصخاب 

 1.اإلاصالح و جدلُم ؤلافصاح و الشفافُت

 

 نظام حوكمت الشركاث ( ll - 4 )   الشكل                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكم خىهمت اإلاؤطظاث في الجصابس وطبل جفلُلها، اإلالخلى الدولي خٌى خىهمت : خظحن ًسقي  وكمس كلي كبد الخمُد ، مدازلت بلىىان: اإلاصدر

 .6،ص 2010 دٌظمبر 7اإلاداطبُت للمؤطظت واكم وزهاهاث وآفاق، حاملت ؤم البىاقي، الجصابس، 

 

 

 

                                                           
1
آلٌات حوكمة الشركات ودورها فً الحد من الفساد المالً و اإلداري ، الملتقى الوطنً حول حوكمة الشركات :  حسانً رقٌة ، مداخلة بعنوان 

 .6،7، ص 2012 ماي 6،7كآلٌة للحد من الفساد المالً ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة، 

.خماًت خلىق اإلاظاهمحن-1  

خماًت خلىق ؤصخاب -2

.اإلاصالح  

جدلُم ؤلافصاح و - 3

.الشفافُت  

ت و - 4 جإهُد اإلالاملت اإلادظاٍو

.لتداللا  

جفلُل مظؤولُاث مجلع -5

.ؤلادازة  

 كىاصس دازلُت كىاصس زازحُت

 الهُئاث اإلاهىُت

 ؤطىاق زؤض اإلااٌ

 اإلاساحلت

 مجلع ؤلادازة

 اإلاساحلت الدازلُت

 خسهت جفاكلُت بحن هره ألاػساف

 

باث كاهىهُتٌمخؽ  

لُت  مخؼلباث حشَس

ت  مخؼلباث إداٍز

 ملالجت الىـام مدزالث الىـام

 مسسحاث الىـام
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 مملادئ ألا مبدداث حوكمت الشركاث: اإلاملبح الثاني. 

 .  مً زالٌ الخلسف كلى الخىهمت ماهي ؤهدافها و ؤهمُتها طيخؼسق في هرا اإلابدث إلى مبادا مددداث الخىهمت   

  مملادئ حوكمت الشركاث: اإلاطلب ألاألاو. 

    مً ؤحل  بىاء هـام طلُم للخىهمت ؤو إصالح هـام خىهمت  كابم ، كامذ مىـمت الخلاون الاكخصادي و الخىمُت 

Organization for economic operation and develapmentco ;OECD ًىطم هُيل مخيامل لىـام الخىهمت  

مشخمال كلى مبادا خىهمت الشسواث واكخبرث هره اإلابادا بمثابت مسحلُاث لالطخلاهت والاطترشاد بها ، والتي ًمىً 

 :جلخُصها هما ًلي

  ضمان ألاجود ؤشاس إلطار فتاو لحوكمت الشركاث:اإلاملدؤ ألاألاو. 

ٌصجم كلى الشفافُت وهفاءة ألاطىاق ، وؤن ًيىن مخىافلا مم خىم اللاهىن و ؤن ًددد بىطىح جىشَم اإلاظؤولُاث 

 1.بحن مسخلف الجهاث ؤلاشسافُت الخىـُمُت و الخىفُرًت لخإدًت مهامهم بيل مهىُت و مىطىكُت

 حقوق اإلاصاهمين: اإلاملدؤ الثاني. 

 .ًيبغي ؤن ًىفل إػاز خىهمت الشسواث خماًت خلىق اإلاظاهمحن

 حشخمل الخلىق ألاطاطُت للمظاهمحن كلى ماًلي: 

 جإمحن ؤطالُب حسجُل اإلالىُت. 

 الخصٌى كلى اإلاللىماث الخاصت بالشسهت في الىكذ اإلاىاطب وبصفت مىخـمت. 

 ذ في الاحخماكاث اللامت للمظاهمحن  .اإلاشازهت في الخصٍى

 اهخساب ؤكظاء مجلع ؤلادازة. 

  للمظاهمحن الخم في اإلاشازهت وفي الخصٌى كلى مللىماث وافُت كً اللسازاث اإلاخصلت بالخغُحراث ألاطاطُت

 :في الشسهت ومً بُنها

 2.الخلدًالث في الىـام ألاطاس ي ؤو في مىاد جإطِع الشسهت ؤو في غحرها مً الىزابم ألاطاطُت للشسهت 

 ذ في الاحخماكاث اللامت للمظاهمحن  .ًيبغي ؤن جخاح للمظاهمحن فسصت اإلاشازهت الفلالت و الخصٍى

  ًًخلحن ؤلافصاح كً الهُاول و الترجِباث السؤطمالُت التي جمىً ؤكداد ملُىت مً اإلاظاهمحن ممازطت دزحت م

 .السكابت ال جدىاطب مم خلىق اإلالىُت التي ًدىشونها

 دظم بالشفافُت  .ًيبغي الظماح ألطىاق السكابت كلى الشسواث باللمل كلى الىدى فلاٌ ٍو

 

                                                           
1
 .8  دادن عبد الغانٌو سعٌدةتلً، مرجع سبق ذكره،ص  

2
 .42،43  طارق عبد المال حماد، حوكمة الشركات قطاع علم وخاص ومصارف ، مفاهم المبادئ التجارب المتطلبات ، مرجع  سابق،ص  
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 اإلاتاملت التادلت للمصاهمين: اإلاملدؤ الثالح. 

  ت ليافت اإلاظاهمحن بما في ذلً مظاهمي ألاكلُت و ًيبغي في إػاز خىهمت الشسواث ؤن ًخظمً ملاملت مدظاٍو

ع فلاٌ كً اهتهان  اإلاظاهمحن ألاحاهب و ًيبغي ؤن جخاح الفسصت ليافت اإلاظاهمحن للخصٌى كلى حلٍى

 .خلىكهم

 ت  .ًيبغي ملاملت وافت اإلاظاهمحن خملت هفع ػبلت ألاطهم ملاملت مدظاٍو

 ًيبغي مىم الخداٌو بحن الدازلُحن في الشسهت و الخداٌو الصخص ي الصىزي. 

  ًيبغي ؤن ًؼلب مً ؤكظاء مجلع ؤلادازة و الخىفُرًحن السبِظُحن بالشسهت ان ًفصخىا إلاجلع ؤلادازة كما

م زالث ؤي مصلخت مادًت ؤي كملُت ؤو  إذا واهذ لهم طىاء بشيل مباشس ؤو غحر مباشس ، ؤما بالىُابت كً ػٍس

 1.مىطىق ًمع الشسهت

 دألار ؤألحاا اإلاصالل في حوكمت الشركاث: اإلاملدؤ الراةع. 

ًجب ان ًخظمً مبادا خىهمت الشسواث جددًد دوز ؤصخاب اإلاصالح مً مىزدًً و ملسطحن و مىؿفحن و 

مظتهلىحن و غحرهم هما ًدددها اللاهىن و اخترام الخلىق و حصجُم الخلاون الفلاٌ بحن الشسواث و ؤصخاب 

 2.اإلاصالح

 

 ؤلافصاح ألا الشفافيت: اإلاملدؤ الخامض. 

   بدُث ًيبغي ؤلافصاح الصخُذ وفي الىكذ اإلاىاطب كً وافت اإلاىطىكاث الهامت اإلاخلللت بالشسهت بما في ذلً 

اإلاسهص اإلاالي و جؼىز ألاداء و بُاهاث خلىق اإلالىُت و هباز اإلاظاهمحن وهرلً وحىد مساحلت زازحُت مظخللت بىاطؼت 

 3.مساحم هفء ومظخلل

 مصؤألاليت مجلض ؤلادارة: اإلاملدؤ الصادس. 

  ًجب ؤن ًخظمً إػاز خىهمت اإلاؤطظاث الخىحُه و ؤلازشاد الاطتراجُجي للشسهت و السكابت الفلالت إلاجلع ؤلادازة 

كلى إدازة الشسهت و مداطبت مجلع ؤلادازة كً مظؤولُتهم ؤمام الشسهت و اإلاظاهمحن وهرا مً زالٌ ؤن ٌلمل 

ؤكظاء مجلع ؤلادازة وكلى ؤطاض جىفحر وامل للمللىماث وهرا بىىاًا خظىت وبلىاًت و اللمل كلى جدلُم ؤفظل 

 4.مصلخت للشسهت و اإلاظاهمحن

خطح مً زالٌ مبادا الخىهمت ؤنها  جسجىص كلى زالر زوابص ؤطاطُت ًىضخها الشيل الخالي   :   ٍو  

                                                           
1
دور مبادئ حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالً و اإلداري ، ملتقى وطنً حول حوكمة الشركات :   فرٌد عبه ومرٌم طٌنً، مداخلة بعنوان 

 .10،11، ص 2012ماي 7كآلٌة للحد من الفساد المالً و اإلداري ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة، 
2
 .8 دادن عبد الغانً و سعٌدة تلً، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 .8 مرجع نفسه، ص  
 

4
 زالسً رٌاض، اسهامات حوكمة الشركات فً تحقٌق جودة المعلومات المحاسبٌة ، دراسة حالة الشركة ألٌناس لتؤمٌنات الجزائرٌة ، مذكرة  

تخرج لنٌل شهادة الماجستٌر، قسم العلوم التجارٌة،كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر و العلوم التجارٌة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .14، ص 2012
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 .ركائز حوكمت الشركاث( ll - 5 )            الشكل                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.49ػازق كبد اللاٌ خماد ، مسحم طبم ذهسه، ص : اإلاصدز  

          

 

 

 

 

خىهمت الشسواث  زوابص  

.وطم هـام إدازة اإلاساػس-  

ؤلافصاح و جىصُل اإلاساػس إلى - 

.اإلاظخسدمحن و ؤصخاب اإلاصلخت  

جفلُل إدازة ؤصخاب اإلاصالح في -

.إهجاح الشسهت  

مثل هُئت ؤطراف رقابيت عامت - 

مصلخت الشسهت ، طىق اإلااٌ 

البىزصت البىً اإلاسهصي في خالت 

ت .البىىن الخجاٍز  

مظاهمت : رقابيت مملاشرة ؤطراف- 

مجلع ؤلادازة، لجىت مسحلُت 

اإلاساحلىن الدازلُىن، اإلاساحلىن 

 اإلاىزدون ؤزسي ؤػساف . الخازحُىن 

 اللمالء

طمان الالتزام الظلىوي مً زالٌ -

.الالتزام باألزالق الخمُدة  

.الالتزام بلىاكد الظلىن اإلانهي السشُد-  

الخىاشن في جدلُم مصالح ألاػساف - 

.اإلاسجبؼت بالشسهت  

.الشفافُت كىد جلُُم اإلاللىماث-   

اللُام باإلاظؤولُت الاحخماكُت و - 

.الخفاؾ كلى بِئت هـُفت  

 الظلىن ألازالقي السكابت و اإلاظاءلت إدازة اإلاساػس
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        مبدداث حوكمت الشركاث: اإلاطلب الثاني

.   مددداث الخىهمت جىلظم إلى مددداث زازحُت و مددداث دازلُت  

:اإلابدداث الخارجيت: ؤألاال   

  حشحر إلى اإلاىار اللام لالطدثماز في الدولت و الري ٌشمل كلى طبُل اإلاثاٌ اللىاهحن اإلاىـمت لليشاغ الاكخصادي    

ت و ؤلافالض وهفاءة اللؼاق اإلاالُت  مثل كىاهحن طىق اإلااٌ و الشسواث وجىـُم اإلاىافظت ومىم اإلامازطاث الاخخياٍز

ً الالشم للمشسوكاث ودزحت جىافظُت ، ؤطىاق الظلم وكىاصس ؤلاهخاج وهفاءة  للبىىن وطىق اإلااٌ ، وجىفحر الخمٍى

في إخيام السكابت كلى الشسواث وذلً فظال كً بلع  (هُئت طىق اإلااٌ والبىزصت  )ألاحهصة و الهُئاث السكابُت

اإلاؤطظاث ذاجُت الخىـُم التي جظمً كمل ألاطىاق بىفاءة ومنها كلى طبُل اإلاثاٌ الجملُاث اإلاهىُت التي جظم مُثاق 

شسف لللاملحن في الظىق مثل اإلاساحلحن اإلاداطبحن و اإلادامحن و الشسواث اللاملت في طىق ألاوزاق اإلاالُت وغحرها 

باإلطافت إلى اإلاؤطظاث الخاصت اإلاهً الخسة مثل مياجب اإلاداماة و اإلاساحلت و الخصيُف الابخماوي والاطدثمازاث 

اإلاالُت، و جسحم ؤهمُت اإلاددداث الخازحُت إلى ؤن وحىدها ًظمً جىفُر اللىاهحن و اللىاكد التي جظمً خظً إدازة 

 .الشسهت و التي جللل مً الخلازض بحن اللابد الاحخماعي و اللابد الخاص

 :اإلابدداث الداخليت: ثانيا 

    وحشحر  إلى اللىاكد و ألاطع التي جددد هُفُت اجساذ اللسازاث و جىشَم الظلؼاث دازل الشسهت بحن الجملُت 

ً الخىفُرًحن و التي ًؤدي جىافسها مً هاخُت وجؼبُلها مً هاخُت ؤزسي إلى جللُل  اللامت ومجلع ؤلادازة و اإلادًٍس

 1.الخلازض بحن مصالح هره ألاػساف الثالزت

 :   مما طبم هجد ؤن مددداث الدازلُت جخمثل في ماًلي

 آلُت جىشَم الظلؼت دازل الشسهت. 

 آلالُت و اللىاكد و ألاطع الىاؿمت لىُفُت اجساذ اللسازاث ألاطاطُت في الشسهت. 

  الخىفُرًحن ووطم آلُت مىاطبت ً اللالكت الهُيلُت بحن الجملُت اللمىمُت للشسهت ومجلع إدازتها و اإلادًٍس

 لهره اللالكت مما ًدلم مً الخلازض بحن مصالح هره ألاػساف وصىال لخيامل هره اإلاصالح ،

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .3جاو حدو رضا و ماٌو عبد هللا، مرجع سبق ذكره، ص  
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مىً جلخُص هره اإلاددداث في الىلاغ الخالُت  : ٍو

 

  جىشَم الظلؼاث و اإلاهام بحن الجملُت اللامت و مجلع ؤلادازة و الخىفُرًحن مً ؤحل جدلُم

 .الخلازض بحن مصالح هره ألاػساف

 ادة الثلت في الاكخصاد اللىمي  .الخىهمت جؤدي في النهاًت إلى ٍش

 ادة وحلمُم طىق اللمل كلى حلبئت اإلادزساث و زفم ملدالث الاطدثماز  .ٍش

 اللمل كلى دكم و حصجُم همى اللؼاق الخاص و زاصت كدزجه الخىافظُت. 

 لها و جدلُم ألازباح ل إلاشاَز  .مظاكدة اإلاشسوكاث في الخصٌى كلى جمٍى

 زلم فسص كمل. 

  ت طلُمت جىضح اللىاكد و ألاطالُب التي جؼبم دازل الشسواث و التي جظمً وطم هُاول إداٍز

 1.هُفُت اجساذ اللسازاث دازل الشسواث

مىً جىطُذ اإلاددداث الدازلُت و الخازحُت لخىهمت الشسواث زالٌ الشيل الخالي  :ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 سلٌمانً رمضان ، دور حوكمة الشركات فً اإلفصاح المحاسبً ، دراسة حالة مإسسة نقاوس للمصبرات ، باتنة ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة  

 .34، ص 2013ماستر ، قسم العلوم التجارٌة كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة ، جامعة محمدخٌضر، بسكرة 
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 مبدداث حوكمت الشركاث ( ll - 6 )     الشكل                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاؤطظاث الخاصت حشحر إلى كىاصس اللؼاق الخاص و ؤلادازة الراجُت ووطابل ؤلاكالم و اإلاجخمم اإلادوي وجلً                    

             الجهاث التي جلل مً كدم جىفس اإلاللىماث وجسفم مً دزحت مساكبت الشسواث وجللي الظىء كلى الظلىن 

 .                      اهتهاشي لئلدازة

ش ي اللُد وولُد بً جسوي، مسحم طبم ذهسه ،ص :اإلاصدز  .5كَس

 

 

 

  

  

اإلاددداث الخازحُت 

 الخىـُمُت

   :متايير 

 اإلاداطبت 

 اإلاساحلت

  :القطاع اإلاالي

 فسوض

  المالاإلاظاهمت في زؤض

  :ألاشواق

 جىافظُت ألاطىاق

اطدثماز ؤحىبي 

 مباشس

 السكابت كلى الشسواث

 

  :مؤشصت خاصت

 مداطبىن ومساحلىن 

 جصيُف  ون طبمدا

 اهخماةي

 بىىن اطدثمازاث

ازاثزماطذ  

 جدلُل مالي

 ؤلاكالم اإلاالي

 اإلاددداث الدازلُت

 اإلاظاهمىن 

 مجلع ؤلادازة

ًسفم 

س  الخلٍس

ٌلحن و 

ًساكب 

س  الخلٍس

 ؤلادازة

 الىؿابف السبِظُت

 ؤصخاب اإلاصالح
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 آلياث حوكمت الشركاث: اإلاملبح الثالح. 

 . هىان مجمىكت مً آلُاث جؼبُم خىهمت الشسواث ًمىً جصيُفها إلى آلُاث دازلُت ، آلُاث زازحُت  

  آلالياث الداخليت لحوكمت الشركاث: اإلاطلب ألاألاو. 

     جىصب آلُاث الشسواث الدازلُت إلى ؤوشؼت وفلالُاث الشسهت واجساذ ؤلاحساءاث الالشمت لخدلُم ؤهداف الشسهت 

 :ًمىً جصيُف آلُاث خىهمت الشسواث الدازلُت إلى ماًلي

 ٌلد مجلع ؤلادازة  ؤخظً ؤداة إلاساكبت طلىن ؤلادازة إذ ؤهه ًدمي زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس في :مجلض ؤلادارة 

الشسهت مً طىء الاطخلماٌ مً كبل ؤلادازة ، وذلً مً زالٌ صالخُاجه اللاهىهُت في حلُحن و إكفاء و 

لدم الخىافص  ميافإة ؤلادازة الللُا، هما ؤن مجلع ؤلادازة ٌشازن بفاكلُت في وطم إطتراجُجُت للشسهت ، ٍو

لىم بإدائها وبالخالي حلـُم كُمت الشسهت و اإلاىاطبت لئلدازة   .ًساكب طلىهها ٍو

وليي جيىن هره اإلاجالع فلالت ًيبغي ؤن جيىن في اإلاىكف الري ًؤهلها لللمل إلاصلخت الشسهت، وفي ذاث 

الىكذ جإزر ألاهداف الاحخماكُت للشسهت بلحن الاكخباز ، هما ًجب ؤن جملً الظلؼت الالشمت إلامازطت 

 .1ؤخيامها الخاصت وجلىم بازخباز ؤلادازة الللُا فظال كً ؤلاشساف اإلاظخمس كلى ؤداء الشسهت و ؤلافصاح كىه

وليي ًخمىً مجلع ؤلادازة مً اللُام بىاحباجه في الخىحُه و اإلاساكبت ًلجإ جإلُف مجمىكت مً اللجان مً 

 :بحن ؤكظابه مً غحر الخىفُرًحن و ؤبسشها ماًلي

ادة الثلت و الشفافُت في اإلاللىماث اإلاالُت التي جصفذ كنها اإلاؤطظاث :لجنت الخدقيق   ًخمثل دوزها في ٍش

س اإلاالُت و إشسافها كلى وؿُفت الخدكُم الدازلي في اإلاؤطظاث وهرلً  وذلً مً زالٌ إكداد الخلاٍز

دوزها في دكم هُئاث الخدكُم الخازجي وشٍادة اطخلاللُتها فظال كً دوزها في الخإهُد كلى الالتزام 

 2.بمبادا خىهمت اإلاؤطظاث

 وهي لجىت ميىهت مً ؤكظاء مجلع ؤلادازة غحر الخىفُرًحن جلىم بىطم اإلايافأث لئلدازة :لجنت اإلاكافأث 

 :الللُا ومجلع ؤلادازة ومً ؤهمها

  جددي اإلايافأث و اإلاصاًا ألازسي لئلدازة الللُا و مساحلتها و الخىصُت إلاجلع ؤلادازة باإلاصادكت

 ..وطم طُاطاث إلدازة بسامج ميافأث ؤلادازة الللُا ومساحلت هره الظُاطاث بشيل دوزي

  اجساذ زؼىاث لخلدي بسامج ميافأث ؤلادازة الللُا التي ًيخج كىه دفلاث ال جسجبؽ بشيل

 .مللٌى بإداء كظى ؤلادازة الللُا

 3.وطم طُاطاث إلاصاًا ؤلادازة ومساحلتها باطخمساز   

                                                           
1
 .18 حسانً رقٌة و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .36 سلٌمانً رمضان ، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 .15 قرٌشً العٌد وولٌد بن تركً ، مرجع سبق ذكره، ص  
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 ًجب ؤن ًخم حلُحن ؤكظاء مجلع ؤلادازة و اإلاىؿفحن مً بحن ؤفظل اإلاسشخحن الرًً  : لجنت الختييناث

جخالءم مهازاتهم و زبراتهم مم اإلاهازاث و الخبراث اإلادددة مً الشسهت ولظمان الشفافُت في حلُحن ؤكظاء 

م مهازاتهم باطخمساز و جىخي اإلاىطىكُت في كملُت الخىؿُف و هرلً ؤلاكالن كً  اإلاسشخحن اإلاؤهلحن و جلٍى

 1.الىؿابف اإلاؼلىب اشخغالها

 جؤدي وؿُفت الخدكُم الدازلي دوزا هاما في كملُت الخىهمت إذ ؤنها حلصش هره اللملُت :الخدقيق الداخلي 

ادة كدزة اإلاىؿفحن كلى مظاءلت الشسهت خُث ًلىم اإلادكلحن الدازلُىن مً زالٌ ألاوشؼت التي  وذلً بٍص

ادة اإلاصداكُت ، اللدالت، جدظحن طلىن اإلاىؿفحن اللاملحن في الشسواث اإلاملىهت للدولت و جللُل  ًىفرونها بٍص

مساػس الفظاد ؤلادازي و اإلاالي، فهي وشاغ جىهُد و اطدشازة مظخلل و مىطىعي الهدف مىه إطافت كُمخه 

م إًجاد مىهج مىظبؽ  وجدظحن كملُاث اإلاىـمت فهى ٌظاكد هره ألازحرة كً جدلُم ؤهدافها كً ػٍس

ت اطخلاللُتها كىدما جسفم  خم جلٍى ومىـم لخلُُم وجدظحن فلالُت كملُاث إدازة اإلاساػس وزكابت الخىهمت ٍو

مىً ؤن جصداد فاكلُت لجىت الخدكُم الدازلي ،  سها إلى لجىت الخدكُم بشيل مباشس ولِع إلى ؤلادازة ٍو جلاٍز

كىدما جيىن كادزة كلى جىشَم ؤمالن الخدكُم الدازلي  للخصٌى كلى مللىماث مهمت كً كظاًا زاصت 

ت هـام السكابت الدازلُت وهىكُت الظُاطاث اإلاداطبُت اإلاظخسدمت  2.بالشسهت مثل جلٍى

 آلالياث الخارجيت لحوكمت الشركاث: اإلاطلب الثاني. 

     جخمثل آلُاث خىهمت الشسواث الخازحُت بالسكابت التي ًمازطها ؤصخاب اإلاصالح الخازحُحن كلى الشسهت و 

الظغىغ التي جمازطها اإلاىـماث الدولُت اإلاهخمت بهرا اإلاىطىق خُث ٌشيل هرا اإلاصدز ؤخد اإلاصادز الىبري اإلاىلدة 

 :لظغؽ هابل مً احل جؼبُم كىاكد الخىهمت ومً ؤمثلت هره آلالُاث ماًلي

  ألاشوق التمل ؤلاداري  (الخدماث)منافصت شوق اإلانخجاث: 

ؤهد كلى هره ألاهمُت  (ؤو الخدماث)حلد مىافظت  طىق اإلاىخجاث   ؤخد آلالُاث اإلاهمت لخىهمت الشسواث ٍو

Hess and imparide ذلً بلىلهم إذا لم جلم ؤلادازة بىاحباتها بالشيل الصخُذ ؤو انها غحر مؤهلت ، وإنها

طىف جفشل في مىافظت الشسواث التي حلمل في هفع خلل الصىاكت وبالخالي جخلسض لئلفالض إذن إن 

 .لئلدازة الللُا labar marketتهرب طلىن ؤلادازي  (ؤو الخدماث)مىافظت اإلاىخجاث

 الاندماجاث ألا الاكدصاباث : 

فُه ؤن الاهدماحاث و الاهدظاباث مً ألادواث الخللُدًت إلكادة الهُيلت في كؼاق الشسواث في  مما ال شً

شحر ول مً   إلى وحىد اللدًد مً ألادبُاث و ألادلت التي جدكم وحهت الىـس John and Kediaؤهداء اللالم َو

ىُت كلى طبُل اإلاثاٌ وبدولت  التي جسي ؤن الاهدظاب آلُت مهمت مً آلُاث الخىهمت في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

                                                           
1
 .19 حسانً رقسة وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  

2
 .20 حسانً رقسة وأخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  
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ال ًمىً الظُؼسة كلى طلىن ؤلادازة بشيل فلاٌ خُث غالبا ما ًخم الاطخغىاء كً زدماث ؤلادازاث ذاث 

  1.ألاداء اإلاىسفع كىدما جدصل كملُت الاهدظاب ؤو الاهدماج

 ًؤدي اإلادكم الخازجي دوزا مهما في اإلاظاكدة كلى جدظحن هىكُت الىشىفاث اإلاالُت :الخدقيق الخارجي 

ولخدلُم  ذلً ًيبغي كلُه مىاكشت لجىت الخدكُم في هىكُت جلً الىشىفاث و لِع ملبىلُتها فلؽ و مم 

جصاًد الترهحز كلى دوز مجلع ؤلادازة وكلى وحه الخصىص لجىت الخدكُم في ازخُاز اإلادكم الخازجي و 

سي  ؤن لجان الخدكُم اإلاظخللت و اليشُؼت طىف جؼلب جدكُلا ذا Abbot an Parkerالاطخمساز  في جيلُفه ٍو

 .هىكُت كالُت وبالخالي ازخُاز اإلادكُلحن ألاهفاء و اإلاخسصصحن في خلل الصىاكت الري حلمل فُه الشسهت

ت لخىهمت حُدة للشسواث الخاصت إذ ٌظاكد اإلادكلىن الخازحُىن      ًمثل الخدكُم الخازجي حجس الصاٍو

غسطىن الثلت بحن ؤصخاب اإلاصالح و  هره الشسواث كلى جدلُم اإلاظاءلت و الجزاهت وجدظحن اللملُاث فيها َو

ىُت  ؤهد ملهد اإلادكلحن الدازلُحن في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس  Institute of intrnnalاإلاىاػىحن بشيل كام ٍو

Auditiceurs  كلى ؤن دوز الخدكُم الخازجي مظؤولُاث الخىهمت في ؤلاشساف في الخبصس و الخىمت ، ًىصب 

فُد في اهدشاف ومىم  ؤلاشساف كلى الخدلم مما إذا واهذ لشسواث الخاصت حلمل ماهى مفسوض ؤن حلمله ٍو

م مظخلل للبرامج و  الفظاد ؤلادازي و اإلاالي ؤما الخبصس فئهه ٌظاكد مخسري اللسازاث وذلً بتزوٍدهم بخلٍى

الظُاطاث اللملُاث و الىخابج و ؤزحرا جددد الخىمت و الاججاهاث و الخددًاث التي جىاحهها الشسهت والهجاش 

ول دوز مً هره ألادواز ٌظخسدم اإلادكلحن الخازحُحن الخدكُم اإلاالي وجدكم ألاداء و الخدلم و الخدماث 

ت و كد ؤهدث بلع اإلاىـماث اإلاهىُت و الهُئاث الخىـُمُت كلى طسوزة ؤزر وؿُفت الخدكُم  الاطدشاٍز

 2.الدازلي بىـم الاكخباز مً اإلادكم الخازجي

 غالبا ما حشيل و جؤزس هره آلالُاث كلى الخفاكالث التي ججسي بحن الفاكلحن الرًً :الدشريع ألا القوانين 

لاث كلى الفاكلحن ألاطاطُحن في كملُت  ٌشتروىن بشيل مباشس في كملُت الخىهمت للد ؤزسث بلع الدشَس

 .الخىهمت فيها ًخصل بدوزهم ووؿُفتهم في هره اللملُت بل كلى هُفُت جفاكلهم مم بلظهم

  هىان آلُاث  خىهمت زازحُت ؤزسي فظال كً ما جلدم ذهسه ، جؤزس كلى : آلياث حوكمت خارجيت ؤخرر

 فاكلُت الخىهمت بؼسق هامت و مىملت لآللُاث ألازسي في خماًت مصالح ؤصخاب اإلاصالح في الشسهت و ًرهس 

Cohental  ؤنها  جخظمً ولىً جلخصس كلى اإلاىـمحن اإلادللحن اإلاالُحن و بلع اإلاىـماث الدولُت مً ؤحل

 مً ؤحل جدظحن الىـم اإلاالُت و WOTمدازبت الفظاد اإلاالي و ؤلادازي و جظغؽ مىـمت الخجازة اللاإلاُت

 3.اإلاداطبُت وفي كؼاق البىىن جمازض لجىت باٌش طغؼا مً احل ممازطت الخىهمت فيها 

 

 

 

                                                           
1
 حامد نور الدٌن وساسً فطٌمة ، مداخلة بعنوان دور حوكمة الشركات فً الحد من الفساد المالً و اإلداري للقطاع العام و الخاص، جامعة  

 .7، ص 1012ماي 6بسكرة، 
2
 .20 حسانً رقٌة وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 .9-8 حامد نور الدٌن وساسً فطٌمة ، مرجع سبق ذكره، ص  
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 :خالصت الفصل

ت لخىهمت الشسواث وظخسلص ؤن الاهخمام بمىطىق خىهمت الشسواث   بلد دزاطدىا للفصل الخاص باألطع الىـٍس

حاء هدُجت لخفادي جىساز خدور الانهُازاث و ألاشماث ، وهرلً الاهخمام بهرا اإلاصؼلح في اإلاؤطظاث زغم حلدد 

 .حلاٍزف الخىهمت جىصلىا إلى حلٍسف شامل كلى ؤنها الىـام الري ٌظحر و ًسافم الشسهت

ادة الثلت للمظاهمحن في الشسهت و مدازبت الفظاد      هما لها زصابص خُث لخىهمت الشسواث ؤهمُت جدللها مً ٍش

 .الدازلي في الشسواث هما لها ؤهـمت جبحن اإلادزالث و اإلاسسحاث إلالالجت ألاهـمت

 .   ٌظدىد جؼبُم الخىهمت إلى مجمىكت مً اإلابادا جدذ إػاز اإلاددداث الدازلُت والخازحُت

 .   وفي ألازحر ؿهس لخىهمت الشسواث آلُاث دازلُت وزازحُت

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

:الفطل الثالث  

-مؿخغاهم-صعاؾت خالت مؿدىت الىجاح خمى   
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 :ثمهيد

 الجاهب الىظغي الخػغف غلى ؤلاؾاع اإلافاهُمي إلادافظ الحؿاباث الظي ًخػمً ول مً الخػغف غلى إلىبػض الخؿغق      

ت لحىهمت الشغواث مً زالٌ  مدافظ الحؿاباث و أهم اإلاهام التي ًلىم بها و هظلً زؿىاث غمله و ألاؾـ الىظٍغ

 .الخػغف غلى مباصئها أهمُتها و آلُاتها

   وان البض مً إؾلاؽ الجاهب الىظغي  في ضىعة جؿبُلُت و هظا ما كمىا به مً زالٌ إحغاء صعاؾت مُضاهُت في 

لغغع جلضًم كىابمها اإلاالُت  و مػغفت صوع مدافظ -  مؿخغاهم -مؤؾؿت اكخطاصًت إهخاحُت مؿدىت الىجاح خمى 

الحؿاباث في جفػُل خىهمت الشغواث ، خُث أنها مؤؾؿت جخميز باهخمام هبير مً بين مسخلف اإلاؤؾؿاث الاكخطاصًت 

 :ألازغي ، خُث كمىا بخلؿُم هظا الفطل إلى زالر مباخث

  هظغة غامت خٌى اإلاؤؾؿت:ااملدث  ألاو . 

 جلضًم اللىابم اإلاالُت وواكؼ خىهمت الشغواث في اإلاؤؾؿت:ااملدث الثاوي . 

 غ النهاةي إلادافظ الحؿاباث خٌى مؤؾؿت مؿدىت الىجاح:ااملدث الثالث   الخلٍغ
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  هظرة غامة خوو مطدىة الىجاح خمو: ااملدث  ألاو 

  ثقديم الشركة مدل الدراشة: ااططل  ألاو 

    ًدخىي هظا اإلاؿلب غلى فغغين خُث أن الفغع ألاٌو ًدىاٌو جلضًم الشغهت مدل الضعاؾت ، أما الفغع الثاوي 

 .فخؿغكىا لضعاؾت هُيلها الخىظُمي

  مصحغاهم –بطاقة جػريفية غن مطدىة الىجاح خمو : الفرع الاألاو –  

 مً أهم مؿاخً مؿخغاهم جلؼ بأوالص ( Sarl Minoterie El Naadjah Hamou )    حػخبر مؤؾؿت مؿدىت الىجاح خمى 

عي عكم ، مؿخغاهم01خمى بلضًت زير الضًً اإلادل عكم  اإلاؤعر في 08-93 جم جأؾِؿها ؾبلا للمغؾىم الدشَغ

 غامل 60 صج و ٌؿهغ غلى ؾير اإلاؤؾؿت 400.000.00 بغأؽ ماٌ كضعه 31/12/2012 وبضأث ؤلاهخاج في 25/04/1993

ت ، للض جم إهجاػ اإلاؤؾؿت  مً ؾغف خمى غبض  مىػغين غلى مسخلف اإلاطالح فهي حػخبر مؤؾؿت ضىاغُت و ججاٍع

خمثل اليشاؽ الغبِس ي إلاؤؾؿت مؿدىت الىجاح خمى  -اللاصع ، وهظا بمؿاهمت خمى غبض هللا و خمى أمين ، ٍو

ل الحبىب - مؿخغاهم ل اإلااصة ألاولُت الخام اإلاخمثلت في جدٍى في كؿاع الطىاغاث الغظابُت ومشخلاتها ، وطلً بخدٍى

 1.اللمذ اللين إلى الضكُم ألابُؼ و الىسالت إغافت إلى إهخاج البلاًا

 دراشة الهيكل الحىظيمي لطمؤشصة: الفرع الثاوي. 

   جخميز مؤؾؿت الىجاح بهُيلها الخىظُمي في شيل بؿُـ إال أهه حض مدىم و هظا عاحؼ إلى ؾبُػت وشاؾها ،خُث 

ٌشمل غضة صوابغ ومطالح و التي حػمل ولها غلى جدلُم أهضاف الشغهت و جىفير أفػل مىخىج و طلً لخلبُت مخؿلباث 

 .الؿىق 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - مستغانم– وثائق مؤسسة مطحنة النجاح حمو  
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 (مطدىة الىجاح) الهيكل الحىظيمي الػام لطمؤشصة  (lll-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً وزابم اإلاؤؾؿت : اإلاطضع

 

 

 اإلاضًغ الػام

 أماهت اإلاضًغ الػام

 اإلاؿدشاع اللاهىوي

 اإلاسبر

صابغة الخسؿُـ ومغاكبت 

 الدؿُير

 اإلاضكم الغبِس ي

 زلُت ؤلاغالم آلالي

 ً مطلحت الخمٍى

المخزونوحؿُير   

مطلحت 

 الطُاهت

مطلحت 

 الىلل

مطلحت  اإلاؿدىت

 الخجاعة

مطلحت 

 اإلاؿخسضمين

مطلحت 

 الغكابت و ألامً

مطلحت اإلاالُت و 

 اإلاداؾبت

فطُلت اإلاالُت و 

 اإلاداؾبت

فطُلت 

 الاؾدثماعاث

 فصيلة جبائية

فطُلت 

 الاؾخغالٌ

فطُلت 

الغكابت و 

 ألامً

فطُلت 

اإلاىاعص 

ت  البشٍغ

فطُلت 

 ألاحىع 

مغاؾالث 

 احخماغُت

فطُلت 

 الخجاعة

فطُلت 

 ً الخمٍى

وحؿُير 

 اإلاسؼون

 مغهؼ الخىػَؼ

فطُلت  فطُلت الىلل

 الىعشت

فطُلت 

 الخضزل

فطُلت 

عؾاٌالا  

فطُلت 

 الاؾخلباٌ

فطُلت 

ً  الخمٍى

 اإلاسؼن 
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 خُث ٌػخبر اإلاضًغ الػام همؿير أٌو و جخمثل مؿؤولُخه في :ااديرية الػامة : 

 اإلاىافلت غلى اجساط اللغاعاث. 

 ًغأؽ مجلـ ؤلاصاعة. 

  ت و جىظُم الاجطاٌ بين اإلاضًغ الػام و الىظابف و اإلاطالح ًطاصق غلى مسخلف الىزابم واإلاؿدىضاث ؤلاصاٍع

 .ألازغي 

 حشخُظ و جدلُل الؿُاؾاث الخسؿُؿُت. 

 

  جخػلم بيل اليشاؾاث اإلاالُت واإلاداؾبُت:مصلحة ااالية ألا ااداشملة . 

 جيخهج اإلاؤؾؿت ؾُاؾت زاضت لللُام بػملُت اإلاغاحػت الضازلُت خُث ًيلف :مصلحة ااراحػة الداخطية 

ول مً اإلاضًغ اإلاالي و اإلاضًغ الخلني بالخىظُم و الخسؿُـ لػملُت اإلاغاحػت غلى شيل مهمت بطفت صوعٍت غير 

م اإلاغاحػت الضازلُت مً مىظفين صازل  دشيل فٍغ مدضصة  وهظا بالؿبؼ بػض مىافلت مً اإلاضًغ الػام ، ٍو

 .اإلاؤؾؿت جغجىؼ أغمالهم غلى فدظ ألاضٌى و مغاحػت وافت أوشؿت اإلاؤؾؿت

 ول :مصلحة الحموين ألا جصيير ااخزألان ً ً أهم مطلحت في الىخضة خُث جلىم بخمٍى  حػخبر مطلحت الخمٍى

مطالح و فغوع اإلاؤؾؿت خؿب خاحُاتها إط حػمل جدذ مؿؤولُت ؤلاصاعة و اإلاالُت ميلفت بدىفُظ بغهامج 

 :الشغاء و الاؾخيراص و مغاكبت وشاؽ اإلاساػن غىض ول مضزالث أو مسغحاث و جخمثل مؿؤولُتها في 

 و جىفُظها ً ت للخمٍى  .إغضاص البرامج الخيبٍؤ

 جدضًض خاحُاث ومخؿلباث اإلاؤؾؿت. 

 ًًازخُاع و جلُُم اإلاىعص. 

  حؿُير ملفاث اإلاىعصًً و مخابػت الؿلبُاث. 

 

 م اجطالها اإلاباشغ  :ااصلحة الحجارية  جلىم هظه اإلاطلحت بالخىفل باإلابُػاث مً مىاص مىخجت و هظا غً ؾٍغ

 :وجخمثل  مؿؤولُاتهم في (الخابػت لها)و الضابم بىلاؽ البُؼ و مغاهؼ البُؼ 

  م جىاٌػ مً مطلحت ؤلاهخاج)اؾخلباٌ اإلاىاص اإلاىخجت لالؾتهالن  (غً ؾٍغ

  اؾخلباٌ ؾلباث الؼبابً و إعؾالها إلى مطلحت ؤلاهخاج. 

  حؿلُم اإلاىخىج للؼبابً خؿب الؿلباث 

 مغاكبت همُاث اإلاضازُل اإلاسغحاث و اإلاسؼون. 

 

  في ؤلاصاعة اإلاخسططت بيل ألامىع اإلاغجبؿت بالػىطغ  البشغي في اإلاىظماث مً البدث :مصلحة ااصحخدمين 

بها وتهُئت اإلاىار اإلاىاؾب مً أحل  الػمل  ت و ازخباعها ،جطيُفها و جضٍع  .غً مطاصع اللىي البشٍغ

 (مػضالث ؤلاغالم آلالي)جخػلم بيل ما ًسظ بغامج ؤلاغالم آلالي  : خطية إلاغالم آلالي 
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 مهام مؤشصة مطدىة الىجاح ألاأهدافها: ااططل الثاوي. 

 لها و إهخاحها باإلغافت إلى اإلاهام الخالُت : مهمتها  شاشية  :اؾخغالٌ اإلااصة ألاولُت مً اللمذ و جدٍى

 غمان مخابػت اعجباؽ اليشاؾاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت و اإلايزاهُاث. 

  ت ومخابػت جؿبُلها  إغضاص مسؿـ اإلايزاهُاث و اإلايزاهُت الؿىٍى

 جدلُل خؿاباث اإلايزاهُت و خؿاباث الىخابج 

 اخترام اللىاهين و الىطىص الىظامُت اإلاخػللت بالىظُفت اإلاالُت و اإلاداؾبُت 

 الخدلُل و الاغخماص غلى مىطب اإلاالُت 

 إحغاء اإلالاعهت بين الؿىىاث بغُت الخدىم في الؿُاؾت اإلاالُت للمؤؾؿت 

 مخابػت و مغاكبت وشاؾاث اإلاداؾبت الػامت 

 مؿً الضفاجغ اإلاداؾبُت 

 الخضكُم باليؿبت للىخابج 

 إهجاػ حمُؼ الحاالث اإلاسخلفت للمداؾبت 

 ل أو فخذ شغاهت  جدلُم الخمٍى

 أهداف ااؤشصة: 

 ت  البلاء و الاؾخمغاٍع

      جدلُم أغلى عبذ ممىً و بأكل الخيالُف 

 جدلُم عغباث اإلاؿتهلىين. 
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 مصحغاهم–ثقديم القوائم ااالية ألا ثدطيطها ألاألااقؼ خوكمة الشركات اطدىة الىجاح : ااملدث الثاوي - 

  إغداد القوائم ااالية :ااططل  ألاو 

 :   إغداد اايزاهية (1

 وزُلت مداؾبُت التي حػؿي حمُؼ اإلاىحىصاث و اإلاؿلىباث لضي الشغهت غىض نهاًت ؾىت مػُىت ، هي  اإلايزاهُت 

خُث ًجب غلى حمُؼ الشغواث جلضًم بُاهاتها اإلاالُت ، و اإلايزاهُت هي الطىعة الفىجى غغافُت لىغػُت اإلاؤؾؿت في 

 .وكذ ما 

 - مصحغاهم–اايزاهية ااالية اؤشصة مطدىة الىجاح خمو  (lll-1)حدألاو رقم                                     

  (2018- 2017)ميزاهية  صوو لصىتي 

 2017ااملطغ الصافي لصىة  2018ااملطغ الصافي لصىة   صوو 

  صوو غير الجارية

 الخثبُخاث الػُيُت

 

37500.00 

 

42500.00 

 الحثبيحات ااػىوية

 ألاعاض ي البىاءاث

ت ألازغي   الخثبُخاث اإلاػىٍى

 الخثبُخاث في شيل ممخاػ

 الخثبُخاث الجاعي اهجاػها

 

- 

17451865.12 

- 

 

- 

19180779.11 

- 

 الحثبيحات ااطية

 ؾىضاث ملىمت بىاؾؿت اإلاػاصلت

 ؾىضاث اإلاؿاهمت و الحؿاباث الضابىت

 ؾىضاث الخثبُخاث ألازغي 

ت  اللغوع و أضٌى مالُت أزغي غير حاٍع

بُت اإلاؤحلت  ألاضٌى الػٍغ

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 19180779.11 17451865.12 مجموع  صوو غير الجارية

  صوو الجارية

ت  مسؼوهاث حاٍع

 الحؿاباث الضابىت و الدؿضًضاث اإلامازلت

 الؼبابً

 اإلاضًىىن آلازغون

 الػغابب

 اإلاؿخدلاث ألازغي و الخىظُفاث طاث ضلت

 ؤلامياهُاث اإلامازلت

 

960732.98 

- 

1272152.91 

3834391.38 

3434838.62 

- 

- 

 

1613777.50 

- 

2.89 

5256337.20 

3194827.10 

- 

- 
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ت ألازغي   الاؾدثماعاث و ألاضٌى اإلاالُت الجاٍع

 ٌ ىت ألاضى  زٍؼ

- 

23277982.05 

- 

18126000.30 

 28190944.99 32780097.94 مجموع  صوو الجارية

 47414224.10 50269463.06 ااجموع الػام للصوو 
 .01مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى اإلالحم عكم : اإلاطضع

  (2018-2017)ميزاهية الخصوم لصىتي 

 2017ااملطغ الصافي لصىة  2018ااملطغ الصافي لصىة الخصوم

  مواو الخاصة 

 عأؽ اإلااٌ الطاصع

 عأؽ اإلااٌ غير اإلاؿلىب

 غالواث و اخخُاؾاث 

 فىاعق إغاصة الخلُُم

 فىاعق إغاصة الخلُُم فاعق الخيافؤ

 

400.000.00 

- 

40.000.00 

- 

- 

 

400.000.00 

- 

40.000.00 

- 

- 

 9099424.18 6234638.72 الىخيجة الصافية 

 5631589.45 14731013.63 أمىاٌ زاضت أزغي 

 (1)مً ؾغف اإلاؤؾؿاث اإلاىخضة 

 (1)مً ؾغف ألاكلُت 

- 

- 

- 

- 

 15171013.63 2140552.35 مجموع  مواو الخاصة

ت  الخطىم الغير حاٍع

 الاكتراغاث وصًىن مالُت 

 الػغابب اإلاؤحلت و اإلاؤوهاث 

ت  الضًىن ألازغي الغير حاٍع

 اإلاؤوهاث و اإلاىخىحاث اإلاسجلت مً كبل

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 0.00 0.00 مجموع الخصوم غير الجارية

 الخصوم الجارية 

 اإلاىعصون و الحؿاباث الضابىت

 الػغابب

 الضًىن ألازغي 

ىت الخطىم  زٍؼ

 

435004.49 

1515416.00 

26913390.22 

- 

 

3262959.35 

215565.00 

26824594.12 

- 

 

 32243210.47 2886310.71 مجموع الخصومة الجارية

 47414224.10 50269463.06 ااجموع الػام للخصوم 
 .02مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى اإلالحم عكم : اإلاطضع 
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 :إغداد حدألاو خصابات الىحائج (2

   ًمثل حضٌو خؿاباث الىخابج أخض اللىابم اإلاالُت ألاؾاؾُت التي ًجب إغضاصها في نهاًت ول فترة مالُت، 

خُث ًخم مً زاللها جىغُذ وافت الػملُاث اإلاخػللت باألوشؿت التي كامذ بها اإلاؤؾؿت زالٌ الفترة اإلاالُت 

وضىال إلى جدضًض هدُجت جلً الػملُاث و ألاوشؿت مً عبذ أو زؿاعة بدُث ؾىلىم بػغع حضٌو خؿاباث 

ومً أحل خؿاب الىدُجت النهابُت وفلا لهظه - مؿخغاهم- الىخابج مً خُث الؿبُػت إلاؤؾؿت مؿدىت الىجاح

 :ًلت هدخاج إلى اإلاغوع غبر ول هظه اإلاغاخل الخالُتعالـ

 

 ت + اإلابُػاث و اإلاىخجاث اإلالحلت : إهحاج الصىة ااالية إغالهاث + حغير اإلاسؼوهاث و اإلاىخىحاث الجاٍع

 .الاؾخغالٌ

 اث اإلاؿتهلىت : إشتهالك الصىة ااالية  .الخضماث الخاعحُت والاؾتهالواث ألازغي + اإلاشتًر

 اؾتهالن الؿىت اإلاالُت-  إهخاج الؿىت اإلاالُت:القيمة ااضافة. 

 مسططاث - ألاغباء الػملُاجُت ألازغي - اإلاىخىحاث الػملُاجُت ألازغي : الفائض إلاحمالي لالشحغالو

 .اؾترحاغاث غً زؿابغ اللُمت و اإلاؤوهاث + الاؾتهالن و اإلاؤوهاث وزؿابغ اللُمت 

 الىدُجت اإلاالُت+ الىدُجت الػملُاجُت : الىخيجة الػادية قملل الضرائل. 

 مجمىع أغباء ألاوشؿت –مجمىع مىخىحاث ألاوشؿت الػاصًت : الىخيجة الصافية لطصىة ااالية 

 .الػاصًت
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  مصحغاهم –حدألاو خصابات الىحائج اؤشصة مطدىة الىجاح  ( lll -2 )حدألاو رقم                                             

  (2018-2017)حدألاو خصابات الىحائج لصىتي 

 2017ااملالغ لصىة  2018ااملالغ لصىة  المليان

 رقم  غماو

ت   72حغير اإلاسؼوهاث و اإلاىخىحاث الجاٍع

 73إهخاج مثبذ 

 74إغاهاث الاؾخغالٌ 

96709108.76 

18514.88 

- 

- 

102654432.10 

-529883.77 

- 

- 

 102124538.33 96727623.64 إهحاج الصىة ااالية -1

اث اإلاؿتهلىت   60اإلاشتًر

 (62-61)الخضماث الخاعحُت والاؾتهالواث ألازغي 

81427716.46 

1507816.35 

83815091.03 

17598719.93 

 85394964.96 82935532.71 اشتهالك الصىة ااالية  -2

 15729573.37 13792090.93 (2-1)القيمة ااضافة لالشحغالو  -3

 63أغباء اإلاؿخسضمين 

 64الغاب و الغؾىم و اإلاضفىغاث اإلاؿابهت

3416806.15 

227771.00 

2854003.83 

376582.00 

 13498987.54 10147513.78 الفائض الاحمالي لالشحغالو -4

 75اإلاىخىحاث الػملُاث ألازغي 

 65ألاغباء الػملُاجُت ألازغي 

مسططاث الاؾتهالن و اإلاؤوهاث و زؿابغ اللُمت 

68 

 78اؾترحاغاث غً زؿابغ اللُمت و اإلاؤوهاث 

0.76 

133593.00 

2301833.15 

16333.33 

0.52 

- 

2265130.88 

- 

 11233857.18 7728421.72 الىخيجة الػمطياثية  -5

 76اإلاىخىحاث اإلاالُت 

 66ألاغباء اإلاالُت 

- 

- 

- 

- 

 0.00 0.00 الىخيجة ااالية- 6        

 11233857.18 7728421.72 (6+5)الىخيجة ااادية قملل الضرائل -7       

 غغابب واحب  صفػها غلى الىدُجت الػاصًت 

 غغابب مؤحلت 

1493783.00 

- 

2134433.00 

- 

 102124538.85 96743957.73 مجموع مىحوحات  وشطة الػادية 

 93025114.67 90590319.01 مجموع أغملاء  وشطة الػادية 

 9099424.18 6234638.72 الىخيجة الصافية للوشطة الػادية-8     

 الىدُجت الطافُت لألوشؿت غير الػاصًت -  9   

 الىخيجة الصافية لطصىة ااالية -  10  

- 

6234638.72 

- 

9099424.18 
 .02مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى اإلالحم عكم : اإلاطضع 
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 ثدطيل القوائم ااالية: ااططل الثاوي 

 - مصحغاهم–إغداد اايزاهية الوظيفية اؤشصة الىجاح  1-1

لت مً ؾغق الخدلُل اإلاالي ًلىم غلى أؾاؽ جطيُف مسخلف الػملُاث التي جلىم بها     ٌػخبر  الخدلُل الىظُفي ؾٍغ

اإلاؤؾؿت خؿب الىظابف وخؿب هظا الخدلُل ، فئن اإلاؤؾؿت غباعة غً وخضة اكخطاصًت ومالُت جػمً جدلُم 

ل ، الاؾدثماع و الاؾخغالٌ  .وظابف الخمٍى

 .2017لصىة - مصحغاهم–اايزاهية الوظيفية اؤشصة مطدىة الىجاح  ( lll -3 )حدألاو رقم                                 

 2017مملالغ شىة  الخصوم  2017مملالغ شىة   صوو 

 ESالاشحخدامات الثابحة 

 الخثبُخاث الػُيُت

ت  الخثبُخاث اإلاػىٍى

 أعاض ي 

 بىاءاث

ت ألازغي   الخثبُخاث اإلاػىٍى

 جثبُخاث حاعي إهجاػها

 جثبُخاث مالُت

 

42500.00 

- 

- 

- 

19180779.11 

- 

- 

 RDااوارد الدائمة 

  مواو الخاصة

 عأؽ اإلااٌ الطاصع

 غالواث واخخُاؾاث

 الىدُجت الطافُت

 ألامىاٌ الخاضت ألازغي 

 خصوم غير حارية

 كغوع وصًىن مالُت

 

 

400000.00 

40000.00 

9099424.18 

5631689.45 

- 

- 

 15171013.63 مجموع ااوارد الدائمة 19223279.11 مجموع الاشحخدامات الثابحة 

 ACEألاضٌى اإلاخضاولت لالؾخغالٌ 

 مسؼوهاث

 ػبابً

 

1613777.50 

2.89 

 DCEالخطىم اإلاخضاولت لالؾخغالٌ 

 مىعوصون 

 ؾىضاث واحب صفػها

 

 

33262959.35 

- 

مجموع  صوو ااحداألالة 

       ACE  لالشحغالو

1613780.39 

 

 

مجموع الخصوم ااحداألالة 

      DCEلالشحغالو

3262959.35 

ألاضٌى اإلاخضاولت زاعج الاؾخغالٌ 

ACHE 

 مضًىىن أزغون

 غغابب غلى ألاعباح

 

 

5256337.20 

3194827.10 

الخطىم اإلاخضاولت زاعج الاؾخغالٌ 

DCHE 

 صًىن أزغي 

 غغابب غلى ألاعباح

 

 

26824594.12 

2155657.00 

مجموع  صوو ااحداألالة خارج 

      ACHEالاشحغالو

مجموع الخصوم ااحداألالة خارج  845164.30

    DCHEالاشحغالو

28980251.12 

 ATخزيىة  صوو 

ىت  الخٍؼ

 

18126000.30 

 PTخزيىة الخصوم 

ىت  الخٍؼ

 

- 
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 - مجموع خزيىة الخصوم 18126000.30 مجموع خزيىة  صوو 

 47414222.10 ااجموع الػام للخصوم 47414224.10 ااجموع الػام للصوو 

 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع 

 2018لصىة -مصحغاهم–إغداد اايزاهية  الوظيفية اؤشصة مطدىة الىجاح  (lll - 4 )حدألاو رقم                         

 2018مملالغ شىة  الخصوم  2018مملالغ شىة   صوو 

 ESالاشحخدامات الثابحة 

 الخثبُخاث الػُيُت

ت  الخثبُخاث اإلاػىٍى

 أعاض ي

 بىاءاث

ت ألازغي   الخثبُخاث اإلاػىٍى

 جثبُخاث حاعي إهجاػها

 جثبُخاث مالُت

 

37500.00 

- 

- 

- 

17451865.12 

- 

- 

 RDااوارد الدائمة 

  مواو الخاصة 

 عأؽ اإلااٌ الطاصع  

 غالواث و اخخُاؾاث

 الىدُجت الطافُت

 ألامىاٌ الخاضت ألازغي 

ت  زطىم غير حاٍع

 كغوع و صًىن مالُت

 

 

400000.00 

40000.00 

6234638.72 

14731013.63 

- 

- 

 21405652.35 مجموع ااوارد الدائمة 17489365.12 مجموع الاشحخدامات الثابحة

 ACEألاضٌى اإلاخضاولت لالؾخغالٌ

 مسؼوهاث

 ػبابً

 

960732.98 

1272152.91 

 DCEالخطىم اإلاخضاولت لالؾخغالٌ 

 مىعصون 

 ؾىضاث واحب صفػها

 

435004.49 

- 

مجموع  صوو ااحداألالة 

     ACEلالشحغالو

مجموع الخصوم ااحداألالة  2232885.89

     DCEلالشحغالو

435004.49 

ألاضٌى اإلاخضاولت زاعج الاؾخغالٌ 

(ACHE)   

 مضًىىن آزغون 

 غغابب غلى ألاعباح

 

 

3834391.38 

3434838.62 

  الخطىم اإلاخضاولت زاعج الاؾخغالٌ

  (DCHE)    

 مضًىىن آزغون 

 غغابب غلى ألاعباح

 

 

26913390.22 

1515416.00 

مجموع  صوو ااحداألالة خارج 

      ACHE الاشحغالو

مجموع الخصوم ااحداألالة خارج  7269230.00

      DCHE الاشحغالو

28428806.22 

ىت ألاضٌى   ATزٍؼ

ىت  الخٍؼ

 

23277982.05 

ىت الخطىم   PTزٍؼ

ىت   الخٍؼ

 

0.00 

 ٌ ىت ألاضى ىت الخطىم 23277982.05 مجمىع زٍؼ  0.00 مجمىع زٍؼ

 50269463.06 ااجموع الػام للخصوم 50269463.06 ااجموع الػام للصوو 
 

                                                       اإلاطضع ، مً إغضاص الؿالب باإلغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت
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  ثدطيل الوضػية ااالية باشحػماو اايزاهية2-1

 FRخصاب رأس اااو الػامل الصافي  - أ

ًمثل هامش الؿُىلت الظي ٌؿمذ للمؤؾؿت بمخابػت وشاؾها بطىعة ؾبُػُت صون ضػىباث مالُت غلى مؿخىي 

ىت ، فخدلم عأؽ ماٌ غامل مىحب صازل اإلاؤؾؿت ًؤهض امخالهها لهامش أمان ٌؿاغضها غلى مىاحهت  الخٍؼ

 :ًدؿب غلى الىدى الخالي. الطػىباث و غمان اؾخمغاع جىاػن هُيلها اإلاالي 

 

 

 

 خصاب رأس اااو الػامل (lll - 5 ) حدألاو رقم                                                           

 2017 2018 الصىوات

 15171013.63 21405652.35 اإلاىاعص الضابمت

 19233279.11 17489365.12 الاسخضاماث الثابخت

   -4062265.48 3916287.23 رأس ماو الػامل 
 مً اغخماص الؿالب اغخماصا غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع 

 :الحدطيل

 ؾالب ، و هظا ٌػني أن اإلاؤؾؿت في خالت عجؼ و بالخالي فهي 2017  هالخظ أن عأؽ اإلااٌ الػامل زالٌ ؾىت 

 أضبدذ 2018بداحت إلى جللُظ مؿخىي اؾدثماعاتها إلى الحض الظي ًخىافم مؼ مىاعصها اإلاالُت  أما في ؾىت 

اإلاؤؾؿت مخىاػهت مالُا و بالخالي الحطٌى غلى مؤشغ عأؽ اإلااٌ الػامل مىحب و خؿب هظا اإلاؤشغ ًمىً 

لت اإلاضي باؾخسضام مىاعصها الثابخت و خللذ  ل اخخُاحاتها ؾٍى اللٌى أن اإلاؤؾؿت كض جمىىذ مً جمٍى

ل الاخخُاحاث اإلاالُت اإلاخبلُت  .فابؼ مالي ًمىً اؾخسضامه في جمٍى

 BFRخصاب اخحياج رأس اااو الػامل  - ب

ل اخخُاحاتها اإلاخضاولت و الظي ًػمً جدلُم الخىاػن اإلاالي  هى الحجم مً ألامىاٌ الضابمت الىاحب جىفيره لخمٍى

 الػغوعي للمؤؾؿت     

 

 خصاب الاخحياحات خارج الاشحغالو ( lll- 6 )  حدألاو رقم                                                       

 2018 2017 الصىوات 

 2232885.89 1613780.39 أضٌى مخضاولت لالؾخغالٌ

 435004.49 3262959.35 زطىم مخضاولت لالؾخغالٌ

 BFRE 1649178.96-   1797881.40اخحياحات داخل الاشحغالو 
                                                           

 اإلاطضع مً اغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت

 

 FR االستخدامات الثابتة–الموارد الثابتة = 
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 خصاب الاخحياحات خارج الاشحغالو( lll-7)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات

 7269230.00 8451164.30 أضٌى مخضاولت زاعج الاؾخغالٌ

 28428806.22 28980251.12 زطىم مخضاولت زاعج الاؾخغالٌ

 -21159576.22     -20529086.82 اخحياحات خارج الاشحغالو 
 مً إغضاص الؿالب باإلغماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 

 خصاب اخحياج  رأس اااو الػامل( lll- 8)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات

 1797881.40 -1649178.96 اخخُاحاث صازل الاؾخغالٌ

 -21159576.22 -20529086.02 اخخُاحاث زاعج الاؾخغالٌ

 -19361694.82 -22178265.78 اخحياج رأس اااو الػامل
 مً إغضاص الؿالب باإلغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 :الحدطيل

  هالخظ أن اخخُاج عأؽ اإلااٌ الػامل ؾالب ، و هظا ًضٌ غلى أن الخطىم اإلاخضاولت غير كاصعة غلى حؿضًض صًىنها 

 .هدُجت غػف في اليشاؽ

 TNخصاب الخزيىة الصافية - ج

ل الخثبُخاث و اخخُاج عأؽ  ىت الطافُت غلى أنها جمثل فابؼ أو عجؼ في اإلاىاعص الثابخت بػض جمٍى    ًمىً حػٍغف الخٍؼ

 :اإلااٌ الػامل و جدؿب غلى الىدى الخالي

 

 

 خصاب الخزيىة الصافية (lll -9)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات

 3916287.23 -4062265.48 عأؽ اإلااٌ الػامل 

 -19361694.82 -22178265.78 اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ الػامل

 23277982.05 18116000.30 الخزيىة الصافية
 

 مً إغضاص الؿالب اغخماصا غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 TN احتياجات رأس المال العامل–رأس المال العامل = 
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 :الحدطيل

ىت الشغهت ؾىت   مىحبت ، و هظا ًضٌ غلى أن اإلاىاعص الضابمت أهبر مً ألاضٌى الثابخت و بالخالي 2017   هالخظ أن زٍؼ

ظهغ هظا الفابؼ في شيل ؾُىلت هظا ٌػني أن  هىان فابؼ في عأؽ اإلااٌ ملاعهت باالخخُاج في عأؽ اإلااٌ الػامل ، ٍو

ل 2018وغػُت اإلاؤؾؿت في خالت حُضة ، أما في ؾىت  ىت أي أن اإلاؤؾؿت اؾخمغث في وشاؾها و جمٍى اعجفؼ مؤشغ الخٍؼ

 .اخخُاحاتها مً زالٌ عأؽ اإلااٌ الػامل

 خصاب ربدية ااؤشصة (3

  مً أبغػ ألاهضاف التي حؿعى اإلاؤؾؿت لخدلُلها هجض جدلُم أهبر مػضٌ للغبدُت و التي حػخبر مدطلت  نهابُت 

لػضًض مً الػملُاث و اللغاعاث اإلاغجبؿت  بجمُؼ هىاحي  اليشاؽ ، و ًللى مؤشغ الغبدُت اهخماما متزاًضا و زاضت 

اث أي  وشاؽ اؾدثماعي اكخطاصي ً الجضص ألن الغبدُت جبلى غمً أولٍى  .مً كبل اإلاؿاهمين و اإلاؿدثمٍغ

 RFخصاب الربدية ااالية  - أ

 

 

 

 

خصاب الربدية ااالية (10- 3)حدألاو رقم   

 الصىوات 2017 2018

 الىدُجت الطافُت  9099424.18 6234638.72

 ألامىاٌ الخاضت 0.00 0.00

 الربدية ااالية 0.00 0.00
 

 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 

 

 

 

 

 

ألامىاٌ الخاضت /الىدُجت الطافُت =  RF 
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 Reالربدية الاقحصادية  - ب

 

 

 

 خصاب الربدية الاقحصادية (lll -11)حدألاو  رقم 

 2018 2017 الؿىىاث

 6234638.72 9099424.18 الىدُجت الطافُت

 ٌ  50269463.06 474142244.10 مجمىع ألاضى

 0.12 0.19 الربدية الاقحصادية 
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 Rcالربدية الحجارية - ج

 

 خصاب الربدية الحجارية (lll-12)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات

 6234638.72 9099424.18 الىدُجت الطافُت 

 96709108.76 102654432.10 عكم ألاغماٌ

 0.06 0.08 الربدية الحجارية
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 :الحدطيل

 خُث %0.06 اهسفػذ بيؿبت 2018 أما في ؾىت %0.08 كضعث عبدُتها ب 2017   هالخظ أن اإلاؤؾؿت زالٌ ؾىت 

ت وشاؾها  .هظا ال ًؤزغ هثيرا غلى اؾخمغاٍع

   ثدطيل الوضػية ااالية بواشطة حدألاو خصابات الىحائج2-2

 خصاب وصملة الفائض الخام لالشحغالو -1

 

 

 

مجموع األصول/النتيجة الصافية =  Re 

عكم ألاغماٌ/ الىدُجت الطافُت = Rc 

عكم الاغماٌ/ الفابؼ الخام لالؾخغالٌ = وؿبت الفابؼ الخام لالؾخغالٌ   
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 خصاب وصملة الفائض الخام لالشحغالو (lll -13)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات

 10147513.78 13498987.54 الفابؼ الخام لالؾخغالٌ

 98709108.76 102654432.10 عكم الاغماٌ 

 0.10 0.13 وصملة الفائض الخام لالشحغالو
 مً اغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت:اإلاطضع

 خصاب وصملة هخيجة الاشحغالو -2

 

 

 خصاب وصملة هخيجة الاشحغالو (lll -14)حدألاو رقم 

 2018 2017 الصىوات 

 7728421.72 11233857.18 هدُجت الاؾخغالٌ

 96709108.76 102654432.10 عكم ألاغماٌ

 0.08 0.11 وصملة هخيجة الاشحغالو
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع

 خصاب وصملة الىخيجة الصافية -3

 

 

 خصاب وصملة الىخيجة الصافية (lll-15)حدألاو رقم 

 الصىوات 2017 2018

 الىدُجت الطافُت 9099424.18 6234638.72

 عكم ألاغماٌ  102654432.10 96709108.76

 وصملة الىخيجة الصافية 0.09 0.06
مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى وزابم اإلاؤؾؿت: اإلاطضع  

 

 :الحدطيل

    مً زالٌ الجضاٌو هالخظ أن ول اليؿب مىحبت وهظا ًضٌ غلى الىغػُت الجُضة للمؤؾؿت الىاججت غً الخىاػن 

 .في كُم الىخابج الطافُت للشغهت

عكم ألاغماٌ/ هدُجت الاؾخغالٌ =وؿبت هدُجت الاؾخغالٌ   

عكم ألاغماٌ/ الىدُجت الطافُت= وؿبت الىدُجت الطافُت  
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 مصحغاهم–الحقرير النهائي ادافظ الحصابات خوو مؤشصة مطدىة الىجاح خمو : ااملدث الثالث- 

غ النهاةي إلادافظ الحؿاباث خٌى هظه      بػض اهتهابىا مً غملُت جلضًم اللىابم اإلاالُت وجدلُلها ؾىػغع الخلٍغ

 اإلاؤؾؿت 

   خؿب اللاهىن الخجاعي و مهىت اإلاداؾبت ؾىف هلىم في هظه اإلاغخلت بئحغاء جضكُم الضفاجغ و الػملُاث اإلاداؾبُت و 

 .طلً لخمىُيىا مً إبضاء عأي ؾلُم خٌى مضي صحت البُاهاث اإلاثبخت في اللىابم اإلاالُت

غ جدخىي غلى ما ًلي اث الخلٍغ غ مدافظ الحؿاباث إلى مؿير اإلاؤؾؿت وبالخالي مدخٍى :  ًخػمً  جلضًم جلٍغ  

 ت غ اإلاطاصكت غلى الحؿاباث الؿىٍى  جلٍغ

  جلضًم  اللىابم  اإلاالُت 

 (اإلاالخظت)الػلُم غلى اللىابم اإلاالُت 

  ثقرير ااصادقة غلى الحصابات الصىوية: ااططل  ألاو 

غ إلاؤؾؿت     في إؾاع مهمت الخضكُم اإلاداؾبي و الفدظ للض كمىا بفدظ ومغاكبت اللىابم اإلاالُت اإلالحلت بهظا الخلٍغ

ش   .31/12/2018مؿدىت الىجاح خضوص اإلاىاكػت بخاٍع

   هما كمىا بخضكُم اللىابم اإلاالُت و الضفاجغ و السجالث اإلاداؾبُت اإلالضمت لىا مً ؾغف اإلاؤؾؿت ، إن غملُاث 

ت مً أحل الخأهض أن خؿاباث الؿىت اإلاالُت للمؤؾؿت  الفدظ و اإلاغاكبت التي كمىا بها مىظمت ، وػخبرها غغوٍع

لت ضاصكت و شفافت زالُت مً الغش و ألازؿاء و جلضم ضىعة خلُلُت للىدُجت الػملُاجُت للؿىت اإلاالُت و  ملضمت بؿٍغ

 .هظا الىغػُت اإلاالُت للمؤؾؿت

 ثقديم القوائم ااالية: ااططل الثاوي. 

  خاصل اايزاهية ااداشبية -1

 

 

 .خاصل حدألاو الىحائج -2

 

 

 .الجداألاو االحقة -3

I. ثدطيل حدألاو اايزاهية: 

 ٌ   صج50269463.00= مجمىع الخطىم = مجمىع ألاضى

6234638.72= الىدُجت الطافُت   
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  صوو غير الجارية (lll-16)الجدألاو رقم 

 القيمة الصافية الاشتهالكات ااملالغ المليان

ت  37500.00 12500.00 50000.00 الخثبُخاث اإلاػىٍى

 17451865.12 5654362.80 23106227.92 الخثبُخاث الػُيُت ألازغي 

 17489365.12 5666862.80 23156227.92 ااجموع
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث: اإلاطضع

 :مالخظة

ش  ت اإلابِىت في الىزابم اإلالضمت بخاٍع ت ملضعة 31/12/2018     للمؤؾؿت أضٌى غير حاٍع  و اإلاخمثلت في الخثبُخاث اإلاػىٍى

 صج أما كُمتها 5654362.80 صج و اإلالضع اهخالهها ب 23106227.92 صج و الخثبُخاث الػُيُت ألازغي بمبلغ 50000.00

 : صج طلً غً ؾغق خؿاب ماًلي17451865.12الطافُت ملضعة ب 

 الاشتهالكات- مملطغ الاقحىاء= القيمة الصافية 

17451865.12=5654362.80-23106227.92 

  صوو الجارية (lll - 17   )  الجدألاو رقم                          

 ااملالغ المليان

ت   960732.98 اإلاسؼوهاث الجاٍع

 1272152.91 الؼبابً

 3834391.38 اإلاضًىىن آلازغون

 3434838.62 الػغابب غلى ألاعباح

ىت  23277982.05 الخٍؼ

 32780097.94 ااجموع
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث:      اإلاطضع

 :مالخظة

ت    ال جىحض أي مالخظاث باليؿبت لألضٌى الجاٍع
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 حدألاو  مواو الخاصة (lll -18    )   الجدألاو رقم                      

 ااملالغ المليان

 400000.00 عأؽ اإلااٌ الطاصع 

 40000.00 غالواث واخخُاؾاث 

 6234638.72 هدُجت الؿىت اإلاالُت

 14731013.63 الترخُل مً حضًض

 21405652.35 ااجموع
 مً إغضاص الؿالب غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث:             اإلاطضع

 :مالخظة

 صج 40000.00 صج ، هما أن لها غالواث و اخخُاؾاث اإلالضعة بـ 400000.00   للمؤؾؿت عأؽ اإلااٌ الطاصع اإلالضع بـ 

صج وهظا مبلغ مغخل و 6234638.72إلاىاحهت اإلاساؾغ مدخملت الىكىع و مبلغ هدُجت الؿىت اإلاالُت الؿابلت و اإلالضعة بـ 

 .صج14731013.63اإلالضع 

 الخصوم الجارية (lll -19    )   الجدألاو رقم                      

 ااملالغ المليان

 435004.49 اإلاىعصون و الحؿاباث الضابىت

 1515416.00 الػغابب

 26913390.22 الضًىن ألازغي 

 28863810.71 ااجموع
 مً اغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث:      اإلاطضع 

 :مالخظة

ت و اإلاخمثلت في الضًىن بمبلغ إحمالي ملضع بـ  صج و التي غليها حؿضًضها في فترة 28863810.71    للمؤؾؿت زطىم حاٍع

 .ال جخجاوػ الؿىت اإلاالُت
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 ااحاخات ( lll -20     )        الجدألاو رقم                            

 ااملالغ المليان

 22194888.02 (BDL)بىً الخىمُت اإلادلُت 

 1083094.03 الطىضوق 

 23277982.05 ااجموع 
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث:         اإلاطضع

 :مالخظة

 ال جىحض أي مالخاظاث باليؿبت للمخاخاث

II. ثدطيل حدألاو خصابات الىحائج 

 :خصابات الىواثج (1

 : ثملين كالحالي2017 مقارهة مؼ شىة 2018/ 31/12خصابات الىواثج   في                                                   

 الحغير 2017شىة  2018شىة  المليان

 -5945323.34 102654432.10 96709108.76 عكم ألاغماٌ

 548408.65 -529893.77 18514.88 حغير اإلاسؼوهاث و اإلاىخىحاث

 0.24 0.52 0.76 اإلاىخىحاث الػملُاجُت ألازغي 

 16333.33  16333.33 اؾترحاغاث غً زؿابغ اللُمت و اإلاؤوهاث 

 -5380581.12 102124538.85 96743957.73 ااجموع
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث: اإلاطضع

 :مالخظة 

 .2017صج باليؿبت للؿىت اإلاالُت - 5380581.12 حغيرا ؾلبُا ب ـ2018   شهض حضٌو خؿاب الىخابج لؿىت 
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 :خصابات الىفقات (2

 : ثملين كالحالي2017 مقارهة مؼ شىة 2018خصابات الىفقات لصىة 

 الحغير 2017شىة  2018شىة  المليان

 -2387374.57 83815091.03 81427716.46 اإلااصة ألاولُت 

 -72057.68 1579873.93 1507816.25 الخضماث الخاعحُت و الخضماث ألازغي 

 562802.32 2854003.83 3416806.15 جيالُف اإلاىظفين 

 -148811.00 376582.00 227771.00 الػغابب و الغؾىم 

 36702.27 2265130.88 2301833.15 مسططاث الاؾتهالواث

 -640650.00 2134433.00 1493783.00 الػغابب الىاحب صفػها غلى الىخابج 

 -2515795.66 93025114.67 90509319.01 ااجموع 
 مً إغضاص الؿالب باالغخماص غلى الىزابم الضازلُت إلادافظ الحؿاباث: اإلاطضع

 :مالخظة 

 و لم 2017صج باليؿبت للؿىت اإلاالُت -2515795.66 حغيرا ؾلبُا أكل مً 2018    شهضث خؿاباث ألاغباء لؿىت 

 .جىشف غً أي مالخظاث
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 :خالصة الفصل

 :مً زالٌ ماؾبم صعاؾخه في هظا الفطل ًمىً اؾخسالص ماًلي

  مؤؾؿت مؿدىت الىجاح حؿعى إلى الالتزام بخؿبُم مباصا خىهمت الشغواث و هظا لخدلُم اإلاطضاكُت و

 .الشفافُت لضي ألاؾغاف طاث الػالكت مؼ الشغهت و عغاًت مطالحهم

  لت و ومً زالٌ كُامىا بئحغاء الضعاؾت اإلاُضاهُت في مىخب مدافظ الحؿاباث ؾاغضها في الخػغف غلى ؾٍغ

هُفُت إغضاص اللىابم اإلاالُت و جلُُم هظام الغكابت و الفدظ و  مغاحػت الحؿاباث ومػغفت هُفُت إغضاص 

غ النهابُت  .الخلاٍع

  ض مً جفػُل خىهمت الشغواث ، في ومً زالٌ هظه الضعاؾت اإلاُضاهُت ظهغ ان الخأهُل  و الخبرة اإلاهىُت جٍؼ

خين أن إشغاف و مخابػت مدافظ الحؿاباث غلى اللىابم اإلاالُت ٌؿاهم في صغم الحىهمت ،  و جيامل ول مً 

غ مدافظ الحؿاباث و اإلاضكم الضازلي ٌؿاهم في جفػُل آلُاث الحىهمت   .جلاٍع
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 :الخاثمة 

     جىاٌو مىضىع البدث دزاطت خٌى دوز مدافظ الحظاباث في جفػيل آلياث خىهمت الشسواث ، خيث جم الخطسق إلى 

 إلى بػض اإلاهام التي ًلىم بها وهرلً إلى  جطسكىابػض اإلافاهيم اإلاخػللت بمهىت مدافظ الحظاباث ، مً خالٌ دزاطدىا

 .بػض الالتزاماث التي ًخدملها أثىاء مصاولخه ليشاطه ، إضافت إلى مػاًير وخطىاث غمله مخػللت بخأدًت أغماله

ت لحىهمت الشسواث التي جىص غلى خصابص وأهداف الحىهمت وهرلً إلى أهم      وبػدها جطسكىا إلى ألاطع الىظٍس

 .اإلابادا و آلالياث التي جخػلم بها

 .   ومً خالٌ ؤلاشياليت اإلاطسوخت و الفسضياث جم اطخخالص الىخابج و الخىصياث و آفاق الدزاطت

 النتائج: 

 :النتائج النظرية: أوال 

  ًخىكف هجاح مدافظ الحظاباث  في مىهج غمله غلى إجباغه إلاػاًير اإلاساجػت اإلاخػازف غليها ، فأهميت هره

 .اإلاػاًير جىمً في وىنها ملياض لألداء الري ًلىم به مدافظ الحظاباث في جىفير غمليت اإلاساجػت 

  ًحػمل الحىهمت غلى وضؼ ؤلاطاز الخىظيمي الري ًمىً مً جددًد أهداف الشسهت  وطبل جدليلها وذلً غ

م جىفير الحىافص ألغضاء  مجلع ؤلادازة  و ؤلادازة الخىفيرًت  .طٍس

 ًلىم مدافظ الحظاباث أثىاء أداء مهامه بدازطت وجلييم هظام السكابت الداخليت في اإلاؤطظت. 

 و اإلاظاهمين و أصحاب اإلاصالح ً  .جلىم الحىهمت  بدىظيم الػالكاث بين مجلع ؤلادازة و اإلادًٍس

  للد طػذ هره الدزاطت إلى مػسفت و إبساش أهم اإلابادا التي جىادي بها خىهمت الشسواث في غاإلاىا اإلاػاصس

 .اليىم

  جمثل خىهمت الشسواث الىيفيت التي جداز بها الشسواث و جساكب مً طسف ألاطساف ذاث الػالكت بالشسهت

باغخبازها أداة جضمً هفاءة إدازة الشسهت  في اطخغاللها إلاىازدها ودزاطتها للمخاطس وخدها للىثير مً 

اإلاشاول التي جىاجهها هره الشسواث لرلً هىان اهخمام متزاًد بدىهمت الشسواث ليع فلط مً كبل 

 .الىخداث الاكخصادًت بل أًضا مً كبل الدولت اإلاخلدمت الىاميت

 جددًد و أحػاب مدافظ الحظاباث جيىن مً طسف الجمػيت الػمىميت. 

  ًملً مدافظ الحظاباث في الجصابس الخأهيل الػلمي اإلاطلىب إضافت إلى خبرة مهىيت التي جمىنهم مً إبداء

 .زأي فني مداًد خٌى مصداكيت اللىابم اإلااليت
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 :النتائج امليدانية: ثانيا 

  إشساف ومخابػت مدافظ الحظاباث غلى اللىابم اإلااليت في الشسهت ٌظاغده غلى دغم الحىهمت. 

  إلادافظ الحظاباث مظاهمت في جفػيل آلياث خىهمت الشسواث باغخبازه ًخدم جميؼ أطساف الحىهمت

س التي جصل إليه خيث ٌػخبر مً أهم الىطابل السكابيت للشسهت م الخلاٍز  .همجلع ؤلادازة وذلً غً طٍس

  د مً فاغليت الحىهمت ألن ًيىن له غلم واف س ول مً مدافظ الحظاباث و اإلادكم الداخلي ًٍص جىافم جلاٍز

 .غً ما ًدصل في الشسهت

 كيام مدافظ الحظاباث بمهامه ٌظاغده غلى جطبيم هظام وجفػيل الحىهمت. 

 الػالكت الحظىت بين مجلع ؤلادازة ومدافظ الحظاباث ٌظاغده غلى مظاهمت الحىهمت. 

 د مً جدظين غمله غلى أهمل  وجه مما ٌظاغده غلى دغم الحىهمت  .كدزة وهفاءة مدافظ الحظاباث ًٍص

 

  ت و اإلايداهيت فظهس أن إلاهىت مدافظ الحظاباث واكؼ في الجصابس  ومىه ومً خالٌ هخابج الدزاطت الىظٍس

 .جلبل الفسضيت ألاولى

  و إن هظام الحىهمت ٌظمذ بئدازة و جىجيه مخخلف الظياطاث داخل الشسهت مً هخابج الدزاطت فظهس

 .كبٌى الفسضيت الثاهيت

  وأخيرا أن مدافظ الحظاباث ٌظاهم في جفػيل الحىهمت مً خالٌ أزاء غيىت الدزاطت فظهس كبٌى

 .الفسضيت الثالثت

 

 التوصيات: 

  جدغيم دوز مدافظ الحظاباث وذلً مً خالٌ الخأهيد غلى ضسوزة الاطخلالليت و اإلاىضىغيت و الىفاءة

 .الػلميت و الخبرة اإلاهىيت

  الػمل غلى إًجاد آلياث لضمان اطخلالليت مدافظ الحظاباث والليام بدشىيل لجان اإلاساجػت بػد دزاطتها

 .إلاخخلف الجىاهب

  ضسوزة إلطساع بااللتزام اللاهىوي للمؤطظاث الجصابيت بخطبيم الحىهمت و الػمل غلى جىفير ؤلاطاز اللاهىوي

 .هبيئت مىاطبت لرلً

 ب اإلانهي اإلاظخمس إلغطاء شهاداث مػترف بها دوليا  .جفػيل بسهامج الخػليم و الخدٍز

  ًد مً الػىاًت و الاهخمام و حػدًلها بما ًدلم اإلاصلحت م إغطاء البدت ميثاق خىهمت الشسواث اإلاٍص

 .إصدازها  ، وذلً لحماًت الشسواث و خماًت خلىق مالهها و الجهاث ألاخسي اإلاظخفيدة منها
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 آفاق البحث: 

س مظخىي ألاداء  (1 د في جطٍى  .الػالكت بين جطبيم مبادا و آلياث الحىهمت و اإلاساجؼ الخازجي مما ًٍص

 .دزاطت و جدليل آلياث الحىهمت اإلاسجبطت باإلاساجؼ الخازجي أهثر و جىطؼ فيها مً هراالبدث (2

 .جطىز اإلاداطبت مً خالٌ غالكتها بالحىهمت (3

 .أثس اغخماد خىهمت الشسواث في جفػيل اإلاساجػت الداخليت (4
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 امللخص: 

عالجة اإلشكالية املطروحة و  متهدف الدراسة إلى معرفة دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة الشركات و    

 .األزماتلح  الحوكمة التي تحد من هذه  طالشركات زاد االهتمام بمص نتيجة لألزمات املالية الناتجة في  

أما فيما يخص الجانب امليداني  فقد حاولنا إسقاط مختلف املفاهيم السابقة على مؤسسة مطحنة النجاح  و ذلك  

ؤسسة  حيث  القوائم املالية ، وتوصلنا في هذه الدراسة إلى أن ملحافظ الحسابات دور فعال في تسيير هذه امل ضبعر 

 يساهم بشكل كبير  في تفعيل حوكمة الشركات . 

 :  الكلمات املفتاحية 

 القوائم املالية  ، ،   ، حوكمة الشركات محافظ الحسابات

 

Summary : 
The study aims to know the role of the accounts portfolio in activating the mechanisms of corporate 

governance and addressing the problematic issue. As a result of the financial crises that result in 

companies, increased interest in the term corporate governance that limits these crises. 

As for the field side, we have tried to drop various previous concepts on the Al-Najah Mill Corporation, by 

presenting the financial statements, and in this study we have found that the account portfolio has an 

effective role in the management of this institution as it contributes significantly to activating corporate 

governance. 
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Account portfolios, corporate governance, financial statements. 

 

 

 

      

 


